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- E miezul iernii, Popescule,
ºi cad ploile ca toamna, numai
cine ar trebui sã cadã nu cade.

O zi proastãO zi proastãO zi proastãO zi proastãO zi proastã
pentrupentrupentrupentrupentru
Elena UdreaElena UdreaElena UdreaElena UdreaElena Udrea

Toatã ziua de ieri, 29 ianua-
rie 2015, la televiziunile de ºtiri
nu s-a vorbit decât de citarea cu
mandat, de cãtre procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), a Elenei Udrea, deputat,
preºedinta PMP, fapt confirmat
la primele ore ale dimineþii, de
domnia sa, pe pagina Facebook.
O succintã precizare în acest
sens pentru presã a venit din
partea procurorului-ºef Codru-
þa Kovesi, care a menþionat
doar cã nu este vorba „de un
dosar nou”, ci de unul înregis-
trat de mai mult timp la DNA.
Nimic despre calitatea procesua-
lã a Elenei Udrea.

În comuna Malu Mare
se lucreazã de zor, autori-
tãþile încercând astfel sã
profite de zilele acestea
fãrã zãpadã. Centrul civic
al localitãþii capãtã contur,
chiar dacã acum se vãd
doar muncitorii care lu-
creazã la podul peste
pârâul Lumaºu, ce duce
spre primãrie. Aici vor fi un
pãrculeþ cu fântânã artezia-
nã, alei betonate ºi o
parcare. Nu este singura
lucrare însã. O mulþime de
alte investiþii sunt în
derulare sau urmeazã sã
fie demarate, nemulþumi-
rea autoritãþilor fiind cã
unele lucrãri sunt þinute pe
loc din cauza conte-
staþiilor depuse de
reprezentanþi ai
unor firme care au
pierdut licitaþiile
lansate.
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Strãzile din Craiova nu vor
mai fi iluminate pe timp de
noapte, începând din luna mar-
tie. Din dorinþa de a penaliza
acþiunile municipalitãþii, care
prelungeºte contractul de între-
þinere a sistemului de iluminat
din ºase în ºase luni, consilierii
opoziþiei nu au mai votat, în ple-
nul de ieri, pentru o nouã în-
credinþare directã a acestei ac-
tivitãþi. Proiectul a fost respins,
iar legea spune cã iniþiativa mai
poate fi repusã pe ordinea de zi
abia peste ºase luni.

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj:

„Sprijinim toate„Sprijinim toate„Sprijinim toate„Sprijinim toate„Sprijinim toate
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Un proiect de cercetare
cu impact internaþional:
„Revitalizarea
ºi promovarea
patrimoniului
cultural al
minoritãþilor din
Oltenia în contextul
diversitãþii
culturale”
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Zgonea: Parlamentul

va lua act, marþi,

de demisia  lui Maior

de la SRI
Preºedintele Camerei

Deputaþilor, Valeriu Zgonea,
a anunþat ieri cã Parlamen-
tul va lua act în ºedinþa de
plen comun de marþi de
demisia lui George Maior din
funcþia de director al SRI.
„Luãm act în plenul comun
de demisia domnului Maior,
conform procedurilor, ºi
vacantãm postul, astfel încât
preºedintele Klaus Iohannis
sã poatã sã facã, conform
prerogativelor constituþionale
ºi legale, o nouã propunere.
În acest moment avem
ambele servicii (n.r. – SRI ºi
SIE) fãrã un director general
votat de Parlament, conform
instrumentelor ºi atribuþiilor
pe care le avem, dar sunt
conduse de doi profesioniºti
recunoscuþi de toate autoritã-
þile, cele douã instituþii
funcþioneazã foarte bine, nu
avem nimic de comentat.
Este un atribut al preºedinte-
lui statului, nu al grupurilor
parlamentare sau al preºe-
dinþilor celor douã Camere
(numirea directorilor servicii-
lor de informaþii – n.r.)” a
spus Zgonea la finalul
ºedinþei comune a Birourilor
Permanente ale Camerei
Deputaþilor ºi Senatului.
Marþi, George Maior ºi-a
înaintat demisia preºedintelui
Klaus Iohannis, care i-a
acceptat-o, conform unui
anunþ fãcut de Administraþia
Prezidenþiale.

Medicii de familie ºi cei din ambulato-
riul de specialitate care vor lucra în co-
munitãþi izolate din mediul rural vor primi
sporuri cuprinse între 100 ºi 200%, a de-
clarat, ieri, ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bã-
nicioiu, potrivit cãruia demersul are sco-
pul de a atrage doctori în zonele respecti-
ve. „Intenþia noastrã este sã atragem cât
mai mulþi medici cãtre acele comunitãþi
deficitare, izolate, ºi mã refer mai ales la
mediul rural. În acest sens, avem un or-
din de ministru prin care dãm dreptul au-
toritãþilor locale sã stimuleze perfomanþa
din spitalele proprii. De asemenea, pen-
tru medicii care lucreazã în zone izolate,
defavorizate, la sate, vrem sã le acordãm
sporuri de 100%, chiar ºi 200%, pentru
a-i aduce în respectivele zone ºi, mai ales, pen-
tru a-i menþine”, a declarat Bãnicioiu, la eve-
nimentul de lansare a Raportului pentru Sãnã-
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tate, organizat de Alianþa Pentru Sãnãtate din
România. Potrivit acestuia, propunerea legatã
de sporuri a venit chiar de la autoritãþile locale

din astfel de zone. „Sunt medici care, alt-
fel, nu ar fi stimulaþi sã meargã în zonele
respective. (...) Au fost discuþii destul de
multe pentru acest subiect ºi, practic, de
la 1 aprilie va putea fi în vigoare. Este vor-
ba în funcþie de contractul pe care (medi-
cii - n.r.) îl vor semna cu casa de asigurãri
ºi la aceasta se adãugã sporuri”, a mai spus
Bãnicioiu. Propunerea privind acordarea
sporurilor este inclusã într-un proiect de
ordin comun al Ministerului Sãnãtãþii ºi al
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
pentru aprobarea criteriilor de încadrare a
cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale
cabinetelor medicale din asistenþa medica-
lã primarã ºi din ambulatoriul de specialita-
te pentru specialitãþile clinice din mediul

rural ºi urban pentru oraºele cu un numãr de
pânã la 10.000 de locuitori, funcþie de condi-
þiile în care se desfãºoarã activitatea.

Comisia parlamentarã de con-
trol al SRI a decis, ieri, sã solicite
Birourilor Permanente ale celor
douã Camere sã fie sesizatã cu
dezbaterea ºi avizarea legilor „Big
Brother”, a anunþat preºedintele
comisiei, Georgian Pop (PSD).
„Am stabilit în comisie ºi am luat
aceastã decizie în unanimitate, sã
trimitem o scrisoare din partea
comisiei Birourilor Permanente ale
celor douã Camere, în care sã le
solicitãm ca, în perioada urmãtoa-
re, în momentul în care o sã vinã
în dezbatere cele trei legi -carte-
lele pre-pay, retenþia datelor ºi le-
gea securitãþii cibernetice - comi-
sia de control SRI sã fie sesizatã
cu dezbaterea lor, sã putem sã
dãm un aviz pe aceste legi”, a afir-
mat Pop, subliniind cã atunci când
cele trei legi au trecut prin Parla-
ment, comisia de control SRI nu
a fost sesizatã. „Acele trei legi nu
au trecut prin comisia noastrã

Ministerul Justiþiei a lansat,
miercuri, procedura de selecþie
pentru desemnarea candidatului
României pentru funcþia de jude-
cãtor la Curtea de Justiþie a Uniu-
nii Europene (CJUE), informeazã
un comunicat de presã remis, ieri,
Agerpres. Conform articolului 253
din Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene, „judecãtorii ºi
avocaþii generali ai CJUE sunt nu-
miþi de comun acord de guvernele
statelor membre, pentru o perioa-
dã de ºase ani, dupã consultarea
comitetului prevãzut de art.255
TFUE”.  „La data de 14 ianuarie
2015, Guvernul României ºi-a în-
suºit Memorandumul iniþiat de Mi-
nisterul Justiþiei ºi Ministerul Afa-
cerilor Externe cu tema Aprobarea
procedurii pentru desemnarea can-
didatului României pentru funcþia
de judecãtor la Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene. Astfel, poate fi
desemnatã candidat al României
pentru funcþia de judecãtor la Cur-
tea de Justiþie a Uniunii Europene
persoana care prezintã toate garan-
þiile de independenþã ºi care întru-
neºte condiþiile cerute pentru exer-
citarea în România a celor mai înal-
te funcþii jurisdicþionale sau care
este jurist ale cãrui competenþe
sunt recunoscute ºi care se bucu-
rã de o bunã reputaþie profesiona-
lã, moralã ºi civicã”, se aratã în

Kovesi: Peste 5.100 de dosare
penale sunt în lucru la DNA

Peste 5.100 de dosare penale
sunt în lucru la DNA în prezent,
repartizate cãtre 86 de procurori,
a declarat ieri procurorul ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
Laura Codruþa Kovesi, cu ocazia
bilanþului Poliþiei Române pe anul
2014, evidenþiind totodatã rolul
important pe care îl au ofiþerii de
poliþie judiciarã în instrumentarea
dosarelor. „Sunt un reprezentat al
unei instituþii în care lucreazã 190
poliþiºti. Aceºti poliþiºti au un rol
esenþial în activitatea DNA, în-
trucât lucreazã direct cu procu-
rorii ºi în mod nemijlocit. În 2014
am înregistrat peste 4.900 de
dosare penale ºi azi dimineaþã
aveam în lucru peste 5.100 de
dosare penale, care sunt reparti-
zate unui numãr de 86 de procu-
rori. Avem în jur de 110 procu-
rori în DNA, dar 25 dintre ei par-

ticipã în ºedinþele de judecatã.
Deci vedeþi o încãrcãturã foarte
mare de dosare, repartizate unui
numãr mic de procurori. De ace-
ea, rolul pe care îl au poliþiºtii ju-
diciari în cadrul DNA este extrem
de important”, a precizat Kovesi.
Potrivit acesteia, numãrul plân-
gerilor ºi al denunþurilor a cres-
cut cu circa 50% faþã de anii an-
teriori. „(...) Dacã atunci ne ba-
zam foarte mult pe sesizãri pri-
mite de la instituþii publice sau
servicii de informaþii, în 2014 pes-
te 80% din dosarele DNA au fost
deschise în urma sesizãrilor ve-
nite de la cetãþeni, instituþii pri-
vate, altele decât cele de infor-
maþii. Cred cã împreunã trebuie
sã continuãm ºi sã ne exercitãm
profesia în aºa fel încât aceste
aºteptãri sã nu fie înºelate”, a în-
demnat procurorul ºef al DNA.

Comisia SRI: Vrem sã fim sesizaþi
cu dezbaterea ºi avizarea legilor Big Brother

pentru dezbatere ºi aviz. Vreau sã
corectãm acest lucru, avem cu-
noºtinþele necesare sã ne pronunþã
pe aceste legi”, a spus acesta. Cele
trei legi au fost declarate necon-
stituþionale de cãtre Curtea Con-
stituþionalã. Georgian Pop a pre-
cizat cã George Maior i-a spus,
dupã ce a demisionat de la con-
ducerea SRI, cã trãieºte o stare
de „nemulþumire profundã ºi în-
grijorare” faþã de vidul legislativ
creat de declararea neconstituþi-
onale a acestor acte normative.
„Am avut aceastã discuþie cu
George Maior. L-am întrebat pe
domnul director Maior ºi mi-a
spus cã demisia reprezintã actul
de voinþã al domniei sale. Supli-
mentar, mi-a spus cã, personal,
trãieºte o stare de nemulþumire
profundã ºi de îngrijorare faþã de
vidul legislativ creat ca urmare a
declarãrii neconstituþionale a ce-
lor trei legi”, a mai arãtat Pop.

MJ a lansat procedura de selecþie
pentru desemnarea candidatului

României la funcþia de judecãtor la CJUE
comunicat. Ministerul Justiþiei in-
formeazã, totodatã, faptul cã per-
soanele interesate îºi pot depune
candidatura pânã la data de 23 fe-
bruarie 2015, ora 17,00, la secre-
tariatul cabinetului ministrului Jus-
tiþiei, în format hârtie ºi electronic
(CD), sau la adresa de email cju-
e@just.ro, cu confirmare de pri-
mire. „Urmare depunerii dosarelor,
candidaþii vor susþine un interviu
în faþa Comisiei de selecþie, prezi-
datã de ministrul Justiþiei. Interviul
va fi organizat în perioada 2-4
martie 2015, la sediul Ministerului
Justiþiei. Lista candidaþilor care vor
susþine interviul va fi publicatã pe
site-ul Ministerului Justiþiei ºi al
Ministerului Afacerilor Externe.
Lista va fi confirmatã telefonic/prin
email, în mod individual, candida-
þilor care îndeplinesc condiþiile mi-
nimale de selecþie, evaluate pe baza
dosarelor depuse. Interviul va avea
loc în limba românã, însã vor fi
adresate ºi întrebãri în limba fran-
cezã. Cunoaºterea oricãror alte
limbi oficiale ale UE poate consti-
tui un avantaj”, se mai precizeazã
în documentul citat. Date supli-
mentare referitoare la procedurã,
condiþiile care trebuie îndeplinite ºi
formatul în care trebuie completat
CV-ul candidaþilor se regãsesc pe
site-ul Ministerul Justiþiei,
www.just.ro.
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Deºi nu deþin majoritatea în
Consiliul, cei patru consilieri ai
opoziþiei, alãturi de independen-
tul Ionel Panã, au respins prin
vot proiectul de hotãrâre.  Deºi
cei16 consilieri ai PSD ºi UNPR
au votat „pentru”, iniþiativa tot
nu a trecut ,  proiectul  f i ind
respins în cele din urmã deoa-
rece nu a fost întrunit cvoru-
mul legal. Pentru a fi votat, ar
mai fi fost nevoie doar de un
singur vot, care ar fi putut dat
de unul dintre consilierii UNPR,
Teodor Sas sau Dorel Marines-
cu, dar aceºtia au ieºit din salã
atunci când s-a discutat acest
proiect. Imediat dupã ºedinþã,
unii dintre colegii de partid vor-
beau despre gestul acestora ca
fiind unul din interes politic.

Strãzile din Craiova nu vor mai
fi iluminate pe timp de noapte, în-
cepând din luna martie. Din dorin-
þa de a penaliza acþiunile munici-
palitãþii,  care prelungeºte con-
tractul de întreþinere a sistemului
de iluminat din ºase în ºase luni,

consilierii opoziþiei nu au mai vo-
tat, în plenul de ieri, pentru o nouã
încredinþare directã a acestei acti-
vitãþi. Proiectul a fost respins, iar
legea spune cã iniþiativa mai poate
fi repusã pe ordinea de zi abia peste
ºase luni.

„A sunat la cabinet, e bolnavã
ºi are febrã. Nici nu a ajuns la
serviciu astãzi”, a încercat sã o
scuze viceprimarul Mihai Geno-
iu când consilierii opoziþiei i-au
constatat lipsa. Aceºtia tocmai se

Eliza Peþa, în febra funcþiei
de director la Salubritate

Consilierii municipali au votat, în plenul
de ieri, numirea Elizei Peþa, fost secretar
al primarului Lia Olguþa Vasilescu, în func-
þia de administrator al SC Salubritate SRL

Craiova. Aleºii locali ar fi dorit câteva lã-
muriri din partea acesteia, dar noul mana-
ger nu s-a aflat în salã pentru a-ºi lua în
primire postul.

pregãteau sã-i adreseze întrebãri
legate de modul cum va condu-
ce acest serviciu care ar putea
sã se desfiinþeze odatã cu imple-
mentarea Masterplanului de de-
ºeuri al judeþului. „Aº fi vrut sã

o întreb care este viziunea dân-
sei faþã de aceastã societate având
în vedere cã, în urmãtoarele luni,
se va implementa Masterplanul
de deºeuri. Dacã va câºtiga o
societate, cei 700 de angajaþi îºi
vor pierde locurile de muncã”, a
ridicat problema consilierul PNL,
Pavel Badea. În lipsa noului ad-
ministrator, interpelarea lui a rã-
mas fãrã rãspuns fiindcã Eliza
Peþa nu ºi-a fãcut apariþia nici
dupã trei ore cât a durat ºedinþa
CLM Craiova.

Curiozitãþi legate
de salariu

Consilierul Dan Cherciu a co-
mentat criteriile de performanþã
care i-au fost impuse Elizei Peþa,
acesta trãgând concluzia cã mu-
nicipalitatea nu s-a obosit sã-i sta-
bileascã niºte sarcini dificile, mãr-
ginindu-se la unele formale. „Voi
vota împotriva numirii acestei per-
soane pentru cã nu m-a convins
din punctul de vedere al compe-
tenþei. Din pãcate, toate aceste

contracte de management sunt
pur formale”. Un alt consilier,
Doru Marinescu, din partea
UNPR, a cerut ca sã se facã pu-
blicã ºi suma pe care aceasta o
va primi ca indemnizaþie, însã a
primit explicaþia cã Primãria Cra-
iova nu are competenþa de a-i sta-
bili salariului Elizei Peþa, banii pe
care aceasta îi va câºtiga de pe
urma funcþiei de la Salubritate
urmând sã fie stabiliþi de membrii
consiliului de administraþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Se invocã „starea
de necesitate”

Înainte de vot, consilierii
opoziþiei au criticat municipali-
tatea acuzând-o mai întâi de in-
competenþã. „Este un caz tipic
de incompetenþã ºi dezinteres.
Au trecut doi ani ºi noi suntem
în continuare în stare de nece-
sitate. Cei responsabili nu au
fost capabili sã întocmeascã un
caiet de sarcini pentru a scoate
la licitaþie acest contract fãrã
ca sã mai fie contestat? Dacã
eºti un funcþionar capabil poþi
sã faci un caiet de sarcini bun
ºi consider cã scuza cu conte-
staþiile are în spate doar incom-
petenþa”, a declarat consilierul
PNL Dan Cherciu. Acesta a fost

susþinut ºi de consilierul inde-
pendent Ionel Panã, care a spus
cã Primãria Craiova ºi-a fãcut
un obicei din acordarea de pro-
iecte prin procedura de încre-
dinþare directã.

De ce preferã Primãria Craiova
negocierea directã?

Aleºii locali au mers cu lu-
crurile mai departe, acuzând
municipalitatea de anumite in-
terese legate de întreþinerea sis-
temului de iluminat. „Atrag
atenþia cã se joacã cu focul, iar
acest procedeu conduce la sus-
piciuni de interes. Nu este po-
sibil ca într-un oraº precum
Craiova sã nu existe niºte func-
þionari care – din motive pe
care-mi scapã – sã nu fie în sta-
re sã facã o documentaþie se-
rioasã”, a mai spus Cherciu.
Acelaºi lucru a fost susþinut ºi
de consilierul Marian Vasile,
care s-a întrebat ºi el de ce Pri-
mãria Craiova preferã aceastã
modalitate de atribuire a con-
tractului. „Nu am înþeles de ce
serviciul de specialitate din pri-
mãrie nu s-a ocupat sã organi-
zeze o licitaþie aºa cum trebuie.
Vom merge cu încredinþarea
directã pânã în 2020, evitând
astfel licitaþia publicã?”.

Contractul a fost scos la licitaþie
de anul trecut

A venit imediat ºi explicaþia
Primãriei Craiova. În lipsa pri-
marului Lia Olguþa Vasilescu,
viceprimarul Mihai Genoiu a
precizat cã întreþinerea sistemu-
lui de iluminat din Craiova a fost

scoasã la licitaþie din luna au-
gust a anului trecut, dar încã nu
poate fi soluþionatã deoarece re-
zultatul este contestat în instan-
þã. „Cei care contestã nu con-
testã caietul de sarcini, ci se
contestã între ei. S-a ajuns în
instanþã ºi astãzi (n.r. – ieri) a
fost primul termen, iar urmã-
torul va fi pe 5 februarie fiind-
cã dosarul nu a ajuns încã la in-
stanþã. Rog serviciul de specia-
litate sã facã ca dosarul sã ajun-
gã mai repede la instanþã ca sã
fie judecat”, a explicat Genoiu,
care a le-a spus consilierilor cã

nici CEZ-ul ºi nici una dintre re-
giile din subordinea autoritãþii
nu au competenþa de a prelua
aceste activitãþi de menþinere ºi
întreþinere a iluminatului stradal.
Viceprimarul a precizat cã, atât
timp cât existã un proces în in-
stanþã, primãria poate recurge
doar la procedura de negociere
directã. Consilierii opoziþiei au
insistat cu întrebarea de ce, to-
tuºi, timp de doi ani, din 2012
de când a expirat contractul cu
firma Luxten, Primãria Craiova
a mers numai pe prelungiri.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Craiova a
respins, joi, 28 ianuarie a.c., ca
nefondate, apelurile declarate de
cei nouã inculpaþi din dosarul tra-
ficului de etnobotanice coordo-
nat de Alexandru Cosmin Pîrvu
zis „Coco”. Astfel, inculpaþii au
rãmas cu pedepsele primite pe 20
martie 2014 la Judecãtoria Cra-
iova: Cosmin Pîrvu a fost con-
damnat la o pedeapsã de 1 an ºi
8 luni de închisoare cu executa-
re, Mãdãlin Curteanu ºi Dumitru
Radu, au primit fiecare câte 2 ani
închisoare cu executare, întrucât
sunt recidiviºti, având fiecare
câte o pedeapsã cu suspendare
primitã anterior, iar ceilalþi ºase
inculpaþi au fost condamnaþi la
câte 1 an ºi 4 luni de închisoare

Fondul de Garantare a Credi-
tului Rural IFN – SA ºi Fondul Na-
þional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi Mij-
locii garanteazã creditele acorda-
te de bãnci fermierilor, în cadrul
acestui tip de convenþie. Toate
convenþiile încheiate între Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, Bancã ºi Fondul de
Garantare vor fi postate pe site-
ul APIA la adresa www.apia.or-
g.ro. „Potrivit convenþiilor, la so-

În anul 2014, Oficiul Teritorial
pentru Întreprinderi Mici ºi Mij-
locii ºi Cooperaþie Craiova a acor-
dat fonduri nerambursabile în va-
loare de peste 1,2 milioane de lei
în cadrul Programului de dezvol-
tare ºi modernizare a activitãþilor
de comercializare a produselor ºi
serviciilor de piaþã. Proiectul a avut
drept obiective încurajarea ºi sti-
mularea dezvoltãrii întreprinderi-
lor mici ºi mijlocii.

Pentru a beneficia de alocaþiile
financiare, s-au înscris 65 de
IMM-uri, fiind admiºi 42 de apli-
canþi, finanþaþi fiind 16, în limita
bugetului alocat anului trecut, restul
în afara bugetului. Dosarele respin-
se nu au îndeplinit condiþiile admi-
nistrative ºi de eligibilitate, prin
acest program fiind create 48 de
noi locuri de muncã, dupã cum a
precizat Radu Mihai Ghinea,
ºeful OTIMMC Craiova.

Peste douã milioane de leiPeste douã milioane de leiPeste douã milioane de leiPeste douã milioane de leiPeste douã milioane de lei
pentru finanþãripentru finanþãripentru finanþãripentru finanþãripentru finanþãri

De asemenea, s-a desfãºurat
ºi Programul naþional multianual
de înfiinþare ºi dezvoltare de in-
cubatoare tehnologice ºi de afa-
ceri. Obiectivul l-a reprezentat
dezvoltarea sectorului IMM-uri-
lor, prin înfiinþarea unor noi in-
cubatoare de afaceri, precum ºi
prin dezvoltarea celor existente.
În cadrul Incubatorului Tehnolo-
gic ºi de Afaceri Craiova s-au
înscris 21 de IMM-uri, 13 dintre
ele primind finanþare.

Valoarea totalã a alocaþiei finan-
ciare nerambursabile aferentã ce-
lor 13 beneficiari a fost de 803.000
de lei: 300.000 de lei – moderni-
zare spaþiu incubator, 200.000 de
lei – extindere incubator (în curs
de realizare), 45.148 de lei – utili-
tãþi incubator, 257.852 de lei –
AFN firme incubator, fiind create
26 noi locuri de muncã.

CRISTI PÃTRU

„Coco” a ajuns la puºcãrie„Coco” a ajuns la puºcãrie„Coco” a ajuns la puºcãrie„Coco” a ajuns la puºcãrie„Coco” a ajuns la puºcãrie
pentru trafic de etnobotanicepentru trafic de etnobotanicepentru trafic de etnobotanicepentru trafic de etnobotanicepentru trafic de etnobotanice

Cosmin Alexandru Pîrvu zis „Coco”,
fiul defunctului Mihai Pîrvu, poreclit
Caiac, a ajuns, ieri, în arestul IPJ
Dolj. El a fost condamnat definitiv la
1 an ºi 8 luni de închisoare cu execu-
tare pentru trafic de etnobotanice.

Sentinþa a rãmas definitivã joi, la
Curtea de Apel Craiova. „Coco” ºi alþi
doi complici au primit pedepse cu
executare, iar ceilalþi ºase membri ai
grupãrii au fost condamnaþi la închi-
soare cu suspendare.

cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani. Ieri
dupã-amiazã, poliþiºtii craioveni
l-au prins pe Cosmin Pîrvu ºi
l-au introdus în arest, de unde va
fi transferat în penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepsei, împreunã
cu Mãdãlin Curteanu, care a
ajuns ºi el dupã gratii. Dumitru
Radu nu a fost însã gãsit.

Reamintim cã, pe 3 iulie 2012,
poliþiºtii BCCO Craiova ºi procu-
rorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, cu sprijinul poliþiºti-
lor din cadrul IPJ Dolj, Serviciu-
lui de Operaþiuni Speciale (SOS)
Dolj ºi SRI Dolj i-au prins în fla-
grant pe cinci dintre membrii gru-
pului infracþional organizat coor-
donat de „Coco”, dupã ce au ri-

dicat un colet ce conþinea 700 de
grame de substanþe etnobotanice
pe care tocmai le primiserã din
Bucureºti. Dupã prinderea aces-
tora, atât la locuinþele lor, cât ºi la
alte cinci locaþii, aparþinând altor
membri ai grupãrii s-au fãcut per-
cheziþii, în total fiind gãsite ºi ri-
dicate în jur de 1.200 grame de
substanþe etnobotanice ºi peste
250 de þigarete.

Nouã persoane au fost reþinute
la momentul respectiv. Este vor-
ba despre Andrei Dincã (18 ani),
Dragoº Dorobanþu zis „Pif” (24
de ani), Radu Mîrºan, zis „Duki”
(23 de ani), Cristian Dumitru zis
„Dinamo” (22 de ani), ªtefãniþã
Marta zis „Oaie” (20 de ani), Mã-
dãlin Curteanu zis „Hazard” (25

de ani), Alexandru Cosmin Pîrvu
zis „Coco” (24 de ani), Ionuþ Cio-
roianu (20 de ani) ºi Adrian Cai-
tanovici (21 de ani), care au ajuns
în arest. Anchetatorii au stabilit
faptul cã, în perioada 2010-2012,
membrii grupului infracþional or-
ganizat au comercializat substan-
þe susceptibile de a avea efecte
psihoactive pe raza Craiovei, ob-
þinând venituri ilicite de sute de

mii de euro. Pe 16 noiembrie 2012
se înregistra la Judecãtoria Cra-
iova dosarul prin care cei nouã
craioveni erau trimiºi în judecatã,
iar pe 20 martie 2014 se pronunþa
sentinþa pe fond, toþi inculpaþii
declarând apel. Perioada petrecutã
în stare de arest preventiv se sca-
de din pedeapsa primitã în cazul
fiecãrui inculpat.

CARMEN ZUICAN
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APIA a început eliberarea adeverinþelor
pentru beneficiarii Mãsurii 215

De ieri, Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) elibereazã
adeverinþe pentru benefi-
ciarii Mãsurii 215, adicã
pentru întreprinzãtorii agri-
coli cu ferme de pãsãri ºi
care intenþioneazã sã acce-
seze credite pentru finan-
þarea activitãþilor curente
de la Bãncile care au înche-
iat Convenþii cu Agenþia.

licitarea scrisã a fermierului, APIA
va elibera o adeverinþã prin care
confirmã  faptul cã solicitantul a
depus  cerere de platã pentru Mã-
sura 215 – Plãþi privind bunãsta-
rea animalelor – pãsãri, în perioa-
da 16 octombrie – 15 noiembrie
2014, aferentã sesiunii I, anul III
de angajament ºi suma care re-
prezintã 30% din valoarea cererii
de platã”, se precizeazã într-un
comunicat al Agenþiei.

Banca trebuie sã
respecte nivelurile
costurilor aferente
acordãrii creditelor

În conformitate cu
prevederile Ordinului
ministrului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale nr.
703/ 23.07.2013 pri-
vind aprobarea condiþii-
lor în care se vor înche-
ia Convenþiile dintre in-

stituþiile financiare bancare ºi ne-
bancare ºi Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã, în
vederea finanþãrii de cãtre aces-
tea a activitãþilor curente ale be-
neficiarilor plãþilor derulate prin
APIA, banca trebuie sã respecte
nivelurile costurilor aferente acor-
dãrii creditelor pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel încât dobân-
da finalã aplicatã beneficiarului nu
poate depãºi  ROBOR 6M + 4%,
iar comisioanele aferente creditu-
lui sã fie în limita  de 1%.  „Toto-
datã, potrivit aceluiaºi act norma-
tiv, banca trebuie sã facã dovada
cã a acordat credite beneficiarilor
axei I – Creºterea competitivitãþii
sectoarelor agricol ºi forestier,
axei III – Calitatea vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea economiei
rurale ºi axei IV – Leader din Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2007 – 2013”, se mai spu-
ne în comunicat.

MARGA BULUGEAN
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Toatã ziua de ieri, 29 ianuarie
2015, la televiziunile de ºtiri nu s-
a vorbit decât de citarea cu man-
dat, de cãtre procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA), a
Elenei Udrea, deputat, preºedinta
PMP, fapt confirmat la primele ore
ale dimineþii, de domnia sa, pe pa-
gina Facebook. O succintã preci-
zare în acest sens pentru presã a
venit din partea procurorului-ºef
Codruþa Kovesi, care a menþionat
doar cã nu este vorba „de un do-
sar nou”, ci de unul înregistrat de
mai mult timp la DNA. Nimic de-
spre calitatea procesualã a Elenei
Udrea. Ulterior, în timpul zilei, con-
form unor surse, s-a vorbit despre
faptul cã Elena Udrea este urmãri-
tã penal pentru spãlare de bani ºi
fals în declaraþia de avere. Infor-
maþie neconfirmatã. Mai clar: în
documentele depuse, în calitatea
de parlamentar ºi ministru, în pe-

MIRCEA CANÞÃR

O zi proastã pentru Elena UdreaO zi proastã pentru Elena UdreaO zi proastã pentru Elena UdreaO zi proastã pentru Elena UdreaO zi proastã pentru Elena Udrea
rioada 2009-2013, mai multe
tranzacþii financiare realizate de
fostul soþ, Dorin Cocoº, n-au fost
declarate, conform prevederilor în
vigoare, mai ales cã Elena Udrea
ocupa o demnitate publicã. Dacã
aceasta urma sã fie audiatã în „do-
sarul retrocedãrilor”, cauzã în care
este arestatã fosta ºefã DIICOT,
Alina Bica, sau în „dosarul Micro-
soft”, în care este reþinut fostul
soþ, Dorin Cocoº, nu s-au fãcut
precizãri. Cert este cã numele Ele-
nei Udrea putea intra în formula-
rea, din referatul DNA, la „dosa-
rul Microsoft”, vizând „extinde-
rea urmãririi penale cu privire
la alte fapte ºi alte persoane”.
Dosarul „Microsoft” este unul
complicat, cu ramificaþii. Potrivit
referatului de arestare a lui Dorin
Cocoº, s-a reþinut cã acesta a pre-
tins de la Claudiu Floricã ºi Dinu
Pescariu suma de 9 milioane euro

pentru el, 4 milioane euro penttru
Gheorghe ªtefan ºi 2,7 milioane
euro pentru Gabriel Sandu, în sco-
pul adjudecãrii contractului de li-
cenþiere din 2009. Începe albirea
banilor. ªi aici lucrurile sunt ex-
trem de sofisticate. Existã suspi-
ciunea, în legãturã cu creditul de
3,6 milioane euro, contract de Ele-
na Udrea, de la BRD – Group So-
ciete Generale SA, care îi dãdea
insomnii cu ani în urmã, preluat
de Alexandru Faur, persoanã din
anturajul lui Gheorghe Stelian (Ste-
lu), implicat în scandalul despãgu-
birilor, care a ºi virat suma de 2,5
milioane euro, primitã de la Dinu
Pescariu. Terenul (6.000 mp) pen-
tru care Alexandru Faur a preluat
creditul de 3 milioane de euro al
Elenei Udrea este scos la vânzare
acum de bancã, întrucât nu au mai
fost plãtite ratele. Dar în acte nu
apare doar Faur ca proprietar, ci

ºi Udrea ºi Cocoº. Circuitul finan-
ciar, deºi abil conceput, a fost dez-
vãluit, dupã toate aparenþele, în
faþa procurorilor de caz de fostul
ministru Gabriel Sandu ºi omul de
afaceri Dumitru Nicolae („Niro”),
aceºti acceptând sã ofere indicii cu
privire la persoanele implicate.
Totul pare descumpãnitor, vehicu-
lându-se sume mari de bani, ne-
cesare campaniilor electorale, re-
cuperate din comisioane Microsoft
ºi prin alte artificii. Tot ce s-a în-
tâmplat într-o reþea cu „noduri ºi
internoduri”, este posibil sã nu fi
fost cunoscut de Elena Udrea, dar
modul în care ºi-a achitat creditul
de 3 milioane euro genereazã sus-
piciuni, chiar dacã ºi-a luat mãsuri
de precauþie. ªi nu este exclus ca
ziua de 29 ianuarie 2015 sã fie doar
una proastã dintr-o perioadã ce-
nuºie care o aºteaptã. Prea multã
opulenþã afiºatã, prea multe sus-

piciuni din care nu îi lipseºte nu-
mele, deºi nu excludem finalmen-
te sã scape basma curatã. Cum s-
a întâmplat, fiindcã nu suntem ori-
ginali, în Franþa, de pildã, cu Ni-
cholas Sarkozy, încolþit la un mo-
ment dat de mai multe dosare pe-
nale. Dupã patru ore de audieri la
DNA, Elena Udrea a plecat acasã.
Liberã. Cel mai important lucru.
„Nu puteam sã declar ceva ca apar-
þinea fostului soþ, dacã el nu mi-a
spus”, a mãrturisit ziariºtilor fos-
tul ministru Elena Udrea, confir-
mând astfel faptul cã audierea sa
fusese legatã de declaraþia de ave-
re. Interesantã cãsnicie! Comuni-
catul de presã al DNA menþionea-
zã expres cã s-a dispus urmãrirea
penalã pe numele Elenei Udrea,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
spãlare de bani ºi fals în declaraþia
de avere. Aceasta s-ar afla sub
control judiciar.

 Autoritãþile sanitare monitorizeazã situa-
þia ºi, potrivit reprezentanþilor Direcþiei de
Sãnãtate Publicã, în judeþul Dolj, s-au înre-
gistrat 1.603 de cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare ºi 1.017 ca-
zuri de pneumopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii ºi gripã în-
registrat în aceastã sãptãmânã – 2.621, este
mai crescut faþã de valoarea înregistratã în
sãptãmâna anterioarã (2.036 de cazuri). O
parte din cei care s-au prezentat la medic
cu pneumonii sau infecþii ale cãilor respira-
torii – cazurile mai grave – a avut nevoie ºi
de internare în spital. În condiþiile în care a
fost depistat un singur caz de gripã, medi-
cii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã
au caracterizat sãptãmâna ca fiind una cu
activitate gripalã sporadicã.

Copiii ºi bãtrânii, printre categoriile
cele mai afectate

Cele mai expuse rãmân, în continuare,
aºa-numitele categorii la risc. Mai exact,
persoanele aflate în evidenþele medicale cu

Peste o mie de cazuri de pneumoniePeste o mie de cazuri de pneumoniePeste o mie de cazuri de pneumoniePeste o mie de cazuri de pneumoniePeste o mie de cazuri de pneumonie
într-o singurã sãptãmânãîntr-o singurã sãptãmânãîntr-o singurã sãptãmânãîntr-o singurã sãptãmânãîntr-o singurã sãptãmânã

Doljul se confruntã cu o adevãratã explozie de cazuri de pneumonie, dupã ce, în
numai o sãptãmânã, peste o mie de persoane au fost diagnosticate cu aceastã
afecþiune. O parte din acestea au avut nevoie de internare în spital dupã ce medicii
au hotãrât sã-i þinã sub supraveghere pe bolnavi.  În plus, a fost diagnosticat ºi un
caz de gripã A3, pentru care nu a fost însã necesarã internarea.

afecþiuni pulmonare, cardiovasculare, cu
boli metabolice, renale, astm bronºic ºi dia-
bet zaharat. La fel ºi cei care intrã în con-
tact cu bolnavii – cadrele medicale sau per-
sonalul auxiliar din unitãþile sanitare –, res-
pectiv adulþii ºi copiii care sunt internaþi
în instituþii de ocrotire socialã ºi persoa-
nele cu vârsta peste 65 de ani.

În acest context, specialiºtii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj reco-
mandã populaþiei sã asculte sfatul medici-
lor. Pentru persoanele vârstnice, în spe-
cial cele cu afecþiuni cronice cardiace ºi
respiratorii, recomandarea este aceea de a
evita pe cât posibil deplasãrile care creea-
zã premisele îmbolnãvirii sau a apariþiei
complicaþiilor afecþiunilor existente. În
cazul în care apar primele semne de boalã
– febrã, dureri de cap ºi de gât sau tuse –
trebuie anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie. În caz de
agravare a acestor semne, în special în
cursul nopþii sau în zilele nelucrãtoare,
poate fi apelat gratuit Numãrul Unic pen-
tru Apeluri de Urgenþã 112 sau persoanele

afectate se pot prezenta la camerele de
gardã ale celui mai apropiat spital.

Este de evitat automedicaþia
Specialiºtii îi avertizeazã pe doljeni ca

la primele semne de rãcealã sã nu ezite sã
anunþe medicul de familie. Totodatã, pen-
tru a preveni îmbolnãvirile, specialiºtii Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã îi sfãtuiesc pe
doljeni sã respecte o serie de mãsuri. Me-
dicii recomandã spãlarea frecventã a mâi-
nilor, cu apã ºi sãpun, în special în situaþii
de participare la
activitãþi publi-
ce. În caz de
strãnut, este re-
comandatã folo-
sirea batistelor
din hârtie, de
unicã folosinþã,
care previn rãs-
pândirea picãtu-
rilor potenþial
infectate în me-
diul ambiant. În
aceastã perioadã
este indicat con-
sumul de fructe
ºi legume, care
asigurã un aport
optim de vitami-
ne, pentru întã-
rirea sistemului
imunitar. Este,
de asemenea,
important sã se
respecte orele de somn pentru a evita slã-
birea sistemului imunitar.

Totodatã, specialiºtii atrag atenþia cã per-
soanele afectate de viroze respiratorii au
tendinþa de a lua medicamente fãrã a con-
sulta în prealabil un doctor. Medicii susþin

cã automedicaþia devine o mare problemã,
în aceastã perioadã a anului, odatã cu creº-
terea numãrului de persoane care au pro-
bleme din cauza virozelor respiratorii ºi a
pneumoniilor.

Potrivit medicilor, automedicaþia cu an-
tibiotice în cazul virozelor respiratorii este
una eronatã, care poate avea efecte secun-
dare. Asta pentru cã virozele respiratorii
sunt în proporþie de 90% de origine viralã
ºi nu rãspund la tratamentul cu antibiotice.
Administrarea abuzivã de antibiotice poate

avea ca rezultat negativ, în timp, apariþia
rezistenþei la acest tip de medicamente. În
aceste condiþii, în momentul în care orga-
nismul se confruntã cu infecþii bacteriene,
antibioticele nu îºi mai fac efectul.

RADU ILICEANU
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Primarul comunei Malu Mare,
Alexandru Dicu, spune cã aºteap-
tã primãvara pentru a demara în
forþã noi investiþii în localitate. Asta
nu înseamnã însã cã în comunã nu
se lucreazã. Dimpotrivã. Chiar în
faþa primãriei, muncitorii se ocu-
pau de construirea podului peste
pârâul Lumaºu, o investiþie dema-
ratã anul trecut, parte a proiectului
ce va face din centrul civic al co-
munei o micã bijuterie, dupã cum
spun autoritãþile. ªi asta nu este tot.

Investiþii în infrastructurã sunt
prevãzute atât în satul Malu Mare,
cât ºi în satul Preajba, ca sã nu
mai vorbim de zona Selgros, de
care autoritãþile spun cã se preo-
cupã constant. Þinând seama cã
este foarte aproape de oraº, ºi
este o zonã ce poate atrage con-
tinuu investitori, primarul spune
cã toate proiectele au în vedere
asigurarea condiþiilor necesare

Centrul civic al comuneiCentrul civic al comuneiCentrul civic al comuneiCentrul civic al comuneiCentrul civic al comunei
Malu Mare prinde conturMalu Mare prinde conturMalu Mare prinde conturMalu Mare prinde conturMalu Mare prinde contur

În comuna Malu Mare se lucreazã
de zor, autoritãþile încercând astfel sã
profite de zilele acestea fãrã zãpadã.
Centrul civic al localitãþii capãtã con-
tur, chiar dacã acum se vãd doar mun-
citorii care lucreazã la podul peste pâ-
râul Lumaºu, ce duce spre primãrie.
Aici vor fi un pãrculeþ cu fântânã arte-

zianã, alei betonate ºi o parcare. Nu
este singura lucrare însã. O mulþime
de alte investiþii sunt în derulare sau
urmeazã sã fie demarate, nemulþumi-
rea autoritãþilor fiind cã unele lucrãri
sunt þinute pe loc din cauza contestaþi-
ilor depuse de reprezentanþi ai unor fir-
me care au pierdut licitaþiile lansate.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

firmelor care ar dori sã investeas-
cã aici, ca ºi persoanelor fizice
care se pot muta într-o zonã li-
niºtitã, dar cu toate utilitãþile de
care dispun într-un oraº.

11 ani de investiþii
„Sunt 11 ani de când sunt pri-

mar aici ºi s-au realizat foarte multe
lucruri în tot acest timp. Nu erau
nici patru becuri în comunã, când
am venit eu, iar acum avem cea
mai bunã reþea de iluminat din ju-

deþ. ªi cea mai mare. Pentru cã am
introdus mai multe terenuri în in-
travilanul comunei, prin 2005, ast-
fel cã acum avem o suprafaþã de
1.600 hectare de teren intravilan.
ªi vã daþi seama cã a fost nevoie
nu numai sã schimbãm reþeaua
veche de alimentare cu energie
electricã ºi stâlpii din lemn cu unii
noi, din beton, ci ºi sã o extindem,
cu cel puþin 50 de kilometri. Cât

despre iluminatul public stradal, þin
sã vã spun cã este ireproºabil ºi
avem ºi becuri economice, astfel
încât ne descurcãm cu costurile.
Prin programul SAPARD am rea-
lizat în toatã comuna reþea de ali-
mentare cu apã, serviciu pe care l-
am externalizat cãtre Compania de
Apã Craiova, astfel cã nu mai avem
probleme în aceastã privinþã. Am
început, pe OG 7/2006, transfor-
matã între timp în OG 28/2013,
încã de acum ºapte ani, lucrãrile la
sistem de canalizare ºi staþie de epu-
rare, care au stagnat din cauza lip-
sei fondurilor. Anul acesta avem
promisiuni cã vom primi fondurile
necesare pentru a finaliza lucrarea,
ºi asta chiar ar fi un lucru foarte
bun pentru toþi cetãþenii din comu-
nã”, ne-a explicat primarul comu-
nei Malu Mare, Alexandru Dicu.

Pe lângã sediul nou de primã-
rie, în satul de reºedinþã, Malu
Mare, urmeazã sã „rãsarã” un pãr-
culeþ de toatã frumuseþea, dupã
cum spun autoritãþile, realizat din
fonduri europene. Un alt sediu se-
cundar de primãrie s-a construit în
zona Selgros ºi urmeazã sã fie dat
în folosinþã anul acesta, astfel în-
cât locuitorii de acolo sã poatã sã-
ºi rezolve problemele fãrã sã batã
kilometri întregi. S-a finalizat rea-
bilitarea Cãminului
Cultural din Malu
Mare, a dispensarelor
umane din Malu Mare
ºi Preajba, ºcolile au
fost dotate cu centra-
le termice, grupuri
sanitare noi, toate au
fost împrejmuite, in-
clusiv cele douã tere-
nuri de fotbal din cele
douã sate ºi anul
acesta vor fi demara-
te lucrãrile de asfalta-
re a drumurilor din
localitate.

Proiectul „de su-
flet” al autoritãþilor
locale, Centrul Social
„Sfântul Andrei” pen-
tru gãzduirea ºi îngrijirea persoa-
nelor vârstnice, funcþioneazã foarte
bine, numãrul celor care ajung aici
crescând pe zi ce trece. Era o clã-
dire în care funcþiona pe vremuri
cãminul liceului din localitate, dar
se degradase ºi strica faþa comu-
nei. Au fost obþinute fonduri euro-
pene pentru reabilitarea ºi moder-
nizarea întregului imobil, care are
patru etaje, iar din fonduri proprii

s-au asigurat dotãrile ºi mobilierul.
A ieºit un loc cald ºi primitor, în
care bãtrânii de care rudele nu se
pot ocupa în permanenþã primesc
îngrijiri, atenþie, pot socializa, se
pot simþi bine.

„Am reuºit sã atragem destul de
mulþi investitori pe raza comunei,
fapt ce a dus la creºterea încasãri-
lor la bugetul local ºi crearea unor
locuri de muncã. Am reuºit sã ri-
dicãm o bisericã nouã cu bani de
la bugetul local ºi vom începe anul
acesta construirea celei de-a doua
biserici în zona Selgros. În plus,
am avut în permanenþã, prin
ONG-urile din comunã, activitate

culturalã ºi sportivã. Chiar în
aceastã perioadã derulãm câteva
proiecte prin care localnicii pot par-
ticipa la cursuri de calificare în di-
ferite domenii – frizerie, manichiu-
rã, tâmplãrie, iniþiere IT etc.”, mai
spune Alexandru Dicu.

Preajba ºi zona Selgros,
vizate de investiþiile din 2015

Cât priveºte proiectele avute în

vedere pentru anul care abia a în-
ceput, acestea sunt numeroase ºi
pentru majoritatea sunt deja întoc-
mite studiile de fezabilitate. Ba unele
dintre ele sunt depuse deja ºi se
aºteaptã obþinerea finanþãrii pentru
trecerea la etapele urmãtoare. În-
tre acestea este vorba despre sis-
tem de canalizare în satul Preajba,
unde urmeazã sã fie demarate lu-
crãrile de execuþie, construirea
unui Cãmin Cultural tot în satul
Preajba, modernizarea ºi asfaltarea
drumurilor în zona Selgros sau con-
struirea unei grãdiniþe cu program
prelungit în satul Malu Mare, chiar
lângã sediul primãriei.

Nemulþumi-
rea primarului
este cã ar fi pu-
tut fi încheiatã
asfaltarea pe
strada Cãpºuni-
lor, în zona Sel-
gros, însã lu-
crarea este þi-
nutã în loc de o
firmã care a
contestat licita-
þia. „Legislaþia
este ambiguã ºi
permite oricui
sã depunã con-
testaþii  ºi ne
blocheazã lu-
crarea. A con-

testat una din firme, i s-a respins
contestaþia la toate instanþele,
dar ne-a blocat lucrarea, ne-a
întârziat, iar ei nu pãþesc nimic.
Munceºti pentru un proiect ani
de zile ºi nu mai poþi sã-l începi
pentru cã i-a trecut perioada de
implementare din cauza conte-
staþiilor. Este o problemã gene-
ralã a primarilor...”, ne-a mai
spus Alexandru Dicu.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Alexandru
Dicu
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În ultimii trei ani, Consiliul
Judeþean Dolj a alocat Centru-
lui Judeþean de Resurse ºi Asis-
tenþã Educaþionalã aproximativ
200.000 de lei pentru investiþii
în modernizarea sediului insti-
tuþiei ºi  pentru achiziþia de
echipamente necesare desfãºu-
rãrii în bune condiþii a activi-
tãþii. „Se împlinesc nouã ani de
când CJRAE Dolj îºi îndepli-
neºte cu succes misiunea asu-
matã, o misiune importantã,
prin care vine atât în sprijinul
copiilor, încã de la primii paºi
ai acestora în sistemul de în-
vãþãmânt ºi pânã la îndruma-
rea lor în privinþa carierei, la
sfârºitul liceului, cât ºi al pã-
rinþilor ºi al cadrelor didacti-
ce”, a subliniat Ion Prioteasa.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Cu ocazia aniversãrii Centrul Ju-
deþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþional, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi-a ex-
primat aprecierea pentru evoluþia

notabilã înregistratã de CJRAE în
decursul celor nouã ani de activitate,
ascensiune care situeazã instituþia
printre cele mai moderne ºi perfor-
mante din þarã.

„Ne bucurãm cã
am putut fi alãturi
de aceastã echipã
încã de la început”

ªeful administraþiei judeþene
a vorbit ºi despre diversitatea
acþiunilor desfãºurate ºi a ser-
viciilor oferite, de la consiliere
ºi informare la educaþie pentru
copiii cu deficienþe ºi la cam-
panii cu un puternic impact so-
cial, toate conturând dimensiu-
nea unei instituþii reputate, cu
o largã recunoaºtere naþionalã,
fiind una dintre cele mai moder-
ne ºi performante din acest sis-
tem. „Ne bucurãm cã am putut
fi alãturi de aceastã frumoasã
echipã încã de la început, de la
înfiinþarea CJRAE Dolj, susþi-

nând cu toatã forþa activitatea
centrului, programele derulate
ºi asigurând resursele financia-
re necesare pentru investiþii în
îmbunãtãþirea condiþiilor de
funcþionare ºi a dotãrilor”, a
spus preºedintele CJ Dolj.

Ion Prioteasa a apreciat efor-
tul conducerii CJRAE, care „a
gãsit mereu la Consiliul Jude-
þean deplina deschidere ºi un
real suport. ªi doresc sã subli-
niez faptul cã, în continuare,
vom manifesta aceeaºi
disponibilitate de a
sprijini proiectele care
ajutã la creºterea ca-
litãþii actului de învã-
þãmânt”.

„Suntem
o instituþie
cu experienþã
în domenii”

La rândul sãu, di-
rectorul Centrului Ju-
deþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþiona-
lã Dolj, profesor dr.
Marinela Dumitrescu,
a spus cã se aniver-
seazã nouã ani  de
existenþã, iar una dintre struc-
turile pe care CJRAE le-a pre-
luat împlineºte 24 de ani. „Pu-
tem spune cã suntem o institu-
þie nouã, dar ºi o instituþie cu ex-
perienþã în domenii precum con-
silierea psihopedagogicã, terapia
logopedicã, medierea ºcolarã.
Din anul 2013 am preluat dome-
nii noi de competenþã privind
evaluarea socialã, psihologicã,

medicalã ºi educaþionalã a copii-
lor, a elevilor ºi tinerilor cu ce-
rinþe educaþionale speciale”, a
subliniat Marinela Dumitrescu.

„Tonomatul
de vacanþã”

Directorul CJRAE Dolj a mai
precizat cã an de an, se iniþia-
zã noi proiecte ºi programe
educaþionale pentru elevi, pã-

rinþi ºi cadre didac-
tice, iar acum, cu
prilejul aniversãrii,
se va lansa progra-
mul  educa þ iona l
„Tonomatul de va-
canþã”, aºteptat de
foarte mulþi copii ºi
pãrinþi. CJRAE Dolj
are cea mai bunã
dotare dintre insti-
tuþiile de profil de
la nivelul þãrii, afir-
maþie în sprijinul
cãre ia  aº  amin t i
doar faptul cã, din
anul 2013, în ca-
drul centrului func-

þioneazã primul laborator de
evaluare psihologicã, ce dispu-
ne de un bogat pachet de instru-
mente. Toate acestea s-au ma-
terializat cu sprijinul Consiliului
Judeþean. Existã o foarte bunã
colaborare ºi o foarte mare des-
chidere a CJ Dolj faþã de educa-
þie ºi culturã”, a conchis prof.
dr. Marinela Dumitrescu.

MARGA BULUGEAN

În cel de-al doilea semes-
tru din 2014, s-a observat o
scãdere a fenomenului
infracþional în unitãþile de
învãþãmânt doljene, datoritã
ºi mãsurilor de siguranþã
adoptate în ºcoli. Mai mult,

Siguranþa în ºcoli – a elevilor, cadrelor di-
dactice ºi a personalului auxiliar – constituie
o prioritate, atât pentru Inspectoratul ªcolar
Judeþean (ISJ), cât ºi pentru structurile cu
atribuþii de pazã ºi ordine (Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj, Inspectoratul de Jan-

darmi Judeþean, Gruparea de Jandarmi Mo-
bilã Craiova), situaþie prezentatã ºi cadrul
ºedinþei Colegiului Prefectural Dolj. Pe lângã
cele prezentate deja, ISJ Dolj vine cu com-
pletãri, în sprijinul întãririi siguranþei în uni-
tãþile de învãþãmânt.

pe 13 ianuarie 2015 a fost
adoptat regulamentul de
organizare a unitãþilor de
învãþãmânt, conform Legii
nr. 35/2007, privind sigu-
ranþa în ºcoli, potrivit cãruia
fiecare unitate  trebuie sã

informeze instituþiile de
ordine publicã cu privire la
semnele distinctive. „Din
cele 599 de instituþii ºcolare
cu personalitate juridicã din
Dolj, 112 au asiguratã pazã
proprie, 74 dintre acestea
fiind în mediul urban.
Totodatã, 182 de unitãþi de
învãþãmânt – 95 în mediul
rural – sunt dotate cu
sisteme de supraveghere
video”, a afirmat Mihãiþã
Stoica, purtãtor de cuvânt al

ISJ Dolj.

Proiect
european

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj face parte,
alãturi de alte patru instituþii
similare din þarã, dintr-un
proiect finanþat în proporþie
de 80% de Comisia Euro-
peanã. «Proiectul vizeazã
identificarea celor mai bune
metode de combatere a

agresiunii împotriva copiilor,
fiind în parteneriat cu
Inspectoratele de Poliþie din
fiecare judeþ. Se numeºte
„Educaþia are prioritate –
acþiune integratã a forþelor
de poliþie pentru un mediu
ºcolar sigur, fãrã violenþã”
ºi se desfãºoarã, în afarã de
România, în alte trei þãri din
Uniunea Europeanã: Germa-
nia, Belgia ºi Polonia», a mai
precizat Mihãiþã Stoica.
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Îmbinarea dintre activitatea de
cercetare ºi activitatea didacticã

Durata de implementare a pro-
iectului este de 12 luni, Universi-
tatea din Craiova, prin Facultatea
de Litere, este promotor de pro-
iect, iar partenerii instituþionali sunt
Institutul de Etnografie ºi Folclor
„C. Brãiloiu” – Academia Românã
ºi Institutul Norvegian de Teolo-
gie din  Oslo, Norvegia. Decanul
Facultãþii de Litere a Universitãþii
din Craiova, prof. univ. dr. Nicu
Panea, a subliniat faptul cã acest
proiect concretizeazã o
nouã percepþie despre ceea
ce înseamnã o facultate în
Europa de astãzi, îmbina-
rea dintre activitatea de
cercetare ºi activitatea di-
dacticã, o îmbinare între
efortul profesorilor, spe-
cialiºtilor, cercetãtorilor ºi
efortul studenþilor, astfel
încât universitatea sã exis-
te cu facultãþi ca un tot,
care pe de o parte pregã-
teºte o mai bunã adaptare
a cadrelor didactice la ceea ce exis-
tã astãzi în lume ºi, în acelaºi timp,
a studenþilor pentru a face faþã pro-
vocãrilor lumii globale. Acest pro-
iect este obþinut în urma unui grant
ºi este extrem de propriu activitã-
þii Facultãþii de Litere. Este un pro-
iect de cercetare. Spre deosebire
de celelalte proiecte care se desfã-
ºoarã în cadrul acestei facultãþi,
acesta pune în valoare tot ceea ce
profesorii, cercetãtorii Facultãþi de
Litere au mai bun ºi mai conºtient
din punctul de vedere al misiunii
lor ºtiinþifice ºi didactice. Este un
proiect care încearcã sã concreti-
zeze din punctul de vedere cultu-
ral Oltenia. Este un proiect care
încearcã sã realizeze astãzi ceea ce
secole de-a rândul, pe bucãþi, s-a
încercat sã se realizeze, conºtiinþa

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Un proiect de cercetare cu impact internaþional:

Obiectivele proiectului pe termen lung vizeazã:
creºterea gradului de cunoaºtere a moºtenirii culturale

a minoritãþilor etnice din Oltenia;
derularea unor evenimente culturale, care sã trezeascã

interesul în rândul tuturor culturilor  minoritare din Oltenia;
promovarea istoriei culturale a minoritãþilor etnice din

regiunea Oltenia în rândul publicului larg ºi evidenþierea rolu-
lui pe care l-au avut ºi îl au minoritãþile etnice asupra climatului
socio-cultural din regiune;

consolidarea relaþiilor bilaterale (româno-norvegiene) la
nivel instituþional, cu  accent pe schimbul de bune practici în
domeniul culturii.
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Ieri, într-o atmosferã selectã, la sala de

conferinþe a Hotelului Bavaria din Cra-
iova a avut loc lansarea proiectului „Revita-
lizarea ºi promovarea patrimoniului cultural
al minoritãþilor din Oltenia în contextul di-
versitãþii culturale”, câºtigat prin competiþie
naþionalã în cadrul Programului „Promova-
rea diversitãþii în culturã ºi artã în cadrul pa-
trimoniului cultural european”. Evenimen-
tul a fost unul extrem de important pentru
Universitatea din Craiova pentru cã a fost
vorba de un proiect câºtigat prin competi-
þie naþionalã. Conf. univ. dr. Gabriela Rusu,

expert comunicare, a precizat în deschide-
rea evenimentului cã proiectul este cu im-
pact naþional ºi internaþional, pentru cã este
o colaborare româno-norvegianã. „Este un
prilej pentru specialiºti pentru a realiza o cer-
cetare de actualitate în acest domeniu al di-
versitãþii culturale, este un prilej pentru pu-
blicul divers de a intra în contact cu aceste
cercetãri ºi evenimente pe care comunitãþi-
le le vor derula în cadrul proiectului ºi, desi-
gur, istoria comunitãþii va avea documente
relevante de cercetare peste timp”, a subli-
niat conf. univ. dr. Gabriela Rusu.

identitãþii culturale a unei regiuni.
Este un proiect în care elementele
de literaturã, de religie, de  culturã
popularã se îmbinã astfel încât o
regiunea sã aparã ca omogenã în
diversitatea ei”, a subliniat prof.
univ. dr. Nicu Panea.
Universitatea din Craiova
sprijinã cercetarea

Prof. univ. dr. Dan Popescu,
prorectorul cercetare ºtiinþificã ºi
relaþii cu mediul economic, Uni-
versitatea din Craiova, a spus, ieri,
cã ponderea pe acest domeniu,

comparativ cu cel didactic, va
creºte pe viitor, iar conducerea
Universitãþii este conºtientã de
acest aspect. „Încã din 2014, Uni-
versitatea a oferit tinerilor cerce-
tãtori 48 de granturi proprii. ªi în
acest an, Universitatea intenþionea-
zã sã premieze, pe baza rezultate-
lor obþinute anul trecut, pe cei mai
buni cercetãtori. Sigur cã Uniunea
Europeanã, conºtientã de impor-
tanþa cercetãrii,  în competiþia cu
SUA ºi Asia prin programul Ori-
zont 2020, oferã circa 80 de mili-
arde de euro, pentru cercetare, în
aceastã perioadã. Trebuie ca ºi noi
sã participãm cu cât mai multe
proiect la aceastã competiþie ºi Uni-
versitatea va susþine participarea
prin înfiinþarea unii grup de sprijin
ºi a unor institute de cercetare.
Proiectul despre care noi discutãm

astãzi este extrem de important, de
actualitate, mai ales în contextul
miºcãrilor ºi tendinþelor separatis-
te. Tematica a fost foarte bine alea-
sã. Prin rezultatele pe care ºi le-a
propus, acest proiect va avea o
importanþã deosebitã, în  ceea ce
reprezintã relaþiile noastre cu mi-
noritãþile…”, a precizat prof. univ.
dr. Dan Popescu.

„Prin acest proiect dorim
sã-i punem în evidenþã
pe cei de lângã noi”

ÎPS Irineu, Mitropolit al Olte-
niei ºi Arhiepiscop al Craiovei, de-
canul Facultãþii de Teologie, Uni-
versitatea din Craiova, a remar-
cat faptul cã de-a lungul timpului
s-au scris multe proiecte, dar pu-
þine în ceea ce priveºte viaþa de zi
cu zi a oamenilor într-o anumitã
regiune. „Ne propunem sã reali-
zãm un studio despre revitaliza-
rea ºi promovarea patrimoniului
cultural al minoritãþilor. Aº vrea
sã spun de la bun început cã mi-
noritatea nu este un lucru minor,
lipsit de importanþã, dimpotrivã,
minoritatea creeazã culoarea ºi dã

notã de diversitate pentru
majoritate. Trãim împreunã
de secole ºi ne desfãºurãm
activitatea unul lângã altul,
pentru cã aºa a vrut bunul
Dumnezeu. ªi întotdeauna
ne bucurãm cã din punct de
vedere uman, fiecare este
înzestrat de Dumnezeu cu
daruri diferite. Aºadar, ºi din
punctul de vedere al etho-
sului, al diferenþelor de via-
þã, de culturã ºi de civiliza-

þie ne bucurãm de prezenþa celor
de lângã noi. De fapt, pe cine
avem în vedere când vorbim de
minoritate?! Avem în vedere
omul. Omul care este creat dupã
chipul lui Dumnezeu. Omul care
are chipul lui Dumnezeu ºi care
se manifestã potrivit
datului ontologic pe
care Dumnezeu l-a aºe-
zat în el. Aºa cã, atunci
când îl privim pe om,
nu ne gândim nicioda-
tã ce e scris pe buleti-
nul sãu, ci ne gândim
la felul lui de a se ma-
nifesta, la cultura lui ºi
întotdeauna ne bucu-
rãm cã are ceva care
sã ne dea ºi sã ne in-
spire în diferite moduri
ºi în diferite chipuri.

Aºadar, prin acest proiect, dorim
sã-i punem în evidenþã pe cei de
lângã noi. În Sfânta Scripturã ni
se spune cã cel de lângã noi este
aproapele, adicã, cel care este în
proxima apropiere cu noi, cel de
lângã noi. Prin urmare, aproapele
este acela care are întotdeauna
nevoie de noi ºi se bucurã de pre-
zenþa noastrã ºi noi ne bucurãm
de prezenþa lui”, a spus ÎPS Iri-
neu, Mitropolit al Olteniei.

Despre ideea creionãrii acestui
proiect, despre modul în care au
fost selectaþi partenerii ºi ce se
doreºte la final a se realiza în urma
implementãrii a vorbit managerul
de proiect, conf. univ. dr. Carmen
Banþa, Facultatea de Litere, Uni-
versitatea din Craiova, care a þinut
sã menþioneze cã ºi acest proiect
va contribui la obþinerea titlului de
„Craiova – Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã 2021”. Rezultatele activi-
tãþilor circumscrise proiectului vor
fi: realizarea unui ghid interdisci-
plinar însoþit de un DVD), care va
contura un profil identitar relevant
pentru moºtenirea culturalã a mi-
noritãþilor într-un context al diver-
sitãþii culturale, înfiinþarea unei
Colecþii a minoritãþilor din Oltenia
(gãzduitã de Casa  Universitarilor)

ºi crearea unei baze de date bilin-
gve  a minoritãþilor din Oltenia.
„Religia trebuie înþeleasã
prin istorie”

Minoritãþile au fost reprezenta-
te, ieri, la cel mai întâlnit nivel. Din
partea Asociaþiei Liga Albanezilor
din România a venit la Craiova
deputatul minoritãþilor albaneze,
Oana Manolescu, care este ºi pre-
ºedinta asociaþiei. A vorbit despre
istoria acestei minoritãþii ºi impor-
tanþa existenþei ei pe teritoriul Ro-
mâniei. Asociaþia Macedonenilor
din România a fost reprezentatã
de doi membri, Emilan Mirea ºi
Venera Popescu, care au adus deja
mai multe cãrþi din biblioteca Aso-
ciaþiei Macedonenilor din Româ-
nia pentru a se porni în forþã în
procesul de cercetare. Comunita-
tea evreiascã a fost reprezentatã de
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay,
preºedintele Comunitãþii evreieºti
din Oltenia, care a avut o inter-
venþie extrem de interesantã. Pro-
fesorul Sabetay a spus cã „religia
trebuie înþeleasã prin istorie” ºi a
prezentat o scurtã istorie a popo-
rului evreu. „Toþi am venit de pe
vremea romanilor”, a mai susþinut
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay,

care a adus în discuþie ºi
evenimentele tragice, re-
cente, din Franþa. „Acolo,
adicã la Paris, adicã peste
tot în Franþa, nu existã mi-
noritãþi, sunt doar cetã-
þeni...”, a susþinut cu ar-
gumente preºedintele Co-
munitãþii evreieºti din Ol-
tenia, care a lansat cu
aceastã ocazie invitaþii pen-
tru evenimentele ce vor fi
organizate în lunile martie
ºi aprilie de comunitatea
evreiascã din Oltenia.
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Centrul social multifuncþional „Best Life” pentru
copiii dezavantajaþi social al Arhiepiscopiei Craiovei
organizeazã în aceastã perioadã un atelier de fotogra-

Atelier de fotografie
la Centrul social pentru copii „Best Life”

Volum de poeme
creºtine lansat

la Casa de Culturã
Casa de Culturã „Traian Demetres-

cu” vã invitã astãzi, ora 16.00, în
Salonul Medieval, la o lansare de carte
ineditã: „Viaþa e singura cale spre cer” –
poeme creºtine de Teodor Nectarie.
Cartea a apãrut la Editura craioveanã
„Sitech”, în decursul acestei luni. Cu
ocazia lansãrii va avea loc ºi un recital
al rapsodului popular Ion Fleºaru.
Totodatã, va fi organizatã o expoziþie de
instrumente populare tradiþionale rare,
din colecþia aceluiaºi artist. Intrarea
publicului este liberã.

fie, coordonat de Remus Badea, corespondent la Agen-
þia Naþionalã de Presã Agerpres, membru al Asociaþiei
Fotografilor de Presã din România din anul 2000. În
cadrul primei întâlniri, care a avut loc ieri, „fotore-
porterul le-a explicat micuþilor componenþa unui apa-
rat de fotografie, diferenþele dintre o fotografie artis-
ticã ºi una de presã, modul în care se realizeazã o
fotografie, copiii încercând, la rândul lor, facã o foto-
grafie. De asemenea, fotojurnalistul  le-a vorbit de-
spre ce înseamnã meseria de fotograf de presã ºi a
rãspuns întrebãrilor venite din partea copiilor”, preci-
zeazã Biroul de Presã al Mitropoliei Olteniei. La urmã-
toarea întâlnire, care va avea loc joi, 5 februarie, co-
piii vor participa la un concurs de fotografie organizat
de Remus Badea, câºtigãtorii urmând sã fie premiaþi.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Emilia Parpalã Afana este absol-
ventã a Facultãþii de Filologie din
cadrul Universitãþii din Timiºoara
(1970) ºi doctor în Filologie al Uni-
versitãþii din Bucureºti (din 1983),
cu teza „Structuri artistice în poe-
zia lui Tudor Arghezi”, coordonatã
de acad. Ion Coteanu. Potrivit unui

Universitatea din Craiova rãsplãteºteUniversitatea din Craiova rãsplãteºteUniversitatea din Craiova rãsplãteºteUniversitatea din Craiova rãsplãteºteUniversitatea din Craiova rãsplãteºte
excelenþa didacticã ºi de cercetareexcelenþa didacticã ºi de cercetareexcelenþa didacticã ºi de cercetareexcelenþa didacticã ºi de cercetareexcelenþa didacticã ºi de cercetare

Senatul Universitãþii din Craiova a acordat,
ieri, titlul de Profesor Emerit, pentru excelen-
þã didacticã ºi de cercetare, profesorilor uni-

versitari Emilia Parpalã Afana, de la Faculta-
tea de Litere, ºi Aurel I. Câmpeanu, din ca-
drul Facultãþii de Inginerie Electricã.

comunicat de presã al Universitãþii
craiovene, „a promovat cercetarea
fundamentalã, interdisciplinarã ºi
exploratorie din România, prin lu-
crãri de referinþã, prin iniþiative in-
stituþionale, prin conferinþe ºi pu-
blicaþii în strãinãtate ºi prin condu-
cerea unui proiect de cercetare de

înalt nivel ºtiinþific”.
A editat opt volume la „Univer-

sitaria”, ultimul – „Contextual Iden-
tities. A Comparative and Commu-
nicational Approach” – fiind con-
tractat la Cambridge Scholars Pu-
blishing, cu apariþie în 2015. „Con-
tribuþia sa la dezvoltarea mediului
academic, din punct de vedere ºtiin-
þific, educaþional, cultural ºi social,
a fost continuã ºi s-a intensificat în
ultimul deceniu, având un aport de
imagine major la percepþia Univer-
sitãþii din Craiova, a Facultãþii de
Litere ºi a cercetãrii româneºti în
þarã ºi în strãinãtate”, se mai men-

þioneazã în comunicat.
Aurel I. Câmpeanu a absolvit

Institutul Politehnic din Bucureºti,
specialitatea „Maºini ºi aparate
electrice” (1958), iar în 1969 ºi-a
luat doctoratul cu teza „Studiul a
douã maºini sincrone cuplate me-
canic, conectate la reþea”, o cer-
cetare în premierã absolutã. Din
1992 este titular al Grupului de
Lucru WG28 al Comitetului Elec-
trotehnic Internaþional. A primit ti-
tlul de Doctor Honoris Causa de
la Universitatea Tehnicã a Moldo-
vei din Chiºinãu, Universitatea de
Nord din Baia Mare, Universitatea

„Gheorghe Asachi” din Iaºi, Uni-
versitatea „ªtefan cel Mare” din
Iaºi ºi Universitatea „Eftimie
Murgu” din Reºiþa. A fãcut studii
de specializare în Franþa (Univer-
sitatea „Jean-Monnet” din St.
Etienne, Centrul Naþional de Cer-
cetãri de la Grenoble, Universita-
tea HEI Lille), Belgia (Universita-
tea Liberã din Bruxelles, ECAM-
Bruxelles), Italia (Politehnica din
Padova), Spania (Universitatea din
Zaragoza), Germania (Universita-
tea Tehnicã din Dresda ºi Politeh-
nica din Ilmenau), Canada (Univer-
sitatea din Montreal).

Francois Robert Girolami este
un dirijor cu o vastã deschidere
repertorialã, atât pentru domeniul
artei lirice, cât ºi pentru creaþia sim-
fonicã. Distins pedagog, preocu-
pat în egalã mãsurã de cariera di-
dacticã, la Paris deþine actualmen-
te statutul de director al unei insti-
tuþii de învãþãmânt muzical supe-
rior. Originar din Haute-Corse, ºi-
a desãvârºit studiile muzicale în

TTTTTrei muzicieni francezirei muzicieni francezirei muzicieni francezirei muzicieni francezirei muzicieni francezi
pe scena Filarmonicii „Oltenia”pe scena Filarmonicii „Oltenia”pe scena Filarmonicii „Oltenia”pe scena Filarmonicii „Oltenia”pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Luna ianuarie se încheie la Filarmonica „Olte-
nia” cu o searã francezã, care – spun cu convinge-
re reprezentanþii instituþiei – sigur va captiva pu-
blicul cu muzica lui Maurice Ravel – Concertul în
Re major pentru mâna stângã ºi Concertul beetho-
venian nr.1 în Do major pentru pian, op. 15. Pro-
gramul mai cuprinde ºi Poemul simfonic „Prelu-
diile” de Franz Liszt. La pupitrul Orchestrei Sim-

Francois Robert
Girolami

fonice craiovene a fost invitat, din nou, reputatul
dirijor Francois-Robert Girolami, din Franþa, iar
soliºti sunt doi tineri pianiºti, de asemenea fran-
cezi, care au mai evoluat pe scena Filarmonicii
„Oltenia” ºi în aprilie 2014: fraþii Melanie Bour-
doncle ºi Nicolas Bourdoncle. Concertul începe, ca
de obicei, la ora 19.00, iar un bilet costã 15 lei (10
lei pentru elevi, studenþi, pensionari).

c a p i t a l a
Franþei la
Conserva-
toire Natio-
nal Super-
ieur de Mu-
sique (unde
a obþinut mai
multe pre-
mii) ºi la
Ecole Nor-
male de Mu-
sique. Inte-
resant de re-
marcat este
faptul cã mai

înainte de a se consacra în exclu-
sivitate carierei artistice, Francois
Robert Girolami a obþinut Diplo-
ma de licenþã în filosofie, o perioa-
dã predând aceastã disciplinã de
studiu la mai multe licee, precum
ºi la Universitatea din Provence.

Pe parcursul carierei muzicale
a fost invitat sã dirijeze numeroase
ansambluri europene, abordând
majoritatea repertoriului de operã

pe scenele marilor teatre ºi festi-
valuri de profil. Începând din anul
1981 este invitat frecvent sã diri-
jeze concerte în România – la Fi-
larmonica din Sibiu, unde deþine în
prezent statutul onorific de direc-
tor artistic asociat. Continuând pe
parcursul anilor ’90 o fructuoasã
colaborare cu diferite orchestre fi-
larmonice din România, cu Or-
chestra Simfonicã a Filarmo-
nicii „Oltenia” a organizat în
2013 un turneu de concerte
în Corsica.

Melanie Bourdoncle s-a
nãscut în anul 2000 la Aix-
en-Provence (Franþa). Paºii
cãtre muzicã i-au fost îndru-
maþi încã de micã de tatãl
sãu, Michel Bourdoncle, sub
supravegherea cãruia a ºi în-
ceput studiul pianului. În anul
2010 a fost admisã la Con-
servatorul „Pierre Barbizet”
din Marsilia. De asemenea,
a avut ocazia sã urmeze cur-
surile de mãiestrie artisticã

organizate de pianistul Dang Thai
Son. Pe parcursul anilor de stu-
diu a participat în Franþa la audiþii
ºi a susþinut recitaluri solistice ºi
ca membrã în diferite formaþii de
muzicã de camerã. În România,
în noiembrie 2013 a debutat ca
solistã în compania Orchestrei

Simfonice a Filarmonicii „Mihail
Jora” din Bacãu.

Nãscut la Aix-en-Provence
(Franþa) în anul 1998, Nicolas
Bourdoncle a început studiul pia-
nului ºi a deprins primele noþiuni
de teoria muzicii la o vârstã frage-
dã, sub îndrumarea tatãlui sãu. Ul-
terior, în 2005 a devenit student al
Conservatorului „Darius Milhaud”
din oraºul natal (clasa de pian). În
perioada 2009-2011 ºi-a continuat
pregãtirea de specialitate la Con-
servatorul „Pierre Barbizet” din
Marsilia. În anul 2009 a debutat ca
solist în compania Orchestrei Filar-
monicii din Odesa (Ucraina), mo-
ment succedat de numeroase alte
concerte ºi recitaluri susþinute în
Franþa, România, Ucraina, Rusia,
Canada, Vietnam, Mexic. Din 2013
este student la Conservatoire Na-
tional Superieur de Musique et de
Danse din Paris, la clasa pianiºtilor
Roger Muraro ºi Isabelle Dubuis.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nicolas
Bourdoncle

Melanie
Bourdoncle
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Malaezia a declarat oficial, ieri, cã dis-
pariþia misterioasã a zborului MH370, în
martie 2014, a fost un „accident” ºi cã se
presupune cã cele 239 de persoane care se
aflau la bord au murit, ceea ce deschide
calea cãtre acordarea de despãgubiri pen-
tru familiile victimelor, informeazã AFP. „Cu
inima îndureratã ºi cu tristeþe profundã noi
declarãm oficial, în numele guvernului Ma-
laeziei, cã zborul MH370 al Malaysia Airli-
nes” a fost victima unui „accident”, a de-
clarat la televiziune ºeful aviaþiei civile ma-
laeziene (DCA), Azharuddin Abdul Rahman.
„Se presupune cã cei 239 de pasageri ºi
membri ai echipajului de la bordul MH370
au murit”, a adãugat el. Aeronava Boeing
777 a dispãrut la 8 martie anul trecut, având
la bord 239 de pasageri ºi membri ai echi-
pajului, la scurt timp dupã decolarea din

Întâlnire a reprezentanþilor
Moscovei, Kievului, OSCE
ºi ai separatiºtilor, astãzi, la Minsk

Grupul de contact privind con-
flictul ucrainean, format din re-
prezentanþi ai Ucrainei, Rusiei ºi
OSCE, va avea o reuniune astãzi
la Minsk, la care vor participa ºi
separatiºtii proruºi, au anunþat
surse. „Grupul de contact privind
Ucraina a informat partea bela-
rusã despre organizarea unei reu-
niuni la Minsk, la 30 ianuarie”, a
precizat Ministerul belarus al Afa-
cerilor Externe. Rebelii separatiºti
„vor participa cu siguranþã”, a
declarat Andrei Purghin, preºedin-
tele Parlamentului din autoprocla-
mata republicã Doneþk. Preºedin-
tele ucrainean, Petro Poroºenko,
le-a cerut ieri rebelilor proruºi sã
negocieze un nou armistiþiu în es-
tul separatist al þãrii, unde situa-
þia s-a deteriorat considerabil în
ultimele zile.

Guvernul japonez verificã
autenticitatea noii înregistrãri
video a SI

Premierul japonez, Shinzo Abe,
a fãcut cunoscut ieri cã a fost in-
format despre difuzarea noului
mesaj de ameninþare atribuit gru-
pãrii jihadiste Statul Islamic (SI),
dar a precizat cã autenticitatea
acestuia este în curs de examina-
re, scrie AFP. „Am aflat despre
existenþa acestui nou mesaj. Sun-
tem în curs de a-l verifica”, a de-
clarat el ieri dimineaþã, în faþa
unui grup de deputaþi din parla-
mentul de la Tokyo. „Vom face tot
ce este posibil pentru a obþine eli-
berarea cât mai rapidã a cetãþea-
nului japonez” Kenji Goto, aflat
în mâinile SI, a continuat prim-
ministrul nipon, explicând cã, „în
aceste circumstanþe dificile, am
solicitat cooperarea guvernului
iordanian”. O nouã înregistrare
video atribuitã SI a fost postatã
pe Internet în cursul nopþii de
miercuri spre joi, a informat cen-
trul american de supraveghere a
site-urilor islamiste (SITE). For-
ma acestei înregistrãri aminteºte de
precedentele douã, a cãror credi-
bilitatea a fost consideratã ridi-
catã: se poate vedea o imagine
fixã a jurnalistului japonez Kenji
Goto, având ca fond sonor un pre-
tins mesaj citit de el în englezã.
Acesta atrage atenþia cã un pilot
iordanian reþinut ostatic împreunã
cu el va fi executat dacã Iordania
nu elibereazã o jihadistã irakianã
„pânã la apusul soarelui, dupã ora
de la Mosul”. SI vrea sã îl ofere
la schimb pe Goto contra irakie-
nei Sajida al-Rishawi, condamna-
tã la moarte în Iordania pentru
participarea sa la valul de atenta-
te din 2005, de la Amman. Aceas-
tã soluþie ar satisface în principiu
autoritãþile de la Tokyo, însã este
greu de acceptat de guvernul ºi
opinia publicã din Iordania. Au-
toritãþile de la Tokyo încearcã sã
convingã guvernul iordanian sã
joace cea mai bunã carte pentru
a-l salva pe Goto, japonezii fiind
deja ºocaþi de execuþia, sãptãmâ-
na trecutã, a unui alt compatriot,
Haruna Yukawa, capturat în au-
gust de SI.

Matteo Renzi a cerut partidului sãu sã-l aleagãMatteo Renzi a cerut partidului sãu sã-l aleagãMatteo Renzi a cerut partidului sãu sã-l aleagãMatteo Renzi a cerut partidului sãu sã-l aleagãMatteo Renzi a cerut partidului sãu sã-l aleagã
pe judecãtorul Sergio Mattarella la preºedinþia þãriipe judecãtorul Sergio Mattarella la preºedinþia þãriipe judecãtorul Sergio Mattarella la preºedinþia þãriipe judecãtorul Sergio Mattarella la preºedinþia þãriipe judecãtorul Sergio Mattarella la preºedinþia þãrii

ªeful guvernului italian, Matteo Renzi, a ce-
rut ieri formaþiunii sale de centru-stânga, Par-
tidul Democrat (PD), sã-l aleagã pe judecãto-
rul Curþii Constituþionale Sergio Mattarella la
preºedinþia þãrii, relateazã AFP. Într-un discurs
susþinut în faþa „marilor electori” (parlamen-
tari ºi reprezentanþi ai regiunilor) cu câteva ore
înainte de primul tur pentru alegerea preºedin-
telui, Renzi a propus numele acestui moºteni-
tor al creºtin-democraþiei, necunoscut mare-
lui public. Alegerea sa a fost aplaudatã ºi apro-
batã în unanimitate, prin ridicare de mâini. În
2013, numele lui Romano Prodi a fost aprobat
în acelaºi mod, însã circa o sutã dintre aleºii
PD nu au votat în cele din urmã pentru fostul
premier ºi, în lipsa unui acord privind un alt
candidat, responsabilii politici au fost nevoiþi
sã-i cearã preºedintelui în exerciþiu la acel
moment, Giorgio Napolitano, sã-ºi continue
mandatul. „Din moment ce PD oferã un nume,
este candidatul prin care ne punem în joc cre-
dibilitatea. Nu va exista un alt candidat al PD”,
a insistat Renzi, dând asigurãri cã nu este vor-
ba de un demers strategic. Nãscut la Paler-
mo ºi în vârstã de 73 de ani, fiu al unui lider
istoric al creºtin-democraþiei ºi frate al unui
preºedinte al regiunii Sicilia asasinat de Ma-

fie în 1980, Sergio Mattarella a fost parla-
mentar timp de 25 de ani ºi de cinci ori
ministru. El este judecãtor la Curtea Con-
stituþionalã din 2011. Numele sãu este aso-
ciat cu o reformã electoralã care prevedea
o combinaþie între un vot majoritar ºi unul
proporþional ºi care a fost folositã la alege-
rile legislative dintre 1994 ºi 2001, fãrã a
reuºi sã ofere o majoritate stabilã þãrii. În
1990, când era ministru al Instrucþiei Pu-
blice, el a demisionat în semn de protest
faþã de o lege a audiovizualului care, în opi-
nia sa, era extrem de favorabilã lui Silvio
Berlusconi, om de afaceri ºi magnat media,
care nu intrase încã la acel moment în po-
liticã. Primul tur al alegerii preºedintelui era
programat sã înceapã la ora 14.00 GMT.
Este nevoie de o majoritate de douã treimi,
adicã 672 de „mari electori”, la primele trei
tururi. Începând cu cel de-al patrulea vot,
care ar putea avea loc sâmbãtã, va fi sufi-
cientã doar o majoritate simplã. PD dispu-
ne oficial de un minim de 415 voturi ºi de
sprijinul altor zeci de aleºi din grupuri mici,
însã formaþiunea va trebui sã convingã „mari
electori” ºi ai altor formaþiuni pentru a obþi-
ne alegerea candidatului sãu.

Peste 200 de ºcoli au fost în-
chise ieri în nordul Marii Britanii
- îndeosebi în Irlanda de Nord -
ºi toate zborurile de pe aeropor-
tul din Manchester au fost sus-
pendate din cauza ninsorilor. „Am
suspendat toate aterizãrile ºi de-
colãrile pe o perioadã scurtã, ne-
cesarã pentru deszãpezirea piste-
lor în vederea reluãrii cât mai ra-
pide a activitãþii normale”, a de-
clarat un purtãtor de cuvânt al ae-
roportului din Manchester, citat
de AFP. Din cauza zãpezii au fost
anulate ºi numeroase trenuri care
circulã între Manchester ºi Yor-

ªcoli închise ºi zboruri suspendate
la Manchester din cauza ninsorilor

Dispariþia zborului MH370,
declaratã oficial

un accident de Malaezia

kshire. În Irlanda de nord au fost
închise peste 130 de ºcoli ºi cir-
ca 70 în Anglia. „Am cerut actua-
lizarea planurilor noastre de ur-
genþã în cazul unor ninsori abun-
dente. Oamenii trebuie sã þinã sea-
ma de atenþionãri”, a spus ieri pre-
mierul David Cameron. Met Offi-
ce, serviciile meteorologice brita-
nice, au lansat cod galben pentru
mari pãrþi din þarã, iar nordul An-
gliei este sub cod portocaliu de frig
extrem. În acelaºi timp au averti-
zat în privinþa riscului unor perioa-
de prelungite de frig pentru copiii
mici ºi persoanele în vârstã.

capitala Kuala Lumpur
cu destinaþia Beijing.
Lunile de cãutãri pen-
tru gãsirea aeronavei
nu au condus la nici un
rezultat, noteazã Reu-
ters. Anunþul este în
conformitate cu ane-
xele 12 ºi 13 la Con-
venþia privind Aviaþia Civilã Internaþiona-
lã, a spus Azharuddin. Acest lucru le va
permite familiilor pasagerilor sã obþinã des-
pãgubiri, a adãugat el. Malaysia Airlines
este gata sã înceapã imediat procesul de
despãgubire a rudelor pasagerilor zboru-
lui MH370, a mai spus el. Anchetatorii in-
ternaþionali încearcã sã stabileascã dacã
avionul Boeing s-ar fi abãtut de la ruta sa
iniþialã înainte de a se prãbuºi în Oceanul

Indian. Malaezia realizeazã la rândul sãu o
investigaþie criminalã. „Ambele anchete
sunt limitate de lipsa dovezilor fizice în
acest moment, în special a cutiilor negre”,
a subliniat Azharuddin. DCA intenþioneazã
sã publice un raport interimar privind an-
cheta dispariþiei avionului la data de 7 mar-
tie, cu o zi înainte de împlinirea unui an
de la accident, a declarat un ministru ma-
laezian.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã

a  Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj organi-
zeazã licitaþii publice în condiþiile precizate
de O.G. nr. 92/2003 rep. privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru de-
bitorii: 1. SC P.C.M.  GRUP SRL, Craiova, str.
Calea Bucuresti, bl. U10, sc.1, ap.22, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 14248368 în data de
11.02.2015, ora 10,00 pentru vânzarea tere-
nului intravilan în suprafaþã de 1.288 mp si-
tuat în Craiova, bdul Nicolae Romanescu, nr.
5A, nr cad 212.877, înscris în cartea funciarã
212877 UAT Craiova, preþ pornire licitaþie
677.976 lei (actualizat cf. art. 147, alin (2) din
OG nr. 92/2003 rep. cu modificrile ºi comple-
trile ulterioare), proprietatea numiþilor Petria
Cezar-Gabriel ºi Petria Marilena-Virginia ipo-
tecatã în favoarea AJFP Dolj. 2. SC CHIMRO
DISTRIBUTION SRL, Craiova, str. Calea Seve-
rinului, nr. 46B, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 25825747 în data de 16.02.2015, ora
12,30 pentru vânzarea bunurilor: instalaþie
produse chimice, preþ pornire licitaþie 92.710
lei; reactor cu serpentinã, prêt pornire licita-
þie 30.690 lei; reactor preparare îngraºãmin-
te, 3buc, preþ pornire licitaþie 22.550 lei/buc;
spectofotometru absorbþie solar, preþ porni-
re licitaþie 34.630 lei; spectofotometru vis
CE1011, preþ pornire licitaþie 2.050 lei; unita-
te de digestie-Gerhardt, preþ pornire licitaþie
21.650 lei; autoturism Ford Focus, nr înma-
triculare DJ-12-CHI,an fabricaþie 2006, preþ
pornire licitaþie 15.280 lei; autoturism Dae-
woo Cielo, nr înmatriculare DJ-35-ROC, an
fabricaþie 2002, preþ pornire licitaþie 5.180 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 3. SC AMSALI
IMPEX  SRL, Craiova, str. Nerva, nr. 12, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 11661180 în data
de 17.02.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: autoturism Peugeot 307SW, nr înma-
triculare DJ-14-USI, an fabricaþie 2005, preþ
pornire licitaþie 14.758 lei; autoutilitarã Fur-
gon cab. Renault Master T35, nr înmatricula-
re DJ-07-EIS, an fabricaþie 1998, preþ pornire
licitaþie 11.532 lei; autoutilitarã furgon cab.
Iveco Daily, nr. înmatriculare DJ-12-USI, an
fabricaþie 2003, preþ pornire licitaþie 17.984
lei; fierastraul circular PKS-315F, pret porni-
re licitaþie 3.790 lei; maºinã de frezat de tâm-
plarie tip TFS-75/30, preþ pornire licitaþie 1.774
lei; aspiratorul OP-2200, preþ pornire licitaþie
887 lei; stoc mãrfuri (piese de schimb, suban-
samble de uºi din metal ºi esente speciale
din lemn), preþ pornire licitaþie 69.316,39 lei.

Anunþul tãu!
Amplasare: sediul societãþii. 4. SC PIRVU CAT
SRL,Craiova, str. Gheorghe Titeica, nr. 8, bl.
D26b, sc. 2, ap. 9, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 18675469 în data de 20.02.2015, ora
11,00 pentru vânzarea bunurilor: cuptor elec-
tric Eloma Multimax A10-11, preþ pornire lici-
taþie 9.550 lei; maºinã de gatit pe gaz Emme
GIG-M76FFXG, preþ pornire licitaþie 1.250 lei;
maºinã de spalat vesela Lamber DSP4, preþ
pornire licitaþie 3.500 lei; hotã de perete Eco
EP2M 9/38, preþ pornire licitaþie 4.100 lei; fri-
gider Liebheer Profiline Gkv6460, pret porni-
re licitaþie 2.050 lei; congelator Liebheer Pro-
filine GG5260, preþ pornire licitaþie 2.150 lei;
maºinã de curãþat cartofi Sirman PP4, preþ
pornire licitaþie 2.300 lei; maºinã de tocat le-
gume Sirman TM2 inox, preþ pornire licitaþie
1.350 lei; masã refrigerantã Antartika TLX
2PTN, preþ pornire licitaþie 2.900 lei; gratar
cu rocã vulcanicã Imperial EBA-2223, prêt
pornire licitaþie 2.650 lei; masã rotundã 6 per-
soane – 24 buc, preþ pornire licitatie  130 lei/
buc; masã dreptunghiularã 8 persoane – 7
buc, preþ pornire licitaþie 180 lei/buc; scaun
pliant – 200 buc, preþ pornire licitaþie 45 lei/
buc; autoturism Fiat Doblo , nr înmatriculare
DJ-01-PRV, an fabricaþie 2007, preþ pornire
licitaþie 8.700 lei. 5.SC IVALMI  SRL Cernele,
sat Rovine, nr. 53, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 15205292 în data de  26.02.2015, ora
10,00  pentru vânzarea bunurilor: compre-
sor aer tip YN-500KTT, preþ pornire licitaþie
1.640 lei, maºinã de frezat teu cu un circuit,
pret pornire licitaþie 920 lei; maºinã de lipit la
un cap, preþ pornire licitaþie 1.745 lei; maºinã
de debitat baghetã, preþ pornire licitaþie 1.205
lei, maºinã de debitat, preþ pornire licitaþie
1.470 lei, maºinã de debavurat, preþ pornire
licitaþie 2.265 lei; cazan VIADRUS U22C10, preþ
pornire licitaþie 815 lei; maºinã pentru extru-
dat Holmelt BMT1000, preþ pornire licitaþie
2.680 lei; presã BMT, preþ pornire licitaþie 2.545
lei; ciocan hidraulic, preþ pornire licitaþie 4.460
lei. Amplasare sediul societãþii. 6.SC DANROB
FRUCT SRL, Craiova, str. Caracal, nr. 172B,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 30644372 în
data de 26.02.2015, ora 13,00 pentru vânza-
rea bunului: maºinã ambalat zahar EGEROM
E-03, preþ pornire licitaþie 16.095 lei. Ampla-
sare: Craiova, str. Cl. Severinului, nr. 27. 7.SC
AUTOMECANICA SRL, Tuglui, sat Jiul, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 18025750 în data
de 26.02.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: instalaþie de irigat(tambur) 2 buc, preþ
pornire licitaþie 7.950 lei/buc. Amplasare: Ma-
ceºu de Jos, jud Dolj. Preþurile nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-

pra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabi-
lite pentru vânzare, menþionate mai sus. Cei
interesaþi în cumpãrarea  bunurilor sunt in-
vitaþi sã  prezinte, pânã  la termenele de vân-
zare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã
în ziua precedentã termenelor de vânzare:
oferte de cumpãrare; în cazul vanzãrii la lici-
taþie, dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei care se plãteºte în
lei, în contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împuter-
nicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþiona-
litate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru per-
soanele juridice strãine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba românã; pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; dovadã emisã de creditorii fiscali ca
nu au obligaþii fiscale restante (Consiliul Lo-
cal ºi Administraþia Financiarã în raza carora
se afla domiciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând sã se prezinte la datele stabilite pen-
tru vânzare ºi la locurile fixate în acest scop.
Impotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaþie la instanþa jude-
catoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã , în
conformitate cu prevederile art.172 ºi art 173
din OG nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dura fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va înce-
pe de la acest din urma preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a oferit
cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decît pre-
þul de pornire. Taxa de participare nu se re-
stituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitatie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum ºi ad-
judecãtarului care nu a platit preþul. Potrivit
dispozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, când urmeazã sã se ia mã-
suri de executare silitã, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaþii
suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.



12 / cuvântul libertãþii vineri, 30 ianuarie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Consiliul Judeþean Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM DOLJ - nu
este necesarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul CONSTRUIRE STAÞIE
GAZE MEDICALE (PLATFORMÃ BE-
TONATÃ, PERETE ANTIEXPLOZIE,
IMPREJMUIRE ªI ILUMINAT CANAL
TEHNOLOGIC), PENTRU EXTINDE-
RE SPITAL CLINIC JUDEÞEAN DE
URGENÞÃ CRAIOVA CU DESTINAÞIA
CARDIOLOGIE INTERVENÞIONALÃ
ªI CHIRURGIE CARDIOVASCULARÃ,
titular CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,

1 Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM DOLJ, str. Petru
Rareº nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoare adresã de in-
ternet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pînã data de 6.02.2015.

SC VISTEM INVEST SRL anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj – nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efectuarea eva-
luãrii adecvate – în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul “Ampla-
sare silozuri metalice supraterane ºi ampla-
sare cântar” propus a fi amplasat în comu-
na Cerat, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM DOLJ, stra-
da Petru Rareº nr.1, în zilele de luni pânã
vineri, între orele 9.00 -14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 05.02.2015.

COMUNA Dãnciuleºti, cu sediul în Sat
Hãlãngeºti, Jud. Gorj organizeazã concur-
sul de recrutare pentru ocuparea funcþii-
lor publice de execuþie vacante de: -Con-
silier juridic, cls. I, debutant  al Comparti-
mentului resurse umane, relaþii cu publi-
cul, secretariat ºi arhivare, administraþie
publicã localã, din aparatul de specialita-
te al Comunei Dãnciuleºti; - Consilier, cls.
I, debutant al Compartimentului cadastru
ºi agriculturã, din aparatul de specialitate
al Comunei Dãnciuleºti. Data organizãrii
concursului: - proba scrisã: 2 martie 2015,
ora 10.30; - interviul: 4 martie 2015, ora
10.30. Concursul se va desfãºura la se-
diul Comunei Dãnciuleºti. Data limitã de
depunere a dosarelor de participare la con-
curs este în termen de 20 de zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a ºi va conþine în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art.
49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi dezvolta-
rea carierei funcþionarilor publici, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare. Condi-
þiile de participare ºi condiþiile de desfã-
ºurare a concursului de recrutare: - studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã; -cu-
noºtinþe operare calculator. Bibliografia,
informaþii suplimentare privind documen-
tele necesare dosarului de concurs se afi-
ºeazã la sediul Consiliului local Dãnciu-
leºti ºi pe site-ul Comunei Dãnciuleºti. Re-
laþii suplimentare se pot obþine la Servi-
ciul secretariat- Comuna Dãnciuleºti, tele-
fon: 0253.289.356.

ANAF – Direcþia Generalã Regionala
a Finantelor Publice Craiova  - Administra-
þia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj,
anuleazã licitaþia din data de 04.02.2015,
organizatã pentru valorificarea bunurilor
mobile ºi imobile aparþinând SC CELULE
ELECTRICE SA, CUI 2333273.

Titular S.C. ENERGY LEU S.R.L. anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii primei
versiuni a PUZ localitatea (adresa) Dãbu-
leni, T 228, P 8,9, 9/1 ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr.1, Craiova, judeþul Dolj,
site-ul APM Dolj http: // apmdj.anpm.ro, la
sediul titularului str. Câmpului nr.2, Craio-
va. Comentariile ºi sugestile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj, în termen
de 15 zile calendaristice, de la data publi-
cãrii celui de-al doilea anunþ.

Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bai-
leºti,s-a întrunit în ºedinþã în data de
23.01.2015 la sediul societãþii. Capitalul so-
cial al S.C. CELULE ELECTRICE  S.A.Bai-
leºti este împãrþit în 56.010.330  acþiuni în
valoare nominalã de 0,5 lei fiecare, struc-
tura acþionariatului la data de referinþã
12.01.2015.pentru convocarea ºedinþei fi-
ind urmãtoarea: 1. Chelul Catalin Constan-
tin 27.848.552 acþiuni 49,7204%; 2. GRO-
VAL TRADE SA GALATI 13.839.588 acþiuni
24,7090%; 3. Pers. fizice 8.265.946 acþiuni
14,7579 %; 4. Persoane juridice 6.056.244
acþiuni 10,8127% TOTAL 56.010.330 acþi-
uni 100,00. În adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor S.C. Celule Electrice S.A.
Baileºti, înregistratã la Registrul Comerþu-
lui sub numãrul J/16/250/1991, care a avut
loc în data de 23.01.2015, s-a emis urmã-
toarea: H O T Ã R Â R E nr 1/23.01.2015. 1.
A.G.E.A. aprobã cu unanimitate de voturi
tranzacþionarea acþiunilor emise de socie-
tate în cadrul sistemului alternativ de tranz-
acþionare AeRO ºi începerea demersurilor
necesare  în vederea admiterii la tranzac-
þionare. 2. A.G.E.A. împuterniceste pe
doamna Oprea Maria  pentru redactarea ºi
semnarea  Actului Adiþional la Actul Con-
stitutiv al societãþii si îndeplinirea  proce-
durilor de înregistrare la Oficiul Registru-
lui Comerþului, ºi îndeplinirea oricãror alte
formalitãþi. 3. A.G.E.A. aprobã cu unanimi-
tate de voturi datã de 23.02.2015 ca datã
de înregistrare în conformitate cu preve-
derile art.238 al 1 din Legea 297/2004. PRE-
ªEDINTE C.A. Pãun Catãlin Constantin.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.

OFERTE SERVICIU
URGENT! Cãutãm
babysitter pentru Ita-
lia, perioadã 3-6 luni,
salariu 700-1.000
Euro. Telefon: 0742/
195.107.
Caut doamnã vãduvã
sub 65 ani pentru me-
naj uºor la bâtrân 74
ani, 2 zile / sãptãmâ-
nã. Telefon: 0766/
304.708.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã tânãrã se-
rioasã fac menaj, dupã
ora 16.00. Telefon:
0764/760.882.
Societate de contabi-
litate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.

Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0723/466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin
nr. 2, str. Putnei. Te-
lefon: 0768/437.838.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj
1. Telefon: 0770/
496.453.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
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În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b” din Legea nr.188/

1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcþii  publice vacante de execuþie de consilier, grad
profesional asistent, din cadrul Biroului Coordonare ºi Monitorizare Instituþii
Subordonate.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþe sociale - specializarea ºtiinþe economice;

-  vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesarã exercitãrii funcþiei
publice: minim 1 an.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Uni-
rii, nr. 19, în data de 03.03.2015, ora 10,00 proba scrisã, iar data ºi ora probei de
interviu se vor comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul Consi-
liului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor pri-
vind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografiile se afiºeazã la sediul Con-
siliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 211.

Comuna Cetate anunþã elaborarea
primei versiuni a planului PUZ Lac
Rãþãrie ºi Lac Cazan Bocu ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versuni a planu-
lui se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj ºi la sediul titularului: comuna
Cetate, str. Calea Severinului, nr. 83.

Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209

Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Tele-
fon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
VÂND 750 mp, Malu
Mare, 9 Euro/mp. Te-
lefon: 0768/104.581.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F,  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 1,5 euro/m.p. Te-
lefon: 0251/428.415;
0740/510.255.

Vând teren 5000 mp
Braniºte (zona Mâ-
nãstire). Telefon: 0745/
392.924.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric, puþ
forat, fosã septicã, ca-
banã + fundaþie, 18.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0732/381.876.

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.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier 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
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul este
în stare de funcþionare.
Telefon: 0765/789.181.
Vând DACIA 1310.
Telefon: 0744/231.278.

STRÃINE
VÂND Ford Focus
2012, 9.000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.
BMW 325 PACHET –
M3, FULL. Preþ 1700
Euro negociabil. Tele-
fon: 0769/131.088.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

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 mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA
ºi cãpriori. Telefon:
0722/943.220.
Vând sobe din teraco-
tã cu 10 rânduri. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg.
Telefon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustree cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re 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 + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând fr igider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor 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, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez spaþiu co-
mercial 140 mp Cra-
ioviþa Nouã (zona
Segarcea). Telefon:
0767/772.498.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez garsonierã
mobilatã (b-dul 1
Mai) Preþ negocia-
bil. Telefon: 0764/
672.860.

Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie ne-
voiaºã, modestã, vã-
duvã pentru priete-
nie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.
Pensionar 66/170/85,
nefumãtor doresc
doamnã pensionarã
sub 60 ani, pentru prie-
tenie – cãsãtorie. Te-
lefon: 0351/181.202;
0765/472.745.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
AGRO DOL SRL declarã
pierdut certificat consta-
tator Legea 359/ 2004-
punctul de lucru sat Ho-
rezu Poenari, comuna
Valea Stanciului Dolj.
Pierdut Titlu de pro-
prietate nr. 1850 –
59369 pe numele
BELU M. GRIGORIE.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a fãcut, mier-
curi searã, un pas mare spre ac-
cederea în Final-For-ul Cupei Ro-
mâniei, impunându-se cu 3-0 (25-
17, 25-21, 25-19) la Polivalentã,
în manºa tur a sferturilor de fina-
lã, în faþa celor de la CSM Bucu-
reºti. Formaþie care, în 22 noiem-
brie, provoca alb-albaºtrilor uni-
cul eºec stagional fãrã punct câº-
tigat, de asemenea un 3-0.

“Astãzi am reuºit sã câºtigãm
în trei seturi, ceva mai rar pen-
tru noi, dar trebuie sã recunosc
cã cei de la CSM nu mi s-au pã-
rut foarte motivaþi. Nu aº vrea
sã cred cã este o victorie înºelã-

VOLEI (M) – CUPA ROMÂNIEI – SFERTURI DE FINALÃ

Le plãtirãm cu aceeaºi monedãLe plãtirãm cu aceeaºi monedãLe plãtirãm cu aceeaºi monedãLe plãtirãm cu aceeaºi monedãLe plãtirãm cu aceeaºi monedã
toare, care sã ne liniºteascã pen-
tru meciurile urmãtoare, ºi aº
vrea sã înþeleagã ºi jucãtorii acest
lucru, pentru cã meciurile din
campionat se anunþã mult mai
puternice, mult mai disputate ºi
mult mai grele. Amintesc cã sâm-
bãtã jucãm la Zalãu, miercuri la
Dinamo ºi sâmbãta cealaltã cu
Baia Mare.

Astãzi (n.r. miercuri) am ju-
cat în condiþii speciale pentru cã
cele douã extreme din echipa de
bazã, mã refer la Milev ºi la Voi-
nea, au fost accidentaþi. Situaþie
în carte am  jucat cu Ene ºi cu
Vâlcelean. Amândoi s-au descur-

cat foarte bine, însã surpriza pen-
tru mine este cel din urmã. A ju-
cat pe un post total nou ºi toc-
mai de aceea îl remarc în mod
deosebit”, a spus tehnicianul Cra-
iovei, Dan Pascu.

“Este foarte importantã victo-
ria, mai ales cã am avut douã ac-
cidentãri în lot. Urmeazã sã avem
un meci greu la Bucureºti, însã
dacã luãm un set suntem califi-
caþi. E important doar sã ne fa-
cem jocul nostru”, a afirmat ºi
Rãzvan Vâlcelean.

Returul cu CSM Bucureºti e
programat pentru data de 18 fe-
bruarie.

Perechea Horia Tecãu/Jean-
Julien Rojer (România/Olanda),
cap de serie numãrul 6, a ratat,
ieri dimineaþã, calificarea în fi-
nala probei de dublu masculin de
la Australian Open, primul Grand
Slam al anului, dupã ce a fost

AUSTRALIAN OPEN

Tecã ºi Rojer, învinºi în semifinale

învinsã de cuplul italian Simone
Bolelli/Fabio Fognini, scor 4-6,
6-3, 3-6.

Pentru accederea în semifina-
le la Australian Open, Tecãu ºi
Rojer vor primi un cec în valoa-
re de 142.500 de dolari austra-

lieni (100.396 de euro).
Finala va avea loc între cuplul

Bolelli/Fognini ºi francezii Pierre-
Hugues Herbert/Nicolas Mahut,
care a dispus de tandemul Ivan
Dodig/Marcelo Melo (Croaþia/Bra-
zilia), cap de serie numãrul 4, scor
6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5).

Duel de vis pentru
trofeu: Serena

Williams –
Maria ªarapova

Primele douã jucãtoare în ie-
rarhia WTA, americanca Serena
Williams ºi rusoiaca Maria ªara-
pova îºi vor disputa mâine dimi-
neaþa finala femininã. Fiecare din-
tre ele a trecut de câte o compa-

trioatã. Serena a bãtut-o pe Ma-
dison Keys (nr. 35), 7-6, 6-2, iar
ªarapova pe Ekaterina Makarova
(nr. 11 mondial), 6-3, 6-2.

Pentru Serena Williams va fi
a 23-a finalã la un turneu de
Grand Slam (18 câºtigate) ºi a
ºasea la Melbourne. Unde n-a
pierdut cu trofeul pe masã, im-
punându-se în 2003,  2005,
2007, 2009 ºi 2010. ªi ªarapo-
va (5 titluri de Grand Slam la
general) a triumfat la Antipozi,
însã doar într-o singurã ocazie,
în 2008. A mai ratat titlul în douã
rânduri, cedând în finalele din
2007 ºi 2012.

Williams ºi ªarapova au mai
fost adversare de 18 ori, iar jucã-
toarea de peste Ocean a câºtigat

16 din aceste confruntãri. Ambe-
le victorii ale rusoaicei au venit în
acelaºi an, tocmai în 2004.

Murray,
primul finalist

Britanicul Andy Murray (nr. 6
ATP), a acces, ieri, în ultimul act
la Melbourne, întrecându-l în pa-
tru seturi pe cehul Tomas Berdych
(nr. 7), scor 6-7, 6-0, 6-3, 7-5.
Este a patra finalã la AO pentru
scoþian, învins de fiecare datã în
2010, 2011 ºi 2013.

Murray îºi va afla adversarul
din finalã azi, odatã cu disputarea
partidei dintre sârbul Novak Djo-
kovic (liderul mondial) ºi deþinã-
torul en-titre al trofeului, elveþia-
nul Stanislas Wawrinka (nr. 4).

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL Franþa – Li-

gue 1: Paris SG – Rennes.
DIGI SPORT 2
18:00, 20:00 – BASCHET (M)

– Liga Naþionalã: U-BT Cluj – SCM
U Craiova, CSM Oradea – CSU Si-
biu / 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga – TOP 16: Panathinai-
kos Atena – Galatasaray Istan-
bul.

DIGI SPORT 3
17:00, 18:30 – POLO – Super-

liga Naþionalã: Dinamo – Steaua,
Sportul Studenþesc – CSM Digi
Oradea / 20:30 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: HC Leipzig –
Vardar Skopje.

DOLCE SPORT
17:30 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul Mondial, în Qatar, semifi-
nala 1: Polonia – Qatar / 21:30 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris
SG – Rennes / 2:30 – BASCHET
NBA: Brooklyn – Toronto.

DOLCE SPORT 2
20:00 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul Mondial, în Qatar, semifi-
nala 1: Spania – Franþa.

EUROSPORT
7:00, 10:30 – TENIS – Austra-

lian Open: ziua a 12-a / 15:00 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – Uni-

Grupa D, ultima etapã: Camerun
– Coasta de Fildeº 0-1 (Gradel 36), Gui-
neea – Mali 1-1 (Constant 14 pen. /
Maiga 47).

Clasament: 1. COASTA DE FIL-
DEª 5p (goaveraj 3-2), 2-3. Guineea
3p (3-3), Mali 3p (3-3), 4. Camerun
2p (2-3).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL MONDIAL

S-a stabilit careul cu aºi! Polonia ºi gazda
Qatar au produs marile surprize

Miercuri au avut loc parti-
dele din sferturile Mondialului
masculin de handbal, la finele
cãrora trei dintre reprezenta-
tivele non-favorite au obþinut
calificarea. Polonia a produs
ºocul zilei prin eliminarea
bronzului de la precedenta edi-
þie, Croaþia, de care a trecut
cu 24-22 (12-10). Nici orga-
nizatoarea Qatar nu s-a lãsat
mai prejos, barând drumul
Germaniei, triplã campioanã a
lumii. A fost tot un succes la
douã goluri, 26-24 (18-14).
Cele douã se vor întâlni în se-
mifinala 1, programatã astãzi

de la 17:30 (Dolce Sport), la
Lusail.

Altfel, “ºocul” sferturilor a
adus faþã în faþã finalistele
CM anterior, Danemarca ºi
Spania. Deºi sensibil deza-
vantajaþi de previziunile bo-
okmakerilor, ibericii, deþinã-
torii en-titre au trofeului, s-
au impus la capãtul unui meci
de infarct cu 25-24 (11-11).
În fine, Franþa a respectat
calculele hârtiei ºi a distrus
Slovenia, scor 32-23 (18-10).
Spania ºi Franþa se ciocnesc
tot azi, dar de la ora 20:00
(Dolce Sport 2).

CUPA AFRCII PE NAÞIUNI
* Pentru a se stabili cine o va însoþi

Coasta F. în sferturi, ieri, dupã închi-
derea ediþiei, a avut loc o tragere la sorþi.

Program sferturi: Congo – RD Con-
go, Tunisia – Guineea Ecuatorialã (am-
bele sâmbãtã), Coasta de Fildeº – Al-
geria, Ghana – Guineea/Mali (ambele
duminicã).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

v e r -
siada, la Strbske Pleso, în Slova-
cia / 16:45, 18:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – Cupa Mondia-
lã, la Willingen, în Germania.

EUROSPORT 2
10:45 – SCHI FOND – Univer-

siada, la Strbske Pleso, în Slova-
cia / 12:00 – BIATLON – Univer-
siada, la Osrblie, în Slovacia /
13:45 – SCHI FOND – Universia-
da, la Strbske Pleso / 15:00, 21:00
– PATINAJ ARTISTIC – Campio-
natul European, la Stockholm, în
Suedia.

TVR 1
16:00, 21:00 – PATINAJ AR-

TISTIC – Campionatul European,
la Stockholm, în Suedia.
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Selecþionerul Anghel Iordãnescu
i-a transmis directorului tehnic al
Craiovei, Sorin Cârþu,  cã îi lasã
acasã jucãtorii pe care i-a convo-
cat la reprezentativa divizionarã dacã
aceºtia dau în scris cã nu vor sã
vinã la naþionalã. Iordãnescu a con-
vocat trei jucãtori de la CS Univer-
sitatea, pe Cristian Bãlgrãdean, An-
drei Dumitraº ºi Bogdan Vãtãjelu,
spre nemulþumirea lui Cârþu, care a
criticat acþiunea reprezentativei di-
vizionare, ce se va desfãºura în
perioada 3-15 februarie, în Turcia:-
 „Asta nu e «naþionalã». Pregãtirea
unei astfel de echipe o stricã pe cea
a formaþiei de club. E inadmisibil!
Când mai cristalizãm formula de
joc? Nu e normal”.

În replicã, selecþionerul a decla-
rat cã nu înþelege aceastã reacþie a
tehnicianului oltean. „Sorin Cârþu
mi-a fost ºi îmi va rãmâne un prie-

Baschetbaliºtii Craiovei au tre-
cut de prima fazã a grupelor Bal-
kan League, pe care au absolvit-o
pe locul secund, iar de sãptãmâna
viitoare e rândul grupelor princi-
pale, a cãror componenþã a fost
decisã miercuri seara, dupã ulti-
mele jocuri ale grupei A.
Astfel, în faza urmãtoa-
re a competiþiei, bas-
chetbaliºtii vor întâlni în
grupa C echipele mace-
donene KK Kumanovo ºi
KB Peja ºi formaþia
muntenegreanã KK Mor-
nar Bar. Cu primele douã,
SCMU Craiova s-a con-
fruntat în ediþia prece-
dentã a Ligii Balcanice,
reuºind victorii în Poli-
valentã ºi pierzând în de-
plasare. În schimb, Mor-
nar Bar este tocmai cel
mai recent adversar, de
care alb-albaºtrii au tre-
cut în ultimul meci din
grupa B a competiþiei.

Se iau în considerare
în continuare punctele acumulate
cu adversarul care te însoþeºte ºi
în grupa principalã, aºa încât cla-
samentul cu care se începe este:
1. KB Peja (4 puncte), 2. SCMU
Craiova (3 puncte), 3. Mornar Bar
(3 puncte), 4. KK Kumanovo (2
puncte). SCMU Craiova ºi Mor-
nar Bar ºi-au împãrþit victoriile,
dar alb-albaºtrii au obþinut coºa-
veraj superior.

Dacã în primul cantonament din
Antalya au fost aduºi, alãturi de se-
niori ºi tinerii Manea, Iuga, Georges-
cu ºi Armãºelu, Sorin Cârþu ºi Emil
Sãndoi îi vor avea sub comandã pen-
tru cel de-al doilea cantonament al
acestei ierni ºi pe juniorii Vlad Mar-
cu ºi Andrei Burlacu (foto), în timp
ce Armãºelu a fost lãsat la „vatrã”.
Despre promovarea juniorilor din
propria pepinierã la echipa mare,
Cârþu a afirmat: „Sunt jucãtori de
perspectivã ºi cu talent. Mergem pe
principiul acesta de selecþie natura-
lã, dacã pot sã reziste la vârsta pe
care o au la ceea ce facem noi este
ok, dacã nu pot face faþã la cerinþele
pe care le impune prezenþa lor la o
echipã profesionistã ºi cu obiective-
le noastre atunci încercãm alþii. Asta
nu înseamnã cã mai târziu nu pot
ajunge fotbaliºti de valoare, poate se
coc mai greu. Îi încercãm în acest
cantonament, este un prim pas, o

Tata Puiu nu-l înþelege pe „Sorinaccio”: „El venea în alergare uºoarã la naþionalã”

Continuã polemica în jurul convocãrilor pentru selecþionata
divizionarã, Universitatea având 3 jucãtori pe lista lui Iordãnescu

ten apropiat, dar vreau sã-i reamin-
tesc cã pe vremea lui, atunci când
era chemat la echipa naþionalã, era
dispus sã vinã ºi în alergare uºoa-
rã de la Craiova. Pe vremea mea,
eu mã duceam ºi desculþ la naþio-
nalã, numai sã fiu convocat. Dacã
Sorin este deranjat, îi promit cã
dacã îmi dã scris cã asta e dorin-
þa jucãtorilor convocaþi de mine
sã nu vinã la echipa naþionalã am
sã vorbesc cu preºedintele FRF
ºi o sã-i lãsãm acasã. Sincer, pe -
Steaua o înþeleg, pentru cã e vor-
ba de opt jucãtori, nu înþeleg însã
reacþia lui Sorin Cârþu” a declarat
Iordãnescu.

Din postura de antrenor al naþi-
onalei de tineret, Sorin Cârþu s-a
aflat în staff-ul tehnic al naþionalei
României, condus de Anghel Ior-
dãnescu, în 1994, la Campionatul
Mondial din SUA.

Craiova ºi Steaua s-au revoltat
ªi oficialii adversarei din eta-

pa a doua a Craiovei, cei steliºti,
sunt nemulþumiþi de faptul cã ju-
cãtorii convocaþi la echipa naþio-
nalã vor rata ultima sãptãmânã de
pregãtire alãturi de lotul condus
de Constantin Gâlcã, aflat deja în
cantonament în Turcia. Opt ju-
cãtori din lotul echipei Steaua au
fost chemaþi sub comanda lui Ior-
dãnescu. „Înþeleg poziþia Stelei,
le înþeleg problemele ºi le mulþu-
mesc pentru deschiderea lor.
Lucrurile sunt foarte clare. Stea-
ua are opt jucãtori la echipa naþi-
onalã ºi toþi opt trebuie sã vinã la
echipa naþionalã. Din punctul
meu de vedere, cei opt trebuie sã
se prezinte la naþionalã în data de
3 februarie dupã jocul lor de pre-
gãtire. În rest, vom vedea la faþa
locului. Pentru mine, jocul din
data de 7 februarie, cu Bulgaria
este cel mai important, în con-
diþiile în care la noi sa face foar-
te mult caz de acest turneu de
pregãtire, iar vecinii noºtri vin

cu nouã jucãtori din strãinãtate
ºi cu ºase sau ºapte jucãtori de
la echipa campioanã ºi nimeni
nu mai face caz. Au jucãtori care
joacã la Sporting Lisabona, la
Celtic, în campionatul Rusiei,
sunt nouã stranieri”, a precizat
selecþionerul.

În acest stagiu, reprezentativa
divizionarã a României are pro-
gramate trei jocuri de pregãtire,
care nu vor intra în palmaresul
echipei naþionale: cu Bulgaria (7
februarie), cu Sioni Bolnisi (pri-
ma ligã din Georgia, 10 februa-
rie) ºi cu Moldova (14 februarie).
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Din grupa D fac parte: Kozuv
(4 puncte), Rilski (3 puncte), Sut-
jeska (3 puncte) ºi Sigal (2 punc-
te). Primele clasate din fiecare gru-
pã ajung în Final Four, iar locurile
2 ºi 3 vor disputa un play-off pen-
tru a ajunge în faza finalã. 

Misiune dificilã în moderna
Polivalentã de sub Feleac

SCMU Craiova revine astãzi la
programul Ligii Naþionale, unde a
pierdut aproape orice ºansã realã
de a prinde play-off-ul. Alb-albaº-
trii joacã de la ora 18, în moderna
Salã Polivalentã din Cluj, inaugu-
ratã recent, contra echipei pregã-

titã de selecþionerul Marcel Þen-
ter, Universitatea Banca Transil-
vania Cluj, partida fiind transmisã
de Digisport 2. Formaþia ardelea-
nã e singura victimã din tur pe
teren propriu a echipei lui Man-
dic, dar recent a câºtigat detaºat

amicalul disputat în Poli-
valenta din Bãnie cu Bol-
tic ºi compania. Antrenor
al Craiovei în play-off-ul
stagiunii trecute, Þenter a
prefaþat disputa de astãzi:
„Începem sa avem un joc
stabil, însa trebuie sã fim
atenþi la fiecare adversar,
pentru cã fiecare echipã
din acest campionat poate
sa faca o surpriza oriun-
de, pe terenul oricui. Sun-
tem concentraþi la maxim,
ºtim cã ne aºteaptã un
meci greu ºi vrem sã adu-
cem victoria pentru fani.
Craiova este o echipã
foarte bunã, cu jucãtori
experimentaþi, care au ju-
cat în ligi puternice. Sper

sã ne facem treaba foarte bine, sa
ne punem în valoare aceastã rota-
þie largã pe care o avem, astfel ca
în sfertul patru sã avem un avan-
taj mãcar fizic. Este o atmosferã
pozitivã în lot, însa nu trebuie sa
ne adoarmã aceastã atmosferã,
trebuie sã rãmânem în alertã pen-
tru cã în acest campionat tot tim-
pul se întâmplã surprize”.

Burlacu ºi Marcu întãresc
contingentul de juniori în Antalya

ºansã a lor pe care trebuie sã o ex-
ploateze. Din partea noastrã au spri-
jinul“. Totodatã, antrenorul secund
Adrian Popescu a explicat de ce sunt
aduºi juniorii în stagiile echipei mari:
„Ei au fost chemaþi în acest canto-
nament pentru a conºtientiza mun-
ca serioasã care se desfãºoarã la ni-
velul primei echipe, pentru a intra în
ritmul antrenamentelor profesionis-
te, pentru a vedea ce înseamnã pro-
fesionalismul. Încã sunt la început,
mai au nevoie de timp, dar e impor-
tant cã vãd ce înseamnã fotbalul la
nivelul primei echipe a Universitãþii“.
Astfel, în cantonamentul de la Kaya
Palazzo vor fi monitorizaþi pe lângã
Andrei Ivan ºi Adrian Cârstea, obiº-
nuiþi deja ai primei echipe, Alin Ma-
nea, Vlad Georgescu, Angelo Iuga,
Vlad Marcu ºi Andrei Burlacu. Ale-
xandru Armãºelu a efectuat primul
cantonament alãturi de Brandan ºi
ceilalþi alb-albaºtri.
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