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Ceea ce ºtim este cã sâmbã-
tã, 10 martie a.c., la Sala Pala-
tului din Bucureºti, va avea loc
Congresul Naþional al PSD, con-
vocaþi fiind circa 5.000 de mili-
tanþi din toate zonele þãrii. Eve-
nimentul în sine are o impor-
tanþã majorã, conferitã pe de o
parte de faptul cã reprezintã cel
mai important for de conduce-
re colectivã al PSD, iar pe de
altã parte, fiind  vorba de un
partid aflat la guvernare, prile-
juieºte ºi o privire în urmã, o
retrospectivã, cum se spune,
asupra problemelor cu care s-a
confruntat partidul, nescãpate
din vedere urmând a fi provo-
cãrile viitoare.

- Ce bine, Popescule, cã

la noi nu “curge lapte ºi

miere”, eu am diabet

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Cele douãCele douãCele douãCele douãCele douã
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Marian Mãdãlin Boericã, tâ-
nãrul de 24 de ani, din Craiova,
care, vinerea trecutã, înarmat
cu un pistol de jucãrie, a intrat
într-o agenþie de pariuri sporti-
ve din centrul Craiovei, a ame-
ninþat-o pe angajatã ºi a fugit
cu 7.000 de lei, rãmâne în spa-
tele gratiilor. Tribunalul Dolj a
respins contestaþia formulatã
de acesta împotriva hotãrârii
prin care magistraþii Judecãto-
riei Craiova i-au emis, dumini-
cã, mandat de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

Târgul de Turism al Olteniei, ediþia a III-a, cel mai mare
eveniment din regiune dedicat turismului, se deschide astãzi,
ora 11.00, la Centrul Multifuncþional Craiova. Evenimentul se
va desfãºura pânã pe 11 martie, în paralel cu Horeca Expo
Oltenia, târg dedicat furnizorilor de echipamente, produse,
accesorii ºi servicii care sunt folosite  pentru hoteluri, restau-
rante ºi baruri.

Suita manifestãrilor este organizatã de PS Multiservices SRL,
cu sprijinul Consiliilor Judeþene Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt ºi Mehe-
dinþi, ºi reuneºte specialiºti ai instituþiilor ºi asociaþiilor de pro-

movare a turismului, asociaþilor profesionale din turism, agenþii-
lor de turism ºi touroperatorilor, staþiunilor turistice, complexe-
lor balneare, hotelurilor ºi companiilor hoteliere, pensiunilor, re-
staurantelor, cabanelor, campingurilor, transportatorilor, com-
paniilor rent a car, centrelor de agrement ºi aventurã, muzeelor,
editurilor ºi publicaþiilor din turism, societãþilor de asigurãri, com-
paniilor aeriene etc. ªi-au anunþat participarea peste 80 de firme
expozante ºi peste 600 de firme vizitatoare.

Timp de trei zile, vizitatorii care ajung la standul Primãriei
Craiova din cadrul Târgului de Turism al Olteniei vor avea

ocazia sã afle ce pregãtesc, pentru 2018, instituþiile de culturã
din subordinea acesteia. Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” va promova ediþia din 2018 a Festivalului „Puppets Oc-
cupy Street”, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” îi aºteap-
tã pe vizitatori cu prezentarea activitãþilor culturale programa-
te pentru perioada urmãtoare, Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase” va expune costume populare olteneºti autentice. Nu
vor lipsi ofertele culturale ale Filarmonicii „Oltenia” ºi Operei
Române Craiova, nici ale altor instituþii de culturã locale, pre-
cum Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
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MAE: România, încadratã
de Comisia Europeanã în
categoria statelor membre fãrã
dezechilibre macroeconomice

MAE susþine cã Raportul de
þarã pentru România al Comi-
siei Europene confirmã avansul
înregistrat anul trecut de
economia României, deºi CE a
constatat cã creºterea economi-
cã a þãrii riscã sã fie afectatã de
lipsa reformelor structurale.

„România a fost încadratã de
Comisia Europeanã în categoria
statelor membre fãrã dezechilibre
macroeconomice, motiv pentru
care Raportul de þarã 2018, dat
publicitãþii miercuri, nu conþine
un bilanþ aprofundat („in-depth
review”). Pentru anul 2018,
Comisia a elaborat bilanþuri
aprofundate pentru 12 state
membre ºi anume Bulgaria,
Croaþia, Cipru, Franþa, Germa-
nia, Irlanda, Italia, Olanda,
Portugalia, Slovenia, Spania ºi
Suedia. Rolul analizei anuale
realizate de cãtre Comisia
Europeanã este de a evidenþia
provocãrile cu care se confruntã
statele membre în vederea
sprijinirii acestora pentru identifi-
carea mãsurilor de ajustare, dar
Raportul pentru România
remarcã mai multe aspecte
pozitive, precum creºterea
economicã ridicatã în anul 2017,
îmbunãtãþirea potenþialului de
creºtere ºi a condiþiilor de pe piaþa
muncii sau tendinþa de consoli-
dare a investiþiilor publice”,
potrivit unui comunicat de presã.

În ceea ce priveºte atingerea
obiectivelor naþionale ale Strate-
giei „Europa 2020“, conform
Raportului, România înregistrea-
zã performanþe bune în ceea ce
priveºte rata de ocupare a forþei
de muncã, emisiile de gaze cu
efect de serã, energia din resurse
regenerabile ºi învãþãmântul
terþiar, aceºti indicatori fiind pe o
traiectorie care permite atingerea
þintelor stabilite. De asemenea,
obiectivul naþional privind
reducerea populaþiei expuse
riscului de sãrãcie sau de exclu-
ziune socialã a fost deja atins, se
aratã în documentul citat.
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Plata CASS a fost eliminatã pentru
beneficiarii de indemnizaþie creºtere
copil, pentru cei care au venit minim
garantat ºi pentru beneficiarii de indem-
nizaþie acordatã pentru concediul de
acomodare în urma unei adopþii, po-
trivit unei OUG adoptate de Guvern.

Guvernul a adoptat, miercuri, prin
ordonanþã de urgenþã, eliminarea pre-
vederilor referitoare la plata contribu-
þiei de asigurãri sociale de sãnãtate din
bugetul de stat pentru persoanele care
beneficiazã de indemnizaþie pentru
creºterea copilului prevãzutã de Ordo-
nanþa de urgenþã a Guvernului nr.111/
2010, de ajutor social prevãzut de Le-
gea nr. 416/2001 privind venitul mi-
nim garantat sau de indemnizaþie pe perioada
concediului de acomodare prevãzutã de Legea
nr. 273/2004 privind procedura adopþiei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii
ºi Justiþiei Sociale remis MEDIAFAX, aceste

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, dupã întâlnirea cu
omologul sãu sârb, cã problema
Kosovo este complicatã ºi cã fãrã
o soluþie în relaþia dintre Serbia
ºi Kosovo, þara vecinã nu va pu-
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a copilului ºi pentru persoanele cu venit minim garantata copilului ºi pentru persoanele cu venit minim garantata copilului ºi pentru persoanele cu venit minim garantata copilului ºi pentru persoanele cu venit minim garantata copilului ºi pentru persoanele cu venit minim garantat

categorii de beneficiari ai drepturilor sociale de-
vin asiguraþi fãrã plata contribuþiei, având ac-
ces la serviciile de sãnãtate prevãzute de Legea
nr.95/2006.

„În cazul drepturilor la concediu ºi indemni-

zaþie pentru creºterea copilului, a drep-
turilor de ajutor social ºi a celor de con-
cediu de acomodare ºi indemnizaþie afe-
rente, stabilite pânã la data de 31 de-
cembrie 2017 inclusiv, plata contribu-
þiei de asigurãri sociale de sãnãtate se
asigurã de cãtre Agenþia Naþionalã pen-
tru Plãþi ºi Inspecþie Socialã, prin agen-
þiile pentru plãþi ºi inspecþie socialã ju-
deþene, respectiv a municipiului Bucu-
reºti, pânã la 31 martie 2018”, se aratã
în comunicatul MMJS.

Ordonanþa de urgenþã mai prevede
ca sumele reprezentând contribuþii de
asigurãri sociale de sãnãtate, pentru
drepturile aferente perioadei pânã la 31
decembrie 2017, sã nu se mai recupe-

reze, mãsura fiind luatã þinând cont de catego-
ria de beneficiari care prezintã vulnerabilitate
crescutã atât pentru sãnãtate, dar ºi economi-
cã, potrivit informaþiilor furnizate de cãtre re-
prezentanþii MMJS.

Iohannis, dupã întâlnirea cu omologul sãu sârb:
Soluþionarea problemei Kosovo va însemna un pas

în direcþia europeanã pentru toatã zona

Nicolae Bãnicioiu, Ecaterina
Andronescu ºi, probabil, Viorica
Dãncilã candideazã pentru func-
þia de preºedinte executiv al PSD
la congresul extraordinar de sâm-
bãtã, în timp ce pentru funcþia de
secretar general al partidului vor
concura Marian Neacºu ºi Codrin
ªtefãnescu.

Vicepreºedinþii PSD Nicolae Bã-
nicioiu ºi Ecaterina Andronescu ºi-
au depus candidaturile pentru func-
þia de preºedinte executiv al parti-
dului. Celor doi li s-ar putea alãtu-
ra, potrivit unor surse din partid,
premierul Viorica Dãncilã. Organi-
zaþia PSD Bucureºti-Ilfov a votat
miercuri o rezoluþie prin care îºi
exprimã susþinerea pentru candida-
tura Vioricãi Dãncilã.

Pentru funcþia de secretar ge-
neral candideazã actualul secretar
general, Marian Neacºu, dar ºi se-
cretarul general adjunct al partidu-
lui Codrin ªtefãnescu.

În cursa pentru vicepreºedinþi

Congresul PSD: Lista
completã a candidaþilor

aleºi din partea regiunilor candidea-
zã mai mulþi social-democraþi. Po-
trivit unor surse din PSD, cele mai
mari ºanse le au Gabriela Firea ºi
Robert Negoiþã (regiunea Bucureºti-
Ilfov), ªerban Valeca, Adrian Þuþu-
ianu, Cãtãlin Rãdulescu ºi Carmen
Dan (regiunea Muntenia), Doina
Fedorovici (regiunea Nord -Est),
Gabriel Zetea ºi Aurelia Fedorca ºi
Doina Panã (regiunea Nord-Vest),
Roxana Mînzatu ºi Bogdan Trif (re-
giunea Centru), Marian Opriºan ºi
Mirela Furtunã (regiunea Sud-Est),
Paul Stãnescu ºi Lia Olguþa Vasi-
lescu (regiunea Oltenia), precum ºi
Natalia Intotero ºi Mihai Fifor (re-
giunea Vest).

Termenul de depunere a candi-
daturilor a expirat ieri, la ora 16.00.
Candidaturile urmeazã sã fie vali-
date în cadrul ºedinþei Comitetului
Executiv Naþional al PSD, care va
avea loc astãzi, la Palatul Parlamen-
tului. Congresul extraordinar va
avea loc sâmbãtã, 10 martie.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea
le-a transmis, ieri, contestatarilor din
partid cã procedura dupã care se
vor desfãºura alegerile la congres a
fost votatã cu mare majoritate în
ºedinþa Consiliului Executiv, iar dacã
sunt nemulþumiþi nu înþelege de ce
aceºtia candideazã. “Dacã îmi aduc
aminte cred cã tot dumnealor sus-
þineau ideea de democraþie internã.
Unul dintre principiile fundamenta-
le e votul. În Comitetul Executiv s-
a aprobat cu vot covârºitor aceasta
metodã. În Comitetul Executiv de
mâine se aprobã sau respinge orice
dosar de candidaturã”, a declarat joi,
Liviu Dragnea, fiind întrebat de ne-
mulþumirile unor membri PSD.

Ecaterina Andronescu, Nicolae
Bãnicioiu, Codrin ªtefãnescu sau
Cãtãlin Rãdulescu, au contestat fie
procedura de alegere de la congre-
sul din 10 martie, fie oportunitatea
acestor alegeri. Toþi cei amintiþi vor
candida pentru funcþiile de preºe-
dinte executiv, secretar general sau
vicepreºedinte de partid.

Totodatã, Ecaterina Andronescu
a afirmat cã ar fi fost potrivit ca
acest congres sã fie organizat pen-
tru proiectul de þarã. “Vãd cã se con-
centreazã pe proiectul de þarã, dar
startul proiectului va fi prezentat la
congres. (...) Dacã nu suntem de

Dragnea: M-am hotãrât sã vorbesc mai multe
dupã Congres. Nu vreau sã influenþez votul

acord cu niºte alegeri de ce candi-
dãm?”, a fost rãspunsul liderului
PSD. “Sã se gândeascã ºi la parti-
dul pentru care spun cã muncesc
(...) Opinia majoritãþii a fost cã dacã
un candidat nu gãseºte susþinere la
organizaþia din care face parte,
atunci pot fi probleme”, le-a mai
transmis Dragnea.

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, joi, cã s-a hotãrât
sã vorbeascã „mai mult” dupã Con-
gres pentru cã nu vrea sã influenþe-
ze votul, afirmând cã este „o min-
ciunã” acuzaþia potrivit cãreia îºi
propune ca prin acest Congres sã îi
îndepãrteze pe social-democraþii
care nu îi sunt aproape.

„Nu, este o minciunã, dar eu m-
am hotãrât sã vorbesc mai multe
dupã Congres pentru cã nu vreau
sã influenþez votul ºi nu vreau sã
mã acuze cineva pentru cã am spus
unele lucruri care ar putea afecta
ºansele la alegeri. Partea principalã
la Congres va fi prima parte, când
vor fi prezentate câteva documente
ºi suspuse aprobãrii”, a declarat
preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
solicitat sã comenteze acuzaþiile
care i se aduc, potrivit cãrora Con-
gresul PSD este organizat doar pen-
tru a-i îndepãrta pe oamenii care nu
îi sunt aproape.

tea Adera la Uniunea Europeanã,
adãugând cã România este dis-
pusã sã se implice în gãsirea unei
soluþii.

„Am discutat, desigur, ºi despre
Kosovo. Kosovo este o temã care

este complicatã. Este complicatã
ºi cred cã soluþionarea problemei
Kosovo va însemna un pas enorm
în direcþia europeanã pentru toatã
zona Balcanilor de Vest, ºi aici
vom rãmâne într-o legãturã strân-
sã pentru a discuta împreunã ºi
posibilele soluþii ºi rolul pe care
România poate sã-l joace în solu-
þionarea acestei chestiuni. Noi
suntem dispuºi, subliniez, suntem
dispuºi sã ne implicãm în gãsirea
unor soluþii bune pentru întreaga
zonã”, a precizat Iohannis.

Acesta a adãugat cã nu are o
soluþie-patent, dar cã îºi doreºte
foarte mult sã se gãseascã solu-
þii. „Aici, toþi oficialii europeni au
fost foarte clari. Aderarea Ser-
biei la Uniunea Europeanã se va

face numai în condiþiile în care
relaþia dintre Serbia ºi Kosovo
este planificatã ºi clarã. Pe de altã
parte, toþi oficialii europeni, ºi eu,
am subliniat cã ne dorim ca într-
un orizont de timp rezonabil, zona
Balcanilor de Vest sã devinã par-
te a Uniunii Europene, ºi atunci e
clar cã fãrã soluþia în aceastã pro-
blemã, nu vor exista progrese
semnificative”, a susþinut ºeful
statului.

La rândul sãu, preºedintele
sârb spus cã îi este recunoscãtor
lui Iohannis ºi românilor pentru
sprijinul pe care România îl acor-
dã pentru calea europeanã a Ser-
biei, dar ºi pentru dorinþa de a se
ajunge la un compromis în ceea
ce priveºte chestiunea Kosovo.
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MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce ºtim este cã sâmbãtã, 10
martie a.c., la Sala Palatului din Bucu-
reºti, va avea loc Congresul Naþional al
PSD, convocaþi fiind circa 5.000 de
militanþi din toate zonele þãrii. Evenimen-
tul în sine are o importanþã majorã, con-
feritã pe de o parte de faptul cã repre-
zintã cel mai important for de conduce-
re colectivã al PSD, iar pe de altã parte,
fiind  vorba de un partid aflat la guver-
nare, prilejuieºte ºi o privire în urmã, o
retrospectivã, cum se spune, asupra pro-
blemelor cu care s-a confruntat parti-
dul, nescãpate din vedere urmând a fi
provocãrile viitoare. Dupã un prim an
de guvernare, în alianþã cu ALDE, care
s-a dovedit din cale-afarã de confuz,
schimbaþi fiind din mers doi prim-mi-
niºtri, sunt destule lucruri de spus.
Anunþatã este ºi alegerea, prin vot, în
cadrul „secþiunii organizatorice” a pre-
ºedintelui executiv, a secretarului gene-
ral, ºi a câte doi vicepreºedinþi pentru
fiecare regiune tradiþionalã, la paritate

un bãrbat ºi o femeie, în structurile de
conducere. Teoretic, fotoliul preºedin-
telui Liviu Dragnea nu este în peri-
col, deºi existã nu puþini frondiºti vo-
cali, care ar dori ºi acest lucru, pentru
a nu se mai mârâi în batistã. În logica
lucrurilor, va fi adoptatã ºi strategia
imediatã a PSD, în perspectiva alegeri-
lor europarlamentare ºi prezidenþiale de
anul viitor – teste extrem de relevante –
, dar ºi foaia de parcurs pentru perioa-
da urmãtoare privind guvernarea þãrii.
ªi toate acestea, dupã teribilele momente
de cumpãnã, în care social-democraþii
s-au confruntat cu situaþii de o virulen-
tã nervozitate protestatarã, la care nu se
aºteptau. Din intervenþiile în spaþiul pu-
blic a unor tenori social-democraþi rãz-
bat, în general, chestiuni „de bucãtãrie
internã” fãrã mare importanþã, inclusiv
pentru simpatizanþii stângii româneºti,
somatã sã-ºi gãseascã vocea identi-
tarã. Ceea ce nu se discutã, deocamda-
tã, ºi nici nu se anunþã a se discuta la

Congresul PSD de sâmbãtã este altce-
va, extrem de important: delicatul con-
text european pentru partidele politice
tradiþionale. A face abstracþie de „limba
moartã” a social-democraþiei europene,
este o gravã eroare. Or, Congresul este
ocazia creãrii unui nou corpus ideolo-
gic, a unei noi gramatici politice. A ieºi,
pânã la saturaþie, zi de zi, pe posturile
de televiziune, cu aceeaºi comunicatori,
nici simpatici, nici respingãtori, doar
harnici, este dovada unei anemii la nivel
discursiv, ca sã apelãm la un eufemism.
Reculul social-democraþilor germani, la
ultimele alegeri legislative, cu cele mai
proaste rezultate din toate timpurile, al
democraþilor italieni, la alegerile legisla-
tive de acum câteva zile, motiv pentru
care Matteo Renzi a demisionat din
funcþia de lider, ca sã nu mai pomenim
de „Berezina” socialiºtilor francezi de
anul trecut, ºi acum în convalescenþã,
urmând sã-ºi desemneze liderul la apro-
piatul Congres, nu reprezintã „inerente

accidente de parcurs”, ci o ofensivã
neverosimilã a neopopulismului, al po-
pulocraþiei, care respirã voluptos pe re-
þelele de socializare. Social-democraþii
lui Liviu Dragnea – încã avantajos pla-
saþi în sondaje – nu se pot considera
imuni la ceea ce se întâmplã în câmpul
politic european, cãruia îi aparþin. Non-
regenerarea intelectualã a partidului rã-
mâne, de asemenea, de neînþeles, con-
secinþele fiind pãgubitoare nu doar în pla-
nul imaginii, fiindcã întârziatã se aratã
reinventarea unei culturi politice moder-
ne, revenirea la valorile esenþiale ºi tra-
ducerea acestora în limbajul secolului.
Prin strãdanie intelectualã, strãdanie mi-
litantã, strãdanie politicã prin excelenþã,
deriva poate fi evitatã. În alþi termeni, nu
bãtãlia acerbã pe funcþiile eligibile puse în
joc, care are, fireºte, rostul ei, ar trebui
sã fie miza Congresului, ci dezideratele
majore, unele vitale, pe care le au în faþã
social-democraþii, pentru a nu trãi dramele
altora, ºi ei „pe cai mari” cândva.

Cele douã proiecte au fost
aprobate cu unanimitate de voturi,
inclusiv de consilierii PNL. Dupã
momentul votului, liberalii au þi-
nut sã sublinieze, totuºi, cã s-a
ajuns pânã aici cu ambele proiec-
te ºi datoritã lor, a consilierilor
PNL ºi a partidului pe care-l re-
prezintã. «Salutãm faptul cã, în
sfârºit, se fac demersuri reale
pentru reabilitarea Colegiului „Ca-
rol I”. Dar rãmânem cu un gust
amar deoarece considerãm cã am
fost amãgiþi, în toþi aceºti ani în
care am vorbit despre acest pro-
iect. Administraþia recunoaºte cã
nu existau, de fapt, posibilitãþi fi-
nanciare de a reabilita acest cole-
giu decât cu sprijinul CNI. Pânã
la urmã, rãmânem cu o realizare
pentru Craiova pe care o susþi-
nem ºi ne bucurãm cã s-a þinut
cont de insistenþele ºi iniþiativele
grupului PNL», a spus consilierul
liberal, Flavius Sirop.

În ceea ce priveºte Spitalul Re-
gional, liberalul Flavius Sirop a afir-
mat cã s-a pus umãrul ºi la acest
proiect întrucât a fost iniþiat, de
fapt, într-o guvernare susþinutã de
PNL. „Consilierii liberali vor sus-
þine toate demersurile legate de
spitalul regional, mai ales cã acest
proiect a fost iniþiat într-o guver-
nare susþinutã de PNL”, a spus
Sirop. Acesta a atras atenþia sã nu
se producã erori în gestionarea
proiectului: „De la nivelul nostru
mic, sã ne asigurãm cã nu existã
nici un fel de eroare, nici o zi de

Cele douã „mãrþiºoare” de milioane de euro
ale craiovenilor

Toþi consilierii municipali au fost de acord, ieri, sã spriji-
ne douã proiecte importante pentru Craiova: reabilitarea

Colegiului Naþional „Carol I” – cu fonduri de la bugetul de
stat, prin programul Centenar, ºi construirea Spitalului
Regional – de cãtre CNI. În proiectul Colegiului, intrã ºi

reabilitarea ºi dotarea adecvatã a Operei Române Craiova,
iar în cel al spitalului – construirea de locuinþe de serviciu

pentru medici, prin intermediul ANL.

întârziere care sã ducã la eventua-
la eºuare a acestui proiect”.

18 milioane de euro ar costa
investiþia de la Colegiul

„Carol I”
Primarul Mihail Genoiu a pre-

zentat cele douã proiecte ca „douã
mãrþiºoare frumoase pentru Cra-
iova”, apoi a pus reabilitarea Co-
legiului „Carol I” ºi a Operei Ro-
mâne Craiova în dreptul realizãri-
lor parlamentarilor PSD de Dolj.
„Colegiul este meritul parlamen-
tarilor de Dolj care s-au zbãtut ca
acest obiectiv sã fie prins în pro-
gramul de guvernare”. În al doi-
lea rând, o contribuþie în realiza-
rea proiectului a avut-o, în opinia
primarului, ºi aparatul executiv din
primãrie „care s-a miºcat repede
ºi a dus toate materialele necesa-

re la CNI, în aºa fel încât solici-
tarea de transfer a obiectivului
cãtre aceastã companie s-a trans-
mis foarte repede”.

În conferinþa de presã de dupã
ºedinþã, primarul Mihail Genoiu a
venit cu detalii în plus despre de-
rularea acestui proiect. Acesta a
spus cã existã deja un studiu de
fezabilitate (SF), dar cã acesta tre-
buie reactualizat, întrucât, în toam-
na lui 2016, au intervenit unele
modificãri cerute de reprezentan-
þii ISU. „Au fost fãcute niºte mo-
dificãri cerute de ISU ºi, din aceas-

tã cauzã, am solicitat CNI sã facã
o actualizare a SF-ului. Dupã ace-
ea, va fi scoasã la licitaþie proiec-
tarea ºi execuþia atât a Operei, cât
ºi a Colegiului, deoarece este o clã-
dire comunã, care nu poate fi se-
paratã”. Potrivit primarului, proiec-
tul prevede reabilitarea atât a struc-
turii de rezistenþã, cât ºi a arhitec-
turii, iar la Opera Românã sunt in-
cluse ºi toate dotãrile legate de
funcþionalitatea instituþiei de cultu-
rã. „Este o lucrare grea, foarte
complicatã, care va fi monitoriza-
tã în permanenþã de Ministerul
Culturii, fiind vorba de un monu-
ment istoric”, a apreciat Genoiu.
Acesta a precizat cã valoarea in-
vestiþiei, evidenþiatã în SF-ul ac-
tual, este de 18 milioane de euro,
dar cã se aºteaptã sã aparã dife-
renþe în urma reactualizãrii. Ter-
menul de execuþie iniþial era de 2
ani ºi jumãtate, dar, autoritãþile spun
cã ºi acesta se va revizui.

Un spital pe 27 de hectare
ºi locuinþe de serviciu

pentru medici
În privinþa Spitalului Regional

Craiova, primarul a þinut sã-i asi-
gure pe consilieri cã lucrurile au

intrat pe un fãgaº „foarte clar”. „La
ora aceasta, Spitalul Regional Cra-
iova este o certitudine, se va con-
strui. Primãria Craiova s-a angajat
ca, în aceastã perioadã, sã realize-
ze PUZ-ul oraºului, care prevede
construirea acestui spital”. Dupã
ce a trecut în revistã cãutãrile an-
terioare de teren, Genoiu a spus
cã a rãmas bãtut în cuie un ampla-
sament pe 27 de hectare, vizavi de
strada Prelungirea Teilor, cu ieºire
directã la Centura de Nord a Cra-
iovei. Zilele urmãtoare, se aºteap-
tã ca, printr-o hotãrâre de guvern,
sã mai fie transferate încã 9 hec-
tare, pentru a se întregi toatã su-
prafaþa. „În perioada urmãtoare,
vom fi puºi în contact cu proiec-
tanþii, firma Jaspers care derulea-
zã stadiile anterioare execuþiei, ºi
vom putea sã vedem ce înseamnã
contribuþia noastrã legatã de utili-
tãþi ºi celelalte lucruri care þin de
primãrie”.

Sãptãmâna trecutã, autoritãþile
au purtat o discuþie ºi cu condu-
cerea Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe, în vederea construirii de
locuinþe de serviciu pentru medi-
cii care vor deservi acest spital.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii vineri, 9 martie 2018evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins contestaþia formulatã de
Marian Mãdãlin Boericã, de 24 de
ani, autorul jafului de la casa de pa-
riuri sportive din centrul Craiovei,
împotriva hotãrârii prin care Jude-
cãtoria Craiova i-a emis mandat de
arestare preventivã pentru 30 de zile,
astfel cã rãmâne în spatele gratiilor:
„Respinge contestaþia formulatã de
inculpatul contestator Boericã
Mãdãlin Marian împotriva înche-
ierii nr.35 pronunþatã de Judecãto-
ria Craiova în Camera de Consiliu

Dupã cum au anunþat reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, pe parcursul activitãþilor de control
desfãºurate ieri, oamenii legii au contro-
lat 5 persoane fizice care efectueazã acte
de comerþ în acest domeniu ºi 4 mijloace
de transport. Ca urmare a neregulilor con-
statate, poliþiºtii din cadrul S.I.C.E. au
aplicat 2 sancþiuni contravenþionale în
conformitate cu prevederile Legii nr. 12/

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova
au hotãrât, miercuri, sã respingã contestaþia
craioveanului Laurenþiu Capotescu zis Pã-
tatu, împotriva hotãrârii prin care Tribuna-
lul Dolj l-a menþinut în arest preventiv, în
schimb i-au ridicat unuia dintre inculpaþi in-
terdicþia de pãrãsire a judeþului: „Respinge,
ca nefondatã, contestaþia declaratã de in-
culpatul Capotescu Gheorghe Laurenþiu.
Admite contestaþia declaratã de inculpatul
Florescu Radu Alin. Desfiinþeazã, în parte,
încheierea atacatã ºi, rejudecând: Înlocuieº-
te obligaþia impusã inculpatului Florescu
Radu Alin, în sensul cã: impune inculpatu-
lui sã nu pãrãseascã teritoriul României,
decât cu încuviinþarea prealabilã a organu-
lui judiciarã. Menþine celelalte dispoziþii ale
încheierii atacate. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu din
7.03.2018”, se aratã în hotãrârea instanþei.

Reamintim cã procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova au anunþat, pe 5
aprilie 2017, reþinerea pentru o perioadã de
24 de ore a inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu
Capotescu zis „Pãtatu”, Ahmed Cristian
Bulacu, Radu Alin Florescu ºi Gheorghe
Sorin Ciucã pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire a unui grup infracþional orga-
nizat, trafic de persoane, trafic de minori ºi

Contestaþie respinsã pentru autorulContestaþie respinsã pentru autorulContestaþie respinsã pentru autorulContestaþie respinsã pentru autorulContestaþie respinsã pentru autorul
jafului de la agenþia de pariurijafului de la agenþia de pariurijafului de la agenþia de pariurijafului de la agenþia de pariurijafului de la agenþia de pariuri

Marian Mãdãlin Boericã, tânãrul de 24 de
ani, din Craiova, care, vinerea trecutã, înar-
mat cu un pistol de jucãrie, a intrat într-o agen-
þie de pariuri sportive din centrul Craiovei, a
ameninþat-o pe angajatã ºi a fugit cu 7.000 de

lei, rãmâne în spatele gratiilor. Tribunalul Dolj
a respins contestaþia formulatã de acesta îm-
potriva hotãrârii prin care magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova i-au emis, duminicã, mandat
de arestare preventivã pentru 30 de zile.

din data de 04.03.2018. Obligã
inculpatul contestator Boericã
Mãdãlin Marian, la plata sumei de
50 lei cu titlu de cheltuieli judicia-
re în favoarea statului. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consiliu,
06.03.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, vineri, 2 martie
a.c., în jurul orei 22.45 poliþiºtii cra-
ioveni au fost sesizaþi prin 112 cu
privire la faptul cã un bãrbat a pã-
truns într-o agenþie Superbet din
centrul oraºului, în zona Unirea, a

ameninþat-o pe angajatã cu un pis-
tol ºi a fugit cu toate încasãrile, res-
pectiv 7.000 de lei. Bãrbatul nu avea
faþa acoperitã, iar echipa de cerce-
tare, coordonatã de un procuror de
la Parchetul de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, a reuºit, sâmbãtã dupã-
amiazã, sã punã mâna pe autorul
jafului. S-a stabilit cã era vorba de-
spre Marian Mãdãlin Boericã, de 24
de ani, din Craiova. Poliþiºtii au des-
cins la locuinþa acestuia, o camerã
în cãminul Liceului „Charles Lau-
gier”, ºi au gãsit pistolul folosit în

jaf, o armã din plastic, lucru pe care
angajata agenþiei de pariuri nu avea
însã cum sã îl ºtie. În plus, oamenii
legii au descoperit ºi banii sustraºi
de tânãr. Acesta a fost ridicat ºi dus
la sediul Poliþiei Municipiului Craio-
va pentru audieri. Le-a declarat oa-
menilor legii cã sãrãcia l-a împins

sã comitã asemenea faptã. Nu are
nici un fel de venituri, ºi-a încercat
norocul la muncã în strãinãtate,
însã s-a întors acasã ºi mai juca din
când în când fotbal pentru echipa
A.S. Voinþa Belcin, din Liga a V-a
doljeanã, la care este legitimat din
anul 2015.

Capotescu rãmâne în spatele gratiilor,
în dosarul de trafic de persoane

Magistraþii Curþii de
Apel Craiova au menþi-
nut, miercuri, hotãrârea
prin care Tribunalul Dolj
a menþinut mãsura
arestãrii preventive faþã
de Laurenþiu Capotescu
zis „Pãtatu”, dar ºi
controlul judiciar faþã de
finii sãi, în dosarul în
care au fost trimiºi în
judecatã, alãturi de alte
10 persoane, pentru de
constituire a unui grup
infracþional organizat,
trafic de persoane, trafic
de minori ºi proxenetism. Capo-
tescu ºi finii sãi au fost ridicaþi în
urma unei acþiuni, de pe 5 aprilie
2017, a poliþiºtilor ºi procurorilor
de crimã organizatã craioveni.

proxenetism. Procurorii DIICOT Craiova au
comunicat cã, „în perioada anilor 2014-
2017, inculpaþii Capotescu Gheorghe Lau-
renþiu, Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu
Radu Alin au constituit un grup infracþional
organizat în scopul comiterii infracþiunilor
de trafic de persoane, trafic de minori ºi
proxenetism, grup la care a aderat, în cur-
sul anului 2015 ºi inculpatul Ciucã Gheor-
ghe Sorin. Având în vedere natura legãturii
dintre inculpaþi (Capotescu Gheorghe Lau-
renþiu este naºul inculpaþilor Bulacu Ahmed
Cristian ºi Florescu Radu Alin), a existat o
colaborare optimã, strânsã ºi constantã, ro-
lurile lor în realizarea activitãþii infracþionale
nefiind aceleaºi, modalitatea concretã în care
îºi împãrþeau sarcinile fiind determinatã de
împrejurãrile de fapt ºi de necesitãþile prac-
tice ale realizãrii scopului infracþional – ob-
þinerea de venituri în mod facil din exploata-
rea sexualã a victimelor”. 13 persoane sunt
trimise în judecatã în acest dosar: Gheor-
ghe Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ah-
med Cristian Bulacu, Radu Alin Florescu,
Gheorghe Sorin Ciucã, Alin Marius Mitru-
lescu, Cristian Aurel Barbu, Maria Luciana
Ciucã, Constanþa Dobrin, Florentina Andre-
ea Dunãreanu, Laura Dunoiu, Teodora Ma-
ria Gheorghe, Ana – Maria Lopãþel ºi Miha-
ela Alexandra Tucã, pentru constituirea unui
grup infracþional organizat, trafic de persoa-
ne, trafic de minori, proxenetism ºi mãrtu-
rie mincinoasã, Bulacu fiind acuzat ºi de ne-
respectarea regimului armelor ºi muniþiilor,
în timp ce numãr victimelor depãºeºte 20.

Acþiuni pentru combaterea activitãþilor ilicite
din domeniul colectãrii materialelor reciclabile

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii
Economice de la IPJ Dolj, împreunã
cu poliþiºti din cadrul Postului de
Poliþie Coþofenii din Faþã, au
organizat, ieri, o acþiune pe linia
prevenirii ºi combaterii faptelor
de evaziune fiscalã ºi activitãþilor
ilicite din domeniul „colectãrii ºi
valorificãrii materialelor reciclabi-
le” pe raza judeþului Dolj. Pentru
neregulile constatate, oamenii
legii au aplicat amenzi în valoare
de 10.000 lei ºi au confiscat 1.420 kg
deºeu aluminiu, 800 kg plumb ºi
5.600 kg acumulatori auto uzaþi.

1990 privind protejarea populaþiei împo-
triva unor activitãþi comerciale ilicite.
Sancþiunile aplicate de poliþiºti se ridicã
la valoarea de 10.000 lei. Valoarea mãr-
furilor confiscate este de 23.000 lei, re-
prezentând contravaloarea a 1.420 kg de-
ºeu aluminiu, 800 kg plumb, 5.600 kg
acumulatori auto uzaþi. Întreaga cantita-
te de acumulatori a fost descoperit în tra-
fic, într-o autoutilitarã ºi a fost confis-
catã pentru cã deþinãtorul nu avea docu-
mente legale. Astfel, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj, cu ocazia
controlului efectuat pe DN 6 – DE 70,
tronsonul Filiaºi – Craiova, în zona Rom-
petrom – Sere a fost identificatã în trafic
o autoutilitarã în care se afla cantitatea
de 5.600 kg acumulatori auto uzaþi, în
valoare de 12.600 lei, transportatã în ve-
derea comercializãrii de cãtre o persoanã
fizicã din comuna Coþofenii din Faþã cã-
tre diferiþi clienþi, fãrã a fi însoþitã de fac-
turi care sã justifice provenienþa mãrfii.-
 Persoana fizicã a fost sancþionatã con-
travenþional cu suma de 5.000 lei con-
form Legii 12/1990, dispunându-se tot-
odatã confiscarea cantitãþii de 5.600 kg
acumulatori auto uzaþi, în valoare de
12.600 lei, pentru care nu s-a putut pre-
zenta documente de provenienþã.
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Pe afluenþi ºi celelalte râuri in-
terioare nivelurile ºi debitele au
fost staþionare ºi în creºtere în
întreg bazinul. Nivelurile pe râuri
la staþiile hidrometrice se situau
ieri sub cotele de apãrare.

Fenomenele de iarnã pe râuri
au fost în restrângere ºi diminua-
re pânã la eliminare: pod de ghea-
þã Ac. Fântânele.  Cantitãþile de
precipitaþii înregistrate pe terito-
riul judeþului Dolj, anunþate ieri de
ABA Jiu, erau pentru 24 de ore
erau: 1.5 l/mp la Filiaºi, 2.0 l/mp
la Rãcari, 0.9 l/mp la Podari,1.8
l/mp la Scaieºti, 1.0 l/mp la Ne-

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
anunþat, ieri, cã la staþia hidrometricã
Rãcari cota de apãrare pe râul Jiu a fost
depãºitã. Nivelurile ºi debitele au fost
variabile pe cursul superior ºi în creºte-

re pe cursul mijlociu ºi inferior. Totoda-
tã, hidrologii au emis o atenþionare cod
galben de inundaþii pe Desnãþui (judeþe-
le Mehedinþi ºi Dolj) ºi Teslui (judeþele
Dolj ºi Olt).

goieºti, 0.9 l/mp la Albeºti, 0.5 l/
mp la Breasta, 6.6 l/mp la Cãlu-
garei, 2.7 l/mp la Dragoia, 2.0 l/
mp la Goicea, 1.5 l/mp la Gabru,
2.1 l/mp la Afumaþi, 4.6 l/mp la
fântânele ºi 2.2 l/mp la Bãileºti.

DJ 641 Mischii – Caracal,
inundat la Pârºani

Ieri-dimineaþã, ca urmare a pre-
cipitaþiilor cãzute în ultima perioa-
dã ºi a cedãrii apei din stratul de
zãpada s-au produs scurgeri de pe
versanþi ºi torenþi, ducând la creº-
teri de niveluri ºi debite pe pârâul
Teslui, fãrã depãºirea cotelor de

apãrare. A fost inundatã partea ca-
rosabilã a DJ 641 Mischii - Cara-
cal, în localitatea Pieleºti, sat Pâr-
ºani, pe o lungime de 75-80 me-
tri cu o înãlþime a lamei de apã
de 65 centimetri, din cauza inca-
pacitãþii de preluare a debitului de
cãtre tuburile de scurgere din
zonã de subtraversare a podului
de cale feratã.

Circulaþia în zonã a fost închi-
sã, fiind dirijatã pe o rutã ocoli-
toare situatã aval 500 metri, pânã
la retragerea apei de pe carosabil.

Þinând cont de actuala situaþie
hidro-meteorologicã în continua-
re se monitorizeazã evoluþia nive-
lurilor ºi debitelor pe cursul de apã
de cãtre personalul formaþiei Ro-
bãneºti- SGA Dolj.

Conform prognozei elaborate
de INHGA-CNPH, precum ºi de
Compartimentul Prognoze Bazina-
le al ABA Jiu, debitele vor fi în ge-
neral în creºtere, ca efect combi-
nat al precipitaþiilor lichide pro-
gnozate, cedãrii apei din stratul de
zãpadã ºi propagãrii.

Sunt posibile scurgeri impor-
tante pe versanþi, torenþi, pâraie,
viituri rapide pe unele râuri mici
din Oltenia cu posibile efecte de
inundaþii locale, creºteri de debite
ºi niveluri cu posibile depãºiri ale
cotelor de atenþie.

Se monitorizeazã situaþia
hidrologicã amonte ºi aval

de barajul Fântânele
Aval de acumulãri, debitele pot

fi influenþate de uzinãri ºi mane-
vrele efectuate la baraje. ABA Jiu,
prin SGA Dolj, monitorizeazã si-
tuaþia hidrologicã amonte ºi aval
de barajul Fântânele, precum ºi
evoluþia nivelurilor în lac, respec-
tând Regulamentul de exploatare
al acumulãrii pe timp de iarnã.

Institutul Naþional de Hidrolo-
gie ºi Gospodãrire a Apelor a emis
cod galben de inundaþii în inter-
valul  pânã astãzi, la ora 14.00,
pe râurile din bazinele hidrografi-
ce Bega Veche, Bega - bazin su-
perior ºi mijlociu (judeþul Timiº),
Timiº - bazin superior ºi afluenþi
bazin mijlociu amonte S.H. Lugoj,
Pogãniº - bazin superior, Bârza-

va, Moraviþa, Caraº, Nera – bazin
superior ºi mijlociu (judeþele Caraº
Severin ºi Timiº), Desnãþui (jude-
þele Mehedinþi ºi Dolj), afluenþii
Motrului aval S.H. Broºteni (jude-
þul Mehedinþi) ºi Teslui (afluent al
Oltului) – judeþele Dolj ºi Olt.

Se menþioneazã cã fenomenele
hidrologice periculoase se pot pro-
duce ºi pe afluenþi de grad infe-
rior ai râurilor.

Specialiºtii au anunþat cã se
impune urmãrirea evoluþiei situa-
þiei hidrometeorologice, în con-
formitate cu „Regulamentul pri-
vind gestionarea situaþiilor de ur-
genta generate de inundaþii, fe-
nomene meteorologice periculoa-
se, accidente la construcþii hidro-
tehnice, poluãri accidentale pe
cursurile de apã ºi poluãri mari-
ne în zona costierã”.

RADU ILICEANU

În stabilirea graficului de monitorizare ºi
control pentru semestrul al II-lea al anului
ºcolar 2017-2018 s-a þinut cont de mai mul-
te criterii: rezultatele la examenele naþionale
(procentul de promovabilitate la Examenul
Naþional de Bacalaureat ºi notele mai mari
de 5,00 la Evaluarea Naþionalã); ponderea
notelor în scãdere la examenele naþionale,
comparativ cu anul de învãþãmânt precedent;
ritmicitatea cu care trebuie sã se desfãºoare
inspecþia ºcolarã generalã; numãrul reclama-
þiilor, sesizãrilor, memoriilor înregistrate de
unele unitãþi de învãþãmânt; solicitarea ºco-
lilor pentru efectuarea inspecþiilor.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, prin monitorizarea, în-

S-a definitivat calendarul inspecþiilor în învãþãmânt
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a stabilit graficul de monitorizare ºi
control, pentru acest semestru, al cadrelor didactice din învãþãmântul

preuniversitar, conform metodologiei în vigoare, prin adoptarea ºi aplicare
prevederilor Regulamentului de inspecþie a unitãþilor de învãþãmânt preu-

niversitar, aprobat prin Ordinul MECTS nr.5547/06.10.2011.

drumarea, controlul ºi evaluarea sis-
temicã ºi de proces se contribuie la
asigurarea calitãþii educaþiei, astfel
încât activitãþile din procesul educa-
þional sã se raporteze la standardele
de referinþã ºi la bunele practici naþi-
onale ºi internaþionale. Vor fi realizate
cinci tipuri de inspecþii: generale/de
revenire; de specialitate (pe grupuri
þintã: profesori debutanþi, profesori cu
rezultate deficitare, cadre didactice în
unitãþi cu rezultate slabe la examene-
le naþionale); tematice; de monitori-
zare/validare externã a procesului de
autoevaluare; de evaluare externã în
vederea acreditãrii. Echipele de in-
spectori vor fi formate de 2 – 8

membri, iar în acest semestru vor fi orga-
nizate 14 inspecþii generale, la douã Cole-
gii, un liceu teoretic, trei licee tehnologice,
un Seminar teologic ºi ºapte ºcoli gimna-
ziale. De asemenea, vor avea loc 20 de in-
specþii de specialitate, ºi douã tematice, iar
14 vor fi de revenire la unitãþile ºcolare unde
au avut loc inspecþii generale, în primul se-
mestru. Toate acestea vor avea loc dupã
un calendar bine stabilit. Cele generale se
vor finaliza în iunie 2018, în aceeaºi lunã
fiind finalizate ºi cele tematice ºi de specia-
litate. Calendarul a fost modificat în func-
þie de suspendarea cursurilor din cauza fe-
nomenelor meteorologice extreme.

CRISTI PÃTRU

De foarte mulþi ani, elevii din toatã þara
participã la un concurs de creaþie, în care ei
sunt actorii: editarea unor reviste ºcolare,
concepute de ei. Revistele ºcolare scrise ºi
redactate de elevii din cursul gimnazial ºi li-
ceal vin în sprijinul formãrii tinerilor ºi ca-
drelor didactice. Regulamentul de avizare a
acestor publicaþii are în vedere mai multe
obiective: cunoaºterea ºi popularizarea re-
vistelor concepute ºi conduse de elevi; dez-
voltarea experienþei în domeniul publicisticii
ºcolare; implicarea unui numãr cât mai mare
ºi cât mai variat de talente; formarea ºi dez-
voltarea la elevi a competenþelor de comuni-
care în acest domeniu; cultivarea respectu-
lui pentru cuvântul scris, pentru exprimarea
corectã în limba românã; creºterea nivelului
de cunoºtinþe de tehnoredactare, documen-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a trimis cãtre unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din judeþregulamentul pentru prezentarea ºi editarea revistelor

ºcolare. Este un concurs de anvergurã, cu tradiþie, destinat elevilor, aceºtia fiind
cei care o concep, sub îndrumarea cadrelor didactice. Anul trecut, Premiul I la

nivel naþional a fost obþinut de Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova.

tare, investigare, multiplicare, difuzare a unei
publicaþii ºcolare. În vederea avizãrii revis-
telor vor fi avute în vedere mai multe crite-
rii: aria de adresare ºi conþinutul: caleidoscop;
redactate în limbi strãine; beletristice; ºtiin-
þifice; specialitãþi tehnice; culturã artisticã;
ºtiinþifico – fantastice; umoristice ºi de ati-
tudine; tipul formei de prezentare (foi vo-
lante, minimum zece pagini), cu apariþii lu-
nare, ziare (20 – 30 de pagini).

Conform precizãrilor prof.  Simona Chi-
riþã, inspector pentru activitãþi extraºcolare
în cadrul ISJ Dolj, creaþiile vor fi prezentate
pe hârtie sau în format electronic, vor avea
maximum douã cadre didactice coordona-
toare ºi vor fi depuse pânã pe 23 martie la
sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
În 2017, cea mai bunã revistã din þarã a fost

desemnatã cea a colecti-
vului de la Colegiul Naþio-
nal „Carol I” din Craiova.
„Am obþinut, în anul pre-
cedent, Premiul I, cu re-
vista „The Catcher”, scri-
sã în românã ºi englezã. A
fost un succes, care mer-
ge pe tradiþie, de aceea ne
înscriem ºi acum în acest
proiect ºi sperãm sã câºti-
gãm”, a menþionat prof.
Cristian Angel Stãicu-
lescu, manager al Cole-
giului Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU
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Faptul cã în politicã e posibil orice,
uneori chiar… imposibilul, e deja un ade-
vãr verificat, la noi ºi mai peste tot, aproa-
pe axiomatic (a nu se uita cazul Americii
trumpiste, încã fãrã un deznodãmânt pre-
vizibil!). ªi nu mã refer doar la ascensiu-
nea unor formaþiuni cripto-fasciste ori
chiar naziste (cele cripto-comuniste de-
nunþate cu atâta ardoare îmi par de o gra-
tuitate genuinã, dacã evaluãm aptitudinile
unei burghezii, nu doar roºii, ci multico-
lore, din ograda proprie) în parlamente
europene, ci la un derapaj grosier al poli-
ticului în ultimele sale stagiuni. Exemplul,
cel mai recent ºi mai elocvent, îl oferã
rezultatul ultimelor alegeri din Italia, care
deschid, printre altele, o perioadã de in-
certitudine a cãrei duratã nimeni, nici din-
tre exuberanþii victorioºi, nici dintre în-
vinºii incapabili sã-ºi depãºeascã perple-
xitatea ºi nici mãcar dintre analiºtii de soi
ºi, în particular, autodesemnaþi neutri ob-
servatori, nu o întrevede.

Pe scurt, media italiene continuã, din
ceas în ceas, sã actualizeze scorurile în-
registrate, în procente ºi în numãr de fo-

tolii pentru cele douã camere. Iar, cu mi-
nime ºi nesemnificative excepþii, ele rã-
mân în limitelor exit-poll-urilor.

La nivel de formaþiuni, partidul Cinque
Stelle al lui Beppe Grillo, transferat, înain-
tea… partidei „juniorului” Luigi De Maio,
deþine recordul de 32,7 la sutã la Camerã ºi
32,2 la sutã la Senat, urmat, neverosimil,
de Liga lui Matteo Salvini (un scor istoric),
cu 17, 4 la sutã, la Camerã ºi 17,6 la Senat,
dupã care, în ordine, perdanþii: PD-ul lui
Matteo Renzi ºi al lui Paolo Gentiloni, cu
un 18, 7 la sutã, la Camerã, ºi 19,1 ls sutã
la Senat, ºi acesta unul istoric, dar în jos,
ca ºi Forza Italia, a lui Berlusconi, cu 14 la
sutã, la Camerã, ºi 14,4 la Senat.

Aºadar, greu, dacã nu cu neputinþã, mai
ales în lumina declaraþiilor din toate pãrþi-
le, de alcãtuit o majoritate, oricât de fragi-
lã, pentru a cere votul de investiturã pre-
ºedintelui Mattarella.

Situaþia pe coaliþii e urmãtoarea:263 de
voturi pentru Coaliþia de dreapta, 223 pen-
tru Cinque Stelle ºi doar 118 pentru o po-
sibilã coaliþie de stânga, la Camerã, iar la
Senat 123 pentru dreapta, 112 pentru gril-

lini „Cinci Stelle” ºi numai 60 pentru pre-
supusa coaliþie de stânga.

Cum pragul pentru o majoritate aspi-
rantã la guvernare e de 316 deputaþi ºi 158
de senatori ºi, cum se poate observa, nicio
coaliþie nu îndeplineºte numãrul, rãmân
deschise cel puþin trei cãi de ieºire din cri-
zã: coaliþii contra-naturii (toate intrã sub
acest verdict, nu doar din raþiuni „doctri-
nare”, ci în baza propriilor declaraþii ante-
ºi post-electorale), aºadar o soluþie scoa-
sã din uz; un eventual trafic de aleºi, un
sport nelipsit nici el de istorie, care ar pu-
tea fi încercat numai de coaliþia de dreap-
ta, dar greu de crezut din cauza profilului
liderului extremist Salvini, cel ce continuã
sã se autoproclame premier, mai ales cã
„europeanul” Tajani s-a ºi întors, sub sem-
nãturã, în comodul cabinet de preºedinte
al Parlamentului European. cât despre cin-
cisteliºti (nu ºtiu cum ar putea fi numiþi
în românã, cã doar nu sunt…Club sportiv
ca în cazul echipei din Ghencea, astfel i-
ar cumpãra pe loc… Becali!), ei nici nu
vor sã audã de vreo „afacere” de acest
fel, antipolitici, cum se definesc.

Cãrþile sunt încã în joc potrivit calen-
darului constituþional cam încã vreo trei
sãptãmâni, rãstimp pentru acreditarea ale-
ºilor, alcãtuirea structurilor (grupuri, staf-
furile la cele douã camere etc.) ºi, abia,
apoi, când se va constitui ori nu o idee de
vreo majoritate se va urca dealul Quirina-
le la Sergio Mattarella cu propuneri.

Spre deosebire de la noi, ºeful statului
italian nu vrea un guvern al sãu, însã nici
nu va dispus sã iasã din prerogativele con-
stituþionale. Astfel încât, cam în preajma
zilei zise a pãcãlelilor, 1 aprilie, nu lipsesc,
în Peninsulã, voci ºi informate ºi autori-
zate care ipotizeazã deja o altã cale, cel
mai puþin scontatã ºi care seamãnã cu o
partidã de fotbal amânatã sine die, asta în-
semnând pânã la finele anului. Soluþia ar
fi pãstrarea lui Paolo Gentiloni ca premier,
cu o echipã schimbatã ºi negociatã cu
structurile noului Parlament, o opþiune pe
cât de ºocantã, pe atât de liniºtitoare, în
Europa mai ales, dar chiar ºi în Italia unde
dezbaterile post-electorale au atins deja
zone ale unei confruntãri cu nelipsitul gust
al scandalului.

Partida (politicã) din Italia amânatã Partida (politicã) din Italia amânatã Partida (politicã) din Italia amânatã Partida (politicã) din Italia amânatã Partida (politicã) din Italia amânatã sie diesie diesie diesie diesie die?...?...?...?...?...

Conferinþa primarilor euro-
peni cu tema “Dezvoltarea ca-
pacitãþii urbane de apãrare
contra terorismului”, organiza-
tã de Comisia Europeanã, îm-
preunã cu Comitetul Economic
ºi Social European, s-a axat în
principal pe soluþii de securita-
te personalizate, mãsuri de con-
solidare a prevenirii radicalizã-
rii la nivel local, cooperarea din-
tre sectoarele public ºi privat ºi
oportunitãþi de finanþare pentru
spaþiile publice prin intermediul
diferitelor instrumente financia-
re ale UE.

„Într-o Europã ce oferã pro-
tecþie, este esenþial ca fiecare
dintre cetãþenii noºtri sã se sim-
tã în siguranþã atunci când mer-
ge pe stradã. Soluþiile de securi-
tate personalizate ar trebui sã
devinã piatra de temelie pentru
modul în care ne protejãm spa-
þiile publice de terorism. Suntem
aici pentru a ajuta în mod con-
cret statele membre, cu fonduri
ºi expertizã, sã îºi sporeascã
eforturile la toate nivelele – eu-
ropean, naþional ºi local”, a subli-

Ieri, la Bruxelles,

Primarii din UE au discutat despre securitatea spaþiilor publice
Ieri, mai mulþi primari ai localitãþi-

lor din Europa s-au reunit la Bruxelles
pentru a discuta lecþiile învãþate din re-

Comisarul european pentru politicã regionalã Corina Creþu:
„Securitatea oraºelor noastre are o dimensiune socialã: accesul la
servicii de bazã de calitate ºi nesegregate, regenerarea urbanã, eman-
ciparea comunitãþii. Putem gãsi soluþii lucrând împreunã, la toate
nivelele, pentru a contracara extremismul ºi violenþa înainte ca acestea
sã prindã rãdãcini pe strãzile noastre”.

Preºedintele Comitetului Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz:
„Siguranþa în comunitate este o prioritate ºi, prin aducerea laolaltã a
tuturor nivelelor guvernamentale, UE ia mãsurile necesare pentru
combaterea terorismului. Trebuie sã cooperãm dincolo de graniþe,
sã investim la nivel local pentru a contracara radicalizarea ºi sã ne
asigurãm cã serviciile noastre de securitate sunt pregãtite sã previ-
nã viitoare atacuri. Munca noastrã începe în oraºele noastre”.

niat Comisarul Dimitris Avramo-
poulos, responsabil pentru migra-
þie, afaceri interne ºi cetãþenie.

În continuarea Declaraþiei
de la Nisa din 29 septembrie
2017, conferinþa a reprezen-
tat unul dintre principalele re-
zultate ale Planul de acþiune
UE pentru sprijinirea protecþiei
spaþiilor publice, ce a fost pre-
zenta t  în  oc tombrie  2017.
“Suntem dedicaþi cooperãrii
strânse cu oraºele ºi autoritã-
þile locale pentru a întãri pro-
tecþia spaþiilor noastre publi-
ce, fãrã a compromite însã
chiar valorile pe care le apã-
rãm: deschidere, toleranþã ºi
libertate”, a adãugat comisa-
rul pentru Uniunea securitã-

þii Julian King.

MARGA BULUGEAN

centele atacuri teroriste ºi pentru a face
schimb de bune practici în ceea ce pri-
veºte protecþia spaþiilor publice.



Pianistul Mihai Ungureanu,
solist în concertul de astã-searã

al Filarmonicii „Oltenia”
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Pentru ediþia curentã, biblioteca orga-
nizeazã o serie de manifestãri ºi acþiuni
culturale menite sã le capteze interesul
craiovenilor ºi sã le stimuleze preocupa-
rea pentru lecturã ºi culturã.

Astfel, pe parcursul celor trei zile, ce-
lor care vor participa la Târgul de Tu-
rism al Olteniei le-au fost pregãtite o ex-
poziþie de ghiduri turistice, albume, me-
nite sã le fie utile tuturor celor care sunt
în cãutarea unor destinaþii exotice.

Prichindeii vor fi privilegiaþi ºi de
aceastã datã. Pictura pe faþã, o expoziþie
de carte ºi atelierele de hand-made sunt
doar câteva dintre acþiunile pe care le pro-
punem. Copiii vor fi asistaþi în confecþi-
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ediþie a Târgului de Tediþie a Târgului de Tediþie a Târgului de Tediþie a Târgului de Tediþie a Târgului de Turism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Olteniei

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” participã în perioada  9-
11 martie 2018 la cea de-a III-a ediþie

a Târgului de Turism al Olteniei, acti-
vitate desfãºuratã în incinta Centrului
Multifuncþional.

onarea de brãþãri magice, împletituri de
hârtie sau semne de carte. ªi, pentru ca
totul sã se desfãºoare într-o atmosferã
ludicã, cei mici sunt invitaþi sã coloreze
ºi sã ia cu asalt jocurile interactive care
vor fi disponibile la standul bibliotecii:
Cluedo, Dixit, Ticket to USA sau Puzzle.

„Biblioteca îºi are locul ei bine definit
în ecuaþia turismului. Ne aflãm pentru al
treilea an consecutiv între participanþii la
Târgul de Turism al Olteniei. Alãturi de
cãrþile ºi ghidurile cu profil turistic pe care
le vom prezenta la Centrul Multifuncþio-
nal, le propunem tuturor celor care vor
zãbovi la standul bibliotecii activitãþi din-
tre cele mai atractive. Copiilor, la fel ca

în ani precedenþi, le-am rezervat cele mai
multe proiecte. Picturã pe faþã sau jocuri
practice, colegii mai sunt gata sã aducã
veselia în rândul celor mici”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Toþi craiovenii prezenþi la Târgul de
Turism al Olteniei îºi vor putea face per-
mis electronic de bibliotecã pentru a de-
veni utilizatori activi ºi a putea beneficia
de cele mai noi apariþii de pe piaþa edito-
rialã precum ºi de toate serviciile Biblio-
tecii „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru

ºi Aristia Aman”

Poliþiºtii Biroului Rutier Craio-
va ºi Poliþiºtii Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova au desfãºurat, ieri, o „razie”
în trafic, în municipiul Craiova,
în cadrul cãreia au fost vizate
doamnele ºi domniºoarele parti-
cipante la trafic. Mai exact, pen-
tru a sãrbãtori Ziua Internaþionalã
a Femeii, poliþiºtii au oprit în tra-
fic doamnele sau domniºoarele
care conduceau autovehicule pe
strãzile din Craiova ºi, spre sur-
prinderea acestora, în loc sã le so-
licite documentele pentru a le con-
trola, oamenii legii  le-au ,,sancþi-
onat” cu flori ºi felicitãri. Acþiu-

Orchestra Simfonicã a Filarmo-
nicii „Oltenia”, condusã de dirijo-
rul Theo Wolters (Olanda), prezintã
astã-searã, de la ora 19.00, un con-
cert al cãrui program cuprinde
Triptic simfonic de Adrian Pop,
„Totentanz” pentru pian ºi orches-
trã, S. 126 de Franz Liszt ºi Sim-
fonia nr. 1 în Do minor, op. 68 de
Johannes Brahms. Solistul serii este
pianistul Mihai Ungureanu.

Theo Wolters s-a nãscut la Me-
lick, oraº din sudul Olandei, în anul
1955, fiind mezinul unei numeroa-
se familii de muzicieni. Ca mem-
bru al prestigioasei Royal Concer-
tgebouw Orchestra a participat la
sesiuni de înregistrãri audio-video,
alãturi de cei mai mari dirijori ai
momentului: Leonard Bernstein,
Bernard Haitink, Carlos Kleiber,
Riccardo Chailly, Nikolaus Harnon-
court. A fost chiar asistentul lui Ma-
riss Jansons la celebra orchestrã
din Amsterdam.

Solist concertist al Filarmonicii

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” invitã
publicul craiovean la expoziþia „Armonii recãpã-
tate”, prezentatã de Maria Monica Popescu
astãzi, de la ora 12.30, la Biserica „Sfântul Mina”
din Craiova. Autoarea este scriitoare, membrã a
Cenaclului Literar „Orizont” din Timiºoara între
anii 1974-1979, a Cenaclurilor „Nicolae Labiº” ºi
„Eugen Constance” din Craiova, între anii 1986-
1990, membrã a „Asociaþiei Scriitorilor Olteni”
între anii 2005-2007. De-a lungul activitãþii sale
literare a obþinut numeroase premii ºi distincþii.
De asemenea, din 2012 pânã în prezent a deschis
mai multe expoziþii în Craiova (Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Colegiul Naþional
„ªtefan Velovan”), la Teatrul „Gong” din Sibiu,
Colegiul Învãþãtorilor din Eforie Nord, Biblioteca
Judeþeanã „Gala Galaction” din Roºiorii de Vede
(judeþul Teleorman).

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte astãzi, începând

cu ora 15.00, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu”, întâlnirea lunarã a Cenaclului

Epigramiºtilor Olteni. În cadrul acþiunii va
fi lansatã cartea „Întâlniri prieteneºti cu

ªtefan Manea în împãrãþia plantelor”,
autor Petre Gigea Gorun. În programul

evenimentului figureazã ºi acordarea unor
distincþii de cãtre conducerea cenaclului,

respectiv recitaluri de epigrame din
creaþiile proprii ºi din clasicii literaturii

naþionalã ºi universalã.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Expoziþie la Biserica „Sfântul Mina” Cenaclul
Epigramiºtilor Olteni,
la Biblioteca „Aman”

nea poliþiºtilor rutieri a fost primi-
tã cu bucurie ºi zâmbete din par-
tea ºoferiþelor, iar în speranþa cã
prin aceastã activitate poliþiºtii ru-
tieri au reuºit sã le facã pe doam-
ne ºi domniºoare sã uite, mãcar
pentru moment de problemele co-
tidiene, le-au urat „La mulþi ani !”
ºi „O primãvarã frumoasã !”.

De Ziua Femeii, ºi poliþiºtii de
frontierã doljeni au oferit flori
tuturor femeilor care au traver-
sat frontiera româno-bulgarã,
precum ºi doamnelor care îºi
desfãºoarã activitatea în Punc-
tul de Trecere a Frontierei Cala-

fat. Acþiunea poliþiºtilor de fron-
tierã doljeni a continuat apoi ºi
la Centrul medico-social din lo-
calitatea Cetate, unde, prin ges-
tul lor, au încercat sã aducã un
strop de bucurie ºi fericire în su-
fletele doamnelor care sunt ca-
zate aici. Activitatea a fost des-
fãºuratã de poliþiºtii de frontie-
rã, cu sprijinul Asociaþiei Inter-
naþionale a Poliþiºtilor, Regiunea
Jiul Dolj. Poliþiºtii de Frontierã
doljeni ureazã tuturor femeilor o
primãvarã frumoasã, cu multe
împliniri ºi bucurii!

CARMEN ZUICAN

„Oltenia”, pianistul Mihai Ungu-
reanu apare cu regularitate în via-
þa muzicalã a þãrii ºi în strãinãtate,
atrãgându-ºi elogiile publicului ºi
criticii de specialitate. Este laurea-
tul mai multor competiþii naþionale
ºi a fost distins cu Premiul ATM
(Premiul Criticii Muzicale/1986).
De asemenea, participã frecvent în
juriile unor importante concursuri
internaþionale. Mihai Ungureanu s-
a implicat ºi în realizarea unor va-
loroase înregistrãri discografice. În
anul 2003, a înregistrat un CD cu
muzicã germanã contemporanã
(Gerhard Rosenfeld), în colabora-
re cu violonista Jenny Abel, iar un
an mai târziu a înregistrat în Ger-
mania, la Casa de discuri Hasted-
WDR 3, un CD „Portret Pascal
Bentoiu”, în colaborare cu Nor-
dwestdeutsche Philharmonie, sub
conducerea muzicalã a maestrului
Horia Andreescu ºi cu participarea
violonistei Jenny Abel.

MAGDA BRATU

Flori pentru doamne… în trafic ºi la frontierã Pianistul Mihai Ungureanu,
solist în concertul de astã-searã

al Filarmonicii „Oltenia”
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Anunþul tãu!
UJCM DOLJ anunta convocarea

A.G. Ordinara a membrilor asociati in
data de 23.03.2018 ora 10 la sediul UJCM
Dolj cu urmatoarea ordine de zi: 1. Ra-
portul de activitate pe anul 2017. 2. Ra-
portul cenzorului. 3. Aprobarea situa-
tiilor financiare si a bilantului contabil
pe anul 2017; 4. Raportul privind exe-
cutarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2017; 5. Raportul privind
modul de indeplinire de catre Comite-
tul Director a obligatiilor ce revin potri-
vit contractului de management  si des-
carcarea de gestiune. 6. Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2018. 7. Aprobarea nivelului coti-
zatiei anuale si a termenelor in care se
va achita aceasta de catre membrii aso-
ciati. 8. Alegerea presedintelui. 9. Ale-
gerea celorlalti membri ai comitetului
director. 10. Alegerea cenzorului si su-
pleantului. 11. Aprobarea actului addi-
tional de modificare a actului constitu-
tiv al UJCM Dolj. 12. Desemnarea dele-
gatilor UJCM Dolj la Congresul Coope-
ratiei Mestesugaresti din 24 mai 2018.
13. Desemnarea candidatilor UJCM Dolj
pentru Consiliul National UCECOM
Bucuresti, pentru perioada 2018-2022.

Privantu Dan Cristian anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul “Construire imo-
bil P cu destinaþia salã de evenimen-
te ºi spaþii anexã“ propus a fi ampla-
sat comuna Malu Mare, sat Preajba,
T29-P60 – Lot 1/1, T29-P60, T29-P57-
57/1- Lot 2, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Malu Mare, Dolj, în zilele de L-j, între
orele 8,00 -16 ºi vineri între orele 8,00 –
14,00 si la sediul titularului. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul  APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
COMUNA DANEÞI anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “MODERNIZARE
STRÃZI DE INTERS LOCAL ÎN COMU-
NA DANEÞI , JUDEÞUL DOLJ”, pro-
pus a fi amplasat în intravilanul co-
munei Daneþi, satele BRABEÞI, BRA-
NIªTE ºi LOCUSTENI, strãzile Gheor-
ghe Doja, Ion Creangã, Nicolae Titu-
lescu, Mihail Sadoveanu, Zaharia
Stancu, Liviu Rebreanu, Carol I, A.I.
Cuza, Mihai Eminescu, Vlad Þepeº,
Ioan Slavici, Victor Babeº, George Cã-
linescu, 22 Decembrie, Judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM DOLJ,
strada Petru Rareº, nr. 1, Mun.Craio-
va, jud. Dolj, în zilele de LUNI-JOI, în-
tre orele 8.00-16.00 ºi vineri, între ore-
le 8.00-14.00 ºi la sediul titularului din
str.Principalã, nr.160 sat Daneþi, Co-
muna Daneti, judetul Dolj. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

F.O.U.A.I. Cetate – Galicea Mare
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: ,,Mo-
dernizarea infrastructurii de irigaþii
aferente staþiilor de bazã ºi repompa-
re aparþinând F.O.U.A.I. Cetate – Gali-
cea Mare ,,propus a fi amplasat în co-
muna Cetate, sat Cetate, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul
F.O.U.A.I. Cetate – Galicea Mare din
str.Avram Iancu nr.31comuna Cetate,
jdeþul Dolj  în zilele de luni-joi între
orele 8:00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
PIRJOL SIMONA MARIA pentru

S.C. CRISTUS TRANS S.R.L. cu se-
diul in mun. CRAIOVA, str. THEO-
DOR AMAN, nr.7, bl.97 apt, sc.C,
ap.14 , Jud. DOLJ, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicita-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “CONSTRUIRE
CORP C1 - IMOBIL (P+Ep) CU DES-
TINATIA DE SALA DE EVENIMEN-
TE, SALA CONFERINTE, BUCATA-
RIE SI CAMERE CAZARE,CORP C2
- BUCATARIE DE VARA (P) SI IM-
PREJMUIRE TEREN”, propus a fi
amplasat in com. Ghercesti, str.
Aviatorilor, no. 8S, judetul Dolj. Infor-
matiile privind proiectul pot fi con-
sultate la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj din Craiova, str.
Petru Rares, no. 1 si la sediul S.C.
CRISTUS TRANS S.R.L. in mun.
CRAIOVA, str. THEODOR AMAN, nr.7,
bl.97 apt, sc.C, ap.14, Jud. DOLJ, in
zilele de luni pana joi, intre orele 8,00-
16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul  Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj din Craiova, str.
Petru Rares, no. 1, fax: 0251/419035
sau email: office@apmdj.anpm.ro.

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.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

OFERTE DE SERVICIU
Societate comer-
cialã angajeazã
electricieni pentru
reparaþii instalaþii
de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, l ivadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
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 aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând teren arabil
2,5 ha spatele Me-
tro ºi teren arabil
Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon:  0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re, 100-110 ani-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

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”!
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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 teren comuna

Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiin-
þarea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr dicþionar
enciclopedic volumul
I – 1962. Telefon:
0251/548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã ol-
teneascã, din
lânã (2,50 m x
3,50 m), covoare
þesute manual.
Telefon: 0764/
779.702.
Vând loc de veci,
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0725/
610.239.
Vând roþi spiþate
cu cauciucuri de
iarnã, preþ 1300
Ron. Telefion:
0762/183.205.
Vând baloþi lucer-
nã ºi coceni, comu-
na Pieleºti. Telefon:
0724/053.806.
Vînd plãci ondu-
late azbociment
1,20x 1,40 m re-
folosibile 6 lei /
buc. Telefon:
0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0749/
320.335.

Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transforma-
tor 24V ºi 12V, ca-
lorifere fontã
aproape noi, piese
Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre pie-
le noi, damigeanã
50 litri cu coº - 40
lei. Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dormi-
tor sau magazie
vopsite cu geamuri
ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restauran-
te. Telefon: 0768/
661.401.
Vând televizor mic
– 100 lei, televizor
mare 100 lei, ma-
ºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi supra-
puse Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.

Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect - 100 lei,
televizor color -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, cuverturã
plusatã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii nefo-
losite – 120 lei, co-
vor persan 220x
210, 2 apometre 15
lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în funcþi-
une. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare saloa-
ne cabinete medica-
le. Telefon: 0722/
956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirieze
apartament 2 came-
re sau garsonierã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0767/042.261.

PIERDERI
Pierdut certificat
constatator sediu
pentru S.C. VIXI-
MAR SRL . Se de-
clarã nul.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 9 martie 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:

ANUNÞ DE PARTICIPARE
pentru selecþia de oferte în vederea realizãrii in-

vestiþiei
„Amenajare si modernizare Sala parter Restau-

rant Flora + Reamenajare Salonul galben+Salo-
nul albastru+Extindere si modernizare Toalete

clienti parter Restaurant Flora”

Parc – Turism S.A. Craiova  în calitate de benefi-
ciar, organizeazã la sediul din strada Bibescu, nr.12,
Craiova, în data de 28.03.2018, ora 1200, selecþia de
oferte în vederea atribuirii contractului de lucrãri,
având ca obiect „Amenajare si modernizare Sala
parter Restaurant Flora + Reamenajare Salonul
galben+Salonul albastru+Extindere si modernizare
Toalete clienti parter Restaurant Flora” Documen-
taþia poate fi ridicatã de la sediul beneficiarului de la
data de 08.03.2018 pânã la data de 26.03.2018, ora
1600, în zilele lucrãtoare, între orele 800 - 1600. Costul
documentaþiei este de 500 lei cu T.V.A.  inclus ºi se va
achita cu numerar la casieria societãþii. Contravaloa-
rea documentaþiei nu se va restitui.

Informaþii suplimentare la telefon 0722435264,
persoanã de contact Alniþi Maria.

Clarificãrile formulate la documentaþia de atribuire
se pot solicita numai în format electronic la adresa de
e-mail: office@hotel-parc-craiova.ro.

Anunþul se regãseºte ºi pe site-ul Parc-Turism S.A.
Craiova: www.hotel-parc-craiova.ro ºi afiºat la sediul
societãþii din strada Bibescu, nr. 12, Craiova ºi la Resta-
urantul Flora din strada Mihai Viteazul, nr. 18, Craiova.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Play-off, etapa I

CFR Cluj – CSMP Iaºi,
astãzi, ora 20.45

„U” Craiova – Astra,
sâmbãtã, ora 20.45

FCSB – Viitorul,
duminicã, ora 20.45

Clasament play-off

1. CFR Cluj 30p
2. FCSB 28p
3. Craiova 26p
4. Astra 22p
5. Viitorul 22p
6. CSMP Iaºi 20p

Play-out, etapa I

FC Botoºani – Juventus,
astãzi, ora 18

Chiajna – Sepsi,
sâmbãtã, ora 18

FC Voluntari – ACS Poli,
duminicã, ora 18

Dinamo – Gaz Metan,
luni, ora 20.45

Clasament play-out

1. Botoºani 20p
2. Dinamo 20p
3. Chiajna 14p
4. Voluntari 14p
5. ACS Poli 14p
6. Sepsi Sf. G. 10p
7. Mediaº 8p
8. Juventus 6p

„Ion Oblemenco” a fost plasat pe locul 4 în lume
de arhitecþii concursului „Stadionul anului”,

inclusiv înaintea arenei din Madrid, care va gãzdui
finala Champions League de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco” din
Craiova a fost plasat pe locul 4 în
clasamentul celor mai bune arene
inaugurate în 2017 în lume, de
cãtre juriul concursului organizat
de stadiumdb.com. Arena din Bã-
nie, care a costat aproximativ 55
de milioane de euro, a fost notatã
de juriul de arhitecþi cu 2,68 punc-
te pentru valoarea arhitecturalã, 3
puncte pentru funcþionalitate ºi 1,3
puncte pentru inovaþie, în total 6,98
puncte, cu care a depãºit Wanda
Metropolitan, stadionul pe care
evolueazã Atletico Madrid ºi cel
care va gãzdui finala de anul viitor
a Champions League. Cel mai bun
stadion, cu 7,84 puncte, a fost
desemnat „Lujniki” din Moscova,
a cãrui refacere din temelii a costat
350 de milioane de euro ºi care va
gãzdui finala Campionatului Mon-
dial din vara aceasta. Pe locul 2,
cu 7,24 puncte, a fost „U Arena”
din Paris, care a costat 360 de
milioane de euro, iar pe locul 3, cu
7,12 puncte, s-a clasat „Mercedes
Benz Arena din Atlanta, care a
costat 1,7 miliarde de dolari.

La concursul “Stadionul Anului”
au fost acceptate iniþial 40 de stadioa-
ne terminate ºi inaugurate anul tre-
cut, apoi au rãmas 27 ºi în cele din
urmã doar 10. În clasamentul întoc-

mit dupã voturile publicului, arena din
Bãnie s-a clasat pe locul 16.

CNI pretinde cã terenul a fost
îngrijit cum trebuie

Dupã ce terenul noii arene din
Bãnie a fost criticat de toatã lumea,
în special de jucãtorii Universitãþii
ºi de antrenorul Devis Mangia,
Compania Naþionalã de Investiþii a
emis un comunicat prin care anun-
þã cã a fãcut toate demersurile pen-
tru ca suprafaþa de joc sã se pre-
zinte în condiþii bune. Ciudat, fi-
indcã vedem cu toþii în ce condiþii
se prezintã terenul.

„Având în vedere numeroasele
articole apãrute în presã privind
situaþia gazonului pe stadionul “Ion
Oblemenco”, facem urmãtoarele
precizãri: - Gazonul a fost montat
în toamna anului 2017. Ulterior
instalãrii acestuia, suprafaþa de joc
a întrunit, în urma testãrii cu apa-
raturã omologatã FIFA/UEFA, un
punctaj suficient încât sã ajungã
la categoria D, categoria E fiind
maximul posibil.

- Structura constructivã a supra-
feþei de joc din gazon natural res-
pectã proiectul ºi standardele euro-
pene FIFA/UEFA pentru terenuri de
iarbã naturalã ºi condiþiile EURO
2020, conform specificaþiilor con-

tractuale asumate. În scopul asigu-
rãrii mentenanþei, cât ºi a utilizãrii
optime a instalaþiei de fotosintezã,
constructorul a încheiat un contract
de asistenþã tehnicã, cu societatea
SGL B.V. din Olanda, mentenanþã
asiguratã printr-un soft specializat.
Precizãm faptul cã acestã societate
are sub supraveghere stadioane de
renume din Europa, ca de exem-
plu: Allianz Arena, Borusia Dort-
mund, Paris Saint Germain, Men-

chester City, ºi nu numai. - Pentru
monitorizarea gazonului de pe sta-
dion sunt montaþi senzori ºi came-
re de supraveghere, care urmãresc
temperatura, umiditatea, expunerea
la razele solare ale gazonului. Pe
baza informaþiilor primite se stabi-
leºte un program de mentenanþã in-
clusiv a utilizãrii optime a lãmpilor
de fotosintezã. Astfel, utilizarea
acestora se face profesionist, dupã
un program bine stabilit rezultat atât

din informaþiile colectate din sen-
zori cât ºi funcþie de condiþiile me-
teo. Sãptãmânal se primesc de la
societatea din Olanda rapoarte cu
parametrii agro-tehnici care sunt
variabili în condiþiile de exploatare
a oricãrei suprafeþe de joc din ga-
zon natural. Menþionãm cã în ulti-
ma perioadã de pauzã competiþio-
nalã au fost efectuate ºi alte opera-
þiuni legate de mentenanþa gazonu-
lui”, anunþã CNI.

Alb-albaºtrii sub lupã

Mitrovic – Cea mai bunã inter-
venþie a sa a fost la o fazã în care
se semnalizase deja ofsaid. Oca-
ziile dinamoviºtilor s-au încheiat cu
ºuturi în afara porþii, deci nu prea
a fost solicitat. A respins însã bine
douã mingi, deºi a avut ºi câteva
degajãri greºite.

Popa – Evoluþie destul de bunã,
în special în prima parte, a oferit
ºi câteva pase utile pe construcþie,
în repriza a doua a avut ceva pro-
bleme cu Salomao, atât el, cât ºi
Martic.

Kelic – Meci bun, evoluþie destul
de sigurã, nu-i va fi uºor lui Gardoº
sã-i ia locul în aceastã perioadã.

Tiago Ferreira – Meci bun,
atât în apãrare, dar ºi pe construc-

þie, culminând cu pasa de gol pen-
tru Bancu. Al doilea assist al sãu
în acest campionat. L-a fentat
cam uºor Torje în faza în care
Bancu a intervenit in extremis cu
o alunecare.

Martic – A jucat destul de avan-
sat în prima reprizã, a apãrut de-
seori aproape de careul advers, a
ºi centrat de câteva ori, apoi în
partea a doua a avut ceva proble-
me pe apãrare.

Mateiu – A fost din nou printre
cei mai buni jucãtori, a alergat
enorm pe un teren dificil, în spe-
cial în zona acoperitã de el. A ofe-
rit totuºi vreo douã pase cam ris-
cante înapoi ºi nu a mai verticali-
zat ca în alte meciuri.

Zlatinski – S-a vãzut din nou în-
verºunarea sa în meciurile cu Di-
namo, s-a ales ºi cu obiºnuitul car-
tonaº galben. Nu s-a remarcat. În
repriza a doua ºi-a cam pierdut su-
flul, a fost obosit, a stat foarte
aproape de fundaºi, în mod normal
trebuia sã fie schimbat, ca ºi în
meciul din ªtefan cel Mare, dar
probabil conteazã prezenþa sa în
teren pentru moralul coechipierilor.

Bancu – Au fost câteva meciuri
în acest sezon în care a fost de
departe cel mai bun de pe teren,
iar cel cu Dinamo a fost unul din-
tre acestea. Ireproºabil în apãrare,
unde a avut câteva intervenþii de-
cisive ºi a rezolvat alte faze cu
calm, „Bancone” a fost omul me-
ciului prin golul marcat la o fazã
în care a speculat ideal ieºirea nein-
spiratã a lui Penedo.

Gustavo – S-a remarcat mai
mult pe tranziþia negativã, s-a apã-
rat bine, a jucat la intercepþie de
câteva ori, dar nu a avut realizãri
în atac.

Bãluþã – Îºi continuã forma sla-
bã, nu are realizãri, nu a marcat
încã în 2018, dar rãmâne un jucã-
tor important pentru echipã, atât
prin prisma atenþiei pe care i-o
acordã adversarii, dar ºi prin tra-
valiul sãu. A fãcut totuºi unul din-
tre cele mai modeste jocuri din ul-
timii doi ani.

Mitriþã – Nu a intrat foarte bine
în joc, a pierdut câteva mingi, n-a
pãrut conectat ºi determinat, dar

finalul primei reprize i-a aparþinut,
a fost jucãtorul din lumina reflec-
toarelor. Douã lovituri libere, de la
25 ºi 30 de metri, executate foarte
bine, apoi o acþiune personalã fi-
nalizatã cu un ºut plasat, dar Pe-
nedo a împins cu degetele mingea
în barã. Din pãcate, a ieºit cam
devreme, probabil neavând nici
starea fizicã idealã.

Burlacu – În ultima vreme e mai
activ dupã meci, la interacþiunea cu
galeria, decât pe teren. Nu a adus
un plus, nu-ºi dozeazã efortul cum
trebuie, aleargã în momente în care
trebuie sã fie cumpãtat ºi apoi asis-

tã pasiv când adversarii îl depãºesc.
Lipsa de experienþã se vede în ast-
fel de momente. A greºit câteva
mingi ºi nu a reuºit decât sã scoatã
douã faulturi în margine.

Bãrbuþ – Nu s-a vãzut cât timp
a jucat. Din nou, Mangia nu a fã-
cut a treia schimbare, a devenit
parcã o superstiþie pentru el sã nu
epuizeze modificãrile. Inexplicabil,
deoarece mulþi dintre jucãtori erau
epuizaþi, era nevoie de travaliul lui
Dimitrov sau de entuziasmul lui
Screciu, mai ales cã era disponibi-
lã ºi o a patra schimbare, dacã se
ajungea în prelungiri.
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