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Pe harta Doljului, Dãbuleniul
are statut de oraº, conferit de
Legea 83/2004. Chiar dacã echi-
pamentul sãu edilitar-gospodã-
resc ºi economic – nu ºi insti-
tuþional – mai are multe de adã-
ugat. Localitatea are faimã,
este însã vie, teafãrã, ºi asta nu
scapã ochiului. Are însã un li-
ceu teoretic – „Constantin
Brâncoveanu” –, cu destoinice
cadre didactice, un iscusit ma-
nager – Diaconu Luminiþa – ºi
rezonabile rezultate la bacalau-
reat, în ultimii ani, care nu pu-
teau scãpa neobservate.
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Un craiovean de 57 de ani, la
locuinþele cãruia poliþiºtii ºi procu-
rorii de crimã organizatã craioveni
au descoperit o culturã in-door de
canabis, fiind ridicate, în total, 2
kg de muguri de cannabis, un kg
de tulpini ºi frunze de cannabis ºi
9 punguþe cu 43 de seminþe de can-
nabis, a fost condamnat, luni, 25
septembrie a.c. la 1 an ºi 4 luni în-
chisoare cu executare. Hotãrârea
pronunþatã de Tribunalul Dolj nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Când mall-urile iau locul fabricilor!
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Aproape 150 de elevi
doljeni s-au întors la ºcoa-
lã, dupã vacanþa de varã,
cu râie ºi pãduchi. Situa-
þia se repetã an de an,
semn cã la capitolul igie-
nã mai este mult de lucrat.
Controlul a fost efectuat
dupã începerea anului
ºcolar, în 810 unitãþi de în-
vãþãmânt, atât din mediul
rural cât ºi din oraºe. Pe
lângã aceste cazuri ce re-
flectã lipsa de igienã, me-
dicii au diagnosticat ºi
destui copii cu anginã,
micoze sau alte boli infec-
þioase. În urma triajului
epidemiologic, nu a fost
descoperit însã niciun caz
de rujeolã, în condiþiile în
care de mai bine de un an
România se confruntã cu
o epidemie.
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Ministerul Educaþiei lanseazã

în dezbatere publicã proiectul

Legii manualului ºcolar
Ministerul Educaþiei Naþio-

nale a lansat ieri, în consultare
publicã, proiectul Legii ma-
nualului ºcolar, obiectivul
actului normativ fiind de a
reglementa regimul manualu-
lui ºcolar în învãþãmântul
preuniversitar, conform unui
comunicat de presã al institu-
þiei. „În accepþiunea proiectu-
lui de lege, manualul ºcolar
este un bun de interes public,
principalul instrument de lucru
al elevului ºi reflectã lectura
personalizatã a programei,
efectuatã de echipele de autori,
potrivit diverselor contexte de
învãþare ºi grupuri-þintã”,
conform sursei citate. În cadrul
comunicatului se precizeazã cã
elaborarea manualelor ºcolare
se realizeazã de autori sau
grupuri de autori, în urma
unor selecþii de manuscrise
prin proceduri transparente, în
vederea asigurãrii calitãþii
ºtiinþifice. Selecþia va fi fãcutã
de grupuri de experþi ai Centru-
lui Naþional de Evaluare ºi
Examinare ºi ai Institutului de
ªtiinþe ale Educaþiei. Ulterior,
MEN va achiziþiona conceptul/
conþinutul manualului ºcolar
de la autori/grupurile de autori.
„Elaborarea manualelor
ºcolare se realizeazã în oricare
dintre urmãtoarele situaþii: a)
apariþia unor modificãri la
nivelul curriculumului naþio-
nal ºi introducerea unor
discipline/module de pregãtire
noi; b) aprobarea unor progra-
me ºcolare noi pentru anumite
discipline/module de pregãtire;
c) existenþa unor discipline/
module de pregãtire fãrã
manuale ºcolare aprobate; d)
efectuarea de modificãri de
minimum 25% la nivelul
programelor ºcolare pentru
anumite discipline/module de
pregãtire”, preciezeazã Ministe-
rul. Înainte de retipãrire,
fiecare manual va fi reevaluat
de grupuri de experþi.
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MIRCEA CANÞÃR

Pe harta Doljului, Dãbuleniul are statut de
oraº, conferit de Legea 83/2004. Chiar dacã
echipamentul sãu edilitar-gospodãresc ºi eco-
nomic – nu ºi instituþional – mai are multe de
adãugat. Localitatea are faimã, este însã vie,
teafãrã, ºi asta nu scapã ochiului. Are însã un
liceu teoretic – „Constantin Brâncoveanu” –,
cu destoinice cadre didactice, un iscusit ma-
nager – Diaconu Luminiþa – ºi rezonabile re-
zultate la bacalaureat, în ultimii ani, care nu
puteau scãpa neobservate. ªtacheta perfor-
manþei didactice a fãcut din Liceul Teoretic
„Constantin Brâncoveanu” un liceu normal, cu
program de învãþãmânt bine dozat ºi profesori
apreciaþi. De la aceastã margine a lucrurilor,
pe de o parte, dar ºi de la nevoile imperative
ale zonei, pe de altã parte, a plecat o idee salu-
tarã a Consiliului Local al oraºului Dãbuleni:
înfiinþarea unei ºcoli post-liceale sanitare,
la nivelul liceului teoretic menþionat. Ni-
meni nu a crezut, atunci, cã drumul de la in-
tenþie la faptã este lung ºi presãrat cu asperitãþi
de tot felul. Deºi niciodatã socoteala de acasã
nu se potriveºte cu cea... de la târg. Prin hotã-
rârea cu numãrul 61/28 decembrie 2016 a CL
Dãbuleni, se aproba organizarea reþelei ºcolare
a unitãþii de învãþãmânt preuniversitar, pentru

anul ºcolar 2017-2018. În prealabil, prin adre-
sa numãrul 19289/18 noiembrie 2016, dupã
ºedinþa ordinarã a CL Dãbuleni, din 29 sep-
tembrie 2016, Liceul Teoretic „Constantin
Brâncoveanu” era înºtiinat de opþiunea admi-
nistraþiei publice locale. Corespondenþa nu se
opreºte aici. Prin adresa numãrul 254/13 ia-
nuarie 2017 a ISJ Dolj, sub semnãtura inspec-
torului ºcolar general, Lavinia Craioveanu, în
prezent senator, administraþia localã a oraºului
Dãbuleni era înºtiinþatã de acordarea „avizu-
lui conform”, pentru urmãtoarele niveluri de
învãþãmânt ºcolarizate: primar, gimnazial, liceal
ºi post-liceal. În baza hotãrârii Consiliului de
administraþie al ISJ Dolj din data de 13 ianua-
rie 2017. ªi tot nu se terminã corespondenþa.
Fiindcã nu trebuie omis ordinul ministrului
Educaþiei Naþionale – cu numãrul 4641/17 au-
gust 2017 – Liviu Marian Pop, conform cãru-
ia „se acorda autorizaþie de funcþionare provi-
zorie pentru unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat evaluate în perioada 20 aprilie-9
august 2017”, prevãzute în anexa care fãcea
parte integrantã din ordinul amintit. ªi în ane-
xã erau prevãzute, pentru Liceul Teoretic „Cos-
ntantin Brâncoveanu” douã profiluri: sãnãtate
ºi asistenþã pedagogicã ºi servicii, pentru spe-

cializãrile „asistent medical generalist” ºi „teh-
nician în activitãþi economice”. Cum nu putea
fi neglijatã nicio etapã, în lungul drum al do-
bândirii statutului de ºcoalã post-licealã, o de-
legaþie ARACIP a fãcut o evaluare la faþa locu-
lui, concluzionând prin procesul verbal înche-
iat cã sunt îndeplinite standardele minimale,
corespunzãtoare indicatorilor avuþi în vedere.
Observator din partea ISJ Dolj a fost inspec-
torul ºcolar Alin Vancea. Rigoarea juridicã a
întregului demers, cu paºi înlãnþuiþi raþional ºi
cumpãtaþi, nu putea avea sincope, din moment
ce primar al localitãþii este uin jurist experi-
mentat, fostul procuror al Parchetului Curþii
de Apel Craiova, Aurel Bãjenaru, cu minte or-
donatã, dupã toate aparenþele, ºi destul calm
instituþional. Bãtaia de cap a fost cumplitã ºi
finalmente, anul ºcolar post-liceal va începe la
Dãbuleni cu o clasã de 28 de post-liceeni. Uºor
nu a  fost, dar ce mai este... uºor, astãzi. ªi
dincolo de izul de gâlceavã, al unora, pe alinia-
ment politic, s-a rãzbit. ªcoala post-licealã va
fi bugetatã ºi, inclusiv ISJ Dolj, îºi poate atri-
bui sieºi o bilã albã. Primarul Dãbuleniului ºi
Consiliul local al localitãþii, rãmân sã fie „jude-
caþi” de localnici. Deºi se spune cã nicio faptã
bunã... nu mai continuãm.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) transmite cã declaraþiile
ministrului Justiþiei, referitoare la
o anchetã penalã a Direcþiei în curs,
ce are ca obiect cercetarea unor
fapte penale, reprezintã “o formã
de imixtiune în activitatea procu-
rorilor”. Astfel, procurorul-ºef
DNA, Laura Codruþa Kovesi, a
cerut Consiliului Superior al Ma-
gistraturii (C.S.M.) sã analizeze
dacã afirmaþiile lui Tudorel Toader
sunt de naturã sã afecteze indepen-
denþa sistemului judiciar, întrucât,
spune DNA, ministrul Justiþiei a
indus ideea în opinia publicã cã
activitatea procurorilor nu se des-
fãºoarã în limitele cadrului legal.

“Apreciem cã exprimarea publi-
cã a unui punct de vedere trebuie,
în mod obligatoriu, sã respecte
principiul responsabilitãþii, deon-
tologia profesionalã ºi buna cre-
dinþã. Acreditarea ideii cã procu-
rorii D.N.A. nu investigheazã fapte

DNA face plângere împotriva ministrului Justiþiei,
Tudorel Toader, pentru afirmaþiile despre dosarul “Insula Belina”

DNA a decis sã sesizeze Consiliul Superior al Magis-
traturii dupã declaraþiile ministrului Justiþiei, Tudo-

rel Toader, pe dosarul “Insula Belina”, catalogând
afirmaþiile lui Tudorel Toader ca “o formã de imixtiu-

ne în activitatea procurorilor”.

ce reprezintã încãlcãrii ale legii
penale sunt de naturã sã afecteze
încrederea opiniei publice în acti-
vitatea desfãºuratã de D.N.A. Pre-
luarea afirmaþiilor ºi de cãtre alte
publicaþii a contribuit la amplifi-
carea acestor consecinþe, cu afec-
tarea independenþei întregului sis-
tem judiciar ºi manipularea opi-
niei publice”, se mai aratã în sus-
þinerea cererii adresate CSM.

În ceea ce priveºte problema de
drept invocatã de Tudorel Toader,
ºi anume cã legalitatea unei hotãrâri
de guvern nu o verificã procurorii,
ci judecãtorii de contencios admi-
nistrativ, DNA precizeazã cã aceasta
a fost tranºatã definitiv de cãtre Înal-
ta Curte de Casaþie ªi Justiþie prin
Decizia penalã nr. 13 din 24 ianua-
rie 2014 a completului de 5 judecã-
tori, prin care s-a stabilit cã “fapta
ministrului care promoveazã o ho-
tãrâre de guvern având ca obiect
trecerea în mod nelegal a unui bun

imobil din domeniul public al statu-
lui într-o altã formã de proprietate
publicã, producând un avantaj pa-
trimonial unei societãþi comerciale,
constituie infracþiunea de abuz în
serviciu”.

Totodatã, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie spune cã, în ceea ce
priveºte decizia Curþii Constituþio-
nale a României nr. 68 din 27 fe-
bruarie 2017, aceasta este aplica-
bilã unor acte normative de nivelul
legilor ºi ordonanþelor de urgenþã,
ºi nu actelor administrative emise
prin hotãrâri de guvern.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, a declarat, luni, cã legalitatea
unei hotãrâri de guvern nu o veri-
ficã procurorul, ci judecãtorul spe-
cializat în contencios administra-
tiv. “Hotãrârile de guvern sunt acte
normative infralegale, sub lege, în
ierarhia actelor normative. Hotãrâ-
rile de guvern pot crea suspiciuni
privind legalitatea. În aceastã ipo-
tezã, cã e hotãrâre de guvern, cã e
ordin de ministru, verificarea le-
galitãþii catelor normative infrale-
gale se realizeazã de cãtre instanþa
de contencios administrativ. Mul-
te hotãrâri de guvern au fost ata-
cate la instanþele de contencios
administrativ spre a se verifica de
cãtre judecãtor legalitatea unui act
normativ inferior legii. Prin urma-
re, în opinia mea, legalitatea unei

hotãrâri de guvern nu o verificã
procurorul, ci judecãtorul specia-
lizat în contencios administrativ”,
a declarat, marþi dimineaþã, minis-
trul Justiþiei, Tudorel Toader.

Vicepremierul Sevil Shhaideh este
urmãritã penal pentru abuz în ser-
viciu în dosarul „Insula Belina”,
dosar în care DNA cere Camerei
Deputaþilor ºi încuviinþarea urmãri-
rii penale pentru Rovana Plumb,
ministru al Fondurilor Europene.
Procurorii cer urmãrirea penalã pen-
tru Rovana Plumb în legãturã cu
sãvârºirea complicitãþii la infracþiu-
nea de abuz în serviciu dacã func-
þionarul public a obþinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit,
în exercitarea funcþiei ministeriale.

Procurorii DNA susþin cã în
2013, pãrþi din Insula Belina ºi Bra-
þul Pavel, cu suprafaþã de 278,78
hectare, respectiv 45 hectare, si-
tuate în albia minorã a Dunãrii, au
fost trecute ilegal din proprietatea
statului în proprietatea judeþului
Teleorman ºi în administrarea Con-
siliului Judeþean Teleorman, pen-
tru ca, doar la câteva zile, sã fie
închiriate tot ilegal unei firme pri-
vate. DNA îi acuzã pe cei doi mi-
niºtri cã au contribuit la adoptarea
nelegalã a hotãrârii de guvern prin
care a fost transferatã insula Beli-
na din patrimoniul statului în cel al
Consiliului Judeþean Teleorman.
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Dupã ce au fost încheiate lucrãrile de
modernizare a parcului ºi a fost efectuatã
recepþia la Teatrul de Varã, Primãria Craiova
ºi-a propus sã reabiliteze ºi acest pod, care
rãmãsese în afara proiectului, costurile ur-
mând sã fie suportate din bani de la bugetul
local. Despre aceastã lucrare s-a vorbit pe
parcursul întregii veri, fãrã sã se vadã, în
schimb, nici un semn pe teren. Pe ordinea
de zi a ºedinþei CLM Craiova, de joi, se aflã,
însã, ºi proiectul de hotãrâre prin care se
supune votului aleºilor locali expertiza teh-
nicã ºi documentaþia pentru lucrãrile de in-
tervenþii asupra Podului suspendat din Par-
cul „Nicolae Romanescu”, fãcându-se pu-
blice atât intervenþiile pe care le necesitã po-
dul ºi valoarea acestora - 6,23 milioane de
lei, echivalentul a 1,4 milioane de euro.

„În stare bunã”,
ºi dupã 100 de ani

Întinsã pe 200 de pagini, expertiza tehni-
cã scoate la luminã ºi lucruri de-a dreptul
impresionante, care vorbesc despre trãini-
cia cu care au fost efectuate, la anul 1900,
toate obiectivele ce alcãtuiesc acum parcul.
Ridicat în anul 1900, dupã trei ani de la în-
ceperea primelor lucrãri, sub comanda arhi-
tectului francez Eduard Redont, Podul sus-
pendat s-a dorit a fi un pod de facturã ro-
manticã, care sã reziste peste timp. Dacã în
privinþa farmecului sãu, care încântã ºi acum
vizitatorii, nu mai este nimic de comentat,
despre rezistenþa construcþiei nu se pronun-
þase nimeni pânã acum. Cu ocazia experti-
zei, specialiºtii au constatat cã, în general,

Reamintim cã, procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova anunþau cã,
marþi, 4 aprilie a.c., procurori ai Servi-
ciului, împreunã cu ofiþeri de poliþie judi-
ciarã din cadrul Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate Craiova au des-
cins la douã locuinþe ale lui Iulian Bocan,
de 57 de ani, din Craiova, în urma per-
cheziþiilor fiind descoperite ºi ridicate
aproximativ 2 kg de muguri de canna-
bis, un kg de tulpini ºi frunze de canna-
bis ºi 9 punguþe cu 43 de seminþe de can-
nabis. De asemenea, într-o casã deþinutã
de cãtre inculpat, a fost identificatã încã
o culturã in-door de cannabis ºi instala-
þiile aferente acesteia. Bãrbatul a fost ri-

La un secol ºi mai bine de existenþã, Podul suspendat din Parcul
„Nicolae Romanescu” este ºi acum o construcþie extrem de solidã.

Primãria Craiova a fãcut publicã, în sfârºit, expertiza tehnicã asupra
podului, care stabileºte ce lucrãri de intervenþie trebuie fãcute.
Dupã ce l-au „scanat” pe toate pãrþile componente, specialiºtii

recomandã sã se facã o reabilitare ºi restaurare decorativã, dar nu ºi
lucrãri ample de consolidare, de care nu este nevoie.

Craioveanul care cultiva canabis în casã, condamnat
la 1 an ºi 4 luni de puºcãrie

Un craiovean de 57 de ani, la locuinþele cãruia poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã craioveni au descoperit o culturã

in-door de canabis, fiind ridicate, în total, 2 kg de muguri de
cannabis, un kg de tulpini ºi frunze de cannabis ºi 9 punguþe cu

43 de seminþe de cannabis, a fost condamnat, luni, 25 septembrie
a.c. la 1 an ºi 4 luni închisoare cu executare. Hotãrârea pronun-

þatã de Tribunalul Dolj nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Podul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpuluiPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitorPodul suspendat a trecut, uimitor, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului, testul timpului

structura sa se prezintã „într-o stare bunã”,
care nu exclude, totuºi, ºi lucrãri de reabili-
tare ºi restaurare, menite sã conserve ºi mai
bine obiectivul. Dar sã le luãm pe rând.

Capetele de pod,
fãrã nici o fisurã

Cele douã portaluri (capetele de pod) au
o înãlþime de 6,8 metri ºi prezintã, potrivit
specialiºtilor, doar deficienþe la nivelul fini-
sajelor exterioare. Se subliniazã faptul cã
nu au fost identificate fisuri profunde care
apar, de regulã, la cutremure, portalurile po-
dului fiind, aºadar, intacte ºi dupã trecerea
a mai bine de un secol peste el. Cele care
au avut de suferit sunt micile terase, care
se aflã poziþionate deasupra lor ºi care re-
prezintã un detaliu extrem de valoros din
punct de vedere arhitectural, accentuând-i
stilul romantic. Hidroizolaþia lor a fost com-
plet distrusã de ploi ºi ninsori, fapt care a
permis vegetaþiei sã creascã liber. Experþii
nu omit sã imortalizeze în documente in-
clusiv faptul cã, pe acoperiºul unuia dintre
cepetele podului, au crescut chiar ºi câþiva
arbuºti. Se propune sã se intervinã, cu teh-
nici minuþioase, pentru restaurarea acestor
elemente decorative deosebit de valoroase.

Traversarea nu are
probleme de susþinere

În opinia specialiºtilor, nici calea de rula-
re, cu o lungime de 50 de metri, nu are pro-
bleme grave de susþinere. Ca orice pod sus-
pendat, ºi cel din parc  este susþinut pe un

sistem de cabluri puternice, confecþionate
din oþel ºi realizate dintr-o împletiturã de mai
multe fire, care împreunã au un diametru de
50 mm. În anii 2000, Primãria Craiova a în-
locuit cele douã cabluri care asigurã susþi-
nerea pe fiecare parte a podului, experþii sta-
bilind cã acestea se prezintã ºi acum „în sta-
re bunã”. Au fost semnalate, în schimb, pro-
bleme la structura metalicã pe care sunt sus-
þinute podeþele de lemn. Grinzile din fier sunt
„corodate”, iar podeaua, reralizatã din bu-
tuci de lemn, este complet degradatã ºi tre-
buie înlocuitã în totalitate. Balustrada trebu-
ie ºi ea revopsitã ca sã protejeze metalul, dupã
cum recomandã specialiºtii.

Picioarele podului
sunt neclintite

La fel de solide au rãmas ºi culeele, aces-
tea fiind postamentele din zidãrie pe care
se sprijinã, la sol, capetele podului. Experþii

au constatat cã sunt „bine consolidate, te-
renul nu prezintã tendinþe de alunecare”,
fiind identificate fisuri ºi crãpãturi doar la
„apareiajul din similipiatrã”, acesta fiind
stratul exterior de tencuialã, cu rol mai mult
decorativ. Zidãria masivã, ridicatã în urmã
cu 100 de ani, este, prin urmare, la locul
ei, fiind neclintitã de trecerea timpului, nici
mãcar de cutremurele de care nu a fost ocolit
nici oraºul nostru. Strângând toate aceste
detalii tehnice, specialiºtii recomandã, aºa-
dar, sã se reabiliteze podul, folosind proce-
duri ºi tehnici minuþioase, cu soluþii per-
formante, aproape toate spaþiile ºi rosturile
podului, fãrã însã a se iniþia lucrãri ample
de consolidare.

 De menþionat cã, pentru lucrarea de rea-
bilitare a Podului suspendat, Primãria Cra-
iova a obþinut ºi avizul de la Ministerul Cul-
turii, care este ataºat ºi el documentaþiei
proiectului.

LAURA MOÞÎRLICHE

Curtea de Apel Craiova a respins, luni, 25 septembrie a.c.,
ca nefondatã, contestaþia comisarului-ºef de la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã (PMS) Craiova, Marian ªerban, împotriva
hotãrârii prin care Tribunalul Dolj a menþinut, pe 21 septembrie
a.c., mãsura arestãrii preventive faþã de el: „Respinge, ca ne-
fondatã, contestaþia declaratã de inculpatul ªerban Marian.
Obligã inculpatul la cheltuieli judiciare cãtre stat, în cuantum
de 100 lei. Definitivã. Pronunþatã în camera de consiliu, azi,
25.09.2017”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. Rea-
mintim cã, ofiþerul PMS Craiova a fost prins în flagrant, la
începutul lunii iulie a.c., de ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în parcarea centrului comercial Auchan,
în timp ce primea 1.000 de euro (a patra tranºã) din cei 5.000
de euro pe care îi ceruse unui bãrbat pentru a-i facilita angaja-
rea pe un post de conducãtor auto în cadrul unitãþii de detenþie.
În urma extinderii cercetãrilor, anchetatorii au reþinut în sarcina
ofiþerului PMS Craiova trei infracþiuni de trafic de influenþã ºi
una de înºelãciune. Luna trecutã, comisarul ºef Marian ªerban
a fost trimis în judecatã pentru cele patru infracþiuni, în stare de
arest preventiv, dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, unde
este analizat de judecãtorul de camerã preliminarã.

CARMEN ZUICAN

dicat, audiat de procurorul de caz din
cadrul DIICOT ºi reþinut pentru 24 de
ore, iar miercuri, 5 aprilie a.c., a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã, propune-
re admisã de instanþã, care a emis
mandat pentru o perioadã de 30 de zile
pe numele inculpatului. Suportul de
specialitate a fost asigurat de cãtre Di-

recþia Operaþiuni Speciale. La acþiune au
participat ºi luptãtori ai Serviciului pen-
tru Acþiuni Speciale din cadrul Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Dolj.

Cercetãrile au fost finalizate, iar pe 25
mai a.c. s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Iulian Borcan a fost tri-
mis în judecatã pentru trafic de droguri
de risc. Inculpatul a recunoscut totul în
faþa judecãtorilor, a cerut sã beneficieze
de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã, iar luni, 25 septembrie a.c., a
fost pronunþatã sentinþa. Bãrbatul a fost
condamnat la 1 an ºi 4 luni închisoare cu
executare, i-au fost confiscate toate echi-
pamentele folosite la creºterea plantelor,

ºi trebuie sã plãteascã 4500 lei cheltuieli
judiciare: „Condamnã pe inculpatul Bor-
can Iulian la pedeapsa principalã de 1
an ºi 4 luni de închisoare închisoare cu
executare în regim de detenþie. Deduce re-
þinerea ºi arestarea preventivã a inculpa-
tului Borcan Iulian de la 04.04.2017 la
zi. Menþine mãsura arestãrii preventive a
inculpatului Borcan Iulian. Dispune con-
fiscarea bunurilor depuse la camera de
corpuri delicte a IPJ Dolj respectiv: 10
transformatoare electrice, 19 prize pro-
gramatoare, 2 calorifere electrice, 3 ven-
tilatoare, 4 aeroterme electrice, 4 termo-
metre, 10 lãmpi artizanale, 4 tuburi aeri-
sire, 4 dispozitive ventilaþie, 1 pulveriza-
tor, 2 becuri halogen, 12 becuri, 2 instru-
mente mãsurat fertilitatea, 2 cântare, o
mascã filtrat, un aer condiþionat porta-
bil. Dispune confiscarea de la inculpat a
sumei de 1000 euro. Obligã inculpatul
Borcan Iulian la plata sumei 4500 lei chel-
tuieli judiciare statului”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. 

CARMEN ZUICAN

Arest menþinut pentru ofiþerul PMS Craiova
acuzat de trei infracþiuni de trafic de influenþã
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Banca Comercialã Ro-
mânã (BCR) a aprobat
primele dosare de finan-
þare, în cadrul programu-
lui StartUp Nation. Prime-
le firme sprijinite de BCR
sunt, în principal, firme de
proiectare, producþie,
unele chiar de produse de
înaltã tehnicitate, precum
ºi servicii. “România are
nevoie de oameni cu ini-
þiativã, cu încredere în ei.
Iar aceºti oameni trebuie
sprijiniþi pentru a-ºi putea pune
ideile în practicã. Vedem multe idei
de afaceri care circulã, în prezent,
în societate, dar fãrã un suport fi-
nanciar, fãrã educaþie ºi experti-
zã, multe dintre ele nu vor putea
trece de acest stadiu. Susþinerea
încrederii în spiritul de iniþiativã
este unul dintre obiectivele noas-
tre cheie ºi existã o satisfacþie re-
alã a tuturor oamenilor care repre-
zintã azi BCR, la momentul sem-
nãrii fiecãrui contract de sprijin
financiar, mai presus de orice ob-
iectiv de vânzãri. Vom continua sã
facem tot ce este necesar pentru
ca cei care aplicã în programul
StartUp Nation sã simtã cã ne au

Din datele prelucrate de INS
aflãm cã Oltenia se aflã pe locul
cinci din opt, la capitolul angajaþi
în industrie ºi construcþii. Astfel,
regiunile de dezvoltare care con-
centreazã o proporþie semnificati-
vã a salariaþilor în sectorul indus-

Primele credite de prefinanþarePrimele credite de prefinanþarePrimele credite de prefinanþarePrimele credite de prefinanþarePrimele credite de prefinanþare
în cadrul programului StartUp Nationîn cadrul programului StartUp Nationîn cadrul programului StartUp Nationîn cadrul programului StartUp Nationîn cadrul programului StartUp Nation

Primele afaceri antreprenoriale susþinute de
Banca Comercialã Românã, prin StartUp Na-
tion, sunt din domeniul proiectãrii, producþiei
ºi serviciilor. BCR le propune antreprenori-
lor cel mai bun pachet de prefinanþare: 100%
din alocaþia financiarã nerambursabilã, cea mai
micã dobândã de pe piaþã – 3,5% pe an, comi-

sioane zero la operaþiunile curente, precum ºi
cea mai bine reprezentatã reþea bancarã din
România. Cuantumul comisioanelor aplicate de
bancã scade pânã la 1%, achitabile în trei rate,
iar BCR finanþeazã ºi TVA-ul prin creditul de
prefinanþare, dacã este o cheltuialã eligibilã în
cadrul planului de afaceri.

alãturi ºi se pot baza pe un parte-
ner de încredere, prompt, corect
ºi solid la acest început de drum”,
a declarat Lucian Mâþu, Direc-
tor Executiv Produse ºi Segmente
Micro.

Se finanþeazã ºi TVA-ul

Finanþãrile acordate de
BCR prin programul Star-
tUp Nation sunt disponi-
bile fãrã constituirea de
depozit colateral. De
menþionat cã BCR finan-
þeazã, prin pachetul Star-
tUp Nation ºi TVA-ul,
dacã acesta reprezintã o
cheltuialã eligibilã în ca-

drul planului de afaceri.  Alte
elemente de noutate þin de
scãderea cuantumului comi-
sioanelor aplicate de bancã
pânã la 1%, achitabile în trei
rate lunare, la care se adau-
gã una de graþie, precum ºi
a comisionului de garanþie
perceput pentru Fondul Na-
þional de Garantare a Credi-
telor pentru IMM
(FNGCIMM), de la 3,8%, la
2,48%. Dupã acceptarea în
programul guvernamental

StartUp Nation, beneficiarii pot
solicita BCR cele douã produse
special dezvoltate de bancã în ve-
derea susþinerii afacerii: pachetul
cont curent Start-Up Nation ºi pa-

chetul credit StartUp Nation. Pa-
chetul de cont curent Start-Up
Nation este deja disponibil în su-
cursalele BCR ºi poate fi accesat
atât de cei care s-au calificat în
program, pentru pregãtirea în ve-
derea acordãrii fondurilor guver-

namentale ori a creditului
punte, cât ºi de cei care
au fost respinºi, dar nu
vor sã renunþe la ideea de
a-ºi dezvolta o afacere.

514 unitãþi teritoriale
Dincolo de oferta strict

financiarã, BCR le propu-
ne antreprenorilor un pa-
chet unic de educaþie fi-
nanciarã, prin care le va
pune la dispoziþie materia-

le educative, ce îi va ajuta la înþe-
legera paºilor care trebuie fãcuþi
atunci când porneºti un business.
De asemenea, BCR va organiza
cursuri speciale în sucursalele din
toatã þara, care vor urmãri sã-i fa-
miliarizeze pe antreprenori cu no-
þiuni contabile elementare, dar ºi cu
concepte precum înþelegerea rolu-
lui bãncii în capitalizarea compa-
niilor, identificarea nevoilor finan-
ciare, tipuri de finanþãri ºi garanþii,
precum ºi strategii pentru decizii
financiare inteligente. BCR dispu-
ne, în prezent, de 514 unitãþi teri-
toriale, una dintre cele mai bine re-
prezentate reþele bancare din în-
treaga þarã, atât în mediul urban,
cât mai ales în mediul rural.

MARGA BULUGEAN

Când mall-urile iau locul fabricilor!

Regiunea Sud-Vest Oltenia pierde teren
în industrie ºi construcþii

Potrivit ultimelor date statistice elaborate de Institutul
Naþional de Statisticã, în profil regional, efectivul salariaþilor a
înregistrat creºteri în toate regiunile de dezvoltare faþã de
sfârºitul anului 2015. Regiunile cu cele mai mari creºteri ale
efectivului de salariaþi au fost Bucureºti-Ilfov (+76.700), Nord-
Vest (+25.000) ºi Centru (+24.900). Polul de forþã rãmâne
regiunea Bucureºti-Ilfov, unde se concentreazã aproape 22%
din salariaþii din economie. Regiunile de dezvoltare în care
activitãþile sectorului primar depãºesc ponderea medie pe þarã
(2,4% pe total economie) sunt: Sud Muntenia (4,1%), Sud-Est
(3,8%), Nord-Est (3,2%), Vest (2,8%) ºi Sud-Vest Oltenia
(2,6%). Un fapt îmbucurãtor este cã, anul trecut, numãrul
mediu al salariaþilor a fost de 4.759.400 persoane, în creºtere
faþã de anul precedent cu 148.000. Totuºi, regiunea Sud-Vest
Oltenia coborã sub jumãtatea clasamentului în ponderea
industriei ºi construcþiilor la economia naþionalã. Mai mult, un
sfert din salariaþii acestei regiuni lucreazã în servicii sociale
care, în cea mai parte parte, înseamnã sectoare publice:
administraþie publicã, învãþãmânt, sãnãtate, asistenþã socialã.

triei ºi construcþiilor sunt: Vest,
Centru, Sud-Muntenia, Nord-Vest,
Sud-Vest Oltenia (44,9%, 42,8%,
40,7%, 40,4%, 37,5%, faþã de
35,5% media pe þarã).

Cum era de aºteptat, cea mai
mare pondere a salariaþilor din ser-

viciile comerciale se regãseºte în
regiunea Bucureºti-Ilfov (61,8%
faþã de 42,7% pe total economie),
iar în sectorul serviciilor sociale
cea mai mare pondere s-a înre-
gistrat în regiunea Nord-Est
(26,4% faþã de 19,4% media pe
þarã). La sfârºitul anului 2016,
efectivul salariaþilor din societãþi-
le cu capital privat a fost majori-
tar (75,7%) ºi a înregistrat o creº-
tere cu 4,5% comparativ cu anul
precedent. În Oltenia, potrivit da-
telor statistice, 24% din salariaþi
lucreazã în servicii sociale, cu
precãdere publice, 35,9% în ser-
vicii comerciale ºi 37,5% în in-
dustrie ºi construcþii. La numãrul
de salariaþi bugetari, Oltenia e în-
trecutã doar de regiunea Nord-Est
(Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ,
Suceava, Vaslui) cu 26,4% total
salariaþi în sistem public!

Doar cinci judeþe au salarii
peste media pe economie
În profil teritorial, pe judeþe,

câºtigul salarial mediu lunar net în
anul 2016 s-a situat sub media pe
economie în 36 dintre judeþe. Cele
mai scãzute câºtiguri s-au înre-
gistrat în judeþele Harghita (1.519
lei, cu 25,8% mai puþin decât
media pe economie), Covasna
(1.542 lei, cu 24,6% mai puþin
decât media pe economie), res-
pectiv Vrancea (1.556 lei, cu
23,9% mai puþin decât media pe
economie). La polul opus s-a si-
tuat câºtigul salarial mediu lunar
net realizat în Municipiul Bucu-
reºti (2.925 lei), cu 43,0% peste
media pe economie.

Am depãºit regiunea Vest
la servicii comerciale!

Despre cât de anacronicã este
direcþia spre care ne îndreptãm, ca
regiune de dezvoltare, aflãm tot din
datele statistice. Sud-Vest Oltenia
a depãºit regiunea Vest la indicato-
rul salariaþi în sectorul comercial;
dar judeþele din cea de a doua re-
giune menþionatã anterior ne-au
depãºit la efectivul de salariaþi din
industrie ºi construcþii. Scorul este
de 44,9% pentru Vest ºi 37,5%
pentru Sud-Vest!

VALENTIN CEAUªESCU

Susþinute de BCR:
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Potrivit reprezentanþilor Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj, tria-
jul epidemiologic dupã vacanþa de
varã s-a realizat în 223 de ºcoli
din mediul urban ºi 587 de uni-
tãþi de învãþãmânt din rural. Din
cei 79.542 de elevi înregistraþi în
documentele ºcolare, au fost exa-
minaþi 45.109 de elevi din mediul
urban ºi 21.291 din rural, pro-
bleme fiind depistate la 473 de
elevi. Cele mai multe afecþiuni au
fost descoperite în ºcolile din
oraºe, înregistrându-se 422 de
cazuri. În mediul rural au fost
mai puþine situaþii de acest gen,
51 de elevi fiind diagnosticaþi cu
diverse probleme.

50 de cazuri de râie
în ºcolile din oraº

În urma controalelor efectua-
te în primele douã sãptãmâni ale
noului an ºcolar, medicii au des-
coperit, printre altele, 52 de ca-
zuri de scabie (râie), 50 în ºcoli
din mediul urban ºi douã în ru-
ral. ªi mai multe sunt însã cazu-
rile de pediculozã (pãduchi), fi-

 Proiectul „Dã valoare paºilor
tãi, pentru viitor!” a început în data
de 27 august 2017 (primirea, ca-
zarea elevilor din „grupul þintã”,
festivitatea de deschidere, vizita la
Grãdina Botanicã) ºi s-a finalizat
pe 10 septembrie. Închiderea a
avut loc, ca ºi deschiderea,  în Aula
„Alexandru Buia”, din cadrul Fa-
cultãþii de Agronomie a Universi-
tãþii din Craiova. „În cadrul pro-
iectului, au fost cuprinºi 25 de elevi
(cls.a XI-a) din  liceul nostru. S-
au avut în vedere mai multe aspec-
te: conºtientizarea elevilor în ceea
ce priveºte abandonul ºcolar; îm-
bunãtãþirea cunoºtinþelor elevilor ,
prin organizarea de activitãþi edu-
caþional-stimulative, de socializare,
relaþionare ºi de acumulare de in-
formaþii din domeniile de bazã ale
Facultãþii de Agronomie; implemen-

Un nou succes a intrat în
„catalogul” învãþãmântului dol-
jean, în general, cu precãdere
în cel craiovean. În perioada
21 – 25 septembrie, la Timi-
ºoara s-a desfãºurat concursul
„ E U R O P E A N  I Y P T  –  J U -
N I O R S  T R A I N I N G ”  ( E U -
ROPEAN INTERNATIONAL
YOUNG PHYSICISTS TOUR-
NAMENT – JUNIORS TRAI-
NING), destinat specialiºtilor
în „Fizicã”. Echipa României a
obþinut premiul al II-lea, din
aceasta fãcând parte ºi o elevã
a Colegiului Naþional „Carol I”

Un nou succes la „Carol I”Un nou succes la „Carol I”Un nou succes la „Carol I”Un nou succes la „Carol I”Un nou succes la „Carol I”
– Erminia Petra Popa ,  iar
„Team leader” al grupãrii a fost
prof. dr. Gabriel Florian, de
la aceeaºi instituþie de învãþã-
mânt din Craiova. „Ne mân-
drim cu acest rezultat, cu atât
mai mult cu cât competiþia face
parte din lista „Olimpiadelor ºi
Concursurilor ªcolare Interna-
þionale ce se vor organiza ºi
desfãºura în România”,  aºa
cum se stipuleazã în legislaþie”,
a precizat prof. Cristian An-
gel Stãiculescu ,  director al
Colegiului Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

La Segarcea, s-au conºtientizat riscurileLa Segarcea, s-au conºtientizat riscurileLa Segarcea, s-au conºtientizat riscurileLa Segarcea, s-au conºtientizat riscurileLa Segarcea, s-au conºtientizat riscurile
abandonului ºcolarabandonului ºcolarabandonului ºcolarabandonului ºcolarabandonului ºcolar

Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” din
Segarcea a fost unul din cei patru parteneri
ai Facultãþii de Agronomie a Universitãþii din
Craiova, prin implementarea proiectului
„Dã valoare paºilor tãi, pentru viitor!”, prin
participarea ºi la cursurile unei „ªcoli de
varã”, obiectivul principal fiind scãderea
numãrului de elevi cu risc de abandon ºcolar,
prin conºtientizare, sensibilizare ºi determi-
nare, în vederea continuãrii studiilor ºi a
promovãrii Bacalaureatului.

tarea serviciilor
de consiliere
profesionalã ºi orientare în carie-
rã, prin instrumente specifice ino-
vative ºi metode adaptate standar-
delor naþionale ºi europene, etc.”,
a precizat prof. Claudiu Gavrilã,
director al Liceului Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea.

Pregãtire pentru viitor
Elevii din „Grupul þintã (25)” au

dobândit cunoºtinþe specifice de
agriculturã, mediu ºi biodiversita-
te, protecþia pãdurilor ºi a întregu-
lui patrimoniu natural, ecologie ,
zootehnie, agroturism, º.a.m.d.
Competenþele personale crescute
ale elevilor sunt vizibile în capaci-
tatea crescutã de a interacþiona
într-un mod adecvat, în cadrul unei
întregi game ale contextelor sociale

ºi culturale; abilitatea dezvoltatã de
a organiza eficient timpul ... „Au
fost mai multe seminarii dedicate
educaþiei elevilor. Nu au lipsit vizi-
tele tematice ºi de studiu, în Sudul
Olteniei (Craiova – Bratovoeºti –
Dãbuleni – Gighera – Ciuperceni -
Desa), Nordul Olteniei (Craiova –
Mânãstirea dintr-un lemn – Mânãs-
tirea Bistriþa – Parcul Naþional „Bui-
la - Vînturiþa” – Rîmnicu Vîlcea).
Având în vedere elevii „grupului -
þintã” , care provin din zone diferi-
te ale Olteniei, s-a organizat ºi un
simpozion cu tema „Datini ºi obi-
ceiuri populare din Oltenia”. Totul
a fost fãcut pentru a-i iniþia pe ti-
neri ºi a le arãta valorile zonei noas-
tre”, a mai spus Claudiu Gavrilã.

CRISTI PÃTRU

Fãrã rujeolã, dar cu râie ºi pãduchi,Fãrã rujeolã, dar cu râie ºi pãduchi,Fãrã rujeolã, dar cu râie ºi pãduchi,Fãrã rujeolã, dar cu râie ºi pãduchi,Fãrã rujeolã, dar cu râie ºi pãduchi,
la început de an ºcolarla început de an ºcolarla început de an ºcolarla început de an ºcolarla început de an ºcolar

Aproape 150 de elevi doljeni s-au întors
la ºcoalã, dupã vacanþa de varã, cu râie ºi
pãduchi. Situaþia se repetã an de an, semn
cã la capitolul igienã mai este mult de lucrat.
Controlul a fost efectuat dupã începerea anu-
lui ºcolar, în 810 unitãþi de învãþãmânt, atât
din mediul rural cât ºi din oraºe. Pe lângã

aceste cazuri ce reflectã lipsa de igienã,
medicii au diagnosticat ºi destui copii cu an-
ginã, micoze sau alte boli infecþioase. În
urma triajului epidemiologic, nu a fost des-
coperit însã niciun caz de rujeolã, în condiþii-
le în care de mai bine de un an România se
confruntã cu o epidemie.

ind descoperite la 74 de elevi din
urban ºi 13 în rural. În total, nu
mai puþin de 87 de cazuri.

Tot în urma triajului epidemio-
logic efectuat de medici, a fost
depistat ºi un caz de hepatitã A,
o boalã ce se transmite atunci
când o persoanã vine în contact
ºi/sau consumã alimente ºi/sau
apã/gheaþã contaminate cu viru-
sul hepatitic A, de obicei în con-
diþii de igienã inadecvatã. Pe lân-
gã hepatitã A, s-au întâlnit ºi
multe cazuri de elevi cu micoze
(ciupercã). Potrivit statisticilor
realizate de Direcþia de Sãnãtate
Publicã, în Dolj au fost identifi-
cate 23 de cazuri în urban ºi
ºapte în rural.

De asemenea, au fost desco-
periþi elevi cu anginã. Conform
situaþiei prezentate de Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, 197 de
copii sufereau de aceastã afec-
þiune la momentul efectuãrii con-
troalelor în ºcoli. În plus, încã
106 elevi au fost trecuþi, în ra-
portul DSP, la capitolul „alte boli
infecþioase”.

În plinã epidemie,
niciun caz de rujeolã

Scopul triajului epidemiologic a
fost acela de a controla elevii care
vin din afara comunitãþii ºi pot adu-
ce cu ei diverse afecþiuni, unele cu
potenþial infecto-contagios. Con-
trolul s-a fãcut, în fiecare clasã,
de medicul ºcolar sau, dupã caz,
de medicul de familie ºi cadrele

didactice. Fiecare copil a fost în-
trebat dacã a avut probleme de sã-
nãtate. Cei care au fost identificaþi
cu afecþiuni contagioase sunt scoºi
în afara comunitãþii ºcolare pânã
se vindecã. În tot acest timp au
primit, acolo unde a fost cazul, tra-
tament. Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,

aceste controale se desfãºoarã pe-
riodic, de obicei pe parcursul a
douã sãptãmâni, imediat dupã va-
canþã ºi pornesc de la ideea cã este
necesarã o supraveghere pe o pe-
rioadã cât mai îndelungatã a între-
gii comunitãþi ºcolare.

În  urma controalelor nu a fost
diagnosticat însã niciun caz de ru-
jeolã, în condiþiile în care Ministe-
rul Sãnãtãþii a declarat epidemie la
nivel naþional, iar în judeþul Dolj s-
au înregistrat pânã în prezent 505
cazuri ºi ºapte decese.

Numãrul total de cazuri confir-
mate cu rujeolã în România a ajuns
9.289, din care 34 de decese (9 în
judeþul Timiº, 6 în judeþul Arad, 7
în judeþul Dolj, 3 în judeþul Caraº
Severin, 1 în judeþul Bihor, 1 în
judeþul Cluj, 1 în judeþul Cãlãraºi,
1 în judeþul Neamþ, 1 în judeþul
Satu Mare, 1 în judeþul Vaslui, 1 în
judeþul Galaþi, 1 în judeþul Mureº
ºi 1 în Bucureºti). S-au înregistrat
cazuri de rujeola în 41 de judeþe.

RADU ILICEANU
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Parlamentul European,

1.  ia act de notificarea Consi-
liului European de cãtre guvernul
Regatului Unit, care oficializeazã
decizia Regatului Unit de a se re-
trage din Uniunea Europeanã;

2.  cere începerea cât mai rapi-
dã a negocierilor între Uniunea Eu-
ropeanã ºi Regatul Unit, conform
prevederilor articolului 50 alinea-
tul (2) din Tratatul privind Uniu-
nea Europeanã;

3.  reitereazã cã este important
ca acordul de retragere ºi toate
eventualele dispoziþii tranzitorii sã
intre în vigoare cu mult înainte de
alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean din mai 2019;

4.  reaminteºte cã acordul de re-
tragere poate fi încheiat numai cu
aprobarea Parlamentului European,
la fel ca ºi orice eventual acord vi-
itor cu privire la relaþiile dintre Uni-
unea Europeanã ºi Regatul Unit,
precum ºi toate eventualele dispo-
ziþii tranzitorii;

Principii generalePrincipii generalePrincipii generalePrincipii generalePrincipii generale
pentru negocieripentru negocieripentru negocieripentru negocieripentru negocieri

5.  se aºteaptã ca, pentru a asi-
gura o ieºire ordonatã a Regatului
Unit din Uniunea Europeanã, ne-
gocierile dintre Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit sã fie fãcute cu
bunã credinþã ºi în condiþii de to-
talã transparenþã; reaminteºte cã

Rezoluþia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit
ca urmare a notificãrii intenþiei sale de a se retrage din Uniunea Europeanã (2017/2593(RSP))

Regatul Unit va continua sã se bu-
cure de drepturile sale ca stat mem-
bru al Uniunii Europene pânã la
intrarea în vigoare a acordului de
retragere ºi, prin urmare, cã va tre-
bui sã-ºi respecte în continuare
obligaþiile ºi angajamentele care
decurg din aceste drepturi;

6.  reaminteºte cã, în aceastã
privinþã, ar fi contrar dreptului
Uniunii ca Regatul Unit sã încea-
pã negocieri privind posibile
acorduri comerciale cu þãri terþe
înainte de retragerea sa din UE;
subliniazã cã o astfel de acþiune
ar fi în contradicþie cu principiul
cooperãrii loiale prevãzut la arti-
colul 4 alineatul (3) din Tratatul
privind Uniunea Europeanã ºi ar
trebui sã producã consecinþe,
precum excluderea Regatului
Unit de la procedurile pentru ne-
gocierile comerciale prevãzute la
articolul 218 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene;
subliniazã cã acelaºi lucru trebu-
ie sã fie valabil ºi în alte domenii
de politicã în care Regatul Unit
ar continua sã influenþeze legis-
laþia, acþiunile, strategiile sau po-
liticile comune ale Uniunii într-
un mod care ar favoriza mai mult
propriile sale interese de stat
membru care pãrãseºte Uniunea,
decât interesele Uniunii Europe-
ne ºi ale UE-27;

7.  avertizeazã cã, de asemenea,
ar fi contrar tratatelor orice acord
bilateral, în domenii de competen-

þã ale Uniunii, încheiat între unul
sau mai multe state membre rãma-
se ºi Regatul Unit, care nu a fost
aprobat de UE-27 ºi care priveºte
chestiunile incluse în domeniul de
aplicare al acordului de retragere
ºi/sau care afecteazã viitoarele re-
laþii ale Uniunii Europene cu Rega-
tul Unit; avertizeazã, totodatã, cã
acest lucru ar fi valabil mai ales
pentru orice acord bilateral ºi/sau
practicã de reglementare sau de su-
praveghere care vizeazã, de exem-
plu, sã ofere acces privilegiat la
piaþa internã pentru instituþiile fi-
nanciare cu sediul în Regatul Unit
în detrimentul cadrului de regle-
mentare al Uniunii sau în detrimen-
tul statutului cetãþenilor din UE-27
în Regatul Unit sau invers;

8.  considerã cã mandatul ºi di-
rectivele de negociere ce se vor
aplica pe parcursul întregului pro-
ces de negociere trebuie sã reflec-
te pe deplin poziþiile ºi interesele
cetãþenilor din UE-27, inclusiv ale
celor din Irlanda, deoarece acest
stat membru va fi deosebit de afec-
tat de retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeanã;

9.  îºi exprimã speranþa cã, în
aceste condiþii, Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit vor stabili o re-
laþie viitoare echitabilã, cât mai
apropiatã ºi echilibratã în ceea ce
priveºte drepturile ºi obligaþiile;
regretã decizia guvernului Regatu-
lui Unit de a nu participa la piaþa
internã, la Spaþiul Economic Eu-

ropean sau la uniunea vamalã; con-
siderã cã un stat care se retrage
din Uniune nu poate beneficia de
aceleaºi avantaje ca un stat mem-
bru al Uniunii Europene ºi, prin
urmare, declarã cã nu va fi de
acord cu niciun acord care ar con-
trazice acest lucru;

10.  reafirmã cã apartenenþa la
piaþa internã ºi la uniunea vamalã
implicã acceptarea celor patru li-
bertãþi ºi a jurisdicþiei Curþii de Jus-
tiþie a Uniunii Europene, contribu-
þii la bugetul general ºi respectarea
politicii comerciale comune a Uni-
unii Europene;

11.  subliniazã cã Regatul Unit
trebuie sã îºi onoreze toate obliga-
þiile juridice, financiare ºi bugeta-
re, inclusiv angajamentele din ac-
tualul cadru financiar multianual,
care sunt scadente pânã la data
retragerii ºi dupã aceastã datã;

12.  ia act de modalitãþile pro-
puse pentru organizarea negocie-
rilor conþinute în declaraþia ºefi-
lor de stat sau de guvern ai celor
27 de state membre ºi a preºedin-
þilor Consiliului European ºi Co-
misiei Europene din 15 decembrie
2016; salutã cu satisfacþie desem-
narea Comisiei Europene ca ne-
gociator din partea Uniunii, pre-
cum ºi numirea de cãtre Comisie
a lui Michel Barnier în calitate de
negociator-ºef; subliniazã cã im-
plicarea deplinã a Parlamentului
European este o condiþie preala-
bilã necesarã pentru ca Parlamen-

tul sã aprobe orice acord la care
se va ajunge între Uniunea Euro-
peanã ºi Regatul Unit;

EtapeleEtapeleEtapeleEtapeleEtapele
desfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãrii
negocierilornegocierilornegocierilornegocierilornegocierilor

13.  subliniazã cã, în conformi-
tate cu articolul 50 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europea-
nã, negocierile stabilesc modalita-
tea de retragere a Regatului Unit,
þinând însã seama de cadrul viitoa-
relor relaþii ale Regatului Unit cu
Uniunea Europeanã;

14.  este de acord cã, în cazul
care se fac progrese semnificati-
ve pentru un acord de retragere,
atunci s-ar putea începe discuþiile
privind posibilele dispoziþii tranzi-
torii pe baza cadrului avut în ve-
dere pentru viitorul relaþiilor Rega-
tului Unit cu Uniunea Europeanã;

15.  observã cã un acord pri-
vind viitoarea relaþie dintre Uniu-
nea Europeanã ºi Regatul Unit ca
þarã terþã poate fi încheiat numai
dupã ce Regatul Unit s-a retras din
Uniunea Europeanã;

AcordulAcordulAcordulAcordulAcordul
de retragerede retragerede retragerede retragerede retragere

16.  afirmã cã acordul de retra-
gere trebuie sã fie în conformitate

Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-
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cu tratatele ºi Carta drepturilor fun-
damentale a Uniunii Europene; în
caz contrar, acordul nu va obþine
aprobarea Parlamentului European;

17.  considerã cã acordul de
retragere ar trebui sã priveascã
urmãtoarele aspecte:

– statutul juridic al cetãþenilor
UE-27 care locuiesc sau au locuit
în Regatul Unit ºi cel al cetãþenilor
Regatului Unit care locuiesc sau au
locuit în alte state membre, pre-
cum ºi alte dispoziþii privind drep-
turile lor;

– onorarea obligaþiilor financia-
re care existã între Regatul Unit ºi
Uniunea Europeanã;

– frontierele externe ale Uniunii
Europene;

– clarificarea statutului angaja-
mentelor internaþionale ale Rega-
tului Unit asumate în calitate de
membru al Uniunii Europene,
având în vedere cã o Uniune Eu-
ropeanã cu 27 de state membre
va fi succesorul legal al Uniunii
Europene cu 28 de state membre;

– certitudinea juridicã pentru en-
titãþile juridice, inclusiv pentru fir-
me;

– desemnarea Curþii de Justiþie
a Uniunii Europene ca autoritate
competentã pentru interpretarea ºi
aplicarea acordului de retragere;

18.  cere sã se aplice un trata-
ment echitabil cetãþenilor UE-27
care locuiesc sau au locuit în Re-
gatul Unit ºi cetãþenilor Regatului
Unit care locuiesc sau au locuit în
UE-27 ºi considerã cã drepturile
ºi interesele lor trebuie sã aibã prio-
ritate deplinã în negocieri; cere,
aºadar, ca statutul ºi drepturile ce-
tãþenilor UE-27 cu reºedinþa în
Regatul Unit ºi ale cetãþenilor Re-
gatului Unit cu reºedinþa în UE-27
sã respecte principiile reciprocitã-
þii, echitãþii, simetriei ºi nediscri-
minãrii ºi cere, de asemenea, pro-
tejarea integritãþii dreptului Uniu-

nii, inclusiv a Cartei drepturilor
fundamentale, precum ºi a cadru-
lui sãu de aplicare; subliniazã cã
orice degradare a drepturilor lega-
te de libertatea de circulaþie, inclu-
siv discriminarea cetãþenilor UE în
ceea ce priveºte accesul la drep-
turile de ºedere, înainte de data
retragerii din Uniunea Europeanã
ar încãlca dreptul Uniunii;

19.  subliniazã cã o înþelegere fi-
nanciarã unicã cu Regatul Unit sta-
bilitã pe baza conturilor anuale ale
Uniunii Europene auditate de Cur-
tea de Conturi, trebuie sã includã
toate responsabilitãþile sale legale
care decurg din angajamentele
restante ºi sã ia în considerare ele-
mentele extrabilanþiere, datoriile
contingente ºi alte costuri finan-
ciare care rezultã direct din retra-
gerea Regatului Unit;

20.  recunoaºte cã în acordul de
retragere trebuie sã se abordeze
poziþia unicã ºi circumstanþele spe-
ciale cu care se confruntã insula
Irlanda; îndeamnã sã fie folosite
toate mijloacele ºi mãsurile com-
patibile cu dreptul Uniunii Europe-
ne ºi cu Acordul din Vinerea Mare
din 1998 pentru a atenua efectele
retragerii Regatului Unit asupra
frontierei dintre Irlanda ºi Irlanda
de Nord; insistã, în acest context,
asupra necesitãþii absolute de a
asigura stabilitatea ºi continuitatea
procesului de pace din Irlanda de
Nord ºi de a se face tot posibilul
pentru a evita înãsprirea controa-
lelor la frontierã;

Viitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþie
dintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniunea
EuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanã
ºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unit

21.  ia act de notificarea din
29 martie 2017 ºi de Cartea
albã a guvernului Regatului Unit
din 2 februarie 2017 privind „Ie-
ºirea Regatului Unit ºi noi for-

me de parteneriat cu Uniunea
Europeanã”;

22.  considerã cã viitoarele re-
laþii dintre Uniunea Europeanã ºi
Regatul Unit ar trebui sã fie echi-
librate ºi cuprinzãtoare ºi sã ser-
veascã interesele cetãþenilor am-
belor pãrþi ºi cã, prin urmare, va
fi nevoie de timp suficient pen-
tru a fi negociate; subliniazã cã
viitoarea relaþie ar trebui sã aco-
pere domeniile de interes comun,
respectând în acelaºi timp inte-
gritatea ordinii juridice a Uniunii,
precum ºi principiile ºi valorile
fundamentale ale Uniunii Europe-
ne, inclusiv integritatea pieþei in-
terne ºi capacitatea decizionalã ºi
autonomia Uniunii Europene; ob-
servã cã articolul 8 din Tratatul
privind Uniunea Europeanã, pre-
cum ºi articolul 217 din Tratatul
privind funcþionarea Uniunii Eu-
ropene, care prevede sã se cree-
ze „o asociere caracterizatã de
drepturi ºi obligaþii reciproce, de
acþiuni comune ºi proceduri spe-
ciale”, ar putea conferi un cadru
adecvat pentru o astfel de relaþie
viitoare;

23.  considerã cã, indiferent
de rezultatul negocierilor cu pri-
vire la viitorul relaþiilor dintre
Uniunea Europeanã ºi Regatul
Unit, ele nu pot implica niciun
compromis între securitatea in-
ternã ºi externã, inclusiv coope-
rarea în domeniul apãrãrii, pe de
o parte, ºi viitoarele relaþii eco-
nomice, pe de altã parte;

24.  subliniazã cã orice viitor
acord între Uniunea Europeanã ºi
Regatul Unit este condiþionat de
continuarea respectãrii de cãtre
Regatul Unit a standardelor pre-
vãzute de obligaþiile internaþiona-
le, inclusiv în domeniul drepturi-
lor omului, precum ºi a legisla-
þiei ºi politicilor Uniunii, în do-
menii cum ar fi mediul, schim-
bãrile climatice, lupta împotriva
evaziunii ºi a fraudei fiscale, con-
curenþa loialã, comerþul ºi drep-

turile sociale, în special garanþii-
le împotriva dumpingului social;

25.  se opune oricãrui viitor
acord între Uniunea Europeanã
ºi Regatul Unit care conþine dis-
poziþii fragmentare sau sectoria-
le, inclusiv în ceea ce priveºte
serviciile financiare, care ar
oferi întreprinderilor cu sediul în
Regatul Unit un acces preferen-
þial la piaþa internã ºi/sau la uni-
unea vamalã; subliniazã cã, dupã
retragere, Regatul Unit va intra
sub incidenþa regimului aplica-
bil þãrilor terþe prevãzut de le-
gislaþia Uniunii;

26.  observã cã, dacã Regatul
Unit va cere sã participe la o se-
rie de programe ale Uniunii Eu-
ropene, va face acest lucru ca
þarã terþã, ceea ce comportã con-
tribuþii bugetare adecvate ºi un
control din partea jurisdicþiei
existente; ar saluta pozitiv, în
acest context, ca Regatul Unit sã
continue sã participe la o serie
de programe, cum ar fi progra-
mul Erasmus;

27.  ia act de faptul cã mulþi
cetãþeni din Regatul Unit ºi-au ex-
primat vehement opoziþia faþã de
pierderea drepturilor de care be-
neficiazã în prezent în temeiul ar-
ticolul 20 din Tratatul privind
Funcþionarea Uniunii Europene;
propune ca UE-27 sã examineze
o modalitate de atenuare a acestei
pierderi în limitele dreptului pri-
mar al Uniunii, respectând pe de-
plin principiile reciprocitãþii, echi-
tãþii, simetriei ºi nediscriminãrii;

DispoziþiiDispoziþiiDispoziþiiDispoziþiiDispoziþii
tranzitoriitranzitoriitranzitoriitranzitoriitranzitorii

28.  considerã cã dispoziþiile
tranzitorii care asigurã certitudi-
nea juridicã ºi continuitatea pot
fi convenite între Uniunea Euro-
peanã ºi Regatul Unit numai dacã
reflectã echilibrul just între drep-
turile ºi obligaþiile ambelor pãrþi
ºi pãstreazã integritatea ordinii
juridice a Uniunii Europene, iar
Curtea de Justiþie a Uniunii Eu-
ropene este responsabilã de so-
luþionarea tuturor controverselor
de naturã juridicã; crede, totoda-
tã, cã toate aceste dispoziþii tran-
zitorii trebuie sã fie strict limita-
te, atât ca duratã (nu mai mult
de trei ani), cât ºi ca domeniu de
aplicare, deoarece ele nu pot nici-
odatã substitui apartenenþa la
Uniunea Europeanã;

ChestiuniChestiuniChestiuniChestiuniChestiuni
privind UE-27privind UE-27privind UE-27privind UE-27privind UE-27
ºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiile
UniuniiUniuniiUniuniiUniuniiUniunii

29.  cere sã se ajungã cât mai
rapid la un acord în ceea ce pri-
veºte mutarea Autoritãþii Banca-
re Europene ºi a Agenþiei Euro-
pene pentru Medicamente ºi ca
procesul de relocare sã înceapã
cât mai curând posibil;

30.  subliniazã cã ar putea fi
necesarã o reexaminare ºi o ajus-
tare a dreptului Uniunii pentru a
þine seama de retragerea Rega-
tului Unit;

31.  considerã cã nu se impu-
ne o revizuire în ceea ce priveºte
ultimii doi ani ai actualului cadru
financiar multianual, dar cã im-
pactul retragerii Regatului Unit ar
trebui abordat prin intermediul
procedurii bugetare anuale; subli-
niazã cã instituþiile Uniunii ºi UE-
27 ar trebui sã înceapã imediat
lucrãrile cu privire la noul cadru
financiar multianual, inclusiv în
ceea ce priveºte chestiunea re-
surselor proprii;

32.  se angajeazã sã finalizeze
la timp procedurile legislative pri-
vind componenþa Parlamentului
European în temeiul articolul 14
alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeanã ºi cele pri-
vind procedura electoralã, pe
baza propunerii sale în temeiul ar-
ticolului 223 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene,
anexatã la Rezoluþia sa din 11 no-
iembrie 2015 referitoare la refor-
ma legislaþiei electorale a Uniunii
Europene(6) ; considerã, de ase-
menea, þinând seama de consi-
derentul P din prezenta rezoluþie,
cã, pe parcursul negocierilor pri-
vind retragerea ºi al celor privind
stabilirea unei noi relaþii cu Re-
gatul Unit, cele 27 de state care
au rãmas membre ale Uniunii
Europene, împreunã cu institu-
þiile UE, trebuie sã consolideze
Uniunea de astãzi printr-o amplã
dezbatere publicã ºi sã înceapã
un proces de reflecþie interinsti-
tuþionalã profundã privind viito-
rul sãu;

Dispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finale
33.  îºi rezervã dreptul de a-

ºi clarifica poziþia privind nego-
cierile dintre Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit ºi, dacã va fi
cazul, sã adopte noi rezoluþii, in-
clusiv cu privire la probleme
specifice sau aspecte sectoria-
le, în funcþie de progresele sau
regresele înregistrate în aceste
negocieri;

34.  se aºteaptã ca Consiliul
European sã þinã seama de acest
lucru atunci când va adopta ori-
entãrile ce definesc cadrul pen-
tru negocieri ºi va stabili poziþiile
ºi principiile generale pe care le
va urmãri Uniunea Europeanã;

35.  este decis sã îºi stabileas-
cã poziþia finalã privind acordul
(acordurile) pe baza evaluãrii ce
se va face în conformitate cu con-
þinutul acestei rezoluþii, precum ºi
a tuturor rezoluþiilor ulterioare ale
Parlamentului European;

36.  încredinþeazã Preºedinte-
lui sarcina de a transmite pre-
zenta rezoluþie Consiliului Euro-
pean, Consiliului Uniunii Euro-
pene, Comisiei Europene, Bãn-
cii Centrale Europene, parlamen-
telor naþionale ºi guvernului Re-
gatului Unit.
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«Reuºim, în condiþii destul de
grele, sã realizãm cea de-a XV-a
ediþie a Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini”. ªtiþi cu toþii cã,
de aproape 2 ani, instituþia noastrã
se aflã în cãutarea altor spaþii, pen-
tru cã sala noastrã este închisã. Din
fericire, se pare cã la sfârºitul aces-
tui an, dupã multe încercãri, va fi
semnat contractul cu firma care va
realiza proiectul tehnic ºi reabilita-
rea efectivã a clãdirii. Ne dorim ca
ºi în aceste condiþii vitrege sã nu
privãm publicul de proiectele cu
care a fost obiºnuit ºi de evenimen-
tele care au fãcut cunoscutã insti-
tuþia atât în þarã, cât ºi peste hota-
re», a declarat managerul Operei
Române Craiova. Antoniu Zam-
fir a mai spus cã ediþia a XV-a a
festivalului „este un omagiu adus
marii noastre soprane Elena Teo-
dorini” ºi cã „acest omagiu trebuie
sã fie pe mãsura grandorii numelui
acestei interprete”.

16 evenimente în 4 spaþii
culturale ale oraºului

Cea de-a XV-a ediþie a festivalu-
lui cuprinde 16 evenimente, ce vor
prilejui iubitorilor muzicii tot atâtea
ocazii de a asculta nume de refe-

Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” a dat publicitãþii, ieri, un
comunicat de presã prin care anun-

Teatrul „Colibri”: Mesaj dur pentru cei
care se folosesc de numele instituþiei

þã publicul cã, încã din anul 2013,
când s-a mutat în clãdirea din Ca-
lea Bucureºti nr. 56, primitã în ad-

ministrare de la municipalitate,
spectacolele din repertoriu sunt
prezentate în Craiova exclusiv aici
ºi nu în ºcoli ºi grãdiniþe. Instituþia
face aceastã precizare pentru a nu
exista confuzii cu companii priva-
te de teatru care se pot recoman-
da cu acelaºi nume atunci când îºi
prezintã oferta de spectacole în
instituþii de învãþãmânt preºcolar,
primar ºi gimnazial din Craiova.

«De la mutarea în noul sediu,
Teatrul „Colibri” a construit pro-
iecte menite sã readucã în conºtiin-
þa comunitãþii aceastã instituþie,
care mai bine de 7 ani funcþionase

în condiþii neadecvate, fãrã scenã
proprie. Recâºtigarea dreptului de
a putea susþine reprezentaþii pe
scena sa a dus la decizia de a atra-
ge publicul în sala de spectacole a
pãpuºilor ºi poveºtilor ºi de a pre-
zenta spectacole în condiþii opti-
me ºi nu în spaþii improvizate, to-
tal nepotrivite pentru producþiile
unei instituþii de dimensiunea ºi
importanþa Teatrului „Colibri”.
Orice încercare de folosire nepo-
trivitã a numelui instituþiei sau in-
ducere a ideii cã teatrul de pãpuºi
sosit în grãdiniþã sau în ºcoalã este
Teatrul „Colibri” încalcã legea ºi

norme elementare de bun simþ pro-
fesional», este mesajul dur trans-
mis de instituþie.

Pentru referinþe privind specta-
colele din repertoriul teatrului se
pot apela numerele de telefon
0251.412.473 sau 0251.416.323,
se pot consulta site-ul www.tea-
trulcolibri.ro  ºi pagina de facebo-
ok Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” Craiova. Preþul biletelor
la reprezentaþii variazã între 7 lei
sau 10 lei, în funcþie de categoria
locului din salã. Pentru grupurile
organizate cu instituþiile de învãþã-
mânt preþul biletului este 5 lei.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Astfel se vrea a fi cea de-a XV-a ediþie a festivalului internaþio-
nal pe care Opera Românã Craiova o va organiza în perioada 1
octombrie – 12 noiembrie 2017 ºi pe care o va dedica împlinirii a
160 de ani de la naºterea celebrei soprane, cunoscutã ca prima
cântãreaþã din România care a pãºit pe scena teatrului Scala din
Milano. Deºi realizat „în condiþii destul de grele”, dupã cum s-a
exprimat, ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, managerul An-
toniu Zamfir, din cauza indisponibilitãþii sãlii de spectacole a insti-
tuþiei, evenimentul reuºeºte sã aducã în faþa publicului nume de
referinþã ale artei lirice ºi titluri de operã în primã audiþie, din
Italia, Republica Moldova, Serbia ºi, bineînþeles, România. Des-
chiderea Festivalului Internaþional „Elena Teodorini” – care va mar-
ca, totodatã, deschidere stagiunii artistice 2017-2018 a Operei cra-
iovene – va avea loc duminicã, 1 octombrie, ora 19.00, în sala Cer-
cului Militar, cu cea mai recentã premierã a instituþiei, „Pescuito-
rii de perle” – punere în scenã realizatã de l’Oiseleur des Lon-
gchamps, pe muzica lui Georges Bizet.

rinþã ale artei lirice ºi titluri de operã
în primã audiþie pe scenele de spec-
tacol din Craiova. Ele vor fi gãz-
duite de patru spaþii primitoare: Fi-
larmonica „Oltenia”, Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu”, Cercul Mili-
tar Craiova ºi Muzeul de Artã Cra-
iova. Printre invitaþi se numãrã Te-
atrul Naþional de Operã ºi Balet
„Maria Bieºu” din Chiºinãu, care va
fi prezent cu spectacolul de operã
„Dama de picã” ºi celebrul balet
 „Spãrgãtorul de nuci”. Un alt invi-
tat de marcã al festivalului este Te-
atrul Naþional din Novi Sad (Ser-
bia), care va aduce în Craiova „Om-
nibus Opera”, iar „Haeretica for
Skaramacay”, spectacol de dans
contemporan, este semnat de Ska-
ramacay Art Factory (Italia), com-
panie aclamatã pe importante sce-
ne ale lumii. Pe lângã organizarea
unui masterclass susþinut de sopra-
na Nicoleta Ardelean, Opera craio-
veanã va prezenta cele mai îndrãgi-
te spectacole din repertoriu, pre-
cum ºi, în premierã pe scenele din
Oltenia, actul al II-lea din „Tristan
ºi Isolda”, operã în concert. Repre-
zentaþiile includ în distribuþii nume
mari ale liricii europene, invitat spe-
cial al festivalului fiind tenorul bri-

tanic Ian Storey, pentru prima datã
în România.

Dirijorul Cristian Sandu:
„Craiova a fost ºi rãmâne
un reper în România”

„Pescuitorii de perle”, reprezen-
taþia care deschide festivalul, va adu-
ce în faþa publicului craiovean trei
soliºti aplaudaþi pe importante scene
lirice europene: baritonul Nikola Mi-
jailovic (Serbia), care va interpreta
rolul Zurga, ºi soliºtii Operei Româ-
ne Craiova – soprana Renata Vari
(Leila) ºi basul Sorin Drãniceanu
(Nourabad), sub conducerea muzi-
calã a maestrului Cristian Sandu
(Cluj-Napoca). Aflat pentru a treia
oarã la Craiova, Cristian Sandu a
apreciat, în cadrul conferinþei de
presã de ieri, cã acest oraº „a fost ºi
rãmâne un reper în România în ceea
ce priveºte realizarea cu mijloace
proprii a unui asemenea festival”.
Despre „Pescuitorii de perle”, diri-
jorul afirmã cã „este o operã ofer-
tantã”, cu „extrem de multe posibi-
litãþi expresive ºi de bucurie muzi-
calã”. «Este o operã foarte diferitã
de „Carmen”, lucrarea consacratã a
lui Bizet, pe care sperãm cu toþii sã
o realizãm la un nivel demn de renu-
mele compozitorului», a mai spus
Cristian Sandu.

Baritonul sârb Nikola Mijailovic,
pentru a doua oarã
pe scena craioveanã

Tot în spectacolul de deschide-
re a festivalului, publicul va avea
bucuria de a-l asculta pe renumitul
bariton sârb Nikola Mijailovic inter-

pretând rolul Zurga. Nikola Mijai-
lovic a debutat la Bolshoi Theatre
din Moscova, avându-l în acelaºi
an partener de scenã pe Luciano
Pavarotti. Aclamat pentru interpre-
tãrile sale în întreaga lume, a cântat
alãturi de mari nume ale operei: Jose
Cura, Juan Diego Florez, Lucia Ali-
berti, Cristina Gallardo Domas,
Ruggero Raimondi, Denia Mazzola
Gavazzeni, Ian Storey ºi mulþi alþii.
La Scala, La Fenice, Mariinsky
Theatre, precum ºi cele mai impor-
tante scene din Verona, Montreal,
Hamburg, Hanovra, Bonn, Dresda,
Catania, Lima, Havana, Moscova,
Roma, Viena, Tokyo, Montpellier,
Las Palmas, Malaga, Peking, Shan-
ghai, Rotterdam, Raverma, Tel Aviv
sunt doar câteva dintre locurile în
care a cucerit publicul.

«Sunt foarte fericit sã revin la
Craiova, este pentru a doua oarã
când mã aflu aici – prima datã am

venit pentru a interpreta rolul Iago
în opera „Otello”, care face parte
dintre cele preferate de mine. Acum
am ºansa sã interpretez un alt rol
drag mie – Zurga, din „Pescuitorii
de perle”, de G. Bizet. L-am inter-
pretat ºi anul trecut, la Opera din
Tel Aviv, ºi întâmplarea a fãcut sã
împart scena cu o cântãreaþã cele-
brã ºi frumoasã de origine românã,
soprana Cristina Pãsãroiu. Iar
acum, aici, o reîntâlnesc pe Renata
Vari, cu care am cântat în „Otello”
ºi pe care, de asemenea, o apreciez
foarte mult», a declarat baritonul.

***
Rezervãri pentru bilete la spec-

tacolele din cadrul Festivalului In-
ternaþional „Elena Teodorini” se pot
face la numãrul de telefon
0351.442.471, la adresa de e-mail
agentiadebilete@operacraiova.ro
sau pe site-ul Operei Române Cra-
iova, www.operacraiova.ro.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depu-

nerea solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu. Catalina Con-
stantin, reprezentant al S.C. LA
CASSA RESIDENCE SRL, anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul : Construire imobil locuin-
þe colective D+P+7+8retras ºi
împrejmuire teren, propus a fi
amplasat în Craiova, judeþul Dolj,
Bvd. Oltenia, nr.1H. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul A PM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul S.C. LA CASSA RESI-
DENCE SRL, str. Prelungirea Tei-
lor nr.22, , în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 – 16.00 ºi vi-
neri între orele 8.00 – 14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Comuna Pieleºti anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: Extin-
dere canalizare Comuna Pieleºti,
sat Pieleºti,judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul A PM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul Primãriei Pieleºti, str.
Gheorghiþã Geolgãu, nr. 188, ju-
deþul Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 – 16.30 ºi vineri
între orele 8.00 – 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035.
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!

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.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post de eco-
nomist, pe o perioadã determi-
natã, în cadrul Serviciului Ges-
tionare Câini fãrã Stãpân. Dosa-
rele de concurs se depun la se-
diul societãþii, la Compartimen-
tul Resurse Umane, pânã la data
de 05.10.2017, ora 16.00. Informa-
þii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.

PRIMÃRIA Comunei Vîrvoru
de Jos, judeþul Dolj, organizea-
zã concursul, în conformitate cu
HG nr. 286/2011, pentru ocupa-
rea funcþiei contracuale de asis-
tent medical comunitar debutant,
vacant, în data de 19 octombrie
2017, ora 11.00 -proba scrisã, în
20 octombrie 2017, ora 11.00 -pro-
ba interviu, la sediul instituþiei din
comuna Vîrvoru de Jos, judeþul
Dolj, nr.133. Condiþiile specifice
de participare la concurs: -absol-
vent al ºcolii sanitare postliceale
sau echivalentã/studii postlicea-
le prin echivalare, conform HG
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenþilor liceelor sa-
nitare, promoþiile 1976-1994, in-
clusiv, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare, dovedite cu diplo-
mã de absolvire (specializarea
asistent medical generalist); -nu
sunt condiþii de vechime. Dosa-
rele se depun în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii anunþului. Informaþii supli-
mentare la sediul instituþiei sau
la telefon: 0251.360.251.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECALI-
FICAÞI ÎN CRAIOVA.
TELEFON: 0755/
041.000.

Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
bloc, de douã ori pe
lunã, în Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 ca-
mere, semidecoman-
dat, et. 2, îmbunãtãþit,
Nanterre (Calea Bucu-
reºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi,
2 balcoane, decoman-
dat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

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

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

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

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 27 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:

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

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

Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

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

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
CUMPÃR DOUÃ CA-
MERE PLATA PE LOC.
Telefon: 0761/355.107.
sau 0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã termicã
italianã ºi roþi Merce-
des spiþate, cu cauciu-
curi cu tot. Telefon:
0762/183.205.
Vând instalaþie GPL. Te-
lefon: 0744/474.400.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, putinã
stejar, 150-200 l, pre-
mergãtor. Telefon:
0745/602.001.
 Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Tele-
fon: 0775/383.003;
0351/805.288.

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

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azboci-
ment D 220x2500 mm,
Telefon: 0766/598.880.
VÂND loc de veci, Cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0722/579.773.

Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

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

APARATURÃ sudurã,
butoi vin. Telefon: 0749/
012.505.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.

Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/2
– 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând Titlu de proprieta-
te – pãdure 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 batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.

Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon:0764/
779.702.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

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

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

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Craio-
viþa Kaufland –Penny -
lângã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bucureºti,
Centru. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb apartamennt 3
camere zona 1 Mai cu
garsonierã + diferenþa.
Telefon: 0741/467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere Valea Roºie.
Telefon: 0771/648.286.

Închiriez apartament 2
camere semidecoman-
date, et 4, mobilat ºi uti-
lat, bloc Femina. Tele-
fon: 0721/177.748.
Închiriez garsonierã zona
Facultatea de Medicinã.
Telefon: 0748/102.286.
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 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 mobila-
tã în apartament Braz-
dã, pentru o fatã elevã,
studentã, salariatã se-
rioasã. Telefon: 0749/
797.940, 0758/433.143.

DIVERSE
Prof. pensionar metodist
dau meditaþii de limba
românã ºi francezã la
orice nivel la domiciliul
elevului. Telefon: 0744/
474.400.

CONDOLEANÞE
Profesor Aristidie
Gheorghiu este alã-
turi de d.na prof. Adina
Popescu, la decesul
mamei. Sincere con-
doleanþe!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 12 9 2 1 23-9 29
2. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
3. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
4. Botoºani 12 7 2 3 20-13 23
5. Astra 12 6 4 2 18-10 22
6. ACS Poli 12 5 3 4 12-12 18
7. Dinamo 11 5 1 5 15-11 16
8. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. CSMP Iaºi 12 3 6 3 12-15 15
10. Viitorul 12 4 2 6 10-11 14
11. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
12. Chiajna 11 2 2 7 9-14 8
13. Mediaº 12 1 3 8 6-23 6
14. Juventus 12 0 4 8 7-21 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. ªirineasa 5 5 0 0 9-1 15
2. Craiova II 5 4 1 0 10-2 13
3. Ghiroda 5 3 1 1 17-8 10
4. Reºiþa 4 3 0 1 11-2 9
5. Filiaºi 4 2 1 1 4-1 7
6. Lipova 5 2 1 2 7-6 7
7. Sebiº 5 2 1 2 8-9 7
8. Lugoj 4 1 3 0 6-5 6
9. CNP Tm. 4 2 0 2 4-5 6
10. Deva 5 1 2 2 9-10 5
11. Cermei 5 1 1 3 7-10 4
12. Giarmata 5 1 1 3 6-11 4
13. Bãleºti 5 1 0 4 5-9 3
14. Herm. II 5 1 0 4 4-13 3
15. Becicherec 4 0 0 4 1-16 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  seria C4

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 1-1

Au marcat: Cãlinþaru 37 / Romeo 50.
CSMP Iaºi - ACS Poli 1-1

Au marcat: Kizito 45 / ªeroni 90
FCSB – Dinamo 1-0

A marcat: Momcilovic 31.
FC Botoºani – Viitorul 1-0

A marcat: Moruþan 60.
Astra – CFR Cluj 2-3

Au marcat: Manea 73 – aut., Ioniþã 90 / Balde 3,
Deac 50, Djokovic 79.

Rezultate: Flacãra Moþãþei -
Viitorul Cârcea 0-4, Jiul Podari
- UT Dãbuleni 3-0, Progresul Bãi-
leºti - Danubius Bechet 3-1, U
Craiova SA -  Victoria Pleniþa
12-0, Dunãrea Calafat – Recol-
ta Ostroveni 4-0, Progresul Se-

Satelitul ªtiinþei continuã ascensiuneaSatelitul ªtiinþei continuã ascensiuneaSatelitul ªtiinþei continuã ascensiuneaSatelitul ªtiinþei continuã ascensiuneaSatelitul ªtiinþei continuã ascensiunea
Puºtii lui Cornel Papurã sunt la douã puncte de lider,

dupã ce au învins cu 4-1 Sebiºul, deºi au jucat mai
mult de o orã în inferioritate numericã

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova continuã în noul sezon
parcursul bun din returul campio-
natului trecut ºi a pierdut numai
douã puncte pânã acum, în depla-
sarea de la Lugoj. În runda trecu-
tã, pe „Extensiv”, puºtii lui Cornel
Papurã au fãcut o victimã de soi,
Naþional Sebiº, formaþia arãdeanã
care-ºi propune sã lupte pentru
promovare, condusã în teren de
fostul rapidist Emil Dicã. Victoria
a fost una netã, scor 4-1, ºi obþi-
nutã în condiþii speciale, fiindcã
alb-albaºtrii au jucat încã din mi-
nutul 20 în inferioritate numericã.
Raul Hreniuc a fost eliminat, dupã
ce a încercat sã-ºi reparea gafa
printr-un fault, însã cãpitanul „sa-
telitului” nu era ultimul apãrãtor, aºa
cã n-ar fi meritat mai mult de un
galben. Era 1-0 în acel moment,
dupã ce Alex Popescu deschisese
scorul cu o loviturã de cap, la cen-
trarea perfectã a lui Constantin.
Lovitura a fost una dublã, fiindcã
Sãulescu a egalat imediat dupã eli-
minarea lui Hreniuc, însã puºtii ol-
teni n-au resimþit-o, jucând la fel
de ofensiv ºi de dinamic. Dupã ce
nimerise transversala cu un ºut de

la marginea careului, Mihãilã i-a
strecurat o pasã de excepþie lui
Popescu în minutul 38 ºi ªtiinþa
cea micã a intrat cu avantaj la ves-
tiare. Atacantul Alex Popescu avea
sã realizeze hattrick-ul, cu golul trei
marcat din penalty, ºi apoi a venit
cu assist-ul pentru al patrulea, în-
scris de Iuga, în ultimul minut,
contra echipei la care a fost îm-
prumutat anul trecut. Evoluþia lui
Popescu a stârnit ideea cã atacan-
tul de 20 de ani ar fi fost mai efi-
cient decât Roman la prima echipã
în meciul cu Voluntariul. Câteva
sute de spectatori s-au adunat pe
arena din Parcul Romanescu sã
asiste la un spectacol ºi au plecat
satisfãcuþi, fiindcã este o adevãra-
tã plãcere sã urmãreºti fotbalul pe
pe care-l etaleazã tânãra echipã a
Universitãþii Craiova. ªi asta într-
un sezon în care nu mai are în
componenþã veterani, axându-se
în special pe juniorii care meritã
promovaþi ºi pe tinerii care se an-
treneazã cu prima echipã, dar nu
prind minute în Liga I.  Au înce-
put meciul cu Sebiºul: L. Popes-
cu - Trocan, C. Ion, Hreniuc, R.
Petre - Constantin, Enache, Bu-

zan - Frãsineanu, Al. Popescu,
Mihãilã, iar pe parcurs au intrat:
Þoiu, Iuga, Dinu, Bogdan. Din
pãcate, cealaltã echipã doljeanã
din seria C4, CSO Filiaºi, a pier-
dut cu 1-0 la Petroºani cu CS ªiri-
neasa ºi tinerii craioveni n-au avut
ocazia de a deveni lideri. În runda
viitoare, satelitul ªtiinþei joacã în
deplasare cu nou-promovata In-
ternaþional Bãleºti, sâmbãtã, de la
ora 17, când Filiaºiul joacã acasã
cu CNP Timiºoara.

Screciu ºi Burlacu, convocaþi
la naþionala de tineret

Jucãtorii Universitãþii Craiova,
Vladimir Screciu ºi Andrei Burla-
cu au fost convocaþi de selecþio-
nerul Daniel Isãilã la echipa naþio-
nalã a României Under-21, pentru
meciul cu Elveþia din preliminarii-
le Campionatului European 2019.
Pentru Burlacu este prima convo-
care, în timp ce Screciu a mai fã-
cut parte din lotul de tineret. Echi-
pa naþionalã a României Under-21
ocupã în acest moment primul loc
în preliminariile Campionatului
European - Italia 2019, cu ºapte
puncte obþinute în cele trei jocuri
disputate. Partida Elveþia Under-
21 - România Under-21 se va dis-
puta vineri, 6 octombrie, de la ora
19, pe stadionul „Cornaredo” din
Lugano. 

Liga a V-a Dolj, etapa a 5-a
Seria I: Recolta Cioroiaºi - Re-

colta Urzicuþa 1-1, Voinþa Caraula
- Viitorul Vârtop 2-1, Spicul Uni-
rea - Viitorul Dobridor 2-0, Recol-
ta Seaca de Câmp - Vânãtorul Desa
1-4, Fulgerul Maglavit - Viitorul
Ciupercenii Noi 3-1, Unirea Vela –
Vulturul Catane 1-7. Avântul Rast
ºi Viitorul Afumaþi au stat, pentru
cã Progresul Ciupercenii Vechi ºi
Viitorul Calafat 2014 s-au retras.
Clasament: 1. Vânãtorul Desa

15p, 2. Fulgerul Maglavit 12p, 3.
Vulturul Catane 12p, 4. Spicul Uni-
rea 9p, 5. Viitorul Afumaþi 6p, 6.
Viitorul Ciupercenii Noi 6p, 7. Voin-
þa Caraula 6p, 8. Unirea Vela 6p, 9.
Recolta Seaca de Câmp 5p, 10.
Avântul Rast 4p, 11. Recolta Urzi-
cuþa 1p, 12. Recolta Cioroiaºi 1p,
13. Viitorul Dobridor 1p, 14. Vii-
torul Vârtop 0p.

Seria II: ªtiinþa Malu Mare -
ªtiinþa 2016 Craiova 0-2, Inter
Secui - Aktiv Padea 4-2, Priete-
nia Craiova - Avântul Dobreºti 2-
0, ªtiinþa Calopãr - Jiul Podari II
6-2, Progresul Cerãt - Voinþa Bel-
cin 10-0, Viitorul Giurgiþa - Ful-
gerul Întorsura 3-2, Triumf Bâr-
ca - Viitorul Mãceºu de Sus 0-1,

Recolta Mãceºu de Jos - Viitorul
Þuglui 1-1.
Clasament: 1. Progresul Cerãt

15p, 2. Recolta Mãceºu de Jos 13p,
3. ªtiinþa Calopãr 13p,  4. Viitorul
Giurgiþa 13p, 5. Inter Secui 10p, 6.
Triumf Bârca 10p, 7. Prietenia Cra-
iova 9p, 8. Viitorul Mãceºu de Sus
9p, 9. ªtiinþa 2016 Craiova 9p, 10.
Viitorul Þuglui 7p, 11. Fulgerul În-
torsura 4p, 12. Voinþa Belcin 3p, 13.
Jiul Podari II 1p, 14. Avântul Do-
breºti 0p, 15. ªtiinþa Malu Mare 0p,
16. Aktiv Padea 0p.

Seria III: AS Rojiºte - Victoria
Cãlãraºi 8-1, Viitorul Teasc - ªtiinþa
Celaru 1-3, Viitorul II Cârcea -
Fulgerul Mârºani 2-8, Construc-
torul 2012 Craiova -   Progresul
Castranova nu s-a jucat, Voinþa
Puþuri - City Leu 1-2, Unirea Amã-
rãºtii de Jos - Energia Radomir 3-
2, Progresul Amãrãºtii de Sus -
Unirea Tâmbureºti 5-2, Avântul
Daneþi - Torentul Secui 2-0.

Clasament: 1. AS Rojiºte 15p,
2. Progresul Amãrãºtii de Sus 15p,
3. Unirea Amãrãºtii de Jos 13p, 4.
ªtiinþa Celaru 12p, 5. Fulgerul
Mârºani 10p, 6. Avântul Daneþi
10p, 7. City Leu 7p,  8. Progresul

Castranova 6p, 9. Unirea Tâmbu-
reºti 6p, 10. Viitorul Teasc 4p, 11.
Constructorul 2012 Craiova 4p, 12.
Energia Radomir 3p, 11. Viitorul II
Cârcea 3p, 14. Victoria Cãlãraºi 3p,
15. Voinþa Puþuri 1p, 16. Torentul
Secui 0p.

Seria IV: Jiul Breasta - ªarja
Robãneºti 1-1, AS Scãeºti -  Viito-
rul Coºoveni 1-2, Vulturul Cernã-
teºti - Viitorul Coþofenii din Dos 2-
3, Progresul Mischii - CSO II Fi-
liaºi 4-0, CS Sopot - Avântul Pie-
leºti 4-0, Flacãra Drãgoteºti - Voin-
þa Raznic 3-3, Sporting Seaca de
Pãdure - Viitorul Ghindeni 3-3,
Betis Craiova - Viitorul Valea Fân-
tânilor 2-2.
Clasament: 1. Viitorul Coþofe-

nii din Dos 12p, 2. CSO II Filiaºi
12p, 3. Progresul Mischii 12p, 4.
Viitorul Valea Fântânilor 10p, 7.
Voinþa Raznic 8p, 5. CS Sopot 9p,
6. Viitorul Coºoveni 9p, 8. Jiul
Breasta 7p, 9. Vulturul Cernãteºti
6p, 10. AS Scãeºti 6p,  11. Avân-
tul Pieleºti 6p, 12. Viitorul Ghin-
deni 5p, 13. Betis Craiova 5p, 14.
Flacãra Drãgoteºti 4p, 15. Spor-
ting Seaca de Pãdure 2p, 16. ªarja
Robãneºti 1p.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 7-a
garcea - Tractorul Cetate 7-3,
Metropolitan Iºalniþa - Ajax Do-
broteºti 5-0.
Clasament: 1. U Craiova SA

21p, 2. Jiul Podari 18p, 3. Danu-
bius Bechet 15p, 4. Progresul Se-
garcea 13p, 5. Dunãrea Calafat

13p, 6. Progresul Bãileºti 11p, 7.
Viitorul Cârcea 10p, 8. Tractorul
Cetate 9p, 9. Flacãra Moþãþei 9p,
10. Metropolitan Iºalniþa 6p, 11.
UT Dãbuleni 5p, 13. Victoria Ple-
niþa 4p, 12. Recolta Ostroveni 4p,
14. Ajax Dobroteºti 4p,
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