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Kitsch-ul de la intrarea în Parcul „Romanescu” va fi co-
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În urmã cu aproape douã luni, Moscova se
gãsea într-o posturã delicatã, de-a dreptul, dupã
„afacerea Skripal”, numele ex-agentului dublu
rus, otrãvit cu Novichock, s-a spus din ordinul
Kremlinului, eveniment care a provocat cea mai
gravã crizã diplomaticã, de dupã încheierea rãz-
boiului rece. În afara expulzãrilor reciproce de
diplomaþi, diatribele ministrului britanic de ex-
terne, Boris Johnson, au mers pânã la a com-
para Cupa Mondialã la fotbal, organizatã în
Rusia, în vara aceasta, cu Jocurile Olimpice din
1936, gãzduite de Berlin, pe vremea lui Hitler. O
asemenea comparaþie nu a cãzut bine, la Mos-
cova, care a readus în atenþie tributul plãtit de
Uniunea Sovieticã, în lupta contra nazismului
în cel de-al doilea rãzboi mondial. Coalizate,
þãrile UE, în principal Germania, Franþa ºi Ma-
rea Britanie, au acuzat Moscova de „povestea
Skripal”, destul de neclarã, pânã la urmã, mai
ales cã recent, Serghei Skripal (66 de ani) ºi
fiica sa Iulia, domiciliaþi în Sallysburry, au pã-
rãsit spitalul în care fuseserã internaþi. Mai nou,
Londra îngrijoreazã oligarhi ruºi rezidenþi, ºi
Roman Abramovici, patronul clubului londo-

nez Chelsea, aºteaptã reînoirea vizei britanice,
deºi raportul influentei Comisii de afaceri ex-
terne din Parlamentul britanic, în atenþia pri-
mului-ministru Theresa May, l-a fãcut pe pur-
tãtorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peº-
kov, sã acuze Marea Britanie de rusofobie. „Po-
vestea Skripal” a picat prost, premergãtor ale-
gerilor prezidenþiale din Rusia, dar ºi desfãºu-
rãrii CM 2018, ocazie pregãtitã îndelung de Vla-
dimir Putin pentru a demonstra grandoarea þã-
rii sale. Nu mai puþin de 12 stadioane moderni-
zate sunt pregãtite pentru a gãzdui partidele
programate, investiþiile fãcute depãºind, dupã
anumite surse, 11 miliarde de dolari. Mãsurile
de securitate se anunþã de asemenea a fi ex-
cepþionale. Cu toate acestea, dacã anexarea
Crimeei trecuse pe un plan secund, resuscita-
rea fiind fãcutã prin inaugurarea recentã cu
mare pompã a podului de 19 kilometri ce leagã
Crimeea de Rusia, „afacerea Skripal” a pus di-
plomaþia rusã într-o situaþie de apãrare, pe „ta-
bla de ºah”. S-a întâmplat însã un eveniment
neprevãzut, care readuce Rusia, ca actor în
centrul atenþiei: denunþarea unilateralã de cã-

tre Donald Trump a acordului nuclear cu Ira-
nul, la care s-a trudit 10 ani, valabil pânã în
2025, a alertat þãrile UE ameninþate cu sancþiuni
comerciale. BNP Paribas a plãtit 9 miliarde dolari
pentru finanþarea în devize americane a unor þãri
aflate sub embargo. UE a reactivat, recent, regu-
lamentul „blocking regulation”, din 1996, care
devitalizeazã juridic extrateritorialitatea america-
nã. Vizita recentã a cancelarului german, Angela
Merkel, la Soci, unde a fost primitã de Vladimir
Putin ºi premierul Dmitri Medvedev, precum ºi
deplasarea în cursul zilei de astãzi a preºedinte-
lui francez, Emmanuel Macron, la Sankt Peters-
burg, pentru a fi prezent la lucrãrile Forumului
Economic Internaþional, prilej oportun de a se
întâlni cu omologul sãu rus, trebuie circumscri-
se noului context geopolitic. ªi dintr-o datã Vla-
dimir Putin s-a vãzut într-o altã luminã. Membrã
permanentã a Consiliului de Securitate a ONU,
Rusia se poate opune la toate modificãrile acor-
dului iranian, validat de ONU. Fireºte, dialogul
cu Emmanuel Macron rãmâne dificil, dupã ex-
primãrile în public ale acestuia din urmã, deºi
acum un an, în vizitã la Versailles, preºedintelui

rus i s-a rezervat o primire somptoasã. Oricum
Emmanuel Macron are deja rezervat un interviu
pentru „BFM TV”, din Sankt Petersburg, fãrã a
se cunoaºte dacã va fi transmis în direct sau
înregistrat. Donald Trump care anunþase ºi el o
relaþie cât mai flexibilã cu Vladimir Putin, s-a vã-
zut blocat prin „afacerea rusã”, o anchetã care
dureazã de un an, condusã de un procuror spe-
cial, Robert Mueler, privind ingerinþa rusã în ale-
gerile prezidenþiale din 2016. Numai cã ancheta
cunoaºte o deturnare a atenþiei publice, fiindcã
Donald Trump a obþinut, la rândul sãu, deschi-
derea unei alte anchete contra FBI, pentru pla-
sarea unui informator „din raþiuni politice în apro-
pierea staff-ului sãu de campanie”. O Europã
puternicã presupune o reapropiere de Germa-
nia, cãlãuza UE. Numai cã anumite exigenþe ale
Berlinului ºi ne referim la cele care privesc dato-
ria publicã, nu le poate îndeplini nici Parisul,
deºi Comisia Europeanã a propus, ieri, ieºirea
Franþei din procedura de deficit excesiv, deschi-
sã în 2009. Mutãrile pe „tabla de ºah” se anunþã
extrem de complicate ºi ultimele veºti proaste
vin de la Roma.

Craiovenii se mândresc cu Parcul
„Nicolae Romanescu”, fiind întotdeau-
na primul obiectiv pe listã atunci când
oaspeþi strãini ne viziteazã oraºul. Fru-
museþea naturalã a acestui loc este ºtir-
bitã, de mulþi ani, de modul în care se
prezintã una dintre intrãrile sale. „Sta-
tuia cu cai”, care decoreazã poarta se-
cundarã în parc, este o piesã de artã
extrem de valoroasã, dar care, din pã-
cate, a cãzut pradã nepãsãrii. Plãcile
de granit s-au dezlipit de pe soclu, fãrã

Primãria Craiova remodeleazã zona „statuii cu cai”

Reamintim cã, potrivit DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova, „în perioa-
da 2008-2011, Guþã Mircea Marinel,
în calitate de primar al municipiului
Calafat ºi ordonator principal de
credite, în mod repetat ºi în realiza-
rea aceleiaºi rezoluþii infracþionale,
a dispus achiziþionarea mai multor
bunuri ºi materiale din fondurile
autoritãþii locale, prin procedura
achiziþiei directe, de la firmele admi-
nistrate de inculpatul Coman Con-
stantin. (...) Guþã Mircea Marinel a
fost sprijinit de Coman Constantin,
care i-a pus la dispoziþie facturi fis-
cale, pe elemente componente, în si-
tuaþia în care s-au livrat bunuri fini-
te.(...) Astfel, s-a cauzat bugetului

Kitsch-ul de la intrarea în Parcul „Romanescu” va
fi corectat: „statuia cu cai” va fi aºezatã pe un soclu
nou, cu proporþiile regândite astfel încât sã existe un
echilibru între postament ºi monumentul în sine. În

plus, dupã mulþi ani de aºteptare, statuia care a
devenit aproape o ruinã va fi integratã în peisaj,

autoritãþile plãnuind o reconfigurare a întregii zone.

ca nimeni sã le mai înlocuias-
cã. Locul a început, cu tim-
pul, sã capete un aspect ne-
îngrijit, iar la un moment dat
se punea problema sã se re-
nunþe cu totul la acest mo-
nument, care ar fi urmat sã
cedeze spaþiul unei parcãri.

Licitaþie pentru studiu
de fezabilitate

Statuia rãmâne pe loc, ba chiar va fi
reamenajatã întreaga zonã din care face
parte. Autoritãþile au lansat recent lici-
taþia pentru realizarea studiului de fe-
zabilitate, documentaþia pe baza cãreia
urmeazã sã se facã intervenþia. „Am
cerut sã se facã un studiu de fezabilita-
te cu lãrgirea pieþei. Este cam înghesu-
ialã acolo, maºinile se parcheazã hao-
tic ºi nu este deloc în concordanþã cu
interiorul parcului, iar din acest motiv
am preferat sã o luãm de la zero. Sã ni
se ofere o variantã pentru o amenajare
serioasã a zonei respective”, a explicat
primarul Craiovei, Mihail Genoiu, într-
o conferinþã de presã.

Soclul statuii va fi schimbat
În primul rând, se va renunþa la so-

clul statuii, care va fi înlocuit cu un
postament adecvat, arhitecþii oraºului
reclamând, în repetate rânduri, cã este

nepotrivit pentru un monument aºa de
înalt. Apoi, va fi remenajatã toatã zona
din jur. Autoritãþile au în vedere, lucrul
acesta fiind specificat ºi în documen-
taþie, o reconfigurare a spaþiului, care
trebuie sã fie în armonie cu parcul: se
vor crea spaþii verzi, combinate cu mo-
bilier urban pentru relaxare, se vor mon-
ta corpuri de iluminat. La final, tot peri-
metrul cel nou trebuie sã arate ca o
tranziþie între parc ºi zona stradalã, care
va avea în centru statuia cu cai, sem-
natã de Ion Jelea.

Supãrarea arhitecþilor
Arhitecþii din Craiova au arãtat mult

timp cu degetul spre acest monument
al oraºului, pe care l-au considerat „o
monstruozitate”, cerându-i, de fieca-
re datã, corectarea urgentã de cãtre
municipalitate. Criticii de artã au scos
în evidenþã greºeala pe care au co-
mis-o autoritãþile din mandatele tre-
cute, atunci când au decis ca statuia
sã fie translatatã, pur ºi simplu, de pe
hipodrom la intrarea în parc. Peste
noapte, statuia a fost cocoþatã pe un
soclu care nu fusese construit pentru
aceasta, ci pentru un grup statuar de
dimensiuni mult mai mari ºi, în felul
acesta, „statuia cu cai” a lãsat tot tim-
pul impresia unei îmbinãri forþate.

LAURA MOÞÎRLICHE

Mircea Guþã, fostul primar din Calafat, condamnat
definitiv la 4 ani ºi 11 luni de detenþie

Acuzat de abuz în serviciu ºi cã
ar fi primit mitã un autoturism de
lux, marca Chrysler, fostul primar
din Calafat, Mircea Guþã, a fost gãsit
vinovat ºi condamnat, ieri, definitiv,
la 4 ani ºi 11 luni de închisoare cu
executare pentru luare de mitã ºi
abuz în serviciu. Curtea de Apel
Craiova i-a redus pedeapsa, întrucât
la Tribunalul Dolj primise 5 ani ºi 4
luni închisoare. În acelaºi dosar,
Constantin Coman, administrator al
unor societãþi comerciale care au
încheiat contracte preferenþiale cu
Primãria Calafat, în schimbul ºpãgii
de lux, va face 2 ani de închisoare cu
executare pentru complicitate la
abuz în serviciu.

local al Calafatului un prejudiciu
evaluat la 403.041,93 euro. La fine-
le anului 2008, inculpatul Guþã Mir-
cea Marinel a pretins ºi primit de la
inculpatul Coman Constantin un au-
toturism Chrysler”.

Pe 14 martie, anul trecut, Tribuna-
lul Dolj l-a condamnat pe fostul edil
la 5 ani ºi 4 luni închisoare cu execu-
tare, iar pe Constantin Coman la 3
ani de închisoare cu executare. Cei
doi inculpaþi, dar ºi procurorii DNA
Craiova au declarat apel.

Ieri, Curtea de Apel Craiova a so-
luþionat apelurile ºi a pronunþat sen-
tinþa definitivã: Mircea Guþã va face
4 ani ºi 11 luni de închisoare, iar Co-
man – 2 ani de închisoare.

CARMEN ZUICAN

Camping de dans contemporan 2018 este un
proiect de cercetare coregraficã ºi explorare artisti-
cã individualã ºi de grup, finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional (AFCN), care îºi propu-
ne sã ofere, prin intermediul unei tabere de varã,
ateliere de practicã ºi teorie, coregrafilor care au la
activ minimum douã creaþii personale.  „Procesul
artistic va urmãri mai multe etape: dezvoltarea unei
idei de spectacol, structurarea unui concept, defini-
rea unei dramaturgii proprii pentru lucrãrile propu-
se, articularea unui discurs care sã însoþeascã con-
ceptele artistice (comunicat de presã, descriere suc-
cintã, descriere detaliatã, prezentare amplã, state-

Tabãrã de dans contemporan, în iulie, la Craiova
Centrul Naþional al Dansului Bucureºti, în parteneriat cu Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, vor
organiza, în perioada 9-26 iulie, la Craiova, un camping de dans contemporan. Pentru stagiul de

pregãtire, ce va cuprinde ateliere de practicã ºi teorie, în limba englezã, vor fi selectate maximum 12
persoane, care vor lucra cu mentori din Bucureºti ºi Berlin-Germania. Termenul pentru trimiterea
aplicaþiilor este mâine, 25 mai 2018, taxa de participare fiind 300 de euro. Organizatorii vor asigura

cazarea ºi mesele participanþilor ºi vor oferi douã burse care acoperã costul taxei.

ment de artist)”, precizeazã organizatorii.
Participanþii vor beneficia de sesiuni de antre-

nament corporal, vor dezbate concepte, idei ºi
practici din biografiile date de mentori, vor propu-
ne spre analizã cãrþi ºi spectacole care au avut un
rol important în formarea lor. Mentori vor fi Jan Bur-
khardt (dansator, coregraf ºi muzician) ºi Sandra
Noeth (dramaturg, curator ºi cercetãtor cultural) -
Berlin; Mihaela Michailov (dramaturg ºi critic de
arte performative) ºi Mãdãlina Dan (creatoare ºi fa-
cilitatoare) - Bucureºti.

Cei interesaþi sã participe vor trimite la adresa offi-
ce@cndb.ro, pânã pe 25 mai 2018, douã fotografii cu

imaginile pe care le vãd cel mai des în fiecare zi ºi
urmãtoarele documente în limba englezã: o biografie
artisticã, douã texte personale (maximum 2000 de sem-
ne fiecare) despre douã creaþii realizate recent/în curs
de finalizare, o descriere a lucrãrii pe care urmeazã sã
o dezvolte (1000 de semne), însoþitã de un text argu-
mentativ (maximum 1000 de semne).

MAGDA BRATU
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Serviciul Public Comunitar Lo-
cal de Evidenþã a Persoanelor Giu-
bega va începe lucrul cu publicul
de astãzi,  ora 11.00, urmând sã
îºi desfãºoare activitatea în sediul
primãriei. Unitatea va funcþiona
între orele 8.30 ºi 16.30 în zilele
de luni, marþi, joi ºi vineri, iar mier-
curea în regim de program prelun-
git, între 8.30 ºi 18.30. „...Am
pornit în acest demers de la mo-
mentul în care, pentru toatã popu-
laþia judeþului, existau doar 9 astfel
de unitãþi specializate, iar acum
ajungem la structura cu numãrul
49. Am reuºit, aºadar, ca de la în-
ceputul descentralizãrii în acest
domeniu ºi pânã în prezent sã în-
fiinþãm 40 de servicii locale de evi-
denþã a persoanelor – o performan-
þã care menþine judeþul nostru pe
primul loc la nivel naþional. Doresc

Serviciu public comunitar local de evidenþãServiciu public comunitar local de evidenþãServiciu public comunitar local de evidenþãServiciu public comunitar local de evidenþãServiciu public comunitar local de evidenþã
a persoanelora persoanelora persoanelora persoanelora persoanelor, deschis la Giubega, deschis la Giubega, deschis la Giubega, deschis la Giubega, deschis la Giubega

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, anunþã deschiderea unui nou serviciu

public comunitar local de evidenþã a persoanelor
în judeþ, structurã care îºi va începe activitatea
mâine, în Giubega, reuºita fiind posibilã prin

eforturile comune ale primãriei localitãþii ºi ale
direcþiei de specialitate din subordinea CJ.

Directorul executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor (DPCEP) Dolj, Ciprian Bobocicã:

sã adresez sincere felicitãri auto-
ritãþilor locale din comuna Giube-
ga ºi domnului primar Stelian Gunã
pentru întreaga implicare în aceastã
iniþiativã, la al cãrei succes au con-
tribuit punând la dispoziþie spaþiul
necesar, dotãrile ºi personalul. În
egalã mãsurã, aprecierea noastrã se
îndreaptã cãtre colegii din cadrul
Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj, care
au asigurat asistenþa de specialita-
te ºi au coordonat eforturile fãcu-
te pentru ca aceastã nouã structu-
rã sã-ºi poatã începe activitatea
vineri, precum ºi cãtre plenul Con-
siliului Judeþean, care ºi-a acordat
de fiecare datã susþinerea pentru
implementarea strategiei noastre de
extindere“, a declarat preºedintele
CJ Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

„Deschiderea serviciului de evidenþã a persoanelor este
un eveniment important pentru comunitatea din Giube-
ga, generând ºi o serie de beneficii. În primul rând, pen-
tru cei peste 2.000 de locuitori ai comunei, noua struc-
turã înseamnã acces mai facil la obþinerea unui nou act
de identitate, reducerea timpului de aºteptare pentru eli-
berarea acestuia, dar ºi a cheltuielilor, întrucât nu va mai

fi necesar ca solicitanþii sã ajungã în municipiul Bãileºti
pentru a depune cererile ºi, ulterior, pentru a ridica actele
de identitate. De asemenea, se contribuie ºi la diminua-
rea numãrului persoanelor care, din diverse motive, pãs-
treazã acte de identitate a cãror perioadã de valabilitate a
expirat sau în care figureazã cu adrese de domiciliu care
nu mai corespund cu realitatea din teren...”

Pe Ordinea de zi a Colegiului
Prefectural Dolj au fost mai mul-
te puncte de dezbãtut: Oficiul de
Zootehnie Dolj; Comisariatul Ju-
deþean Dolj al Gãrzii de Mediu;
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj; Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþii în Agriculturã – Centrul
Judeþean Dolj, cu privire la cam-
pania de primire a cererilor, pen-
tru anul 2018. Fiecare reprezen-
tant al instituþiei din partea cã-
reia venea ºi-a prezentat mate-
rialul,  prin statistici, care, pe
undeva, plictisesc auditoriul, da-
tele putând fi gãsite ºi pe site-
urile din domeniile amintite.
Ceva a atras atenþia. Este vorba
despre cele spuse de Gheorghe
Cãlinoiu, comisar ºef al Comi-
sariatului Judeþean Dolj – Garda
Naþionalã de Mediu: „Pe lângã
informarea pe care o voi prezen-

Protejarea mediul ºi sãnãtatea, subiecte care au fost primordiale
la ºedinþa Colegiului Prefectural Dolj
Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Cole-

giului Prefectural Dolj, în cadrul cãreia
au fost dezbãtute problemele din judeþ,
conform Ordinii de zi, aºa cum a fost pre-
zentatã anterior, prin materialele trimi-
se  de instituþiile deconcertate, ce ºi-au
trimis materialele pe adresa Instituþiei

Prefectului Dolj. Faþã de alte ºedinþe de
acest gen, cea de ieri a fost foarte intere-
santã, prin intervenþiile celor prezenþi ,
cele mai bune venind din partea Gãrzii
Naþionale de Mediu, prin Comisariatul
Judeþean Dolj, ºi a Inspectoratului Teri-
torial de Muncã Dolj.

ta, vreau sã atrag atenþia ºi asu-
pra unui fenomen, cu care ne
confruntãm. Cele douã Centrale
Termice, de la Iºalniþa, respec-
tiv Bariera Vâlcii funcþioneazã în
parametrii normali, beneficiind
de cele mai bune tehnologii, dar
existã o problemã. Aici, mã re-
fer la munþii de zgurã ºi cenuºã
care se acumuleazã, iar la vânt,
mai ales, în casele ºi curþilor
oamenilor intrã praf ºi reziduuri,
astfel cã aproape nu se mai poa-
te trãi. Am avut ºi avem foarte
multe reclamaþii, am dat amenzi,
dar cred cã se poate gãsi o so-
luþie ºi vã cer sã ne aºezãm la
dialog, incluziv cu cei de la Com-
plexul Energetic Oltenia. Cele
mai afectate sunt gospãdãriile
din Mischii ºi ªimnicu de Sus.
Tebuie stabilit un plan de inter-
venþii”. Prefectul judeþului Dolj,

Dan Narcis Purcãrescu, a rãs-
puns: „Sunt de acord cu ceea ce
spuneþi, dar, pânã nu aºezãm sã
discutãm, nu putem gãsi soluþii
ºi sunt convins cã se poate ajun-
ge la un rezultat . Însã vã mai
dau o temã, care þine de o ade-
vãratã problemã pentru popula-
þie, fiind vorba, dacã se poate
spune aºa, de o niºã. Dumnea-
voastrã, cei de la mediu, n-ar mai
trebui sã alergaþi sã dupã cei care
nu respectã legea, ºi aici mã re-
fer la ºantierele de construcþii,
unde rãmân foarte multe deºeuri,
iar molozul trebuie ridicat. Este
nevoie de o întâlnire, între au-
toritãlile publice locale, institu-
þiile abilitate în verificare ºi con-
trol ºi cei care fac demolãri, în
primul rând, pentru ridicarea
deºeurilor rezultate. ªtiun cã, în
prezent, este necesar un contract
între beneficiar ºi constructor,
în care, ultimul, poate sã treacã
ce vrea el, ºi douã kg de moloz,
dar nu este normal. Trebuie fã-
cutã o evaluare, iar aici un rol
important îl au ºi Consiliile lo-
cale. Vã dau ºi un exemplu: ºtim
cu toþii cã, la Podari, se va de-
rula un proiect de anvergurã.
Cine ºtie ce se va întâmpla cu
reziduurile, unele dintre ele pu-

tând fi contaminate cu diverse
substanþe. Doar bãnuiesc, de
aceea cer o întâlnire a factorilor
responsabili”. Gheorghe Cãlinoiu
a rãspuns: „Este foarte clar cã
vorbim de o problemã, fiind ne-
voie de discuþii, pentru a gãsi
soluþiile optime. În ceea ce pri-
veºte investiþia de la Podari, am
trimis comisarii noºtri la verifi-
cãri, dar, recunosc, cã nu ne-
am gândit ºi la posibila conta-
minare , toatã lumea sã fie con-
vinsã cã ne vom intensifica ve-
rificãrile ºi controalele”.

Sãnãtatea, ...
mai departe
spre gãsirea
unor soluþii

Un alt punct de interes a fost
raportul prezentat de Nicolae
Marcu , director executiv –ad-
junct al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj. În afara  unor sta-
tistici, cu programe naþionale
derulate sau aflate în curs, nu a
prezentat nimic concret, vorbind
de starea de sãnãtate a popula-
þiei. Cele câteva minute de citire
a raportului nu a tras decât in-

tervenþia unuia dintre cei pre-
zenþi, Cãtãlin Tiberius Moho-
ra, inspector ºef al Inspecto-
ratului Teritorial de Muncã Dolj:
„Nu numai eu, dar ºi ce prezenþi
la aceastã întâlnire aºteptam
mai ulte lãmuriri pentru mãsu-
rile adoptate în vederea reduce-
rii, dacã nu eliminãrii infecþii-
lor intraspitaliceºti, inclusiv o
comparaþie cu anii precedenþi.
Este vorba despre sãnãtatea
oamenilor. De asemenea, mã
aºteptam sã vedem o situaþie a
mãsurilor adoptate pentru re-
ducerea riscurilor la locul de
muncã al angajaþilor, sporurile
care sunt plãtite, cu atân mai
mult cu cât angajatorii au obli-
gaþia, prin lege, sã asigure con-
diþii de muncã în conformitate
cu lefgislaþia, pentru salariaþi.
Nu mai vorbesc despre statis-
tica bolilor profesionale din
Dolj, aspecte la care aºteptãm
rãspuns” . Din pãcate, decla-
raþia reprezentantului DSP Dolj
a fost scurtã ºi fãrã relevanþã:
„Vã asigurãm cã specialiºtii
noºtri urmãresc toate situaþiile
prezentate ºi vor adopta mãsu-
rile corespunzãtoare”. Atât ºi
nimic mai mult...

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
SERVICIUL de Utilitãþi Publice

Vîrtop, judeþul Dolj, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea “Alimentare cu
Apã”, ce se desfãºoarã în Comuna
Vîrtop, jud. Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între ore-
le 9.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 07.06.2018.

HIGH TECH INDUSTRY PARK
CRAIOVA PENTRU S.C. LINK POINT
S.R.L. PRIN DINU ADINA, cu sediul
în CRAIOVA, JUD.DOLJ, STR. IMPA-
RATUL TRAIAN NR.64 anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul Construire ate-
lelier confecþii P+E(partial) ºi împrej-
muire teren propus a fi amplasat în
str. Calea Bucureºti, nr.325C, Craio-
va, jud. Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul: HIGH TECH INDUS-
TRY PARK, Craiova, str. Impãratul
Traian, nr. 64, jud.Dolj, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419. 035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro

ILIE NÃSTASE, PREªEDINTE ONORIFIC AL ECO SUD SA: “DA, PUTEM! PRIN IMPLICARE
ªI PERSEVERENÞÃ -  O NOUÃINVESTIÞIE ECO SUD DE 1,5 MIL • LA DEPOZITUL ECOLOGIC
DE LA MOFLENI CRAIOVA”

Grupul Eco Sud SA îºi consolideazã poziþia de lider naþional în managementul deºeurilor, cu o cotã de piaþã de
peste 20%, dupã finalizarea investiþiei de 1,5 milioane euro pentru modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni –
Craiova.

Ilie Nãstase, preºedintele onorific al Eco Sud SA, a dat asigurãri atât craiovenilor, cât ºi românilor cã implicarea
sa în acþiuni de protecþie a mediului alãturi de specialiºti în domeniul gestiunii deºeurilor va duce la egalarea avanta-
jului ecologic pe care alte naþiuni îl au în faþa românilor.

“Am avut surprinderea sã fiu întrebat la recentul turneu de tenis de la Madrid de mai mulþi prieteni ºi oficialitãþi
despre activitatea mea în protecþia mediului din România, despre importanþa investiþiei de la Craiova inauguratã
astãzi ºi despre posibilitatea de a ne ridica la nivelul de reciclare al deºeurilor din Spania.

Am rãspuns: DA, putem! Prin implicare ºi perseverenþã. Nu obþii schimbarea doar sperând, schimbarea nu se va
întâmpla niciodatã dacã ne aºteptãm sã vinã de la altã persoanã. Noi suntem schimbarea pe care o cãutãm.

Românii ºi craiovenii meritã o viaþã la fel de curatã ca ºi spaniolii ºimã voi implica personal în egalarea avantajului
ecologic pe care îl au alte naþiuni în faþa românilor, iar creºterea gradului de selecþie a deºeurilor reprezintã þinta
esenþialã a grupului Eco Sud.

Investiþiile în tehnologiile adecvate care sã ducã la diminuarea deºeurilor colectate ºi transformarea acestora în
resursã reprezintã cheia succesului în acest domeniu.

Eco Sud este o companie care a acordat prioritate investiþiilor din domeniul ecologic iar poziþia de lider pe piaþã
este o consecinþã a acestei decizii ºi a acestei strategii.

Am gãsit aici la Craiova doi oameni gospodari care s-au implicat în curãþenia oraºului ºi în managementul deºeu-
rilor ºi aceºtia suntdomnii Mihail Genoiu, primarul oraºului ºi Ion Prioteasa, Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Pe lângã aceasta se vede ºi contribuþia pozitivã a aparatului de specialitate ºi a consilierilor din primãrie care reuºesc
sã ducã înainte acþiunea de management integrat al deºeurilor produse în aceastã zonã ºi asigurarea sãnãtãþii ºi
confortului locuitorilor.

De asemenea pe linia specialiºtilor de mediu care ºtiu sã îmbine prevederile legale cu activitatea efectivã zilnicã de
colectare, tratare ºi reciclare a deºeurilor am avut plãcerea sã constat existenþa unui suflu nou pozitiv ºi profesionist
la Agenþia de Protecþie a Mediului Dolj, la Garda de Mediu Dolj ºi la Administraþiade Ape.

Toate aceste acþiuni sinergice duc la protecþia sãnãtãþii ºi creºterea calitãþii vieþii cetãþenilor din zona Craiova
ºi Dolj.

Haideþi sã gândim liber, sã acþionãm cu conºtiinþã, cu încredere în noi ºi în propriile forþe ºi ne vom putea descoperi
cu adevãrat întregul potenþial. Aceasta este atitudinea grupului Eco Sud, atitudinea de lider în gestionarea ºi tratarea
deºeurilor în România.

Geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj, geocompozitul de la celula ecologicã inauguratã la Craiova repre-
zintã elemente inovative, tehnici noi ºi de siguranþã în exploatarea deºeurilor dar, dincolo de toate acestea, ingredien-
tul de bazã în acest succes este echipa noastrã, echipa Eco Sud care atunci când intrã pe teren îºi face treaba bine,
munceºte mult, face mutarea perfectã, câºtigã ºi merge mai departe.”

Ilie Nãstase

ilie.nastase@ecosud.ro

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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
Service Auto din Si-
biu cautã colegi
pentru urmãtoarele
posturi: tinichigiu
auto, vopsitor auto,
pregãtitor vopsitor
auto, mecanic auto.
Oferim salariu atrac-
tiv ºi condiþii de mun-
cã occidentale, posi-
bilitatea unei relocãri
într-un oraº cu o pu-
ternicã influenþã ger-
manã. GARAJ EX-
PERT, SERVICE-UL
TÃU AUTO! Telefon:
0747/117.760.

PRESTÃRI SERVICII
Doamnã serioasã fac
menaj permanent
baby siter etc, numai
pentru familii serioa-
se, în Craiova. Tele-
fon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere Bãileºti,
zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon:
0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Craiovi-
þa Nouã, deosebi-
tã pozi þ ionare,
modificãri interi-
oare. Preþ accesi-
bil. Telefon: 0771/
504.064.
Vând apartament 2
camere etaj 1, Va-
lea Roºie. Telefon:
0251/361.626.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând imobil cen-
tral. Telefon: 0755/
074.742.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, 560
mp sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã,
1.200 de metri pã-
traþi, în comuna Ian-
cu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pã-
tul 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 cu 4 ca-
mere, bucãtãrie,
baie + wc în interior
ºi alte anexe în cur-
te, locuibile, gard
metalic, fântânã,
pomi fructiferi, în co-
muna Iancu Jianu,
judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, ne-
gociabil. Telefon:
0769/512.701.
Vând teren Podari. Te-
lefon: 0722/943.220.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea
Stanciului, judeþul
Dolj. Telefon: 0721/
502.003.
Vând casã bãtrâ-
neascã 1200 m.p.
comuna Robãneºti
20 km, vie, fântânã,
dependinþe. Telefon:
0767/648.731.
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 arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Te-
lefon:  0251/548.870.
Vând parcele de 800
ºi 1500 mp situate în
Leamna de Jos car-
tier vile lângã Pãdu-
re Tei. Telefon: 0722/
258.628.

Vând teren str. Indus-
triilor- 3000 mp. Te-
lefon: 0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile instala-
te, asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând titlu de pro-
prietate – pãdure,
comuna Brãdeºti
2,6 ha. Telefon:
0770/245.289.

AUTO
ROMÂNEªTI

Cielo 2006 - GPL,
cãruþ curte 2 roþi, bi-
cicletã de damã, jan-
te aluminiu. Telefon:
0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
Vând convenabil MO-
TOCOASÃ EXPERT
65 SUPER - foarte
puþin folositã. Telefon:
0720/231.610.
Vând coceni, preþ 1
leu/snop – comuna
Mischii. Telefon:
0744/100.000.

Vând 50 familii de al-
bine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând obiecte cas-
nice, îmbrãcãminte
damã, televizor Phi-
lips - 100 lei, video
– 50 lei. Telefon:
0770/454.977.
Vând frigider. Tele-
fon: 0748/408.819.
Vând Motosapã
marca BUDGET
BRD 500. Telefon:
0721/995.405.
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, dozã nouã
de rezervã, arzãtoa-
re gaze,  discuri cu
muzicã diferitã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100.
Vând maºinã auto-
matã de uscat nefo-
lositã. Telefon: 0720/
099.950.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 24 mai 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:

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Titularul – Comuna
Bistreþ, Judeþul Dolj, tel: 0251355.011, fax: 0251/355.550,
intentioneazã sã solicite la ,,A.N. APELE Române,, - Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu, aviz de gospodãrie a apelor / aviz de
amplasament, pentru realizarea lucrãrii:

,,Investiþii în infrastructurã de agrement cu specific pescã-
resc - amenajare pontoane, foiºoare ºi împrejmuire, Comuna
Bistreþ, Judeþul Dolj,,

Aceastã investiþie este nouã,
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare,

cu privire la solicitarea avizului de gospodãrie a apei, pot con-
tacta, emitentul de aviz la adresa: B-dul Nicolae Romanescu,
nr. 54, Craiova, judeþul Dolj, 200738.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului:

Comuna Bistreþ, sat Bistreþ, judeþul Dolj.
Persoanã de contact – Antonie Cristiana- Primar.

Vând combinã frigo-
rificã BOSCH – 300
lei, chiuvetã bucãtã-
rie din fontã smãlþui-
tã- 60 lei, butelie vo-
iaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcu-
te pe comandã - 80
lei, pantaloni piele nr.
43 noi - 50 lei, cisme
damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneas-
cã de bãrbat. Tele-
fon: 0351/464.043.
Vând  robot de bu-
cãtãrie (PLANETA-
RIA) cu bol inox 6 l,
hainã lungã piele în-
toarsã cãprioarã îm-
blãnitã talia 50, aþe
de goblen toate cu-
lorile (Mouline). Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/183.205.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.

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 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã
de spãlat  ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TES-
LA” 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 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
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.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr broaºte þes-
toase româneºti de
apã. Telefon: 0721/
995.405.

PIERDERI
Pierdut atestat mar-
fã ºi persoane, per-
mis de conducere
pe numele MIªCU
MARIAN. Se decla-
rã nule.
Pierdut carnet stu-
dent eliberat de Fa-
cultatea de Medici-
nã ºi Farmacie
Craiova pe numele
CREÞU IONUÞ –
MARIUS. Se decla-
rã nul.
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 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Dinamo 11 9 0 2 24-9 47
2. Botoºani 11 3 4 4 9-9 33
3. Sepsi OSK 11 6 4 1 20-12 32
4. Chiajna 12 4 3 5 11-14 29
5. Mediaº 11 5 3 3 14-12 26

........................................................................................
6. Voluntari 11 3 2 6 12-16 25

———————————————————————
7. ACS Poli 11 2 3 6 8-13 23
8. Juventus 12 3 1 8 7-20 16

Play-out, etapa a XII-a

Juventus – Chiajna 1-3
Au marcat: Bãjenaru 27 / Batin 13, Nivaldo 29,

M. Cristescu 77.
Dinamo – FC Voluntari s-a jucat asearã.

Gaz Metan – Sepsi, astãzi, ora 18.30
FC Botoºani – ACS Poli, astãzi, ora 20.45

Cupa României a
ajuns ieri la Craiova ºi
a fost expusã într-un
supermarket care
sponsorizeazã compe-
tiþia. Craiovenii care
au vizitat magazinul au
avut ocazia de a se fo-
tografia alãturi de tro-
feu, primind instant ºi
pozele-magnet din par-
tea gazdelor. Acþiunea
nu a fost lipsitã de pre-
zenþa alb-albaºtrilor,
antrenorul Devis Man-
gia ºi jucãtorii Mitriþã,
Bãluþã, Bancu ºi Zlatinski, dar ºi le-
genda Gicã Craioveanu fiind invitaþi
speciali, ei fiind luaþi cu asalt de fani,
în special de copii, pentru fotografii

Clubul Universitatea Craiova a
pus deja în vânzare abonamentele
pentru sezonul urmãtor, însã nu va
scoate la vânzare mai mult de
2.000 de carduri de intrare. ªi to-
tuºi, abonaþii ar putea fi în numãr
de 10.000, fiindcã abonaþii de anul
trecut, în numãr de aproximativ
8.000, vor avea ocazia, în termen
de o lunã, de a-ºi reînnoi abona-
mentele, costul pentru ei urmând
sã fie acelaºi din sezonul trecut,
adicã mai mic decât cel de anul
acesta. “Abonaþii de anul trecut au
preþ preferenþial pentru abonamen-
te, însã le pot reînnoi numai pânã
la 23 iunie. Am hotãrât sã acope-
rim 33% din capacitatea arenei, aºa
cã vom scoate la vânzare doar
2000 de abonamente. Ne oprim la
acest prag, fiindcã vrem sã aibã ºi
fanii din alte localitãþi ocazia de a
prinde un bilet la meciuri, fiindcã
suntem nu numai echipa Craiovei,

Universitatea vinde Universitatea vinde Universitatea vinde Universitatea vinde Universitatea vinde 2.000 de abonamente2.000 de abonamente2.000 de abonamente2.000 de abonamente2.000 de abonamente
pentru sezonul urmãtorpentru sezonul urmãtorpentru sezonul urmãtorpentru sezonul urmãtorpentru sezonul urmãtor

ci a Olteniei” a precizat
preºedintele Marcel Po-
pescu, acesta precizând
cã în conturile clubului
au intrat, în medie, la me-
ciurile de pe “Ion Oble-
menco”, aproximativ
90.000-100.000 de euro
pe meci, bani din bilete ºi abona-
mente. Preþurile noilor abonamen-
te sunt: 190 de lei (peluze), 380 de
lei (tribuna a II-a), 500 de lei (tri-
buna I), 1000 de lei (VIP). Pensi-
onarii au reducere de 50% pentru
abonamente la tribuna a II-a, iar
studenþii au aceeaºi facilitate, dar
la Peluza Nord.

Fanii îºi pot cumpãra abonamen-
tele ºi online, prin platforma pusã la
dispoziþie de Eventim, partenerul
Universitãþii Craiova. “Suporterii vor
putea sã cumpere abonamente on-
line, direct din site-ul oficial al echi-
pei, iar în viitor vor putea sã achizi-

þioneze ºi bilete în acest mod. Plat-
forma va fi funcþionabilã ºi va chiar
îmbunãtãþitã. Vom face ºi o aplica-
þie “one touch buy”, prin scanarea
amprentei, ca sã facilitãm accesul
fanilor la meciuri. Este o onoare ºi
un privilegiu sã fim parteneri cu
Universitatea Craiova “ a spus Clau-
diu Popa, reprezentantul Eventim,
partener al clubului din Bãnie.

Suporterii au luat cu asalt înce-
pând de ieri magazinul mobil pentru
a-ºi reînnoi sau cumpãra abonamen-
tele, primii sosiþi având surpriza de a
primi cardurile de la Gicã Craiovea-
nu, Gustavo ºi Tiago Ferreira.

Legenda Universitãþii Craiova,
Gicã Craioveanu, a câºtigat 3 tro-
fee în tricoul alb-albastru, even-
tul din 1991 ºi Cupa din 1993,
acela fiind ultimul trofeu adus în
Bãnie. “Grande” a mai jucat ºi
finala din 1994, pierdutã însã cu
1-0 în faþa Gloriei Bistriþa. Fos-
tul golgheter al ªtiinþei a venit deja
în Bãnie pentru a fi alãturi de ele-
vii lui Devis Mangia înaintea fi-
nalei de duminicã, de pe Arena
Naþionalã, cu AFC Hermannstadt.

- Gicã, mai sunt câteva zile, te-
a cuprins deja febra finalei, ce
simþi, vine trofeul în Bãnie dupã
25 de ani?

- Sunt aproape convins cã
vom câºtiga, a trecut multã vre-
me, nu e normal ca o echipã aºa
de mare la ªtiinþa sã stea fãrã
trofeu atâta timp, 25 de ani.
Sper sã aducem trofeul acasã.
Echipa este într-o dinamicã
bunã, suntem favoriþi, dar mi-
e teamã de echipele mai mici,
care se mobilizeazã la maxim ºi
nu au nimic de pierdut. Her-
mannstadt este nou-promovatã,
toþi ne dau favoriþi, dar îmi aduc
aminte ºi acum finala cu Bistri-
þa, din 1994, în Regie, când au
avut o ocazie ºi ne-au bãtut.
Acum va fi altã atmosferã însã,
un stadion mare, altceva, am
încredere mare.

- Se anunþã peste 20.000 de ol-
teni la finalã, vii la meci cu trenu-
rile de suporteri?

- Dacã nu voi comenta finala
ºi voi pleca de sâmbãtã, s-ar
putea sã mã duc cu trenul.
Vreau sã fiu printre fani, e un
lucru extraordinar, mereu mã
simt iubit de ei ºi eu le sunt
aproape cu orice ocazie. Ori-
cum, sunt convins cã oltenii vor

crea o atmosferã incredibilã.

- Tu ai fost în echipa care a
câºtigat ultimul trofeu al ªtiinþei,
în acea finalã cu Brãila, în care s-
a accidentat Emil Sãndoi. Ce-i sfã-
tuieºti pe actualii jucãtori?

 - Îmi aduc aminte de lacri-
mile pentru le-am avut atunci
când s-a accidentat Emil Sãndoi,
dar ºi de bucuria de a câºtiga
trofeul ºi astfel am putut sã i-l
dedicãm. A fost bucurie, dar ºi
tragedie în acelaºi timp. Sper ca
bãieþii de azi sã nu aibã aceeaºi
presiune pe care am avut-o noi
la meciul acela, sã joace rela-
xaþi, pentru cã atunci câºtigi.
Sper sã fie ei înºiºi, pentru cã
avem jucãtori incredibili, care
pot sã câºtige singuri un meci.

- Deja au apãrut multe oferte
pentru jucãtorii Craiovei, te temi
sã nu se gândeascã la plecare, sã
joace doar pentru ei, nu pentru
echipã în finalã?

- Eu nu aº vrea sã plece nici-

un jucãtor. Aº vrea sã creascã
lângã noi, sã joace în cupele eu-
ropene, sã ia trofee cu ªtiinþa.
Eu am plecat la 27 de ani de la
Craiova ºi am mai jucat zece ani
în Spania. Eu am vorbit la Vil-
larreal pentru mai mulþi jucã-
tori de-ai noºtri, i-am propus pe
Mitriþã, Bancu, Mateiu, pe cã-
pitanul atomic, Bãluþã, dar
vreau sã aºteptãm finala, deºi
nu aº vrea nici dupã aceea sã
plece. Sã mai stea, sã se vândã
pe sume mari, nu pe un  milion
în Rusia sau Azerbaidjan. Îl vrea
CFR pe Bãluþã? “Bursucul” sã
pescuiascã la alte echipe, nu la
noi! Nu faci performanþã dacã
le dai rivalelor cel mai bun ju-
cãtor al tãu.

- Este cerere mare nu numai la
biletele pentru finalã, ci ºi la abo-
namentele pentru sezonul viitor, tu
ai deja locul asigurat?

- Ca ºi anul trecut, eu sunt
primul abonat. De asemenea,
copiii mei sunt abonaþi ºi sunt
orgolios de acest lucru. Nu pot

sã vin la toate meciurile, dar cu
gândul ºi cu sufletul sunt me-
reu alãturi de “leii” noºtri.

- Tot generaþia ta a fost ultima
care a ocupat un loc pe podium la
Universitatea, eºti mulþumit cu
acest loc 3 obþinut acum?

- Sunt foarte mulþumit de
locul 3, pentru cã au fost destul
de multe meciuri ºi bãieþii cred
cã s-au concentrat mai mult pe
Cupa României. În 1995, cu Piþi
pe bancã, am terminat pe locul
2, a fost atunci un an fantastic,
am pierdut titlul în special din
cauza acelei înfrângeri cu 1-0 în
Ghencea, în care am avut mul-
te ocazii ºi am avut ºi 7.000 de
olteni în tribune.

- Ce i-a lipsit echipei pentru a
se bate la titlu?

- Eu zic cã nu am avut un vârf
puternic, unul care sã marche-

ze 15-20 de goluri, cum era Cã-
mãtaru pe timpuri, pentru cã am
împins bine, am dus mingea în
faþã, dar ne-a lipsit ultimul ºut
de multe ori.

- Sibienii spun cã vor sã le în-
mâneze trofeul preºedintele Iohan-
nis, tu ce preferinþe ai?

- N-am nicio preferinþã cine
sã înmâneze Cupa, poate sã fie
fie ºi Chuck Norris, numai sã o
câºtigãm noi!

- Craiova a ratat foarte multe
penalty-uri în acest sezon, le arãþi
anumite tehnici bãieþilor în cazul în
care vor ajunge la lovituri de de-
partajare?

- O sã fiu alãturi de ei, dar
nu-i învãþ eu sã batã. Nu pot sã
trag, fiindcã am ligamentele
rupte la gleznã, sunt indisponi-
bil pentru finalã.

ºi autografe. Alb-albaºtrii s-au foto-
grafiat alãturi de trofeul pentru care
vor lupta duminicã seara ºi pe care
sperã sã-l ridice deasupra capului.
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Grupul EcoSud, lider în gestionarea ºi
tratarea deºeurilor, ce deþine o cotã de
piaþã de peste 20% în România în acest
domeniu, continuã seria investiþiilor în pro-
tecþia mediului ºi managementul deºeuri-
lor prin construirea Celulei 6 ºi moderni-
zarea Depozitului Ecologic Mofleni.

Lucrãrile de modernizare ºi dezvoltare
a Celulei 6 a Depozitului Ecologic Mo-
fleni, în valoare de peste 1,5 milioane de
euro, fac parte din angajamentul asumat
de Grupul Eco Sud pentru creºterea stan-
dardelor de protecþie a mediului ºi, impli-
cit, a protejãrii sãnãtãþii populaþiei din ju-
deþul Dolj.

“Pânã în anul 2005, deºeurile din Mu-
nicipiul Craiova ºi judeþul Dolj erau de-
puse la întâmplare în aer liber, în diverse
locuri pe maidane ºi în apropierea locuin-
þelor, fãrã asigurarea protecþiei pânzei
freatice, fãrã o gestiune controlatã ºi fãrã
acoperire, expunând populaþia Craiovei
la îmbolnãviri cauzate de împrãºtierea pul-
berilor sedimentabile ºi a particulelor în
suspensie provenite din deºeuri. Compu-
ºii organici volatili, oxizii de azot ºi amo-
niacul degajate de gunoaiele aruncate la
întâmplare ºi aflate în putrefacþie, repre-
zentau cei mai toxici compuºi care, prin
împrãºtiere, provocau boli ale aparatului
respirator ºi digestiv. Componentele to-
xice din deºeuri se scurgeau în pânza frea-
ticã, contaminau apele din jur ºi ajungeau
în fântânile locuitorilor din Municipiu ºi din
judeþ”, relateazã medicul specialist în me-
dicinã de familie din Municipiul Craiova,
doamna Doina-Daniela Rãdoi.

În anul 2005 Eco Sud realizeazã cea
mai importantã investiþie de mediu priva-
tã din judeþul Dolj ºi preia gestiunea de-
ºeurilor din Municipiul Craiova ºi din unele
localitãþi din judeþ, asigurând o protecþie
a cetãþenilor împotriva factorilor de me-
diu dãunãtori la nivelul standardelor eu-
ropene, iar toate aceste pericole pentru
sãnãtatea populaþiei au dispãrut treptat.

Cu o tehnologie modernã ºi soluþii eco-
logice inovatoare - printre componente
fiind elementele impermeabilizãrii mi-
nerale, geomembrana, geotextilul,
tuburile de drenaj, geocompozitul, sta-
þii de epurare cu osmozã inversã dar
ºi instalaþii moderne de ardere a bio-
gazului produse în þãri occidentale cu
experienþã consacratã în acest dome-
niu, faclãcu ardere la temperaturi de
peste 1000oC– Depozitul Ecologic Mo-
fleni este un exemplu de bune practici în
domeniul managementului deºeurilor.

Dincolo de beneficiile pentru mediu ºi
economie, importanþa investiþiei constã ºi
în crearea de noi locuri de muncã directe
ºi indirecte, prin implicarea activã a so-
cietãþilor care se ocupã de salubrizare ºi
prin reciclarea ºi reintroducerea deºeuri-
lor în circuitul economic.

Dar care sunt schimbãrile din urmãtorii
20 ani?

“Zona metropolitanã Craiova va repre-
zenta motorul economiei din Oltenia, asi-

Craiova, 22 mai 2018
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gurând locuri de muncã, servicii ºi va de-
þine rolul de catalizator al creativitãþii ºi
inovãrii la nivelul întregii zone. Craiova ºi
judeþulDolj vor avea parte de schimbãri
demografice accelerate ºi estimãm cã pes-
te 70% din populaþia judeþului va trãi în
oraº. Creºterea populaþiei urbane va duce
ºi la schimbãri industriale, sociale ºi urba-
nistice care vor duce la creºterea consu-
mului de resurse ºi, în consecinþã, la o ge-
nerare rapidã ºi în cantitãþi mari a tuturor
tipurilor de deºeuri, de la deºeuri toxice ºi
nocive pânã la deºeuri urbane ºi indus-
triale”,  spune domnul Conferenþiar uni-
versitar doctor Radu Bãlunã, doctor în
ªtiinþe Economice din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Economice Craiova.

“Ca sã construim un viitor sigur pentru
comunitãþile urbane trebuie sã fim predic-
tibili. Eco Sud deþine soluþii pentru gestiu-
nea eficientã a deºeurilor ºi are viziune în
timp, dovadã fiind investiþiile în infrastruc-
tura ecologicã pe care o gestioneazã, în
specializarea personalului ºi creºterea gra-
dului de reciclare în instalaþiile pe care le
opereazã. Un management eficient al de-
ºeurilor depindeînsã, în mare parte, de
modul în care autoritãþile judeþului înþeleg
ºi promoveazã aceste shimbãri ºi aceste
soluþii”, a declarat Directorul General al
grupului Eco Sud, Adrian Scarlat.

“Eco Sud deþine soluþii complete în
managementul deºeurilor, menite sã rãs-
pundã nevoilor în permanentã schimbare
din domeniul ecologic.  Prin investiþii im-
portante în extinderea capacitãþilor ºi în
tehnologii noi, Eco Sud întãreºte concep-
tul de economie circularã ºi a principiului
þintei de “zero deºeuri”, stabilite în politi-
cile de mediu ale Uniunii Europene”, a
spus Dan Stãnoaia, Director Comercial
în cadrul Eco Sud.

Cu o suprafaþã de 443.000 metri pã-
traþi, Depozitul Ecologic Mofleni repre-
zintã cea mai mare investiþie privatã cu
profil ecologic din judeþul Dolj iar Celula
6 inauguratã astãzi, în valoare de peste
1,5 milioane de euro, are o suprafaþã
de 13.000 mp ºi asigurã gestionarea ºi
tratarea unui numãr de peste200.000 mc
de deºeuri.

 “În prezent politica Eco Sud este ori-
entatã spre trecerea la economia circula-
rã care completeazã Strategia Europa
2020 privind utilizarea eficientã a resur-
selor. Pentru o creºtere inteligentã a can-
titãþilor de materie primã reciclatã am în-
ceput deja sã împlementãm mãsurile ne-
cesare pentru atingerea þintelor de reci-
clare stabilite prin lege, devenind,odatã cu
extinderea activitãþii, cel mai mare furni-
zor de materie primã pentru industria de
reciclare”, a precizat Roxana Manea, Di-
rector General Adjunct în cadrul Eco Sud.

ECO SUD SA – 20 de ani de expe-
rienþã în gestiunea deºeurilor

Eco Sud SA este cel mai important fur-
nizor de soluþii integrate de mediu desti-
nate gestionãrii ºi tratãrii deºeurilor me-
najere solide urbane ºi a deºeurilor indus-

triale asimilabile, deþinând o cotã de piaþã
de peste 20% în România, în acest
domeniu.

Obiectivul companiei este acela de a
crea parteneriate stabile cu reþeaua de
clienþi ºi comunitãþile în cadrul cãrora îºi
desfãºoarã activitatea, pentru o gestiune
eficientã a serviciilor ºi pentru a promova
o reducere progresivã a cantitãþilor de
deºeuri generate, de la colectare pânã la
depozitarea finalã dar ºi de a gãsi ºi im-
plementa soluþii astãzi pentru problemele
care vor apãrea în viitor în domeniul am-
biental. Prin acest proces Eco Sud SA re-
cupereazã resurse valoroase ºi necesare
calitãþii vieþii.

În prezent Eco Sud deþine peste
1.800.000 metri pãtraþi ca suprafaþã ocu-
patã de teren destinat activitãþilor ecolo-
gice, 6 staþii de sortare a deºeurilor, 4
staþii de compostare, 4 platforme de
transfer ºi trateazã zilnic peste 2,7
milioane de kg de deºeuri provenite de
la o populaþie de peste 5 milioane de
locuitori.

Compania este licenþiatã Clasa I prin
Ordin emis de Autoritatea Naþionalã de

Reglementare pentru Serviciile Comuni-
tare de Utilitãþi Publice ºi este certificatã
pentru Sistemul de Management de Cali-
tate, Mediu, Sãnãtate ºi Securitate Ocu-
paþionalã de cãtre organismul de certifi-
care TUV Rheinland InterCert Gmbh –
Germania.

“Poziþia de lider a Eco Sud este datã
de profesionalismul echipei noastre, de
soluþiile inovative pe care le oferim încã
de pe acum, menite sã rãspundã nevoilor
viitoare, în permanentã schimbare în do-
meniul ecologic, de satisfacþia comunitã-
þilor în care ne desfãºurãm activitatea, de
alegerea întotdeauna a drumului drept ºi
de munca responsabilã a tuturor angaja-
þilor noºtri din ultimii 20 de ani. Acestea
sunt valorile Eco Sud ºi declaraþia noas-
trã de misiune pe care am implementat-o
începând cu anul 2005, odatã cu construi-
rea Depozitului Ecologic Mofleni ºi o con-
tinuãm ºi cu inaugurarea Celulei 6 ºi a ur-
mãtoarelor investiþii pe care le vom face
în judeþ”, a declarat Adrian Scarlat, Di-
rector Generalal Eco Sud SA.

Craiova, 22 mai 2018
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