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Ian Storey va interpreta la Craiova rolul care i-a
adus faima internaþionalã, Tristan, din „Tristan ºi
Isolda” de Richard Wagner. În cadrul ediþiei a XV-a
a Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”, Opera
Românã Craiova prezintã actul al II-lea al operei
wagneriene, operã în concert, pe scena Filarmo-
nicii „Oltenia”, sâmbãtã, 14 octombrie.

Evenimentul muzical aduce împreunã o distri-
buþie de înaltã clasã; sub conducerea muzicalã a
maestrului Walter Attanasi, solistul britanic îi va
avea parteneri pe scenã pe Jane Irwin (Marea Bri-
tanie), în rolul Isolda, Vilhelma Moncyte (Litua-
nia), Dragoljub Bajiæ (Serbia) ºi pe artiºtii craio-
veni Ioan Cherata ºi Bogdan Olaru, alãturi de Or-
chestra Operei Române Craiova.

Nume de referinþã ale artei lirice
Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”,

ajuns la cea de-a XV-a ediþie, este un eveniment
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O veste extraordinarã pentru iubitorii muzicii: tenorul britanic cântã pentru

prima datã în România, onorând invitaþia Operei Române Craiova

cultural de notorietate europeanã organizat de
Opera Românã Craiova cu sprijinul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova ºi al Consiliului Local Craiova,
sub egida Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþi-
onale. Ediþia de anvergurã din acest an, care se
desfãºoarã în perioada 1 octombrie – 12 noiem-
brie, cuprinde 16 evenimente, tot atâtea prilejuri
pentru iubitorii muzicii de a asculta nume de re-
ferinþã ale artei lirice ºi titluri de operã în primã
audiþie.

Mai multe informaþii la www.operacraiova.ro
sau www.facebook.com/operacraiova

Rezervãrile pot fi fãcute la numãrul de telefon
0351.442.471, la adresa de e-mail agentiadebile-
te@operacraiova.ro sau pe pagina www.opera-
craiova.ro.

Piaþa Centralã s-a
transformat, ieri, într-
o adevãratã expoziþie
de legume ºi fructe, sã-
nãtoase ºi aromate,
toate rodul pãmântu-
lui bogat al Doljului.
Zeci de producãtori
agricoli s-au aliniat cu
tarabele pe aleile pie-
þei, aºa încât puteai
vedea specificul fiecã-
rei comune: pepeni de
Dãbuleni, cartofi de la
Mârºani, varzã de la
Teasc, conopidã ºi ar-
dei gras de la Dioºti
sau dovleac de la Cas-
tranova ºi Leu. Tot
acest belºug de roade
a celebrat Ziua Naþio-
nalã a produselor
agro-alimentare ro-
mâneºti, aflatã anul
acesta la prima ediþie
în organizarea SC Pie-
þe ºi Târguri Craiova.
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PNL vrea

sã îl demitã

pe Dragnea

din funcþia

de preºedinte

al Camerei

Deputaþilor
PNL va propune modifica-

rea Regulamentului pentru a
putea strânge de semnãturi
pentru demiterea lui Liviu
Dragnea din funcþia de
preºedinte al Camerei Depu-
taþilor, a declarat, marþi,
liderul liberalilor Ludovic
Orban, afirmând cã la vot
secret „nu se ºtie niciodatã”
câþi vor fi împotriva lui
Dragnea. „Vom iniþia o
modificare a Regulamentului
Camerei Deputaþilor, astfel
încât sã putem iniþia strânge-
rea de semnãturi pentru
propunerea de demitere a
preºedintelui Camerei Depu-
taþilor. La ora actualã,
printr-o greºitã interpretare a
unor decizii ale Curþii Con-
stituþionale, preºedintele
Camerei nu poate fi schimbat
decât la propunerea liderului
grupului care l-a propus ceea
ce mi se pare total inadmisi-
bil. Dorim sã schimbãm
Regulamentul astfel încât fie
o treime, fie mai multe
grupuri parlamentare sã
poatã sã iniþieze demiterea
din funcþia de preºedinte al
Camerei Deputaþilor a
domnului Dragnea”, a
declarat preºedintele PNL,
Ludovic Orban. Ludovic
Orban a afirmat cã la vot
secret „nu se ºtie niciodatã”
câþi vor fi împotriva liderului
PSD. „La cota de popularita-
te a lui Dragnea - nu vorbim
de cota de popularitate din
afara Parlamentului, ci la
cea din Parlament - nu se
ºtie niciodatã la vot secret
câte voturi de la PSD ar
putea fi împotriva lui”, a
spus Orban.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

“Am avut o întâlnire bunã ºi
necesarã. Premierul ne-a prezen-
tat câteva mãsuri care trebuie
luate pentru a nu fi probleme în
implementarea programului de
guvernare. Cred ca argumente-
le, dacã sunt prezentate ºi în
CEX, nu vor fi probleme. Am
discutat ºi despre proiectul de
buget ºi alte mãsuri, bugetul este
unul bun, echilibrat”, a declarat
Liviu Dragnea, dupã ºedinþa so-
cial democraþilor.

”Discuþia a fost lungã, nu a fost
numai în doi. Decizia finalã va fi

“Discuþia cu preºedintele Io-
hannis a fost dacã e dispus sã
semneze actele sãptãmâna
aceasta ºi ce s-a discutat la Var-
na”, a declarat Mihai Tudose,
dupã ºedinþa social democraþi-
lor. Mihai Tudose a mers, marþi
dimineaþa la Palatul Cotroceni,
pe fondurl noii crize politice.
ªeful Executivului a anunþat cã
existã o listã de miniºtri rema-
niabili pe care a prezentat-o în
ºedinþa de marþi ºi urmeazã sã o
discute ºi la întrunirea Consiliu-
lui Executiv al PSD de joi.

Tudose a refuzat sã dea vre-
un nume de ministru care va fi
remaniat. ”Trei cu probleme
care creazã probleme ºi la nivel
de percepþie publicã ºi, în unele
situaþii, ºi la nivelul Comisiei Eu-
ropene”, s-a limitat sã spunã pre-
mierul, la Antena 3. Invitat sã

Decizia asupra remanierii,Decizia asupra remanierii,Decizia asupra remanierii,Decizia asupra remanierii,Decizia asupra remanierii,
stabilitã pentru mâinestabilitã pentru mâinestabilitã pentru mâinestabilitã pentru mâinestabilitã pentru mâine

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marþi,
dupã ºedinþa din partid, cã premierul Mihai Tudose a
prezentat câteva mãsuri care trebuie luate pentru a

nu fi probleme, iar argumentele trebuie prezentate
ºi în ºedinþa Comitetului Executiv de joi. Aflat
lângã el, premierul Mihai Tudose a declarat cã
decizia privind clarificarea raporturilor dintre

Guvern ºi partid va fi luatã în cadrul unei ºedinþe a
Comitetului Executiv Naþional, cu acel prilej urmând

sã fie aprobatã ºi remanierea guvernamentalã.

Premierul Tudose, despre întâlnirea cu Iohannis: Discuþia
a fost dacã poate semna actele sãptãmâna aceasta

Premierul Mihai Tudose a declarat ieri,
legat de întâlnirea pe care a avut-o la cu

preºedintele Klaus Iohannis, cã a discutat
despre posibilitatea ca ºeful statului sã sem-
neze actele sãptãmâna aceasta. Declaraþia

vine în contextul în care Tudose a confirmat
cã existã o listã de miniºtri remaniabili.

precizeze dacã înlocuirea unor
membri ai cabinetului a fost su-
geratã de la Bruxelles, Tudose a
spus: ”Nu ºtiu dacã «sugerat» e
cuvântul. Când cineva spune
clar un lucru, aia nu-i sugestie,
este un mesaj foarte clar.”

În momentul de faþã, în Gu-
vernul Tudose sunt trei miniºtri
împotriva cãrora procurorii au
început urmãrirea penalã sau au
cerut Parlamentului sã o încu-
viinþeze. Vicepremierul Sevil
Shhaideh a fost pusã sub urmã-
rire penalã de cãtre procurorii
DNA pentru abuz în serviciu în
dosarul „Insula Belina”, dosar în
care DNA cere ºi încuviinþarea
urmãririi penale pentru Rovana
Plumb, ministru al Fondurilor
Europene.

De asemenea, procurorul ºef
DNA a cerut Senatului, pe 25

august, încuviinþarea începerii
urmãririi penale a ministrului
pentru Relaþia cu Parlamentul,
Viorel Ilie, însã plenul Senatu-
lui a respins solicitarea procu-
rorilor.

Pe de altã parte, pe lista mi-

niºtrilor cu probleme de imagi-
ne se aflã Liviu Pop, ministru al
Educaþiei ºi Rãzvan Cuc, minis-
trul Transporturilor. Potrivit
unor surse politice, pe lista nea-
grã s-ar putea regãsi ºi Ilan Lau-
fer, ministrul pentru IMM-uri.

luatã într-un for statutar, la CEx,
joi dupã-amiazã, pe urmãtoarea
chestiuni: raporturile dintre Gu-
vern ºi partid, plecând de la pre-
misa cã Guvernul este unul poli-
tic, dar la nivelul de implicare al
unor structuri din partid, lucru-
rile trebuie clarificate”, a decla-
rat Mihai Tudose.

De asemenea, discuþiile au vi-
zat ºi remanierea guvernamen-
talã. ”Am stabilit împreunã zona
de remaniere ºi remaniabilii. Nu
o sã vã facem fericiþi acum dând
nume”, le-a mai spus Tudose

jurnaliºtilor prezenþi la sediul
central al PSD.

La ºedinþa PSD, care a durat
aproape 3 ore, premierul Mihai
Tudose a mers ºi cu lista de mi-
niºtri remaniabili, dupã ce a de-
clarat luni seara cã va exista o
remaniere ºi este vorba de trei
portofolii. Premierul Mihai Tu-
dose a declarat, luni seara, la An-
tena 3, cã va face “o mini rema-
niere” care va viza mai mulþi mi-
niºtri “cu probleme de percepþie
la nivelul opiniei publice ºi, în
unele situaþii, la nivelul Comisiei
Europene”.

Pe de altã parte, Tudose a re-
cunoscut cã relaþia cu Liviu Drag-
nea nu este într-o perioadã feri-
citã. ”Nu sunt într-un moment
fericit al relaþiei cu Liviu Drag-
nea”, a spus Tudose precizând
cã marþi va avea o discuþie la par-
tid care sã lãmureascã tensiunile
din ultima vreme. Întrebat dacã
are ceva sã-ºi reproºeze în rela-
þia cu preºedintele PSD, Mihai
Tudose a spus: ”Sincer, nu. Chiar

nu. (...) Mâine vom face o ase-
menea discuþie când vom vorbi
despre toate bãrbãteºte.”

Ilan Laufer ºi Rãzvan Cuc s-
ar afla pe lista remaniabililor pre-
mierului Mihai Tudose, potrivit
unor surse. Ministrul Transpor-
turilor ºi cel pentru IMM-uri,
Rãzvan Cuc, respectiv Ilan Lau-
fer, sunt cei doi miniºtri cu pro-
bleme de imagine la care s-a re-
ferit premierul Mihai Tudose cã
vor fi remaniaþi în aceastã sãp-
tãmânã, au declarat pentru Me-
diafax surse politice. ”Lui Ilan
Laufer i se reproºeazã inactivi-
tatea guvernamentalã”, au pre-
cizat sursele politice. Premieru-
lui Mihai Tudose ºi-a exprimat
în mai multe rânduri nemulþumi-
rea cu privire la activitatea mi-
nistrului Transporturilor, Rãzvan
Cuc.

Liderii PSD se vor reuni în
ºedinþa Comitetului Executiv în
cursul zilei de mâine, anterior, în
cursul aceleiaºi zile, având loc ºi
ºedinþa coaliþiei PSD-ALDE.
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Deºi a fost o zi de marþi, când
Piaþa Centralã nu este la fel de frec-
ventatã, aºa cum se întâmplã la
sfârºit de sãptãmânã, ieri, cumpã-
rãtorii ºi-au fãcut timp ºi petrecut
mai multe ore printre tarabele pli-
ne cu de toate. A fost ºi un prilej sã
discute despre calitatea produse-
lor. Concluzia unanimã a fost cã
agricultorii români trebuie sprijiniþi
mai mult, nu doar de cãtre stat, ci
ºi de cei care cumpãrã legume ºi
fructe. Aceºtia ar trebui sã se în-
drepte mai degrabã cãtre mãrfuri-
le autohtone ºi, în felul acesta, ar
avea de câºtigat toatã lumea.

Dovleacul, vedeta pieþei
Fiecare producãtor agricol a

primit din partea organizatorilor,
SC Pieþe ºi Târguri SRL Craiova,
câte o etichetã tricolorã pe care era
trecutã denumirea produsului, pre-
þul acestuia, localitatea din care
provine ºi data recoltãrii. De cum
intrai în piaþã, îþi atrãgeau atenþia
grãmezile cu dovleci uriaºi. Alãturi,
pentru ca persoanele care cumpã-
rã sã se convingã de calitatea mie-
zului, câte un exemplar fusese tã-
iat în douã, curãþit de seminþe, ce
sã mai, gata de bãgat la cuptor. Pe

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Piaþa Centralã s-a transformat, ieri, într-
o adevãratã expoziþie de legume ºi fructe,
sãnãtoase ºi aromate, toate rodul pãmân-
tului bogat al Doljului. Zeci de producãtori
agricoli s-au aliniat cu tarabele pe aleile
pieþei, aºa încât puteai vedea specificul fie-
cãrei comune: pepeni de Dãbuleni, cartofi

de la Mârºani, varzã de la Teasc, conopi-
dã ºi ardei gras de la Dioºti sau dovleac
de la Castranova ºi Leu. Tot acest belºug
de roade a celebrat Ziua Naþionalã a pro-
duselor agro-alimentare româneºti, aflatã
anul acesta la prima ediþie în organizarea
SC Pieþe ºi Târguri Craiova.

lama cuþitului, fiecare client era
îmbiat sã deguste. „Îmi place foarte
mult dovleacul la cuptor. Chiar am
cumpãrat din supermarket, dar
parcã nu are acelaºi gust. Nu îmi
place sã fie zemos, ci sã fie mai
dulce ºi mai consistent. Toamna
vin în piaþã ºi cumpãr, de fiecare
datã, ºi câteva bucãþi de dovleac.
Nu ºtiam cã astãzi este ziua pro-
duselor româneºti, dar mã bucur
cã se organizeazã aºa ceva ºi cã se
promoveazã fructele ºi legumele de
la noi. Ar trebui sã se facã mai
des”, ne-a mãrturisit Mãdãlina, o
craioveancã aflatã, ieri, la cumpã-
rãturi în Piaþa Centralã.

Plãcintarii îi adunau pe muºterii
Cam 2 lei pe kilogram se vindea

dovleacul care atrãgea prin culoa-
rea de un portocaliu aprins, fiind,
de departe, un semn al bogãþiei
toamnei. Cei mai mulþi ºi mari do-
vleci i-am gãsit pe taraba unei pro-
ducãtoare agricole din comuna
Castranova. Aida Firþa ºtia tot ce
se poate cunoaºte despre marfa sa,
un indiciu cã este un producãtor
autentic. Pânã în urmã cu trei ani,
pe terenurile familiei, cultiva mai
mult lubeniþã, însã preþul mic al

pepenilor verzi a convins-o sã facã
o schimbare. ªi nu a greºit deloc.
A plantat dovleac pe o suprafaþã
destul de mare, iar alegerea s-a
dovedit una câºtigãtoare. În fieca-
re an, numãrul cumpãrãtorilor este
tot mai mare, la fel ºi mulþumirea
cu care mulþi dintre aceºtia revin
de fiecare datã. „Avem dovleci plã-
cintari ºi turceºti, cum li se spune.
Primii sunt mai zemoºi ºi mai aro-
maþi, perfecþi pentru plãcinta cu
dovleac, iar cei turceºti sunt mai
dulci ºi cu miezul mai consistent,
fiind buni pentru bãgat la cuptor.
Nu vindem decât în piaþã, pentru
cã la en-gross nu se cautã aceastã
marfã. La tarabã merge însã foar-
te bine vânzarea ºi clienþii mei re-
vin întotdeauna mulþumiþi”, ºi-a
lãudat marfa producãtorul din Cas-
tranova. Singurul impediment pen-
tru îngrijirea unei culturi de dovleac

a fost anul acesta seceta, fiind ne-
voie de irigaþii din plin. Femeia mai
avea pe tarabã praz, pe care îl vin-
dea la preþul de 3 lei pe kilogram,
morcovi – 2,5 lei pe kilogram ºi
ardei – 4,5 lei pe kilogram.

Producãtorii autohtoni
de cartofi cer mai mult sprijin

Doi paºi mai departe, se afla ºi
o producãtoare agricolã din comu-
na Mârºani. Vânduse cartofi din
plin încã de dimineaþã, iar la orele
prânzului mai rãmãsese cu cei de
dimensiuni mici. De Ziua Naþiona-
lã a produselor agro-alimentare
româneºti, aceasta a atras atenþia
cã agricultorii locali au nevoie de
mai mult sprijin pentru a rezista pe
o piaþã dominatã de cartoful im-
portat din Polonia. Anul acesta,
spunea ea, a fost unul bun, atât din
punct de vedere al producþiei, cât
ºi al preþului pe care l-au obþinut.

La Mârºani, pe soluri nisipoase, se
cultivã cartoful timpuriu, care este
recoltat înaintea celui din zona Har-
ghitei. Aceastã timpurietate oferã
un avantaj important agricultorilor
din Dolj, care au obþinut ºi un preþ
de peste 1 leu pe kilogram. Desi-
gur ºi costurile sunt însemnate.
„Cumpãrãm îngrãºãmânt natural
de la fermele de pãsãri din judeþul
Gorj. Este destul de scump, dar
rezultatele se vãd mai apoi. A fost
un an bun pentru noi, însã ar fi
necesar un sprijin mai consistent,
aºa încât, în þara noastrã, produ-
cãtorii agricoli sã aibã întâietate în
faþa importurilor”, ne-a mãrturisit
Adelina Tulbã.

Toate zonele agricole
ale judeþului, reprezentate

de producãtorii locali
La un tur al pieþei, îþi sãreau în

ochi varietatea de legume ºi fructe,

pe care comercianþii s-au întrecut
sã le ofere cumpãrãtorilor. Deºi se
poate crede cã sezonul lubeniþelor
s-a încheiat demult, mai gãseai pe-
peni verzi pentru masã, pe lângã cei
pentru murãturi. Lubeniþele aduse
de la Dãbuleni, cu o greutate de
peste 5 kilograme, se vindeau cu
1,5 lei pe kilogram. De la Teasc,
puteai sã cumperi roºii – cu 2,5 lei
pe kilogram ºi varzã albã, la un preþ
de 1,5 lei pe kilogram. De la Dioºti,
conopidã – 6 lei pe kilogram ºi ar-
dei gras – 2,5 lei pe kilogram. Pre-
þul merelor urca de la 2 lei pânã la
4,5 lei pe kilogram. Fiindcã este
toamnã, tarabele erau pline ºi cu
ciorchini de struguri de masã, albi,

negri ºi roze, care se vindeau
cu 4 ºi 5 lei pe kilogram.

La prima ediþie
Ziua naþionalã a produselor

agro-alimentare româneºti a
fost instituitã prin Legea 168/
2017. Potrivit prevederilor le-
gislative, sãrbãtoare poate fi
organizatã de cãtre autoritãþile
publice centrale ºi locale ºi de
celelalte instituþii ale statului, de
cãtre societatea civilã ºi de cã-
tre persoane fizice ºi juridice,
la Craiova fiind iniþiatã de SC
Pieþe ºi Târguri Craiova.
„Având în vedere importanþa
acestui eveniment, am pregã-
tit în Piaþa Centralã din Craio-
va un spaþiu amplu, amenajat
în stil rustic ºi destinat produ-

cãtorilor agricoli, în vederea expu-
nerii spre comercializare a produ-
selor agroalimentare obþinute în
propriile gospodãrii”, a declarat Alin
Mãrãcine, directorul general al SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii DNA – Serviciul
teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã a in-
culpaþilor Peºchir Constantin Tra-
ian Aurel, acuzat de sãvârºirea in-
fracþiunii de folosire sau prezenta-
re cu rea-credinþã de documente
ori declaraþii false, inexacte sau in-
complete, dacã fapta are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene, în formã continuatã ºi
Benþa Viorel Constantin, la data
faptei agent agricol în cadrul Pri-
mãriei comunei Pruniºor, judeþul
Mehedinþi, acuzat de sãvârºirea
infracþiunii de complicitate la folo-
sirea sau prezentare cu rea-credinþã

Reamintim cã ofiþerii de poliþie
judiciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, sub coordona-
rea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au organizat, mier-
curi, 5 iulie a.c., prinderea în fla-

TTTTTrimiºi în judecatã de DNA Craiovarimiºi în judecatã de DNA Craiovarimiºi în judecatã de DNA Craiovarimiºi în judecatã de DNA Craiovarimiºi în judecatã de DNA Craiova
pentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europene
Procurorii din cadrul Direcþiei Na-

þionale Anticorupþie – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, ieri, cã au
dispus trimiterea în judecatã, în stare
de libertate, a unui fermier ºi a unui
agent agricol din judeþul Mehedinþi,
pentru obþinerea pe nedrept de fonduri
europene în valoare de aproape 54.000

de documente ori declaraþii false,
inexacte sau incomplete, dacã fapta
are ca rezultat obþinerea pe nedrept
de fonduri europene. În rechizito-
riul întocmit la finalizarea cercetã-
rilor, procurorii anticorupþie au re-
þinut cã „în perioada 2011-2014,
inculpatul Peºchir Constantin Tra-
ian Aurel a depus cu rea-credinþã
la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (A.P.I.A.), mai
multe documente false (cinci con-
tracte de arendã), în scopul de a
obþine în mod injust sume de bani
în cadrul schemei unice de platã,
pentru suprafeþe de teren pe care
nu le deþinea în realitate. În ace-

laºi context, inculpatul
Benþa Viorel Constantin,
în calitate de agent agri-
col în cadrul Primãriei co-
munei Pruniºor, judeþul
Mehedinþi, a pus la dis-
poziþia fermierului o listã
cu situaþia parcelarã a te-
renurilor ºi proprietarii
acestora, în baza cãreia,
inculpatul Peºchir Con-
stantin Traian Aurel a întocmit în
fals contractele de arendã. Prin
aceste demersuri, inculpatul Peº-
chir Constantin Traian Aurel a
obþinut fonduri nerambursabile în
valoare totalã de 53.909, sumã cu

care Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã s-a consti-
tuit parte civilã în cadrul procesu-
lui penal”, se aratã în comunicatul
DNA Craiova. În cauzã s-a dispus
mãsura asiguratorie a sechestrului

asupra mai multor bunuri mobile ºi
imobile ce aparþin celor doi incul-
paþi. Dosarul a fost trimis spre ju-
decare Tribunalului Mehedinþi cu
propunere de a se menþine mãsurile
asigurãtorii dispuse în cauzã. 

„Undã verde” pentru judecarea ofiþerului de la PMS
Craiova acuzat de trei infracþiuni de trafic de influenþã

Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, ieri, cã poate
începe procesul comisarului-ºef de la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã (PMS) Craiova, Marian ªerban, prins în
flagrant de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie 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 angajarea pe un post de conducãtor auto în cadrul
unitãþii. Ofiþerul PMS Craiova a fost trimis în judecatã
pentru trei infracþiuni de trafic de influenþã ºi una de
înºelãciune, ºi a fost menþinut în arest preventiv.

grant a lui Marian ªerban, în vâr-
stã de 46 de ani, comisar-ºef de
penitenciare în cadrul Penitencia-
rului de Maximã Siguranþã (PMS)
Craiova, în timp ce primea suma
de 1.000 euro de la un denunþãtor,
cu scopul de a-i facilita obþinerea

unui post de conducãtor auto în
cadrul penitenciarului.

Flagrant în parcare la Auchan
Operaþiunea s-a desfãºurat în

parcarea centrului comercial Au-
chan din municipiu, ofiþerul pri-
mind banii în maºina personalã.
Potrivit comunicatului DGA, de-
nunþãtorul a povestit cã, în perioa-
da august 2016 – mai 2017, ofi-
þerul PMS Craiova i-a pretins
suma de 5.000 euro, din care i-a
ºi dat 4.000 euro în trei tranºe

(3.000 euro ºi în douã
rânduri câte 500 euro),
cu promisiunea cã-i va
facilita încadrarea din
sursã externã pe un post
de agent de penitenciare
(conducãtor auto). Dacã
a vãzut cã nu s-a rezol-
vat nimic, doljeanul a de-
cis sã-l denunþe pe ofi-
þer ºi le-a explicat ofiþe-
rilor anticorupþie cã
urmeazã ca în perioa-
da urmãtoare sã re-
mitã fãptuitorului ºi
diferenþa de 1.000
euro, pânã la concu-
renþa sumei de 5.000
euro pretinsã, aºa
cum îi ceruse. Dupã
flagrant, ofiþerul PMS
Craiova a fost dus la

Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, audiat, ºi apoi reþinut
de procurorul de caz pentru
comiterea infracþiunii de trafic
de influenþã, iar o zi mai târ-
ziu, joi, 6 iulie a.c., a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj, care
a admis propunerea procuro-

rilor ºi a luat mãsura arestãrii pre-
ventive pentru 30 de zile faþã de
inculpat. Mãsura a fost confirmatã
ºi de judecãtorii de la Curtea de
Apel Craiova, care au respins con-
testaþia inculpatului.

Cercetãrile în cauzã au conti-
nuat, scoþând la ivealã cã Marian
ªerban mai procedase la fel ºi cu
alte persoane, care aºteptau sã
ajungã agenþi de penitenciare, dupã
cum le promisese, evident contra
unor sume consistente, ofiþerul
PMS: „În urma cercetãrilor efec-
tuate s-a stabilit cã, în acelaºi
mod, inculpatul a mai pretins ºi
primit de la alþi doi denunþãtori
sumele de 5.000 euro, respectiv
4.000 euro, în scopul de a le fa-
cilita angajarea pe posturi de
agenþi de penitenciare în cadrul
unor unitãþi de detenþie din Cra-
iova sau Caracal”, dupã cum au
comunicat reprezentanþii DGA.

Dosarul în care ofiþerul PMS

Craiova va fi judecat pentru cele
patru infracþiuni reþinute în sarci-
na sa s-a înregistrat pe 24 august
a.c., la Tribunalul Dolj, a fost ana-
lizat de judecãtorul de camerã pre-
liminarã al instanþei, iar ieri a ieºit
din camera preliminarã, instanþa
dispunând începerea procesului:
„constatã legalitatea sesizãrii in-
stanþei cu rechizitoriul nr. 359/P/
2017 al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj a administrãrii
probelor ºi a efectuãrii actelor de
urmãrire penalã. Dispune începe-
rea judecãþii cauzei privind pe in-
culpatul ªerban Marian, pentru
sãvârºirea a trei infracþiuni de tra-
fic de influenþã ºi o infracþiune de
înºelãciune. Cu drept de contesta-
þie în termen de 3 zile de la comu-
nicarea încheierii. Pronunþatã în
camera de consiliu astãzi, 10 Oc-
tombrie 2017”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei. Între timp însã, incul-
patul rãmâne în spatele gratiilor.

lei, sumã cu care APIA s-a constituit
parte civilã. Mai exact, fermierul, cu
sprijinul agentului agricol de la Primã-
ria comunei Pruniºor (care i-a furnizat
toate informaþiile despre parcelele de
teren ºi proprietarii lor), a depus la
APIA cinci contracte de arendã false,
pentru a obþine mai mulþi bani.
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Dacã un proverb românesc spune cã „cine s-a
fript cu supã, suflã ºi în iaurt”, un altul – mult mai
convingãtor – ne încredinþeazã cã „nãravul din fire
n-are lecuire”. Adicã, dupã ce cochetezi îndelung
cu ºmecheria ieftinã ºi te consideri atlet desãvârºit
în domeniu, renunþi la orice încercare de „dat pe
brazdã”. ªi uneori jocul acesta nebun, dincolo de
liziera legii, „þine”, alteori te „înfundã”. Pãrãsind facila
pledoarie pseudo-moralizatoare, altminteri cu ros-
tul ei, dupã cum vom arãta în continuare, sã spu-
nem despre ce este vorba. Nu mai puþin de 17 aso-
ciaþii de vânãtoare ºi pescuit sportiv îºi desfãºoarã
activitatea pe teritoriul Doljului sub tutela Legii 407/
2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cã
legea respectivã are ºi interpretãri „locale”, care n-
ar trebui sã existe, din moment ce Garda Forestierã
Râmnicu Vâlcea are în temeiul HG 743/2015 o struc-
turã organizatoricã ºi la Dolj, menitã sã monitorize-
ze activitãþile de administrare ºi gestionare a fon-
dului cinegetic, de protecþia faunei de interes cine-
getic, de exercitarea vânãtorii, asta este doar un
început de discuþie. Fiindcã ceea ce se întâmplã, de
la o vreme, reprezintã o violare brutalã a legii, dacã
nu prin cârdãºii stupide ºi periculoase, atunci printr-
o expectativã pernicioasã, oricum inacceptabilã.

Când glonþul justiþiei ºuierã pe la ureche
În urmã cu vreo 6 ani, mai exact în prima decadã

a lunii ianuarie 2011, un grup de persoane – Udrea
Valentin din Craiova, Dumitru Cãpãþânã ºi Stãicuþ
Dorel, din Drobeta Turnu Severin, Ionel Cimpoie-
ru, Vasile Bivolan ºi Gheorghe Gogoaºã, din So-
pot, Marcu Mitroi Sorin din Cernãteºti – „confecþi-
oneazã” prin falsuri grosolane, asociaþia de pro-
prietari Vrata (Mehedinþi), în vederea atribuirii di-
recte a fondului de vânãtoare numãrul 65 Cernã-
teºti, în temeiul Ordinului numãrul 1221/11 august
2010 al Ministerului Mediului ºi Pãdurilor. Premer-
gãtor, se desfãºurase procedura de obþinere, de la
primãriile comunelor Cernãteºti ºi Sopot, a tabele-
lor privind situaþia parcelarã a terenurilor de pe fon-
dul cinegetic Cernãteºti, în baza cãrora se întoc-
meau listele de aderare ce urmau a fi semnate de
proprietarii de terenuri, care îºi manifestau opþiu-
nea de a deveni membri ai asociaþiei. Prin procesul
verbal din 11 ianuarie 2011 al adunãrii generale a
asociaþiei de proprietari Vrata (Mehedinþi) se con-
semna, evident fictiv, o prezenþã de peste 85% (!!)
din membrii noi primiþi în asociaþie, mai exact 1512
din Cernãteºti ºi 842 din Sopot. Cu o uºoarã apro-
ximaþie, cam toatã populaþia localitãþilor respecti-
ve. Semna ca vicepreºedinte: Dumitru Cãpãþânã.
Pe parcursul urmãririi penale, dispusã de Parchetul
Filiaºi, la plângere prealabilã a AJVPS Dolj, Dumi-
tru Cãpãþânã ºi Valentin Udrea au susþinut cã adu-
narea generalã a asociaþiei de proprietari Vrata, în
cadrul cãrei au fost analizate adeziunile proprietari-
lor de terenuri, de pe fondul de vânãtoare nr. 65, din
11 ianuarie 2011, a avut de fapt o participare de 10-
15-20 de membri, din cei peste 1200, însã cei pre-
zenþi aveau „acceptul” celorlalþi de a lua hotãrâri în
numele lor. Puerilã justificarea. Ancheta a fost lun-
gã. Toate tabelele cu nume de oameni, aveau sem-
nãturi false. Unul dintre poliþiºti descoperindu-ºi,
cu uimire, numele mamei sale, care habar nu avea
de o asemenea acþiune „binefãcãtoare”. Cu moti-
varea cã faptele sãvârºite cu vinovãþie de Cãpãþâ-
nã Dumitru, Udrea Valentin ºi Marcu Mihai Sorin,
întrunind elementele constitutive de fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã, nu prezentau grad ridi-
cat de pericol social, procurorul de caz, Nicolae
Poparã, a dispus, finalmente, doar sancþiuni cu ca-
racter administrativ, prin ordonanþa din 17 decem-
brie 2013 ºi scoaterea de sub urmãrirea penalã. Cum
AJVPS Dolj nu ºi-a putut valorifica dreptul de ges-
tionare a fondului cinegetic Cernãteºti, din cauza
actelor plãsmuite, evident cã a acþionat, pe cale
civilã asociaþia de proprietari Vrata în justiþie. Ante-
rior, însã Parchetul de pe lângã Judecãtoria Filiaºi,

Când legea vânãtorii ºi protecþiei fondului cinegeticCând legea vânãtorii ºi protecþiei fondului cinegeticCând legea vânãtorii ºi protecþiei fondului cinegeticCând legea vânãtorii ºi protecþiei fondului cinegeticCând legea vânãtorii ºi protecþiei fondului cinegetic
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Dacã un proverb românesc spune cã „cine
s-a fript cu supã, suflã ºi în iaurt”, un altul –
mult mai veridic – ne încredinþeazã cã „nãra-
vul din fire n-are lecuire”. Adicã, dupã ce co-
chetezi îndelung cu ºmecheria ieftinã ºi te con-
sideri atlet desãvârºit în domeniu, renunþi la
orice încercare de „dat pe brazdã”. ªi uneori
jocul acesta nebun, dincolo de liziera legii,
„þine”, alteori se înfundã. Pãrãsind facila ple-
doarie pseudo-moralizatoare, altminteri cu ros-
tul ei, dupã cum vom arãta în continuare, sã
spunem despre ce este vorba. Nu mai puþin
de 17 asociaþii de vânãtoare ºi pescuit sportiv
îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul Doljului

sub tutela Legii 407/2006 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cã legea respectivã
are ºi interpretãri „locale”, care n-ar trebui sã
existe, din moment ce Garda Forestierã Râm-
nicu Vâlcea are în temeiul HG 743/2015 o struc-
turã organizatoricã ºi la Dolj, menitã sã moni-
torizeze activitãþile de administrare ºi gestio-
nare a fondului cinegetic, de protecþia faunei
de interes cinegetic, de exercitarea vânãtorii,
asta este doar un început de discuþie. Fiindcã
ceea ce se întâmplã, de la o vreme, reprezintã
o violare brutalã a legii, dacã nu prin cârdãºii
stupide ºi periculoase, atunci printr-o expec-
tativã pernicioasã, oricum inacceptabilã.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR

prin cererea înregistratã la 20
decembrie 2013, solicitase in-
stanþei desfiinþarea totalã a
procesului verbal din 11 ianua-
rie 2011, dar ºi desfinþarea par-
þialã a înscrisurilor reprezenta-
te de listele falsificate, prezen-
tate la adunarea asociaþiei de proprie-
tari Vrata, pentru locuitorii comunelor
Cernãteºti ºi Sopot. Ceea ce s-a ºi în-
tampla în ºedinþa publicã din 21 ia-
nuarie 2015 a Judecãtoriei Filiaºi. Pro-
cesul a continuat însã, ºi prin Decizia
nr. 1215 din 30 iunie 2015, Tribunalul
Dolj a menþinut sentinþa Judecãtoriei
Filiaºi. Lui Valentin Udrea, Marcu Mi-
hai Sorin ºi Dumitru Cãpãþânã, glon-
tele justiþiei le ºuierase pe la urechi,
deºi falsurile lor produseserã deja con-
secinþe juridice, respectiv atribuirea
dreptului de gestionare a fondului
Cernãteºti. S-au ales finalmente, cum
spuneam, cu câte o amendã adminis-
trativã. Fãrã a înþelege însã mare lucru
din clemenþa de care beneficiaserã,
fãrã a o merita.

Artificii la care te doare capul
Asociaþiile de vânãtoare Artemis ºi

Diana I, au „în capul lor” pe Valentin
Udrea, din Craiova. La una exercitã
funcþia de director, la cealaltã de... pre-
ºedinte „cu delegaþie. Animat fiind,
ziua ºi noaptea, de... etica vânãtoreas-
cã. Împreunã cele douã asociaþii ges-
tioneazã un numãr de 15 fonduri de
vânãtoare. Fondul Cernãteºti adjude-
cat prin fals ºi uz de fals a trecut „prin
asociere”, iniþial de la asociaþia de proprietari Vrata,
înfiinþatã prin fraudã, la AVPS Diana, de unde, prin
rezilierea contractului, datoritã sentinþei menþiona-
te a Tribunalului Dolj, de cãtre ministerul de resort,
a ajuns la Direcþia Silvicã Dolj. Acum este scos, din
nou, la licitaþia publicã din 24 octombrie a.c., ºi printre
solicitanþi, potrivit site-ului Ministerului Apelor ºi
Pãdurilor se doreºte ºi AVPS Diana, alãturi de AVPS
Ardealul ºi AVPS Zorile. Tot AVPS Diana mai jindu-
ieºte ºi la fondul Pietrele, alãturi de AVPS Hubertus
Craiova, AVPS Zorile ºi AVPS Ardealul. Potrivit Le-
gii 407/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, un administrator care încheie cu gestionarul, un
contract de gestionare, trebuie sã plãteascã tariful
de gestionare anual în douã tranºe egale, prima tran-
ºã pânã la 30 noiembrie a anului în curs ºi a doua
pânã la data de 15 mai a anului urmãtor. Or, atât AVPS
Diana, cât ºi AVPS Artemis nu ºi-au onorat obligaþii-
le prevãzute de lege. Dupã toate aparenþele. Ei... le-
gea. Nu o spunem noi, ci o atestã portalul instanþe-
lor de judecatã, dupã cum urmeazã: Dosar nr. 22381/
215/2016 la Judecãtoria Craiova cu pârâta AVPS Dia-
na, înregistrat pe data de 9 august 2016. În urma
judecãrii cauzei, instanþa prin sentinþa 1295/1 februa-
rie 2017, „a admis acþiunea formulatã de reclamanta
RNP Romsilva – Direcþia Silvicã Dolj – ºi a obligat
AVPS Diana la plata sumei de 2563,9 lei, reprezen-
tând contravaloarea tarifelor de gestioanre, aferente
anilor 2014-2016. În momentul de faþã sentinþa este
definitivã. Iar tariful de gestionare în continuare ne-
plãtit. Dovadã cã prin sentinþa civilã nr. 1295/1 fe-
bruarie 2017, pronunþatã de Judecãtoria Craiova,
în Dosarul nr. 22381/215/2016, s-a dispus executa-
rea silitã a debitorului AVPS Diana.

Dosarul nr. 22379/215/2016 la Judecãtoria Cra-
iova cu pârâta AVPS Artemis (Craiova – Dolj),
înregistrat la data de 9 august 2016, cu urmãtorul
termen de judecare pe 13 octombrie 2017. Recla-
manta RNP Romsilva Direcþia Silvicã Dolj mai
poate aºtepta. Deºi e vorba de banul public. Nu
mai continuãm.

Amnezii deloc autumnale
Garda Forestierã Râmnicu Vâlcea are

la Craiova o structurã organizatoricã,
aceastã fiind condusã de ing. Popa Mu-
gurel, care îºi exercitã competenþele, în
temeiul HG 743/2015, unul dintre agen-
þii constatatori, cu statut de funcþionar
public fiind ing. Viorel Ghiþã, acesta re-
prezentând compartimentul de control
al regimului cinegetic. Printre compe-
tenþele sale se numãrã prevenirea ºi
combaterea braconajului cinegetic, asi-
gurarea calitãþii faunei de interes cine-
getic, protecþia faunei de interes cine-
getic, constatarea infracþiunilor prevã-
zute de legislaþia în domeniu º.a.m.d..
Ing. Ghiþã Viorel a fost brigadier silvic,
completându-ºi ulterior studiile la Fa-
cultatea de protecþia mediului din Ora-
dea. Un lucru bun. De aici însã pânã la
tutelarea derapajelor de la lege, realmen-
te accentuate, sãvârºite de AVPS Diana ºi AVPS
Artemis, este cale lungã. Interesant este însã cã
sediul structurii Dolj a Gãrzii Forestiere Râmnicu
Vâlcea este în aceeaºi clãdire cu a Direcþiei Silvice
Dolj. Când însãºi aceastã instituþie are litigii cu AVPS
Diana ºi AVPS Artemis, pentru neachitarea tarifelor
aferente, ce se mai poate spune. Nu mai aducem în
discuþie litigiile cu proprii paznici de vânãtoare ne-
plãtiþi, tergiversarea plãþii taxei de mediu etc. Ceva
nu e în regulã de mai multã vreme, ca sã nu spunem
cã... pute. Fiindcã, potrivit clauzelor contractuale,
gestionarii anteriori menþionaþi, dupã notificare,
pentru neachitarea tarifului de gestionare sau a pe-
nalitãþilor, cu avizul autoritãþii publice centrale în
silviculturã, respectiv Ministerul Apelor ºi Pãduri-
lor, contractele trebuiau reziliate. Fiindcã tãinuirea
aspectelor semnalate, adicã „legea o facem noi, aºa
cum dorim”, cum scrie, pe bunã dreptate, lt. col (r)
Sorin Mihai Marcu, director AVPS Cernãteºti, într-
o sesizare adresatã ministrului de resort, spune

multe. Poate cã ing. Ghiþã Viorel este atins de o
melancolie autumnalã, deºi nu credem. Mai grav ar
fi, având ºi calitatea de funcþionar public, sã fie
atins de o prea mare apropiere de oameni, faþã de
care ar trebui pãstratã distanþa de cricumstanþã ºi
veghea mãritã. Ca într-un stand de vânãtoare. De
departe, nu rigoarea profesionalã îl defineºte. Într-
o încercarea de a dialoga cu ing. Ghiþã Viorel, aces-
ta ne-a îndrumat spre purtãtorul de cuvânt al Gãrzii
Forestiere de la Râmnicu Vâlcea. Cineva din Direc-
þia Silvicã ne-a spus cã se exprimã... mai greu. Ori-
cum, atât inspectorul-ºef al Gãrzii Forestiere Râm-
nicu Vâlcea, cât ºi ministrul de resort, au fost infor-
maþi, prin sesizãri fãcute de vânãtori din judeþul
Dolj de ceea ce se petrece. Sub semnãturã proprie,
sã ne înþelegem. Considerându-se în continuare
brigadier silvic, printr-o falnicã pãdure, Ghiþã Viorel
face ce îl taie capul ºi poate trage cumplit. De con-
secinþe e vorba. Fiindcã un control al Gãrzii Fores-
tiere Râmnicu Vâlcea a devenit iminent.
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Analizând situaþia actualã a co-
eziunii economice, sociale ºi te-
ritoriale din UE, raportul privind
coeziunea examineazã Uniunea în
profunzime: economia Europei
este pe cale de redresare, însã
continuã sã existe disparitãþi în-
tre statele membre ºi în interio-
rul acestora.

Investiþiile publice în UE se aflã
încã la nivelurile anterioare crizei,
însã regiunile ºi statele membre au
nevoie de ºi mai mult sprijin pen-
tru a aborda provocãrile identifi-
cate în documentul de reflecþie -
cu privire la viitorul finanþelor UE:
revoluþia digitalã, globalizarea,
schimbãrile demografice ºi coe-
ziunea socialã, convergenþa eco-
nomicã ºi schimbãrile climatice.
„Raportul aratã clar cã Uniunea
noastrã are nevoie de mai multã

Comisia a publicat la începtul aces-
tei sãptãmâni, cel de al 7-lea raport pri-
vind coeziunea, luând pulsul regiunilor
din UE, trãgând concluzii legate de

cheltuielile aferente politicii de coe-
ziune în timpul anilor de crizã ºi stabi-
lind cadrul pentru politica de coeziune
de dupã 2020.

Valorificarea globalizãrii: pentru a nu se da învinse în faþa unei
economii globalizate, regiunile trebuie sã îºi modernizeze economiile
ºi sã creeze valoare. Întrucât doar câteva regiuni din UE pot fi astãzi
deschizãtoare de drumuri, sunt necesare investiþii suplimentare în do-
meniul inovãrii, al digitizãrii ºi al decarbonizãrii. Dincolo de finanþare,
ar trebui încurajate legãturi eficiente între centrele de cercetare, în-
treprinderi ºi servicii.

coeziune. Deºi criza s-a încheiat,
ea a lãsat evident cicatrici în
multe regiuni. Acestea vor avea
nevoie de politica de coeziune
pentru a rãspunde provocãrilor
actuale ºi viitoare”, a declarant
Comisarul pentru politica regio-
nalã, Corina Creþu.

Trei scopuri
principale

Raportul nu anticipeazã propu-
nerea finalã a Comisiei, ci alimen-
teazã dezbaterea privind politica de
coeziune de dupã 2020. El suge-
reazã o politicã la nivelul UE ca-
re serveºte trei scopuri principa-
le: sã valorifice globalizarea, sã
nu lase pe nimeni în urmã ºi -
sã sprijine reformele structu-
rale. O politicã la nivelul UE:-
 în ultimele douã decenii, politica

de coeziune a dat rezultate în toa-
te regiunile UE ºi a constituit o
sursã majorã de investiþii. Ea a
creat în mod direct 1,2 milioane
de locuri de muncã în UE în ulti-
mii 10 ani, în vreme ce investiþiile
publice favorabile creºterii econo-
mice au cunoscut scãderi drasti-
ce în multe state membre. „Ra-
portul privind coeziunea din 2017
aratã cã sunt necesare investiþii
semnificative pentru ca redresa-
rea economicã actualã sã fie du-
rabilã. Acest lucru este esenþial
pentru a aduce o schimbare pen-
tru economiile noastre, pentru
forþele noastre de muncã ºi pen-
tru cetãþenii Europei”, a subliniat
Comisarul pentru ocuparea forþei
de muncã, afaceri sociale, com-
petenþe ºi mobilitatea forþei de
muncã, Marianne Thyssen.

Toate regiunile UE
vor avea nevoie de
mai multe fonduri

Disparitãþile economice regio-
nale sunt din nou în scãdere len-
tã. Documentul de reflecþie pri-
vind viitorul finanþelor UE a ini-

þiat dezbaterea: ar trebui ca poli-
tica de coeziune sã se concen-
treze acum doar asupra regiuni-
lor mai puþin dezvoltate? Rapor-
tul privind coeziunea aratã cã re-
giunile se dezvoltã, însã nu toate
în acelaºi ritm. Multe regiuni a
cãror bogãþie se apropie de me-
dia UE par a fi blocate într-o
„capcanã a veniturilor medii”.
Unele au suportat costurile glo-
balizãrii fãrã sã se bucure încã
de beneficiile acesteia, înregis-
trând, adesea, pierderi semnifi-
cative de locuri de muncã ºi ma-
nifestând incapacitate în a reali-

za transformarea industrialã.
Acestea vor avea nevoie de spri-
jin financiar suplimentar pentru
a stimula crearea de locuri de
muncã ºi schimbãrile structura-
le. În plus, raportul evidenþiazã
faptul cã nivelul actual al investi-
þiilor nu este suficient pentru a
atinge obiectivele pentru 2030
privind cotele de energie din sur-
se regenerabile ºi emisiile reduse
de gaze cu efect de serã. Prin
urmare, toate regiunile UE vor
avea nevoie de mai multe fonduri
pentru a realiza decarbonizarea.

MARGA BULUGEAN

Facultatea de
Mecanicã a Universi-
tãþii din Craiova
organizeazã, în
perioada 11 – 12
octombrie, la
Craiova, manifestãri-
le ºtiinþifice „Inter-
national Conferen-
ce of Mechanical
Engineering –
ICOME (a IV-a
ediþie) ºi Semina-
rul Naþional de
Mecanisme 2017
(cea de-a 12-a
sesiune)”. Deschi-
derea oficialã va
avea loc astãzi, începând cu ora 10:00,
în „Aula Magna” a Facultãþii de Mecani-
cã. Conform celor precizate de prof.u-

Conferinþã internaþionalã la Facultatea
de Mecanicã a Universitãþii  din Craiova

niv.dr.  Nicolae Dumitru, decan al
Facultãþii de Mecanicã , „scopul acestor
evenimente ºtiinþifice este de a oferi

cercetãtorilor ºi specialiºtilor din
domeniu un forum amplu de dezbate-
re, unde sã îºi prezinte cele mai noi
realizãri în activitatea de cercetare ºi
inovare, în domenii de anvergurã
(Modelare ºi Simulareîn Ingineria
Mecanicã; Mecanicã Aplicatã ºi
Sisteme Mecatronice; Automobile ºi
Tractoare; Transporturi ºi Trafic;
Materiale ºi Sisteme de Fabricaþie;
Inginerie Civilã ). Vor fi prezenþi
invitaþi de marcã din aria ingineriei
mecanice, personalitãþi din þarã ºi
strãinãtate, care vor participa la
activitãþile derulate în Campusul
Facultãþii de Mecanicã, în cadrul
Complexului de laboratoare”.

CRISTI PÃTRU

„Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, în ca-
drul Planului de cercetare pentru anul 2017,
aprobat de Ministerul Educaþiei Naþionale,
deruleazã proiectul „MODALITÃÞI DE OP-
TIMIZARE A INTERVENÞIILOR EDUCA-
ÞIONALE PENTRU COPIII CARE PROVIN
DIN FAMILII DE REFUGIAÞI/BENEFICIA-
ZÃ DE PROTECÞIE INTERNAÞIONALÃ”.
În vederea realizãrii unei hãrþi complete, pen-
tru anul 2017, a intrãrilor în sistemul de învã-
þãmânt românesc a minorilor care beneficia-
zã de  protecþie internaþionalã, pânã pe 16
octombrie, trebuie transmise tabelele , în for-
mat electronic, conform exemplului ataºat,
în FORMAT EXCEL ªI ÎN FORMAT PDF
(ªTAMPILAT ªI SEMNAT), la adresa de e-
mail englezaisjdolj@gmail-
.com”, a precizat prof. Dan
Leotescu, inspector în ca-
drul ISJ Dolj. O altã proble-
mã pentru care diriguitorii în-
vãþãmântului doljean cer date
stricte, în conformitate cu
metodologia, este cea referi-
toare la premiile, în bani, pri-
mite de cãtre elevi. „Am tri-
mis, la toate instituþiile de în-
vãþãmânt preuniversitar, în-
ºtiinþãri privind transmiterea,
cãtre noi, a informaþiilor pri-
vitoare la premiile în bani (sti-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj cere
date din teritoriu pentru copiii refugiaþilor

ºi banii pentru premiile olimpicilor
Inspectoratul  ªcolar Judeþean Dolj  a trimis, în ultimele zile, înºtiin-

þãri, cãtre toate instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din teritoriu,
pentru a întocmi mai multe rapoarte pentru activitãþi desfãºurate în
domenii diverse. Una dintre NoteleTelefonice transmise în judeþ se

referã la situaþia copiilor care provin din familii de refugiaþi.

mulente financiare), provenite din alte surse
locale/judeþene (nu din bugetul Ministerului
Educaþiei Naþionale), acordate elevilor laure-
aþi ai etapei judeþene ºi/sau a fazelor internaþi-
onale, precum ºi profesorilor care i-au pre-
gãtit, în anii 2014 – 2017. Informaþiile vor fi
completate în fiºierul  statistica_scoala.xlax,
ataºat notei care a fost emisã. Fiºierul com-
pletat (sau e-mailul cu menþiunea NU ESTE
CAZUL), va fi transmis la adresa eugen.tutu-
leasa@yahoo.com, pânã miercuri, 11 octom-
brie 2017, ora 14:00, iar datele sunt solicitate
de Curtea de Conturi a României”, a menþio-
nat prof.  Eugen Þuþuleasa, inspector de
specialitate în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Ediþia din acest an a Festivalului „FES-
T(in) pe Bulevard” înseamnã 12 zile de
spectacole cu 39 de reprezentaþii din opt
þãri de pe trei continente, 14 discuþii cu
publicul dupã spectacole, douã evenimen-
te stradale, cinci spectacole-lecturã, pa-
tru colocvii, patru lansãri de carte de te-
atru, douã expoziþii foto. Evenimentele
se vor desfãºura în ºapte spaþii diferite
din capitalã, respectiv Teatrul Nottara,
Teatrul Þãndãricã, Teatrul Odeon, Tea-
trul Naþional „I.L. Caragiale”, Teatrul
ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librãria
Cãrtureºti-Verona.

Din România sunt prezente teatre din 12
oraºe – Bucureºti, Timiºoara, Sibiu, Cluj-
Napoca, Craiova, Constanþa, Brãila, Târgu
Mureº, Arad, Ploieºti, Târgoviºte ºi Sfântu
Gheorghe. Din Republica Moldova vor fi
prezentate spectacole jucate de trei teatre
din Chiºinãu, din Germania – o producþie

„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureºti, ºi cu actori craioveni„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureºti, ºi cu actori craioveni„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureºti, ºi cu actori craioveni„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureºti, ºi cu actori craioveni„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureºti, ºi cu actori craioveni
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

A V-a ediþie a Festivalului Internaþional de Teatru „FEST(in) pe
Bulevard” a început, sâmbãtã, la Bucureºti, evenimentul urmând a
se desfãºura pânã pe data de 18 octombrie, în organizarea Teatrului
Nottara, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale ºi
al UNITER. Între cele 39 de reprezentaþii din opt þãri de pe trei
continente, care vor fi prezentate pe parcursul celor 12 zile, se nu-
mãrã ºi un spectacol al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova: „Exploziv” de Elise Wilk, în regia lui Andrei Mãjeri, care va
putea fi vãzut sâmbãtã, 14 octombrie, de la ora 19.30, în Sala „Horia
Lovinescu” a Teatrului Nottara. Tema ediþiei din acest an a festiva-
lului este „Criza pubertãþii, criza adolescenþei”.

din Berlin, Bulgaria va fi prezen-
tã cu o producþie din Vraþa, iar
Croaþia – cu un spectacol din
Zagreb. Din Asia vine un teatru
din Coreea de Sud (Seul), iar din
America de Sud va fi prezent un
teatru argentinian cu o produc-
þie din Buenos Aires.

Spectacolele din cadrul „FEST(in) pe
Bulevard” vor avea loc în cadrul secþiu-
nilor „Bulevardul comediei”, „Criza ado-
lescenþei”, „Text sau pretext”, „Premie-
re”, „Invitaþi speciali”. Selecþia a fost re-
alizatã de Raluca Rãdulescu, Narcisa
Mocanu ºi Marinela Þepuº. Juriul secþi-
unii competitive a festivalului îi are în
componenþã pe actorul ºi regizorul Emil
Boroghinã (preºedinte), prof. univ. dr.
Doina Modola, criticul de teatru Doru
Mareº, teatrologul Claudiu Groza ºi jur-
nalistul Pompilius Onofrei.

Spectacolul „Exploziv”, de Elise Wilk,
în regia lui Andrei Mãjeri ºi scenografia
Alexandrei Panaite, a avut premiera la Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu” pe data
de 16 ianuarie 2016, fiind câºtigãtor al
ediþiei a V-a a Concursului de proiecte
regizoral-scenografice destinat tinerilor
regizori ºi scenografi români, organizat
de instituþia craioveanã. Spectacolul îi are
în distribuþie pe actorii Nataºa Raab, Ra-
luca Pãun, Marian Politic, Romaniþa Io-
nescu, Ioana Manciu, Monica Ardelea-
nu, Alex Calangiu, ªtefan Cepoi, Cãtãlin
Miculeasa ºi Andrei ªtefãnescu.

Într-o ºcoalã cu principiul diversitãþii, o clasã mul-
ticulturalã (cu afro-americani, latino ºi un evreu victi-
mã a bullying-ului), apare noul elev, Denis care schim-
bã  ierarhiile devenind preferatul fetelor, mai influent
decât ºeful clasei, carismatic, rebel ºi autentic. Denis
este singurul care se revoltã, nu acceptã presiunea
falsã a pãrinþilor, are curaj sã-l înfrunte pe directorul
care predã lecþia dupã carneþel, exercitã fascinaþie in-
clusiv asupra psihologului ºcolii. Spectacolul „Explo-
ziv” este o poveste despre o vârstã fragilã – adoles-
cenþa, cu visele ºi nesiguranþele ei, o poveste despre
prietenie ºi prima dragoste, despre relaþia pãrinþi-copii
ºi cea elev-profesor, despre raporturi de putere între
colegii de clasã ºi dorinþa de popularitate.

„Reacþie urbanã”, cel mai nou
proiect al Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”, este creat special
pentru comunitate, care, pornind
de la o serie de workshop-uri, va
putea realiza o producþie teatralã
trecând prin toate etapele specifi-
ce. Proiectul are ca scop produ-
cerea a douã spectacole, care vor
fi realizate atât cu profesioniºti din
echipa Naþionalului craiovean, cât
ºi cu cetãþeni ai oraºului selectaþi
în urma unui casting.

«Cele douã spectacole pornesc
de la douã întrebãri, „Unde ne în-
tâlnim?” ºi „Azi sau Mâine?”, la
care se aºteaptã rãspunsul/rãspun-
surile venite din partea comunitã-
þii. Pe baza acestora se vor con-
strui spectacolele, începând de la

Craiovenii pot face parte din proiectul de teatru
comunitar „Reacþie urbanã”

Dacã sunteþi deja iubitor de teatru, trebuie doar sã aveþi vârsta
de peste 14 ani, sã fiþi disponibili în perioada octombrie-ianuarie
2018 ºi sã completaþi un formular pentru a face parte din proiectul
de teatru comunitar „Reacþie urbanã” ºi a adãuga, astfel, experien-
þa cunoaºterii unei producþie teatrale dintr-o altã perspectivã de-
cât cea de spectator. Proiectul are ca scop producerea a douã spec-
tacole, ce pornesc de la douã întrebãri: „Unde ne întâlnim?” ºi „Azi
sau Mâine?”. Pentru primul, castingul va avea loc pe 15 ºi 16 oc-
tombrie, ora 18.00, în Sala „I.D. Sîrbu”, iar premiera este anunþa-
tã pe 9 ºi 10 decembrie.

text ºi pânã la produsul cultural fi-
nit ce urmeazã sã aibã parte de re-
prezentaþii pe scena Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu”, în sezo-
nul de iarnã ºi cel de varã al sta-
giunii 2017-2018», se menþionea-
zã într-un comunicat de presã al
instituþiei. În vederea dezvoltãrii
proiectului, echipei Naþionalului
craiovean i se vor alãtura 10 ac-
tori, 1 asistent regie, 1 asistent dra-
maturgie, 1 asistent producã-
tor, 1 asistent scenograf, 1 vi-
deo editor, 1 fotograf, 1 grafi-
cian, 1 asistent PR, 1 social
media and content editor.

În urma înscrierii ºi a partici-
pãrii la casting sau interviu, dupã
caz, persoanele selectate vor
semna un contract de volunta-

riat pe care îl pot adãuga ca experi-
enþa în CV. Pentru spectacolul
„Unde ne întâlnim?”, castingul va
avea loc pe 15 ºi 16 octombrie, ora
18.00, în Sala „I.D. Sîrbu”, iar re-
petiþiile se vor desfãºura în octom-
brie-decembrie, în zilele de weekend.
Premiera spectacolului este anunþa-
tã pentru 9-10 decembrie, iar urmã-
toarele reprezentaþii sunt programa-
te pe 13-14 ianuarie 2018.

Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale invitã oraºele din Ro-
mânia sã candideze pentru titlul de Capitalã Mondialã a Cãrþii,
UNESCO lansând recent apelul de candidaturi pentru anul 2020.
Prin acest demers, UNESCO recunoaºte eforturile depuse de
oraºe pentru promovarea cãrþilor ºi a cititului. Câºtigãtorul va
deþine acest titlu timp de un an, începând cu Ziua Internaþionalã
a Cãrþii ºi Dreptului de Autor, 23 aprilie 2020, pânã în aceeaºi zi
din anul urmãtor.

Comitetul Consultativ pentru programul „Capitala Mondia-
lã a Cãrþii” este alcãtuit din reprezentanþi ai Federaþiei Internaþi-
onale a Editorilor (International Publishers Associations - IPA), ai
Federaþiei Internaþionale a Bibliotecilor ºi Asociaþiilor de Biblioteci
(International Federation of Library Associations and Institutions -
IFLA) ºi ai UNESCO. Dosarele de candidaturã se vor transmite
în limbile englezã ori francezã, pânã la data de 15 martie 2018.

Prima ediþie a competiþiei a fost lansatã în 1996, Madridul
fiind prima capitalã mondialã a cãrþii în anul 2001. Anul acesta,
capitala mondialã a cãrþii este oraºul Conakry din Guineea, iar în
anii urmãtori deþinãtoarele titlului vor fi oraºele Atena ºi Sharjah.

Apel de candidaturi pentru titlul
de Capitalã Mondialã a Cãrþii – 2020Inaugurat în luna noiembrie a anului trecut, în Sala „Ia te

uitã!” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, pro-
iectul „Adunarea Poeþilor” – „un eveniment care îºi propune
sã menþinã treaz spiritul poeziei în oraº”, dupã cum preciza
încã de-atunci iniþiatorul, poetul Nicolae Coande, în prezent
secretar literar al teatrului – continuã cu o nouã întâlnire.

Vineri, 13 octombrie, ora 17.30, însuºi Nicolae Coande îºi
va lansa în acest cadru cea de-a opta carte de poezie: „PLA-
GIATOR. 1962” (Editura Mãiastra, 2017). „33 de cvasisone-
te, plus un epitaf, fac selecþia de gust personal a acestei cãrþi
în care m-am lãsat modelat ºi am modelat eu însumi forma
strãveche a sonetului: nu mi-au ieºit decât cvasisonete, aºa cã
maeºtrii sunt de studiat în continuare (de la primii a-tentatori
italieni pânã la teroriºtii lirici de azi)”, menþioneazã autorul în
invitaþia adresatã celor care „au puterea de a recunoaºte cã a
te naºte este primul plagiat din vieþile noastre!”.

Nicolae Coande (n. 23 septembrie 1962) este poet, eseist,
membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR) ºi al So-
cietãþii Române de Filosofie. A debutat editorial cu placheta
de poeme „În margine” (Ed. „Ramuri”, 1995), pentru care a
primit Premiul de debut al USR. A publicat mai multe volu-
me de poezie ºi câteva cãrþi de publicisticã ºi eseuri. A fost
scriitor în rezidenþã în Germania ºi Austria ºi este prezent în
antologii ºi reviste literare din Germania, SUA, Belgia, Ser-
bia, Franþa, Turcia, Albania, Slovenia. În acelaºi spaþiu „Ia
te uitã!”, Nicolae Coande ºi-a lansat în urmã cu aproape doi
ani volumul „Nu m-au lãsat sã conduc lumea” (Casa de
editurã Max Blecher, 2015).

Nicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezieNicolae Coande îºi lanseazã a opta carte de poezie



8 / cuvântul libertãþii miercuri, 11 octombrie 2017interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

Când eraþi copil, v-aþi imaginat
vreodatã ca personajul George din
poveºtile lui Stephen Hawking, cã-
lãtorind prin univers pentru a gãsi
cheia secretã ?!

Mai mult am fost în direcþia Star
Wars, când eram copil ºi pentru cã
sunt biolog am evoluat în ceea ce
se numeºte astrobiologie, adicã,
ceea ce înseamnã cãutare de viaþã
pe alte planete.

De când aþi început sã împletiþi
pasiunea pentru biologie cu cea
pentru astronomie ?

Biologia mi-a plãcut  dintotdeau-
na. Nu pot sã pun acum o datã de
când am început sã strâng fluturi cu
mingiocul. Astrobiologia a interve-
nit când m-am mutat la NASA ºi pe
ei îi intereseazã mai mult ceva ex-
traterestru ºi atunci am combinat cele
douã materii, biologia cu astronomia
ºi a apãrut acesatã disciplinã astro-
biologie.

6 august 2012...Ce ar trebui sã
ºtim mai exact despre aceastã datã?!

În noiembrie 2011, NASA a tri-
mis cu succes pe Marte roverul
Curiosity iar pe 6 august 2012 a reu-
ºit sã aterizeze. Tot ce a fost înainte
de acest moment, vorbim de scarã,
a fost de sute de ori mai mic...ºi ca
ambiþii tehnologice ºi ca dimensiu-
ne. De exemplu, Spirit and Oppor-
tunity - roverele care sunt încã acti-
ve pe Marte, pentru cã Curiosity a
venit din urmã, au sã  zicem 10 kilo-
grame, sunt aproape ca niºte jucãrii
prin comparaþie. Curiosity, pentru cã
trebuie sã verifice tehnologii pentru
viitor ºi pentru cã trebuie sã verifice
metode de landing pe Marte, la di-
mensiuni mult mai mari,  Curiosity
are aproape o tonã, este un mon-
stru. Din punct de vedere al ingine-
riei, s-a fãcut un pas uriaº cu Curio-
sity, pentru cã înainte tot ce era...e-
ra o paraºutã  cât o pungã ºi un ro-
boþel microscopic. Una este sã ate-
rizezi cu o muscã pe planetã ºi alta e
sã aterizezi cu o balenã pe planetã. E
o mare diferenþã din punct de vede-
re tehnologic.

Cum rãmâne cu viaþa pe Marte...

ªtim cã nu existã acum viaþã pe
Marte, pentru cã este mult prea rece
ºi poate dacã gãsim viaþã, o sã fie
în adâncime. Curiosity are suficient
de multã instrumentaþie ca sã de-
monstreze cã existã locuri pe Mar-
te, care dacã se modificã puþin at-
mosfera, o sã aparã viaþã. ªi de ase-
menea, s-a arãtat cã în trecutul ge-
ologic al planetei au fost râuri foar-
te multe la suprafaþã ºi lacuri foarte
mari, ceea ce înseamnã cã atmo-
sfera a fost mult mai prietenoasã,
deci viaþa care circula între Marte
ºi Pãmânt, pentru cã permanent
existã un trafic de spori, viaþa care
ar fi circulat  ar fi colonizat cu foarte
mult succes planeta.

Va schimba cumva, în viitor,
munca dumneavoastrã conþinu-
tul manualelor de fizicã, biolo-
gie... sau astronomie ?!

De biologie, în mod sigur ºi asta
pentru cã domeniul biologie, în pre-
zent nu cuprinde originea vieþii ºi

Radu Popa a absolvit Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” în 1977. Este absolvent al Uni-
versitãþii din Bucureºti, Facultatea de Bio-
logie, iar de 19 ani este în Statele Unite ale
Americii, cercetãtor la universitãþi presti-
gioase, fiind colaborator la NASA. În prezent,
lucreazã la un proiect important, „Rover Cu-
riosity” pentru explorarea Planetei Marte,

la  University of Shoutern California (Los
Angeles) ºi implementeazã, în mediul privat,
un alt program de cercetare, cel destinat reci-
clãrii de masã organicã în proteine pentru fu-
raje. Despre experienþa de la NASA, dar ºi de-
spre felul în care se vede România ºi învãþã-
mântul românesc din SUA, am stat de vorbã
cu cercetãtorul Radu Popa.

modul în care înþelegem biologia tre-
buie sã treacã prin înþelegerea cum
apare un organism din chimie. În bi-
ologie este foarte puþin focus pus pe
necesitatea de a înþelege fizicã ºi chi-
mie, pentru cã sunt absolut esenþiale.
În biologia prezentã, aºa cum se pre-
dã la ºcoalã este foarte puþin focus
pe partea experimentalã ºi statistici ºi
când ajungi biolog de pe bãncile uni-
versitãþii ºi te tezeºti cu lumea realã,
aceea lume îþi cere sã cunoºti fizicã,
chimie, matematicã ºi statisticã...ºi
atunci eºti într-o mare dificultate. În
felul acesta aº schimba manualul, nu
în sensul de aº elimina pãrþi din lu-
mea vie, dar ar trebui integratã mai
mult biologia cu molecularul, cu ge-
netica, cu fizica, cu chimia.

Consideraþi cã ar fi necesar un
opþional care sã cuprindã douã
materii complementare...biologie
cu astronomie, de exemplu...?

Nu neapãrat cu astronomie, pen-
tru cã noi ca ºi civilizaþie, în urmã-
toarele douã-trei generaþii nu o sã ne
îndepãrtãm prea mult de la Sistemul
Solar, dar cel puþin cu fizicã, chimia
, cu matematcã-statisticã. Pentru cã,
atunci când înveþi derivatele de func-
þii sã ºti ºi la ce îþi trebuie aceste de-
rivate de funcþii când studiezi creº-
terea unor bacterii.

Pentru cei mai mulþi NASA în-
seamnã “Houston, we have had a
problem !”. Sau efuziunile de bu-
curie din spatele panourilor de co-
mandã atunci când misiunea a
reuºit...cum e NASA de fapt ?

NASA seamãnã ºi nu prea cu ce
vedem la televizior. Eu, de exemplu,
la 55 de ani spre 60,  nu am nicio
ºansã sã mã ataºez la o mare misiu-
ne a viitorului, pentru cã o misiune
ca sã o pregãteºti, sã aterizezi ºi sã
prelucrezi datele dureazã aproape 20
de ani. NASA înseamnã în realitate
tineri, care abia au ieºit de pe bãncile
universitãþilor, foarte bine pregãtiþi,
care sunt imediat aglomeraþi într-o
unitate de cercetare sau tehnologicã
de dezvoltare a unui proiect, dezvoltã
probã cum ar fi Cassini, lucreazã la
ea 15 ani în teste ºi verificãri , zboa-
rã 9 ani, aterizeazã pe Saturn sau pe
un satelit al lui Saturn, produc date
timp de douã luni ºi ies la pensie.

Cum sunt aleºi aceºti tineri...?!

Performanþã...Tu îþi dai seama
imediat dupã modul în care îþi vor-
beºte, dupã modul cum gândeºte,
vezi de la ce universitate vine, îþi
dai seama dacã existã material de
bunã calitate care sã fie preluat. Se-
riozitatea este un aspect extrem de
important. Oamenii ãºtia vin foarte
devreme la job, sunt entuziasmaþi,
nu mai au rãbdare. Toate misiunile
robotice  ale lui NASA sunt coor-
donate de fapt din Pasadena. Acolo
sunt în jur de 2500 de ingineri, care
au intrat în laborator când au ter-
minat studenþia ºi au îmbãtrânit lu-
crând la misiunea pentru care au
fost integraþi. Oamenii ãºtia nu au
somn. În concluzie îi selectezi dupã
entuziasm ºi profesionalism.

Tinerii aceºtia provin din toatã
lumea sau în special din SUA ?

Din SUA în special pentru cã sunt
universitãþi foarte bune. Dar NASA
are un pachet enorm ºi din strãinã-
tate, de ruºi, chinezi, români, ma-
ghiari etc. Totul e legat de ce te pri-
cepi sã faci. Nu fac diferenþa între
bãrbaþi – femei, înalþi – slabi sau
strãini- americani. Nu, conteazã doar
ce te pricepi sã faci.

ªi totuºi cum îºi dau seama de
entuziasmul lor...?

Nu este o selecþie ca ºi cum ai
tãia o felie de pâine ºi te uiþi cum e
stânga ºi cum e treaba, ci este o se-
lecþie în funcþie de cât de mult efort
depui ºi dacã poþi sã þii pasul. Pe
mine, de exemplu, m-au racolat când
am fost la doctorat ºi când m-am
dus la un postdoctorat la NASA ºi
din postoctorat au spus “ok, ãsta e
material care ne trebuie” ºi ei nu îþi
dau un job de la început. Ei îþi spun
„vino la noi, faci un intership, stai 6
luni, stai un an” ºi dupã... fac selec-
þia. Sunt mulþi care se rotesc pe acolo
ºi dacã vãd cã sunt într-adevãr ex-
cepþionali, abia atunci îi pãstreazã.

În 1710, Leibniz spunea cã “lu-
mea aceasta e cea mai bunã din-
tre lumile posibile”. În sec XXI-
lea, lumile posibile nu mai sunt o
metaforã, ci o realitate. Dar lu-
mea noastrã este în continuare cea
mai bunã ?

Dacã aº fi o bacterie, într-o baie
de metan, pe satelitul lui Saturn nu-
mit Titan, Pãmântul este o otravã,
pentru cã e plin de apã, iar pe Titan
totul este scãldat în metal lichid.
Pentru noi, pentru fiziologia noas-
trã, e cea mai bunã, pentru cã avem
o anumitã dimensiune, acomodaþi
la gravitaþia pe care o susþinem,
avem o anumitã presiune atmosfe-
ricã ºi avem anumite chimicale ºi
lichide cu care ne întreþinem bio-
chimia. Dar, dacã ai merge pe altã
planetã, ar fi cu totul diferit : pro-
teinele ar avea alþi aminoacizi, care
sunt mai rezistenþi la ultraviolet sau
nu ar avea acizi nucleici. Viaþa nu
este o problemã legatã de planeta
Pãmânt, ci, viaþa este legatã de un
fenomene fizico-chimice ºi ele se
pot petrece oriunde.

Credeþi cã pe viitor se pot realize
misiuni pe Marte, fãrã aceea pre-
supusã oprire pe Lunã, care mo-
mentan este imposibilã din cauza
fuziunii ?

Nu fuziunea ne opreºte sã mer-
gem pe Lunã. Pe Lunã problemele
sunt legate de energia enormã de
care ai nevoie ca sã frânezi. Tu te
apropi de Lunã, care nu are atmo-
sferã ºi ai o vitezã de 8 km pe se-
cundã ºi pista de aterizare poate sã
fie de câþiva kilometri. Aºadar, tu într-
o secundã ai trecut de pista de ateri-
zare. Atunci, cât de mare ar trebui
sã fie pista de aterizare, ca tu învâr-
tindu-ne pe roþi  sã poþi sã te opreºti
?! ªi, deºi de pe Lunã ar fi foarte
uºor sã te duci pe Marte, pentru cã
nu e atmosferã, nu e foarte uºor sã
aterizezi. ªi atunci cumva, este o
speranþã cã va exista o bazã pe Lunã
de intermediere, dar în realitate se
va pleca dupã o staþie interorbitalã,

care va fi plasatã undeva între Lunã
ºi Pãmânt, într-o zonã suficient de
înaltã, ca sã nu trebuiascã sã o re-
muþi ulterior ºi de acolo sã pleci.

Teologii, filozofii sau oame-
nii de ºtiinþã – cine are rãspun-
sul corect la întrebarea “ce este
viaþa ?”

Cel mai corect rãspuns, în mod
straniu, l-au avut filozofii. Straniu,
pentru cã noi ceea ce interpretãm
acum ca filozofie, nu era filozofie
acum 2000 de ani. Filozoful era
atunci un naturalist, era omul care
observa natura ºi încerca sã inter-
preteze ceea ce observã. Între timp
ºtiinþa a luat hãþurile pãrþii ºtiinþifice
din filozofie ºi filozofia a devenit ceea
ce este acum, un subiect legat de
moralitate, etc. ªtiinþa a evoluat aºa
de mult, încât majoritatea rãspun-
surilor se gãsesc în ºtiinþã, dar ar
trebui sã ai o pregãtire ca sã poþi sã
interpretezi nevoia de a combina în-
tre discipline ºi de a pune întrebarea
cât mai fundamental posibil.

De ce nu aþi uitat ca alþii sã vor-
biþi româneºte ?

 Pentru cã la noi în familie se vor-
beºte numai româneºte. ªi pentru cã
se vorbeºte numai româneºte, când
mã duc luni la job sunt puþin peltic
în englezã. ªi mulþi îmi spun cã vi-
neri vorbeam foarte bine englezeºte
ºi astãzi ( n.r luni) parcã aº fi uitat.

Ce a însemnat Colegiul Naþio-
nal Fraþii Buzeºti în parcursul dum-
neavoastrã pânã sã ajungeþi la
NASA ?

Mã bucur cã m-aþi întrebat. Pen-
tru cã în cariera mea am avut douã
momente din punct de vedere al edu-
caþiei. Primul, a fost dupã doctorat
pentru cã am ajuns la Caltech, este
o universitate de prim rang în Pasa-
dena, care mi-a ridicat foarte mult
cariera, aºa am ajuns la NASA ºi al
doilea moment, foarte important, cã
am absolvit  Liceul Fraþii Buzeºti. A
fost un liceu în care realmente se
învãþa carte, era marea competiþie
între Buzeºti ºi Bãlcescu ºi atunci era
o mare preocupare domnilor profe-
sori sã împingã cãtre limite elevii ºi
când am plecat de la Fraþii Buzeºti ºi
am ajuns la Facultatea de Biologie
din Bucureºti nu am avut nicio pro-
blemã, eu am ºtiut biologia, o fluie-
ram efectiv. Este foarte importantã
pregãtirea dinainte de facultatea, este
important sã fie de cea mai bunã
calitate. Asta e problema ºcolilor din
SUA, ca sã aibã loc cât mai multã
activitatea socialã, ei sacrificã ºtiin-
þa, iar câdn ajung la facultate nu au
timp în patru ani de zile sã acumule-
ze golurile pe care le-au acumulat în
timpul liceului ºi se trezesc total vul-

nerabili în faþa strãinilor care vin ºi
le iau toate locurile la master. E foar-
te importantã împingerea tinerilor
cãtre seriozitate ºi disciplinã chiar din
liceu.

Cam prin ce clasã la liceu v-aþi
hotãrât ce o sã urmaþi la facultate,
spre ce o sã vã îndreptaþi.

Eu am ºtiut de la începutul clasei
a IX-a. Am avut clar opþiunea, cãtre
biologie. Mulþi colegi de-ai mei nu
ºtiau când au început liceul, majori-
tatea ºi-au conturat opþiunea cam pe
la finalul clasei a X-a.

Sunt mulþi tineri români la stu-
dii în SUA sau vã întâlniþi cu ei ºi
la NASA ?

Sunt zeci de români care lucreazã
la NASA, la diverse departamente.
Dar cel mai funny moment pe acest
subiect, ar fi legat de Caltech, unde
sunt foarte mulþi profesori care sunt
concomitent ºi cercetãtori la NASA,
unul dintre aceºti profesori, un pro-
fesor de chimie, în laboratorul sãu
erau vreo 7 sau 8 români, care for-
mau echipa de volei a Universitãþii Cal-
tech, am ºi jucat volei cui ei. Sunt
foarte mulþi români în SUA care lu-
creazã la NASA sau pentru NASA.

Existã la NASA ºi cursuri pen-
tru elevii de liceu ?

Da, existã programe. Aceste cur-
suri de intership sunt ºi pentru ele-
vii de liceu, Vin foarte mulþi. NASA
are o modalitatea interesantã de a
funcþiona. Primeºte bani de la liceu
dar în contul banilor pe care îi pri-
meºte, NASA se obligã se întreþinã
o nouã generaþie de oameni pe care
sã-i pregãteascã. NASA oferã gran-
turi de cercetare pe la universitãþi
ºi atunci profesori de la universitãþi
acceseazã un grant de la NASA, pe
banii respectivi primesc studenþi
care fac proiecte NASA, aºa cum
am avut ºi eu un student când am
fost la universitatea din Portland.
Am avut o studentã care a fãcut un
proiect pentru NASA. De exemplu,
Universitatea din Arizona este spe-
cializatã în satelit sau Universitatea
din California este foarete tare în
geobiologie sau  astrobiologie. Toate
acestea funcþioneazã pe bani primiþi
de la NASA.Tu te fapt nu te duci la
NASA ca sã te antrenezi ca ºi stu-
dent, tu stai la tine în universitate ºi
îþi dau eu resurse ca sã te antrenezi
ºi tu eºti tot timpul între centrul
NASA ºi universitatea ta. Ei cautã
oameni de fapt...indiferent cã sunt
de la liceu sau de la facultate.

Interviu realizat de
GIULIA MARIA BULUGEAN

Colegiul Naþional
”Fraþii Buzeºti”, clasa a X-a

Jurnalist voluntar
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Vela, respectând pro-

cedura prevãzutã de H.G. nr. 286/2011, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea unei funcþii con-
tractuale vacante de: - 1 post Muncitor calificat-
instalator instalatii tehnico-sanitare. Documen-
tele necesare candidaþilor pentru întocmirea do-
sarului de concurs sunt urmãtoarele: - cerere
de înscriere la concurs; - copia actului de identi-
tate sau orice alt document care atestã identita-
tea, potrivit legii, dupã caz; - copiile documente-
lor care atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte
care atestã efectuarea unor specializãri, copiile
documentelor care atestã îndeplinirea condiþii-
lor specifice; - copia carnetului de muncã, con-
formã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie
ºi/sau în specialitatea studiilor; - cazierul judiciar
sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu
are antecedente penale care sã-l facã incompa-
tibil cu funcþia pentru care candideazã; - adeve-
rinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare eliberatã de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sani-
tare abilitate; - cirriculum vitae; - alte documente
relevante pentru desfãºurarea concursului.-
certificat de calificare  profesionala instalator in-
stalatii tehnico-sanitare. Condiþiile de desfãºura-
rea a concursului, tipul probelor de concurs: -
dosarele de înscriere se depun începând cu data
de 16.10.2017 pânã pe data de 27.10.2017, ora
1600, la secretariatul sediului Primãriei Comunei
Vela, jud. Dolj. Concursul constã în 3 etape suc-
cesive: proba practicã, probã scrisã ºi interviu.
- data, ora ºi locul susþinerii probei practice -
03.11.2016, ora 1000, la sediul Primãriei comunei
Vela, jud. Dolj; - data, ora ºi locul susþinerii pro-
bei scrise  - 06.11.2017, ora 1000, la sediul Primã-
riei comunei Vela, jud. Dolj; - data ºi locul susþi-
nerii interviului – 07.11.2017, ora 1000, la sediul
Primãriei comunei Vela, jud. Dolj; Condiþii gene-
rale ºi condiþii specifice necesare pentru ocupa-
rea postului de administrator: · studii gimnaziale
· cunoaste limba românã, scris ºi vorbit · capa-
citate deplinã de exerciþiu · are o stare de sãnã-
tate corespunzãtoare postului. Bibliografia se
afiºeazã la sediul Primãriei Comunei Vela. Infor-
maþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la se-
diul Instituþiei – Compartiment Secretariat sau la
telefon 0251.362.619 / 0764.406.202.

PAROHIA Sf. Nicolae-Amaradia, benefi-
ciar al proiectului „Restaurare-consolidare ºi
valorificare turisticã a ansamblului monument
istoric Sf. Nicolae Amaradia”, solicitã oferte de
lucrãri (arhitecturã, instalaþii electrice ºi confecþii
metalice) pentru remedieri neefectuate de exe-
cutant în perioada de garanþie. Firmele intere-
sate sunt aºteptate la sediul parohiei, Craiova,
str.Amaradia, nr.15, în zilele de 16-18 octom-
brie 2017, între orele 8.00-12.00.

Vretu Loredana Elena I.I. anunþã solicita-
rea obþinerii avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: Execuþie puþ forat localitatea
Malu Mare, str. Trandafirilor, Nr. 48, Dolj. Relaþii
la telefon: 0765 550.178.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

ROMÂNIA
JUDEÞUL DOLJ
PRIMÃRIA COMUNEI MÎRªANI

ANUNÞ CADASTRU GRATUIT

Primãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj
anunþã toþi proprietarii care deþin teren în
tarlalele 173,174 (punct Tomneasca) sã se
prezinte la sediul Primãriei Comunei Mîr-
ºani, de luni pânã vineri în perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricolã, cu actul de identi-
tate ºi titlul de proprietate (ºi alt act de
proprietate dacã existã) pentru întocmirea
documentaþiilor cadastrale ºi înscrierea
imobilelor în cartea funciarã conform
,,Programului de Cadastru ºi Carte Funcia-
rã”, demarat de cãtre Agenþia Nationalã De
Cadastru Si Publicitate Imobiliarã.

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tânãrã talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor în cadrul corului de la Facultatea
de Medicinã. A terminat facultatea de medicinã cu
bursã ºi note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru ºi doctorand la pediatrie în cadrul UMF. Fratele
ei, un bãiat foarte cuminte ºi serios în vârstã de 18
ani a fost diagnosticat în urmã cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigaþii ºi singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sã îl opereze este în
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: dacã nu face operaþia, ºanse-
le sã moarã sunt foarte mari! Operaþia o sã aibã loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie ºi costã 32.000
euro (la care se adaugã restul de cheltuieli apãrute
în urma operaþiei). CAS-ul nu deconteazã ºi banii
le trebuie urgent pentru a plãti în avans operaþia.
Situaþia lor financiarã este modestã ºi nu îºi permit
sã susþinã integral costul acestei operaþii. Rugã-
mintea cãtre dumneavoastrã este dacã puteþi sã îi
sprijiniþi cu orice sumã de bani consideraþi. Mulþu-
mim pentru înþelegere, telefon: 0748817990.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Valea Stanciului, Jud. Dolj,

anunþã organizarea unui concurs pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei
publice de execuþie vacante de: Referent, cla-
sa III, Grad Profesional superior din cadrul com-
partimentului Impozite si taxe locale, 1 post.
Condiþiile generale prevãzute de art.54 din Le-
gea nr.188/1999, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii specifice: stu-
dii medii liceale absolvite cu diplomã de baca-
laureat, vechime în specialitatea sutiilor minim
9 ani. Dosarul de înscriere pentru concursul
de recrutare va cuprinde documentele prevã-
zute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea ºi dezvol-
tarea carierei funcþionarilor publici, cu modifi-
carile ºi completarile ulterioare. Data ºi ora sus-
þinerii concursului: 15.11.2017, ora 10.00 pro-
ba scrisã ºi 17.11.2017 ora 10.00 interviul, la
sediul Primãriei Valea Stanciului, judeþul Dolj.
Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial. In-
formaþii suplimentare se vor obþine de la sediul
Primãriei Valea Stanciului, judeþul Dolj.

PRIMÃRIA Valea Stanciului, Jud. Dolj
anunþã organizarea unui concurs pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a funcþiilor
publice de execuþie vacante de: Referent, cla-
sa III, Grad Profesional principal din cadrul
SPCLEP Valea Stanciului, 1 post, Referent,
clasa III, Grad Profesional principal din cadrul
SPCLEP Valea Stanciului, 1 post. Condiþiile
generale prevãzute de art.54 din Legea nr.188/
1999, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Condiþii specifice: Studii me-
dii liceale absolvite cu diplomã de bacalau-
reat, vechime în specialitatea studiilor minim
5 ani. Dosarul de înscriere pentru concursul
de recrutare va cuprinde documentele pre-
vãzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Data
ºi ora susþinerii concursului: 20.11.2017, ora
10.00 proba scrisã ºi 23.11.2017 ora 10.00
interviul, la sediul Primãriei Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 20
zile de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial. Informaþii suplimentare se
vor obþine de la sediul Primãriei Valea Stan-
ciului, judeþul Dolj.

STANESCU Constantin-Doru ºi Stanes-
cu Ionela ºi SC Eurogenetic SRL anunþã pro-
punerea preliminarã privind „Elaborare PUD
pentru construire staþie distribuþie carburanþi
ºi amplasare totem - str. Aleea 4 ªimnic, nr. 12,
Mun. Craiova, Jud. Dolj. Publicul este invitat
sã transmitã observaþii asupra documentelor
expuse disponibile pe: www.primariacraiova.-
ro, secþiunea Informaþii Utile-Urbanism, pânã
la data de 30.10.2017, la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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“Comuna Orodel”- judeþul Dolj organizeazã la sediul din
localitatea Orodel, str. Principalã, nr. 133 – judeþul Dolj
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului comunei Orodel- judeþul Dolj:

1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent, compar-
timentul ,,ASISTENÞÃ SOCIALÃ”

Condiþii generale
Cele prevãzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statu-

tul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

Condiþii specifice
- Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, res-

pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice -1 an.

- cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certi-
ficat/atestat su alt document echivalent  de utilizare a calcula-
torului.

Data ora ºi locul de desfãºurare a concursului
09.11.2017 ora 10.00 –proba scrisã
- proba interviu  va fi stabilitã ulterior susþinerii probei scrise
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unitãþi admi-

nistrativ teritoriale ,, Comuna Orodel” –judeþul Dolj  în ter-
men de20 de  zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial
al României

Relaþii suplimentare privind, actele necesare pentru dosar,  pro-
bele de concurs ºi tematica se pot obþine la sediul instituþiei sau
la telefon 0251/367538 –compartim. Secretariat  sau pe pagina
de internet a Primãriei Orodel –www.primariaorodel.ro.

ANIVERSÃRI
Actorul VALERIU DOGA-
RU la ceas aniversar mi-s
onorat cã providenþa m-a
situat cu anii ,  între un
PIERSIC ºi un DOGAR ma-
gistere VALERIU, azi la
Craiova cât ºi la Cobia de
Dâmboviþa. O rugã: ne trã-
iascã ACTORUL cu mult
HAR! Nicanor Plãmãdealã
membru al Uniunii Epigra-
miºtilor din România.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã pentru curãþe-
nie apartament bloc, de douã
ori pe lunã, în Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

Îngrijesc bãtrâni, fac menaj.
Telefon: 0767/323.821.

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

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particular, zonã bunã,
4/4, renovat, îmbunãtãþit, spaþios,
centralã. 0721.27.99.57.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere, se-
midecomandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea Bucureºti),
preþ 60.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0723/864.232.
Vând apartament 4 camere, foar-
te spaþios, proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat - zona 1
Mai, Târg Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.
Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând casã modestã 1300 mp,
Leamna de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.

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

Vând casã în comuna Apele Vii,
judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3 camere
(cu sobe de teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi posibili-
tate de racordare la reþeaua pu-
blicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

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

TERENURI
Vând 4200 mp teren intravilan,
cadastru fãcut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren agricol spatele Me-
tro ºi teren agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon: 0251/
548.870.

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

Proprietar vând teren 3000 car-
tier Bordei strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

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

Proprietar vând  1000 mp Cîr-
cea lângã Complex Magnolia
ºi 5000 mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/641.487.

Vând teren intravilan Piaþa Chi-
riac 418 mp 250 E/mp nego-
ciabl ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.

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

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craiova, car-
tier ªimnicu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epocã IMS M
461, 1974 tip armatã, carte iden-
titate Târgoviºte. Telefon: 0736/
728.876.

Opel Corsa 1,0- 2003- 165000
km, cutie automatã. Telefon:
0723/ 347.253.

Vând Ford Export 1300 cm3, an
fabricaþie 1988, carte identitate,
pentru  piese (maºinã epocã)
Târgoviºte, 500 Euro. Telefon:
0736/728.876.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi stejar 300-
400 l, putinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cuptor electric nefolosit.
Preþ 250 lei. Telefon: 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. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut Casni-
ca, în funcþiune. Preþ 250 lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele 400 lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând jgheaburi galvanizate lun-
gime 3,4m x 20 lei/ bucãþi, 2 tu-
buri beton 1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoare trifazate
3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
Vând 25 stupi cu familii. Tele-
fon: 0748/145.050.

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

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

Vând televizor color cu telecom-
andã 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 proprietate – pã-
dure 2,6 ha comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/245.289.

Vând urgent loc de veci Roboai-
ca, groapã boltitã – placã meta-
licã 2 locuri. Telefon: 0744/
208.585.

Vând prosoape ºi batiste cusu-
te manual vechi 60-80 ani (arti-
zanat 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 calorifer din fontã cu 5 ele-
menþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE
D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2), art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr.

215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã extraordinarã la data
de 13.10.2017, ora 10.00  la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorilor actualizate a devizului general

pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Drãnic  -
Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gângiova – Comoºteni – Zãval (DN55A),
km 0+000 – 12+130”.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorilor actualizate a devizului general
pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Drãnic –
Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gângiova – Comoºteni – Zãval (DN55A),
km 12+130 – 24+260”.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice pen-
tru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ652A, DN6 Cârcea – DN65, km 0+000-
6+300, judeþul Dolj”.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice pen-
tru obiectivul de investiþii ”Restaurarea ºi dotarea Casei Memoriale Elena Farago”.

5. Diverse – interpelãri.

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

NR. 1167                     Emisã astãzi, 10.10.2017

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

              ION PRIOTEASA     GHEORGHE BARBÃRASÃ

 

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

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

Vând mobilier magazin din pal
melaminat în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3 etajere cu
rafturi, 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, calo-
rifere fontã, piese Dacia noi, pan-
tofi, ghete, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând aragaz 4 ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de
cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.

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

Vând convenabil 1(un) calorifer
tablã 1,20/0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 camere,
et. 1, îmbunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –Penny - lân-
gã piaþã, cu similar Brazdã, Ca-
lea Bucureºti, Centru. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartamennt 3 camere
zona 1 Mai cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere
semidecomandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Femina. Tele-
fon: 0721/177.748.

Primesc fatã în gazdã. Telefon:
0723/623.717.

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

Închiriez camerã mobilatã în
apartament Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, salariatã serioa-
sã. Telefon: 0749/797.940,
0758/433.143.

PIERDERI
IONICA A. ALEXANDRU PFA,
F16/1791/2010 anunþã pierde-
rea certificatului de înregistrare
B 2293401 ºi a certificatului
constatator de autorizare pentru
sediu ºi terþi cu nr. 66889/
22.11.2010.

NÃSTASE RÃZVAN FLORIN
PFA, F16/1785/2010  anunþã
pierderea certificatului de înre-
gistrare B 2293407 ºi a certifi-
catelor constatatoare  de autori-
zare pentru sediu ºi terþi cu nr.
66891/22.11.2010.

S.C. AGRORONA SRL, J16/
803/2010 anunþã pierderea cer-
tificatului de înregistrare B
2291627 ºi a certificatelor  con-
statatoare pentru sediu ºi terþi cu
nr. 30348/ 19.06.2014.

CONDOLEANÞE
Marin Dumitru este alã-
turi de familia Stãncules-
cu la decesul celei ce a
fost VIORICA DUMBRAVÃ.
Sincere condoleanþe!
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Preliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa

Grupa A: Meciurile Franþa –
Belarus, Luxemburg – Bulgaria,
Olanda – Suedia s-au jucat asearã.
Clasament: 1. Franþa 20p, 2.

Suedia 19p (+19), 3. Olanda 16p
(+7), 4. Bulgaria 12p, 5. Belarus 5p,
6. Luxemburg 5p.

Grupa B: Meciurile Portugalia –
Elveþia, Letonia – Andorra, Ungaria
– Feroe s-au jucat asearã.
Clasament: 1. Elveþia 27p

(+18), 2. Portugalia 24p (+26), 3.
Ungaria 10p, 4. Insulele Feroe 9p,
5. Andorra 4p, 6. Letonia 4p.

Grupa C, clasament: 1. Ger-
mania 30p, 2. Irlanda de Nord
19p,  3. Cehia 15p, 4. Norvegia
13p, 5. Azerbaidjan 10p, 6. San
Marino 0p.

Grupa D: Moldova – Austria
0-1, Serbia – Georgia 1-0, Þara
Galilor – Irlanda 0-1
Clasament: 1. Serbia 21p, 2.

Irlanda 19p, 3. Þara Galilor 17p,
4. Austria 15p, 5. Georgia 5p, 6.
Moldova 2p.

Grupa E, clasament 1. Polo-

nia 25p,  2. Danemarca 20p, 3.
Muntenegru 16p, 4. România 13p,
5. Armenia 7p, 6. Kazahstan 3p.

Grupa F, clasament: 1. Anglia
26p, 2. Slovacia 18p (+10), 3. Sco-
þia 18p (+5), 4. Slovenia 15p,  5.
Lituania 6p, 6. Malta 1p.

Grupa G: Albania – Italia 0-1,
Macedonia – Liechtenstein 4-0,
Israel – Spania 0-1.
Clasament: 1. Spania 28p, 2.

Italia 23p,  3. Albania 13p, 4. Is-
rael 12p, 5. Macedonia 11p, 6.
Liechtenstein 0p.

Grupa H: Meciurile Belgia – Ci-
pru, Estonia – Bosnia, Grecia –
Gibraltar s-au jucat asearã
Clasament: 1. Belgia 25p, 2.

Grecia 16p, 3. Bosnia 14p, 4. Ci-
pru 10p, 5. Estonia 8p, 6. Gibral-
tar 0p.

Grupa I: Finlanda – Turcia 2-
2, Ucraina – Croaþia 0-2, Islanda
– Kosovo 2-0.
Clasament:  1. Islanda 22p, 2.

Croaþia 20p, 3. Ucraina 17p, 4.
Turcia 12p, 5. Finlanda 6p, 6. Ko-
sovo 1p.

Zona AmSud
Meciurile Ecuador – Argentina, Brazilia – Chile, Peru – Columbia,

Paraguay – Venezuela ºi Uruguay – Bolivia s-au jucat noaptea trecutã.
Clasament: 1. Brazilia – 38 puncte, 2. Uruguay – 28 puncte, 3.

Chile – 26 puncte (+2), 4. Columbia – 26 puncte (+2), 5. Peru – 25
puncte (+1), 6. Argentina – 25 puncte (+1), 7. Paraguay – 24 punc-
te, 8. Ecuador – 20 puncte, 9. Bolivia – 14 puncte, 10.Venezuela – 9
puncte. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta locului
5 va susþine un baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona Asia
Australia – Siria 2-1, dupã prelungiri (în tur 1-1). Australia va

disputa un baraj cu locul 4 din zona AmNord ºi Concaacaf.

Zona AmNord ºi Concacaf
Meciurile Trinidad Tobago – SUA, Honduras – Mexic, Panama –

Costa Rica s-au jucat  noaptea trecutã.
Clasament: 1. Mexic 21p, 2. Costa Rica 16p, 3. SUA 12p, 4. Pana-

ma 10p, 5. Honduras 10p, 6. Trinidad Tobago 3p.
Prrimele 3 clasate se calificã la Mondiale, iar locul 4 dã baraj cu

câºtigãtoarea play-off-ului din Asia.

Zona Africa
Grupa A: Clasament: 1. Tunisia 13p (+7), 2. DR Congo 10p

(+5), 3. Guinea 3p, 4. Libia 3p. Pe 6 noiembrie: Tunisia – Libia,
DR Congo – Guinea.

Grupa B: Clasament: 1. Nigeria 13p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun
6p, 4. Algeria 1p.

Grupa C: Clasament: 1. Maroc 9p, 2. Coasta de Fildeº 8p, 3.
Gabon 5p, 4. Mali 3p. Pe 6 noiembrie: Coasta de Fildeº – Maroc,
Gabon – Mali.

Grupa D: Clasament: 1. Senegal 8p (un meci mai puþin), 2.
Burkina Faso 6p, 3. Capul Verde 6p, 4. Africa de Sud 4p (un meci
mai puþin). Pe 6 noiembrie: Senegal – Africa de Sud, Burkina
Faso – Capul Verde. Pe 12 noiembrie: Africa de Sud – Senegal.

Grupa E: Clasament: 1. Egipt 12p, 2. Uganda 8p, 3. Ghana 6p,
4. Congo 1p.

Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.

Echipele calificate pânã acum la CM 2018: Rusia, Brazilia, Mexic, Costa Rica,
Japonia, Iran, Arabia Sauditã, Coreea de Sud, Belgia, Germania, Anglia, Spania,

Polonia, Serbia, Islanda, Nigeria, Egipt.

SCM Craiova a câºtigat ieri meciul
din etapa a 5-a a Ligii Florilor, scor 31-
24, la pauzã 18-12, cu HC Zalãu, în Sala
Polivalentã. Au evoluat pentru formaþia
lui Bogdan Burcea: Dumanska, Stanciu
(portari), Florianu 11 goluri, Nikolic 6,

VVVVVictorie lejerã pentru SCM Craiova în faþa Zalãuluiictorie lejerã pentru SCM Craiova în faþa Zalãuluiictorie lejerã pentru SCM Craiova în faþa Zalãuluiictorie lejerã pentru SCM Craiova în faþa Zalãuluiictorie lejerã pentru SCM Craiova în faþa Zalãului

Cu pretenþii de promovare dupã
startul bun de campionat, satelitul
Universitãþii Craiova a dezamãgit
crunt în partida de pe teren pro-
priu cu Cetate Deva. Câteva sute
de spectatori au venit sã vadã vii-
torul ªtiinþei, pe „Extensiv”, însã
puºtii lui Papurã n-au arãtat mare
lucru, pierzând pentru prima datã
în acest sezon. Unicul gol a venit
în finalul primei rerprize, când
Robert Cristian a profitat de faptul
cã Trocan ºi Ion s-au încurcat re-
ciproc ºi a ºutat la colþul lung.
Oaspeþii mai rataserã o mare oca-
zie de gol, oferitã tot de stoperul
Ion, câteva minute mai devreme.
Devenii ºi-au apãrat apoi avanta-
jul, retrãgându-se toþi în jurul pro-
priului careu, tinerii alb-albaºtri
neavând soluþii pentru a-ºi desfa-
ce adversarul, ca sã-ºi creeze oca-
zii. Douã ºanse mari de gol au avut
gazdele, una ratatã de Enache în
prima reprizã, alta de Buzan, în par-
tea secundã. Nimic n-a mers în for-
mula lui Papurã ieri. Fundaºii au fost
ezitanþi, ei înlesnindu-le oaspeþilor
drumul spre poarta lui Dicã, mijlo-
caºii au jucat la alibi, cu preluãri spre
poarta proprie ºi pase în lateral, ex-
tremele Iuga ºi Frãsineanu nu ºi-au

Popescu 3, Vizitiu 3, Þicu 2, Tudor 1,
Colac 1, Rãdoi 1, Pricopi 1, Trifuno-
vic 1, Klikovac 1, Ardean, ªelaru, Stoi-
can. Gheorghe Tadici a utilizat jucãtoa-
rele: Kelemen (portar), Constantinescu
7, Abed-Kader 5, Ciolan 4, Stîngã 4,

1. ªirineasa 7 6 1 0 14-2 19
2. Craiova II 7 4 2 1 10-3 14
3. Ghiroda 7 4 1 2 21-12 13
4. Lugoj 6 3 3 0 12-5 12
5. Reºiþa 6 3 2 1 14-5 11
6. Sebiº 7 3 2 2 11-10 11
7. Filiaºi 6 2 3 1 7-4 9
8. Lipova 7 2 3 2 9-8 9
9. Deva 7 2 3 2 11-11 9
10. Gl. Cermei 6 2 1 3 11-11 7
11. CNP Tm. 6 2 1 3 5-9 7
12. Giarmata 7 1 2 4 8-17 5
13. Bãleºti 7 1 1 5 7-13 4
14. Herm. II 6 1 1 4 6-15 4
15. Becicherec 6 0 0 6 2-23 0
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Satelitul n-a detectat breºa CetãþiiSatelitul n-a detectat breºa CetãþiiSatelitul n-a detectat breºa CetãþiiSatelitul n-a detectat breºa CetãþiiSatelitul n-a detectat breºa Cetãþii
Universitatea II Craiova a pierdut primul meci

al sezonului, chiar pe „Extensiv”, în faþa Devei

A marcat: Robert Cristian 42.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 300.
Universitatea Craiova II: Dicã – Trocan, Ion, Hreniuc, Petre –

Enache – Frãsineanu (80 Moldovan) Þoiu (55 Dinu), Buzan, Iuga
– Al. Popescu. Antrenor: Corneliu Papurã.

Cetate Deva: Apostol – Kelemen, Mintaº, ªoit, Doboº – Stai-
cu (67 Scarlat), Boldea, Moþ, Cristian (78 Bãrculeþ) – David (72
Firan), M. Lupu (86 Leucian). Antrenor: Sorin Cornea.

Arbitru: Mihai Domºa (Aiud).

Universitatea II Craiova – Cetate Deva 0-1

depãºit niciodatã adversarii direcþi,
iar la Popescu au ajuns prea puþine
mingi, iar pe cele avute atacantul nu
le-a fructificat. În rolul de dispecer,
Enache a fost ridicol, greºind foarte
multe pase, spre disperarea specta-
torilor, dar nici Dinu nu a adus clar-
viziune în joc, complicându-se în
driblinguri inutile. Dupã marea dez-

amãgire provocatã de juniorii under
19, care au ratat calificarea în Liga
Elitelor, cu Buzan, Enache, Þoiu ºi
Dinu în teren, echipa secundã a
ªtiinþei calcã greºit în premierã, în
urma celei mai slabe prestaþi din acest
sezon. Pentru craioveni urmeazã
duelul cu liderul, CS ªirineasa, sâm-
bãtã, de la ora 15, la Petroºani.

Nica 2, Lãzea 1, Dragut 1, Nichitean,
Trif, Panici. Dupã 5 etape, SCM Cra-
iova are maximum de puncte - 15, ºi se
aflã pe locul 1 în clasament. Urmãtoa-
rul meci va fi derby-ul cu CSM Bucu-
reºti, pe 28 octombrie.


