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Legumicultorii din Călăraşi
au luat startul la roşii şi cartofi

Un vânt călduţ spulbera, ieri, nisipurile ne acoperite cu omăt din valea Dunării. Deşi suntem
abia la mijlocul iernii, vreme a la Călăraşi te duce
cu gândul mai mult spre începutul primăve rii,
când soarele se coboară timid printre crengile
dezgolite ale copacilor încălzind uşor pământul.
În aer se s imte bine mirosul focului din sobe, iar
pe câmpurile întinse nu este nici o mişcare. Agricultorii care vara ies cu legumele şi lubeniţele
cel mai repede pe piaţă nu stau degeaba nici acum.
În fiecare gospodărie există măcar un solar mai
mic în care , cât este ziua de lungă, oamenii migăle sc la răsaduri.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-a pus doctorul, Popescule, că ţigările dăunează sănătăţii
şi de aceea el fumează pipă.
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Parteneriat
sau vasalitate?
Trebuie să acceptăm că vizita asistentului secretarului de stat al SUA,
Victoria Nuland, la Bucureşti, va fi
fost planificată înaintea atentatelor de
la Paris şi că, în consecinţă, nu se
poate invoca nicio relaţie directă.
Chiar şi aşa, spectrul coincidenţei nu
poate fi sustras unei nelinişti interogative, dincolo de cadrul unor diligenţe înscrise normalităţii diplomatice.
Agenda de-acum publică a discuţiilor purtate cu un larg evantai de instituţii şi de lideri politici, de la Preşedinţie la Parlament, de la Guvern
la partide politice şi ajungând chiar
şi la reprezentaţi ai societăţii civile
confirmă cu prisosinţă faptul că fusese programată cu mult înainte şi,
cel mai probabil, aşa cum Nuland
însăşi a declarat la Palatul Cotroceni, s-a dorit un prim contact cu
noul Preşedinte al Ţării.
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Fostul primar
din Devesel –
3 ani de
închisoare cu
suspendare pentru
înşelăciune

Tudose: Am dori
ca CSM să aibă
un cuvânt de spus
înainte de
promulgarea legii
securităţii cibernetice
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Marius
Tudose, a declarat, ieri, că membrii CSM ar trebui să aibă un cuvânt de spus înainte de promulgarea legii privind securitatea cibernetică, precizând că un grup de
lucru va analiza acest act normativ. „Am găsit necesar, atât pe Ordonanţa de Urgenţă 111/2011, cât
şi pe modificarea la Legea 506/
2004, să formulăm anumite observaţii, în aşa fel încât să aibă acces
la un judecător, în aşa fel încât să
fie analizate de un judecător.”
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Spectacolul
„Spargerea” –
în premieră,
duminică,
la Teatrul Naţional
din Craiova
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Dragnea, întrebat
dacã Ponta
va rãmâne
preºedinte
al PSD pânã
în 2017: De ce nu?
Preºedintele executiv al
PSD, Liviu Dragnea, a fost
întrebat, ieri, dacã Victor
Ponta va rãmâne preºedintele PSD pânã în 2017, el
rãspunzând „De ce nu?” ºi
precizând cã data ºi ordinea
de zi a viitorului congres al
partidului vor fi decise la
Consiliul Naþional din luna
martie. Întrebat, ulterior,
dacã în acest caz, în care
Ponta va rãmâne preºedintele partidului pânã în
2017, nu se mai face
congres, Dragnea a rãspuns: „Congres? Asta vom
stabili la Consiliul Naþional”. Potrivit preºedintelui
executiv, decizia de a
organiza un consiliu naþional în martie este o decizie
statutarã, deoarece „Consiliul Naþional este organismul satutar care decide
data, ordinea de zi ºi locul
de desfãºurare a congresului ºi, în martie, la Consiliul Naþional, vom decide
lucrul ãsta”. Victor Ponta a
fost ales preºedinte al PSD
în februarie 2010, el fiind
reconfirmat, prin vot
electronic, la un Congres
din 2013. Mandatul unui
preºedinte la PSD este de
patru ani.
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Tudose: Am dori ca CSM sã aibã un cuvânt de spus
înainte de promulgarea legii securitãþii cibernetice
Preºedintele Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM), Marius Tudose, a declarat, ieri, cã membrii CSM
ar trebui sã aibã un cuvânt de spus
înainte de promulgarea legii privind
securitatea ciberneticã, precizând cã
un grup de lucru va analiza acest act
normativ. „Am gãsit necesar, atât pe
Ordonanþa de Urgenþã 111/2011, cât
ºi pe modificarea la Legea 506/2004,
sã formulãm anumite observaþii, în
aºa fel încât sã aibã acces la un judecãtor, în aºa fel încât sã fie analizate
de un judecãtor. Cu privire la Legea
securitãþii cibernetice, noi am gãsit
de cuviinþã sã dezbatem, într-un grup
de lucru, în ce mãsurã avem posibilitatea sã intervenim în faza în care este aceastã
procedurã”, a spus Tudose, întrebat despre
propunerea fãcutã în ºedinþa de plen a CSM de
cãtre judecãtorul Horaþius Dumbravã. Cât priveºte promulgarea Legii securitãþii cibernetice
fãrã un aviz al CSM, preºedintele acestui for a
spus cã „noi ne-am dori promulgarea legii cu
condiþia ca, înainte de promulgare, CSM sã aibã
un cuvânt de spus în aceastã chestiune”. Judecãtorul Horaþius Dumbravã a menþionat ieri, în
ºedinþa plenului, cã CSM trebuie sã susþinã necesitatea autorizãrii prealabile a unui judecãtor
pentru acces la datele de identificare ale unui
abonat, chiar ºi de cãtre un serviciu de informaþii sau alte instituþii publice. „Este necesar
un control judecãtoresc prealabil accesãrii datelor. Aceastã lipsã de prevedere din textul legii
lasã semne de îndoialã cu privire la protejarea

interesului public ºi dreptul la viaþã privatã, intimã ºi de familie”, a susþinut Dumbravã, în ºedinþa CSM, în timpul discuþiilor despre aºa numita
lege „Big Brother”. Potrivit lui Dumbravã, nu a
fost solicitat avizul CSM cu privire la implicarea autoritãþii judecãtoreºti în cazul Ordonanþei
de Urgenþã nr.111/2011 privind comunicaþiile
electronice. Drept urmare, el a arãtat cã CSM
ar trebui sã cearã preºedintelui Klaus Iohannis,
în funcþie de decizia pe care Curtea Constituþionalã o va da, sã nu promulge proiectul de lege
ºi sã solicite Parlamentului sã discute toate legile privind comunicaþiile electronice în regim
de urgenþã, pentru a nu exista sincope de reglementare între aceste proiecte de lege. Grupul
Interministerial Strategic pentru prevenirea ºi
combaterea macrocriminalitãþii a stabilit recent
ca legea „Big Brother” ºi cea privind cartelele
preplãtite sã fie repuse pe agenda Guvernului, a

Parlamentului ºi a societãþii civile, directorul SRI susþinând cã aceste
mijloace sunt necesare întrucât existã
nevoia identificãrii tuturor factorilor
de risc, în contextul noilor ameninþãri teroriste. Legea 82/2012, cunoscutã drept legea „Big Brother”, prevedea obligativitatea furnizorilor de
telefonie fixã ºi mobilã ºi de Internet
sã reþinã, timp de ºase luni, anumite
date ale abonaþilor, care sã fie trimise, la cerere, autoritãþilor din domeniul siguranþei naþionale, pentru acþiunile de prevenire, cercetare, descoperire ºi urmãrire a infracþiunilor grave. Curtea Constituþionalã a decis, în
8 iulie 2014, cã acest act normativ
este neconstituþionalã. În 16 septembrie 2014,
ºi Legea privind identificarea (cu ajutorul cãrþii
de identitate, care ar trebui prezentatã la cumpãrare) utilizatorilor de cartele telefonice prepay a fost declaratã neconstituþionalã în ansamblu de cãtre CC, care a stabilit cã dispoziþiile ei
nu au un caracter precis ºi previzibil. De asemenea, Curtea a constatat cã modalitatea prin
care sunt obþinute ºi stocate datele necesare
pentru identificarea utilizatorilor serviciilor de
comunicaþii electronice pentru care plata se face
în avans (cartele pre-pay), respectiv a utilizatorilor conectaþi la puncte de acces la Internet
(wi-fi) nu reglementeazã garanþii suficiente, care
sã permitã asigurarea unei protecþii eficiente a
datelor cu caracter personal faþã de riscurile de
abuz, precum ºi faþã de orice accesare ºi utilizare ilicitã a acestor date.

În prima vizitã externã, la Bruxelles,
Iohannis s-a întâlnit cu preºedinþii CE ºi al Consiliului European
Preºedintele Klaus Iohannis, aflat
la Bruxelles, în prima sa vizitã externã de la instalarea în funcþie, vizitã
care dureazã douã zile, ieri ºi astãzi,
s-a întâlni ieri cu preºedintele Consiliului European, Donald Tusk, apoi
cu preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker. La final, ºeful
statului român a precizat cã Juncker
l-a asigurat de tot sprijinul pentru România, în chestiunea intrãrii în spa-

þiul Schengen. „Domnul preºedinte
m-a asigurat de tot sprijinul pentru
România, în chestiunea intrãrii României în spaþiul Schengen”, a spus
Iohannis, subliniind cã a avut o foarte
mare plãcere sã se întâlneascã cu
preºedintele CE, cu care se cunoaºte de ceva vreme. „Sunt foarte bucuros sã vã spun cã am gãsit nu doar
înþelegere ci ºi punct de vedere
aproape identic cu al meu la domnul

preºedintele Juncker, în mai multe
puncte importante pentru România,
pentru noi”, a anunþat Iohannis. La
rândul sãu, Juncker a declarat cã are
mare încredere în Iohannis ºi cã sperã cã acesta va apropia ºi mai mult
România de Europa, precizând cã
temele discutate s-au referit ºi la
Schengen ºi MCV. „Am mare încerdere în domnul preºedinte, sper cã
va apropia ºi mai mult România de
Europa. România este o þarã importantã a Uniunii ºi Europa nu ar fi
completã fãrã România”, a spus preºedintele CE. Astãzi, în cea de-a doua
zi a vizitei la Bruxelles, ºeful statului
român urmeazã sã se întâlneascã, la
ora 10.00 (ora României), cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupã care vor urma, la ora
10.45 (ora României), declaraþii de
presã comune.
Înainte de plecarea spre Bruxelles, ieri, Klaus Iohannis a menþionat
cã o prioritate a mandatului sãu va fi
aprofundarea integrãrii europene a
þãrii noastre, precizând cã va tras-

mite acest mesaj cu claritate. Preºedintele a afirmat cã aceastã primã
vizitã externã a mandatului sãu, o
vizitã de lucru la Bruxelles, la instituþiile europene ºi euro-atlantice, are
drept scop sublinierea importanþei pe
care o acordã þara noastrã profilului
european, ca stat membru UE ºi
NATO. „În cadrul discuþiilor, voi
aborda teme de interes deosebit pentru România în relaþiile cu instituþiile
UE ºi NATO”, a spus ºeful statului,
menþionând cã România este în al
optulea an de apartanenþã la UE, instituþiile noastre sunt consolidate ºi
contribuþia noastrã la proiectul european trebuie sã fie una pe mãsurã.
Din delegaþia oficialã care îl însoþeºte pe preºedinte la Bruxelles fac parte consilierii prezidenþiali Dan Mihalache, George Scutaru, Leonard Orban, Cosmin Marinescu, Andrei
Muraru, purtãtorul de cuvânt Tatiana Niculescu Bran, consilierul personal Mihai Rãzvan Ungureanu ºi
ºeful Statului Major General, general-locotenent Nicolae Ciucã.

Risc mare de avalanºã, la peste 1.700 de metri, pe versantul
nordic al Masivului Fãgãraº ºi în Munþii Bucegi
Meteorologii avertizeazã asupra riscului mare de producere de
avalanºe, la peste 1.700 de metri
altitudine, pe versantul nordic al
Munþilor Fãgãraº ºi în Munþii Bucegi, conform buletinului emis ieri
de Serviciul Regional de Prognozã a Vremii Sibiu. Riscul mare,
adicã de gradul patru pe o scarã
de la unu la cinci, va fi menþinut

pânã în aceastã searã la ora 20,00.
Meteorologii cred cã sunt posibile „avalanºe de mari dimensiuni”,
aºa-numitele „avalanºe de topire”,
mai ales pe versanþii cu orientare
sudicã din Munþii Fãgãraº ºi Bucegi, la peste 1.700 de metri altitudine. „Datoritã temperaturilor
ridicate care se vor înregistra
(mai ales în orele dupã-amiezei),

precum ºi a insolaþiei, zãpada se
va topi, apa rezultatã din topire
umezind stratul, mai ales în partea superioarã. Apa care va pãtrunde în strat va forma pelicule
deasupra crustele care existã în
interior, peste care straturile superioare vor putea aluneca cu
uºurinþã, ducând la declanºarea
spontanã a avalanºelor de topire,

mai ales pe versanþii cu orientare
sudicã. Unele avalanºe pot fi de
mari dimensiuni, sã antreneze întreg stratul de zãpadã ºi pot ajunge pânã în fundul vãilor”, se aratã
în buletinul nivometeorologic
emis ieri. Stratul de zãpadã mãsoarã 173 de centimetri la Bâlea
Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munþii Fãgãraº.
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Sfârşitul iluziilor
Lumea a ieşit în stradă, la Paris şi în alte mari oraşe ale Franţei. Şi nu doar. Planeta a rezonat. Elanul s-a dovedit fantastic,
dacă nu istoric. Multă vreme,
imaginile cu liderii europeni şi
africani în coloana de marş, mână
în mână, contra noii barbarii a
secolului XXI – jihadismul – vor
dăinui. Simbolistica prezenţei lor,
pe lângă omagiul emoţionant
adus celor 17 victime ale atacurilor teroriste, a fost şi aceea de
a asigura un sens Europei. Libertăţile nu sunt negociabile.
Lupta va continua. Împotriva

obscurantismului şi fanatismului.
Dar a opune cultura şi educaţia
ameninţărilor teroriste este o
temă de dezbatere publică şi nimic mai mult. Nu e deloc simplu. Fiindcă lupta eficace contra
terorismului presupune o cooperare cât mai deplină între
agenţiile de informaţii, unele
aparţinând unor ţări prea puţin
recomandate de practica lor
democratică. După 11 septembrie 2001, SUA au optat pentru
o ripostă cu consecinţe hazardate, uneori dezastruoase.
Acum se vorbeşte despre adop-

MIRCEA CANŢĂR
tarea unui Patriot Act, varianta
europeană. Reticenţe există peste tot. În faţa ameninţărilor teroriste, însă, status quo nu este recomandabil. Atacurile contra
„Charlie Hebdo”, a poliţiştilor, a
evreilor marchează o turnură
dramatică. Realitatea este următoarea: terorismul a devenit o
prioritate absolută. Riscurile nu
pot fi combătute doar prin măsuri care pun în discuţie fundamentele ordinii democratice. Ne
place sau nu, are mai puţină importanţă, dar ceea ce afirmă directorul SRI, George Maior,

într-un interviu recent, postat pe
Ziare.com, este un semnal:
„Pentru ca oamenii să trăiască în linişte, să-şi ducă în siguranţă copiii la şcoală, nu
putem să acţionăm în scop preventiv, în această eră, cu mijloacele lui Sherlock Holmes”.
Parlamentului European i se recomandă adoptarea sistemului
numit PNR (Pessenger name
record), care permite înregistrarea numelor pasagerilor la urcarea în avion. Toate ţările Europei în domeniul intelligence-ului
nu-şi propun altceva decât o

cooperare deplină între ele şi
apropierea de serviciile de informaţii din ţări cu deficit de democraţie. Supravegherea site-urilor
de Internet, accelerarea procedeelor de expulzare a persoanelor care fac apologia jihadismului, lupta contra traficului de
arme, reformarea spaţiului
Schengen pentru îmbunătăţirea
controlului la frontierele UE sunt
doar câteva din măsurile avute
în vedere. Fireşte, într-un asemenea context a mai vorbi de libertăţile noastre, care nu sunt
negociabile, este un nonsens.

C.N. „Ştefan Velovan”, în al doilea an de desfăşurare a proiectului multilateral Comenius

„YoUtopia: towards participative citizenship”

Temele celor două întâlniri, „Combaterea
discriminării” şi „Importanţa trecutului istoric”, au fost dezbătute de elevi şi profesori din opt ţări europene (Letonia, Franţa,
Cehia, Italia, Grecia, Polonia, Turcia şi România), sub forma unor materiale documen-

tare, prin participarea la ateliere de lucru, prin
efectuarea unor vizite de lucru, precum şi
prin participarea şi organizarea de expoziţii
la nivel internaţional. Materialele create de
elevi şi prezentate în cadrul celor cinci reuniuni de proiect , desfăşurate de la începutul
anului şcolar 2013-2014 până în prezent, pot

Învăţământ
tehnologic în Dolj
În anul şcolar 2014 – 2015, învăţământul
profesional, cu durata de trei ani, se organizează, în Dolj, la 25 de unităţi de învăţământ
– licee tehnologice sau ’coli profesionale.
O.U.G. nr. 94/29.12.2014 reglementează programul de pregătire profesională organizat în
sistem dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.
Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei
publice locale, având în vedere tendinţele de
dezvoltare socială şi economică precizate în
documentele strategice regionale, judeţene şi
locale elaborate şi monitorizate de structurile

parteneriale consultative. Absolvenii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot
finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un
program de pregătire profesională organizat
în sistem dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.
„Acest nou concept presupune ca suportul teoretic să se realizeze la nivelul unităţii de
învăţământ, iar stagiile de pregătire practică
– laboratoare tehnologice şi ore de instruire
practică – se realizează la agentul economic
cu care, în prealabil, unitatea de învăţământ
a încheiat o convenţie de practică sau un parteneriat”, a precizat Mihai Stoica, purtător de
cuvânt al ISJ Dolj.

CRISTI PĂTRU

Elevi şi profesori ai Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova
au participat, anul trecut, la două dintre reuniunile de proiect Comenius „YoUtopia: towards participative citizenship”, desfăşurate în Grecia, Aigaleo (22-26 septembrie) şi Polonia, Lodz (4-8 noiembrie).
Proiectul „YoUtopia: towards particifi găsite pe site-ul proiectului https://sitespative
citizenship” este realizat cu spriji.google.com/site/youtopiacomenius/home.
nul financiar al Comisiei Europene în ca„Aceste proiecte sunt nişte experienţe
drul Programului Sectorial Comenius –
Lifelong Learning Programme.
de viaţă”
Elevii care au participat la activităţile dess-a oferit oc azia de a vizita muzeul Ausfăşurate în cele două ţări membre de proiect,
chwitz-Birkenau şi acest lucru a avut un
Andreea Măndescu, Raluca Bădălan, Flavia
impact foarte puternic în ceea ce priveşte
Călăfăteanu, Adina Gîlcă şi Sebastian Ciobaconştientizarea importanţei trec utului unui
nu, au afirmat că experienţele şi activităţile
popor asupra prezentului şi viitorului. „Aeoferite de acest proiect au avut un impact
rul rece şi încărcat de istorie este încă predeosebit asupra dezvoltării personalităţii, prezent la Auschwitz. Nu există cuvinte care
cum şi asupra perspectivelor de viitor. «Dacă
pot exprima ceea ce simţi când ajungi acom-ar întreba cineva de ce aş sfătui elevii să
lo. Numai cine a fost acolo şi a văzut doveparticipe la astfel de proiecte, aş spune „De
zile ce au rămas în urma Holocaustului pot
ce nu?”. Aceste proiecte sunt nişte experienînţelege acest lucru”, a subliniat elevul. Şi
ţe de viaţă ce îţi lărgesc orizonturile, te schimalţi elevi ai Colegiului Naţional Pedagogic vor
bă, îţi oferă o perspectivă nouă asupra vieţii
mai avea ocazia de a participa la reuniuni de
dar şi curajul care îţi trebuie ca să învingi
proiect ce vor avea loc în Turcia şi Letonia.
obstacolele ce îţi apar în cale», a afirmat RaDe asemenea, în luna aprilie a anului viitor,
luca Bădălan, elevă în clasa a XI-a.
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velo„Aerul rece şi încărcat de istorie este
van” va fi gazda celei de a şaptea întâlniri de
încă prezent la Auschwitz”
proiect ce va avea ca temă „Reintegrarea
bătrânilor în societate”.
Sebastian Ciobanu, elev participat la mobilităţile efectuate în Polonia, a declarat că i
MARGA BULUGEAN
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Fostul
Fostul primar
primar din
din Devesel
Devesel –– 33 ani
ani de
de închisoare
închisoare
cu
cu suspendare
suspendare pentru
pentru înºelãciune
înºelãciune
Judecãtorii Curþii de Apel Craiova l-au condamnat, miercuri, pe fostul primar din Devesel, trimis în judecatã de DNA – Serviciul Teritorial Craiova, la 3 ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de
5 ani ºi interzicerea dreptului de a ocupa o funcþie publicã pe duratã maximã. El, împreunã cu
Aristiþa Trãistaru, referent, ºi Valeru Laurenþiu Luþu, consilier juridic în cadrul aceleiaºi
primãrii la momentul comiterii faptelor, au fost
acuzaþi de procurorii anticorupþie de mai mul-

Reamintim cã, la începutul lunii
noiembrie 2012, procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Craiova anunþau cã au dispus trimiterea în judecatã a Aristiþei Trãistaru,
referent achiziþii la Primãria Devesel, judeþul Mehedinþi, la data sãvârºirii faptelor, Dumitru Mogonea,
primarul comunei Devesel la momentul comiterii faptelor, ºi Valeru
Laurenþiu Luþu, consilier juridic cu
atribuþii de secretar al comunei Devesel. În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut cã, în cursul lunii mai 2007,
la cererea primarului ºi secretarului, inculpata Aristiþa Trãistaru a
depus la APIA – Centrul Judeþean
Mehedinþi, în nume personal, o cerere pentru acordarea de subvenþii
pentru agriculturã din fonduri europene (FEGA ºi FEDR), decla-

te infracþiuni de fals, uz de fals, înºelãciune,
complicitate la aceste infracþiuni, în sarcina
fostului primar fiind reþinutã ºi infracþiunea de
conflict de interese. Potrivit anchetatorilor,
activitatea infracþionalã a celor trei a avut drept
rezultat obþinerea în mod ilegal a unor fonduri
europene prin APIA. Instanþa i-a obligat pe
inculpaþi la plata sumei de 748.934,66 lei ºi a
menþinut sechestrul instituit asupra bunurilor
imobile ale acestora. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel.

rând, în mod fals, cã utilizeazã suprafaþa de 557 hectare pãºune, aflatã în proprietatea comunei Devesel,
în condiþiile în care nu existau raporturi contractuale între inculpatã, ca persoanã fizicã ºi primãrie,
obþinând astfel suma de 94.157,65
lei (echivalentul a aproximativ
28.213,72 euro) provenitã din fonduri europene. În plus, în perioada
2008-2010, tot la iniþiativa primarului ºi a secretarului, femeia a formulat alte trei cereri de acordare a
fondurilor europene, de astã datã
în calitate de preºedinte al Asociaþiei Crescãtorilor de Animale „Zoovitae” ºi, în acest scop, a folosit mai
multe documente false (hotãrâre a
Consiliului Local, contract de arendã întocmite în fals de primar ºi
secretar) pe care le-a depus la APIA
Centrul Judeþean Mehedinþi.

„Aceastã asociaþie a fost înfiinþatã în mod nelegal de inculpata
Trãistaru Aristiþa, fiind determinatã
de inculpaþii Mogonea Dumitru ºi
Luþu Valeru – Laurenþiu sã constituie asociaþia tocmai în scopul
fraudãrii fondurilor europene. În
aceastã modalitate, inculpata a
obþinut pe nedrept suma totalã de
667.120,09 lei (echivalentul a aproximativ 163.046,49 euro), bani proveniþi din fonduri europene ºi din
bugetul naþional”, dupã cum se
aratã în comunicatul DNA. Dosarul, în cadrul cãruia APIA s-a constituit parte civilã cu suma totalã de
761.277,74 lei, a fost înaintat spre
judecare Curþii de Apel Craiova, iar
în vederea recuperãrii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurãtor asupra unor bunuri
imobile ºi mobile aparþinând celor
trei inculpaþi.

Au de achitat peste 700.000 lei
Dupã mai bine de doi ani de proces, miercuri, 15 ianuarie a.c., judecãtorii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat sentinþa în cauzã. Toþi cei
trei inculpaþi au fost gãsiþi vinovaþi,
fiind condamnaþi la câte trei ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 5
ani. Asta dupã ce instanþa le-a
schimbat încadrarea juridicã a unora
dintre faptele pentru care au fost
deferiþi justiþiei. În plus, judecãtorii
craioveni au admis, în parte, acþiunea civilã formulatã de partea civilã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii în
Agriculturã – Bucureºti ºi i-au obli-

gat pe inculpaþi la plata sumei de
748.934,66 lei cu titlu de despãgubiri civile, precum ºi la plata dobânzilor legale aferente. Prejudiciul
provocat pãrþii civile Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþii în Agriculturã – Bucureºti a fost acoperit în limita sumei de 12343.08 lei. S-a menþinut
mãsura asigurãtorie a sechestrului
instituit pe 15.05.2012 de cãtre

DNA – Serviciul Teritorial Craiova
asupra bunurilor imobile ale inculpaþilor Trãistaru Aristiþa, Mogonea
Dumitru ºi Luþu Valeru-Laurenþiu ºi
i-a obligat pe fiecare la plata a câte
1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Incendii provocate de verificarea
buteliei cu flacãrã
Pompierii craioveni au fost solicitaþi, miercuri, la douã incendii produse pe raza Craiovei, ambele din cauza unor persoane care au
verificat etanºeitatea buteliei cu flacãrã. Din
Pe parcursul zilei de miercuri,
14 ianuarie 2015, Detaºamentul 1
de Pompieri Craiova a fost solicitat sã intervinã la douã incendii în
municipiul Craiova (unul dintre ele
pe strada „Drumul Jiului” din municipiu). Dupã stingerea flãcãrilor,
pompierii au stabilit drept cauzã a
celor douã incendii aceeaºi greºealã: verificarea etanºeitãþii buteliei cu
chibritul, respectiv lumânarea.
Au ars buteliile, aparatele de
gãtit ºi alte materiale din imediata
apropiere a acestora. Din fericire,
de aceastã datã nu au existat victi-

fericire, nu au existat victime în urma celor
douã incidente, însã cadrele ISU Dolj atrag
atenþia cã astfel de practice sunt total interzise pentru cã pot avea urmãri grave.

me, însã reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj insistã
asupra unor mãsuri care pot salva
bunurile ºi viaþa oamenilor.
Astfel, se interzice cu desãvârºire încercarea cu flacãrã a etanºeitãþii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului. Verificarea se va face numai
cu emulsie de apã cu sãpun; se
interzice folosirea buteliilor de gaze
lichefiate fãrã regulatori (ceasuri)
de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc

fisurate sau lãrgite la capete; se
interzice aºezarea sau pãstrarea
buteliilor de gaze în apropierea oricãror surse de cãldurã ori sub acþiunea directã a razelor solare; se
interzice încãlzirea buteliilor ori
folosirea acestora în poziþie culcatã, rãsturnatã sau înclinatã; este
interzisã trecerea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. La
aprinderea focului întotdeauna trebuie aprins întâi chibritul ºi apoi
manevrat robinetul de alimentare
cu gaz.
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Legumicultorii din Călăraşi
au luat startul la roşii şi cartofi
Un vânt călduţ spulbera, ieri, nisipurile neacoperite cu omăt din valea
Dunării. Deşi suntem abia la mijlocul iernii, vremea la Călăraşi te duce
cu gândul mai mult spre începutul
primăverii, când soarele se coboară
timid printre crengile dezgolite ale
copacilor încălzind uşor pământul. În
aer se simte bine mirosul focului din
sobe, iar pe câmpurile întinse nu este
nici o mişcare. Agricultorii care vara
ies cu legumele şi lubeniţele cel mai
repede pe piaţă nu stau degeaba nici
acum. În fiecare gospodărie există
măcar un solar mai mic în care, cât
este ziua de lungă, oamenii migălesc
la răsaduri.
Din primele zile ale anului, agricultorii de la Călăraşi încep s ă-şi
pregătească recoltele pe care le
vor strânge în vară. Nu este o
vreme foarte rece, deşi ne aflăm
în plină iarnă, iar acest lucru îi
bucură pe oameni pentru că pot
să-şi munceas că liniş tiţi răs adurile. Fiind în apropiere de Dunăre, mai mereu iarna o simplă ninsoare se poate transforma într-un
viscol periculos pentru construcţiile totuş i fragile din folie. Acum
timpul este frumos şi numai bun
pentru lucrat la solarii. Primele
care se cultivă s unt roş iile, care
vor ieşi pe piaţă la sfârşitul lunii
mai. „La noi aici, în zonă, mai
toate legumele sunt timpurii, ieşim mai devreme cu ele pe piaţă.
Asta înseamnă că începem munca din iarnă. Deja am început la
răsadurile de roşii pe care le-am
semănat în seră”, spunea, ieri, o
localnică.

Primele roşii vor
ieşi pe piaţă la
sfârşitul lunii mai
Mai toţi cultivatorii cumpără seminţele de roşii de la magazinele de profil. La Călăraşi
cel mai întâlnit este „Prekos”,
un soi bulgăresc timpuriu care
face roşii toată vara şi are şi
un gust deosebit. La cei mai
harnici dintre agricultori, primele plante au şi răsărit. Tulpinile au deja câţiva centimetri, dar mai sunt ţinute în
aceste spaţii încălzite până în
luna februarie, când fiecare
plantă va fi mutată în câte un
ghiveci. „La sfârşitul lui martie, ghivecele cu plante vor fi
mutate în solariile mari, unde
vor şi rodi. Ne aşteptăm să
culegem primele roşii la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie”, a mai spus cultivatoarea care va planta, în acest
an, în jur de 3.000-4.000 de
fire de roşii. Pe aceeaşi cantitate a mizat şi anul trecut şi a
reuşit să obţină o producţie

bună de roşii. Spre deosebire de
alţi ani, preţul a fost şi el mulţumitor, plecându-se de la 4 lei pe kilogram şi ajungând la 1,5 lei pe kilogram.

Cartofii au fost
puşi la germinat
Cartoful timpuriu le dă mult
de muncă agricultorilor. Tot în
ac eas tă perioadă a anului, tuberculii se află deja la încolţit în nişte
camere unde au fos t c reate condiţii speciale. Încăperile trebuie
s ă aibă căldură ş i lumină, iar
pentru germinare, cultivatorii
mai trebuie s ă c reeze şi umiditatea neces ară. Lucru pentru
care lădiţele cu cartofi s unt stropite o dată la două zile cu apă
s au aş ezate alături de c âteva
vase cu apă. „La câteva zile, trebuie să rotim lădiţele c u cartofi
pentru a avea lumină sufic ientă.
Aceştia se înconjoară de colţi verzi
pe care trebuie apoi să îi protejezi
foarte bine, fiindcă de aici pleacă
planta. Chiar şi atunci când se pun
în pământ, cartofii sunt manevraţi
cu mare atenţie, pentru că primii

germeni sunt cei mai roditori”, ne
explică însuşi primarul comunei
Călăraşi, Vergică Şovăilă. Ideal ar
fi ca plantele să aibă, până în luna
februarie, cam 3-4 centimetri înălţime pentru că atunci ei vor fi aşezaţi în rigolele din câmp.

300 de hectare
vor fi plantate
cu cartof timpuriu

Bostanele vor
domina, din nou,
câmpurile

Anul acesta se vor cultiva 300
de hectare cu cartof timpuriu.
Oamenii au învăţat acest procedeu
şi deja şi-au găsit propriii furnizori
de material săditor. Cartofii care
sunt puşi la încolţit sunt aduşi de
la Târgu-Secuiesc, unde se află o
staţiune de cercetare. Munc a de
plantare este una grea deoarece totul se face manual. În februarie,
când sunt plantaţi în câmp, pentru
a fi feriţi de brumă, cartofii sunt
acoperiţi cu o folie microporoasă.
Acest material este unul destul de
scump, dar pentru a nu avea probleme agricultorii investesc şi aici.
„Când sunt scoşi în câmp, şi cartofii sunt cultivaţi exact ca lubeniţele, adică pe folie. Este un procedeu bun care îi ajută să se maturizeze foarte repede, astfel că noi
ieşim primii cu ei pe piaţă. De obicei, cam la mijlocul lunii mai, avem
şi primele recolte”, a mai spus primarul Vergică Şovăilă. Cartofii de
la Călăraşi sunt căutaţi în pieţele
din România, dar şi în Polonia.

Truda pentru înfiinţarea bostanelor nu a început încă. Dar cultivatorii
care şi-au propus să scoată şi anul
acesta bani de pe urma lubeniţelor
muncesc deja de câteva zile la pregătirea patului săditor. Plantele sunt cumpărate deja altoite – şi acestea vin, de
obicei, din Grecia – sau sunt altoite
de cultivatorii cu experienţă. În februarie, firele de lubeniţă sunt transplantate în răsadniţe. Aici sunt îngrijite până în luna aprilie, când vor fi
mutate din nou, de data aceasta, în
câmp, acolo unde le aşteaptă folia şi
sistemul de picurare. Dacă vremea
va ţine cu cultivatorii şi va fi soare
suficient, primele lubeniţe vor ieşi pe
piaţă la începutul lunii iunie. În acest
an, pe nisipurile de la Călăraşi, vor fi
cultivate 800 de hectare cu pepeni
verzi şi galbeni. Ca de obicei, producătorii îşi fac de pe acum probleme legate de comercializarea lor, dar
continuă să trudească deoarece pentru aproape toate familiile de pe valea Dunării bostanele sunt cam singura sursă de venit.
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Trebuie sã acceptãm cã vizita asistentului secretarului de stat al SUA, Victoria Nuland, la Bucureºti, va fi fost planificatã înaintea atentatelor de la Paris ºi cã, în consecinþã, nu se poate invoca nicio relaþie directã. Chiar ºi aºa, spectrul coincidenþei
nu poate fi sustras unei neliniºti interogative, dincolo de cadrul unor diligenþe înscrise normalitãþii diplomatice.
Agenda de-acum publicã a discuþiilor
purtate cu un larg evantai de instituþii ºi de
lideri politici, de la Preºedinþie la Parlament,
de la Guvern la partide politice ºi ajungând
chiar ºi la reprezentaþi ai societãþii civile confirmã cu prisosinþã faptul cã fusese programatã cu mult înainte ºi, cel mai probabil, aºa cum Nuland însãºi a declarat la
Palatul Cotroceni, s-a dorit un prim contact cu noul Preºedinte al Þãrii. În plus,
exceptând nota generalistã confirmatã în
declaraþia de presã a Preºedinþiei în care se
afirmã cã Johannis „a reafirmat angajamentele ferme ale României ca stat membru al
NATO, exprimând hotãrârea de a se aloca
resursele necesare pentru un rãspuns adecvat la evoluþiile de securitate preocupante
din regiunea noastrã ºi din Europa”, nici
un alt indiciu n-a etalat un interes direct
faþã de vreun eventual recurs la tragicelor

Parteneriat sau vasalitate?
întâmplãri ce-au zguduit Franþa ºi Europa.
Mai mult chiar, în centrul discuþiilor au
revenit aceleaºi preocupãri ale Washingtonului, nu întâmplãtor prezente ºi în anterioara vizitã a aceluiaºi demnitar american
S-a vorbit, aºadar, de Parteneriatul Strategic al României cu SUA „prin extinderea
colaborãrii nu doar în domeniul militar ci
ºi economic”, despre „o alocare adecvatã
a resurselor bugetare necesare sectorului
de apãrare în contextul provocãrilor actuale”, evidenþiindu-se, în termeni diplomatici,
„cooperarea bilateralã excelentã în acest
domeniu”, cum reiese ºi din comunicatul
emis de la Guvern.
În realitate, o lecturã mai nuanþatã a relatãrilor ieºite în public, doamna Victoria
Nuland ºi-a reeditat preocuparea Washingtonului, devenitã deja aproape o obsesie,
faþã de procesul de consolidare a reformei justiþiei ºi a luptei împotriva corupþiei. Nicio referinþã la pericolul terorismului ce-a mobilizat toate cancelariile europene, surclasând orice altã agendã economicã ori politicã, dimpotrivã, din chiar
depeºele ajunse în spaþiul mediatic în mod

oarecum paradoxal, în contextul nou creat de actele de terorism din Paris, ceea ce
se poate desprinde dincolo de litera limbajului diplomatic vizeazã nemijlocit aspecte de naturã geopoliticã, cu Rusia ca
referent privilegiat.
Nimic pânã aici ceva de recuzat, în cadrul unei vizite a unui lider reprezentând o
superputere cu o þarã integratã în structurile Europei Unite ºi ale NATO ºi cu care
a încheiat un Parteneriat Strategic. E la
fel de adevãrat ºi cã existã, în România
de ieri ºi de azi, destule probleme spinoase, mai ales cele privind funcþionarea la
parametri doriþi ai unor instituþii ale statului, privind corupþia devenitã un adevãrat
flagel, ca ºi nivelul mediocru al unei clase
politice incapabile sã se reformeze.
Ceea ce ar trebui sã ne intrige, pe noi,
simpli cetãþeni ai unei þãri ieºite, slavã Domnului, dintr-o lungã ºi tragicã istorie de
condiþionãri externe, mai vechi ºi mai recente, mi se pare comportamentul de „jandarm” pe care doamna Nuland l-a reiterat, la un interval de numai un an, faþã de
oficialitãþile de la Bucureºti ºi, implicit, faþã

de noi, ca cetãþeni stãpâni la noi acasã ºi,
pe deasupra, europeni. Mi se pare cel puþin curios, dacã nu jenant, umilitor, faptul
cã, în absenþa prezenþei unui minim dar
obligatoriu orgoliu naþional din partea demnitarilor de la Bucureºti, nicio instanþã
mediaticã n-a reacþionat în spiritul unui
necesar act disociativ faþã de ceea ce a
pãrut a fi un fel de „inspecþie” ºi de „control” al unor supuºi din partea cuiva cu
aere de comisar deloc disimulate.
M-a revoltat mai ales reacþia unor
structuri mediatice care au titrat, spre a
mã opri la un singur exemplu, cu o insidioasã lejeritate, astfel scopul vizitei la
Bucureºti a reprezentatului guvernului
american: Victoria Nuland cãtre politicieni: Suntem cu ochii pe voi. Nu cred
cã un astfel de comportament – al unei
administraþii externe, fie ea ºi a SUA – în
treburile interne ale unui stat suveran ºi
deplin integrat în structurile democraþiilor occidentale – ar trebui tratat cu o
mefienþã atât de fãþiºã sugerând, oricâtã
condescendenþã ne-am îngãdui, un grav
simptom de… vasalitate.

Grupul
Grupul PPE
PPE condamnã
condamnã ferm
ferm
masacrul
masacrul din
din oraºul
oraºul nigerian
nigerian Baga
Baga
În timp ce lumea era cu ochii
aþintiþi pe actele de violenþã din
Paris de la redacþia „Charlie
Hebdo”, organizaþia teroristã

«Este normal sa avem o reacþie mai puternicã atunci când
aºa ceva se întâmplã în vecinãtatea noastrã, pe continentul
nostru. Putem fi mândri de cetãþenii europeni care au dat dovadã de o adevãratã solidarita-

te cu victimele atacului de la
Paris, cu familiilor lor ºi întreaga naþiune francezã. Însã
valorile noastre sunt universale. Atacul de la Baga este un
atac împotriva valorilor europene, la fel ca ºi cel de la Pa-

Boko Haram a ºters literalmente de pe hartã oraºul nigerian
Baga prin executarea a peste
2000 de oameni.

ris. Trebuie sã dãm dovadã de
solidaritate activã faþã de victimele fundamentalismului islamic din Nigeria. Este timpul sã
spunem „Je suis Baga aussi!”»,
a declarat Davor Ivo Stier, coordonatorul grupului PPE în
cadrul Comitetului pentru dezvoltare ºi purtãtorul de cuvânt
al delegaþiei ACP-UE (Adunarea Parlamentarã Africa Caraibe Pacific-UE).

„Avem nevoie
sã fim realiºti
cu privire
la aceastã situaþie”
Stier a subliniat, de asemenea, faptul cã politicile de cooperare pentru dezvoltare ale
UE trebuie sã se adapteze noilor provocãri – lupta împotriva terorismului ºi radicalismul.
Sãrãciea ºi foametea sunt un
sol fertil pentru idei radicale.
„Avem nevoie sã fim realiºti cu
privire la aceastã situaþie. Unul
dintre motivele pentru care
Boko Haram avanseazã atât de
repede este ca guvernul nigerian nu are capacitatea de a
face faþã provocãrilor din cauza instituþiilor guvernamentale
slabe ºi corupþiei generalizate.
Nigeria este una dintre cele mai
bogate þãri din lume în ceea ce
priveºte resursele naturale, însã
douã treimi din populaþie trãiesc cu un dolar pe zi. Este un
scandal global ºi doar unul dintre exemplele care demonstreazã cã o mare parte din ajutorul

nostru pentru dezvoltare se risipeºte din cauza corupþiei din
unele state”, a spus Stier.

Marian Jean
Marinescu: „Am fost
ºi sunt un susþinãtor
all libertãþii
de expresie”
ªi europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreºedintele grupului EPP, a avut o poziþie fermã faþã de ultimele evenimente. El a declarat cã ºi acþiunile teroriste de la Paris, dar
ºi cele din oraºul nigerian Baga
sunt de-o cruzime fãrã margini
ºi aºa ceva trebuie condamnat
imediat cu fermitate. Eurodeputatul român spune cã Uniunea Europeanã ar trebui sã rãmânã lider al cooperãrii pentru
dezvoltare la nivel mondial, dar
cã este nevoie de unele trans-

formari ale politicilor de dezvoltare.
„La Paris am avut o acþiune
teroristã asupra unei redacþii, a
fost un atac la dreptul la exprimare. Am fost ºi sunt un susþinãtor al libertãþii de expresie. În
Nigeria este o altã situaþie, dar
la fel de gravã. Aici vorbim de
probleme în ceea ce priveºte
buna guvernare, statul de drept
ºi construirea unor instituþii eficiente, precum ºi construirea
unor societãþi paºnice. Cam
aceasta este singura cale prin
care putem asigura pacea ºi securitatea în þãrile în curs de
dezvoltare. De aceea mã solidarizez ºi eu, împreunã cu colegii mei din Grupul EPP, cu
victimele fundamentalismului
islamic din Nigeria”, a mai spus
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.
MARGA BULUGEAN
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Spectacolul „Spargerea” – în premieră,
duminică, la Teatrul Naţional din Craiova
O nouă premieră la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, cea dintâi
a acestui an: „Spargerea”, în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, scenografia
arh. Andreea Simona Negrilă, după proza „Jaf armat” semnată de scriitorul
Răzvan Petrescu. Spectacolul va avea loc duminică, 18 ianuarie, ora 18.00, în
Sala „Ion D. Sîrbu”, şi va fi precedat de o avanpremieră mâine, 17 ianuarie, ora
18.00. De asemenea, o altă reprezentaţie va fi dată marţi, 20 ianuarie.
de UNATC, coordonat de Mihaela Michailov şi Institutul
„Goethe” – 2012), „Specii pe
cale de dispariţie”, de Petr
Zelenka (spectacol-lectură în
prezenţa autorului, Teatrul
„Nottara” – 2013) şi „Alaska”, de Gibran Portella (Teatrul „Nottara” – 2014).
Licenţiată în arhitectură şi
master în arta sc enografiei,
Andree a Simona Negrilă
„Spargerea” a fost prosemnează scenografia spectaiectul câştigător al celei de-a
colului „Spargerea”. În ultima
IV-a ediţii (2014) a concurperioadă, a activat ca şi arhisului de proiecte pentru titect, dar a semnat şi scenoneri regizori şi scenografi rografie de film: „Sare de mare”
mâni organizat de Teatrul
(2014), regia Andrei Rautu –
Naţional „Marin Sorescu”. Spectacoscurtmetraj UNATC; „Legătulul îi are în distribuţie pe Claudiu Bleonţ,
ra de leuştean” (2014), regia
Iulia Lazăr, Angel Rababoc, Adrian
Armine Vosganian – proiect de
Andone, Cătălin Vieru, Iulia Colan, Galicenţă film UNAT C. În anul
briela Baciu, Anca Dinu şi Eugen Titu.
2014 a fost scenograf la Tea„Spargerea” reprezintă debutul ofitrul Mignon pentru spectacocial al regizorului Dragoş Alexandru
lul „Kean”, după J.P. Sartre
Muşoiu, care semnează şi versiunea
şi W. Shakespeare (2014), rescenică, după proza „Jaf armat”, de
gia Adrian Titieni. În acelaşi an,
Răzvan Petrescu. Tânărul regizor a lusemna scenografia spectacocrat în anii de studiu texte importante
lului de licenţă „Piaţeta”, de
ale dramaturgiei universale (A.P. CeCarlo Goldoni, regia Constanhov, W. Shakespeare, Brecht, Eugene
tin Floresc u (Universitatea
O’Neill, I.L. Caragiale, G. Buc hner,
„Hyperion”, Bucureşti), şi priVasili Sigarev). În ultimii ani, a realizat
mea premiul Cea mai bună scemai multe spectacole-lectură: „Corsanografie la Gala Absolvenţilor
rii”, de Philip Lohle (spectacol-lectură în cadrul programuUNATC 2014, pentru spectacolul „Stele în lumina diminelui de promovare a textelor germane contemporane iniţiat
ţii”, de Alexandr Galin, regia Gelu Colceag.

Concert simfonic sub bagheta dirijorală
a mexicanului Eduardo Gonzales
Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11, de
George Enescu, Capriciul spaniol, op. 34, de
Nikolai Rimski-Korsakov, Uvertura „Candide” şi
Dansuri simfonice din music-hall-ul „West Side
Story”, de Leonard Bernstein, figurează în
programul concertului simfonic din această
seară al Filarmonicii „Oltenia”. Evenimentul – care începe, ca de obicei, la ora
19.00 – îl are la pupitrul dirijoral pe
Eduardo Gonzales, din Mexic, totodată
un remarcabil flautist, aflat, fără îndoială, printre cei mai valoroşi muzicieni ai
generaţiei sale. Un bilet la concert
(primul în abonament din acest an) costă
15 lei, însă elevii, studenţii şi pensionarii
beneficiază de reducere, putând să-l
achiziţioneze cu 10 lei.
Eduardo Gonzales a absolvit cursurile de
masterat în cadrul Carnegie Mellon University, S. U. A. (specializarea interpretare instrumentală – flaut, la clasa prof. Jeanne Baxtresser şi Alberto Almarza). De asemenea, este
licenţiat al Universităţii din Veracruz (Mexic).
De-a lungul carierei profesionale, a susţinut
concerte şi recitaluri în săli prestigioase. Fiind frecvent invitat să concerteze în majoritatea centrelor culturale din ţara natală, i-a avut
ca parteneri de scenă, printre alţii, pe faimoşii
interpreţi Placido Domingo şi Andrea Bocelli,
alături de care a participat la realizarea unor spectacole de
largă audienţă.
Eduardo Gonzalez s-a distins c a fiind primul flautist
mexican invitat să participe la audiţia organizată (2004)
în vederea selec tării c elor mai valoroşi muzicieni pentru
a deveni membri ai celebrei Orchestre s imfonic e a Filarmonicii din Berlin. Experienţa sa de orchestră include deţinerea unor poziţii importante: prim-flautist al Orches-

trei Simfonic e din Aguasc alientes şi al Orc hestrei Naţionale de Tineret din Verac ruz; membru al Orches trei Simfonice din Xalapa şi al Orc hestrei Simfonice Naţionale
din Mexic.
Simultan, desfăşoară o importantă carieră didactică: profesor asistent – clasa de flaut a Universităţii de Stat din Veracruz, lector al Institutului de
Muzică din Veracruz şi al Institutului Cultural din Yucatan, profesor de flaut la Institutul Artelor din Culiacan. A coordonat
mai multe cursuri de măiestrie
în cadrul câtorva universităţi
mexicane şi a fost invitat să facă
parte din juriul Concursului Internaţional de Flaut de la Stratford (Anglia) şi al Concursului
Naţional de Flaut „Gildardo
Mojica” din Mexic . Eduardo
Gonzalez s-a dovedit un excelent promotor al muzicii mexicane contemporane, astfel că nu
puţini au fost compozitorii care
i-au dedicat lucrări.
În ultimii ani, s-a lansat în cariera dirijorală, alături de alţi tineri muzicieni talentaţi din Mexic. A deţinut statutul de dirijor
sec und pentru realizarea mai
multor spectacole de operă, „Tosca”, „La Boheme”, „Carmen” şi „Rigoletto” (cu Orchestra Simfonică din Sinaloa/
Mexic). În 2010, la pupitrul Ansamblului „Ars Nova” (al
cărui director artistic este), a coordonat pregătirea muzicală
a lucrării „Povestea soldatului” de I. Stravinski. În prezent, Eduardo Gonzalez este membru al Arts Symphony Orchestra – Sinaloa şi deţine, în Mexic, statutul de reprezentant oficial al firmei „Burkart Flutes”, iar instrumentul pe
care cântă este un valoros flaut „Lillian Burkart” (14k).
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Dr. Horia
Pârvănescu
deschide
expoziţia
de fotografie
„Origini”
Galeriile de Artă ale Cercului
Militar Craiova găzduiesc astăseară, ora 18.00, vernisajul
expoziţiei personale de artă
fotografică a dr. Horia Pârvănescu, eveniment organizat de
Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu”. Intitulată „Origini”,
aceasta cuprinde 36 de lucrări (color, format 40x60),
redând portrete ale unor oameni de la sat, din zona
Sibiului, purtând costume populare. Dr. Horia Pârvănescu s-a născut la 27 martie 1953, este conferenţiar
universitar doctor al Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova şi şeful Clinicii de Chirurgie
Plastică din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
din Craiova. Fotograf amator şi membru al amintitului
fotoclub, a deschis până acum mai multe expoziţii
personale, majoritatea cu scop filantropic, fondurile
rezultate din vânzarea lucrărilor sale fiind direcţionate
către premierea elevilor olimpici doljeni, Căminul de
Bătrâni din Craiova etc.

Cuceritorul Don Giovanni
urcă, din nou, pe scena
Operei craiovene
Mâine, 17
ianuarie, baritonul
Ionuţ Pascu – primsolist al Operei
Naţionale din
Bucureşti – urcă pe
scena Operei
Române Craiova
pentru a vă încânta
în rolul cuceritorului Don Giovanni.
I se va alătura, cu
interpretarea-i extraordinară din rolul Donnei Anna,
tânăra soprană Letiţia Viţelaru Queen (Germania) –
absolventă a Conservatorului „Giuseppe Verdi” din
Milano. Extraordinara punere în scenă a spectacolului
„Don Giovanni” de W. A. Mozart este rezultatul unei
colaborări de excepţie dintre regizorul Plamen Kartaloff,
scenograful Răsvan Drăgănescu şi designerul Cătălin
Botezatu. Reprezentaţia de mâine-seară, ora 19.00, îi mai
are în distribuţie pe Florin Ormenişan (Don Ottavio),
Kakhaber Shavidze – Georgia (Il Commendatore),
Rodica Butu (Donna Elvira), Daniel Mateianu – Iaşi
(Leporello), Cristina Grigoraş – Iaşi (Zerlina) şi Dragoş
Drăniceanu (Masetto). Îşi vor da concursul Orchestra,
Corul şi Baletul Operei Române Craiova, la pupitrul
dirijoral aflându-se maestrul Alexandru Iosub.

Despre
poezia
craioveană
contemporană,
cu Roxana
Ilie şi
Tiberiu
Neacşu
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invită joi, 22
ianuarie, începând cu ora 18.30, în Salonul Medieval, la
cea de-a unsprezecea întâlnire din seria „De la Cetatea
Băniei la Cetatea Poeziei”. De această dată, vor vorbi
despre poezia craioveană contemporană Roxana Ilie
(membru al Cenaclului „Mozaicul”, absolventă a Literelor
craiovene, laureată a mai multor concursuri naţionale de
poezie, în prezent masterandă la limba germană a Universităţii din Bucureşti) şi Tiberiu Neacşu (absolvent al
Facultăţii de Litere din Craiova, autor al volumelor de
poezie „Nebuna” – Editura „Convorbiri literare”, Botoşani, 1999; „Acrobat în zece paşi” – Editura „Tracus
Arte”, Bucureşti, 2013). Întâlnirea va fi moderată de
Petrişor Militaru. Intrarea publicului este liberă.
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Premierul turc a dat-o la întors
Premierul islamo-conservator turc, Ahmet Davutoglu, a
denunþat ieri publicarea unei
caricaturi cu profetul Mahomed
în ultimul numãr al sãptãmânalului satiric francez „Charlie
Hebdo”, apreciind cã libertatea
de exprimare nu înseamnã
„libertate de a insulta”.
„Publicarea acestei caricaturi
este o provocare gravã (...),
libertatea presei nu înseamnã
libertate de a insulta”, a
declarat Davutoglu la Ankara,
înainte de a pleca într-o vizitã
la Bruxelles. „Nu putem
accepta insultele aduse profetului”, a insistat ºeful guvernului
turc. Asta dupã ce Davutoglu a
participat, duminicã, alãturi de
preºedintele francez Francois
Hollande ºi de alþi aproximativ
50 de ºefi de stat ºi de guvern,
la mitingul de solidaritate de la
Paris, în special pentru a
apãra libertatea presei. Pe
prima paginã a primului sãu
numãr dupã atacul terorist care
i-a decimat redacþia, „Charlie
Hebdo” a publicat, miercuri, o
caricaturã cu profetul Mahomed, având lacrimi în ochi ºi
þinând o pancartã pe care scria
„Je suis Charlie”, sloganul
preluat de milioane de manifestanþi care au defilat în Franþa
ºi în strãinãtate pentru a
condamna atacurile jihadiste
soldate cu 17 morþi în trei zile
la Paris. În replicã, ministrul
francez al Justiþiei, Christiane
Taubira, a declarat, ieri, cã în
Franþa „se poate caricaturiza
orice, inclusiv un profet” ºi cã
„avem dreptul de a satiriza
toate religiile”, transmite AFP.

Un agent a sustras o listã cu
numele a mii de angajaþi ai
serviciilor secrete germane
Un agent dublu suspectat de
spionaj a sustras o listã cu
numele a 3.500 de angajaþi ai
serviciilor secrete germane (din
totalul de 6.500), afirmã surse
citate de site-ul postului
Deutsche Welle. Presupusul
spion, Markus R., a fost arestat
în iulie 2014, sub acuzaþia cã
ar fi colaborat cu Agenþia
Centralã de Informaþii din SUA
(CIA). În calculatorul suspectului, anchetatorii au gãsit o
listã cu informaþii confidenþiale despre angajaþi ai Agenþiei
germane pentru informaþii
externe (BND). Bãrbatul în
vârstã de 32 de ani probabil a
sustras documentul secret al
BND în anul 2011, potrivit
revistei „Bild”. Lista include
numele agenþilor care lucreazã
în ambasade germane ºi în
reprezentanþele germane ale
misiunilor din Afganistan,
Mali, Liban ºi Sudan. Potrivit
presei germane, dezvãluirea
listei ar putea compromite
identitãþile celor 3.500 de
angajaþi. Markus R. este
suspectat cã a vândut serviciilor secrete americane 218
documente secrete.
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Anchetã vizând o celulã teroristã spaniolã,
dupã ce Coulibaly s-a aflat trei zile la Madrid
Unul dintre cei trei autori ai atacurilor
armate de la Paris, Amedy Coulibaly, s-a
aflat într-un sejur de trei zile la Madrid, în
perioada 30 decembrie-2 ianuarie, scrie un
ziar spaniol, precizând cã autoritãþile ancheteazã asupra existenþei unei celule de
susþinere. Amedy Coulibaly, suspectat cã
a ucis o poliþistã pe 8 ianuarie, iar dupã
aceea a luat 14 ostatici, dintre care a ucis
4, într-un supermarket cu specific evreiesc la Paris, se afla la Madrid în perioada
30 decembrie-2 ianuarie ºi era însoþit de
un individ încã neidentificat, scrie cotidianul catalan „La Vanguardia”. Trecerea prin
Madrid a partenerei sale, Hayat Boumeddine, era cunoscutã. În schimb, eventualul
sãu sejur de aproape trei zile în capitala
spaniolã reprezintã o informaþie nouã. Potrivit autoritãþilor turceºti, tânãra s-a dus la Istanbul, de la Madrid, ºi ar fi intrat pe teritoriul
Siriei pe 8 ianuarie, subliniazã „La Vanguardia”.
Serviciile antiteroriste spaniole ancheteazã împreunã cu cele franceze asupra activitãþilor lui
Coulibaly în Spania, cu scopul de a stabili dacã
existã o celulã de susþinere în aceastã þarã. Potrivit autoritãþilor spaniole, aproximativ 70 de
combatanþi islamiºti plecaþi în zone de conflict,
de pe teritoriul Spaniei, au revenit în þarã în 2014.
Ministrul de Interne, Jorge Fernandez Diaz, a
declarat recent, într-un interviu, cã încã aproxi-

mativ 12 ar fi revenit de la începutul lui 2015.
Pe de altã parte, membri ai organizaþiei sunnite Stat Islamic în Irak ºi Siria (SIIS) avertizeazã „întreaga Europã” cu atacuri teroriste, în
timp ce filiala yemenitã a reþelei Al-Qaida a luat
în derâdere marºul solidaritãþii organizat dupã
atentatele de la Paris. Reþeaua teroristã Stat Islamic a difuzat o înregistrare video în care trei
islamiºti francezi ameninþã Europa cu noi atentate. „Iatã mesajul nostru adresat poporului francez, care crede cã grupul Stat Islamic nu poate
ataca Europa: cu ajutorul lui Allah, vom ataca

Europa - întreaga Europã”, afirmã cei
trei combatanþi islamiºti, conform Institutului SITE, care monitorizeazã siteurile fundamentaliste islamice. În paralel, organizaþia Al-Qaida în Peninsula
Arabia - care miercuri a revendicat din
nou atacul contra revistei satirice „Charlie Hebdo” - a ironizat marºul solidaritãþii organizat duminicã la Paris. „Iatã-i
cum s-au adunat cu toþii, cum s-au grupat ºi se susþin unii pe alþii; îºi întãresc
slãbiciunile ºi îºi cârpesc rãnile”, afirmã
Nasser bin Ali al-Ansi, ideologul organizaþiei Al-Qaida în Peninsula Arabia
(AQPA), referindu-se la liderii politici
prezenþi la marº. „Urmãriþi cu atenþie
acest marº! Sunt aceiaºi oameni care au
luptat împotriva noastrã în Afganistan,
în Caucaz, în Fâºia Gaza, în Levant, Irak,
Somalia ºi Yemen”, adaugã liderul terorist. „Asumãm responsabilitatea pentru Bãtãlia de la Paris; a fost o operaþiune de rãzbunare a Profetului Mahomed”, explicã Nasser bin Ali al-Ansi.
„Þinta fusese aleasã de mult timp, cu atenþie,
iar planul a fost finanþat de conducerea organizaþiei, prin aplicarea ordinului lui Ayman al-Zawahri”, liderul reþelei teroriste Al-Qaida, explicã AQPA, filiala yemenitã a reþelei teroriste. Atacul a fost revendicat ºi de reþeaua teroristã sunnitã Stat Islamic în Irak ºi Siria.

Ucraina: Separatiºtii susþin cã au cucerit
aeroportul din Doneþk, Kievul dezminte
Separatiºtii proruºi din estul
Ucrainei au declarat, ieri, cã au
preluat control asupra aeroportului capitalei regionale Doneþk ºi lau invitat pe preºedintele Petro
Poroºenko sã poarte negocieri de
pace chiar în aeroport, dar autoritãþile de la Kiev au negat pierderea
acestui obiectiv strategic, recunoscând însã cã acolo se dau lupte grele, transmite agenþia EFE.
„Voi pleca înspre aeroport cu reprezentanþii OSCE. În acest moment controlãm 95% din aeroport
ºi în circa o jumãtate de orã va fi
complet al nostru”, a spus în faþa
presei aºa-zisul preºedinte al autoproclamatei „republici populare
Doneþk”, Aleksandr Zaharcenko. El

a adãugat cã-l va invita „oficial pe
preºedintele ucrainean” sã poarte
negocieri de pace în clãdire aeroportului, promiþându-i cã îi va garanta securitatea. „Minte ca un
nemernic” — este replica purtãtorului de cuvânt al armatei ucrainene, Andrei Lîsenko. Totuºi, acesta
a recunoscut cã „în prezent se desfãºoarã lupte ºi separatiºtii bombardeazã aeroportul cu artileria”,
dar a adãugat cã trupele ucrainene
„nu au primit ordin sã abandoneze
aeroportul”. Cât despre observatorii OSCE care l-au însoþit pe Zaharcenko în drumul cãtre aeroport,
potrivit agenþiei ruse RIA Novosti
aceºtia au fãcut cale întoarsã dupã
ce au auzit exploziile din apropie-

rea aeroportului. De asemenea,
purtãtorul de cuvânt al armatei
ucrainene i-a acuzat pe separatiºti
cã pun la cale o provocare prin
aducerea observatorilor OSCE în

zona unde se desfãºoarã lupte, punându-le astfel viaþa în pericol ºi
urmãrind probabil declanºarea unui
scandal internaþional dacã vreunul
dintre membrii misiunii va fi ucis.

Kerry: Masacrele comise de Boko Haram
în Nigeria, „o crimã împotriva umanitãþii”
Masacrele comise recent de gruparea islamistã Boko Haram în Nigeria sunt „o crimã
împotriva umanitãþii”, a declarat secretarul de
stat american John Kerry, aflat ieri într-o vizitã
la Sofia. „Masacrul recent este o crimã împotriva umanitãþii. Este un masacru atroce, asupra unor oameni nevinovaþi”, a afirmat John
Kerry în cursul unei conferinþe de presã, potrivit AFP. Atacurile recente ale grupãrii islamiste
radicale Boko Haram în Nigeria ar fi fãcut mai
multe victime decât a anunþat guvernul, a informat ieri organizaþia Amnesty International,
relateazã DPA. Guvernul nigerian a spus cã
aproximativ 150 de persoane au fost ucise în
atacurile care au început în Baga (nord-est) pe
3 ianuarie, minimalizând informaþiile potrivit
cãrora numãrul morþilor ar fi în jur de 2.000.
Imaginile din satelit publicate de Amnesty aratã
însã oraºele învecinate Baga ºi Doron Baga în
mare parte distruse, unde peste 3.700 de construcþii au fost afectate sau arse. „Aceste imagini detaliate aratã distrugeri de proporþii catas-

trofale în douã oraºe”, Doron Baga fiind aproape ºters de pe hartã, a declarat Daniel Eyre, un
cercetãtor nigerian din cadrul Amnesty. Interviuri cu martori, oficiali ºi activiºti pentru drepturile omului aratã cã Boko Haram a împuºcat
sute de civili. „Erau cadavre peste tot unde ne
uitam”, a afirmat o femeie pentru Amnesty International. Un alt martor a povestit cã insurgenþii au ucis chiar ºi copii ºi o femeie care
nãºtea. În Nigeria, mii de oameni au fugit în

þãrile învecinate din cauza atacurilor grupãrii
islamiste. Boko Haram, care doreºte sã creeze
un stat islamic, a ucis anul trecut mii de oameni
în nordul Nigeriei.
Trei atentate sinucigaºe comise în ultimele
zile de fete cu vârsta de aproximativ zece ani
sugereazã cã Boko Haram (al cãrei nume se
traduce prin „Educaþia occidentalã este pãcãtoasã”) ar putea folosi copiii pe care îi rãpeºte
pentru a comite atacuri, potrivit unor experþi
citaþi de NBC News. „Este foarte probabil ca
Boko Haram sã recruteze fete pentru a le folosi
ca atacatori sinucigaºi”, a declarat Elizabeth
Donnelly, din cadrul institutului londonez Chatham House, citatã de NBC News. Aproximativ
20 de persoane au fost ucise într-un atentat
comis sâmbãtã la Maiduguri, iar mai mulþi martori au declarat cã au vãzut o fatã de aproximativ zece ani având asupra sa o bombã. Duminicã, douã fete care pãreau sã aibã aceeaºi vârstã
purtau veste cu explozibil care au fost detonate
în oraºul Potiskum, omorând trei persoane.
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Consiliul de administraþie al Societãþii Semrom Oltenia SA cu sediul în Craiova, str.
Eugeniu Carada, nr. 7, judeþul Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/556/1998, CUI
RO 10610146,
CONVOACÃ ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ
A ACÞIONARILOR
Pentru data de 20.02.2015 (prima convocare) ora 11,00 la sediul societãþii din
Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj,pentru toþi acþionarii societãþii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor þinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârºitul zilei de
06.02.2015, consideratã data de referinþã, cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de administraþie, în conformitate cu dispoziþiile
art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacþionãrii acþiunilor
societãþii Semrom Oltenia SA pe o piaþã reglementatã sau în cadrul unui sistem alternativ
de tranzacþionare.
2. Aprobarea efectuãrii demersurilor legale pentru admiterea la tranzacþionare a
acþiunilor societãþii pe o piaþã reglementatã sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacþionare.
3. Informarea acþionarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acþionarilor în cazul neaprobãrii listãrii acþiunilor SEMROM OLTENIA SA în
una din variantele prevãzute de Legea 151/2014 sau în cazul neobþinerii avizului ASF de
listare a acþiunilor. Datele de identificare a acþionarilor care au dreptul de a se retragere
din societate sunt cele prevãzute de lege.
4. Aprobarea mandatãrii d-lui Parghel Laurenþiu – Director General al Societãþii
Semrom Oltenia SA sã efectueze toate procedurile ºi formalitãþile prevãzute de lege
pentru ducerea la îndeplinire a Hotãrârii AGEA, sã depunã ºi sã semneze în acest scop
în numele Societatii , în relaþiile cu Registrul comerþului, ASF, BVB, precum ºi alte entitãþi publice sau private. Mandatarul sus menþionat va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus, oricãrei persoane dupã cum considerã necesar.
5. Aprobarea datei de 12.03.2015 ca datã de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din
Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca datã “ex date”.
În situaþia neîndeplinirii condiþiilor de cvorum la data primei convocãri, se convoacã o
nouã Adunare pentru data de 21.02.2015, la aceeaºi ora, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Data de referinþã stabilitã mai sus pentru participarea la vot a acþionarilor în
cadrul Adunãrii rãmâne valabilã.
Acþionarii îºi pot exercita drepturile prevãzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/
2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii Convocatorului în Monitorul
Oficial.
Unul sau mai mulþi acþionari ai societãþii reprezentând, individual sau împreunã, cel
puþin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrii, cu condiþia ca fiecare punct sã
fie însoþit de o justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunare;
ºi
(b) de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunãrii;
Drepturile menþionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin
împuternicit, numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicãrii Convocatorului în
Monitorul Oficial. . Cererile întocmite în vederea exercitãrii drepturilor sus-menþionate
vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare paginã, menþiunea scrisã clar cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
DIN DATA DE 20/21.02.2015 ºi vor fi transmise:
- Prin poºta sau curierat, la adresa Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj,în
original;
- Prin e-mail, la adresa www.semromoltenia.ro în format pdf. careia i s-a încorporat, ataºat sau i s-a asociat logic semnãtura electronicã extinsã a acþionarului solicitant, cu respectarea condiþiilor prevãzute de Legea nr. 455/2001.
Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acþionari sau de reprezentanþii acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoþite de dovada calitãþii de acþionar
- în original (extras de cont emis de cãtre Depozitarul Central sau, dupa caz, de cãtre
participanþii care furnizeazã servicii de custodie, având o datã anterioarã cererii cu cel
mult 48 de ore), precum si de documentaþia relevantã atestând identitatea acþionarului/
acþionarilor solicitant(i) (cu excepþia situaþiei în care verificarea identitãþii sau a calitãþii
persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul ataºat semnãturii electronice
utilizate), conform urmãtoarelor reguli de identificare:
(i) Pentru acþionarii persoane fizice este necesarã copia actului de identitate,
certificatã conform cu originalul , prin menþionarea „conform cu originalul”, urmatã de
semnãtura olografã. În cazul acþionarilor persoane fizice fãrã capacitate legalã de exerciþiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant
legal, precum ºcci copia actului care dovedeºte calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin menþionarea „conform cu originalul”, urmatã de semnãtura
olografã.
(ii) Pentru acþionarii persoane juridice romane:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificatã conform cu originalul, prin menþionarea „conform cu originalul”, urmatã de semnãtura olografã;
- Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comerþului, în original sau copie
conformã cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestã calitatea de
reprezentant legal, în original sau în copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate românã competentã. Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal vor fi
emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocatorului adunãrii;
(iii) Pentru acþionarii persoane juridice strãine:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificatã conform cu originalul, prin menþionarea „conform cu originalul” în limba englezã, urmatã de semnãtura
olografã;
- Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice strãine,
anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerþului, în
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original sau în copie conformã cu originalul, prin menþionarea „conform cu originalul” în
limba englezã, urmatã de semnãtura olografã, emis de cãtre autoritatea competentã din
statul în care acþionarul este înmatriculat legal, care atestã calitatea de reprezentant
legal. Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3
luni înainte de data publicãrii convocatorului adunãrii;
(iv) Pentru acþionari de tipul entitãþilor fãrã personalitate juridicã:
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificatã conform cu originalul prin menþionarea „conform cu originalul” în limba românã sau englezã, urmatã de
semnãturã olografã;
- Documente care atestã calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentã sau orice alt document care atestã atare calitate, în conformitate cu prevederile
legale.
Toate documentele menþionate la pct. (i) – (iv) de mai sus întocmite într-o limbã strãinã, alta decât limba englezã, vor fi însoþite de o traducere în limba românã sau în limba
englezã realizatã de un traducãtor autorizat.
Acþionarii îºi pot exercita drepturile prevãzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.
6/2009 pânã cel mai târziu la data adunãrii, inclusiv.
Materialele informative, formularele de procurã specialã, buletinele de vot prin corespondenþã, proiectele de hotãrâri ale adunãrii, precum ºi Procedura privind exercitarea
dreptului de vot vor fi puse la dispoziþia acþionarilor de la data convocãrii AGEA.
Documentele sus-menþionate vor fi puse la dispoziþia acþionarilor pe site-ul societãþii ºi
la sediul din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, în fiecare zi, de luni pânã vineri,
între orele 10:00-12:00.
Acþionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de
0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitãþilor de
transmitere ºi procedurii de identificare a acþionarilor menþionate mai sus pentru cazul
exercitãrii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunãrii/ propunerea proiectelor
de hotãrâre.
Acþionarii pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, respectiv îºi pot
exercita votul prin corespondenþã.
Accesul acþionarilor îndreptãþiþi sã participe la adunare este permis prin simpla probã
a identitãþii acestora, fãcutã cu actul de identitate, prezentat în original. Acþionarii persoane juridice, entitãþile fãrã personalitate juridicã, precum ºi persoanele fizice fãrã capacitate de exerciþiu participã la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor
atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.
Reprezentarea acþionarilor în adunare se poate face ºi prin alte persoane decât acþionarii, pe bazã de procurã specialã emisã conform reglementãrilor CNVM/ASF. În cazul
în care împuternicitul este o altã persoanã decât un acþionar, procura specialã trebuie sã
fie emisã în formã autenticã. Procura specialã va fi depusã personal la sediul societãþii, în
scopul verificãrii identitãþii, sau certificarea identitãþii semnatarului acþionar va fi fãcutã
de un notar sau de un avocat dacã procura specialã este expediatã prin poºta sau curier.
În cazul acþionarilor fãrã capacitate de exerciþiu, procura specialã este semnatã de
cãtre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizicã se
va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al
persoanei juridice în baza documentului atestând aceastã calitate, conform regulilor de
identificare.
Desemnarea împuterniciþilor acþionarilor se poate face ºi printr-o procurã specialã în
format pdf. cãreia i s-a încorporat, ataºat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã
extinsã, cu respectarea condiþiilor prevãzute de Legea nr. 455/2001, transmisã prin email la adresa semromol@rdscv.ro în cazul în care semnãtura electronicã extinsã aparþine reprezentantului legal al unui acþionar, aceastã calitate trebuie sã fie precizatã în
certificatul semnãturii electronice.
Se poate accepta o procurã specialã conferitã de un acþionar unei instituþii de credit
care presteazã servicii de custodie, fãrã a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acþionar, dacã respectiva procura specialã este semnatã ºi, dupã caz,
ºtampilatã de respectivul acþionar, este depusã la sediul societãþii în original ºi este
însoþitã de o declaraþie pe proprie rãspundere datã de instituþia de credit care a primit
împuternicirea de reprezentare prin procurã specialã (depusã în original ºi ºtampilatã)
prin care atestã cã:
(i) instituþia de credit presteazã servicii de custodie pentru respectivul acþionar;
(ii) instrucþiunile din procurã specialã sunt identice cu instrucþiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituþia de credit pentru a vota în numele respectivului acþionar;
(iii) procura specialã este semnatã de respectivul acþionar sau, dupã caz, de reprezentantul sau legal.
Dovada calitãþii de reprezentant legal al semnatarului declaraþiei sus-menþionate se
face potrivit regulilor de identificare.
Formularele de procuri speciale vor fi completate ºi semnate în trei exemplare: unul
dintre exemplare va fi depus la sediul societãþii sau transmis electronic însoþit de semnãtura electronicã extinsã la adresa de e-mail semromol@rdscv.ro (în formatul indicat mai
sus) pânã cel târziu la data 18.02.2015 ora 11,00 un exemplar va fi înmânat împuternicitului ºi al treilea exemplar va rãmâne la acþionarul reprezentat.
Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusã la dispoziþia acþionarilor la
sediul societãþii cu cel puþin 30 de zile înaintea datei adunãrii.
Acþionarii pot vota în cadrul adunãrii ºi prin corespondenþã. Vor fi luate în considerare
doar buletinele de vot prin corespondenþã primite pânã la data de 18.02.2015, ora 11,00,
transmise cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea menþiunea “vot prin corespondenþã AGEA 20/21.02.2015”, prin poºtã sau curier pe adresa Craiova, str. Eugeniu
Carada, nr.7, Dolj. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de
cãtre un notar public, fie prin atestarea identitãþii acþionarului semnatar de cãtre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).
- Buletine de vot în format pdf. cãrora li s-au încorporat, ataºat sau asociat logic o
semnãtura electronicã extinsã cu respectarea condiþiilor prevãzute de Legea nr. 455/
2001 transmise prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro în cazul în care semnãtura
electronicã extinsã aparþine reprezentantului legal al unui acþionar, aceastã calitate trebuie sã fie precizatã în certificatul semnãturii electronice.
Preºedinte al Consiliului de Administraþie,
Dl. Buzatu Florin Dãnuþ
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CONVOCATOR
Întrunit in sedinta din data de 14.01.2015, orele 12:00, Consiliul
de Administratie la SC MAT SA CRAIOVA, cu sediul in b-dul Decebal,
nr. 111, judetul Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991,
avand CUI/CIF: RO2315722,
in temeiul Lg. 31/1990 modificata si republicata , ale Lg. 297/2004,
ale Regulamentului CNVM/ASF 1/2006, ale Regulamentului CNVM /
ASF 6/2009, ale Actului Constitutiv,
CONVOACA
Pentru data de 05.03.2015, orele 12.00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din b-dul Decebal , nr. 111.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.02.2015, considerata ca data de
referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum
in data de 05.03.2015, urmatoarea adunare generala este convocata
pentru data de 06.03.2015 in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora
si cu aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
I. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/
14.01.2015 de catre AGEA privind:
Prelungirea Liniei de Credit in suma de 7.000.000, 00 lei deschisa la CEC BANK succursala Craiova , pentru 24 de luni cu urmatoarele garantii:
a) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr.
111, compus din teren intravilan in suprafata de 26028 mp si constructia C12/1, cu o suprafata construita la sol de 24878 mp, inscris in C.F.
a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou
13931/1/1/2/1, proprietatea SC MAT SA Craiova.
Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK
pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre
SC MAT SA Craiova.
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 1037 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de
proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/
1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC
MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP
Papa Eugenia;
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 168 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/
1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC
MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP
Papa Eugenia;
b) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr.
111, compus din teren intravilan in suprafata de 8415 mp si constructia C12/3, cu o suprafata construita la sol de 6432 mp, inscris in C.F. a
localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou
13931/1/1/2/3, proprietatea SC MAT SA Craiova.
Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK
pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre
SC MAT SA Craiova.
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 336 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de
proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/
1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC
MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP
Papa Eugenia;
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 54 mp din teren
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intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/7
in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in
Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA
Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa
Eugenia;
c). Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de societate in favoarea
CEC BANK S.A si avalizat de d-l Director General Popescu Gheorghe, ca persoana fizica ;
d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de
S.C MAT S.A Craiova la CEC BANK S.A Sucursala Craiova ;
e) Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe –director general
al societatii identificat cu C.I., seria DX numarul 692532, eliberat de
SPCLEP Craiova, la data de 03.03.2010, CNP 1480309163272, pentru
semnarea actului aditional de prelungire a contractului de credit, a
tuturor documentelor necesare prelungirii acestuia, precum si pentru avalizarea biletului la ordin drept garantie;
II. Stabilirea datei de 20.03.2015 ca data de inregistrare pentru
identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele AGEA,
în conformitate cu Art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de
capital, precum si aprobarea datei de 19.03.2015 ca data “ex-date”
conform art. 2, litera f, indice 1, din Regulamentul ASF nr. 1/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
III. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic , cu
posibilitate de substituire , pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei
Partea a IV-a.
Formularul de procura speciala, formularul de buletin de vor
prin corespondenta si proiectul de hotarari AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 15.01.2015
zilnic intre orele 09:00-15:00 si pe site-ul societatii.
Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce puncte pe Ordinea de Zi a AGEA cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe Ordinea de Zi a AGEA, in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A cu minim 5 zile inainte de
desfasurarea AGEA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea
raspunsului pe site-ul propriu la Sectiunea: ”Noutati”. Propunerile
sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor
putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la
sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa cu majuscule
pentru AGEA din data de 05/06.03.2015.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari sau fac
propuneri pentru completarea Ordinei de Zi, acestia vor anexa solicitarii si copii de pe documentele care sa le ateste calitatea de actionar
la data solicitarii
La AGEA, actionarii pot participa si vota personal sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unor procuri speciale.
Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document care ii atesta aceasta calitate (de reprezentant legal).
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si copie dupa actul de identitate.
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al
procurii speciale va fi depus/expediat societatii astfel incat acesta sa
ajunga la societate pana la data de 03.03.2015, orele 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in
AGEA, conform prevederilor legii.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis
prin simpla proba daca se face dovada identitatii acestora.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 11.00-14.00
la sediul societatii dupa data aparitiei Convocatorului in Monitorul
Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Prezentul convocator contine 7993 caractere cu spatii si 6655 caractere fara spatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. DINU DANEL
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu. S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare functiune din
hala depozitare ambalaje, in
hala microproductie si depozitare fertilizanti folari, construire bazin etans vidanjabil, amplasare statie de distributie propan“ propus a fi amplasat in
comuna Malu Mare, sat Preajba, T122, P 21, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si la
sediul Primariei Malu Mare, jud.
Dolj, in zilele de L-V, intre orele
9 -14. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
ªCOALA Gimnazialã „Ghe.
Þiþeica” organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractual vacante de Îngrijitor, 1
post, la sediul instituþiei din
Calea Bucureºti, nr. 93. Proba
practicã: 16.02.2015 - ora 9.00.
Proba interviu: 17.02.2015 - ora
9.00. Cerinþe: -absolvent a minimum 8 clase; - experienþã de
minim 1 an. Dosarele de participare la consurs pot fi depuse pânã la data de 4.02.2015,
ora 16.00. Relaþii suplimentare
se pot obþine la secretariatul
unitãþii: persoanã de contact:
Florea Violeta, telefon/fax:
0251.544.765.

COMUNA AFUMAÞI anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul »SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN COMUNA AFUMAÞI, SATELE AFUMAÞI, BOURENI ªI COVEI, JUDEÞUL DOLJ - CONSTRUCÞIE NOUÃ» propus a fi amplasat în comuna Afumaþi. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
comuna Afumaþi, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.30 ºi
vineri între orele 8.00- 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, municipiul Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@arpmdj.anpm.ro.
Primãria Scaeºti angajeazã
pe bazã de contract prestãri
servicii, þinerea evidenþei
contabile cu persoane fizice
sau juridice conform Legii
182/1991. Ofertele se primesc la sediul primãriei Scaeºti ºi pe adresa de e-mail:
scaesti@cjdolj.ro ºi fax: 0251/
447.007 pânã pe data de
19.01.2015.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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

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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009

12 / cuvântul libertãþii

ANIVERSÃRI

Cu prilejul aniversãrii zilei de
naºtere, soþul
Doru , fiica Silvia ureazã dnei
dr. VIORICA
NANCU, sãnãtate, bucurii,
împliniri ºi ”La
mulþi ani!”
Familia Geta ºi
Adrian Enuca
ureazã d-nei dr.
NANCU VIORICA din Bucureºti cu ocazia
zilei de naºtere, sãnãtate,
prosperitate ºi
tradiþionalul
“La mulþi ani!”
La zi aniversarã,
familia Elena ºi
Costel Bazãverde ureazã veriºoarei NANCU
VIORICA multã
sãnãtate, viaþã
lungã ºi succese
întregii familii.
CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzãtoare orice magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire
copil. Telefon:
0720/008.623.

OFERTE SERVICIU

Caut doamnã vãduvã sub 65 ani
pentru menaj uºor
labâtrân74ani,2zile
/ sãptãmânã. Telefon: 0766/304.708.
PRESTÃRI SERVICII

Filmãrifotovideode
calitatesuperioarãla
preþuriavantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin nr. 2, str. Putnei. Telefon: 0768/
437.838.
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere decomandat (48 mp) Craioviþa Nouã, bl. 162B,
etaj 1. Telefon:
0770/496.453.
Particular vând
apartament 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

publicitate
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:
- inspector, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Constatare, Impunere, urmãrire, Încasare ºi Executare Silitã Persoane Juridice, Direcþia
Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;
- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Recuperare Debite
ºi Executare Silitã Persoane Fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 2 posturi;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi Prelucrare Date, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Craiova – 1 post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 18.02.2015 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu
sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii
specifice de participare:
Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.
Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,
Serviciul Resurse Umane.

VÂND apartament 2 camere,
Craioviþa Nouã,
stradal, etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon:
0351/177.594,
0762/482.044.
CASE

Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.

Vând casã la Negoieºti cu vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã + anexe
gospodãreºtiîncentrul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.

Vând casã
Craiova, 5 camere izolatã
termic, termopane, încãlzire
centralã sau
schimb cu 2
apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI

Vând 4200 mp
teren intravilan
la 7 km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17.Telefon: 0721/
995.405.

vineri, 16 ianuarie 2015
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice de execuþie vacantã:
- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul
Management Documente, Informaþii Publice, Direcþia Relaþii
Publice ºi Management Documente din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Craiova – un post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului
Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 20.02.2015 – proba
scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit
art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând 400 mp teren intravilan în
Segarcea, str. Unirii, nr. 29F, 13 m la
stradã, cadastru.
Preþ 1,5 euro/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultracentral, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Intravilan, Podari,
673 mp, curent
electric, puþ forat,
fosã septicã, cabanã + fundaþie,
18.500 Euro negociabil. Telefon:
0732/381.876.

Vând teren 1500
mp deschidere
60 m cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal,
utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
AUTO

Vând Renault
Clio 2003 full, taxa
nerecuperatã
2150 euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând Solenza motor “Clio”, benzinã,
2004, consum
4%, 90.000 Km,
culoare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
VÂND criptã betonatã (un loc), nefolositã, în cimitirul
catolic Craiova cu
posibilitatea de
etajare. Preþ negociabil. Telefon:
0253/334.494.
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Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea in data
de 28.01.2015, a unei (1) functii publice temporar vacante respectiv:
1)- inspector, cls l, grad Superior in cadrul Comp.Programe finantate din fonduri externe nerambursabile si monitorizarea serviciilor si utilitatilor publice
a)- conditii de participare la concurs
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic
-conditia minima de vechime de 9 ani
-diploma absolvent de cursuri operare calculator
Dosarul de inscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, si va
cuprinde:
-formular de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii si alte acte doveditoare care atesta studii sau
specializari necesare ocuparii functiei publice
-copie dupa cartea de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
publice
-cazier judiciar
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a
desfasurat activitati de politie politica.
Termen de depunere a dosarelor-8 zile de la data anuntului, la sediul primariei, str. T. Vladimirescu nr. 24- Serv.Resurse umane-Salarizare.

Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA ºi cãpriori.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând sobe din
teracotã cu 10
rânduri. Telefon:
0757/072.050.
Vând vin roze 5
lei/kg. Telefon:
0351/425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu
husã nefolositã 100 lei, 2 ferestre
cu toc ºi geam 25 lei / bucatã,
lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.

Vând þuicã naturalã, preþ convenabil. Telefon:
0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cãrucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã
cca 150 ani,
lemn masiv, geamuri cristal (2,052,37- 0,60), cãrþi
beletristicã, stare
bunã. Telefon:
0737/639.237.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã – 80 lei, sãpun
de casã 5 lei/kg,
covor persan
2200/1800 mm 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþuzeascã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor color, putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
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COMEMORÃRI La doi ani de când
Doamnã vãduvã Se împlinesc 11 SORESCU RODICA
62 ani / 1,65 / 70 / ani de când – MARIANA, maMATRIMONIALE

CONVOCATOR
SC ERPIA SA Craiova, prin administrator, ing.Lucian Capitanescu, cu sediul in Craiova, str. Siretului nr. 35, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/75/1991, in conformitate cu prevederile
art.111, 112, etc. din Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin
Legea nr.441/2006, Legea nr. 516/2006 si OUG nr. 82/2007, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ERPIA SA Craiova, pe data de 29 ianuarie 2015, ora 13.00, la sediul societatii, din str.
Siretului nr. 35, avand urmatoarea ordine de zi:

doresc domn cu
vârstã apropiatã,
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer, pentru a locui
la mine. Telefon:
1. Folosirea partiala de alte rezerve de pana la 15%, constituite
din profitul impozitat conform normelor legale pentru acoperirea unor 0729/684.222.
rezultate negative, pe anul precedent, 2014.
Pensionar scund,
2. Diverse
65/1,60 caut femeIn situatia neintrunirii cvorumului statutar, la prima sedinta, A.G.E.A. se va tine pe data de 30 ianuarie 2015, ora 13,00, la sediul SC ie nevoiaºã, moERPIA SA Craiova, din str.Siretului nr.35, Craiova.
destã, vãduvã pentru prietenie, tot
DIVERSE
restul vieþii. ConVând drujbã Vând 2 televielectricã Einºel zoare. Telefon: Cumpãr cãrucior stantin C-tin - colanþ rezervã - 250 0757/282.926; pentru handica- muna Dãnciuleºti
lei, pãlãrie fetru 0785/914.046. pat. Telefon: 0351/ nr. 136 - Gorj.

55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zincatã 2/1 m, televizor color Grunding diagonala
70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã
de spãlat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cismãrie veche,
maºinã de scris
defectã. Telefon:
0251/417.493.

Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular
(flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat
tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon: 0251/
427.583.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã.Telefon:
0740/887.095.

460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu comercial140mpCraioviþaNouã(zonaSegarcea). Telefon:
0767/ 772.498.
ÎNCHIRIEZ garsonierã Calea Bucureºti. Telefon:
0764/536.599.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere,
zona 1 Mai, mobilat. Telefon: 0745/
966.099.
Închiriez cabinet
medical dotat corespunzãtor. Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitãþile,Dezrobiri.Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

scumpa ºi nepreþuita noastrã
mamã DIACONU
STANCA, a plecat

gistrat la Curtea de
Apel Craiova, a trecut în lumea veºnicã, amintirea dragei noastre este vie
ºi plinã de recunoºtinþã, aºa cum am
simþit-o ca soþie
devotatã, mamã,
sorã, colegã ºi
bunã prietenã. Cornel-soþ, Mihaela
Ovidia – fiicã, Lidia
– sorã, cu tot neamul ºi cei ce au
cunoscut-o, îi pãstrãm permanent în
suflet bunãtatea
creºtinã. Dumnezeu s-o ocroteascã
ºi sã se odihneascã în tihnã!

de lângã noi spre
a fi alãturi de tatãl
nostru, DIACONU FLOREA, cu
ceva timp mai
înainte. Pioase ºi
dureroase sunt
amintirile. Ne rugãm pentru sufletele lor. Dumnezeu sã-i odihneascã ºi sã vegheze asupra lor.
În veci nu vã vom
uita! Familia Traian Dolea.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-avis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon:0351/423.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
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HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Roºca a prefaþat
întâlnirea din weekend
SCM Craiova – HCM Roman, duminicã, ora 12:30, Digi Sport 3
Dupã înfrângerea la scor suferitã la finele sãptãmânii trecute, 15-28 în startul returului, pe
terenul liderului ºi campioanei
HCM Baia Mare, SCM Craiova
primeºte, duminicã la prânz, la
Polivalentã, replica lui HCM Roman, formaþie care a revenit în
Liga Naþionalã cu o victorie, 2624, acasã, cu U Alexandrion Cluj.
Ciocnirea gãseºte cele douã
combatante în postura de vecine
de clasament: alb-albastrele pe 4,
dupã ce au regresat douã poziþii,
iar moldovencele pe 5, loc pe care
se aflau ºi la finele turului. Diferenþa este însã netã în ceea ce
priveºte punctele, nu mai puþin de

7 “lungimi” separându-le pe craiovence de HCM, 33 faþã de 26.
În prima parte a campionatului, SCM îºi începea la Roman o
incredibilã serie de 11 victorii
consecutive (n.r. incluzând aici
ºi disputa tranºatã la masa verde
cu CSM Bucureºti). A fost un
22-18 (11-7).

“Este, poate, jocul
campionatului
pentru echipa
noastrã”
Într-o conferinþã de presã susþinutã ieri, Aurelian Roºca, tehnicianul Craiovei, a apreciat partida cu HCM Roman drept una

de o importanþã majorã: “Dupã
meciul de la Baia Mare, apare
acest joc cu Roman, aº putea
spune, poate, jocul campionatului din punctul meu de vedere. ªi
mai mult ca sigur, ºi pentru adversare va fi la fel. Dupã cum se
ºtie, în playoff merg primele 8,
iar echipele de pe primele 4 locuri vor susþine 2 din cele 3 meciuri pe teren propriu.
Toate jucãtoarele sunt valide
pentru meciul de duminicã, ne
dorim sã vinã cât mai multã
lume la salã. Echipa noastrã este
una foarte tânãrã, dar sã nu uitãm, ºi foarte ambiþioasã.
În paralel ºi selecþionerul

echipei de tineret, Roºca a vorbit, întrebat fiind, ºi despre Aneta Pârvuþ, jucãtoare revenitã în
aceastã pauzã competiþionalã la
Baia Mare. “Este o mare pier-

dere pentru noi, dar înþelegerea
trebuia respectatã. Va trebui sã
ne concentrãm pe jucãtoarele pe
care le avem, nu pe cele pe care
nu le avem”.

Podariul s-a reunit ieri
Una dintre cele 3 echipe doljene de Liga a III-a,
ASC Podari, s-a reunit ieri. La arena din localitate
au fost prezenþi 20 de jucãtori, care vor fãcut în
aceastã dimineaþã (ora 8:00) vizita medicalã la Policlinica Sportivã din Craiova, urmând ca apoi, de
la ora 16.00, sã participe la o masã festivã la un
restaurant din comunã.
Noutãþile certe ale echipei pregãtite de Dragoº
Bon sunt Alexandru Mirescu, Cosmin Chirea, Irinel Chirchan (toþi de la Muncipal Craiova) ºi Claudiu ªtefan (de la Juventus Bucureºti). Cât priveºte plecãrile, mãcar deocamdatã, nici un nume pe
listã.
În data de 21 ianuarie, Podariul îºi începe seria
amicalelor cu un triunghiular la Motru, unde vor

Marius Copil, la un meci de tabloul principal
al Openului Australiei
Tenismanul Marius Copil, locul 194 ATP, a acces, ieri, în ultimul tur al calificãrilor la Australian Open, primul turneu de
Grand Slam al anului.
Copil a trecut, în manºa secundã al calificãrilor, cu scorul
de 6-3, 3-6, 8-6, dupã o orã ºi
47 de minute, pe germanul Philipp Petzschner, poziþia 418 în

ierarhia mondialã.
În meciul ce-l poate trimite pe
tabloul principal, Marius Copil îl
va întâlni, în dimineaþa zilei de
mâine, pe australianul Omar Jasika, 17 ani ºi locul 567 ATP, învingãtor, surprinzãtor, în faþa
compatriotului sãu, John-Patrick
Smith (nr. 201 ATP), scor 6-7,
6-3, 12-10.

mai participa echipa localã Minerul ºi ACSO Filiaºi. Tot la Motru, ºi în aceeaºi componenþã, cele
3 se vor întâlni ºi în data de 27 ianuarie. Exact
între vizitele la Motru, podãrenii vor mai susþine
un meci amical, pe 24, cu juniorii de la CFR Romgaz. Dupã aceste jocuri test, ACS se va deplasa în
Serbia pentru un cantonament la Kladovo (9-19
februarie). Aici vor susþine trei partide cu echipe
din ligile inferioare din þara vecinã.
Pe locul 13 (din 14) în Seria 3, Podariul va debuta în campionat în 6 sau 7 martie, în deplasare,
contra lui FCM Târgoviºte (locul 11).
ACSO Filiaºi ºi Viitorul Municipal Craiova, celelalte reprezentante ale Doljului în Liga a III-a (colege în Seria 4) se vor reuni luni.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSIMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: Cetate Devatrans –
Corona Braºov / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Cordoba
– Eibar.
DIGI SPORT 2
10:30 – TENIS (F) – Turneul
de la Sydney, în Australia: ziua a
6-a / 16:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Municipal Zalãu – Steaua
/ 17:45 – VOLEI (F) – Divizia
A1: CSM Targoviste – CSM Bucureºti / 20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga Top 16:
Fenerbahce Istanbul – Olympiacos Pireu, Steaua Roºie Belgrad
– Galatasaray Istanbul.
DIGI SPORT 3
18:00 – POLO – Superliga
Naþionalã: Dinamo – CSM Digi
Oradea / 19:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: HC Zalãu – Dunãrea Brãila / 21:45 – RUGBY –
Liga Campionilor: Leicester Tigers – Scarlets.
DOLCE SPORT
16:00 – HANDBAL (M) –
Campionatul Mondial, în Qatar:
Spania – Belarus / 21:30 – FOT-

BAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux
– Nice / 3:00 – BASCHET NBA:
Oklahoma – Golden State.
DOLCE SPORT 2
18:00, 20:00 – HANDBAL
(M) – Campionatul Mondial, în
Qatar: Polonia – Germania, Suedia – Islanda.
EUROSPORT
10:15 – SCHI ALPIN (F) –
Cupa Mondialã, la Cortina d’Ampezzo, în Italia / 11:30 – SCHI
ALPIN (M) – CM, la Wengen,
în Elveþia / 14:15 – COMBINATA NORDICÃ – CM, la Seefeld,
în Austria / 15:00 – SCHI ALPIN (M) – CM, la Wengen /
15:45 – BIATLON (F) - CM,
la Ruhpolding, în Germania
/ 18:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Zakopane, în Polonia / 21:05 –
SNOOKER – Mastersul
de la Londra, în Regatul
Unit.
EUROSPORT 2
9:00 – FOTBAL – Cupa
Asiei: Palestina – Iordania /
12:30 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa Mondialã, la

Seefeld, în Austria / 13:30 –
SNOWBOARD – Campionatul
Mondial, la Kreischberg, în Austria / 15:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Regatul
Unit.
LOOK TV
15:00, 18:15 – SPORTURI
DE IARNÃ – la Konigssee, în
Germania.
LOOK PLUS
12:45 – SNOWBOARD –
Campionatul Mondial, la Kreischberg, în Austria.
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După o serie de eşecuri, baschetbaliştii craioveni s-au impus lejer
în primul meci oficial din 2015, în Balkan League, cu Sigal Priştina
După două mec iuri amic ale
pierdute la începutul de an, baschetbaliştii de la SCMU Craiova au
început în forţă „oficialele”, cu un
succ es rec onfortant împotriva
kosovarilor de la Sigal
Priştina, scor 101-82. A
fost un meci consistent
făcut de cei doi fundaşi
transferaţi recent la Craiova, Boltic şi Micic, dar
şi un nou prilej de double double pentru specialis tul acestor recorduri, Milivoje Bozovic.
Bos njak şi Petrişor au
adus şi ei un plus venind
de pe bancă, în special
prin arunc ările de 3
puncte, capitol la care
Craiova a excelat, în
special în sfertul al treilea. În schimb, Bureau
a reuşit doar una din cele
7 tentative de a marca
din afara semicercului.
În s c himb, „Mis ter
slam-dunk” a finalizat
spectaculos o fază încununând un run de 10-0 al echipei
lui Mandic. De partea cealaltă, la
primul mec i ofic ial pentru Sigal
Priştina, Nikola Vucurovic a reuşit 12 puncte împotriva fostei sale
echipe. Vedeta oaspeţilor, Dardan
Berisha, a fost anihilat de defensiva craioveană şi în plus a acumu-

lat destul de repede 4 greşeli personale. Priştina a venit în Bănie cu
o formulă schimbată faţă de meciul tur, kosovarii pierzând între
timp mai mulţi jucători de bază.

„Puteam să le ofer mai multe minute jucătorilor tineri, dar ne-am
gândit şi la posibilitatea de a conta
diferenţa din meciurile directe cu
Sigal” a explicat Andjelko Mandic
trimiterea pe teren a românilor „de
lot” doar în ultimul minut şi jumătate. SCMU Craiova a depăş it

„suta” la ultima fază a jocului, Ciotlăuş înscriid de lângă panou după
o intercepţie. Mandic a vorbit şi
despre prestaţiile bune ale lui Boltic, Bozovic şi Micic: „Boltic a făcut un meci foarte bun
defensiv, apărându-se la
unul dintre cei mai buni
jucători din Balkan League, Dardan Berisha, dar
a contribuit şi la faza de
atac, marcând 19 puncte. Micic este şi el un
jucător bun, a jucat în
Liga Adriatică şi în Polonia. J uc ătorii s ârbi
care nu prind contracte
afară se întorc acasă şi
joac ă fără bani, dar
având şansa de a pleca
oric ând. Joc ul nostru
depinde mult de Bozovic , el intră în double
double la fiecare meci şi
îşi pune în valoare şi coechipierii”.
Mandic a început cu
„c inciul”: Micic (19p,
4r, 6a), Boltic (21p, 7r),
Bureau (11p, 5r), Bozovic (14p,
12r), Şanta (12p, 6r). Pe parcurs
au intrat: Petrişor (11p, 3a), Marojevic (8p, 5r), Bos njak (7p),
Andrei, Damian, Corneanu, Ciotlăuş (2p).
SCMU Craiova ocupă locul 4 în
grupă, cu 8 puncte şi mai are două

Georgescu: „Mi-aş dori ca după acest
cantonament să fiu deja alt jucător”
Juniorul încearcă să speculeze cât mai eficient prezenţa în stagiul
din Antalya, pentru a rămâne în atenţia antrenorilor Cârţu şi Săndoi

Unul dintre tinerii aflaţi în lotul
Universităţii Craiova în stagiul de
pregătire din Antalya, Vlad Georgescu, spune că obiectivul s ău
imediat este să debuteze în tricoul
Ştiinţei. Într-un interviu pentru
site-ul oficial al clubului, juniorul
spune că stagiul cu echipa mare îl
va ajuta să-şi îmbunătăţească jocul. „Suntem puţin emoţionaţi să
lucrăm cu domnii Cârţu şi Săndoi,
mai ales că am crescut cu poveşti
despre dânşii. Dar va trebui să ne
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depăşim aceste emoţii şi s ă fim
mai concentraţi la antrenamente.
Sincer să fiu şi acum mai am emoţii. Se vede asta şi la antrenamente, dar încerc să trec peste acest
trac. Stagiul acesta a fost o surpriză pentru mine şi pentru colegii
mei, dar am încercat să-mi stabilesc nişte obiective şi pe termen
scurt şi pe termen lung. Pe termen scurt îmi doresc să dau cât
mai mult la fiecare antrenament şi
astfel să progresez. Iar pe termen

lung mi-aş dori ca după acest cantonament să fiu deja alt jucător, să
mă exprim mai bine în teren, sămi îmbunătăţesc toate laturile jocului. În perioada aceasta de cantonament cred că putem să acumulăm foarte mult şi astfel să facem faţă la echipă. Să debutez la
Universitatea Craiova a fost visul
meu de mic. Toată familia mea este
cu Universitatea, m-am născut cu
acest microb” a spus Georgescu.
Tânărul jucător spune că are multe de învăţat şi de la liderii echipei,
în special de la căpitanul Pablo
Brandan. „Pentru mine este o experienţă extraordinară să fiu aici.
Cred că fotbalul îţi oferă experienţe care nu le poţi trăi şi altfel.
Noi, jucătorii tineri, putem învăţa
câte puţin de la Brandan, Bawab
şi ceilalţi jucători de la echipa mare
şi implicit să ne descurcăm mai
bine. Pentru mine a fost ceva nou
să văd cum se comportă un căpitan adevărat. Şi eu la grupele de
juniori am mai fost căpitan, dar am
văzut acum la Brandan cum trebuie să te comporţi în ac eas tă
postură. Învăţ de la el cum pot să
devin un lider, să fiu mai sigur pe
mine” a spus Georgescu.

meciuri pe teren propriu, cu Mornar Bar şi Vllaznia Shkodra. Dacă
le va câştiga pe ambele, iar Sigal
va ceda pe teren propriu partida
cu Kozuv, atunci alb-albaştrii vor
termina pe locul 3, întruc ât au
avantajul diferenţei de scor în meciurile directe cu kosovarii.

Mandic: „Cu Mureşul,
bătălia se va da la recuperare”
Antrenorul Andjelko Mandic a
prefaţat meciul de duminică, împotriva celor de la BC Mureş, atât
prin prisma partidei câştigate cu
Priştina, dar avertizând că formaţia ardeleană este extrem de puternică, în special după achiziţiile din
iarnă. Sârbul crede că lupta la recuperare va conta foarte mult în
jocul de duminică. „Am reuşit să
câştigăm primul meci oficial şi sper
să continuăm la fel tot anul în ambele competiţii. Acest succes ne
conferă şi un moral bun în perspectiva următoarelor partide. Partea bună în jocul nostru este că toţi

jucătorii au înţeles ce înseamnă spiritul de echipă, de sacrificiu, au
jucat cu ambiţie, şi-au asumat responsabilităţi şi asta aştept de la ei
şi în meciul cu BC Mureş. Cheia
jocului va fi la recuperare, unde ei
au jucători deosebit de buni, au
adus recent unul dintre cei mai buni
străini care au jucat în România,
Kyndall Dykes . Cu Priştina am
avut nu mai puţin de 16 recuperări
ofensive, dar acum va fi mult mai
greu la acest capitol. Noi nu trebuie s ă-i lăsăm s ă-şi facă jocul,
altfel nu avem nicio şansă, fiindcă
formează o ec hipă foarte bună,
foarte experimentată. Vom avea
duminică un meci extrem de dificil, aşa că aşteptăm fanii în număr
mai mare la Polivalentă să ne susţină, fiindcă ei fac parte din familia SCMU Craiova” a spus tehnicianul sârb.
Sâmbătă, de la ora 17, la Electroputere Mall, jucătorii SCMU
Craiova vor susţine o sesiune de
autografe şi vor acorda bilete gratuite pentru meciul de duminică,
ora 19.45.

AJF Dolj a împărţit mingi
membrilor afiliaţi
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dolj a primit anuala „donaţie”
de mingi din partea FRF, dar a decis să o înmulţească pentru a-i
premia pe toţi membrii afiliaţi. Astfel, forul condus de Silviu Bogdan a adăugat celor 24 de baloane alb-albastre trimise de FRF
alte 84 în culorile
favorite ale Oltenie i, pentru a se
ajunge la numărul
de 107, atâte a
grupări fiind în
s ubordine a AJF
Dolj. Totodată,
mingilor le-a fost
adăugat câte un
s pray cu k e le n
pentru ca darul să
fie ceva mai consistent.

