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La 4 martie a.c., nu depar-
te de Mill Pub, în Salysbury,
un oraºel medieval din sudul
Angliei, pe o bancã au fost gã-
siþi, în inconºtienþã, Serghei
Skripal (66 ani) ºi fiica sa Iu-
lia (30 de ani), de sergentul
de poliþie Nick Barly, care ini-
þial a crezut cã cei doi se aflã
sub influenþa drogurilor pu-
ternice. Dupã o încercare ino-
perantã de prim-ajutor, victi-
mele au fost transportate la
spitalul din Salysbury, unde se
aflã ºi acum în stare criticã.

- Avocatul Popescu o dã
dracului de onoare când e

vorba de onorariu.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,

La nivelul regiuniiLa nivelul regiuniiLa nivelul regiuniiLa nivelul regiuniiLa nivelul regiunii
Sud-VSud-VSud-VSud-VSud-Vest Oltenia,est Oltenia,est Oltenia,est Oltenia,est Oltenia,
au fost semnateau fost semnateau fost semnateau fost semnateau fost semnate
269 de contracte269 de contracte269 de contracte269 de contracte269 de contracte
de finanþarede finanþarede finanþarede finanþarede finanþare

Directorul general al ADR SV
Oltenia, Marilena Bogheanu, a
semnat, sãptãmâna aceasta, cu re-
prezentanþi ai beneficiarilor POR
2014-2020, 39 de noi contracte de
finanþare în cadrul Axei Prioritare
2 ºi Axei Prioritare 3. Patru dintre
aceste contracte au fost semnate,
ieri, în prezenþa primarilor celor
trei localitãþi, beneficiare. Pânã la
aceastã datã, în cadrul POR 2014-
2020, la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia, au fost semnate 269 de con-
tracte de finanþare, în valoare ne-
rambursabilã de 312.146.654 euro.

În Aula Magna a Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova s-au desfãºurat, ieri, douã evenimente importante
pentru mediul academic ºi juridic: Conferinþa Naþionalã de
Drept Procesual Civil ºi conferirea titlului de „Doctor Hono-
ris Causa” prof.univ.dr. Ioan Leº, de la Facultatea de Drept
a Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu.88888 ED
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Peste 3.600 de persoane,
înscrise în concursul
de încadrare în Poliþia Românã

Peste 3.600 de persoane vor sus-
þine, astãzi, proba scrisã a concursu-
lui de încadrare directã, din sursã ex-
ternã ºi prin reîncadrare, pentru ocu-
parea celor 770 de posturi de poliþiºti
ºi personal contractual, din Poliþia
Românã, potrivit IGPR. Persoanele
au trecut deja de probele eliminatorii
specifice fiecãrui post, informeazã In-
spectoratul General al Poliþiei Româ-
ne într-un comunicat de presã remis
MEDIAFAX. La începutul anului,
Poliþia Românã a scos la concurs,
pentru ocupare din sursã externã ºi
reîncadrare, 770 de posturi de ofiþeri
poliþie, agenþi de poliþie ºi personal
contractual. Azi are loc proba scrisã
a concursului de încadrare directã,
din sursã externã ºi prin reîncadrare,
pentru ocuparea posturilor de poli-
þiºti ºi personal contractual din Poli-
þia Românã. Pe cele 587 de posturi de
ofiþeri ºi agenþi de poliþie vor candi-
da în ultima probã de concurs 3.057
de candidaþi, ce au trecut de probele
eliminatorii specifice fiecãrui post. De
asemenea, pentru cele 183 de posturi
de personal contractual, vor susþine
proba scrisã 564 de persoane.

Mugur Isãrescu: Fãrã educaþie
financiarã, creditarea riscã
sã devinã un act de donaþie

În lipsa educaþiei financiare, „cre-
ditarea riscã sã devinã un act de do-
naþie cu acceptare de o singurã par-
te”, a declarat, ieri, guvernatorul Bãn-
cii Naþionale, Mugur Isãrescu. „Fãrã
educaþie financiarã, creditarea riscã sã
devinã un act de donaþie în care ac-
ceptarea este de o singurã parte, se
poate ajunge ca unii oameni sã nu mai
dea banii înapoi, debitorii sã nu mai
înþeleagã despre ce este vorba. Edu-
caþia financiarã, economicã, dar ºi fis-
calã, este foarte scãzutã în România”,
a spus Mugur Isãrescu, în deschide-
rea conferinþei „Incluziunea financia-
rã, de la vorbe la fapte” - eveniment
organizat în cadrul proiectului „Glo-
bal Money Week”. „În calitate de ve-
teran, trebuie sã vã spun ceva: prin
anii 1991-1992-1993, când trebuia sã
promovãm legi pentru implementarea
reformei financiare, nu intram în Par-
lament fãrã sã avem un studiu de im-
pact. Eram tot timpul întrebaþi - aveþi
studii de impact? Astãzi, apariþia unor
iniþiative ºi legi fãrã studiu de impact
ar trebui sã ne dea de gândit”, a men-
þionat guvernatorul bãncii centrale.
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Preºedinþia a transmis, ieri, printr-
un comunicat de presã, cã CSAT nu
a impus încheierea unor protocoale,
acordurile fiind realizate la cererea
SRI sau a altor instituþii, motiv pen-
tru care responsabilitatea de desecre-
tizare a acestora nu intrã în respon-
sabilitatea Consiliului Suprem.

“Prin deciziile Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii sau pentru pune-
rea în aplicare a prevederilor aces-
tora, nu s-a stabilit în mod concret
ºi nu s-a impus încheierea unor pro-
tocoale între instituþiile statului ro-
mân. (...) La nivelul CSAT, au fost
aprobate doar direcþii de acþiune ºi
mãsuri generale pentru prevenirea
sau înlãturarea riscurilor ºi ameninþãrilor la
adresa securitãþii naþionale, dispuse în temeiul
Legii 415/2002. Prin urmare, Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii nu a aprobat, prin Hotãrâri,
încheierea unor protocoale între Serviciul Ro-
mân de Informaþii ºi Direcþia Naþionalã Anti-
corupþie sau între Serviciul Român de Infor-
maþii ºi alte entitãþi ale statului ºi nu a stabilit,
prin prevederile Hotãrârilor aprobate, atribuþii
suplimentare în sarcina acestora. Protocoale-
le au fost încheiate fie la solicitarea Serviciu-

Preºedintele Klaus Iohannis l-a
felicitat, ieri, printr-o postare pe Fa-
cebook, pe maratonistul Tiberiu
Uºeriu pentru câºtigarea maratonu-
lui Arctic Ultra, precizând cã o ast-
fel de performanþã se realizeazã cu
determinare ºi sacrificii. „Felicitãri,
Tiberiu Uºeriu, pentru câºtigarea
maratonului Arctic Ultra! Pentru a
treia oarã consecutiv, drapelul Ro-
mâniei este dus pe primul loc în una
dintre cele mai dure competiþii spor-
tive din lume. O astfel de perfor-
manþã se atinge doar cu determina-
re ºi sacrificii, iar Tiberiu Uºeriu a

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat, ieri, Legea pentru com-
pletarea Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare, prin care vârsta de pen-
sionare a personalului din dome-
niul cercetãrii ºi dezvoltãrii va fi de
65 de ani, atât pentru bãrbaþi, cât
ºi pentru femei.

Potrivit actului normativ, vârsta
de pensionare pentru personalul de
cercetare-dezvoltare este de 65 de
ani, atât pentru femei cât ºi pentru
bãrbaþi.

„Aceastã propunere legislativã
preîntâmpinã situaþiile de discrimi-
nare pe motive de gen, cu atât mai
mult cu cât majoritatea personalu-

Prezenþa Forþelor Aeriene ame-
ricane în România va creºte în pe-
rioada urmãtoare, pe fondul îm-
bunãtãþirii dotãrilor de la baza mi-
litarã Mihail Kogãlniceanu, a de-
clarat generalul Tod D. Wolters,
comandantul Forþelor Aeriene
americane din Europa ºi din Afri-
ca, potrivit unui comunicat remis
MEDIAFAX. Generalul american
a participat, joi, la evenimentul
“U.S.-European Media Hub” de la
Bruxelles, unde a discutat despre
operaþiunile ºi activitãþile de antre-
nament desfãºurate de Forþele Ae-
riene ale SUA în Europa ºi Africa.

“Relaþia noastrã cu forþele ae-
riene române este foarte puterni-
cã. Prezenþa prin rotaþie a Forþe-
lor Aeriene ale SUA va continua
sã creascã în România, aºa cum
s-a întâmplat în ultimii ºapte ani.
Având în vedere minunata bazã
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lui Român de Informaþii, fie la solicitarea ce-
lorlalte entitãþi implicate, în baza unor preve-
deri ale legilor sau regulamentelor proprii de
organizare ºi funcþionare”, se aratã în comu-
nicatul preºedinþiei.

Sursa citatã precizeazã cã, în ceea ce pri-
veºte declasificarea, aceasta se face prin Ho-
tãrâre a Guvernului, la solicitarea motivatã a
emitentului.

“- Declasificarea ori trecerea la un nivel
inferior de clasificare este realizatã de per-

soanele sau autoritãþile publice
competente sã aprobe clasificarea
ºi nivelul de secretizare a informa-
þiilor respective;

- Informaþiile se declasificã dacã:
a. termenul de clasificare a ex-

pirat;
b. dezvãluirea informaþiilor nu mai

poate prejudicia securitatea naþiona-
lã, apãrarea þãrii, ordinea publicã ori
interesele persoanelor de drept pu-
blic sau privat deþinãtoare;

c. clasificarea a fost atribuitã de
o persoanã neîmputernicitã prin lege.

- Informaþiile din categoria secrete
de serviciu se declasificã de condu-
cãtorii unitãþilor care le-au emis”.

Întrucât Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii
nu a emis Hotãrâri prin care sã impunã încheie-
rea protocoalelor, anunþã preºedinþia, activita-
tea de desecretizare a acestora nu intrã în res-
ponsabilitatea Consiliului sau a ºefului statului.

Totodatã, sursa citatã precizeazã cã o parte
dintre protocoalele încheiate între SRI ºi alte
instituþii ale statului român au fost deja puse la
dispoziþia Comisiei parlamentare pentru exerci-
tarea controlului asupra activitãþii SRI, la soli-
citarea acesteia.

Prezenþa Forþelor Aeriene americane
în România va creºte în perioada urmãtoare

aerianã Mihail Kogãlniceanu, care
se aflã în cea mai esticã poziþie,
anticipez mai multe schimburi cu
forþele noastre de acolo în perioa-
da urmãtoare. Suntem foarte im-
presionaþi de îmbunãtãþirea capa-
bilitãþilor pentru F-16 [în Româ-
nia] ºi abia aºteptãm sã vedem
toate lucrurile minunate care se
vor întâmpla în urma colaborãrii
între Forþele Aeriene ale SUA ºi
Forþele Armate ale României, în
privinþa utilizãrii rachetelor Pa-
triot”, a spus Wolters.

Sistemele Patriot vor intra în
dotarea armatei în a doua parte a
anului 2019, primul sistem urmând
sã fie operaþional la jumãtatea anu-
lui 2020. Armata va achiziþiona
ºapte sisteme de rachete sol-aer
Patriot cu echipamentele necesa-
re, valoarea contractului fiind de
3,9 miliarde de dolari.

Bãrbaþii ºi femeile din domeniul
cercetãrii ºi dezvoltãrii se vor
putea pensiona la 65 de ani

lui de cercetare-dezvoltare de gen
feminin doreºte continuarea acti-
vitãþii, ºi nu pensionarea. De ase-
menea, considerãm cã în domeniul
cercetare-dezvoltare, discriminarea
de gen, fie ea ºi pozitivã, nu îºi are
rostul. Totuºi, legea dã posibilita-
tea pentru persoanele care doresc
sã se pensioneze la vârsta de 63 de
ani sã facã acest lucru, dar ca o
derogare, ºi nu ca o regulã”, se
aratã în expunerea de motive a pro-
iectului legislativ, iniþiatã de depu-
tatul Minoritãþilor, Varujan Pambuc-
cian.

Camera Deputaþilor a adoptat
acest proiect de lege în 28 februa-
rie, în calitate de for decizional.

Iohannis l-a felicitat pe Tiberiu
Uºeriu pentru câºtigarea
maratonului Arctic Ultra

demonstrat, din nou, cã este un lup-
tãtor”, a scris Iohannis, pe pagina
sa de Facebook. Maratonistul Tibi
Uºeriu a reuºit, pentru a treia oarã
consecutiv, sã treacã primul linia de
sosire a celui mai greu maraton din
lume - 6633 Arctic Ultra ºi sã flutu-
re steagul României, fiind singurul
român care a reuºit sã termine cur-
sa de 618 de kilometri. Dupã ºapte
zile de maraton bistriþeanul Tibi Uºe-
riu a reuºit sã câºtige, pentru a treia
oarã, cel mai greu maraton de pe
planetã care se desfãºoarã dincolo
de Cercul Polar, în Canada.
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Pentru anul acesta, Primãria
Cetate are în plan mai multe pro-
iecte de dezvoltare localã, majo-
ritatea fiind investiþii în infrastruc-
turã. Astfel, autoritãþile îºi propun
sã extindã reþeaua de canalizare ºi
în satul Moreni, zona care nu a
beneficiat, deocamdatã, de aceas-
tã facilitate. De asemenea, tot
anul acesta, se continuã ºi cel de-
al doilea tronson în satul Cetate,
cel început în anii trecuþi, reuºin-
du-se la finalul acestor lucrãri ca
toatã localitatea sã fie conectatã
la reþeaua publicã de canalizare.
În paralel, se merge ºi cu reþeaua
de alimentare cu apã, care se ex-
tinde în satul Moreni. „Este foar-
te important ca toþi cetãþenii sã be-
neficieze de apã ºi canalizare, fa-
cilitãþi care le dau ocazia localni-
cilor sã-ºi asigure confortul din
locuinþe. Ne-am propus sã ne con-
centrãm pe realizarea acestor
douã proiecte ºi sperãm ca, în anul
acesta, sã reuºim finalizarea lor”,
a declarat Fibia Florescu, vicepri-
marul comunei Cetate.

Comuna Cetate mizeazãComuna Cetate mizeazãComuna Cetate mizeazãComuna Cetate mizeazãComuna Cetate mizeazã
pe proiectele în infrastructurãpe proiectele în infrastructurãpe proiectele în infrastructurãpe proiectele în infrastructurãpe proiectele în infrastructurã

Recunoscutã îndeosebi pentru pitores-
cul oferit de Dunãre ºi de efervescenþa
Portului Cultural, un proiect al poetu-
lui Mircea Dinescu, comuna Cetate con-
tinuã sã se dezvolte ºi în planul infrastruc-
turii. Fãrã a afecta originalitatea locu-
lui, autoritãþile dezvoltã mai multe inves-
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tiþii, care sã îmbunãtãþeascã viaþa comu-
nitãþii. Este vorba de strãzi mai bune, de
extinderea reþelei de canalizare ºi apã sau
de construirea unor noi unitãþi de învã-
þãmânt. Speranþa este ca ºi tinerii sã rã-
mânã acasã, alãturi de familiile lor, iar
localitatea sã creascã, de la an la an.

Mai multe strãzi
vor fi asfaltate

Un punct important pe agenda
autoritãþilor, în acest an, este mo-
dernizarea ºi asfaltarea strãzilor
din localitate. Nu mai puþin de trei
proiecte vizeazã acest lucru. Pe
un prim proiect se aflã o lucrare
de asfaltare pe o distanþã de 6 ki-
lometri, fiind vorba de o comple-
tare, dupã ce anul trecut, alþi 6 ki-
lometri de drum au fost asfaltaþi.
„Este proiectul pe strãzi cel mai
avansat, ca ºi procedurã ºi, în
aceastã primãvarã, vom începe
lucrãrile. Ne axãm mult ºi pe ce-
lelalte proiecte de infrastructurã,
marea majoritate a lor fiind deja
depuse. Aºteptãm sã se materiali-
zeze, iar unele dintre ele vor fi de-
marate în urmãtoarele sãptãmâni”,
a precizat viceprimarul Fibia Flo-
rescu. Anul acesta, o atenþie deo-
sebitã se va acorda ºi cãilor de
acces din extravilan, urmând sã
fie modernizaþi 10 kilometri de
drum ºi sã fie construit un pod

peste râul Drincea. Acesta va asi-
gura accesul localnicilor cãtre fâ-
neþele ºi pajiºtile din apropiere. De
asemenea, în cadrul unui proiect
transfrontalier, implementat îm-
preunã cu vecinii bulgari, vor fi
modernizate alte strãzi, pe o dis-
tanþã totalã de 6 kilometri.

Se va construi
o grãdiniþã
cu program

prelungit
O investiþie foarte utilã pentru

comunitatea localã este construi-
rea unui nou sediu de grãdiniþã în
satul Cetate. Spre deosebire de
celelalte patru grãdiniþe, existente
deja în comunã, aceasta va avea
program prelungit, un mare avan-
taj pentru pãrinþii care lucreazã ºi
nu au unde sã-ºi lasã copii pânã
dupã-amiaza. De altfel, autoritãþile
au investit constant în educaþie ºi
culturã, un exemplu fiind ºi Cãmi-
nul Cultural din localitate. Dupã
modernizare, imobilul s-a transfor-
mat într-un mini-centru cultural,
acolo desfãºurându-se toate acti-
vitãþile artistice, organizate cu di-
verse ocazii de elevii ºcolilor ºi
grãdiniþelor. „Avem un Cãmin Cul-
tural cu care ne mândrim, pentru
cã a fost refãcut ºi acum aratã
foarte bine. Gãzduim tot felul de
activitãþi ºi spectacole, am avut
inclusiv trupe de teatru, care au
fost invitate, ºi copiii s-au bucurat
foarte mult sã asiste la aceste re-
prezentanþii artistice. Sala are 400
de locuri, o capacitate generoasã,
ºi cred cã nu multe localitãþi din
judeþ beneficiazã de astfel de faci-
litãþi culturale ca acestea”, a mai
spus viceprimarul localitãþii Ceta-
te. În incintã funcþioneazã ºi biblio-
teca comunei, cu salã de lecturã ºi
un fond de carte bogat ºi divers.

Hora de Paºte,
o tradiþie pãstratã

cu sfinþenie
Hora de Paºte este o tradiþie pe

care autoritãþile se strãduiesc sã o
menþinã în viaþã. În fiecare an, cu
ocazia acestei sãrbãtori, localnicii
se strâng în trei puncte ale comu-
nei, acolo unde se organizeazã ho-
rele de pomanã, cum se spune din
bãtrâni. Mai exact, rudele celor
dispãruþi la o vârstã fragedã se
pregãtesc de acasã cu coºuri din
care nu lipsesc ouãle roºii, vinul
ºi cozonacul. Bucatele le împart
celor care se prind în horã, con-
siderându-se cã este un gest care
se face în amintirea rudelor de-
cedate ºi prietenilor. Dincolo însã
de acest aspect, Hora de la Ceta-
te este ºi un prilej de sãrbãtoare
pentru toþi cei care participã. Anul
acesta, autoritãþile plãnuiesc sã
aducã o parte din Ansamblul Folc-
loric „Maria Tãnase” de la Craio-
va, pentru a da tonul petrecerii.
„Ca întotdeauna, de Paºte, res-
pectãm tradiþiile. Cetãþenii vor fi
invitaþi sã participe la cele trei
hore, care se organizeazã în satul
Cetate, la Fântâna Banului ºi la
Moreni. Va fi ºi o ocazie pentru
Ansamblul Folcloric Dunãrea, al
localitãþii noastre, sã îi bucure pe
participanþi, cu jocurile ºi cânte-
cele populare”, a mai spus vice-
primarul Fibia Florescu. Ansamblul
local este format din elevi care în-

vaþã la ºcolile din comunã, fiind
coordonat de cadrele didactice
Oana Uºurelu ºi Iuliana Solomon.

Plaja se deschide
dupã 15 iunie

În ultimii ani, plaja de la Cetate
rivalizeazã cu cea a staþiunilor de
la mare, pãstrând, evident, propor-
þiile. Pe timpul verii, fâºia de nisip
care se întinde de-a lungul Dunãrii
este plinã de oameni dornici sã se
bronzeze ºi sã se scalde în apã.
Deºi mai sunt câteva luni bune pânã
la varã, existã deja planuri pentru
amenajarea plajei. Ca ºi anul tre-
cut, vor fi instalate nu mai puþin
de 100 de umbreluþe, confecþio-
nate din stuful cules chiar din bãl-
þile ce se gãsesc pe raza comunei.
Nisipul va fi curãþat de pietre ºi
gunoaie, va fi nivelat ºi vor fi mon-
tate coºuri de gunoi. Sezonul de
plajã la Dunãre va fi deschis în
funcþie de vreme, dupã data de 15
iunie, atunci când ºi elevii vor in-
tra în vacanþa de varã. „Sunt foar-
te mulþi oameni care nu au posibi-
litatea sã ajungã, vara, la mare ºi
atunci vin aici, la Cetate, unde pla-
ja este foarte apreciatã ºi, în plin
sezon, chiar aglomeratã. Vin per-
soane din Craiova, din localitãþi
vecine care nu au acces la Dunã-
re, chiar ºi din judeþul Mehedinþi,
de la Salcia ºi Gârla Mare. Atmo-
sfera este chiar frumoasã”, a mai
spus viceprimarul comunei Ceta-
te, Fabia Florescu.
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Reamintim cã dosarul în care
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au finalizat cerce-
tãrile ºi au dispus trimiterea în ju-
decatã, în stare de arest preventiv,
a craioveanului Florentin Popa, de
31 de ani care l-a înjunghiat mor-
tal pe Felix Cristian Bîscã zis
Bimby, de 27 de ani, în faþa maga-
zinului non-stop „La Robert”, din
cartierul Brazda lui Novac s-a în-
registrat pe 16 octombrie 2017 la
Tribunalul Dolj. Anchetatorii au
stabilit cã autorul a folosit o baio-
netã, pe care a mers ºi a luat-o de
acasã, dupã ce s-a certat cu Bimby.
Victima ºi autorul se cunoºteau de
mai multã vreme, locuind în ace-
laºi cartier, ºi se întâlneau frecvent
în zona în care s-a comis fapta,
respectiv la magazinul non-stop
situat lângã staþia de autobuz de la
Complexul Baba Novac, din car-
tierul craiovean Brazda lui Novac,
unde consumau bãuturi alcoolice

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, ieri, oamenii legii au
descins la trei adrese din comuna
doljeanã Rast, iar în urma perche-
ziþiilor, la douã dintre locuinþe,
ambele aparþinând unui bãrbat de
35 de ani, din localitate, au
descoperit 1.386 pachete de þigãri,
diverse mãrci, (27.720 þigarete),
toate fãrã timbre de marcaj fiscal.
De asemenea, poliþiºtii au gãsit ºi
136 de petarde, materiale piroteh-
nice din categoria a doua, interzise
la deþinere.

„Pachetele de þigãri au fost
indisponibilizate în vederea
stabilirii prejudiciului cauzat
bugetului consolidat al statului,
precum ºi pentru definitivarea
cercetãrilor ºi tragerii la rãspunde-
re penalã a persoanelor responsa-
bile. În cauzã a fost întocmit dosar
de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de
contrabandã ºi deþinere fãrã drept
de articole pirotehnice, urmând ca
la definitivarea cercetãrilor,
dosarul sã fie înaintat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Bãileºti
cu propuneri corespunzãtoare”, a
declarat agent principal Mihaela
Gîrd, din cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, joi, 15 martie a.c.,
în jurul orei 13.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Bechet,
judeþul Dolj, s-a prezentat pentru a
intra în þarã cetãþeanul englez Brian
H., în vârstã de 52 de ani, la vola-
nul unui autocamion încãrcat cu
obiecte personale de mobilier, cu
destinaþia Marea Britanie.

 Acþionând în baza unei analize
de risc, poliþiºti de frontierã au efec-
tuat un control amãnunþit în mijlo-
cul de transport ºi compartimentul
marfã. Cu ocazia controlului, a fost
descoperit în sertarul unei piese de
mobilier un pistol marca EKOL, de
calibru 9 mm, precum ºi 32 de car-

Cetãþean englez prins la PTF
Bechet cu pistol deþinut ilegal

Poliþiºtii de frontierã din cadrul la Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Bechet au descoperit, ascuns într-un auto-

camion, un pistol cu gaze, pe care ºoferul mijlocului de
transport nu l-a declarat la intrarea în România. Bãrbatul,

cetãþean englez, este acum cercetat penal pentru contraban-
dã calificatã ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor

ºi a rãmas fãrã pistol ºi cartuºe.

tuºe cu gaz. Cetãþeanul englez a
declarat cã a achiziþionat arma ºi
muniþia aferentã din Bulgaria, pen-
tru autoapãrare, fãrã a putea pre-
zenta însã documente justificative
de provenienþã.

 „În urma celor constatate, po-
liþiºtii de frontierã au reþinut, pe
bazã de dovadã, pistolul ºi cele 32
de cartuºe cu gaz, iar în cauzã au
întocmit lucrare penalã pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de contra-
bandã calificatã ºi nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor
supuse autorizãrii, urmând ca la
finalizarea cercetãrilor sã fie lua-
te mãsurile legale”, ne-a declarat
comisar Dãnuþ Rudãreanu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

12 ani de închisoare pentru ucigaºul lui „Bimby”12 ani de închisoare pentru ucigaºul lui „Bimby”12 ani de închisoare pentru ucigaºul lui „Bimby”12 ani de închisoare pentru ucigaºul lui „Bimby”12 ani de închisoare pentru ucigaºul lui „Bimby”
Craioveanul Florentin Popa, de 31 de ani,

cel care l-a înjunghiat mortal cu o baionetã pe
Felix Cristian Bîscã zis Bimby, de 27 de ani, în
septembrie, în faþa magazinului non-stop „La
Robert”, din cartierul Brazda lui Novac, a fost
condamnat pentru omor. Autorul, care s-a cer-

tat de douã ori în noaptea respectivã cu victi-
ma, a recunoscut totul în faþa judecãtorilor de
la Tribunalul Dolj ºi a fost condamnat la 12 ani
de închisoare cu executare. Hotãrârea, pro-
nunþatã joi, nu este definitivã, putând fi ataca-
tã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
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pânã spre dimineaþã împreunã ºi
cu alþi prieteni.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, în noaptea
de 2 spre 3 septembrie a.c., în timp
ce se aflau în faþa magazinului res-
pectiv, între victimã, Felix Cristian
Bîscã, ºi Florentin Popa s-a iscat
un conflict spontan, generat în
primã fazã de un alt tânãr, pe fon-
dul consumului de alcool ºi al unor
neînþelegeri mai vechi. Astfel, Flo-
rentin Popa l-a împins iniþial pe tâ-
nãrul respectiv, s-au înjurat, cel din
urmã scoþând un briceag pe care
îl avea asupra sa. În conflict, de
partea tânãrului, a intervenit ime-
diat victima, Felix Cristian Bîscã,
acesta lovindu-l cu piciorul pe Flo-
rentin Popa.

În urma acestui conflict, care a
fost aplanat de ceilalþi martori pre-
zenþi, Popa, însoþit de doi amici,-
 „a plecat acasã ºi s-a înarmat cu
un cuþit tip baionetã, cu lungimea

totalã de 42 cm, lama având o
lungime de 31 cm ºi o lãþime ma-
ximã de 3 cm. Cei trei au revenit
apoi la magazinul non-stop unde
se afla încã victima cu ceilalþi
amici ai lor ºi, la scurt timp între
victimã ºi inculpat s-a reaprins
conflictul, mai cu seamã datoritã
faptului cã victima observase cã
inculpatul purta pe sub haine, în
teacã, baioneta. Conflictul verbal
a degenerat, în ciuda faptului cã
martorii prezenþi au încercat sã-l
aplaneze, astfel cã inculpatul
Popa Florentin a reuºit sã scoatã
cuþitul tip baionetã din teacã ºi sã
înjunghie victima în zona precor-
dialã, deºi între cei doi se afla in-
terpus un tânãr. Ca urmare a lovi-
turii aplicate, victima s-a prãbu-
ºit la sol, decedând la scurt timp,
astfel cã, la sosirea ambulanþei,
echipajul medical a constatat de-
cesul”, au reþinut procurorii în re-
chizitoriul prin care au dispus tri-

miterea în judecatã a tânãrului.
Autorul a fost reþinut, apoi arestat
preventiv, ºi a recunoscut în faþa
anchetatorilor comiterea faptei,
susþinând, însã, cã nu avea inten-
þia sã-l omoare pe Bimby.

Joi, 15 martie a.c., judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au pronunþat
sentinþa. Florentin Popa a recunos-
cut comiterea faptei ºi a cerut sã

beneficieze de reducerea limitelor
de pedeapsã, astfel cã a fost con-
damnat la 12 ani de închisoare. În
plus, judecãtorii craioveni au mai
stabilit cã inculpatul trebuie sã plã-
teascã 18.500 lei daune materiale
ºi 100.000 euro daune morale,
mamei tânãrului ucis. Hotãrârea nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Peste 1.300 pachete de þigãri de contrabandã
descoperite în urma unor percheziþii în Rast
Poliþiºti din cadrul

Postului de Poliþie Rast, cu
sprijinul colegilor Secþiei
nr. 8 Poliþie Ruralã Rast,
au fãcut, ieri, trei perchezi-
þii domiciliare, în localitate,
în urma cãrora au descope-
rit peste 1.300 pachete de
þigãri de contrabandã ºi
136 petarde.
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La 4 martie a.c., nu departe de
Mill Pub, în Salysbury, un oraºel
medieval din sudul Angliei, pe o
bancã au fost gãsiþi, în inconºtien-
þã, Serghei Skripal (66 ani) ºi fiica
sa Iulia (30 de ani), de sergentul
de poliþie Nick Barly, care iniþial a
crezut cã cei doi se aflã sub influ-
enþa drogurilor puternice. Dupã o
încercare inoperantã de prim-aju-
tor, victimele au fost transportate
la spitalul din Salysbury, unde se
aflã ºi acum în stare criticã. Ser-
gentul va cunoaºte ºi el, imediat,
o stare gravã, contaminat de un
agent neurotoxic, victimã colate-
ralã a unei tentative de otrãvire, se
spune cu Novitshock, o armã chi-
micã, de 5 pânã la 10 ori, mai pu-
ternicã decât gazul sarin sau VX,
folosit în asasinarea fratelui lide-
rului nord-coreean Kim Jong-un,
în februarie anul trecut. Iulia sosi-
se de datã recentã de la Moscova,
aducând ºi ninsoare viscolitã, bo-
tezatã de englezi „bestia din Est”. În prea-
labil, Serghei Skripal ºi fiica sa luaserã
dejunul la ora 13:30, într-un restaurant
italian, unde aºteptaserã cam mult onora-
rea comenzii, motiv de supãrare ºi de re-
glare a notei de platã, rusul obþinând o re-
ducere de 20% pentru întârziere. Au con-
sumat ºi câte un pahar de bere. Multã vre-
me Serghei Skripal a lucrat pentru GRU,
direcþia generalã de informaþii a armatei
ruse, obþinând gradul de colonel. Locuise
la Moscova, într-un cartier al oligarhilor,
Roublevka. În iulie 1995 a fost recrutat
de MI-6, deconspirând identitatea ºi nu-
merele de telefon a 300 de agenþi ruºi. In-
formaþiile furnizate au fost plãtite, potri-
vit presei britanice, pânã la 6.700 euro
bucata. Cooperarea va dura 10 ani, ºi chiar
dupã pãrãsirea GRU, pentru ministerul rus
de externe, va rãmâne o sursã preþioasã
pentru MI-6. În 2004 se produce o lovi-

turã de teatru: agentul este deconspirat de
serviciile ruse de protecþie ºi arestat de
oamenii FSB. Deºi va pleda nevinovat, în
timpul procesului cu uºile închise, Ser-
ghei Skripal va fi condamnat la 13 ani de
închisoare ºi trimis în Mordovia, o pro-
vincie cunoscutã pentru gulagul sãu. ªase
ani mai târziu, a fost graþiat de preºedin-
tele rus, Dmitri Medvedev, împreunã cu
alþi trei agenþi legaþi de servicii strãine de
spionaj. A fost schimbat contra altor spioni
ruºi arestaþi în SUA, pe aeroportul din Vie-
na, unde un Boeing 676 ºi un YAK-4 s-au
poziþionat foarte aproape. S-a stabilit, în
Anglia, sub adevãrata identitate, dupã ce
lucrase pentru Est ºi Vest, convins cã nu
mai are de ce sã se fereascã. În 2006 pre-
ºedintele rus va promova o lege care va
autoriza uciderea teroriºtilor, chiar ºi în
afara teritoriului naþional. Mesajul ar pã-
rea clar, mai ales cã opoziþia din exil, os-

tilã lui Vladimir Putin, va „beneficia” de
un val de asasinãri. Alexandr Litvinenko,
fost KGB, dupã un ceai cu poloniu 2010,
va fi considerat... o victimã tardivã a Cer-
nobâlului. Salutãri din Rusia! Scandalul e
imens. Premierul britanic, Theresa May,
considerând „afacerea Skripal” „un aten-
tat la suveranitatea britanicã”, a anunþat
miercuri expulzarea a 23 de diplomaþi ºi
îngheþarea relaþiilor diplomatice bilatera-
le, o decizie consideratã „absolut irespon-
sabilã” de Moscova, care îºi clameazã ne-
vinovãþia. „Am aºteptat furnizarea de pro-
be concludente, dar pentru moment ele
nu au venit”, a spus Dmitri Peºkov, pur-
tãtorul de cuvânt al Kremlinului. Aflat la
Astana, capitala Kazahstanului, pentru o
reuniune privind Siria, seful diplomaþiei
ruse, Serghei Lavrov, a confirmat mãsu-
rile de retorsiune constând în expulzarea,
pe principiul simetriei, a aceluiaºi numãr

de diplomaþi britanici. Presa bri-
tanicã a pus sub lupã „afacerea
Skripal” ºi atât „The Times”, dar
ºi „The Guardian” o considerã o
excepþie de la regulile tacite de
spionaj. Potrivit „The Times”, ve-
terani ai serviciilor de informaþii
ruse au menþionat un detaliu, in-
firmând pista: un individ, odatã
graþiat, are dreptul la viaþa sa, fãrã
a mai fi îngrijorat. Tentativa de asa-
sinat ar putea emana de la crima
organizatã rusã sau un lup singu-
ratic, dornic sã îi facã plãcere lui
Vladimir Putin. Mai ales cã, ºi dupã
sosirea în Regatul Unit, Serghei
Skripal a continuat sã lucreze pen-
tru MI-6 – deºi nu mai avea ce di-
vulga – ºi în acest caz, estimeazã
„The Guardian”, ar fi o excepþie de
la regulile tacite. Se mai spune cã
pe pagina sa de Facebook, Skripal
l-ar fi calificat pe Vladimir Putin
„cel mai rãu preºedinte din istorie”.
Joi, Vladimir Putin a prezidat un

Consiliu de Securitate, consacrat „unei dis-
cuþii aprofundate pe relaþiile dintre Rusia ºi
Regatul Unit în contextul afacerii Serghei
Skripal”, în cadrul cãreia participanþii, po-
trivit Kremlinului, ºi-au exprimat „grava
preocupare faþã de poziþia distructivã ºi pro-
vocatoare a pãrþii britanice”. Duminicã sunt
alegeri prezidenþiale în Rusia, ºi în absenþa
unei alternative credibile Vladimir Putin este
dat câºtigãtor. Londra, în contextul izolãrii
crescânde, legate de „Brexit”, ºi-a testat
aliaþii, Berlinul, Parisul ºi Washingtonul
imputând actul Rusiei. NATO a pãstrat
termeni calibraþi. Sã mai amintim cã SUA
a anunþat noi sancþiuni pentru ingerinþa
în propriile alegeri prezidenþiale din 2016,
iar Casa Alba a afirmat cã episodul Skri-
pal se înscrie în contextul derapajelor
repetate contra ordinii internaþionale, su-
veranitãþii statelor ºi proceselor demo-
crate din þãrile occidentale.

“Începând din dupã-amiaza zilei de sâm-
bãtã, 17 martie, aria ploilor va cuprinde
vestul ºi nord-vestul þãrii, precum ºi zo-
nele montane aferente ºi se vor cumula
cantitãþi de apã local de peste 20...25 l/mp
ºi izolat 40...50 l/mp. În a doua parte a
nopþii de sâmbãtã spre duminicã, în nord-
vestul þãrii vor fi precipitaþii mixte ºi con-
diþii de polei. Vântul va sufla moderat, tem-
porar cu intensificãri în general de 50...55
km/h”, transmite www.meteoromania.ro.
Vântul va avea intensificãri ºi în celelalte
regiuni, cu viteze mai mari, ce vor atinge
55...65 km/h, în cursul nopþii în regiunile
sud-estice; la munte, în special pe creste-
le Carpaþilor Meridionali, vântul va sufla
tare, cu rafale de peste 80...90 km/h.

În jumãtatea de nord a Moldovei, pre-

Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis douã aver-
tizãri de cod galben de ploi însemnate cantitativ, lapoviþã ºi
ninsori, de sâmbãtã, ora 14.00, pânã duminicã la ora 23.00.
Vremea se va menþine deosebit de rece pânã spre sfârºitul

sãptãmânii viitoare, atenþioneazã meteorologii.

cum ºi în zona Carpaþilor Orientali vor fi
precipitaþii la început mixte, ce vor favori-
za local depuneri de polei, apoi sub formã
de ninsoare. Local se va depune strat de
zãpadã. Vântul va prezenta intensificãri, cu
viteze de 50…55 km/h, iar la munte peste
70 km/h viscolind temporar ninsoarea.

În intervalul 18 martie, orele 8.00 –
23.00 vor fi precipitaþii însemnate canti-
tativ, intensificãri ale vântului, rãcire ac-
centuatã. “În intervalul menþionat vor fi
precipitaþii pe arii extinse în jumãtatea de
sud-est a teritoriului. În Moldova, precum
ºi în zona Carpaþilor Orientali vor predo-
mina ninsorile ºi se va depune strat con-
sistent de zãpadã. În Muntenia ºi în cea
mai mare parte a Transilvaniei, la înce-
put va ploua, apoi vor fi precipitaþii sub

formã de lapoviþã ºi ninsoare. Vor fi con-
diþii de polei. În Oltenia ºi în Dobrogea
vor fi mai ales ploi. Cantitãþile de apã vor
depãºi local 20…25 l/mp ºi izolat 40 l/
mp”, precizeazã meteorologii.

Vântul va avea intensificãri în majori-
tatea zonelor, mai susþinute în est ºi în
sud-est, cu viteze de 55…65 km/h, pre-

cum ºi la munte, unde rafalele vor depãºi
70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Vremea se va rãci accentuat, devenind
deosebit de rece pentru aceastã perioa-
dã, astfel cã se vor înregistra tempera-
turi cu peste 10…15 grade mai coborâ-
te decât valorile normale pentru aceastã
perioadã. (Mediafax)

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00

Cod galben de ploi, lapoviþã ºi ninsoare, de sâmbãtã dupã-masã,
pânã duminicã la ora 23.00



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 17 martie 2018actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Pentru cine nu-ºi mai aduce aminte, Na-
guib Mahfuz este laureatul premiului No-
bel pentru literaturã din 1988. Primul scri-
itor de limbã arabã posesor al râvnitei dis-
tincþii. ªi autor al unei trilogii, Trilogia ora-
ºului Cairo, tradusã ºi la noi, ce l-a fãcut
celebru cu mult înaintea de recunoaºterea
oficialã internaþionalã. Nãscut în 1911, în
cartierul popular al-Gamaliya din antica
metropolã egipteanã, a continuat sã trãias-
cã, sã viseze ºi sã gândeascã toatã viaþa
aici, pãrãsind-o în 2006, la venerabila vâr-
stã de 95 de ani. Mai degrabã rezervat, pre-
ferând un cerc restrîns de prieteni, în mij-
locul lecturilor (preferaþii sãi fiind Dante,

Naguib Mahfuz sau Naguib Mahfuz sau Naguib Mahfuz sau Naguib Mahfuz sau Naguib Mahfuz sau NobelNobelNobelNobelNobel
în rãzboi cu intoleranþaîn rãzboi cu intoleranþaîn rãzboi cu intoleranþaîn rãzboi cu intoleranþaîn rãzboi cu intoleranþa

Goethe, Proust, dar mai ales Dostoievski),
cu care, multe decenii, obiºnuia sã-ºi bea
ºi sã-ºi tãifãsuiascã cafeaua într-un acelaºi
local popular. Fiu “legitim” ºi orgolios al
þãrii sale, s-a simþit dintotdeauna ataºat va-
lorilor autentice ale Islamului, refuzând,
totodatã, orice formã de extremism. Ori de
fundamentalism. Care i-a declarat un rãz-
boi murdar.

În 14 octombrie 1993, spre exemplu,
Naguib Mahfuz a ieºit, ca în fiecare vineri,
din casa sa spre a merge la cafenea sã-ºi
întâlneascã prietenii de o viaþã. Un cere-
monial aproape. Cunoscut de toþi cunos-
cuþii sãi, dar ºi de un mare cerc de cititori.

Un gest obiºnuit, care ar fi putut trece chiar
neobservat. Cunoscut însã ºi inamicilor
scriitorului, cei din faliile fundamentaliste
ale islamului ce nu i-au iertat niciodatã ve-
derile sale pro-occidentale ºi criticile la adre-
sa intoleranþelor lor. În drum spre maºina
care-l aºteaptã spre a-l duce la cafenea, nu
observã nimic neobiºnuit. Deschide portiera
ºi dã sã intre, când o mânã pe geamul des-
chis îi înfige un cuþit în gât. Trecãtorii îl
vãd pe bãtrânul scriitor (avea atunci 82 de
ani) prãbuºindu-se, iar pe atentator, un tâ-
nãr “dresat”, probabil, dedulcit în spiritul
terorii, fugind. Lovitura i-ar fi fost fatalã,
dacã zeiþa Fortuna nu i-ar fi stat în preaj-
mã: la volanul maºinii se afla un medic,
prieten al sãu, care i-a dat primul ajutor ºi
l-a deplasat în câteva minute pe masa de
operaþie a spitalului ce se afla vizavi. “La
82 de ani – avea sã declare scriitorul – în-
veþi sã convieþuieºti cu moartea. Nimeni nu
va reuºi sã mã înfricoºeze. Iar ei ºtiu asta”.

Intervenþia chirurgicalã i-a salvat viaþa,
salvând, astfel, ºi viitorul Nobel pentru Egipt
ºi pentru cultura arabã, însã, din pãcate,
scriitorul a rãmas cu o paralizie la mâna
dreaptã care l-a fãcut invalid. Se înþelege
cã durerea, dincolo de cea fizicã, a constat
în neputinþa de a mai putea scrie. Cu toate
cã, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de
ani, Naguib Mahfuz a revenit, cu precau-
þie, dar în urma unei voinþe extraordinare
de luptã cu paralizia, la masa de lucru, scri-
ind îndeosebi scurte povestiri.

El se prezintã astãzi cititorilor sãi în con-

tinuã creºtere ºi extindere în lume drept
aceeaºi voce demnã ºi fermã îndreptatã îm-
potriva oricãrei forme de inclemenþã ºi de
fundamentalism. Idealul sãu – mereu mãr-
turisit – a fost acela de a veghea ca scân-
teile oricãror forme de intoleranþã sã nu se
aprindã. Pentru asta a fost un profet, fiind-
cã dezastrul de acum din jurul sãu îl con-
firmã. Din nenorocire.

Un pãtimaº cultivator al valorilor propriei
religii, Naguib Mahfuz a fost mereu des-
chis spaþiului mediteranean, iar prin acesta
dialogului cu Occidentul creºtin ºi cultural
ca unicã formã de convieþuire salvatoare.
Trilogia sa dedicatã Cairului stã mãrturie:
saga unei familii burgheze urmatã în eveni-
mentele cotidiene, între prejudecãþi religioa-
se ºi revolte clamoroase, de-a lungul dece-
niilor al treilea ºi al patrulea din veacul XX.
Ultimele sale isprãvi literare sunt puþine.
Lupta cu paralizia l-a izolat într-o tãcere
dureroasã. În ultimii sãi de viaþã, a reînce-
put sã scrie povestiri, deja apãrute într-o
primã ediþie, sub titlul Visuri în convales-
cenþã. Oarecum insolit, unul din visurile-
povestire istoriseºte întâlnirea sub semnul
lui Eros dintre un bãtrân ºi o tânãrã de do-
uãzeci de ani: prilej de a sonda în subcon-
ºtientul propriu în cãutarea unor rãni din
adolescenþã, niciodatã cicatrizate. Dar care,
la o revizitare, împrãºtie destulã luminã spre
a-i determina pe critici sã fi intuit ºi confir-
mat în scriitura unui mare maestru, civic
ºi etic deopotrivã, un model. ªi o lecþie.
Nu doar esteticã.

Deputatul liberal Nicolae Giugea
a vorbit, ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, despre cele Congre-
sul PSD ºi despre Consiliul Naþional
de Coordonare  al PNL. Parlamen-
tarul doljean nu a lãsat nepenalizate
ideile promovate de Liviu Dragnea
în cadrul discursului sãu ºi a tras un
semnal de alarmã cu privire la de-
mocraþia din România ºi posibilita-
tea de a pierde acest privilegiu.

„Domnul Liviu Nicolae Dragnea
uitã cã suntem în UE ºi, atunci
când intri într-o astfel de asocie-
re, arãþi cã îþi asumi valorile ei. Iar
acestea sunt legate de valoarea in-

Riscul de sãrãcie la per-
soanele ocupate din Ro-
mânia era aproape dublu
(18,9%) în anul 2016 faþã
de media din Uniunea Eu-
ropeanã (9,6%), aratã da-
tele publicate vineri de Eu-
rostat. Þara noastrã are cel
mai mare risc de sãrãcie
la persoanele ocupate din
UE, fiind urmatã la distanþã de Gre-
cia (14,1%), Spania (13,1%), Lu-
xemburg (12%), Italia (11,7%) ºi
Bulgaria (11,4%). La polul opus,
cel mai mic risc de sãrãcie în rân-
dul persoanelor ocupate se regã-
seºte în Finlanda (3,1%), Cehia
(3,8%), Belgia (4,7%) ºi Irlanda
(4,8%).

Datele Eurostat mai aratã cã, la
nivelul UE, riscul de sãrãcie la per-
soanele ocupate a crescut constat
în ultimii ani, de la 8,3% în 2010 la
9,6% în 2016. Aceastã tendinþã de
creºtere s-a înregistrat în majorita-
tea statelor membre, cele mai mari
creºteri fiind înregistrate în Unga-
ria (de la 5,3% în 2010 la 9,6% în
2016, creºtere de 4,3 puncte pro-
centuale), Bulgaria (creºtere de 3,7
puncte procentuale), Estonia (3,1
puncte procentuale), Germania (2,3
puncte procentuale), Italia ºi Spa-
nia (ambele cu o creºtere de 2,2
puncte procentuale).

Doar în nouã state membre UE
riscul de sãrãcie la persoanele ocu-

România are cel mai mare risc de sãrãcie
din UE în cazul persoanelor ocupate

pate a scãzut în 2016 comparativ
cu 2010, cele mai mari progrese
fiind înregistrate în Lituania (de la
12,6% în 2010 la 8,5% în 2016,
scãdere de 4,1 puncte procentua-
le), urmatã de Danemarca (scãde-
re cu 1,2 puncte procentuale), Le-
tonia (1,1 puncte procentuale) ºi
Suedia (1,0 puncte procentuale).

Riscul de sãrãcie la persoanele
ocupate este influenþat foarte mult
de tipul de contract de muncã:
acest risc este de douã ori mai
mare pentru cei care lucreazã în
regim part-time decât cei care lu-
creazã full time ºi de aproape trei
ori mai mare pentru cei care au
locuri de muncã temporare decât
cei cu locuri de muncã permanen-
te. Repartiþia pe sexe aratã cã bãr-
baþii ocupaþi au un risc mai mare
de sãrãcie decât femeile ocupa-
te, 10% respectiv 9,1% în UE,
în timp ce în România riscul este
mult mai mare, 21,5% în cazul
bãrbaþilor respectiv 15,2% în
cazul femeilor. (Mediafax)

Deputatul Nicolae Giugea:
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dividului ºi descentralizarea pute-
rii. La Congresul PSD ni s-a pre-
zentat o viziune care aratã dorinþa
de concentrare a puterii într-o sin-
gurã mânã, promovarea valorilor
colectiviste ºi guvernarea prin pe-
depse”, a declarat Nicolae Giugea,
care a mai spus cã aceste valori
contravin celor occidentale.

ªi un pic despre liberalism...
De asemenea, deputatul liberal

s-a referit la Consiliul Naþional de
Coordonare  al PNL, care s-a de-
rulat duminica trecutã. „Sunt 8 luni
de la Congresul care a consfinþit

fuziunea dintre cele douã partide.
ªi s-au pornit motoarele care duc
înainte partidul. Pentru cã au fost
tot felul de speculaþii legate de re-
laþia dintre partid ºi preºedinte, s-a
votat ca la alegerile prezidenþiale din
2019, candidatul nostru sã fie Klaus
Iohannis. În al doilea rând s-a de-
finit clar poziþia PNL faþã de PSD.
În felul acesta nu existã dubii lega-
te de modul cum ne poziþionãm faþã
de actuala guvernarea. Pe scurt,
nu existã nicio înþelegere subtera-
nã cu PSD. De asemenea, am sta-
bilit tot prin vot ca Ludovic Orban
sã fie candidatul nostru pentru
funcþia de prim-ministru”, a mai
precizat Nicolae Giugea.

Un alt subiect abordat a fost le-
gat de situaþia sistemului de Termo-
ficare din Craiova. ”Conform date-
lor puse la dispoziþie chiar de Regia
de Termoficare pânã acum au fost
reabilitaþi 12 km de conducte. Cum
întreaga reþea are peste 540 de km,
iar din 2012 pânã acum ritmul a fost
de 1% pe an, rezultã cã reabilitarea
întregii reþele va dura 100 de ani.” a
spus deputatul liberal. El a mai adã-
ugat cã ºi în privinþa centralelor ter-
mice ºi a punctelor termice, situa-
þia este similarã.

MARGA BULUGEAN
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Cele patru proiecte contractate
în cadrul Prioritãþii de Investiþii
3.1.B – Clãdiri publice  au fost
semnate, ieri, de directorul gene-
ral al ADR SV Oltenia, Marilena
Bogheanu ºi reprezentanþii bene-
ficiarilor, respectiv, Marius Scre-
ciu - primarul municipiului Dr. Tr.
Severin,  Oane Iulica - primarul
oraºului Corabia ºi Mihai Puiu
Calafeteanu - primarul comunei
Pleniþa.

Primul proiect, „Reabilitarea
Gradiniþei nr. 2 - Drobeta Turnu
Severin”,  contract ce are o valoa-
re totalã de 724.057,12 lei din care
finanþare nerambursabilã de
647.327,45 lei. Cel de-al doilea pro-
iect, „Creºterea eficienþei energeti-
ce a pavilioanelor centrale ale Spi-
talului Orãºenesc Corabia”, cu o
valoare totalã de 8.282.348,46 lei
din care finanþare nerambursabilã
de 7.603.007,37 lei. Tot municipiul
Severin este beneficiarului ºi celui
de-al treilea proiect, „Reabilitarea
Grãdiniþei nr. 3 - Drobeta Turnu
Severin”, acest contract  având o
valoare totalã de  1.113.971,13 lei
din care finanþare nerambursabilã
de 1.091.153,15 lei. Comuna Ple-
niþa este ºi ea beneficiara unui pro-
iecte pe POR. „Creºterea eficienþei
energetice a ºcolii gimnaziale din
cadrul liceului tehnologic Constan-
tin Nicolaescu Plopºor”. Acest
contract are o valoare totalã de
3.056.368,12 lei din care finanþare
nerambursabilã de 2.276.650,61 lei.

Peste 724 de
milioane de euro
alocaþi  acestei zone

Prin intermediul celor 13 Axe
Prioritare vor fi investiþi peste 724
de milioane de euro alocaþi regiu-
nii SV Oltenia prin POR 2014-202.
„Astãzi am organizat o festivitate
de semnare a patru contracte de
finanþare, proiecte depuse de cã-
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269 de contracte de finanþare269 de contracte de finanþare269 de contracte de finanþare269 de contracte de finanþare269 de contracte de finanþare
Directorul general al ADR SV Oltenia, Ma-

rilena Bogheanu, a semnat, sãptãmâna aceas-
ta, cu reprezentanþi ai beneficiarilor POR
2014-2020, 39 de noi contracte de finanþare
în cadrul Axei Prioritare 2 ºi Axei Prioritare
3. Patru dintre aceste contracte au fost sem-

nate, ieri, în prezenþa primarilor celor trei lo-
calitãþi, beneficiare. Pânã la aceastã datã, în
cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, au fost semnate 269 de contracte
de finanþare, în valoare nerambursabilã de
312.146.654 euro.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

tre Primãria Severin, oraºul Cora-
bia, judeþul Olt, ºi comuna Pleniþa
din judeþul Dolj. Cele patru con-
tracte totalizeazã peste 2,5 milioa-
ne de euro, finanþarea este asigu-
ratã din fondul Programului Ope-
raþional Regional 2014-2020, în
cadrul Axei 3 a Programului. S-au
semnat pânã în prezent 269 con-
tracte de finanþare, în valoare ne-
rambursabilã de 312.146.654
euro, ceea ce reprezintã 43% din
suma alocatã. Este vorba de suma
de 724 milioane de euro, alocatã
pe POR în aceastã perioadã ºi am
exclus Spitalul Regional ºi alocãri-
le pe Strategia Dunãrii. În ultimele
zile au fãcut un tur de forþã ºi am
semnat 39 de contracte de finan-
þare, din care 35 cu mediul de afa-
ceri, pe Axa 2, 2.1, microîntreprin-
deri ºi 2.2, în valoare totalã, cu tot
cu contractele de astãzi vom avea
16 milioane de euro semnate în
doar câteva zile. Ne situãm în con-
tinuare pe primul loc în ceea ce
înseamnã ritmul de contractare ºi
cu aceastã ocazie profit ºi mulþu-
mesc ºi eu echipei noastre care a
fãcut un efort foarte mare, fiind
reduse ºi termenele de evaluare
foarte mult. ªi desigur, eforturile
s-au fãcut ºi de cãtre beneficiarii

noºtri”, a subliniat Marilena Boghea-
nu, directorul ADR SV Oltenia.

Pe Mãsura 2.1
au fost semnate
193 contracte

În cadrul Axei Prioritare 2 au
fost semnate 232 contracte de fi-
nanþare, în valoare nerambursabi-
lã de 55,621 milioane euro. Pe
Mãsura 2.1 au fost semnate 193
contracte, în valoare nerambursa-
bilã de 30.479.536 euro, iar pe
Mãsura 2.2 -  39 contracte, în va-
loare nerambursabilã de
25.141.617 euro. În cadrul Axei
Prioritare 3, pe Mãsura 3.1 B au
fost semnate 10 contracte, în va-
loare nerambursabilã de 4.577.087
euro. „La nivelul biroului de infor-
mare din cadrul ADR SV Oltenia,
potenþialii beneficiari ºi beneficia-
rii POR 2014-2020, pot primi în-
drumare ºi consiliere pentru reali-

zarea activitãþilor specifice legate
de depunere a cererilor de finanþa-
re ºi implementarea contractelor.
Implementarea în bune condiþii a
Programului Operaþional Regional
2014-2020, la nivelul Regiunii SV
Oltenia, în ceea ce înseamnã pre-
gãtirea ºi informarea potenþialilor
beneficiari, evaluarea, contractarea
ºi implementarea proiectelor, re-
prezintã obiectivul principal al ac-

tivitãþii ADRSV Oltenia care este
deplin angajatã în gestionarea efi-
cientã a  programului. Depãºind
toate greutãþile începutului de pro-
gram (lansarea cu întârziere a ape-
lurilor de proiecte, disfuncþionali-
tãþi ale sistemului MySMIS, etc),
ADR SV Oltenia a reuºit sã se
menþinã pe primul loc în tara, ca
numãr de proiecte contractate. Alo-
carea pe regiune este de 36,6 mili-
oane de euro, dar în urmã cu câ-
teva zile a fost aprobatã OUG nr
8, care ne spune cã putem sã ajun-
gem pânã la 200%, supracontrac-
tare. Deci, putem ajunge la suma
de 73 milioane de euro. Aceastã
schemã de finanþare nu mai este
deschisã, noi am fãcut solicitare
ºi ministerul ne-a transmis o adre-
sã prin care ne-a comunicat cã o

sã o redeschidã ºi din discuþia pe
care am purtat-o la sediul guver-
nului, am aflat cã se va simplifica
foarte mult toate documentele,
ghidul, astfel încât sã fie foarte
uºor de accesat aceste fonduri”, a
mai spus Marilena Bogheanu.

„Principala forþã
de dezvoltare a
oraºului nostru sunt
fondurile europene”

Primarul municipiului Severin,
Marius Screciu, a vorbit despre
cele douã proiecte, dar ºi despre
alte contracte de finanþare. „Ur-
meazã sã mai depunem ºi noi alte
proiecte, depãºind astfel suma de
2 milioane de euro. Noi ne-am miº-
cat, pentru cã suntem un munici-
piu mai mic, cu bani mai puþini
pentru investiþii. Am considerat ast-
fel, cã principala forþã de dezvol-
tare a oraºului nostru sunt fondu-
rile europene. ªi în legislatura tre-
cutã am accesat foarte mulþi bani :
25 de milioane de euro strãzile, 12

milioane pentru Teatru, alþi bani
pentru ºcoli. ªi Cetatea am moder-
nizat-o ºi reconsolidat-o tot pe fon-
duri europene. Vã dau un exem-
plu, dacã anul trecut ne-au rãmas
4 milioane de euro pentru investi-
þii, vã daþi seama câþi ani ne-ar fi
trebuit sã facem aceste investiþii
?! În cadrul acestui proiect se vor
realiza lucrãri de reabilitare termi-
cã a anvelopei; partea vitratã -
tâmplãrie termoizolantã, planºeu
peste ultimul nivel; lucrãri de rea-
bilitare termicã a sistemului de în-
cãlzire; instalarea unor sisteme al-
ternative de producere a energiei
electrice; instalaþii cu captatoare
solare termice, pompã de cãldurã
sol-apã ºi nu în ultimul rând, lu-
crãri de reabilitare/ modernizare a
instalaþiei de iluminat în clãdiri...”,
a explicat edilul municipiului Dr.
Tr. Severin.

Creºterea eficienþei
energetice la ºcoala
gimnazialã
din Pleniþa

Nici comunele din Dolj nu se
lasã mai prejos, iar inimosul pri-
mar Puiu Calafeteanu din Pleniþa
a semnat ieri, contractul de finan-
þare pentru proiectul „Creºterea
eficienþei energetice a ºcolii gim-
naziale din cadrul liceului tehnolo-
gic Constantin Nicolaescu Plop-
ºor”. Acest contract are o valoare
totalã de 3.056.368,12 lei din care
finanþare nerambursabila de
2.276.650,61 lei. „Mã aflu aici
pentru a semnat acest contract. De
un an de zile lucrãm la acest pro-
iect. Este vorba de ºcoalã mare,
care a fost construitã înainte de
1989, iar reabilitarea ei va avea o
influenþã extraordinarã asupra co-
piilor noºtri, Pleniþa fiind o localita-
te mare. În cadrul acestui proiect
se vor o serie de lucrãri. Cum ar fi
de exemplu, de reabilitare termicã
a anvelopei; înlocuirea corpurilor de
încãlzit, a instalaþiei de distribuþie a
agentului termic pentru apa caldã
de consum ºi încãlzire; instalarea
unei centrale pe biomasã ºi monta-
re sistemelor de ventilare mecani-
cã; reabilitarea instalaþiei de ilumi-
nat ºi înlocuirea corpurilor de ilu-
minat; modernizarea instalaþiei elec-
trice ºi nu în ultimul rând, lucrãri
conexe  cum ar fi repararea faþa-
dei, acoperiºul, trotuare de protec-
þie, recompartimentãri ºi finisaje...
etc.”, a subliniat primarul comunei
Pleniþa, Puiu Calafeteanu.

Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,Pânã astãzi, în cadrul POR 2014-2020,
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Conferinþa Naþionalã de Drept
Procesual Civil se adreseazã pro-
fesioniºtilor în domeniul dreptului
– magistraþi, avocaþi, notari publici,
executori judecãtoreºti, consilieri
juridici –, precum ºi celor intere-
saþi de problemele controversate
apãrute în cei cinci ani de aplicare
a Codului de procedurã civilã.

Cuvântul de deschidere i-a
aparþinut prof.univ.dr. Sevastian
Cercel, decan al Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova:
«Suntem onoraþi sã organizãm o
astfel de conferinþã, unde vor
susþine prelegeri importanþi spe-
cialiºti de la mai multe instituþii
de învãþãmânt superior
din þarã. De asemenea,
evenimentul decernãrii
titlului de „Doctor Ho-
noris Causa” domnului
prof.univ.dr. Ioan Leº
este unul foarte impor-
tant. De Sibiu ne leagã
atât prezentul, prin co-
laborãrile aflate în deru-
lare, cât ºi trecutul. Aco-
lo, dupã Marea Unire, a
funcþionat, pânã în
2019, Consiliul Dirigent
al Transilvaniei ºi s-au
pus bazele noului sistem
juridic al României Mari.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Simularea examenului de Evalua-
re Naþionalã, pentru elevii de clasa
a VIII-a a debutat, pe 5 martie, cu
proba scrisã la Limba ºi literatura
românã, unde au participat 4.543
de elevi, din cei 5.319 înscriºi, 409
dintre aceºtia având situaþia neîn-
cheiatã pe primul semestru al anu-
lui ºcolar 2017 – 2018. A doua zi a
avut loc examenul la Matematicã,

În perioada 6-9 martie,
48 de cadre didactice aflate
în restrângere de activitate
au depus la sediul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean
cereri, însoþite de documen-
tele precizate în metodolo-
gie. Cele mai multe dintre ele
au fost la învãþãtori ºi la
Limba ºi literatura românã.
În perioada 12-13 martie, a
fost depusã o singurã con-
testaþie, la disciplina Geo-
grafie. „Conform calendarului mo-
bilitãþii personalului didactic de pre-
dare, soluþionarea contestaþiei se va
face luni, 19 martie, în cadrul Con-
siliului de Administraþie al ISJ Dolj,
în aceeaºi zi având loc ºi afiºarea
rezultatelor finale, atât la avizier cât
ºi pe site-ul ISJ Dolj”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector ºef al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

În perioada 14-19 martie, va
avea loc depunerea cererilor, înso-
þite de documentele necesare, de
cãtre cadrele didactice aflate în
restrângere de activitate, pentru
obþinerea acordurilor/acordurilor de
principiu în vederea restrângerii de
activitate la unitãþile de învãþãmânt
ºi analiza acestora în Consiliile de
Administraþie ale instituþiilor de în-
vãþãmânt preuniversitar. Comunica-

Mobilitate de personal didactic ºi înscriere la clasa
pregãtitoare, în învãþãmântul preuniversitar doljean

rea hotãrârii cu privire la acorda-
rea/neacordarea acordurilor/acor-
durilor de principiu pentru transfer
se va face pânã pe 21 martie, iar pe
27 martie va avea loc ºedinþa de
repartizare, în Amfiteatrul ISJ Dolj.

În altã ordine de idei, pe 8 mar-
tie a început înscrierea copiilor în
clasa pregãtitoare, pentru anul ºco-
lar 2018 – 2019. Din cele 5.265 de
locuri planificate, în 247 de clase,
au fost depuse, pânã pe 14 martie,
ora 18:00, 2.430 de cereri, din care
1.941 sunt pentru circumscripþiile
de domiciliu, restul fiind pentru cei
care vin din afara acestora, astfel
cã procentajul de înscriere este de
46,15%. Pe 26 martie se va finali-
za prima perioadã de înscriere, iar
pe 30 martie vor fi afiºate, la fie-
care unitate ºcolarã ºi pe site-ul ISJ
Dolj, listele cu cei acceptaþi.

Scãdere a procentului de promovabilitate ºi
cinci note maxime, la simularea Evaluãrii Naþionale

Ieri, a avut loc ºedinþa cu directorii instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar din Dolj, unde au fost dezbãtute
mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi, dar, poate, cel
mai important punct a fost cel al prezentãrii rezultatelor de
la simularea naþionalã a elevilor de clasa a VIII-a. Se
observã o scãdere faþã de anul trecut, în ceea ce priveºte
procentul de promovabilitate.

unde, din acelaºi total, au fost pre-
zenþi 4.543 de elevi.

„Am avut 156 de centre de exa-
minare, 25 în Craiova, tot aici fi-
ind ºi douã centre pentru învãþã-
mântul special (ªcoala Gimnazialã
„Sf.Vasile” ºi ªcoala Profesionalã
Specialã). Dupã centralizarea rezul-
tatelor, putem spune cã s-au obþi-
nut 1.635 de note sub 5,00, la Lim-

ba românã, ºi 2.828 la Matemati-
cã, aici, din ce am înþeles fiind di-
ficultãþi la geometrie. Dar nu pu-
tem trece cu vederea cã au fost ºi
18 note maxime la Limba românã
ºi 52 la Matematicã, iar cinci elevi
au obþinut media generalã 10,00.
Procentul de promovabilitate a fost
de 48,19%, faþã de 52,26% în anul
precedent, în timp ce în 2016 a fost
de 45,75%. Va urma, conform
metodologiei, o perioadã în care
vor fi analizate, atât la clasã, con-
siliile profesorale, cât ºi cu pãrinþii
rezultatele, astfel încât sã fie gãsi-
te modalitãþi de remediere a defi-
cienþelor, pentru ca, în varã, atunci
când va avea loc examinarea realã
sã fie obþinute note cât mai bune”,
a precizat prof.  Monica Leonti-
na Sunã, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Trebuie menþionaþi ºi cei cinci
elevi care au obþinut nota maximã:
Vlad Mihai Ciuperceanu, Andrei
Cãlin Vlãiculescu (ambii de la Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova), Ana Maria Efrem (ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova), Maria Alexandra Paveliu
(ªcoala Gimnazialã „Traian” din
Craiova), Andreea Murãriþã (ªcoa-
la Gimnazialã „Mihai Viteazul” din
Craiova).

Adevãrate lecþii juridice, Adevãrate lecþii juridice, Adevãrate lecþii juridice, Adevãrate lecþii juridice, Adevãrate lecþii juridice, la Facultatea de Dreptla Facultatea de Dreptla Facultatea de Dreptla Facultatea de Dreptla Facultatea de Drept
a Universitãþii din Craiovaa Universitãþii din Craiovaa Universitãþii din Craiovaa Universitãþii din Craiovaa Universitãþii din Craiova

În Aula Magna a Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova s-au desfãºurat,
ieri, douã evenimente importante pentru
mediul academic ºi juridic: Conferinþa Naþi-

onalã de Drept Procesual Civil ºi conferirea
titlului de „Doctor Honoris Causa” prof. univ.
dr. Ioan Leº, de la Facultatea de Drept a
Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Mulþumim Senatului Universitã-
þii din Craiova, preºedinte prof.
univ.dr. Gheorghe ªtefan,Uni-
versitãþii din Craiova, rector.
prof.univ.dr. Ionuþ Cezar Spâ-
nu, Consiliului Judeþean Dolj, ce-
lorlalþi parteneri ai noºtri, pentru
organizarea acestor manifestãri».

Acþiuni din programul
„Anul Centenarului”

Prezent la manifestãri, prof.u-
niv.dr. Ionuþ Cezar Spânu, rector
al Universitãþii din Craiova, a pus
accentul pe înscrierea instituþiei de
învãþãmânt superior pe linia acþiu-
nilor dedicate Anului Centenarului:

„Este o nouã acþiune care este în-
scrisã în calendarul academic al
Universitãþii din Craiova. Dacã
2017 a stat sub semnul aniversãrii
a 70 de ani de învãþãmânt superior
la Craiova, 2018 este cel al Cente-
narului, manifestarea de astãzi fi-
ind prima dintre cele care vor avea
loc la Craiova. Suntem onoraþi cã
putem decerna titlul de „Doctor
Honoris Causa” domnului prof.
Ioan Leº”.

Un profesionist al Dreptului
Decernarea titlului de „Doctor

Honoris Causa” prof.univ.dr. Ioan
Leº a fost punctul culminant al ac-

þiunilor de ieri. „Lauda-
tio” a fost susþinut de
prof. univ. dr. Daniel
Ghiþã, prodecan al Fa-
cultãþii de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova.
Cel premiat este unul
dintre cei mai impor-
tanþi teoreticieni ai drep-
tului, multiplu premiat al
mai multor instituþii din
domeniu, cu studii ºi ar-
ticole publicate în spa-
þiul Uniunii Europene,
fiind co-fondator al
Asociaþiei Internaþiona-
le a Facultãþilor de

Drept Latine, organism cu perso-
nalitate juridicã, cu sediul social la
Valladolid (Spania). A fost parlamen-
tar în primul legislativ din 1990 ºi
membru al Comisiei de redactare a
Constituþiei României, aprobatã în
1991. A fost un fervent susþinãtor
al constituirii instituþiilor democra-
tice: Curtea Constituþionalã, Curtea
de Conturi, Consiliul Superior al
Magistraturii, Avocatul Poporului
etc. De asemenea, a fost ambasa-
dor al þãrii noastre în mai multe state,
în primul rândVenezuela, unde a
avut douã mandate (1992 - 1996;
2004 - 2006).

„Orice abordare trebuie fãcutã
pe considerente ºtiinþifice”
Dupã primirea titlului de „Doc-

tor Honoris Causa”, prof.univ.dr.
Ioan Leº s-a adresat asistenþei:
„Sunt, sincer, profund emoþionat.
Aveþi o Universitate de excepþie, iar,
în ceea ce priveºte Facultatea de
Drept, nu am vãzut, pânã acum,
un asemenea sediu. Nu spun cã nu
or exista, dar eu nu le-am desco-
perit. Titlul primit mã obligã la o ºi
mai bunã colaborare. În ceea ce
priveºte disertaþia mea de astãzi,

vã spun cã am stat mult sã mã
gândesc la ceea ce voi prezenta în
faþa dumneavoastrã. M-am oprit la
discuþiile care sunt, în prezent, pe
reforma în justiþie. Cred cã orice
abordare trebuie fãcutã pe consi-
derente ºtiinþifice, þinând cont atât
de realitãþile româneºti, cât ºi de
cele europene ºi nu numai. Este o
problemã delicatã, care are cono-
taþii ºi pentru viitorul nostru demo-
cratic. Nicio putere nu trebuie sã
fie absolutã. Problema nu este nu-
mai a noastrã, ci e la nivel univer-
sal. Este vorba despre colabora-
rea între puterile statului, dar una
loialã, iar, dacã aþi observat în ulti-
mul timp, chiar Curtea Constituþi-
onalã vorbeºte despre aceste lu-
cruri. Trebuie o separaþie clarã a
puterilor ºi, recunosc, în 1990, am
fost printre cei care s-au opus ce-
rerilor opoziþiei de atunci, pentru
stipularea în Constituþie, în mod
clar , al acestui concept. Noi, la
acel moment, ne-am inspira tdin
Constituþia Franþei, din anii 1950,
a lui De Gaulle, unde se merge pe
puterea poporului. De fapt, aºa ºi
trebuie sã rãmânã, dar cu o deli-
mitare clarã”.
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Festivalul se desfãºoarã sub
patronajul spiritual al poetului Ale-
xandru Macedonski, poet de ori-
gine macedoneanã, fiind organizat,
de cinci ani încoace, de Asociaþia
Macedonenilor din România. Edi-
þia din acest an a fost gãzduitã în
sala Millenium a Bursei Internaþio-
nale de Valori din Bucureºti, unde,
în perioada 9-11 martie, ºi-au dat
întâlnire oameni de litere din întrea-
ga þarã. Fiind vorba de un festival-
concurs, evenimentul a cuprins
festivitatea de premiere a câºtigã-
torilor, atât pentru debutanþi, cât
ºi pentru scriitorii consacraþi. La
cele trei secþiuni - poezie, prozã ºi
dramaturgie - au fost premiaþi pa-
sionaþi ai scrisului din toatã þara,
dintre autorii consacraþi Cãlin Vla-
sie – Premiul pentru poezie, Con-
stantin Pãdureanu – Premiul pen-

Festivalul Naþional „Alexandru Mace-
donski”, ajuns la cea de-a cincea ediþie, are
printre câºtigãtori ºi un exponent al tine-

În Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã
Craiova are loc astãzi, ora 12.00,
lansarea romanului „Cagliostro”,

Lansare de carte la Muzeul
de Artã din Craiova

semnat de scriitoarea Aurora Dumi-
trescu ºi publicat la Editura „Aius”.
Invitaþi sunt Mihai Firicã, Gabriel
Nedelea, Mihai Ene, Anca Carmen
Teodorescu ºi Anca Emilia Dresen, iar
moderatorul evenimentului este Nicolae
Marinescu.

Potrivit editorului, „cartea aduce în
atenþia cititorului o poveste magicã, ce
are în centru un personaj controversat
care strãbate timpurile pânã în zilele
noastre pentru a-ºi îndeplini misiunea
de vindecãtor miraculos. Autoarea vã
invitã sã rezonaþi cu o iubire dincolo de
timp, presãratã cu o gamã largã de
experienþe, de la suferinþã fizicã, la
dematerializare”.

Aurora Dumitrescu a debutat în
2012 cu volumul de prozã „Drumuri”,
o mãrturisire autenticã a propriei
experienþe de viaþã. „Scrisul a început
ca o nevoie personalã de vindecare, un
medicament miraculos, netoxic, pe
care a dorit sã-l ofere tuturor acelora
care au nevoie de miracole. A reuºit
prin tot ceea ce a publicat ulterior”,
precizeazã organizatorii.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” gãzduieºte astãzi, începând cu ora
11.00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”,
lansarea volumelor „Eminescu în reflexii
critice”, autor Constantin Cubleºan, „Du-
minica în Est”, autor Alexandru Cazacu, ºi
„Poezii”, autor Augustin Jianu. Evenimen-
tul va fi moderat de Florea Firan ºi va cu-

Cãrþi de sub tiparul
„Scrisul Românesc”, prezentate

la Biblioteca Judeþeanã
prinde ºi un moment artistic susþinut de Mir-
cea Suchici, violoncelist la Filarmonica „Ol-
tenia”. Invitaþi: ªtefan Vlãduþescu, Xenia -
Negrea, Gabriel Dragnea, Camelia Radulian,
Cristian Brebenel, Adrian Frãþilã, Dan Lupes-
cu, Spiridon Popescu.
Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

rei generaþii de scriitori craioveni: poe-
ta Eleanor Mircea, care, de aceastã datã,
s-a remarcat prin textele sale în prozã.

tru teatru ºi Nicolae Pãtruþ – Pre-
miul pentru prozã.

Cele mai interesante premii au
fost, ca întotdeauna, cele pentru
debut. Actuala ediþia a festivalului a
venit cu o surprizã extrem de plã-
cutã pentru lumea literarã din Cra-
iova, printre marii câºtigãtori remar-
caþi de juriu fiind prezent ºi un re-
prezentant al tinerei generaþii de
scriitori din Bãnie. Poeta Eleanor
Mircea a primit, de aceastã datã,
aprecieri pentru textele sale în pro-
zã, fiind premiatã la categoria au-
tori debutanþi - prozã. La celelalte
categorii, s-au remarcat Victoria
Fãtu – debut în dramaturgie ºi Ro-
meo Roºianu- debut în poezie.

 „M-am bucurat nespus sã mã
numãr printre câºtigãtorii din acest
an ºi a fost o surprizã sã cunosc
oameni deosebiþi din comunitatea

macedonenilor din România, care
fac un lucru minunat de promova-
re a celor douã culturi prin acest
eveniment, dar ºi prin altele pe care
le organizeazã. Mã simt onoratã ºi
pentru faptul ca am cunoscut scri-
itori de prestigiu, precum Aurel
Maria Baros sau Cãlin Vlasie. Þin
sã îi aduc mulþumiri speciale lui Angi
Melania Cristea, pentru implicarea
cu trup ºi suflet în acest eveniment.
Avem nevoie de astfel de momente
în plan cultural ºi îmi doresc sã vãd
acest festival crescând de la an la
an, astfel încât el sa devinã unul la
fel de important precum FILIT-ul.
ªi mai ales, avem nevoie ca scrisul
sã fie promovat ºi cunoscut, fiind-
cã aceasta este miza noastrã ca po-
por, care, iatã, are comunitãþi acti-
ve ºi rodnice literar, precum este
cea care ni l-a dat pe Macedonski”,

a mãrturisit poeta Eleanor Mircea.
De remarcat ºi faptul cã valoa-

rea lucrãrilor premiate au fost re-
cunoscutã de juriului format din
nume cunoscute din cultura româ-
nã, preºedintele fiind Aurel Maria
Baros - preºedintele Filialei Prozã
Bucureºti, iar la prezidiu s-au aflat
scriitorii Elena Armenescu, Emil
Lungeanu, Aureliu Goci ºi Gelu
Negrean.

Trei volume de poezie,
semnate de Eleanor Mircea

Eleanor Mircea este o revelaþie
pentru lumea literarã craioveanã,
reuºind sã-ºi încânte cititorii ºi, deo-
potrivã, sã-ºi câºtige un loc aparte
în viaþa culturalã a urbei datoritã li-
ricii sale, de o sinceritate debordantã
ºi o expresivitate copleºitoare. Scri-
se ºi publicate, cu consecvenþã, de-
a lungul a trei ani, volumele de ver-
suri ale lui Eleanor Mircea au adus
poezia mai aproape de sufletul tine-
rilor - chiar ºi prin simplu fapt cã o
mare parte dintre aceºtia sunt elevii
claselor la care predã limba ºi lite-
ratura englezã, ºi, în mod particu-

lar, a apropiat poezia craioveanã de
literatura care se scrie, la acest mo-
ment, în þarã.

Cel mai recent volum de poezie,
„Tango tendresse” (Editura Aius,
Craiova), care a fost lansat la Târ-
gul de Carte „Gaudeamus”, s-a
bucurat de o primire caldã, îndeo-
sebi, în rândul publicului tânãr.
Momentul de lectura, presãrat, într-
un mod înduioºãtor, ºi de emoþiile
autoarei, a fost urmat de o sesiune
de autografe ºi mici discuþii ineren-
te, cititorii poeziei sale gãsind în eve-
nimentul editorial ºi un bun prilej de
întâlnire cu poeta craioveanã.

Eleanor Mircea este doctor în
filologie cu lucrarea „Proza fantas-
ticã româneascã sub comunism”,
publicatã în 2016. Debutul sãu li-
terar a avut loc în anul 2016, cu
volumul de poezie „Eram bãtrânã
ºi-am murit”, pentru care a primit
Premiul Editurii Aius. La un an dis-
tanþã, a publicat volumul de poezii
„Visând sub iarbã” ºi antologia de
prozã „Trepte”, apãrutã la Editura
Colorama, Cluj.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Anunþul tãu!

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.

ANUNT PUBLIC. SC CLICK
TOP MANAGEMENT SA anunþã
publicul interesat asupra deci-
ziei de emitere a deciziei etapei
de încadrare revizuitã pentrupro-
iectul„Investiþie iniþial pe sche-
ma GBER (4.2) de tip I privind di-
versificarea producþiei în cadrul
SC CLICK TOP MANAGEMENT
SA prin produse care nu au fost
fabricate anterior în unitate” am-
plasat înstr. Drumul Apelor, nr.
91, Craiova, judet Dolj. Decizia
autoritatii de mediu, precum ºi
informaþiile relevante pentru lua-
rea deciziei pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protecþia
Mediului Dolj din Municipiul Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj ºi la sediulSC CLICK TOP
MANAGEMENT SA, adresa: str.
Drumul Apelor, nr. 91, Craiova,
judet Dolj în zilele de luni-joi, în-
tre orele 0800- 1630 ºi vineri între
orele  0800- 1400, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
http://apmdj.anpm.ro.

Adunarea Generalã din data de 28.04.2018, ora 1000,
Facultatea de Agriculturã ( Facultatea de Agronomie)

din cadrul Universitãþii din Craiova

  A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 9,
bl. U1, anunþã þinerea Adunãrii Generale în data de 28 aprilie 2018,
ora 1000, la Facultatea de Agriculturã (Facultatea de Agrono-
mie) din cadrul Universitãþii din Craiova cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea ºi aprobarea raportului de activitate al Consiliului
Organizaþiei pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017;

2. Dezbaterea ºi aprobarea bilanþului contabil al Asociaþiei Judeþene
a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exerciþiului financiar
2017;

3. Dezbaterea ºi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru
exerciþiul financiar 2017;

4. Descãrcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2017 a direc-
torului A.J.V.P.S. Dolj;

5. Dezbaterea ºi aprobarea strategiei organizaþiei, programului de ac-
tivitate al acesteia ºi bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2018;

6. Alegerea presedintelui Asociaþiei Judeþene a Vânãtorilor ºi Pesca-
rilor Sportivi Dolj ºi a membrilor Consiliului Organizaþiei;

7. Diverse.

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”!

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon. 0727/226.367.

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 teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în co-
muna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt – pe lângã li-
ceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme, gard
metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500
de euro, negociabil.
Telefon: 0769/512.701.

Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.

Vând casã cu 4 ca-
mere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locui-
bile, gard metalic,
fântânã, pomi fructi-
feri, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, ne-
gociabil. Telefon:
0769/512.701.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.

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.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 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.

TERENURI
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului. Preþ
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
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 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 17 martie 2018

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând coceni, preþ 1
leu/snop – comuna
Mischii. Telefon: 0744/
100.000.
Vând loc de veci, cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/ 464.043.
Vând vin ºi þuicã. Te-
lefon: 0722/ 654.845.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/183.205.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pie-
leºti. Telefon: 0724/
053.806.
Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063; 0351/
437.955.
Vând scaun scoicã-
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.

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 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 broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. 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 cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
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, tele-
vizor 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 plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 electromo-
toare tr i fazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „I leana”
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 cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã 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 puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
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.

CONDOLEANÞE
Preþuire ºi amintire
eternã! Familia conf.
univ dr. Mircea Zãvã-
leanu este alãturi de
familia îndureratã, în
aceste momente de
grea încercare prici-
nuite de trecerea în
nefiinþã a distinsului
Acad. prof. univ. dr.
Ion DOGARU. Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în pace!

Pios omagiu! Mem-
brii Consiliului de Ad-
ministraþie al Univer-
sitãþii din Craiova
sunt alãturi de fami-
lia îndoliatã, în clipe-
le de mare tristeþe pri-
cinuite de trecerea în
nefiinþã a distinsului
Acad. prof. univ. dr.
Ion DOGARU. Since-
re condoleanþe fami-
liei îndoliate!
Pios omagiu! Membrii
Senatului Universitãþii
din Craiova transmit
sincere condoleanþe
familiei îndoliate, în
aceste momente de
tristeþe pricinuite de
dispariþia distinsului
Acad. prof. univ. dr.
Ion DOGARU. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate!
Pios omagiu! Direcþia
Generalã Administra-
tivã din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova este
alãturi de familia îndu-
reratã ºi îºi exprimã
regretul pentru trece-
rea în nefiinþã a distin-
sului Acad. prof. univ.
dr. Ion DOGARU. Sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndurerate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 1 1 0 0 2-1 33p
2. FCSB 1 1 0 0 2-1 31p
3. Craiova 1 1 0 0 1-0 29p
4. Astra 1 0 0 1 0-1 22p
5. Viitorul 1 0 0 1 1-2 22p
6. CSMP Iaºi 1 0 0 1 1-2 20p

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 1 1 0 0 3-0 23p
2.FC Botoºani 1 0 1 0 0-0 21p
3. Voluntari 1 1 0 0 1-0 17p
4. Chiajna 1 0 1 0 1-1 15p
5. ACS Poli 1 0 0 1 0-1 14p
6. Sepsi Sf. G. 1 0 1 0 1-1 11p
7. Mediaº 1 0 0 1 0-3 8p
8. Juventus 1 0 1 0 0-0 7p

Meciul Viitorul – „U” Craiova s-a jucat asearã.
CSMP Iaºi – Astra, duminicã, ora 18

CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 20.45

Play-off, etapa a II-a

Play-out, etapa a II-a

Meciul Juventus – ACS Poli s-a jucat asearã.
Gaz Metan – Chiajna, sâmbãtã, ora 18

FC Botoºani – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.45
Sepsi – FC Voluntari, luni, ora 20.45

Suporterii au fost ºocaþi de pre-
þurile la bilete anunþate pentru ami-
calul România – Suedia, de pe 27
martie, de pe „Ion Oblemenco”. În
loc ca tichetele sã fie mai accesibi-
le ca de obicei, þinând cont cã este
doar un meci amical ºi este primul
joc pe noua arena din Bãnie, Fede-
raþia Românã de Fotbal a stabilit
niºte tarife care frizeazã biºniþa: 30
de lei la peluze, 90 de lei la tribuna I

În etapa a treia a returului seriei
C4, Universitatea II Craiova joacã
în deplasare cu formaþia ardeanã
Gloria Lunca Teuz Cermei, astãzi,
de la ora 15. Sãptãmâna trecutã,
craiovenii au pierdut acasã derby-
ul cu Lugojul ºi au picat pe locul
4. Gazdele de astãzi sunt precaute
înaineta disputei. „Nu mergem
dupã fentã, Craiova rãmâne o echi-
pã redutabilã ºi fãrã jucãtorii care
au pãrãsit-o în iarnã. Au destui
copii talentaþi, e una dintre pepini-

erele importante ale fotbalului ro-
mânesc ºi va veni sã scoatã rezul-
tatul maxim la Cermei. E una din-
tre echipele ce joacã deschis, poa-
te de aceea a ºi fost taxatã de cei
de la Lugoj cu patru goluri, dar sã
nu uitãm cã a marcat ºi ea trei. E
tipul de formaþie care poate bate
pe oricine, dar ºi poate pierde în
faþa oricãrui adversar”, a declarat
Radu Anca, antrenorul de la Cer-
mei, pentru sportarad.ro. Cealaltã
formaþie doljeanã din seria C4,

CSO Filiaºi, a jucat ieri, pe teren
propriu, cu Cetate Deva.

În acest week-end se reia ºi liga
a IV-a Dolj, cu meciurile etapa 18-
a, programate astãzi, de la ora 11.
Acestea sunt: Tractorul Cetate –
Flacãra Moþãþei, Ajax Dobroteºti –
Jiul Podari, Viitorul Cârcea – Pro-
gresul Bãileºti, UT Dãbuleni – U
Craiova SA, Danubius Bechet –
Victoria Pleniþa, Recolta Ostroveni
– Progresul Segarcea, Dunãrea
Calafat – Metropolitan Iºalniþa.

Satelitul Craiovei joacã la CermeiSatelitul Craiovei joacã la CermeiSatelitul Craiovei joacã la CermeiSatelitul Craiovei joacã la CermeiSatelitul Craiovei joacã la Cermei

Nici Zlatan nu mai vine…

Selecþionerul Suediei,
Jan Andersson,  a anun-
þat lotul pentru meciul
amical cu România, de
pe „Ion Oblemenco”.
Printre jucãtorii convo-
caþi nu se aflã ºi Zlatan
Ibrahimovic Selecþio-
nerul a spus cã dacã
atacantul lui Manches-
ter United vrea sã revi-
nã la naþionalã pentru a
participa la Cupa Mon-
dialã 2018, trebuie mai
întâi sã-l anunþe. Suedia va disputa meciuri amicale cu Chile, pe 24
martie la Stockholm, ºi cu România, pe 27 martie la Craiova. Cei mai
importanþi jucãtori ai nordicilor sunt: Lindelof, fostul jucãtor al Benfi-
cãi, acum sub comanda lui Mourinho, care l-a cumpãrat cu 35 de
milioane de euro, colegii lui Andrei Ivan de la Krasnodar, Granqvist ºi
Claesson, apoi Thelin, golgheterul campionatului belgian, Marcus Berg,
fostul atacant de la Hamburg ºi Panathinaikos, ajuns acum în þãrile
arabe, John Guidetti, fost la Man City, acum împrumutat de Celta la
Alaves, duetul de la Toulouse: Durmaz-Toivonen, ori fundaºul dreapta
cu o carierã la Celtic, Michael Lustig.

Suedia este calificatã la Campionatul Mondial din Rusia, dupã ce a
terminat pe locul 2 grupa preliminarã, în urma Franþei ºi depãºind Olan-
da, iar la baraj a eliminat Italia. La turneul final din Rusia, nordicii sunt
în grupã cu Germania, Mexic ºi Coreea de Sud.

Iatã lotul lui Jan Andersson pentru meciul de la Craiova: Portari:-
 Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea
City), Jacob Rinne (AaB Aalborg); Fundaºi: Ludwig Augustinsson
(Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Filip Helander
(Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Victor Nilsson Lindelof
(Manchester United), Emil Krafth (Bologna), Martin Olsson (Swansea
City), Mikael Lustig (Celtic Glasgow); Mijlocaºi: Victor Claesson (FC
Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Emil Forsberg (RB Leipzig),
Sebastian Larsson (Hull City), Gustav Svensson (Seattle Sounders),
Ken Sema (Ostersund), Alexander Fransson (Lausanne), Oscar Hilje-
mark (Genoa), Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig); Atacan-
þi: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin
(Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).

Faþã de meciul amical cu Turcia, de la Cluj, tarifele
pentru disputa România - Suedia, de la Craiova,

sunt cu 50% mai mari la peluze ºi aproape duble la
tribuna I ºi tribuna a II-a

ºi tribuna a II-a ºi 350 de lei la tri-
buna VIP.  Explicaþia nu poate fi
aceea decât cã, vãzând numãrul
mare de suporteri de la meciurile
Universitãþii Craiova, Rãzvan Bur-
leanu ºi compania vor sã profite de
pasiunea oltenilor pentru fotbal ºi sã
dea un „tun financiar”. Ca o com-
paraþie, faþã de meciul amical cu
Turcia, de la Cluj, preþurile pentru
disputa cu Suedia, de la Craiova,

sunt cu 50% mai mari la peluze ºi
aproape duble la tribuna I ºi tribuna
a II-a. Decizie dubioasã a federali-
lor, mai ales cã la Craiova pot vinde
mai multe bilete, arena fiind mai
mare, deci oricum profitul ar fi fost
superior. Preþurile la meciul de la
Craiova sunt mai mari ºi decât cele
de la amicalul cu Olanda, de pe Are-
na Naþionalã, deºi „Portocala Me-
canicã” era un adversar cu nume
mult mai sonor decât naþionala
scandinavã, chiar dacã aceasta din
urmã s-a calificat la Mondiale chiar
în dauna batavilor, cu care au fost
în grupã.

Mai mult, timp de trei sãptã-
mâni, biletele sunt disponibile la
vânzare numai online, pe site-urile
bilete.frf.ro ºi www.bilete.ro. Ti-
chetele de acces vor fi puse în
vânzare ºi la casieria stadionului
abia marþi, pe 20 martie. Fiecare
persoanã poate cumpãra maximum
4 bilete, urmând ca acestea sã fie
nominale (numele, data ºi locul
naºterii ale titularului vor fi inscrip-
þionate pe toate). În cazul modifi-
cãrii titularului, tichetele vor putea
fi preschimbate (inscripþionate cu
noul nume) la casieria stadionului,
luni ºi marþi, 26-27 martie, între
orele 12-21. Pe lângã opþiunea li-
vrãrii (6 lei în Bucureºti ºi 9 lei în
þarã), suporterii au ºi varianta print-
at-home, prin care îºi pot imprima
singuri biletul, fãrã costuri supli-
mentare. În cazul achiziþionãrii mai
multor e-ticket-uri, e necesarã ti-
pãrirea biletelor din toate link-urile
recepþionate pe adresa de e-mail.
Fanii îºi pot aduce copiii în Family
Zone, în sectoarele special ame-
najate, la Tribuna a 2-a, benefici-
ind ºi de o reducere: 5% – 2 bilete,
10% – 3 bilete, 15% – 4 bilete, 20%
– 5 bilete. Reducerea se va aplica
dupã plasarea comenzii. Accesul pe
stadion al copiilor se face numai
însoþiþi de un adult. Pentru fiecare
copil minor va fi emis un bilet care
va trebui prezentat la porþile de
acces ale arenei din Craiova.

Fanii din Bãnie: „Echipa
federaþiei trebuie sã devinã
România, dacã vrea sã aibã
parte de simpatia oltenilor”

Pe lângã protestul faþã de pre-
þurile exorbitante stabilite pentru
bilete, galeria ªtiinþei, de la Peluza
Nord, s-a arãtat revoltatã de mo-

dul cum trateazã FRF suporterii
Universitãþii, cãrora nu le-a acor-
dat prioritate la cumpãrarea de bi-
lete în sectoarele pe care ei le ocu-
pã de obicei. „Pe 27 martie, echi-
pa federaþiei române de fotbal are
programat un meci amical la Cra-
iova. Lipsa de respect pentru echi-
pa ºi oraºul nostru arãtate de-a lun-
gul istoriei de federaþie nu au fost
uitate sau iertate, ºi nici nu aveau
cum sã fie, atâta timp cât se conti-
nuã în aceeaºi manierã. FRF orga-
nizeazã un meci în casa ªtiinþei ºi
dã dovadã de lipsã de bun simþ faþã
de suporterii ºi în special faþã de
abonaþii acesteia. Nu existã priori-
tate la bilete pentru ca abonaþii sã
îºi pãstreze locurile ºi niciun fel de
ºansã pentru ca grupurile de su-
porteri ale ªtiinþei sã îºi cumpere

bilete organizat în locul pe care îl
ocupã de obicei. La toate astea, se
adaugã preþurile nesimþite ale bile-
telor. Considerãm ca FRF ne ia de
proºti ºi încearcã sã îºi rotunjeas-
cã bugetul profitând de dragostea
pentru fotbal a oltenilor. Greºeala
lor fundamentalã este cã nu înþe-
leg ca dragostea oltenilor este pen-
tru ªtiinþa, nu pentru fotbal în ge-
neral. Echipa federaþiei trebuie sã
devinã România, dacã vrea sã aibã
parte de simpatia oltenilor” anunþã
Peluza Nord.

În condiþiile unor preþuri exor-
bitante, în condiþiile în care este
doar un meci amical ºi nu contra
unei echipe cu nume sonore, va fi
extrem de greu sã vedem un sta-
dion plin la amicalul România –
Suedia, de pe 27 martie.
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