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- Dupã alegeri, Popescule, aleºii

s-au ales cu portofelele umflate ºi

noi cu... buzele umflate.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Se cautã vinovaþiiSe cautã vinovaþiiSe cautã vinovaþiiSe cautã vinovaþiiSe cautã vinovaþii
pentru „disconfortulpentru „disconfortulpentru „disconfortulpentru „disconfortulpentru „disconfortul
total”, numittotal”, numittotal”, numittotal”, numittotal”, numit
deszãpezire!deszãpezire!deszãpezire!deszãpezire!deszãpezire!

actualitate / 3

Angela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela Merkel
ºi-a alesºi-a alesºi-a alesºi-a alesºi-a ales
„succesoarea”!„succesoarea”!„succesoarea”!„succesoarea”!„succesoarea”!

Annegret Kramp-Karenbau-
er (55 de ani), ºefa guvernului
landului Sarre cu un milion de
locuitori, este de la îneputul
acestei sãptãmâni secretarul
general al CDU, partidul con-
servator aflat la putere din
2005. Deja supranumitã „can-
celarul de rezervã” sau „prin-
þesa moºtenitoare”, Annegret
Kramp-Karenbauer, apelatã ºi
prin iniþialele „AKK”, fãrã ex-
perienþã ministerialã naþiona-
lã, dar „simpaticã, accesibilã,
determinatã”, mamã a trei co-
pii, licenþiatã în drept public, a
fost aleasã la Congresul de
luni, de la Berlin, cu 98,87%
din voturi,...

Arest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungit
pentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanul
acuzat deacuzat deacuzat deacuzat deacuzat de
tentativa de omortentativa de omortentativa de omortentativa de omortentativa de omor
de la Daneþide la Daneþide la Daneþide la Daneþide la Daneþi

Judecãtorii craioveni au pre-
lungit, printr-o hotãrâre rãma-
sã definitivã ieri, la Curtea de
Apel Craiova, cu încã 30 de zile,
arestarea preventivã a bãrba-
tului de 41 de ani, din comuna
Daneþi, ajuns în spatele gratii-
lor, pentru tentativã de omor,
în ultima zi a anului trecut. În
timpul unui scandal petrecut în
localitate, în care au fost im-
plicate mai multe persoane, in-
culpatul a înjunghiat un tânãr
de 22 de ani, secþionându-i ar-
tera femuralã.
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Pârtie sprePârtie sprePârtie sprePârtie sprePârtie spre
Târgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de Carte
GAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!

ªcolile ºi grãdiniþele din judeþul Dolj rãmân închise astãzi ºi mâine. Hotãrârea
a fost luatã ieri, în ºedinþa Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Dolj,
din cauza condiþiilor meteo nefavorabile, dupã cum a anunþat Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj: „Având în vedere atenþionarea meteorologi-
cã emisã de Administraþia Naþionalã de Meteorologie vizând ninsori însemnate
cantitativ, strat de zãpadã consistent, intensificãri ale vântului ºi viscol, valabilã
pânã pe 28 februarie, la ora 23.00, precum ºi nota nr.333/27.02.2018, emisã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi, respectiv, ca urmare a dezbaterilor din
cadrul ºedinþei extraordinare a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgen-
þã al Judeþului Dolj, din data de 27.02.2018, s-a adoptat hotãrârea de suspenda-
re a cursurilor ºcolare pentru unitãþiile de învãþãmânt preuniversitar din judeþul
Dolj, în zilele de 28.02.2018 ºi 01.03.2018”.
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Bogdan Aurescu
participã, astãzi,
la reuniunea
comunã
a miniºtrilor
de externe
ºi ai apãrãrii din UE

Ministrul de Externe, Bogdan
Aurescu, participã, astãzi, la
Bruxelles, la reuniunea comunã a
miniºtrilor de externe ºi miniºtri-
lor apãrãrii din UE, unde se vor
discuta teme ale Politicii de
Securitate ºi Apãrare Comune ºi
va avea loc un schimb de opinii
privind revizuirea strategiei de
securitate a Uniunii. Reuniunea
comunã CAE-Apãrare are pe
agendã teme ale Politicii de
Securitate ºi Apãrare Comune
(PSAC), miniºtrii urmând sã
evalueze stadiul îndeplinirii
sarcinilor stabilite la Consiliul
European din 16 decembrie
2013, pe baza rapoartelor
pregãtite de Înaltul Reprezentant
pentru Afaceri Externe ºi
Politica de Securitate, Federica
Mogherini, ºi de comisarul
european pentru piaþã internã,
industrie, antreprenoriat ºi IMM-
uri, El¿bieta Bieñkowska.
Discuþiile au ca scop pregãtirea
reuniunea Consiliului European
din luna iunie 2015 dedicatã
PSAC. Totodatã, oficialii vor
avea prilejul unui schimb de
opinii pe marginea documentului
orientativ privind structura
Revizuirii strategice, proiect pe
care Înaltul Reprezentant
Federica Mogherini îl va
prezenta ºefilor de state ºi
guverne europeni, la Consiliul
European din 25 iunie 2015. Un
alt subiect pe agenda reuniunii
comune CAE-Apãrare îl constitu-
ie evaluarea stadiului implemen-
tãrii deciziilor politice ale ºefilor
de state ºi guverne europeni de la
sesiunea specialã a Consiliului
European din 23 aprilie 2015.
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“A fost o discuþie interesatã,
detaliatã, cu mesaj general. Rei-
terez ideea privind legalitatea
faptelor ºi felul în care s-a

Secþia pentru Procurori a CSM
a dat, ieri, aviz negativ pentru re-
vocarea lui Laurei Codruþa Kovesi
din funcþia de procuror ºef al DNA.
“În ºedinþa secþiei pentru procurori
din 27 februarie 2018, Secþia pen-
tru procurori a decis respingerea so-
licitãrii ministrului Justiþiei cu pri-
vire la posibilitate revocãrii doam-
nei procuror ºef. Prin urmare, avi-
zul este unul negativ. În perioada
urmãtoare decizia va fi motivatã,
motivarea va fi una amplã, asuma-
tã”, a declarat vicepreºedintele
CSM, Codruþ Olaru.

Singurul care a votat pentru revo-
carea Laurei Codruþa Kovesi a fost
iniþiatorul procedurii, Tudorel Toader,
procurorii din CSM dând aviz negativ. Procu-
rorii Florin Deac, Cristian Ban, Codruþ Olaru,
Tatiana Toader, Nicolae Solomon ºi Augustin
Lazãr sunt cei care au considerat cã nu se im-
pune revocarea procurorului ºef al DNA.

CSM : ACSM : ACSM : ACSM : ACSM : Aviz negativ cererii ministruluiviz negativ cererii ministruluiviz negativ cererii ministruluiviz negativ cererii ministruluiviz negativ cererii ministrului
Justiþiei de revocare a Codruþei KovesiJustiþiei de revocare a Codruþei KovesiJustiþiei de revocare a Codruþei KovesiJustiþiei de revocare a Codruþei KovesiJustiþiei de revocare a Codruþei Kovesi

La ºedinþa Secþiei pentru Procurori a CSM de
ieri, ministrul Justiþiei a prezentat motivele care
stau la baza cererii de revocare, iar procurorul
ºef al DNA ºi-a expus punctul de vedere referi-
tor la fiecare criticã adusã de Tudorel Toader.
De asemenea, au avut loc mai multe replici acide

între ministrul Justiþiei ºi procuroru-
lul ºef al DNA, dar ºi între Tudorel
Toader ºi Augustin Lazãr, procurorul
general al României.

Ministrul Justiþiei
anunþã cã nu se
va prezenta astãzi
la bilanþul DNA

Tudorel Toader a anunþat cã nu
se va prezenta la ºedinþa de bilanþ
a activitãþii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie de miercuri. Ministrul
Justiþiei i-a reproºat procurorului
ºef DNA cã nu a primit nici pânã
acum raportul privind activitatea
instituþiei. “Raportul a fost fina-

lizat de ieri (luni-n.r.)ºi azi (marþi -n.r.) a
fost înaintat raportul cãtre invitaþii la bilanþ.
Potrivit legii, raportul se trimite procuroru-
lui general care urmeazã sã vã trimitã dum-
neavoastrã acest raport”, a precizat Laura
Codruþa Kovesi.

Potrivit expunerii de motive a
proiectului, numãrul celor care
beneficiazã de pensii de serviciu
instituite prin legi speciale este de
184.000 de persoane, iar bugetul
total pentru aceste pensii speciale
a fost de 6.6 miliarde de lei în
2017. „Pensiile speciale ale ci-
vililor ºi militarilor au costat bu-
getul de stat peste 3 miliarde de
lei în prima jumãtate a anului
2017. Dintre acestea, 8.668 sunt
pensionari civili beneficiari de
pensii de serviciu (diplomaþi,
magistraþi, grefieri, funcþionari
publici parlamentari, personal

Maior, dupã o audiere de ºase ore în Comisia SRI:
Au fost întrebãri legate de relaþia SRI-Justiþie

George Maior, fost ºef al SRI ºi actual ambasador în
SUA; a declarat,marþi, dupã o audiere de ºase ore în

Comisia de Control al SRI, cã a rãspuns tuturor întrebã-
rilor ºi cã unele au fãcut referire la relaþia SRI-Justiþie.

transformat Serviciul într-o in-
situþie puternicã a statului ro-
mân ºi faptul cã mi-am îndepli-
nit mandatul. Au fost întrebãri

legate de relaþia Serviciului cu
Justiþia, dacã anticorupþia este
o problemã de securitate naþio-
nalã, aºa cum a fost definitã de
CSAT, de întâlnirile cu membri
ai Guvernului ºi oameni politici,
de oameni care au venit la co-
misie în legãturã cu presa”, a
declarat, marþi, George Maior.

Acesta a spus cã orice altã
problemã suplimentarã va fi cla-
rificatã. Maior, fost ºef al SRI,
a fost audiat mai bine de ºase
ore în faþa comisiei de control
SRI, dar a refuzat sã rãspundã
vreunei întrebãri a jurnaliºtilor.
Numele lui George Maior a fost
invocat în mod repetat de cãtre
cei audiaþi în Comisia de Con-
trol al SRI cu privire la faptul

cã acesta avea cunoºtinþã de
implicarea în toate structurile ale
serviciului.

Audierile în lanþ au pornit
dupã ce Daniel Dragomir, fost
colonel SRI, a fãcut dezvãluiri
în faþa membrilor comisiei de-
spre modul în care a acþionat
Serviciul Român de Informaþii.
El a vorbit despre “culoarele” din
presã ºi justiþie, adicã practici
prin care SRI ar fi influenþat
dosarele penale, în timp ce se
baza pe o anumitã susþinere în
media. La acea vreme, Drago-
mir a prezentat ºi o listã cu 65
de nume, printre care 11 jurna-
liºti, 15 politicieni, 12 persoane
din Justiþie, care ar putea sã con-
firme declaraþiile sale.

Comisia pentru muncã a Senatului a dat raport
de respingere Legii care abrogã pensiile speciale

Comisia pentru muncã, familie ºi protecþie socia-
lã din Senat a dat, marþi, un raport de respingere
propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor

speciale, iniþiatã de parlamentarii USR.

aeronautic, auditori – Curtea de
Conturi). Din restul de 175.000
de pensionari, la data de 21/08/
2017, erau 76.000 de militari,
restul fiind pensionari din struc-
turile MAI ºi altele asimilate.
Regimul pensiilor special nu res-
pectã principiul contributivitãþii,
distorsionând astfel funcþionarea
sistemului de pensii, în timp ce
resursele bugetare sunt limitate”-
, se aratã în documentul citat.

De asemenea, iniþiatorii propun
ca de la abrogarea pensiilor spe-
ciale sã fie exceptate pensiile mi-
litare de stat ºi pensiile magistra-

þilor. „Pentru aceste douã excep-
þii propunem menþinerea sistemu-
lui de calcul actual, dar plafo-
narea pensiei speciale la maxim
valoarea salariului de bazã brut

lunar din ultima lunã de activi-
tate înainte de data pensionãrii”,
spun parlamentarii USR. Senato-
rii PNL ºi PMP din Comisia de
muncã s-au abþinut de la vot.
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Angela Merkel ºi-a ales „succesoarea”!Angela Merkel ºi-a ales „succesoarea”!Angela Merkel ºi-a ales „succesoarea”!Angela Merkel ºi-a ales „succesoarea”!Angela Merkel ºi-a ales „succesoarea”!
MIRCEA CANÞÃR

Annegret Kramp-Karenbauer (55 de
ani), ºefa guvernului landului Sarre cu
un milion de locuitori, este de la îne-
putul acestei sãptãmâni secretarul ge-
neral al CDU, partidul conservator aflat
la putere din 2005. Deja supranumitã
„cancelarul de rezervã” sau „prinþesa
moºtenitoare”, Annegret Kramp-Ka-
renbauer, apelatã ºi prin iniþialele
„AKK”, fãrã experienþã ministerialã
naþionalã, dar „simpaticã, accesibilã,
determinatã”, mamã a trei copii, licen-
þiatã în drept public, a fost aleasã la
Congresul de luni, de la Berlin, cu
98,87% din voturi, succedându-i lui
Peter Taubert, 43 de ani, retras din
motive de sãnãtate. Manevra tacticã a
Angelei Merkel este salutatã de presa
germanã, aproape la unison, care vede
în „Merkel de Sarre” succesoarea ac-
tualului lider al CDU, Angela Merkel,
ºi posibilul viitor cancelar al þãrii. Heb-
domadarul „Der Spiegel” o considerã
extrem de popularã ºi aptã a se roda

timp de patru ani, în mãsura suficientã
pentru a prelua conducerea partidului
conservator. Are deja experienþa „ma-
rii coaliþii”, fiindcã în landul Sarre,
frontalier Lorenei ºi Luxemburgului,
coabiteazã cu social-democraþii ºi se
aratã îngãduitoare cu primirea de mi-
granþi, dar mult mai fermã în situaþia
expulzãrilor, când aceºtia triºeazã în
privinþa identitãþii. Catolicã practican-
tã – Angela Merkel fiicã de pastor, este
protestantã – este ostilã indiferenþei la
chestiunea avortului ºi promite o re-
branduire ideologicã programaticã a par-
tidului. A refuzat un portofoliu în gu-
vernul federal ºi va pãrãsi postul de
ministru-preºedinte al Sarre pentru a-
ºi consacra toate eforturile exercitãrii
funcþiei de secretar general al partidu-
lui. Ca ºi Angela Merkel, secretar ge-
neral al CDU (1998-2000), înainte de a
deveni preºedintele partidului, funcþia
de numãrul doi, în CDU, este una de
înaltã responsabilitate. Nu putea acce-

de la o manierã mai reuºitã. Evocând
mentorul sãu, ºi-a anunþat serviciul
deplin în folosul þãrii. A fost aplaudatã
îndelung. De fapt, în cadrul Congresu-
lui CDU, de la Berlin, au primit aplau-
ze ºi Thomas de Maiziere, Hermand
Grohe ºi Wolfgang Schauble, toþi apro-
piaþi ai Angelei Merkel, dar victime ale
„necesitãþii politice”, fiind sacrificaþi de
actualul cancelar. Cu excepþia lui Wol-
fgang Schauble, cãruia i s-a rezervat
demnitatea de preºedinte al Bundesta-
gului. Angela Merkel s-a confruntat în
ultima vreme cu o frondã internã teri-
bilã, atât din cauza slabului scor la ale-
gerile legislative din 24 septembrie
2017, dar ºi din cauza unor concesii
majore fãcute social-democraþilor, pen-
tru a-i determina sã accepte guverna-
rea împreunã, dupã eºecul negocieri-
lor în cadrul  a ceea ce s-a numit „coa-
liþia Jamaica”. Toate acestea i-au fra-
gilizat poziþia. Dacã, momentan, con-
servatorii sunt pregãtiþi de guvernarea

convenitã prin negocieri prelungite, cu
social-democraþii, ºi încheierea con-
tractului de colaborare, se aºteaptã
acum rezultatul votului online din in-
teriorul SPD (460.000 membrii) pentru
a se depãºi un moment dificil, care a
pus la încercare toþi nervii cancelaru-
lui, convinsã cã toatã Uniunea Europea-
nã aºteaptã intrarea în activitate a nou-
lui guvern german. Prin întreaga ei
strategie, Angela Merkel s-a arãtat un
politician redutabil, desemnând la mo-
mentul oportun un succesor, cu mare
potenþial politic, care a fost bine primit
de baza partidului. Mai mult, a atribuit
portofolii unor frondiºti, din propriul
partid, precum Jens Spahn (37 ani) la
sãnãtate, sau Julia Klockner (45 ani)
la agriculturã. La o privire generalã,
Angela Merkel ne demonstreazã ºi cum
se face „politica rafinatã”: nimic la în-
tâmplare, nimic la plesnealã, nimic fãrã
o pregãtire prealabilã minuþioasã, în
orice investiþie de încredere.

Prin medicii de familie ºi cu par-
ticiparea asistenþilor comunitari,
Direcþia de Sãnãtate Publicã a par-
ticipat la catagrafierea bolnavilor
cronic cu afecþiuni ce necesitã
monitorizare permanenþã, a gravi-
delor cu risc ºi a celor în ultimele
douã luni de sarcinã; copii cu afec-
þiuni care necesitã monitorizare
permanentã; persoane dependente
fizic; vârstnici cu nevoi speciale
(este necesarã colaborarea autori-
tãþilor publice locale). ªi pacienþii
care necesitã dializã au fost trans-
portaþi în unitãþile în care fac diali-
zã ºi rãmân internaþi pânã la îmbu-
nãtãþirea condiþiilor meteorologice.

Medicii de familie asigurã
permanenþa

Unii dintre medicii de familie au
fost convocaþi la cabinete pentru
a asigura permanenþa pânã la sta-

Stocuri de medicamente suficiente pentru spitalele doljene
Avertizãrile meteorologice de ninsori abundente, respectiv

ger, valabile ºi în urmãtoarele zile, au pus în alertã autoritãþile
sanitare. Astfel, Direcþia de Sãnãtate Publicã a participat la eva-
luarea la nivel de judeþ a numãrul bolnavilor care necesitã trans-
port în vederea efectuarii dializei. În plus, în aceastã perioadã,
spitalele au obligaþia de a evalua ºi a asigura stocul de medica-
mente ºi materiale sanitare ºi al nevoilor imediate pentru situa-
þiile de urgenþã apãrute. Potrivit DSP Dolj, unitãþile sanitare
doljene nu întâmpinã probleme din acest punct de vedere.

bilizarea situaþiei meteo. Direcþiile
de sãnãtate publicã colaboreazã cu
autoritãþile administraþiei publice
locale în vederea coordonãrii acti-
vitãþilor asistenþilor comunitari ºi
mediatorilor sanitari cãtre cabine-
tele medicilor de familie din locali-
tate pentru a participa la activitãþi-
le desfãºurate în aceastã perioadã.

Unitãþile sanitare vor menþine
pacienþii, în special femeile gravi-
de, persoane în dializã ºi persoane
fãrã adãpost în unitate pânã la tre-
cerea valului de frig.  Bolnavii cro-
nici internaþi care necesitã moni-
torizare permanentã, nu trebuie sã
fie externaþi pânã la stabilizarea si-
tuaþiei meteo.

De asemenea, vor fi identifica-
te cãile de acces care trebuie de-
gajate cu prioritate pentru asigu-
rarea accesului pacienþilor, al per-
sonalului medical, dar ºi al ambu-

lanþelor. „Fiecare medic de familie
ºi-a fãcut catagrafie cu copii, bol-
navii dializaþi, femeile gravide ºi alte
categorii de pacienþi. Toate datele
au fost transmise ºi cãtre Inspec-
toratul pentru Situaþii de Urgenþã.
Unitãþile sanitare cu paturi din ju-
deþ au comunicat cã au suficiente
stocuri de medicamente ºi materi-
ale sanitare”, a precizat dr. ªtefan
Popescu, purtãtor de cuvânt al
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Ministerul Sãnãtãþii a solicitat
unitãþilor sanitare asigurarea unui
climat corespunzãtor în saloane
(cãldurã, apã, electricitate). Potri-
vit MS, managerul Serviciului Ju-
deþean de Ambulanþã va rãspunde
de asigurarea cu personal cores-
punzãtor în aceasta perioadã (me-
dici, asistenþi medicali), precum ºi
de asigurarea degajãrii cãilor de
acces de la nivelul Serviciului ºi al
substaþiilor  din structura acestuia

pânã la drumul principal.

De evitat expunerea la frig
În zilele cu temperaturi scãzu-

te, Ministerul Sãnãtatii recoman-
dã populaþiei sã asculte sfatul me-
dicilor, sã evite deplasãrile în spaþii
deschise ºi expunerea prelungitã
la frig, sã respecte regulile de igie-
nã pentru evitarea îmbolnãvirilor
prin viroze respiratorii ºi sã con-
sume alimente bogate în protei-
ne, fructe ºi legume.

În cazul în care este necesarã
deplasarea în spaþii deschise, este
recomandatã folosirea mijloacelor de
protecþie adecvate – cãciuli, mãnuºi.
Trebuie evitatã expunerea prelungi-
tã a mâinilor ºi picioarelor la tempe-
raturi scãzute pentru a se feri de
degerãturi. De asemenea, în cazul
simptomelor de rãcealã, trebuie evi-
tatã automedicaþia ºi este recoman-
datã consultarea medicului.

Specialiºtii de sãnãtate publi-
cã din Ministerul Sãnãtãþii reco-
mandã ca, persoanele vârstnice,
în special cele cu afecþiuni car-
diace ºi respiratorii, sã evite de-
plasãrile ºi frecventarea locurilor
aglomerate care creeazã premi-
sele decompensãrii în condiþii de
temperaturi scãzute.

În aceastã perioadã, trebuie sã
se acorde o atenþie specialã copii-
lor – aceºtia nu trebuie lãsaþi sã
aºtepte în interiorul autovehicule-
lor parcate sau sã fie transportaþi
pe distanþe lungi în vehicule fãrã
posibilitãþi de climatizare ºi neechi-
pate corespunzãtor.

Locuinþele ºi spaþiile închise de
locuit trebuie sã fie încãlzite co-
respunzãtor ºi trebuie evitatã uti-
lizarea instalaþiilor improvizate,
care pot duce la intoxicaþii cu
monoxid de carbon.

RADU ILICEANU
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Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, ieri, contesta-
þia formulatã de Marius Cristian
Rãduþ, bãrbatul de 41 de ani, din
comuna Daneþi, împotriva hotãrâ-
rii prin care Tribunalul Dolj i-a pre-
lungit, sãptãmâna trecutã, aresta-
rea preventivã, cu încã 30 de zile:
„Respinge contestaþia formulatã
de inculpatul contestator Rãduþ
Marian Cristian împotriva înche-
ierii nr. 36/2017 pronunþatã de
Tribunalul Dolj în dosarul nr.
14093/63/2017/a3.1. În baza art.
275 alin. 2 C.p.p. Obligã incul-
patul contestator la plata sumei de
100 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Definitivã. Pronunþatã în
Camera de Consiliu, 27.02.2018”.
În aceste condiþii, inculpatul rãmâ-
ne în spatele gratiilor pânã pe 30
martie, conform noului mandat de
arestare.

Arest prelungit pentru doljeanul acuzatArest prelungit pentru doljeanul acuzatArest prelungit pentru doljeanul acuzatArest prelungit pentru doljeanul acuzatArest prelungit pentru doljeanul acuzat
de tentativa de omor de la Daneþide tentativa de omor de la Daneþide tentativa de omor de la Daneþide tentativa de omor de la Daneþide tentativa de omor de la Daneþi

Judecãtorii craioveni au prelungit, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã ieri, la Curtea de Apel Craiova, cu încã
30 de zile, arestarea preventivã a bãrbatului de 41 de ani,
din comuna Daneþi, ajuns în spatele gratiilor, pentru
tentativã de omor, în ultima zi a anului trecut. În timpul
unui scandal petrecut în localitate, în care au fost implicate
mai multe persoane, inculpatul a înjunghiat un tânãr de
22 de ani, secþionându-i artera femuralã.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, care au coordonat cer-
cetãrile în cauzã, fapta s-a petrecut
în noaptea de 29/30 decembrie, în
jurul orei 02.00, pe raza comunei
Daneþi. În urma anchetei, s-a sta-
bilit cã, pe 29 decembrie, seara,
Flavius Ionuþ Inel, în vârstã de 19
ani, din comuna Mârºani, s-a întâl-
nit cu prietena sa, fiica autorului,
apoi a plecat, cu autoturismul, sã o
conducã pe aceasta la domiciliul
sãu, în comuna Daneþi. La poarta
locuinþei, Inel a oprit maºina ºi a
mai rãmas de vorbã cu fata. Între
timp, pe stradã a trecut un alt auto-
turism, în care se aflau Doru Flo-
rin Popa, de 22 de ani ºi Alexandru
Daniel Mitran, de 22 de ani, iar Inel
a aprins farurile maºinii sale sem-
nalizând intermitent. Cei doi au
oprit, au coborât ºi s-au apucat la

ceartã cu Inel pentru cã i-a sem-
nalizat. Discuþia a degenerat rapid,
iar Mitran l-a lovit de câteva ori cu
palma peste faþã pe tânãrul de 19 ani,
prin geamul coborât al portierei din
stânga faþã. Fata coborât din maºi-
nã ºi a fugit în curte, chemându-ºi
tatãl în ajutor, pe Marian Cristian
Rãduþ, de 41 de ani. Rãduþ a ieºit la
poartã însoþit de Ioan Alexandru Ol-
teanu, de 28 de ani, care era la el în
vizitã, a avut un schimb de replici
dur cu cei doi tineri, care s-au urcat
în autoturismul lor ºi au plecat.

Au ascuns armele folosite
în încãierare

Rãduþ ºi Olteanu au intrat în casã,
s-au îmbrãcat, au luat fiecare câte
un cuþit ºi au plecat împreunã cu
Flavius Ionuþ Inel cãtre locuinþa
acestuia. De acolo l-au luat pe Inel
Sorinel, de 44 de ani, tatãl tânãru-
lui, care, înarmat ºi el cu o scându-
rã, a urcat în autoturism, alãturi de
ceilalþi ºi au pornit în cãutarea celor
doi care îi supãraserã fiul. I-au gã-
sit într-o staþie Peco, au coborât toþi
patru ºi s-au luat la bãtaie. Doru
Florin Popa a fost lovit pânã a cã-
zut la pãmânt, iar Marian Cristian
Rãduþ i-a aplicat o loviturã cu cuþi-
tul în timpul încãierãrii, nimerind
artera femuralã. Când au vrut sã
plece, agresorii au observat cã vic-
tima sângereazã abundent, aºa cã
au improvizat un garou, i-au legat
piciorul ºi au sunat la 112 solicitând
o ambulanþã. Pe drumul spre casã,
la ieºirea din comuna Dobroteºti au
ascuns, lângã un stâlp de pe margi-
nea drumului, þeava metalicã, scân-
dura, un topor ºi cele douã cuþite.
Pe numele lui Marian Cristian Rã-
duþ a fost deschis doar penal, fiind
reþinut ºi apoi arestat preventiv pen-
tru tentativã la omor, iar faþã de in-
culpaþii Inel Sorinel, Inel Flavius
Ionuþ ºi Olteanu Ioan Alexandru se
efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice ºi lovire
sau alte violenþe, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Un drum judeþean ºi douã
comunale erau închise asearã

Dupã ce, pe tot par-
cursul zilei de ieri,
dupã cum au anunþat
reprezentanþii Inspec-
toratului pentru Situa-
þii de Urgenþã (ISU)
Dolj, s-a acþionat pe
toate drumurile naþio-
nale din judeº cu 50
utilaje, folosindu-se 62
tone material antidera-
pant ºi 16,5 tone de
clorurã de calciu, în
timp ce pe drumurile
judeþene au acþionat 61
utilaje ºi s-au folosit 134 tone material antiderapant, asearã, la ora
18.00, încã mai erau trei drumuri închise în Dolj. Este vorba
despre drumul judeþean (DJ 553) Poiana Mare – Maglavit (km
24 – 41) ºi de drumurile comunale DC 36 – Radomir – Ciocã-
neºti ºi DC 71 – Carpen – Orodel. Potrivit ISU Dolj, se lucra ºi
pe acestea, pentru ca circulaþia sã poatã fi reluatã.

Ambulanþe scoase din nãmeþi
de pompierii voluntari

Reprezentanþii ISU
Dolj au anunþat cã ºi
Serviciile Voluntare
pentru Situaþii de Ur-
genþã au intervenit, pe
parcursul zilei de luni,
dar ºi în noaptea de luni
spre marþi, în mai multe
localitãþi din judeþ. Ast-
fel, pompierii voluntari
din Amãrãºtii de Sus au
intervenit pentru dega-
jarea a 6 autoturisme
înzãpezite pe drumuri-
le de pe raza localitãþii.
Voluntarii din Breasta au scos din nãmeþi o ambulanþã, care a dera-
pat în afara pãrþii carosabile. Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Amãrãºtii de Jos a intervenit pentru degajarea a douã auto-
turisme înzãpezite pe drumurile din localitate. În comuna Coþofenii
din Dos pompierii voluntari au scos din ºanþ un autocamion care
derapase, între Coþofenii din Dos ºi Potmelþu, iar voluntarii din
Filiaºi au asigurat accesul cãtre un pacient din localitatea Bâlta,
unei ambulanþe S.A.J. Dolj. Pacientul a fost transportat la spital
fãrã probleme. La fel s-a întâmplat ºi în localitatea Robãneºti, unde
voluntarii s-au mobilizat ºi  au asigurat accesul Ambulanþei Alma-
rom cãtre un pacient din comuna Teslui, sat Viiºoara Moºneni,
care urma sã fie transportat la Centrul de Dializã.

ªapte persoane duse la
adãpost, în centre sociale

Pentru cã viscolul
puternic de luni, ºi ge-
rul, puneau în pericol
viaþa persoanelor fãrã
adãpost, care îºi fac
veacul pe strãzi, ºapte
persoane din aceastã
categorie au fost ca-
zate în centre sociale
din Craiova, dupã
cum au precizat re-
prezentanþii Inspecto-
ratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU)
Dolj. Astfel, la Centrul
Social Sfântul Vasile, doi bãrbaþi au fost aduºi de ambulanþe ale
SAJ Dolj, altul a fost adus de un echipaj al Poliþiei Locale Cra-
iova, iar cel de-al patrulea s-a prezentat singur, solicitând adã-
post. În plus, o femeie cu doi copii a fost dusã de un echipaj de
ambulanþã la un centru al Direcþiei Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj. Conform ISU Dolj, va
continua sã ningã în Dolj, întrucât Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis, ieri, o avertizare valabilã pânã astãzi, la
ora 23.00, vizând ninsori însemnate cantitativ, intensificãri ale
vântului ºi viscol, însã rãmâne în vigoare ºi atenþionarea de tem-
peraturi extrem de scãzute.
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Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a recunoscut, din start, cã lo-
cuitorii oraºului au tot dreptul sã
fie nemulþumiþi de modul cum aratã
strãzile din oraº, multe dintre ele
pline de zãpadã, ºi a catalogat toa-
tã starea de fapt drept un ”discon-
fort total”. De care nu este însã
vinovatã municipalitatea, ci natura
dezlãnþuitã. „Disconfortul este to-
tal, dar nu este al cuiva, ci este al
naturii împotriva oraºului ºi a în-
tregului judeþ. ªi, dacã suntem re-
aliºti, asupra întregului sud al þãrii,
care este afectat de aceste nin-
sori”, a spus primarul Craiovei.
Genoiu a explicat apoi cã nu s-a
putut face mai mult din cauzã cã,
în acest an, s-a mers pe un buget

moderat pentru deszãpezire.
„Avem situaþii foarte clare, din pe-
rioada anilor 2011, când sume des-
tinate deszãpezirii au fost imputa-
te de cãtre Curtea de Conturi, din
cauza cuantumului foarte mare.
Motiv pentru care s-a ales acest
echilibru”, a explicat Genoiu. În al
doilea rând, autoritãþile au dat vina
ºi pe prognozele care s-au dovedit
a fi depãºite de realitate.

Desfãºurare de forþe pentru
deszãpezirea uzinei Ford

În atare condiþii, primarul le-a
descris consilierilor cum s-a pro-
cedat la deszãpezirea oraºului,
punând accent pe desfãºurarea
de forþe, dar ºi pe dramatismul
unor situaþii la care au trebuit sã
facã faþã. Cea mai grea acþiune a
avut loc, luni seara, dupã ora
17.00, la uzina Ford, care, spun
autoritãþile, a fost luatã pe neaº-
teptate fenomenele meteorologi-
ce. „Uzina ºi-a închis porþile la
ora 17.00, pentru cã nu a fost
pregãtitã pentru deszpezire, iar
cele peste 60 de TIR-uri care
urmau sã intre acolo s-au adunat
ºi au blocat, efectiv, strada Ca-
racal. S-a încercat devierea lor
pe Centura de sud sau într-o par-
care ºi pe pista dezafectatã ale
uzinei de avioane. Am avut dis-
cuþii toatã seara cu preºedintele

Se cautã vinovaþii pentruSe cautã vinovaþii pentruSe cautã vinovaþii pentruSe cautã vinovaþii pentruSe cautã vinovaþii pentru „disconfortul total”, „disconfortul total”, „disconfortul total”, „disconfortul total”, „disconfortul total”,
numit deszãpezire!numit deszãpezire!numit deszãpezire!numit deszãpezire!numit deszãpezire!

Consilierii municipali ºi primarul Craio-
vei s-au învinovãþit, în plenul de ieri, pen-
tru modul defectuos în care a fost deszã-
pezit oraºul, în aceste zile. Dacã aleºii lo-
cali au avut cu ce sã atace, punând la zid
autoritãþile cu simplu fapt cã foarte multe

strãzi au rãmas încã acoperite de zãpadã,
iar utilajele nici nu au fost vãzute trecând
pe acolo, mai greu le-a fost autoritãþile sã
arate cã mai existã ºi alþi vinovaþi pentru
„disconfortul total” din Craiova, cum a ca-
talogat situaþia chiar edilul-ºef al urbei.

Ford ºi, prin intermediul dumnea-
lui, s-a apelat însã la unul dintre
constructorii cu care au contract
ºi cu ajutorul nostru, s-a intrat ºi
s-a fãcut deszãpezirea în regim
de urgenþã”, a relatat primarul
Craiovei, care nu a uitat sã îi in-
formeze pe consilieri ºi despre
mulþumirile transmise autoritãþi-
lor din partea conducerii uzinei
Ford, „pentru felul în care i-am
ajutat ºi coordonat în aceastã
problemã foarte complicatã, care
i-a depãºit la un moment dat”. O
bilã albã ºi-a acordat municipali-
tatea ºi pentru faptul cã nu s-au
înregistrat evenimente deosebite
în oraº ºi cã existã chiar ºi artere
deszãpezite la negru.

Sondrio ºi Delta ACM nu au tras
tare la deszãpezire

Autoritãþile au recunoscut, în
schimb, cã a existat o problemã în
privinþa utilajelor pe care le-au avut
la dispoziþie. Primarul a precizat cã
un subcontractor din partea Salu-
britãþii, firma Sondrio, nu ºi-a res-
pectat contractul. Societatea ar fi
trebuit sã asigure trei utilaje de tip
Unimog, conform contractului,
dar cã, pânã la urmã, a pus la dis-
poziþia autoritãþilor doar unul sin-
gur. O altã firmã care nu a tras tare
la deszãpezire este SC Delta ACM.
Potrivit lui Genoiu, societatea a li-
citat pentru asigurarea un minim
ºi a unui maxim de utilaje, iar la
solicitãrile repetate ale municipali-
tãþii a ales sã rãspundã doar cu un
numãrul cel mai mic de maºini. „În
cursul zilei de ieri ºi pânã astãzi, s-
au mai deblocat încã 10 utilaje de
la regiile ºi companiile din subor-
dinea noastrã: trei buldoexcavatoa-
re de la CAO, un buldozer, o sãrã-
riþã ºi un autogreder de la RA-
ADPFL. La ora aceasta, se acþio-
neazã cu 50 de utilaje în Craiova”,
a declarat edilul-ºef al Craiovei. Cu
toate acestea, acþiunea de deszã-
pezire s-a fãcut la „optimul ei”,
adicã la cel mai ridicat nivel posi-
bil. „ªtiu cã nu sunt la nivelul
pretenþiilor, pentru cã fiecare îºi

doreºte mai bine ºi mai mult, dar
în condiþiile în care se þine un echi-
libru între cheltuielile pe care pu-
tem sã le facem ºi ceea ce se rea-
lizeazã, existã un optim pe care eu
consider cã l-am atins în acest
moment, prin efortul celor care au
contribuit”, a punctat Genoiu.

Panicã din cauza trotuarelor
necurãþate

Dupã expunerea primarului,
consilierii PNL au început sã arun-
ce cu bulgãri în cazermata celor
de la prezidiu. Consilierul Adriana
Ungureanu l-a luat la rost pe edil,
reproºându-i faptul cã a panicat
cetãþenii cu ameninþãrile cã vor fi
amendaþi dacã nu îºi curãþã zãpa-
da de pe trotuare. „Oamenii nu pot
sã-ºi dea zãpada decât în stradã,
iar, la cât ninge, iese ºi mai mare
debandada. Dupã ce cã este foar-
te multã zãpadã pe stradã, încât nu
poate sã treacã nici o maºinã, mai
vin ºi ei ºi aruncã. Oamenii intrã
în disperare cã vine primãria ºi le
dã amendã, ori noi suntem, în pri-
mul rând, cei care nu suntem în
stare sã ne facem treaba ºi sã des-
zãpezim”, a spus consilierul PNL,
care a propus ca, pe lângã renunþa-
rea la amenzi, cetãþenii sã fie învã-
þaþi sã-ºi cureþe porþiunea de tro-
tuar în stil „munþiºori”, pe lângã
care sã se poatã circula. Primarul
Mihail Genoiu a rãspuns cã nu s-a
dat nimãnui vreo amendã pentru
deszãpezirea din faþa proprietãþii ºi
cã nici nu se va vada. „Comunica-
tul dat de Poliþia Localã spune cã
„avem rugãmintea”. Deci totul
pleacã de la rugãminte, de la înþe-
legere, de la iniþiativa fiecãruia”, a
declarat primarul, care a aruncat
astfel în aer chiar mãsura iniþialã.

Utilaje cu un comportament
ciudat

Un alt consilier PNL a ridicat
problema utilajelor de deszãpezire
care circulã cu lama ridicatã, stâr-
nind groazã în rândul participanþi-
lor din trafic. „De când a început
sã ningã, utilajele circulã cu lama
ridicatã ºi cele care împrãºtie ma-
terial antiderapent. Cei care se ocu-

pã de deszãpezire nu îºi fac treaba
aºa cum ar trebui”, a taxat auto-
ritãþile consilierul Laurenþiu Diaco-
nu. „Utilajele de care vorbiþi le-am
vãzut ºi eu, le-a vãzut foarte multã
lume, dar nu sunt din cele 50 ale
primãriei, sunt toate ale Companiei
Naþionale de Drumuri. Am luat le-
gãtura cu ei ºi le-am solicitat sã nu
mai circule cu lamele ridicate, când
tranziteazã oraºul, cã ne creazã ºi
nouã un disconfort ºi foarte mulþi
cetãþeni ne reproºeazã”, a dat, ca
ºi rezolvatã, problema primarul
Mihail Genoiu, care a recunoscut
cã, pânã acumm nu a fost prinsã
nici o astfel de maºinã.

Inadmisibil!, din partea PNL
Consilierul PNL, Doru Câplea,

a fost cel mai înverºunat împotri-
va modului cum s-a deszãpezit
oraºul ºi puþin a lipsit sã nu stâr-
neascã mânia primarului. „Este in-
admisibil ca, la trei zile de la înce-
perea ninsorii, sã nu se intre abso-
lut deloc în cartiere, iar pe arterele
principale sã nu se circule fluent.
Foarte multã lume se plânge cã nu
a vãzut utilajele ºi maºinile de des-
zãpezire sã arunce soluþii antide-
rapante pe strãzi. Ce s-a întâmplat
în acest an?”, s-a revoltat Doru
Câplea, care a cerut apoi un rãs-
puns scris cu toate contractele de
deszãpezire aferente acestui an ºi
sumele alocate. „Este nevoie de
transparenþã pentru ca locuitorii
Craiovei sã ºtie cât a costat dezas-
trul deszãpezirii din acest an”, a
mai tras o sudalmã acesta. În dis-
cuþie a intervenit ºi fostul vicepri-
mar PSD, Gheorghe Nedelescu,
care s-a ocupat mai mulþi ani la rând
de deszãpezirea oraºului. Acesta a
spus cã este greºit sã se spunã
despre angajaþii de la Salubritate cã
nu ºi-au fãcut datoria. „Când nu
te-ai ocupat niciodatã de aceastã
activitate, este greu sã vorbeºti. În
condiþiile care au fost, nu se putea
face mai mult, ºi vã spune unul
care a fãcut aceastã activitate ºi
se pricepe. Cã e loc de mai bine,
poate sã fie, dar rugãmintea mea
este sã respectãm aceºti oameni.

Sã nu spunem cã nu au muncit,
cã nu ºi-au fãcut datoria”, a cerut
Nedelescu. „Sã îi aplaudãm, dom-
nule Nedelescu, sau ce sã fa-
cem?”, a întrebat, ironic, consilie-
rul PNL, Marian Vasile. „Nu am
luat cuvântul de dragul de a vorbi,
ci în cunoºtinþã de cauzã. Nu vor-
biþi de aceºti oameni care ºi-au fã-
cut datoria!”, a insistat Nedelescu
sã le ia apãrarea celor de la Salu-
britate. „Nu vorbim de cei de la
Salubritate, sunt patru firme care
asigurã deszãpezirea”, a comple-
tat ºi Câplea.

Un consilier a fost invitat
la lopatã

Acesta a fost momentul în care
primarul Mihail Genoiu ºi-a pier-
dut cumpãtul ºi a rãbufnit la adre-
sa consilierului PNL. „Pãi ce fa-
cem aici?”, s-a rãþoit Genoiu la li-
beralul care vorbea fãrã permisiu-
nea preºedintelui de ºedinþã. „Vor-
biþi dumneavoastrã, dacã nu se
poate”, i-a întors-o consilierul Câ-
plea. Dintr-un rând mai în faþã,
consilierul PSD, Lucian Dindiricã,
l-a invitat pe acesta sã întreprindã
ceva mai cu folos decât criticile:
sã dea cu lopata la sediul PNL, care
aratã înzãpezit. „Eu cred foarte
mult în puterea exemplului ºi, pen-
tru cã Doru Câplea, colegul nos-
tru, nu are ce face, poate sã des-
zãpezeascã partea din faþã de la
sediul PNL, pentru cã e plinã de
zãpadã”, i-a propus consilierul
PSD. Primarul Mihail Genoiu l-a
invitat, nici mai mult nici mai pu-
þin, sã urce pe o maºinã de deszã-
pezire ºi sã dea o mânã de ajutor.
Genoiu s-a oferit sã-l doteze chiar
ºi cu o staþie de emisie – recepþie:
„Cea mai bunã soluþie pe care o
vãd eu pentru nemulþumirile ºi pro-
blemele tale este sã te sui pe o
maºinã de deszãpezire. Stelicã Bã-
rãgan, (n.r. – viceprimarul Craio-
vei) care e aici lângã mine, s-a ofe-
rit sã te însoþeascã pe unde vrei sã
mergi. Cred cã aceste critici nu
poþi sã le faci decât în momentul
când ai vãzut cu ochii tãi ce înseam-
nã o deszãpezire. Îþi spun sincer cã,
având în vedere vârsta ºi lucrurile
pe care le vãd pozitive la tine, mã
aºteptam sã spui: domnul primar,
pot sã ajut ºi eu cu ceva? Pot sã
însoþesc ºi sã verific eu utilajele în
traseu ? ªi îþi dau ºi staþie sã comu-
nici cu ei ºi ai tot dreptul, eºti con-
silier. Deci, hai sã nu criticãm aºa!”,
s-a supãrat primarul. Vizibil iritat,
sub pretextul cã afarã ninge de rupe
pãmântul, iar el are treabã, Genoiu
a pus capãt discuþiilor pe chestiu-
nea deszãpezirii, o temã inepuizabi-
lã care rãmâne deschisã atâta timp
cât iarna nu se lasã dusã.
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În conformitate cu prevederi-
le legislaþiei în vigoare, începând
de mâine, pânã pe 15 mai a.c,
fermierii doljenii vor depune Ce-
rerile Unice de Platã la sediul
APIA Dolj. România, în calitate
de stat membru al Uniunii Euro-
pene, beneficiazã de fonduri eu-
ropene, prin aplicarea schemelor
de plãþi/mãsurilor de sprijin/aju-
toarelor, ca mecanisme de susþi-
nere a producãtorilor agricoli,
respectiv: schema de platã unicã
pe suprafaþã (SAPS), plata redis-
tributivã, plata pentru practici
agricole benefice pentru climã ºi
mediu, plata pentru tinerii fer-
mieri, schema de sprijin cuplat în
sectorul vegetal ºi zootehnic,
schema simplificatã pentru micii
fermieri, ajutoarele naþionale
tranzitorii (ANT) care se acordã
în sectorul vegetal ºi zootehnic
ºi nu în ultimul rând, mãsurile
compensatorii de dezvoltare ru-
ralã: Mãsura 10 - Agro-mediu ºi
climã, Mãsura 11 - Agricultura
ecologicã, Mãsura 13 - Plãþi pen-
tru zone care se confruntã cu

Proiectul va continua lucrãrile
iniþiate în perioada de programa-
re 2007-2013. Activitãþile avute
în vedere includ, printre altele,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

“Drumul cãtre o agriculturã“Drumul cãtre o agriculturã“Drumul cãtre o agriculturã“Drumul cãtre o agriculturã“Drumul cãtre o agriculturã
performantã trece pe la APIA…”performantã trece pe la APIA…”performantã trece pe la APIA…”performantã trece pe la APIA…”performantã trece pe la APIA…”
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã (APIA) Centrul judeþean Dolj
a demarat Campania de informarea fer-
mierilor privind depunerea Cererii Uni-

ce de Platã, aferentã anului 2018, sub slo-
ganul : “Drumul cãtre o agriculturã per-
formantã trece pe la APIA. Depune Cere-
rea Unicã de Platã ºi în 2018!”

constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (PNDR
2014-2020).

Acelaºi principiu
se aplicã ºi pentru
crescãtori
de animale

În Campania 2018, completa-
rea declaraþiei de suprafaþã se re-
alizeazã electronic, folosind apli-
caþia IPA-Online la adresa: http:/
/lpis.apia.org.ro/. Finalizarea ºi
închiderea cererii unice de platã
în IPA-Online se face în prezen-
þa funcþionarului APIA responsa-
bil cu primirea cererii unice de
platã, dupã verificarea acesteia ºi
a mesajelor din controlul parce-
lelor digitizate ºi corectarea even-
tualelor probleme semnalate de
cãtre sistemul informatic. “Ace-
laºi principiu se aplicã ºi pentru
fermierii, crescãtori de animale,
care vor completa Cererea unicã
de platã – declaraþie sector zoo-
tehnic, împreunã cu funcþiona-
rul APIA, în aplicaþia dedicatã

sectorului zootehnic. Fermierii
vor depune la APIA o singurã
Cerere Unicã de Platã, chiar dacã
aceºtia deþin suprafeþe de teren
în diferite localitãþi sau judeþe!
Cererile se depun la Centrele ju-
deþene APIA în cazul fermierilor
care solicitã o suprafaþã mai mare
de 50 hectare teren agricol ºi la
centrele locale în cazul fermieri-
lor care solicitã o suprafaþã mai
micã sau egalã cu 50 hectare te-
ren agricol”, a precizat Sorin Rã-
ducan, directorul APIA Dolj. Do-
cumentele care fac dovada cã te-
renul agricol se aflã la dispoziþia
fermierului trebuie sã fie încheia-
te înaintea depunerii cererii unice
de platã ºi trebuie sã fie valabile la
data depunerii cererii.

Terenurile care
nu fac parte
din circuitul agricol
pentru întregul
an de cerere
nu sunt eligibile
la platã

Precizãm cã sunt eligibile la pla-
tã exploataþiile cu suprafaþa de cel
puþin un hectar, formate din par-
cele agricole cu suprafaþa de cel
puþin 0,3 hectare. În cazul viilor,
livezilor, culturilor de hamei, pe-
pinierelor pomicole, pepinierelor
viticole sau al arbuºtilor fructiferi,
suprafaþa minimã a parcelei tre-
buie sã fie de cel puþin 0,1 hecta-
re ºi/sau, dupã caz, sã deþinã un
numãr minim de animale. Pentru
legumele cultivate în sere ºi sola-
rii, suprafaþa minimã a exploata-
þiei trebuie sã fie de de 0,3 ha, iar
suprafaþa minimã a parcelelor de
0,03 ha. Pentru a beneficia de sub-
venþii, solicitanþii trebuie sã pre-
zinte adeverinþa eliberatã de cãtre
unitãþile administrativ-teritoriale,-

 conform înscrierilor din registrul
agricol. “La depunerea cererii uni-
ce de platã fermierul trebuie sã
prezinte toate documentele nece-
sare care dovedesc utilizarea le-
galã a terenului agricol, inclusiv a
terenurilor care conþin zone de
interes ecologic, precum ºi a ani-
malelor. Facem precizarea cã
aceste documente trebuie sã fie
încheiate înaintea depunerii Cererii
Unice de Platã ºi trebuie sã fie
valabile pânã la finalul anului de
cerere. Terenurile care nu fac par-
te din circuitul agricol pentru în-
tregul an de cerere nu sunt eligi-
bile la platã. Potrivit prevederilor
legislaþiei europene ºi naþionale,
orice fermier care solicitã plãþi în

cadrul schemelor de platã/mãsu-
rile de sprijin/ajutor aferente Cam-
paniei 2018, trebuie sã respecte
normele de ecocondiþionalitate,
care cuprind Bunele Condiþii Agri-
cole ºi de Mediu (GAEC) ºi Ce-
rinþele Legale în Materie de Ges-
tionare (SMR),pe tot pacursul
anului, pe toate parcelele agricole
din cadrul exploataþiei, indiferent
de mãrimea lor”, a mai spus So-
rin Rãducan.

Pentru a utiliza eficient timpul
pe care APIA l-a rezervat pentru
primirea Cererilor în Campania
2018, conducerea APIA Dolj face
un apel ºa  fermieri sã se prezinte
la data ºi ora la care sunt progra-
maþi conform invitaþiei  primite.

Prin intermediul unui pachet de investiþii,
în valoare de 1,8 milioane de euro, din Fon-
dul de coeziune vor fi finanþate mãsuri de
prevenire a inundaþiilor în 11 bazine hidro-
grafice de pe teritoriul României. Acestea au
în vedere construcþia de staþii de mãsurare

a precipitaþiilor, precum ºi infrastructura
necesarã reducerii efectelor distructive.
Aproximativ 52 de mii de locuitori vor be-
neficia de o protecþie sporitã în ceea ce pri-
veºte inundaþiile, graþie acestui proiect cu
finanþare europeanã.

construcþia a 14 staþii de mãsu-
rare a precipitaþiilor ºi a 9 staþii
hidrometrice, achiziþionarea a 21
de unitãþi de echipamente pentru

mãsurarea cãderilor majore de
precipitaþii, sisteme automate de
monitorizare a parametrilor de
siguranþã structuralã pentru 17
baraje de tip A ºi B ºi 3 baraje de
tip C, precum ºi construcþia unui
numãr de 15 staþii automate de
monitorizare a calitãþii apei pen-
tru îmbunãtãþirea capacitãþii Au-
toritãþii Naþionale “Apele Româ-

ne” de a contracara efectele inun-
daþiilor. “Politica de coeziune ne
oferã aici un exemplu concret al
unei Europe ce oferã protecþie.
Din acest moment ºi pânã la fi-
nalul perioadei bugetare, mai
mult de 13 milioane de oameni
din întreaga UE vor beneficia de
o mai bunã protecþie contra inun-
daþiilor, prin intermediul unor

astfel de investiþii”, a subliniat
comisarul european pentru poli-
ticã regionalã Corina Creþu.

Informaþii despre fondurile
europene, în general, ºi despre
cele pentru prevenirea riscurilor
ºi adaptarea la schimbãrile clima-
tice sunt disponibile în platforma
de date deschise privind politica
de coeziune.
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Din cauza condiþiilor meteorologice, cursurile din învã-
þãmântul preuniversitar vor fi suspendate ºi în intervalul
28 februarie – 1 martie. „Dupã întrunirea Comitetului pen-
tru Situaþii de Urgenþã al judeþului Dolj ºi a Consiliului de
Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, s-a
stabilit ca procesul de învãþãmânt sã fie suspendat ºi în
ultima zi a lunii în curs ºi în prima din Martie. Am transmis
conducerilor unitãþilor de învãþãmânt din judeþ sã asigure
înlãturarea zãpezii, sã deblocheze cãile de acces ºi sã folo-
seascã materialele antiderapante. De asemenea, este obli-
gatorie monitorizarea funcþionãrii tuturor instalaþiilor, indi-
ferent de sursã – curent electric, gaze, etc. În fiecare ºcoalã
va fi prezent un personal de permanenþã, în caz de situaþii
speciale legãtura va fi purtatã cu inspectorii ºcolari ºi cu

Ministerul Educaþiei Naþionale a
aprobat metodologia ºi calendarul de
înscriere a copiilor în învãþãmântul
primar (clasa „zero” ºi ciclul I-IV)
pentru anul ºcolar 2018 – 2019.
Astfel, în clasa pregãtitoare pot fi
înscriºi copiii care împlinesc vârsta
de ºase ani pânã la data de 31 august
2018, inclusiv. La solicitarea pãrinþi-
lor, micuþii care fac vârsta între 1
septembrie – 31 decembrie a.c. pot fi
înscriºi dacã evaluarea dezvoltãrii
psihosomatice atestã pregãtirea pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregã-
titoare, aceasta fiind efectuatã sub
coordonarea Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã, în
perioada 1 – 23 martie 2018. Prima
fazã a depunerii cererilor este în
intervalul 8 – 26 martie, cea de-a
doua având loc între 12 – 18 aprilie.
Cea din urmã este rezervatã pãrinþilor
copiilor care nu au fost înscriºi în
prima etapã, dosarele fiind completate
din nou, în funcþie de locurile dispo-
nibile, prioritate având cei aflaþi în
circumscripþia teritorialã. Afiºarea în
fiecare unitate de învãþãmânt a cir-
cumscripþiilor ºcolare, a planului de
ºcolarizare propus ºi a numãrului de
clase pregãtitoare vor avea loc pe 1
martie. Fiecare instituþie unde se
preconizeazã clasa „zero” are obliga-
þia sã organizeze „Ziua porþilor des-
chise” între 1 – 12 martie. Conform
datelor oferite de ISJ Dolj, în judeþul
nostru sunt disponibile peste 5.100 de
locuri la „pregãtitoare”, în 239 de
clase, aceleaºi ca ºi în 2017.

CRISTI PÃTRU

Marin Sorescu este un scriitor al Univer-
sului, un scriitor care a plecat singur, încãl-
þat în cipici , din satul Bulzeºti, sat atât de
evocat, mai târziu, în operele sale, ºi a cu-
cerit întreg mapamondul. ,,Singur printre
poeþi” a fost gânguritul lui de început. De
atunci, opera sorescianã are o întindere ºi o
adâncime. Mai mult decât oricine, Sorescu
a crezut, cu tãrie, în destinul sãu literar, a
simþit cã nu poþi exista , dacã nu te afli în
fluxul creaþiei, într-un loc cât mai aproape
de centru. A început comic, la prima vede-
re, în glumã, dar a ºtiut apoi sã ajungã foar-
te departe, în locuri nebãnuite. El este scrii-
torul profund, care a explorat toate genurile
literare ºi aproape toate speciile. Sorescu a
construit o operã peste care nu poate trece
nimeni, chiar sã vrea, o operã complexã,
fantasticã ºi interogativã, ce rãspunde gus-
turilor largi ºi prejudecãþilor multiple. Mai
mult decât atât, Sorescu are nu doar o ope-
rã, ci ºi un stil inconfundabil în literaturã.

 Din aceste motive, scriitorul a avut, de-
a lungul vieþii, mulþi prieteni, dar ºi foarte
mulþi contestatari, un fel de duºmani ai ab-
surdului. Grija lor cea mai mare a fost sã-l
dea afarã de la revista Ramuri, revistã, pe
atunci, de mare profunzime intelectualã.

Mai târziu, când el a acceptat sã fie Minis-
trul Culturii,  gândind cã poate fi de folos
culturii române, „oamenii de bine” s-au coa-
lizat din nou pentru a-l doborî. Nici acum,
dupã 22 de ani de la dispariþia sa, Sorescu nu
este lãsat în pace, însã numai naivitatea îi face
pe unii sã creadã cã structura sa spiritualã,
imanenþã pe pânza vremurilor, ar putea fi evi-
tatã, mai ales în condiþiile în care chiar ºi
acum, dupã mulþi ani, este la fel de cunoscut,
de citit ºi aplaudat pe mai toatã suprafaþa pã-
mântului,  dar mai ales în spaþiul anglofon.
Poetul a pãtruns în aceastã lume o datã cu
participarea la Internaþional Writing Program
Iowa City ( SUA, 1971.) Apoi a cãlãtorit în
Marea Britanie, Irlanda ºi SUA, având ocazia
sã ofere recitaluri din propria creaþie ºi a avut
întâlniri cu romaniºti ºi poeþi la universitãþi de
prestigiu ºi asociaþii literare.  A citit din pro-
priile creaþii la Albert Hall, alãturi de poetul
nigerian, laureat al Premiului Nobel pentru li-
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teraturã, în anul 1986. Consemnând impresii
de la recital, în publicaþia ,,The Listener,, ,
Peter Forbes sublinia: ,,La recitalul de poezie
de la Albert Hall, Sorescu a fost unul dintre
punctele de atracþie: vorbirea sa mucalitã ii
va aduce o mare popularitate” (iunie, 1987).
Creaþia sa a atras imediat atenþia traducãtori-
lor. Aºadar opera lui Sorescu a fost tradusã
în numeroase limbi, unii dintre traducãtori fi-
ind poeþi de renume internaþional, iar premiile
obþinute de-a lungul vieþii, foarte multe la nu-
mar, dintre care cele mai mari, HERDER,
FERNANDO RIELO ºi LE MUSE, sunt o
dovadã certã cã Sorescu a fost ºi rãmâne
scriitorul foarte apreciat ºi stimat de critica
literarã, mai ales strãinã, pentru calitatea ºi
profunzimea operei. Ba, mai mult, el a ajuns
sã fie, în 1992, printre nominalizaþii, în fazã
finalã, la premiului Nobel, însã cum confraþii
sãi, scriitori români, erau prea ocupaþi de soar-
ta, ,,caprei vecinului”, a trebuit sã-l piardã.

În ceea ce priveºte teatrul, Sorescu cuce-
reºte, în special, cu piesele jucate pe scenele
din Europa, din Elveþia, Germania Finlanda
etc. Dramaturgul aducea în scenã marile în-
trebãri ale omului, gândind artistic, în spiritul
veacului. Într-un anume context, Marin So-
rescu mãrturisea: ,, E o dozã mare de neliniº-
te, în teatrul pe care-l scriu, de anxietate chiar,
un vuiet de întrebãri puse ºi nerezolvate. I se
pot aplica multe etichete, etichetele pot fi în-
toarse pe dos, dupã un timp, dupã ce se ºter-
ge scrisul de pe ele. Þin mult la tripticul Iona,
Paracliserul, Matca, pentru cã acolo m-am
cãutat cu multã îndãrãtnicie. Citite fãrã dia-
log, aceste piese pot deveni o carte de filoso-
fie, pe care intenþionam s-o scriu, în acel timp,
- ca tratat, - ºi m-a luat teatrul pe dinainte.-
Teatrul ºi poezia”.

Adeseori, piesele lui Marin Sorescu au fost
descoperite mai întâi de cãtre strãini ºi apoi
de noi, de pildã Matca s-a jucat în premierã la
Geneva, în toamna anului 1974, ºi ulterior la
Teatrul Mic, , într-un spectacol extraordinar,
cu Leopoldina Bãlãnuþã. Apoi, nu trebuie uitat
faptul cã regimul totalitar, de dinainte de 89, a
interzis piesa Iona dupã prima reprezentare,
dupã primul spectacol, ca apoi ea sã fie juca-
tã în aproximativ 20-22 de alte þãri.

Fãrã a lungi mult vorba, Marin Sorescu a
fost ºi rãmâne, fãrã îndoialã,  un mare scrii-
tor contemporan, mereu actual, un poet ºi un
dramaturg de excepþie, un prozator, un eseist,
un critic ºi istoric literar în stare sã îmbogã-
þeascã spiritul românesc, spirit ce tinde sã fie
tot una cu spiritul universal. Acum, dupã atâ-
þia ani, de acolo, dintre stele, mucalit cum
era, Sorescu ne priveºte zâmbind, gata sa
aºtearnã pe pânza vremurilor, nemurirea.

BEATRICE SILVIA SORESCU

           PRETUTINDENI
Poem dedicat lui Marin Sorescu

(semnat Beatrice Silvia Sorescu)
Marin Sorescu locuieºte în stele,
Uite-l, tocmai scrie pe o pânzã de nori.
Când oboseºte, deseneazã pãsãri pe ele
ªi curcubeul l-aprinde-n mii de culori.

Marin Sorescu locuieºte jos, pe pãmânt,
În iarbã, în muguri, în orice floare,
În marea întinsa, în cãrþi, în cuvant,
Numele lui scapãrã raze de soare.

Iatã-l, acum stã la masã, din nou,
Mama i-a copt pâine neagrã în spuzã,
Tata i- a-njugat, la Carul Mare, un bou,
Celãlalt, Rujan, începuse sã-mpungã.

Vin cei dragi: Grigore, Fãnuº, Adrian,
Ca ingerii, au aripi de spumã,
Se-ntâlnesc toþi patru, în fiece an,
La o ºuetã, pe o razã de lunã.

Cu Iona, cu Schachespeare, cu Paracliser,
Navigheazã în oceanul de stele,
Totul rãmâne învãluit în mister
Sau sunt Luceferi ºi ei, printre ele?

Mi-e dor de Sorescu, mi-e sete ºi greu...
Ce n-aº da sã îl ºtiu la casa din sat...
Acolo, poposeºte, din când în când,

Dumnezeu,
La uºile-nchise, toþi îngerii bat.

Din cauza condiþiilormeteorologice, ºcolile din
judeþul Dolj au avut suspendatã activitatea în zilele
de 26 ºi 27 februarie. Dupã  întrunirea Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Dolj, la sediul
Prefecturii, s-a luat mãsura prelungirii termenului,
astfel cã ºi miercuri ºi joi elevii vor sta acasã, orele
urmând sã fie recuperate.

reprezentantul pentru relaþii publice al instituþiei. Orele pier-
dute vor fi recuperate, dupã un plan stabilit de ºcoli, apro-
bat în Consiliul de Administraþie al fiecãreia ºi avizat de
cãtre ISJ”, a precizat prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului ªcolar General Dolj.

Procesul educaþional nu va fi afectat
 Fiind în plinã perioadã de susþinere a unor examene ºi

concursuri ºcolare, inclusiv fazele Olimpiadelor pe disci-
pline, procesul nu va fi afectat , deoarece sunt prevãzute ,
legislativ, planuri de remediere. „În februarie, s-au susþi-
nut probele de competenþe pentru susþinerea Bacalaurea-
tului 2018. Din motive bine motivate, unii dintre candidaþi
ºi-au amânat examinarea. Comisia Naþionalã de Bacalau-
reat a stabilit cã aceasta va avea loc dupã reluarea cursuri-
lor, iar în ceea ce priveºte Olimpiadele aºteptãm precizãri
din partea Ministerului Educaþiei. La disciplinele desfãºu-
rate pânã acum, contestaþiile vor fi evaluate în prima zi de
reîncepere a cursurilor. Despre ziua de vineri, 2 martie, nu
putem vorbi, deoarece aºteptãm prognoza meteo ºi, con-
form acesteia, pot fi adoptate alte mãsuri”, a mai spus
Monica Leontina Sunã. O eventualã suspendare a orelor ºi
în cea de-a doua zi a lunii urmãtoare nu este foarte simplã.

Conform legislaþiei, o sãptãmânã întreagã de amânare atra-
ge ºi decalarea întregului proces educaþional, inclusiv sesi-
unile de Evaluare Naþionalã pentru cls. a VIII-a ºi de Baca-
laureat, ceea ce poate duce la un adevãrat blocaj.

CRISTI PÃTRU

Marin Sorescu - ªi astãzi la fel de actual
În urmã cu 22 de ani, atunci când a fost omagiat de Academia Româna, la

cei 60 de ani, Marin Sorescu afirma: ,,Decât sã împlineºti 60, pe tãcute, e
mai bine sã þi-i declari. Dante greºea, desigur, fixând acel ,,mezzo del cam-
min di la nostra vita” pe la 30 de ani. Mijlocul vieþii omeneºti cred cã este la
60, sã fie clar! Cãci, dacã substanþele radioactive, care ne bântuie, se înju-
mãtãþesc atât de greu, de ce viaþa omului, urmând aceeaºi lege a simetriei,
sã nu se dubleze uºor?”. Din pãcate, Sorescu s-a stins mult prea devreme,
dar el  continuã sã fie, nu 120 de ani, aºa cum a mãrturisit atunci, fireºte, în
glumã, ci o permanenþã, în literatura românã, ºi de ce nu, în cea universalã.
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Uniunea Teatralã din România a
anunþat, ieri, nominalizãrile pentru
Premiile Galei UNITER 2018.
Ajuns la ediþia a XXVI-a, eveni-
mentul se va desfãºura în data de
7 mai, la Alba Iulia. Juriul de no-
minalizãri a fost alcãtuit din criticii
de teatru Ludmila Patlanjoglu, Cã-
lin Ciobotari ºi Alina Epîngeac.

Spectacolele care au intrat în
atenþia juriului sunt cele care au
avut premiera în perioada 1 ianua-
rie – 31 decembrie 2017.

Craiova intrã în competiþie, în
acest an, la trei secþiuni. Astfel,
pentru Cel mai bun spectacol de
teatru radiofonic a fost nominali-
zat „Ovidiu, exilatul de la Pontul
Euxin” – o biografie poeticã dedi-

Craiova intrã în competiþia UNITCraiova intrã în competiþia UNITCraiova intrã în competiþia UNITCraiova intrã în competiþia UNITCraiova intrã în competiþia UNITER ER ER ER ER la trei secþiunila trei secþiunila trei secþiunila trei secþiunila trei secþiuni
catã împlinirii a 2000 de ani de la
moartea poetului Publius Ovidius
Naso, pe un scenariu de Emil Bo-
roghinã dupã „Tristele” ºi „Pon-
ticele”, scenariul radiofonic ºi re-
gia artisticã Gavriil Pinte, produc-
þie a Societãþii Române de Radiodi-
fuziune. De asemenea, Radu Afrim
a fost nominalizat pentru Cea mai
bunã regie, iar Vanda Maria
Sturdza pentru Cea mai bunã sce-
nografie pentru spectacolul „Dacã
am gândi cu voce tare” de Adnan
Lugonic, montat la Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu”.

Conform statutului Uniunii Te-
atrale din România, Senatul UNI-
TER acordã în cadrul Galei Pre-
miilor UNITER premiul de exce-

lenþã, premiile pentru întreaga ac-
tivitate ºi premiile speciale. Pe baza
propunerilor primite din partea te-
atrelor ºi a propunerilor membri-
lor Senatului UNITER, sunt acor-
date: Premiul de Excelenþã – Ho-
raþiu Mãlãele; Premiul pentru în-
treaga activitate – actriþa Ileana
Stana-Ionescu, actorul Anton
Tauf, regizorul Alexandru Dabija,
scenograful Doru Pãcurar, criticul
ºi istoricul de teatru Sorina Bãlã-
nescu. Vor mai fi acordate trei pre-
mii speciale: Universitãþii de Arte
din Târgu-Mureº pentru contribu-
þia întregului corp universitar la
dezvoltarea vieþii teatrale ºi cultu-
rale naþionale; Festivalului Interna-
þional de Teatru „Poveºti” organi-

zat de Teatrul de Pãpuºi „Prichin-
del” Alba Iulia; echipei Teatrului
„Ion Creangã” pentru diversitatea
ºi mobilitatea proiectelor dedicate

spectatorilor de toate vârstele, în
condiþiile lipsei unui sediu propriu
din anul 2009.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” gãzduieºte astãzi, începând cu  ora
13.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”,
lansarea volumului „Bandele de stradã”, au-
tor Luca Vincenti. Evenimentul va fi mode-
rat de conf. univ. dr. Alice Florescu-Bleotu,
preºedinte al „Clubului Doamnelor Dignitas”
– România. Invitaþi: dr. Constantin Florea –
inspector-ºef, general de brigadã, Inspecto-
ratul Judeþean de Jandarmi „Mihai Bravul”
Dolj; Rãzvan Socoteanu – prodecan al Ba-
roului Dolj; lect. univ. dr. Gabriel Tãnãses-
cu; Claudia Untaru – jurnalist.

 „Bandele de stradã”, scrisã de Luca Vin-

Sociologul italian Luca Vincenti îºi lanseazã
cea mai recentã carte la Biblioteca „Aman”

centi, este o carte cenzuratã timp de
15 ani, la care autorul a lucrat ºapte
ani, punându-ºi în tot acest timp viaþa
în pericol. Cartea fost lansatã deja
la Bucureºti ºi Arad, în data de 28
februarie  va fi lansatã ºi la Craiova,
la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”.

Sociologul ºi scriitorul italian
Luca Vincenti s-a nãscut în Genova. A ur-
mat cursurile Facultãþii de Sociologie din
Urbino ºi a absolvit la Universitatea din Tren-
to, fiind licenþiat în socio-criminologie. Luca
Vincenti este primul criminolog european care
a reuºit sã descifreze codurile bandelor ºi sã
demonstreze cã în Europa ele existã.   

A urmat cursurile ºi conferinþele Facul-
tãþii de Sociologie din Trento, unde a ales
cursuri despre Teoria sociologicã ºi schim-
barea socialã ºi cursuri universitare cu spe-
cializare criminologicã (Tramscrime Tren-
to). A participat la simpozioanele despre
individualism metodologic þinute de „mon-

strul sacru” al sociologiei Raymond Bou-
don (decedat în 2013). Sociolog francez
ºi profesor la Universitatea Sorbona, re-
prezenta deja de atunci, pentru sociologia
contemporanã, un stâlp al cunoºtinþei în
termeni de evoluþie concretã a teoriei so-
ciologice, a schimbãrii sociale ºi individua-
lism metodologic.

Luca Vincenti a scris dupã absolvirea fa-
cultãþii mai multe cãrþi, dar cea la care a
lucrat ani de zile este „Bandele de stradã”.
O carte ce a fost interzisã timp de 15 ani în
Italia. Este vorba despre o carte document
– monografie de criminologie, un  studiu,
la care autorul a lucrat ºapte ani de zile. A
studiat bandele de cartier din Genova, le-a
urmãrit miºcãrile înfiltrându-se între ele.
Astfel, a reuºit sã le descifreze codurile, pe
unii dintre ei a reuºit sã-i intervieveze. S-a
luptat sã demonstreze cã aceste bande exis-
tã cã se dezvoltã de la an la an ºi cã au
propriile reguli. Cartea este o cercetare,
care începe cu preistoria bandelor, cum au

apãrut ele ºi cum s-au dezvoltat în timp.
Este o cercetare pe care autorul a realizat-
o cu mult interes ºi curaj. Luca Vincenti ne
vorbeºte despre valori, norme, mentalitate,
despre modul în care sunt botezaþi cei noi
intraþi în bandã, despre sexul la care sunt
supuse femeile, despre veterani ºi modul
în care aceºtia se comportã în închisoare.
Nu în ultimul rând, autorul relateazã ºi de-
spre cazul bandelor ultra ºi Naziskin.  Aflãm
din carte, modul în care tinerii care fac parte
din bande se îmbracã, dar ºi despre gestu-
rile care îi diferenþiazã de ceilalþi.

Autorul Luca Vincenti - sociolog, crimi-
nolog ºi scriitor a lucrat ºi ca jurnalist pen-
tru paginile de culturã ale publicaþiilor «L’A-
dige» ºi «Il Mattino». În anul 2000 publica
«Diari di una domenica ultra» (studiu de-
spre fenomenul hooligans în Italia) ºi mai
târziu în anul 2002 romanul «Lucciola c’e il
Sole e Verra l’Estate».

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

La vernisajul de luni au fost prezenþi, din
partea Arhiepiscopiei Craiovei, pãrintele in-
spector Sebastian Hogea ºi inspector Daniela
Hogea, din cadrul Biroului de învãþãmânt,
catehizare ºi activitãþi cu tineretul, reprezen-
tanþi ai ºcolilor partenere, voluntari ai Asocia-

„Dar, cu drag de mãrþiºor”
Campania umanitarã „Dar, cu drag de mãrþiºor”

organizatã de Fundaþia „Cuvântul care Zideºte”
a fost lansatã luni, 26 februarie, printr-o expoziþie
de mãrþiºoare realizatã de copii ºi voluntari. Cu
acest prilej, Centrul pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj gãz-
duieºte, pânã la data de 8 martie, o expoziþie de

mãrþiºoare handmade realizate de voluntari, co-
pii de la Centrul „Aripi de Luminã” al Arhiepis-
copiei Craiovei ºi elevi ai mai multor unitãþi de
învãþãmânt din judeþul Dolj, printre care ªcoala
Gimnazialã Coºoveni, ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Romanescu”, Colegiile Naþionale „Carol I”,
„Fraþii Buzeºti” ºi „Elena Cuza” din Craiova.

þiei Domino, copii beneficiari ºi specialiºti ai
Centrului „Aripi de Luminã”, care au contri-
buit la realizarea mãrþiºoarelor. În deschide-
rea evenimentului, managerul CJCPCT Dolj,
Amelia Etegan, a adresat un cuvânt de mul-
þumire tuturor persoanelor care s-au implicat

în campania umanitarã, ºi-a
manifestat susþinerea pentru
acþiunea umanitarã desfãºura-
tã, cât ºi pentru alte iniþiative
caritabile ºi totodatã a apre-
ciat gestul copiilor de a fi so-

lidari cu alþi copii aflaþi în suferin-
þã. CJCPCT Dolj, partener în
aceastã campanie, este partener
ºi al centrelor sociale aflate sub
patronajul Mitropoliei Olteniei,
sprijinind acþiunile care vin în fo-
losul copiilor aflaþi în dificultate,
din Arhiepiscopia Craiovei.

În continuarea evenimentului,
pãrintele inspector Sebastian Ho-
gea a evidenþiat valoarea simboli-
cã a mãrþiºorului în cultura româ-
neascã, precum ºi importanþa pãs-
trãrii ºi transmiterii noilor genera-
þii a acestei tradiþii de primãvarã.
„Avem o datorie faþã de semenii

noºtri, aceea de a veni în sprijinul lor, mai
ales atunci când ne sunt semnalate cazuri so-
ciale sau persoane aflate într-o situaþie de di-
ficultate din punct de vedere medical. Am
reuºit prin aceastã acþiune sã fim solidari, sã
contribuim fiecare dintre noi într-o campanie
care are ca scop susþinerea a trei copii cu
probleme de sãnãtate. Mulþumim tuturor par-
tenerilor noºtri, mulþumim de asemenea ce-
lor prezenþi pentru a fi luat parte la acest ver-
nisaj ºi adresãm mai departe invitaþia de a vi-
zita expoziþia de mãrþiºoare handmade ºi de a
contribui la ajutorarea unor copii care au ne-
voie de implicarea noastrã”, a declarat Cristi-
na Stamatoiu, director executiv al Fundaþiei
„Cuvântul care Zideºte”.
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„Cartea e o redutã contra barbariei, aºa
a fost ºi aºa o definim ºi astãzi. ªi, fãrã
îndoialã, va rezista contra barbariei prin
forþele proprii. Nouã nu ne rãmâne decât
sã o protejãm, sã o promovãm prin for-
me, iatã, precum Târgul de Carte GAU-
DEAMUS”, a afirmat, ieri, la conferinþa
de presã care a anunþat evenimentul de la

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Primãvara a venit mai devreme… doar în
foaierul Teatrului „Marin Sorescu” din Craio-
va, acolo unde cartea-mãrþiºor poate fi rãsfoi-
tã ºi cumpãratã preþ de cinci zile, începând de
astãzi. ªi asta pentru cã Târgul GAUDEAMUS,
organizat de Radio România prin Echipa Gau-
deamus ºi Radio România Oltenia, ajunge la
Craiova pentru al 17-lea an consecutiv.

Oferta anunþatã este una variatã ºi atractivã,
cu importante reduceri de preþuri ºi pachete
promoþionale. Aºteptaþi în acest an sunt aproa-
pe 50 de participanþi, reuniþi în 35 de standuri,
reprezentând principalele categorii active pe
piaþa de carte ºi educaþie din România – edi-
turi, agenþii de difuzare de carte ºi produse

multimedia, instituþii de învãþãmânt, edituri
strãine reprezentate de distribuitori de carte.
Pe lângã proiectele deja tradiþionale, programul
cuprinde peste 50 de evenimente culturale: lan-
sãri ºi prezentãri de carte, sesiuni de autogra-
fe, dezbateri. Deschiderea oficialã a Târgului
GAUDEAMUS are loc astãzi, la ora 12.00.

Programul de vizitare este pânã sâmbãtã,
între orele 10.00 ºi 18.00, ºi duminicã, între
orele 10.00 ºi 14.00, intrarea fiind liberã pen-
tru toate categoriile de public. Faceþi-vã, aºa-
dar, pârtie spre Teatrul „Marin Sorescu” din
Craiova, alegeþi o carte-mãrþiºor ºi participaþi
ºi la Tombola GAUDEAMUS, cu premii ex-
trem de atractive!

Premiile GAUDEAMUS Craiova
2018 vor fi decernate duminicã, 4 mar-
tie, începând cu ora 12.00, astfel:

 Trofeele GAUDEAMUS (acorda-
te editurilor – locurile I, al II-lea, al
III-lea) ºi Cea mai râvnitã carte, de-
cernate prin Votul Publicului exprimat
prin completarea unor chestionare dis-
tribuite în rândul vizitatorilor pe în-
treg parcursul evenimentului

• Trofeele Presei – decernate jur-
naliºtilor pe secþiunile publicaþii, ra-
dio, TV ºi online, tot prin Votul Publi-
cului

• Premiul Educaþia – decernat
unei instituþii de învãþãmânt în semn
de apreciere a modului de promovare
a ofertei sale educaþionale la GAU-
DEAMUS Craiova

• Premiul Miss Lectura, acordat
celei mai frumoase vizitatoare de cã-
tre organizator ºi Lions Club Craiova

• Premiile Tombolei GAUDEAMUS

Programul LECTURA este un proiect de an-
vergurã naþionalã, iniþiat ºi derulat de Radio Ro-
mânia, al cãrui principal obiectiv este susþinerea
culturii scrise din þara noastrã prin evenimente de
tip expoziþional ºi proiecte culturale. Palmaresul
cumulat al programului, în intervalul 1994-2017,
însumeazã 103 evenimente organizate sub bran-
dul GAUDEAMUS (inclusiv ediþia 2018 a Târgu-
lui GAUDEAMUS Craiova), peste 10.200 de ex-
pozanþi, 2.860.000 de vizitatori ºi peste 12.500
de manifestãri culturale, cu profil preponderent
literar. Principalele componente ale programului
sunt: Târgul Internaþional GAUDEAMUS (24 de
ediþii), Caravana GAUDEAMUS (Cluj-Napoca –
18 ediþii, Craiova – 17 ediþii, Litoral  – 9 ediþii,
Oradea – 4 ediþii), Târgul GAUDEAMUS Carte
ªcolarã (15 ediþii) ºi o serie de proiecte culturale
conexe. Calendarul Programului LECTURA 2018
mai cuprinde: Târgul GAUDEMUS Cluj-Napoca
(18-22 aprilie), Oradea (9-13 mai), Litoral (11-15
august), GAUDEAMUS Carte ªcolarã (12-18
septembrie) ºi Târgul Internaþional GAUDEAMUS
Carte de Învãþãturã (14-18 noiembrie).

Programul zilei de astãzi:
Orele 10.30 - 11.30, Editura EIKON: Lansãri de carte. Participã:

Valentin Ajder ºi invitaþii sãi.
Ora 12.00, Radio România: Deschiderea oficialã a celei de-a XVII-

a ediþii a Târgului GAUDEAMUS Craiova. Transmisiune directã la
Radio România Oltenia Craiova. Invitaþi: reprezentanþi ai administraþiei
publice locale, ai ISJ Dolj, preºedintele de onoare GAUDEAMUS, conf.
dr. Gabriel Coºoveanu.

Orele 12.30 – 13.30, Editura Universitaria Craiova ºi Radio Ol-
tenie Craiova: Lansare de carte – „Oraºul Craiova” / „Craiova City”.
Monografie / ediþie bilingvã: românã ºi englezã (trad. Liliana Popescu,
coordonatori: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Facultatea de ªtiinþe
Sociale a Universitãþii din Craiova; conf. univ. dr. Cristina Otovescu,
Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova). Realizatã în colaborare
de Editura Sitech ºi Editura Beladi din Craiova. Invitaþi: prof. univ. dr.
Nicolae Panea, prorector al Universitãþii din Craiova; prof. univ. dr. Doru
Buzducea, decan al Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Univer-
sitãþii din Bucureºti, preºedintele Colegiului Asistenþilor Sociali din Ro-
mânia. Moderator: Davian Vlad, realizator Radio Oltenia Craiova.

Orele 13.30-14.30, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala
Craiova: Dezbaterea „Tradiþie ºi actualitate. De la începuturile presei
literare craiovene pânã la peisajul revuistic de azi”. Participã, alãturi de
profesori, studenþi ºi iubitori ai literaturii, reprezentanþi ai unora dintre
cele mai importante publicaþii de culturã: Nicolae Marinescu, Florea Fi-
ran, Mihai Duþescu, Dan Lupescu, Gabriel Coºoveanu. Moderator: Mir-
cea Pospai.

Orele 14.30-15.00, Editura AIUS PRINTED: Lansarea volumului
„Fabule” de Petre Ion Florin Vasilescu. Invitaþi: Petriºor Militaru ºi Ma-
rius Robu. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 15.00-16.00, „Scrisul Românesc” Fundaþia – Editura: Lan-
sarea volumelor „Eminescu în reflexii critice” de Constantin Cubleºan ºi
„Marin Sorescu în postume” de Ada Stuparu. Invitaþi: conf. univ. dr.
Gabriel Coºoveanu, prof. univ. dr. George Sorescu, prof. univ. dr. ªte-
fan Vlãduþescu. Moderator: prof. univ. dr. Florea Firan.

Orele 17.00-17.30, Editura AIUS PRINTED: Lansarea volumului
„Trecutul în Craiova de astãzi” / „The Past in Craiova of Today” (edi-
þia a II-a) de Magda Buce Rãduþ. Invitaþi: Magda Buce Rãduþ. Modera-
tor: Nicolae Marinescu.

Orele 17.30-18.00, Editura EIKON: Lansãri de carte. Participã: Va-
lentin Ajder ºi invitaþii sãi.

Craiova, conf. univ. dr. Gabriel Coºovea-
nu, pentru al patrulea an consecutiv pre-
ºedinte de onoare al Târgului ºi, totodatã,
preºedintele Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia – Filiala Craiova. Domnia sa a vorbit ºi
despre „o diagnozã” pe care cartea o ofe-
rã: „Îþi dai seama de starea naþiei, ca sã
spuneam aºa, prin felul în care e accesatã
cartea, prin numãrul de cititori, prin aglo-
meraþia din librãrii, câte mai sunt…”.

Ca în fiecare an, GAUDEAMUS le adu-
ce craiovenilor nenumãrate „mãrþiºoare”
sub cele mai variate, atractive ºi… neaº-
teptate forme: mii de titluri – proaspãt ie-
ºite de sub tipar sau deja consacrate –
prezentate de cei aproape 50 de partici-
panþi, reuniþi în 35 de standuri; importan-
te reduceri de preþuri, oferte ºi pachete
promoþionale; peste 50 de evenimente cul-
turale. De asemenea,Tombola GAUDEA-
MUS, cu premii extrem de atractive: un
e-reader oferit de Lions Club Craiova ºi
un sistem audio oferit de Uniunea Scrii-
torilor din România – Filiala Craiova. Tom-
bola se deruleazã pe baza buletinelor de
Vot al Publicului, iar tragerea la sorþi a
câºtigãtorilor va avea loc sâmbãtã, 3 mar-
tie, la ora 17.30.

Cea de a XVII-a ediþie a Târgului va con-
stitui ºi cadrul pentru reluarea câtorva din-
tre proiectele deja tradiþionale, iniþiate ºi de-
rulate de Radio România. Aºa sunt „Cãrþi-

le se întorc acasã” –
campanie care are ca
principal obiectiv
constituirea, prin do-
naþii din partea expo-
zanþilor ºi a vizitato-
rilor, a unui fond de
carte care are ca be-
neficiari biblioteci ale unor comunitãþi sub-
finanþate din acest punct de vedere, ºi „In-
vitaþi de nota 10: Olimpicii României”,
proiect prin care postul public de radio pro-
moveazã ºi recompenseazã performanþele
obþinute pe plan internaþional de reprezen-
tanþii la vârf ai învãþãmântului românesc.
Sâmbãtã, 3 martie, la ora 14.00, sunteþi
aºteptaþi sã le cunoaºteþi pe invitatele de
nota 10 ale acestei ediþii, premiate la olim-
piade internaþionale: Nicoleta Izabela Din-
cã (elevã a Liceului Teoretic Amãrãºtii de
Jos) ºi Fey – Elena Papalitsas (elevã a Co-
legiului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova). Premiile vor fi oferite de Lions Club
Craiova. Se adaugã faza localã a Concur-
sului Naþional de Lecturã „Mircea Ne-
delciu”, organizatã de Radio România Ol-
tenia Craiova, în colaborare cu Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, care va avea
loc vineri, 2 martie, începând cu ora 14.00.
Concursul, adresat liceenilor, are ca prin-
cipal obiectiv promovarea literaturii ºi a lec-
turii în rândul tinerilor.

Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Pârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEPârtie spre Târgul de Carte GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, cartier 1 Mai,
zona Târg - Kaufland, 2
bãi, 2 balcoane 97 mp.
Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.

Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC 3. Sãvoiu Emanoil

- Alexandru – prin S.C. Silva Proiect Ex-
pert S.R.L., anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare a planului
„Amenajamentul fondului forestier pro-
prietate privatã ce aparþine persoanei fizi-
ce Sãvoiu Emanoil - Alexandru - U.P. I Sã-
voiu Emanoil - Alexandru, judeþele Dolj,
Gorj ºi Vâlcea”, cu amplasament în extra-
vilanul comunelor Bengeºti - Ciocadia,
Prigoria, Bumbeºti - Piþic, Aninoasa (ju-
deþul Gorj), Pieleºti (judeþul Dolj), Voinea-
sa (judeþul Vâlcea). Amenajamentul sus
menþionat, nu necesitã evaluare de mediu
ºi evaluare adecvatã ºi se va supune pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Do-
cumentaþia care a stat la baza luãrii deci-
ziei privind etapa de încadrare prin care
planulse  supune procedurii de adoptare
fãrã aviz de mediu poate fi consultatã în
zilele de luni-joi între orele 9-16 ºi vineri în-
tre orele 9-13 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Gorj, din mun. Târgu-Jiu,
str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM
Gorj în termen de 10 zile calendaristice de
la data publicãrii. În lipsa observaþiilor jus-
tificate din partea publicului se va emite
decizia etapei de încadrare.

S.C. EDU MAC – 2000 SRL,titular al
proiectului „ Exploatarea perimetrului de
extracþie balast Dobreºti- Toceni, judeþul
Dolj” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi evaluãrii
adecvate în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã , proiect popus a fi
amplasat în comuna Dobreºti, extravilan,
T53, P1167, 1168, 1169, 1171, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul  autoritãþii competente pen-
tru protecþia mediului APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între ore-
le 8.00-16,30 ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net office@apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 05.03.2018.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni- Gorj în Coasta
Câlnicului. Preþ 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar enci-
clopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fa-
bricaþie 2004-2008, cu
GPL. Ofer maxim 3000
lei. Telefon: 0727/
700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând loc de veci, cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea

solicitãrii de emitere a acordului de me-
diu. DRAGOMIR VICTOR MARIUS, re-
prezentant al S.C. DVM PREST SERV
SRL, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “ Ex-
tindere parter la hotel P+2+M”, propus
a fi amplasat în Craiova, judeþul Dolj,
str. Calea Severinului nr.48D.Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, ºi la sediul S.C. DVM
PREST SERV SRL,Calea Severinului
nr. 48D în zilele de luni-joi între orele
8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 28 februarie 2018

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/053.806.
Vînd plãci ondulate az-
bociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun scoicã be-
beluº. Telefon: 0724/
065.756.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/3
locuri fixe, piele ecolo-
gicã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor mare
100 lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.

Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex în
stare bunã - 120 lei, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
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 apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã cau-
tã sã închirieze apar-
tament 2 camere sau
garsonierã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0767/
042.261.

DECESE
Familia îndurerata
anunþã trecerea la cele
veºnice a scumpei
noastre soþie, mamã,
soacrã ºi bunicã, ZISU
FLOAREA. Corpul ne-
însufleþit se aflã depus
la Capela Bisericii Cor-
niþoiu. Înmormântarea
va avea loc miercuri,
28 februarie 2018, ora
12,00, la Cimitirul
Nord. Dumnezeu sã o
ierte ºi sã o odihneas-
cã în pace!

CONDOLEANÞE
Conducerea si colec-
tivul de salariati de la
PARC TURISM SA
CRAIOVA sunt alãturi
de familia Tavi, Alexan-
dra si Costel Pescaru,
ºeful Restaurantului
Flora, la durerea pri-
cinuitã de decesul ce-
lei care a fost mamã,
soacrã ºi bunicã, ZISU
FLOAREA, transmi-
þând sincere condo-
leanþe familiei îndolia-
te. Dumnezeu sã o ier-
te ºi sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!
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1. CFR Cluj 26 18 5 3 42-13 59
2. FCSB 26 16 7 3 52-18 55
3. Craiova 26 14 9 3 41-26 51
4. Astra 26 12 8 6 38-27 44
5. Viitorul 26 13 5 8 34-21 44
6. CSMP Iaºi 26 11 6 9 34-31 39

........................................................................................
7. Botoºani 26 11 6 9 28-26 39
8. Dinamo 26 11 6 9 39-31 39
9. Chiajna 26 8 4 14 36-37 28
10. Voluntari 26 7 7 12 25-35 28
11. ACS Poli 26 6 9 11 22-37 27
12. Sepsi 26 5 4 17 15-44 19
13. Mediaº 26 2 10 14 14-39 16
14. Juventus 26 1 8 17 12-47 11
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„U” Craiova – ACS Poli 1-1
Au marcat: Dimitrov 68 / Enescu 50.

FC Botoºani – Gaz Metan 1-0
A marcat: M. Roman 37 – pen.

CSMP Iaºi – Viitorul 0-1
A marcat: Chiþu 14.
Astra – Dinamo 2-0

Au marcat: Fl. Matei 25, Balaure 57.
Juventus - CFR Cluj 0-2

Au marcat: Viera 51 – aut., Man 86.
FCSB – Sepsi 2-0

Au marcat: Omrani 64, Ioniþã 67.
Chiajna – Voluntari 3-1

Au marcat: Albu 41, Batin 68, Grãdinaru 69 / Achim 80.

Suprafaþa de joc a arenei „Ion
Oblemenco” a fost execrabilã, de la
inaugurare ºi pânã în prezent, iar la
ultimul meci al Universitãþii starea
terenului i-a provocat o crizã de nervi
antrenorului italian Devis Mangia.
„Nu ºtiu cine s-a ocupat de acest
teren, a fost un dezastru” a izbucnit
tehnicianul Craiovei, la finalul parti-
dei cu Timiºoara, încheiatã 1-1.

În schimb, stadionul este motiv
de mândrie pentru craioveni, fiind
inclus în cele mai bune stadioane
din lume inaugurate în 2017. „Sta-
dionul Anului” este un concurs de-
venit tradiþional în ultimii ani, el fi-
ind organizat de de cãtre Stadio-
ny.net ºi StadiumDB.com, douã
site-uri specializate în stadioane de
fotbal. 27 de stadioane din 19 þãri
au fost nominalizate pentru a de-
veni „Stadionul Anului 2017”. Au

Cupa României – sferturi de finalã

Meciul Gaz Metan Mediaº – Astra s-a jucat asearã.
Hermannstadt – FCSB, astãzi, ora 18.30 (Digi1, ProX)
„U” Craiova – Dinamo, mâine, ora 20.30 (Digi1, ProX)

Meciul FC Botoºani – CSMP Iaºi a fost amânat.
Au marcat: Burcã 31 / Hoban 10.

Reprezentativa Under 17 a Ro-
mâniei, preluatã recent de Aurel
Þicleanu, a încheiat la egalitate,
scor 2-2, meciul amical disputat
ieri în faþa selecþionatei similare a
Ciprului, pe stadionul Makario din
Nicosia. Tricolorii au deschis sco-
rul încã din minutul 2 prin reuºita
lui Toma ºi au mãrit avantajul prin
atacantul Craiovei, Jovan Marko-
vic (17). La finalul primei reprize,
selecþionerul Aurel Þicleanu a
schimbat întreaga echipã. Ciprioþii
au reuºit sã restabileascã egalita-
tea prin douã goluri marcate în ul-
timele 3 minute. Trei jucãtori de la
Universitatea Craiova au evoluat în
acest joc: atacanþii Jovan Marko-
vic, George Boºtinã ºi Luis Niþu.
Cele douã selecþionate de juniori se
vor întâlni ºi joi.

Markovic a marcat pentru naþionala lui Þicleanu

Adunarea Genaralã a LPF a
aprobat ieri posibilitatea delegã-
rii arbitrilor strãini la meciurile din
play-off/play-out, cu condiþia ca
ambele echipele implicate într-un
meci sã solicite acest lucru. Pro-
punerea a aparþinut clubului
FCSB. Aºa cum era normal, Uni-
versitatea Craiova, una dintre cele
mai dezavantajate echipe din

Craiova a votat pro-arbitri strãini în play-ofCraiova a votat pro-arbitri strãini în play-ofCraiova a votat pro-arbitri strãini în play-ofCraiova a votat pro-arbitri strãini în play-ofCraiova a votat pro-arbitri strãini în play-offffff
acest sezon, a votat pentru posi-
bilitatea aducerii unor brigãzi de
arbitri de peste hotare, votul fi-
ind 8-5 pro-arbitri strãini. Cele
douã echipe implicate pot solici-
ta arbitri de „afarã” cu 10 zile
înainte de meciul direct, cererea
fiind depusã la LPF, care se va
adresa apoi FRF. „Dacã douã clu-
buri cad de acord ca la un meci,

la care cred ei cã rezultatul poate
fi influenþat negativ, atunci pot
face solicitare. Depindem în pri-
mul rând de cluburi, sã cadã de
acord, apoi de FRF, cã trebuie
sã facã un Comitet de Urgenþã”,
a declarat Gino Iorgulescu. Chel-
tuielile pentru brigãzile strãine vor
fi suportate de cele douã echipe
implicate, în cote egale.

„Ion Oblemenco” a fost selectat printre cele mai
spectaculoase zece stadioane inaugurate în 2017 în lume

fost luate în calcul doar stadioa-
nele de peste 10.000 de locuri, sta-
dioanele inaugurate deja ºi stadioa-
nele pe care se pot organiza me-
ciuri de fotbal. Au fost propuse
mult mai multe arene, au fost ac-
ceptate 40, apoi au rãmas 27. Cele
27 pot fi votate de public pânã pe 4
martie, fiindcã sunt organizate douã
tipuri de vot: cel de pe site-ul sta-
diumdb.com, ºi cel al experþilor.
Fanii pot alege în continuare arena
preferatã dintre cele 27 anunþate. Un
singur vot poate fi exprimat de pe
o adresã, iar pentru a participa o
persoanã trebuie sã selecteze cinci
cele mai bune stadioane, pe care sã
le noteze de la 1 la 5.

În  finala concursului în care se
pronunþã persoane autorizate au mai
rãmas doar 10 arene, iar cei 5 arhi-
tecþi au ales arena din Bãnie printre

cele mai bune 10 din lume. Câºti-
gãtorul va fi anunþat pe 7 martie. În
concursul cu „juraþi”, celelalte 9 fi-
naliste alãturi de „Ion Oblemenco”,
sunt: „Lujniki” din Moscova, sta-
dionul din Sankt Petersburg, am-
bele construite pentru Mondialul din
vara aceasta, „U Arena” din Paris,
„Slaski” din Chorzow, „Mercedes
Benz” din Atlanta, „Wanda Metro-
politan” din Madrid, „19 Mayis Sta-
dyumu” din Samsun, „Yeni Ataturk
Stadyumu” din Sakarya, „Gazian-
tep Stadyumu” din Gaziantep. Aºa-
dar sunt 3 stadioane din Turcia, 2
din Rusia, ºi câte unul din Româ-
nia, SUA, Polonia, Franþa ºi Spa-
nia. De departe, cel mai costisitor a
fost Mercedes Benz Arena din Atlan-

ta, statul Georgia (SUA), care a în-
ghiþit nu mai puþin de 1,6 miliarde
de dolari. Aºadar, câºtigãtorul con-
cursului cu juraâi va fi anunþat pe 7
martie, iar arhitecþii vor face eva-
luãri mai profunde, luând în calcul
3 criterii: valoarea arhitecturalã

(atractivitatea, claritatea ºi coeren-
þa arhitecturii promovate, precum
ºi asortarea cu cadrul local), func-
þionalitatea (accesul, vizibilitatea,
acustica) ºi inovaþia (potenþialul de
a deveni sursã de inspiraþie pentru
alþi constructori de stadioane).
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