
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXV,  Nr. 7675vineri, 20 februarie 2015   16 pagini    1 leu

eveniment / 4

economie / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De ce zici sã-l ierte Dum-
nezeu pe Popescu? El a iertat
pe cineva?

culturã / 9

Finala selecþiei naþio-
nale pentru Eurovision se
va desfãºura la Craiova.
Consilierii municipali au
aprobat, în ºedinþa de
miercuri, asocierea cu
Societatea Românã de
Televiziune, urmând ca,
pentru organizarea eveni-
mentului, autoritãþile
locale sã punã la dispozi-
þie Sala Polivalentã, dar
ºi o contribuþie financia-
rã de 550.000 de lei de la
bugetul local. Biletele
costã între 20 ºi 150 de
lei ºi vor fi puse în vânza-
re începând de luni, 23
februarie, putând fi
cumpãrate de la Sala
Polivalentã, Filarmonica
„Oltenia“, Teatrul „Co-
libri“, Opera Românã
Craiova ºi din reþeaua
Eventim. 55555 AC
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DespreDespreDespreDespreDespre
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ecologicãecologicãecologicãecologicãecologicã

Se discutã puþin, accidental ºi
deloc convingãtor, prin pãrþile lo-
cului, despre promovarea „agricul-
turii ecologice”, sintagmã prote-
jatã ºi atribuitã României de UE,
pentru definirea acestui sistem de
agriculturã similar cu conceptele de
„agriculturã organicã” sau „agri-
culturã biologicã”, utilizate în alte
state membre. Rostul agriculturii
ecologice este acela de a produce
hranã mai curatã, mai potrivitã
metabolismului uman, în deplinã
corelaþie cu conservarea ºi dezvol-
tarea mediului, prin interzicerea
utilizãrii organismelor modificate
genetic...

Eliberare respinsãEliberare respinsãEliberare respinsãEliberare respinsãEliberare respinsã
pentru studentulpentru studentulpentru studentulpentru studentulpentru studentul
care a „prãdat”care a „prãdat”care a „prãdat”care a „prãdat”care a „prãdat”
magazinulmagazinulmagazinulmagazinulmagazinul
de armede armede armede armede arme
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O elevã de la Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” va reprezen-
ta România la Olimpiada de ªtiin-
þe a Uniunii Europene, care va
avea loc, anul acesta, în Austria.
La proba de baraj, desfãºuratã
ieri, Maria Teodora ªerbana ºi
Ovidiu Cãpãþânã, ambii in clasa
a X-a la prestigioasa ºcoalã cra-
ioveanã, au obþinut un punctaj
maxim, alãturi de un elev din
Vaslui. Departajarea s-a fãcut þi-
nând cont de rezultatele obþinute
la Olimpiada Naþionalã de Biolo-
gie. Prima clasatã a fost Maria
Teodora ªerbana, urmatã de vas-
luian. Elevii craioveni au fost pre-
gãtiþi de prof. Genelia Petrescu. 

CRISTI PATRU
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Vâlcov:
Reducerea taxelor

impune
îngheþarea
cheltuielilor

în 2016
Reducerea impozitelor ºi

taxelor va putea fi aplicatã
prin îngheþarea chelutielilor
bugetare în 2016 la nivelul din
acest an, iar din 2017 circa
40% din impactul bugetar al
creºterii PIB va merge spre
relaxare fiscalã ºi 60% spre
cheltuieli bugetare, a declarat
ministrul Finanþelor, Darius
Vâlcov. Ministrul Finanþelor a
arãtat cã pânã la mijlocul
anului vor fi introduse stan-
darde de cost pentru adminis-
traþia centralã ºi nu a exclus ºi
alte reforme administrative.
Potrivit ministrului Finanþe-
lor, golul de venituri estimat
pentru 2016 din reducerile
programate la TVA ºi accize ºi
eliminarea taxei pe stâlp ºi a
impozitului pe veniturile din
dividende va fi acoperit din
impactul pozitiv al creºterii
economice asupra veniturilor
bugetare. În aceste condiþii,
bugetul pe 2016 va urma în
linii mari nivelul cheltuielilor
stabilit în 2015. Ministerul
Finanþelor estimeazã pentru
anul viitor un minus aritmetic
de 16,4 miliarde lei, din care
se aºteaptã sã recupere venituri
de 9,4 miliarde lei, ceea ce ar
duce la un deficit suplimentar
de 7 miliarde lei. Cele mai
recente prognoze ale Comisiei
Naþionale de Porgnozã, luate
în calcul la construcþia buge-
tarã, indicã un PIB de 748,6
miliarde lei în 2016, compara-
tiv cu 709,7 miliarde lei în
acest an, corespunzãtor unei
creºteri economice de 3%
pentru anul viitor.

Preºedintele Iohannis a fost pri-
mit de Nicolae Zamfir, Directorul
General al Institutului ºi director
de proiect, care i-a prezentat ºefu-
lui statului Acceleratorul Linear de
Particule Tandem 9MV. Klaus Io-
hannis a vãzut ºi ºantierul ELI-NP,
de pe terasa clãdirii principale a
Institutului ºi a avut o întâlnire cu
conducerea Proiectului ELI-NP.
ªeful statului a declarat, la finalul
vizitei, cã la Institutul de la Mã-
gurele se pregãteºte ”cel mai mare
proiect ºtiinþific din regiune”.
”Este vorba de facilitatea cu laser
de foarte mare putere, ºi aplicaþii
în fizicã nuclearã, un proiect ex-
traordinar de ambiþios, care cu
siguranþã va pune România foarte
sus, pe harta þãrilor unde se face
cercetare fundamentalã. Acest lu-
cru mi se pare extraordinar de
important ºi trebuie sã recunosc
cã se îmbinã foarte serios cu con-
ceptul meu despre educaþie în
România, care, poate vã amintiþi,
dupã propunerea mea, va produ-
ce specialiºti de foarte înaltã cali-

Acesta fost scos din sediul Con-
siliului Judeþean Constanþa în jurul
orei 15.30, fiind flancat de mas-
caþi. Înainte de a fi urcat în maºina
anchetatorilor pentru a fi dus la
audieri la DNA Constanþa, Nicu-
ºor Constantinescu a spus cã pro-
babil va fi reþinut ºi cã s-a pregãtit,
având la el o geantã cu lucruri per-
sonale, între care pamperºi ºi pe-
riuþi de dinþi. ”E o continuare a
hãrþuirii mele politice, a domnului
primar Mazãre ºi a prietenului meu
Sorin Strutinsky. Sunt acuzat cã
am semnat niºte contracte cu tele-
viziunea Soti ºi cu ziarul Telegraf,
fapt pentru care ºi domnul Mazãre
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Preºedintele Klaus Iohannis a vizitat, ieri, Cen-

trul de Cercetare ELI-NP, din cadrul Institutului
de la Mãgurele, el afirmând cã este vorba despre

un proiect extraordinar de ambiþios ºi cã abia
aºteaptã sã vinã la inaugurare, în 2018.

ficare, exact lucrul care se va în-
tâmpla ºi aici”, a declarat preºe-
dintele Iohannis despre Proiectul
ELI-NP, de la Mãgurele.

El a menþionat cã acest tip de
proiect reprezintã un instrument
pentru a aduce cercetãtori înapoi,
ºi a adãugat cã sunt cercetãtori
români care s-au întors în þarã,
special pentru acest Centru de
Cercetare ELI-NP. Proiectul, cu
o valoare de aproape 300 milioa-
ne Euro fãrã TVA, a primit din
partea Comisiei Europene aproba-
rea pentru finanþarea primei faze
(180 milioane Euro) din fonduri
structurale (POS CCE) ºi s-a în-
ceput implementarea pe platfor-
ma de fizicã Mãgurele (lângã Bu-
cureºti). ELI-NP va fi finalizat ºi
va începe sã opereze în 2018 pe
baza unei scheme de ”acces des-
chis”. Acesta se va baza pe douã
echipamente mari de cercetare, un
sistem laser care va genera douã
fascicule de 10PW ºi un sistem
de fascicul gama care va produce
radiaþie gama puternic colimatã,

de mare intensitate ºi cu energie
reglabilã de pânã la 20MeV.

Datoritã combinaþiei unice a
acestor instrumente la nivel global,
ELI-NP va putea sã abordeze o
gamã largã de subiecte de cerce-
tare din domeniul fizicii fundamen-
tale, fizicii nucleare ºi astrofizicii
precum ºi cercetãri care îºi vor
gãsi aplicabilitatea în ºtiinþa mate-
rialelor, gestionarea materialelor
nucleare ºi ºtiinþele vieþii. ELI-NP
are potenþialul de a fi, timp înde-
lungat, în prim planul ºtiinþei la ni-
vel mondial, în mai multe domenii,
de la fizica teoreticã la biologie.
Proiectul are o mare flexibilitate în
acoperirea diverselor domenii in-

terdisciplinare, ca o consecinþã a
posibilitãþii de a utiliza simultan în
cadrul experimentelor mai multe
tipuri de radiaþii, produse de echi-
pamente care vor fi unice în mo-
mentul intrãrii în funcþiune.

Accesul la infrastructurã va fi
de tip “acces deschis” pentru or-
ganizaþii non-profit, cercetãtorii fi-
ind în mãsurã sã prezinte propu-
neri pentru experimente, care vor
fi apoi evaluate ºi selectate de cã-
tre o comisie internaþionalã. O par-
te din timpul de funcþionare va fi
alocat firmelor private care vor
plãti costurile de acces, aducând
astfel o contribuþie la costurile de
exploatare ale ELI-NP.

a fost cercetat ºi a primit neînce-
perea urmãririi penale de la dom-
nul procuror de la DNA Bucureºti,
acum doi ani, pentru aceleaºi acu-
zaþii. Sunt acuzat de abuz în servi-
ciu, presupun, conflict de interese
ºi alte chestiuni. Am un mandat de
aducere la DNA Constanþa, unde
mã voi duce. Vom vedea ce se în-
tâmplã. Probabil cã voi fi reþinut,
mi-am luat bagajele la mine, sunt
pregãtit, am pamperºii la mine, am
periuþã de dinþi ºi ne vedem la Tri-
bunal mâine, probabil”, a declarat
Nicuºor Constantinescu.

Procurorii DNA Constanþa au
fãcut percheziþii, ieri, timp de apro-

ximativ ºapte ore, la sediul Consi-
liului Judeþean Constanþa, precum
ºi la sediile mai multor firme, între
care SC Aqualand SA ºi Hotel Cu-
pidon din Eforie Nord. DNA pre-
ciza cã în acest caz se fac cerce-
tãri privind infracþiuni electorale ºi
de serviciu, faptele de corupþie ºi
cele asimilate acestora fiind comi-
se în perioada 2009-2013 Potrivit
unor documente ale anchetatorilor
obþinute de MEDIAFAX, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Constan-
þa, Nicuºor Constantinescu, este
suspectat de mai multe fapte de
abuz în serviciu contra intereselor
publice. Astfel, în anul 2012 pre-
ºedintele CJ Constanþa a acceptat
ºi decontat, cu ºtiinþã, o cotã de
23% din valoarea lucrãrilor de îm-
pãdurire executate de Regia Auto-
nomã Judeþeanã de Drumuri ºi
Poduri Constanþa, reprezentând
cheltuieli indirecte, în loc de 18%,
cât ar fi fost legal. Astfel, ar fi fost
plãtitã ilegal suma totalã de peste
un milion de lei.

Anchetatorii mai noteazã cã în

anul 2012 Consiliul Judeþean Con-
stanþa a fãcut plãþi nelegale pentru
servicii de publicitate în valoare de
peste douã milioane de lei cãtre SC
Combat Press SRL Constanþa ºi
SC Soti Cable Neptun SRL, fãrã
ca aceste servicii sã aibã legãturã
cu informaþiile de interes public ºi
transparenþa decizionalã, pentru
care existã obligativitatea comuni-
cãrii din oficiu ca informaþii de in-
teres public, conform Legii nr. 544/
2001 ºi Legii nr. 52/2003. Con-
form surselor citate, tot în anul
2012, pentru lucrãrile reprezentând
cheltuieli de capital, respectiv lu-
crãri de întreþinere la drumurile ju-
deþene ºi pentru lucrãrile reprezen-
tând cheltuieli de capital, respectiv
lucrãri de modernizare ºi reabilita-
re a drumurilor judeþene ºi lucrãri
de împãdurire, CJ Constanþa a de-
contat nelegal cota de 2,5% din
valoarea acestora, reprezentând
organizare de ºantier, fãrã existen-
þa documentelor justificative, fap-
tã care a dus la plata nelegalã a
sumei totale de 498.942,82 de lei.

Preºedintele Consiliului Judeþean Constanþa, Nicuºor
Constantinescu, a fost reþinut de procurorii DNA, ieri dupã-
amiazã, în noul dosar în care este acuzat de abuz în serviciu,

prin plata ilegalã a unor contracte cu SC Soti Cable Neptun, al
cãrei acþionar este Sorin Strutinsky.

Nicuºor Constantinescu, reþinut de procurorii DNA
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Se discutã puþin, accidental ºi
deloc convingãtor, prin pãrþile lo-
cului, despre promovarea „agri-
culturii ecologice”, sintagmã pro-
tejatã ºi atribuitã României de UE,
pentru definirea acestui sistem de
agriculturã similar cu conceptele
de „agriculturã organicã” sau
„agriculturã biologicã”, utilizate
în alte state membre. Rostul agri-
culturii ecologice este acela de a
produce hranã mai curatã, mai
potrivitã metabolismului uman, în
deplinã corelaþie cu conservarea
ºi dezvoltarea mediului, prin in-
terzicerea utilizãrii organismelor
modificate genetic (OMG-uri ºi
derivatele acestora), fertilizanþilor
ºi pesticidelor de sintezã, stimu-
latorilor ºi regulatorilor de creº-
tere, hormonilor ºi antibioticelor.
În etapa de procesare a materiei
prime de provenienþã agricolã este

MIRCEA CANÞÃR

Despre agricultura ecologicãDespre agricultura ecologicãDespre agricultura ecologicãDespre agricultura ecologicãDespre agricultura ecologicã
restricþionatã folosirea aditivilor,
subtanþelor chimice de sintezã sau
a celor complementare. Obiecti-
vele principale ºi normele aplica-
bile producþiei ecologice sunt cu-
prinse în legislaþia comunitarã ºi
naþionalã în acest domeniu. În
UE, Spania, Italia, Franþa ºi Ger-
mania ocupã primele locuri prin
suprafeþele destinate practicãrii
agriculturii biologice. Oricum,
între 2007 ºi 2012, în decurs de
cinci ani, producþia bio s-a dublat
ºi tendinþa este în creºtere, înde-
osebi la legume ºi fructe, dar ºi la
lapte ºi carne. La sfârºitul anului
2011, agricultura biologicã nu
ocupa decât 37,2 milioane hecta-
re în lume, adicã 0,9% din supra-
faþa agricolã totalã, dar, între 2000
ºi 2010, suprafaþa pe care erau
proscrise substanþele chimice,
pesticidele, îngrãºãmintele sau

produse fitosanitare crescuse de
2,4 ori. Cu toate acestea, agricul-
tura biologicã este privitã ca o al-
ternativã marginalã, fiind incapa-
bilã a hrãni peste 9 miliarde de
persoane, cât va avea planeta în
2050, din care un sfert pe conti-
nentul african. Studii internaþio-
nale mai recente pe aceastã temã,
aparþinând olandezului Tomek de
Ponti, alãturi de canadianca Ve-
rena Seufert, publicate în 2012,
atestã cã randamentele medii la
producþiile vegetale sunt cu 20-
25% mai mici decât cele obþinute
în mod tradiþional. Christian Hu-
yghe, director ºtiinþific adjunct la
Institutul Naþional de Cercetãri
Agronomice din Franþa opineazã
cã „în agricultura ecologicã, di-
versificarea este esenþialã pentru
ameliorarea performanþei”. Ace-
laºi cercetãtor mai avanseazã ide-

ea cã timpul în care cercetãtorii
opuneau agricultura ecologicã ºi
agricultura convenþionalã este re-
volut, între acestea existând o
coerenþã deplinã. Inegal rãspân-
ditã, producþia bio este preferatã
în supermarketurile din Occident.
Pentru obþinerea ºi comercializa-
rea produselor ecologice, ce poar-
tã etichetele ºi siglele specifice,
validate de Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, producãto-
rii trebuie sã parcurgã o perioadã
de conversie de minimum doi ani,
iar apoi exigenþele avute în vede-
re trebuie sã fie cele specificate
prin regulile stabilite în legislaþia
comunitarã ºi naþionalã, verifica-
te de inspectorii organismelor abi-
litate în cadrul controalelor de
conformitate. Spuneam cã preo-
cupãrile faþã de „agricultura bio-
logicã” sunt încã timide, în

comparaþie cu agricultura intensi-
vã, asta neînsemnând absenþa lor
cu desãvârºire. Fireºte, într-un
mare municipiu cum este Craiova,
cu o facultate de profil, tot mai es-
tompatã în planul imaginii, ne-am
fi putut aºtepta, cel puþin, la comu-
nicãri ºtiinþifice realmente convin-
gãtoare. Deºarte aºteptãri. Fãrã sã
aibã cunoºtinþele adecvate în mate-
rie, producãtorii autentici din „cen-
tura verde” a Craiovei chiar oferã
pieþelor agro-alimentare produse bio
(legume, ouã, lapte, carne, fructe),
neînsoþite de sigla „ae”, care garan-
teazã cã produsul astfel etichetat
provine din agricultura ecologicã,
certificat de un organism de inspec-
þie. Neîndoielnic, conºtientizarea
populaþiei de avantajele consumu-
lui de produse ecologice meritã avu-
tã în vedere, deºi preþul mai mare
al acestora rãmâne neispititor.

Este important „sã animãm spiritul între-
prinzãtor al tinerilor din comunitãþile locale,
prin acþiunile noastre de informare ºi consi-
liere, în sprijinul dezvoltãrii antreprenoriatu-
lui, stimulãrii inovãrii ºi susþinerii înfiinþãrii
de forme profesionale asociative (coopera-
tive, asociaþii, grupuri de producãtori etc.)
din zonele rurale”, susþine Ginu Toma, pre-
ºedintele Federaþiei Agricultorilor FERMIE-
RUL. ªi asta pentru a pãstra atractivitatea
satului românesc. Acestea sunt elemente
esenþiale pentru promovarea dezvoltarii du-
rabile a satului românesc ºi valorificãrii de
noi oportunitãþi în ocuparea forþei de muncã
în spaþiul rural.

„În acest context ne propunem organiza-
rea de seminarii antreprenoriale, unde vom

Pentru a pãstra atractivitatea satului românesc...
“““““Îndrãzneºte! Fii antreprenor Îndrãzneºte! Fii antreprenor Îndrãzneºte! Fii antreprenor Îndrãzneºte! Fii antreprenor Îndrãzneºte! Fii antreprenor !”!”!”!”!”

Valeriu Zgonea, preºedintele Cameri Deputaþilor efectueazã în perioada 19 - 23 februarie o vizitã
oficialã în Statul Israel, la invitaþia preºedintelui Knesset-ului, domnul Yuli-Yoel Edelstein.

Pe durata vizitei, delegaþia parlamentarã românã va avea
întrevederi cu domnul Yuli-Yoel Edelstein, preºedintele Knes-
set-ului, cu domnul Ilan Gilon, preºedintele Grupului de
prietenie Israel-România din Knesset, cu domnul Isaac Her-
zog, liderul opoziþiei parlamentare ºi preºedintele Partidului
Muncii, cu doamna Colette Avital, secretar general al Orga-
nizaþiei Evreieºti Mondiale pentru Restituiri ºi preºedinte al
Centrului Organizaþia Supravieþuitorilor Holocaustului din
Israel, cu Rabinul Zidului Plângerii, Shmuel Rabinovitch,
cu Pãrintele Teofil Anãstãsoaie, reprezentantul Patriarhiei
Române la Sfintele Locuri, cu Preafericirea Sa Teofil al III-
lea, Patriarhul Ierusalimului, precum ºi cu alþi înalþi demni-
tari israelieni. De asemenea, au mai fost prevãzute o întâlni-
re cu reprezentanþi ai organizaþiilor israelienilor originari din

România ºi o vizitã la Muzeul Memorial Zad Vashem.
Cu ocazia acestei vizite, preºedintele Camerei Deputa-

þilor, Valeriu Zgonea, va semna, împreunã cu omologul
israelian, un Acord între Camera Deputaþilor ºi Knesset,
care îºi propune strângerea legãturilor interparlamentare,
cu precãdere prin schimburi de experienþã în ceea ce pri-
veºte activitatea legislativã ºi cooperarea la nivel internaþi-
onal, venind astfel în susþinerea ansamblului relaþiilor ro-
mâno-israeliene.

Din delegaþia parlamentarã fac parte doamna deputat-
 Alina Ghorghiu (Grup PNL) ºi domnii deputaþi Aurel Vai-
ner(Grupul parlamentar al minoritãþilor naþionale) ºi Ga-
briel Vlase (Grup PSD).

MARGA BULUGEAN

pune accent pe soluþiile viabile
pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã, prin care sã oferim celor
interesaþi informaþii esenþiale le-
gate de sursele de finanþare dis-
ponibile pentru perioada 2014 -
2020, atât pentru sectorul agri-
col, cât ºi pentru activitãþile non-
agricole din mediul rural. În ca-
drul acestor seminarii ne propu-
nem promovarea oportunitaþii
iniþierii unei afaceri în mediul

rural, ca modalitate de dezvoltare localã du-
rabilã, prin realizarea de investiþii, finanþate
prin Fondul European de Dezvoltare Rura-
lã”, a mai spus Ginu Toma.

Reprezentantul Federaþiei Agricultorilor
Fermierul a mai precizat cã prin intermediul
evenimentelor locale pe care le derulãm în
cadrul proiectului, ne propunem identifica-
rea ºi pregãtirea unui mare numãr de tineri
din mediul rural, ca viitori antreprenori. „În
acest sens se vor forma echipe de 15 per-
soane, în fiecare judeþ, care vorparticipa la
cursurile de competenþe antreprenoriale.
Astfel, pentru a deveni buni manageri, ei vor
învãþa sã vândã, sã inþeleagã modul de ac-
cesare al fondurilor europene pentru reali-
zarea de proiecte de investiþii, precum ºi

importanþa aso-
cierii”, a mai sus-
þinut Ginu Toma,
manager de pro-
iect. Absolvenþii
cursurilor de an-
treprenoriat vor
participa ulterior
la concursul na-
þional “Idei ino-
vative antrepre-
noriale”, în
urma cãruia vor
fi selectate cele
mai bune idei de
afaceri inovative pentru mediul rural. În ca-
drul acestui concurs se vor acorda premii
substanþiale.

Câºtigãtorii concursului vor beneficia gra-
tuit de sprijin din partea Federaþiei Agricul-
torilor FERMIERUL, pentru elaborarea ºi
implementarea proiectelor de investiþii în
mediul rural, precum ºi pentru identificarea
surselor de finantare pentru cofinanþarea pro-
iectelor.Aceste idei inovative se vor concre-
tiza ulterior în afaceri de succes ºi exemple
de bune practici.

În cadrul proiectului se va crea un portal
web cu aproximativ  565 de conturi potenþi-

ale, pentru producãtorii români din mediul
rural, în scopul promovãrii ºi comercializãrii
produselor obþinute de acestia ºi dezvoltãrii
reþelelor de piaþã. „Vom pune accent pe solu-
þiile viabile pentru agriculturã ºi dezvoltarea
ruralã prin intermediul dezvoltãrii spiritului an-
treprenorial în mediul rural ºi descoperirea
tinerilor din mediul rural cu cele mai bune idei
de afaceri, inovative, care dorim sã devinã
afaceri de succes ºiexemple de bunepractici”,
a conchis preºedintele Federaþiei.  Astãzi,
mâine ºi duminicã se vor desfãºura evenimen-
te în Olt, Dolj ºi Mehedinþi.

MARGA BULUGEAN

Preºedintele Camerei Deputaþilor, în vizitã oficialã în Statul Israel
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Reamintim cã, la sfârºitul lui 2013, procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie anunþau cã i-au trimis în ju-
decatã pe Sorinel Beºteliu, inspector-ºef judeþean, ºi pe
Marius Sîrbu, inspector de trafic – structura judeþeanã Dolj,
ambii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (ISCTR) Dolj, în sarcina cãrora s-au
reþinut infracþiunile de luare de mitã ºi trafic de influenþã,

Andrei Alexandru Buzã, de 21
de ani, din Drãgãºani, judeþul Olt,
a fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, pe 5 noiembrie
2014 pentru nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor. Pe 21 oc-
tombrie 2014, tânãrul a intrat în
magazinul de arme ºi muniþii de pe
strada „Brestei” din Craiova ºi, pro-
fitând de faptul cã vânzãtorul nu
era atent, a furat un pistol marca
Mauser de calibrul 10x22T, expus
la vânzare în magazin ºi a fugit pe
jos. Poliþiºtii intraþi în alertã l-au
observat la intersecþia strãzilor
„Transilvania” ºi „Libertãþii”, în
zona Facultãþii de Agronomie, l-au
imobilizat ºi l-au dus la sediul Sec-
þiei 1 Poliþie Craiova, unde au ajuns
ºi poliþiºti ai Serviciului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase,
care l-au identificat, stabilind cã
este vorba despre Andrei Alexan-
dru Buzã, de 21 de ani, din Drãgã-
ºani, judeþul Vâlcea, student la Fa-
cultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
(situatã vis-a-vis de magazinul de

Poliþiºtii rutieri doljeni, împre-
unã cu reprezentanþi ai Inspecto-
ratului de Stat pentru Controlul
Transportului Rutier ºi specialiºti
ai Registrului Auto Român Agen-
þia Dolj au organizat, miercuri, o
acþiune pentru verificarea autove-
hiculelor destinate transportului de
persoane care au capacitatea de
peste 8+1 locuri ºi a stãrii tehnice
a autovehiculelor. Oamenii legii au
acþionat ºi pentru prevenirea ac-
cidentelor rutiere generate de nea-
cordarea de prioritate de cãtre
conducãtorii auto pietonilor anga-
jaþi în traversarea strãzii regula-
mentar. În atenþia poliþiºtilor au
fost ºi pietonii, poliþiºtii urmãrind
conºtientizarea acestora cu privi-
re la riscurile la care se expun
atunci când traverseazã neregu-
lamentar strada. „În cadrul acþiu-
nii poliþiºtii au constatat ºi aplicat
236 sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste
26 000 lei. Astfel, din totalul sanc-
þiunilor, 21 au fost apliate pentru

ªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi la un pas de
condamnare definitivã pentru fapte de corupþie

ªeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (ISCTR) Dolj, Sorinel Beºteliu ºi cei
doi subordonaþi ai sãi condamnaþi de judecãtorii
Tribunalului Dolj la pedepse cuprinse între 1 an ºi 9 luni
ºi 4 ani de închisoare cu executare sunt la un pas de a-ºi
afla sentinþele definitive. Curtea de Apel Craiova a
amânat soluþionarea apelului inculpaþilor pentru luna
viitoare. Cei trei funcþionari au fost trimiºi în judecatã de
procurorii DNA pentru luare de mitã, trafic de influenþã,
respectiv complicitate la aceste infracþiuni, dupã ce au
cerut 5.000 de lei ºpagã de la administratorul unei firme
de transport ca sã nu-i aplice sancþiuni. Instanþa de apel
i-a menþinut sub control judiciar.

dar ºi a lui Iulian Þînþaru, inspector de trafic în cadrul structurii
judeþene Dolj a ISCTR, acuzat de complicitate la aceste
infracþiuni. În rechizitoriul întocmit la finalizarea cercetãri-
lor, procurorii au reþinut cã „în cursul lunii noiembrie 2013,
inculpaþii Beºteliu Sorinel ºi Sîrbu Marius au pretins suma
de 5.000 de lei de la un denunþãtor (administratorul unei
firme de transport marfã), pentru a-ºi exercita atribuþiile de
serviciu în aºa fel încât, în perioada lunilor noiembrie ºi de-
cembrie 2013, societãþii comerciale administrate de denun-
þãtor ºi angajaþilor acesteia sã nu le fie aplicate sancþiuni
contravenþionale ºi pentru a-i determina pe ceilalþi inspectori
de trafic ai structurii judeþene Dolj din cadrul Inspectoratu-
lui de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sã nu sanc-
þioneze contravenþional societatea denunþãtorului ºi pe an-
gajaþi. Inculpatul Þînþaru Iulian l-a ajutat pe inculpatul Beº-
teliu Sorinel sã pretindã, iar pe denunþãtor sã îi ofere acestu-
ia din urmã suma de 5.000 de lei, în scopul arãtat anterior”,
dupã cum au comunicat la momentul respectiv reprezen-
tanþii DNA.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Dolj pe 2 decembrie
2013, iar pe 11 iunie 2014 a fost pronunþatã sentinþa. Astfel
Iulian Þînþaru a fost condamnat la 4 ani închisoare, Sorinel

Beºteliu la 2 ani ºi 6 luni închisoare, iar Marius Sîrbu a primit
1 an ºi 9 luni închisoare, toate pedepsele fiind cu executare.
Atât procurorii anticorupþie, cât ºi cei trei inculpaþi au decla-
rat apel, care s-a înregistrat pe 1 septembrie 2014 la Curtea
de Apel Craiova. La ultimul termen, de luna aceasta, instanþa
a menþinut controlul judiciar faþã de inculpaþi ºi a amânat lua-
rea unei decizii pentru data de 11 martie a.c.

Eliberare respinsã pentru studentul
care a „prãdat” magazinul de arme

Magistraþii Tribunalului Dolj au respins, ieri, eliberarea tânãrului
de 21 de ani, student la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Craiova, arestat în octombrie anul trecut dupã ce a furat un pistol

Mauser cu bile, de la magazinul de arme ºi muniþii situat pe strada
„Brestei” din municipiu. Instanþa a admis contestaþia procurorilor

împotriva hotãrârii Judecãtoriei Craiova de înlocuire a arestãrii
preventive cu mãsura controlului judiciar. Este a doua oarã când

Tribunalul decide sã-l menþinã pe tânãr în spatele gratiilor.

arme). Oamenii legii au recuperat
ºi pistolul, în valoare de 1.000 de
lei, pe care tânãrul în furase cel
mai probabil pentru a-l vinde ca sã
facã rost de bani sã-ºi cumpere
droguri. În cursul acelei seri a fost
reþinut pentru 24 de ore, iar a doua
zi, pe 22 octombrie, a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova care i-a emis
mandat de arestare preventivã.

La ultimul termen de judecatã
în dosar, pe 13 februarie a.c. Ju-
decãtoria Craiova a hotãrât sã-i
înlocuiascã tânãrului arestarea pre-
ventivã cu mãsura controlului ju-
diciar, însã procurorii au fãcut con-
testaþie ºi au avut câºtig de cauzã.
Ieri, magistraþii Tribunalului Dolj
au admis contestaþia Parchetului,
respingând eliberarea lui Buzã. Este
a doua oarã când Tribunalul deci-
de sã-l menþinã pe tânãr în spatele
gratiilor, dupã ce, pe 16 ianuarie
Judecãtoria Craiova a vrut sã-l
punã în libertate. Urmãtorul termen
de judecatã al procesului a fost sta-
bilit pentru 27 februarie a.c.

nereguli constatate la efectuarea
transportului rutier de persoane,
alte 93 de sancþiuni au fost apli-
cate pietonilor pentru traversare
neregulamentarã, iar 33 de sanc-
þiuni au fost aplicate ºoferilor care
nu au acordat prioritate pietoni-
lor. De asemenea, au fost reþinu-
te în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce 36 permise de
conducere ºi au retras 8 certifi-
cate de înmatriculare pentru de-
fecþiuni tehnice”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Unul dintre cei rãmaºi fãrã per-

misul de conducere în timpul aces-
tei  acþiuni a fost Vasile  Tudora-
che, de 58 de ani, din Pucheni,
judeþul Dîmboviþa, depistat în
timp ce conducea un autoturism
Mercedes, pe Calea Bucureºti, ºi
nu a acordat prioritate de trecere
pietonilor angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii. ªoferul a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã învaloare de 390 lei ºi i
s-a reþinut permisul de conduce-
re în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce pentru 30 de zile,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Razie printre transportatorii
de persoane
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GEORGE POPESCU VVVVViaþa ºi scadenþa ei…iaþa ºi scadenþa ei…iaþa ºi scadenþa ei…iaþa ºi scadenþa ei…iaþa ºi scadenþa ei…
Greu e dealul la suiº/ dar mai greu la

scoborâº: versuri ale unui vechi, strã-
vechi cântec popular ascultat cu mira-
rea fragilei intrãri în ordinea lucrurilor
încã prin primii ani ai unei copilãriei în-
scrise decis în vertijul vremii; naturale-
þea mesajului lor îþi bântuie ºi acum, la
vârsta primei senectuþi, ceasurile de tih-
nã ºi zbaterile cu somnul în târziul nop-
þii de februarie pe calea întoarcerii spre
sãtucul din sudul doljean unde a sosit
pe lume cu mulþi ani în urmã.

Nu-i recomandabil – sugereazã divi-
nul Dante într-una din terzinele sale tâl-
cuitoare – sã ne amintim în momente de
restriºte de clipele minunate trãite când-
va. Motivul e acela cã suferinþa se po-
tenþeazã pânã dincolo de suportabil: de
parcã fericirea trãitã într-un demult þi-
ar risipi suferinþa din prezent în toate
cotloanele fiinþei, scoþând la suprafaþã
tot ceea ce, în tainã, þi-ai dori sã nu se
afle.

Dacã, aºa cum se spune ºi se crede,
copilãria e ºcoala unei etici a inocenþei
ºi senectutea una a înþelepciunii, ele pot
pãrea malurile unui pârâu pe care vâlto-
rile existenþei le apropie, deseori pânã
în a le amesteca. Nu mai e atât de sigur

acum, cu privirea întoarsã spre trecut,
dacã despre înþelepciune poate fi vorba
pe la hotarele din urmã ale destinului.

Memoria are toane ºi nu puþine. Se-
lecteazã potrivit unor legi secrete, cu un
gust pernicios al selecþiei: un foc de co-
ceni în vatra largã dintr-o bucãtãrie ce
era, pe la începutul anilor cincizeci, uni-
cul „salon” îngãduit unei familii sãrace,
soba fãcutã din argila roºie de pe Dealul
Conchinþilor cu un motan cam somno-
ros, fãlosul junc cu blana roºie ºi cu pata
albã în frunte ce i-a fost unul dintre pri-
mii prieteni de nãdejde, ca ºi câinele, Flo-
rea, alb ºi semeþ, pãzitor al întregii ma-
halalele ºi care-avea, prin ani, sã-l întâm-
pine la kilometri distanþã pe drumul prã-
fuit la revenirile de la ºcoala comunalã.

ªi trudele niciodatã impuse dar asu-
mate cu credinþa împãrtãºirii întreþine-
rii casei pe mãsura fiecãruia din amfi-
trionii ei: goana dupã lintiþa din orezãrii
spre pregãtirea hranei raþelor, hãlãdui-
rea, prin zãpada înaltã a sfârºitului de
februarie, pe câmp în cãutarea unei spi-
nãri de lemne menite a uºura trecerea

sãptãmânilor friguroase, capra purtatã,
vara, la pãscut prin mãrãcinii sãlbatici
de pe Coasta numitã „Dos”, cu peripe-
þiile unor prichindei prinºi în jocuri de-a
fugitul de-acasã ce avea sã punã pe jar
pãrinþii porniþi, noaptea, în cãutarea ne-
chibzuiþilor „haiduci”, imaginea surorii
celei mici uitate în postavã în curte gata
sã fie atacatã de cei doi purceluºi scã-
paþi din coteþ, „muma” intrând furtunoa-
sã în odaie cu sticla de gaz pregãtitã
pentru a obloji o rãcealã buimacã ºi atâ-
tea alte crâmpeie ivindu-se, timorate, din
ungherele zgârcite ale unei zestre risipi-
te prin cutele amintirii.

ªi lãtratul sacadat, în reprize ºi în to-
nalitãþi accidentale, al câinilor însoþind
somnul adânc, nevinovat în paturile tari
cu saltele umplute cu paie ºi în sunetul
îmbietor al lemnelor în sobã, cu dimine-
þile înrourate aºteptând cu poftã lipiile de
pâine de pe plitã alãturi de tuciul cu lap-
tele gata sã dea în clocot în nerãbdarea
prichindeilor de a ieºi la joacã…

Privirea înapoi ºi-a pierdut orice undã
de severitate. Te întorci prin timp ca în

paginile unei cãrþi jerpelite, cercetând în-
tâmplãri rãmase într-o nedesluºire iri-
tantã, cauþi repere sigure ºi rãmâi dezo-
lat de puþinãtatea lor încercuite într-un
nimb fãrã noroc, de parcã instinctul s-a
debarasat, fudul, de orice rest de luci-
ditate.

Tot ce va fi fost raþional capãtã,
acum, forme ale unei buimãceli fãrã
nume. Laºi deoparte ºirul raþiunii ºi te
încredinþezi, nemântuit, dezordinii cãlã-
toriei ce s-ar fi dorit peregrinaj dar care
nu rãmâne decât o rãtãcire prin eveni-
mente ce-þi par acum asemenea ciulini-
lor de pe câmpul unde-ai descoperit în-
tâia oarã hotarul dincolo de care lumea
pãrea nesfârºitã ºi depãºea cu mult pe
cea pe care o considerai a ta.

ªi actul acesta intrigant de uimitor,
miraculos aproape, îl repeþi an de an, în
aceastã zi de februarie târziu, cãruia par-
cã povara anilor îi dau tot mai mult for-
ma unui neîndurãtor examen ºi al unui
temerar pariu, ca o aruncare de zar spre
hãul existenþei pornite într-un scoborâº
plin de insidii.

Autoritãþile locale considerã cã finala
Eurovision, care va fi transmisã în di-
rect din Bãnie, pe data de 8 Martie, este
o ocazie de promovare a municipiului
care nu putea fi ratatã. În raportul care
însoþeºte proiectul de hotãrâre se spune
cã buna organizare a acestui eveniment,
care cade în sarcina Primãriei Craiova,
va fi „imaginea noastrã, a municipiului,
dar ºi a CLM Craiova, în ochii milioane-
lor de telespectatori care vor putea ur-
mãrã aceastã finalã”. Asocierea, care
presupune ºi o finanþare de 550.000 de
lei de la bugetul local, a fost votatã în
unanimitate de consilierii municipali.
Dupã vot, primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu, care s-a implicat în acest proiect,
le-a mulþumit aleºilor locali. „Eu zic cã
este o bilã albã pentru noi, având în ve-
dere cã, în ultimii doi ani, cam toate eve-
nimentele mari ale României, dacã nu s-
au desfãºurat în capitalã, s-au desfãºu-
rat în Craiova, ceea ce pe noi nu poate
decât sã ne bucure”, a spus primarul Lia
Olguþa Vasilescu, în plenul de miercuri.

Autoritãþile locale
amenajeazã sala
ºi plãtesc cazarea

Primãria Craiova trebuie sã punã la
dispoziþie Sala Polivalentã, locul de des-
fãºurare a galei. Artiºtii vor fi primiþi
cu covorul roºu, iar, dacã scenograful
va cere o schimbare, municipalitatea
trebuie sã se îngrijeascã ºi de prelungi-
rea scenei. Scaunele mobile pentru pu-
blic, aranjamentele florare pe care le vor
primi invitaþii, afiºele, ecusoanele, ac-
cesul la internet ºi costurile cu energia
electricã, toate vor fi suportate de au-

Finala selecþiei naþionale pentru Eurovision se va desfãºura la Craiova.
Consilierii municipali au aprobat, în ºedinþa de miercuri, asocierea cu Socie-
tatea Românã de Televiziune, urmând ca, pentru organizarea evenimentului,
autoritãþile locale sã punã la dispoziþie Sala Polivalentã, dar ºi o contribuþie
financiarã de 550.000 de lei de la bugetul local. Biletele costã între 20 ºi 150

de lei ºi vor fi puse în vânzare începând de luni, 23 februarie, putând fi
cumpãrate de la Sala Polivalentã, Filarmonica „Oltenia“, Teatrul „Colibri“,

Opera Românã Craiova ºi din reþeaua Eventim.

toritãþi. „Camera verde”, locul unde
stau participanþii la concurs, cabinele
pentru artiºti, pentru membrii juriului,
pentru presã ºi pentru instalarea siste-
mului de televoting sunt asigurate tot
de Primãria Craiova. Costurile cu ca-
zarea ºi masa invitaþilor speciali, echi-
pelor tehnice ºi de producþie, precum
ºi a colaboratorilor vor fi suportate de
la bugetul local. Autoritãþile asigurã,
prin contract, paza autovehiculelor ºi
echipamentelor cu care echipa TVR se
va deplasa la Craiova.

TVR participã cu peste
600.000 de lei

Organizarea finalei româneºti a Euro-
vision implicã, în total, o cheltuialã de
aproape 1,3 milioane de lei. Pe lângã
suma de 550.000 de lei care este asigu-
ratã de Primãria Craiova, în calitate de
co-producãtor, TVR participã cu o sumã
de 642.492 de lei, finanþare proprie. Din
banii televiziunii publice se suportã, prin-
tre altele, amenajarea decorului – 22.000
de lei, deplasarea echipei (care va avea
96 de persoane) – 45.000 de lei ºi ono-
rariul participanþilor -70.290 de lei. Cei
ºase membri ai juriului vor fi retribuiþi
cu 33.750 de lei, iar cei trei prezentatori
ai evenimentului cu 13.500 de lei. Regi-
zorul artistic este plãtit cu 16.740 de lei,
iar scenaristul cu 6.300 de lei. Producã-
torii, Iuliana Marciuc ºi Bogdan Ghiþu-
lescu, vor fi remuneraþi cu câte 909 de
lei, iar ºefa delegaþiei româneºti pentru
Eurovision, Liana Stanciu, cu 45 de lei.
Trofeul ºi rechizitele care vor fi atribui-
te, pe 8 Martie, finaliºtilor costã ºi ele
5.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj, triajul epidemiologic dupã
vacanþa din luna februarie s-a realizat în 223
de ºcoli din mediul urban ºi 587 de unitãþi de
învãþãmânt din rural. Din cei 80.375 de elevi
înregistraþi în documentele ºcolare, au fost
examinaþi 49.057 de elevi din mediul urban
ºi 24.505 din rural, probleme fiind depistate
la 864 de elevi.

Cele mai multe afecþiuni au fost descope-
rite în ºcolile din oraºe, înregistrându-se 513

Legea nr.1/2011, a Educaþiei Naþionale, prevedea la art.18
alin.2 cã „La solicitarea scrisã a elevului major, respectiv
a pãrinþilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul mi-
nor, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie”. În no-
iembrie 2014, Curtea Constituþionalã a admis excepþia de
neconstituþionalitate, referitoare la prevederile legii amintite,
ºi a modificat actul normativ: „.... în Sistemul informatic
integrat pentru învãþãmântul preuniversitar, a informaþiilor
care rezultã din cererile pãrinþilor /reprezentanþilor legali ai
elevilor minori, respectiv ale elevilor majori care doresc sã
îºi exercite dreptul constituþional de a participa la orele de
religie, depuse la unitatea de învãþãmânt”. Practic,  este
vorba despre modificarea în totalitate a legislaþiei în dome-
niu. Luând act de Decizia Curþii Constituþionale, care este
obligatorie, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a emis
Nota Telefonicã nr.29703/16.02.2015 cãtre toate Inspecto-
ratele ªcolare Judeþene, atrãgându-le atenþia sã efectueze
modificãrile necesare.
Copiii ºi pãrinþii vor fi informaþi despre noile prevederi legale

Situaþia este mult mai complexã decât pare la prima vede-
re. Dacã, pânã în prezent, elevii puteau opta pentru refuzul
de a participa la orele de religie, acum trebuie sã-ºi certifice
prezenþa. „Am luat act de nota ministerului ºi am informat
toate unitãþile ºcolare din teritoriu, pentru a-i informa pe pãrinþi
ºi copii despre noile prevederi legale. Am dat termen ca,
pânã pe 6 martie, sã fie fãcute toate informãrile la instituþiile
de învãþãmânt din judeþ, sã vedem câþi elevi majori, sau pã-
rinþi ai ºcolarilor minori vor opta pentru a urma cursul de
religie, dupã ce vor primi toate datele necesare. Este o pro-
blemã, dacã vreþi, ºi de educaþie. Elevii care nu vor opta
pentru ora de religie, vor fi liberi, în acel timp, ºi sperãm sã
gãsim câteva modalitãþi de ocupare a acestui interval orar, ºi
cu sprijinul legiuitorului. O problema poate apãrea ºi la ca-
drele didactice. Dacã nu-ºi mai acoperã norma de 18 ore
sãptãmânal, profesorii ºi-o pot completa prin alegerea unei a

Astãzi, ora 11:00, la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, va avea loc ultima dezbatere din cadrul pro-
iectului „Personalitãþi marcante din Istoria Basarabiei ºi
Timocului”.

Cu aceastã prezentare, în cadrul cãreia vor fi reamintite
publicului, personalitãile evocate pe parcursul anului trecut,
se încheie proiectul ºi se propune spre implementare unul
nou, care vizeazã proiecþiile educaþionale ºi culturale ale ro-
mâniilor de pretutindeni.

Proiectul „Personalitãþi marcante din Istoria Basara-
biei ºi Timocului”, aflat la final, ºi-a propus sã prezinte
publicului larg, interesat de istoria românilor din comunitãþi-
le istorice, mai multe teme, pe marginea cãrora am încercat
sã antrenãm oficialitãþi locale ºi centrale, importanþi lideri
din Basarabia ºi Timoc, diplomaþi, europarlamentari, repre-
zentanþi ai instituþiilor de culturã, profesori universitari, isto-
rici ºi, nu în ultimul rând, media localã ºi centralã. ªi de data
aceasta vom avea invitaþi importanþi.

Organizatorii acestor întâlniri sunt Asociaþia Studenþilor
Timoceni ºi Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova,
în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”.

MARGA BULUGEAN

 200 de elevi s-au întors din vacanþã cu râie ºi pãduchi 200 de elevi s-au întors din vacanþã cu râie ºi pãduchi 200 de elevi s-au întors din vacanþã cu râie ºi pãduchi 200 de elevi s-au întors din vacanþã cu râie ºi pãduchi 200 de elevi s-au întors din vacanþã cu râie ºi pãduchi
Odatã cu reînceperea ºcolii, dupã vacanþa intersemestrialã, medicii au pornit o serie

de controale în unitãþile de învãþãmânt pentru a verifica starea de sãnãtate a elevilor.
Triajul epidemiologic, efectuat în primele sãptãmâni ale semestrului doi, a scos la
ivealã peste douã sute de cazuri de elevi cu râie ºi pãduchi. Pe lângã acestea doctorii
au diagnosticat ºi destui copii cu varicelã, alte boli iunfecþioase, anginã sau micoze.

de cazuri. Nici în mediul rural nu au fost
puþine situaþii de acest gen, 351 elevi fiind
diagnosticaþi cu diverse probleme.
Medicii au diagnosticat
ºi 24 de cazuri de varicelã

Triajul epidemiologic care se face dupã
fiecare vacanþã nu aduce veºti bune când
vine vorba de capitolul igienã a elevilor. În
urma triajului epidemiologic, medicii au des-
coperit, printre altele, 7 de cazuri de scabie
(râie). Cele mai multe sunt însã cazurile de
pediculozã (pãduchi), fiind întâlnite la 113
de elevi din urban ºi 91 în rural.

Tot în urma triajului epidemiologic efec-
tuat de medici, au fost depistate ºi 24 de
cazuri de varicelã, o afecþiune contagioasã
care foarte uºor se poate transmite în interi-
orul unei comunitãþi. Din acest motiv, medi-
cii i-au trimis acasã pe cei infectaþi. Abia dupã
ce se vor vindeca, aceºtia se pot întoarce la
ºcoalã. Pe lângã varicelã, s-au întâlnit ºi multe
cazuri de elevi cu micoze (ciupercã). Potri-

vit statisticilor realizate de Direcþia de Sãnã-
tate Publicã, în Dolj au fost identificate 26
de cazuri în urban ºi 22 în rural.

Tot în urma acestor controale, au fost
descoperiþi elevi cu anginã pectoralã  – o
afecþiune care poate provoca boli la nivelul
plãmânilor. Conform situaþiei prezentate de
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, 282 de copii
sufereau de aceastã afecþiune la momentul
efectuãrii controalelor în ºcoli. În plus, încã
293 de elevi au fost trecuþi, în raportul DSP,
la capitolul „alte boli infecþioase”.

Scopul triajului epidemiologic a fost ace-
la de a controla elevii care vin din afara co-
munitãþii ºi pot aduce cu ei diverse afecþi-
uni, unele cu potenþial infecto-contagios.
Controlul s-a fãcut, în fiecare clasã, de me-
dicul ºcolar sau, dupã caz, de medicul de
familie ºi cadrele didactice. Fiecare copil a
fost întrebat dacã a avut probleme de sãnã-
tate. Cei care au fost identificaþi cu afecþiuni
contagioase sunt scoºi în afara comunitãþii
ºcolare pânã se vindecã. În tot acest timp
au primit, acolo unde a fost cazul, tratament.

Controale se repetã dupã fiecare vacanþã
Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sã-

nãtate Publicã Dolj, aceste controale se des-
fãºoarã periodic, de obicei pe parcursul a

douã sãptãmâni, imediat dupã vacanþã ºi
pornesc de la ideea cã este necesarã o su-
praveghere pe o perioadã cât mai îndelun-
gatã a întregii comunitãþi ºcolare. În mediul
urban sarcina le revine medicilor ºcolari în
timp ce în comunitãþile din mediul rural res-
ponsabilitatea monitorizãrii elevilor aparþine
medicilor de familie.

ªi dupã vacanþa de iarnã medicii doljeni au
descoperit numeroase cazuri de pediculozã
ºi scabie. Odatã cu reînceperea cursurilor
peste 200 de elevi din unitãþile de învãþãmânt
doljene s-au întors la ºcoalã, atunci, cu râie ºi
pãduchi. Nici atunci nu au lipsit situaþiile în
care medicii au diagnosticat afecþiuni mai gra-
ve aºa cum ar fi angina, care poate provoca
boli la nivelul plãmânilor sau varicela.

RADU ILICEANU

„Personalitãþi marcante din Istoria
Basarabiei ºi Timocului”, ajuns la finalOra de religie în ºcoli – temã

de dezbatere
Curtea Constituþionalã  a stabilit,

prin Decizia nr. 669/12.11.2014,
ca orele de religie sã aibã un statut
cu totul nou. Practic, s-a schimbat
cu totul modul de frecventare a
cursurilor de cãtre elevi, ceea ce,
în noile circumstanþe, îi pune într-o
situaþie specialã ºi pe profesorii de
specialitate. Situaþia este cât se
poate de complexã, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj cãutând  un
mod de rezolvare, benefic pentru
toate pãrþile implicate.

doua specialitãþi. Noi le vom acorda tot sprijinul ºi, acolo
unde este posibil, le vom completa catedrele. Sigur, ar fi
foarte bine sã rãmânã numãrul minim de elevi la o clasã de
învãþãmânt primar-gimnazial – 12 elevi , sau de 15 în învã-
þãmântul liceal, pentru a nu fi diminuatã norma didacticã.
Dacã nu se ating aceste numere de ºcolari, vor fi creeate
grupe pentru religie”, a declarat prof. Nicuºor Cotescu, in-
spector general adjunct al ISJ Dolj.
„Credem cã mesajul acestei ore este foarte puternic”

Aceastã orã de religie are ºi o conotaþie socialã, mai ales
în mediul rural. „Credem cã mesajul acestei ore este foarte
puternic. Depinde ºi de pãrinþi ce vor alege pentru copiii lor
în acea orã liberã, dacã aplicã pentru renunþarea la cursurile
respective. Credem cã renunþarea va fi mai micã în mediul
rural, acolo unde comunitãþile sunt strânse ºi fiecare se cu-
noaºte cu fiecare. Este adevãrat, a scãzut ºi încrederea în
Bisericã ºi poate, de aceea vor fi anumite probleme. Ori-
cum, dacã în acest an ºcolar nu se mai poate modifica foar-
te mult în orarul educaþional, recomandarea ministerului este
ca, în 2015/2016, aceste ore de religie sã fie trecute în pro-
gram ori ca prima, ori ca ultima orã de curs. Elevii care vor
renunþa la ora de religie nu vor avea afectatã nota semestria-
lã sau anualã”, a mai spus Nicuºor Cotescu.

ªi celelalte culte au aceleaºi drepturi
Ora de religie nu este doar pentru ortodocºi, ci ºi cele-

lalte culte religioase acceptate de legislaþia româneascã au
aceleaºi drepturi. La ora actualã, statul recunoaºte 18 culte
sau organizaþii religioase. „Pânã acum, nu avem solicitãri
pentru aceste ore de religie. Sigur, dacã vor exista cereri ºi
dacã vom gãsi cadre calificate vom asigura desfãºurarea
învãþãmântului religios în astfel de cazuri”, a completat
Nicuºor Cotescu.

CRISTI PÃTRU
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Evocând “o retragere organizatã ºi pla-
nificatã”, preºedintele ucrainean Petro Po-
roºenko n-a convins pe nimeni. Miercuri,
18 februarie a.c, câteva mii de militari
ucrainieni - mereu s-a evitat numãrul exact
- cantonaþi lângã Debaltsevo n-au reuºit
sã rupã încercuirea separatiºtilor, dar au
fost lãsaþi în cele din urmã sã pãrãseascã
poziþiile deþinute. Armata ucraineanã vor-
beºte de ºase morþi, dar la morga oraºului
Artemivsk, jurnaliºtii au consemnat 40 de
cadavre. Circa o sutã de rãniþi se aflã in-
ternaþi la spitalul din oraº. Debaltsevo se
aflã la 20 de kilometri de Artemivsk. De
miercuri, Debaltsevo, oraº cu 25.000 de
locuitori pe timp de pace, a trecut sub
controlul separatiºtilor pro-ruºi. Consi-
tuind o poziþie strategicã pentru statul-
major ucrainean, ca nod feroviar, el fãcea
legãtura între Doneþk ºi Lugansk “capita-
lele republicilor separatiste”. Miercuri, în
preambului unei reuniuni a Consiliul naþi-
onal de securitate ºi de apãrare, liderul
ucrainean a anunþat cã þara sa a cerut tri-
miterea unei misiuni a poliþiei Uniunii Eu-
ropene. Aceasta ar fi “cea mai bunã opþi-
une pentru garantarea securitãþii în situa-
þia în care încetarea focului n-a fost res-
pectatã nici de Rusia, nici de cei pe care
îi susþine”. O nouã discuþie telefonicã,

Guvernul  de la Atena a tri-
mis oficial o cerere privind pre-
lungirea cu ºase luni a planului
de asistenþã financiarã convenit
cu creditorii internaþionali. Scri-
soarea guvernului grec prin
care se solicitã extinderea acor-
dului este vãzutã drept un sem-
nal „pozitiv” ce „deschide calea
cãtre un compromis rezonabil”,
dupã cum a precizat Jean-Clau-
de Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene.

Acordul pe care Grecia l-a
încheiat în 2010 cu Uniunea Eu-
ropeanã, Banca Centralã Euro-
peanã ºi Fondul Monetar Inter-
naþional pentru un pachet de aju-
tor financiar în valoare de 240
de miliarde de euro expirã la
sfârºitul lunii februarie. Fãrã o
nouã înþelegere cu creditorii sãi,

Manifestaþie
de proporþii

la Buenos Aires
în memoria
procurorului

Alberto Nisman
Peste 400.000 de argenti-

nieni au defilat pe strãzile
capitalei Buenos Aires, la un
marº al tãcerii în memoria
procurorului Alberto Nis-
man. Acesta a fost gãsit
mort în urmã cu o lunã, la
scurt timp dupã ce a acuzat-
o pe Cristina Kirchner,
preºedintele Argentinei, de
obstrucþionarea justiþiei.
Manifestaþia uriaºã a avut
loc în urma apelului lansat
de ºase procurori opozanþi ai
guvernului de centru-stânga
condus de Cristina Kirchner.

Alberto Nisman, 51 de
ani, a fost gãsit mort la 18
ianuarie în apartamentul
sãu, împuºcat în cap, cu un
revolver lângã el, în baia
apartamentului. Ancheta se
îndreaptã spre un caz de
suicid, în absenþa unor
elemente tangibile care sã
direcþioneze investigaþiile
spre o altã ipotezã.

Dispariþia lui Alberto
Nisman a ridicat foarte
multe semne de întrebare cu
cât la 19 ianuarie el urma sã
detalieze în faþa parlamentu-
lui acuzaþiile împotriva
Cristinei Kirchner.

Statul Islamic
ar plãnui atacuri
teroriste împotriva

unor misiuni
diplomatice
din Turcia

Mai multe misiuni diplo-
matice din Ankara ºi Istan-
bul ar putea fi vizate de
atacuri teroriste, dupã ce
membri ai Statului Islamic
au pãtruns în Turcia. Potri-
vit presei locale, alþi 3.000
de militanþi intenþioneazã sã
intre pe la frontiera din sud
a þãrii, dupã ce nu au reuºit
sã preia controlul asupra
oraºului kurd sirian Kobane.
În plus, mai mulþi cetãþeni
sirieni ºi palestinieni, cu
vârste între 17 ºi 25 de ani,
ce au pãtruns pe teritoriul
Turciei susþinând cã sunt
refugiaþi, ar plãnui sã plece
cãtre Europa - prin Bulgaria
- pentru a ataca state care
fac parte din coaliþia împo-
triva Statului Islamic.
Organizaþia Naþionalã turcã
pentru Informaþii (MIT) ar
fi alertat deja poliþia ºi
jandarmeria pentru a pre-
veni eventualele atacuri
teroriste.

Strategia de securitate a Uniu-
nii Europene, adoptatã în urmã
cu 12  ani, va fi revizuitã. Aceas-
tã hotãrâre a fost luatã la finalul
reuniunii informale a miniºtrilor
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Cum a pierdut Kievul DebaltsevoCum a pierdut Kievul DebaltsevoCum a pierdut Kievul DebaltsevoCum a pierdut Kievul DebaltsevoCum a pierdut Kievul Debaltsevo
între “pãrinþii” acordului Minsk 2 a fost
prevãzutã pentru ziua de ieri. Acum se dis-
cutã despre faptul cã “problema Debaltse-
vo”, în lungile ore de negocieri, n-a fost
ridicatã. Se spune cã discuþia între Vladi-
mir Putin ºi Petro Poroºenko a avut loc în
urmãtorii termeni: “Sunteþi încercuiþi. Ce
faceþi?”, ar fi spus Vladimir Putin. “Nu, nu
suntem înxcercuiþi”, a rãspuns omologul
sãu ucrainean, care a reproºat în acest cli-
mat, lipsa de camaraderie, invocând cã, de
fapt, Debaltsevo a fost tot timpul evocat.
Petro Poroºenko a reamintit cã în dimineaþa
zilei de 12 februarie, când semnarea acor-
dului era iminentã, subit enervat ar fi de-
clarat : “Condiþiile puse de ruºi sunt inac-
ceptabile!”. Tot el a adãugat cã “mai rãmâ-
ne o speranþã”. Preºedintele rus n-a cedat
nimic. El cunoºtea situaþia din teren ºi de-
nigrarea interlocutorului sãu nu l-a impre-
sionat cu  nimic: “Discuþiile referitoare la
Debaltsevo n-au evoluat o iotã”. Consiliul
de Securitate al ONU a adoptat o rezoluþie
privind respectarea angajamentelor luate la
Minsk. Numai cã aceleaºi cauze vor pro-
duce aceleaºi efecte. Pierderea oraºului
strategic Debaltsevo este o loviturã sim-
bolicã foarte durã pentru Kiev. La Shiro-
kino, un oraº lângã Mariupol, miliþiile na-
þionaliste ucrainiene (batalioanele Azov ºi

Donbass), ai cãror lideri au anunþat cã re-
fuzã încetarea focului, au încercat o ofen-
sivã contra sepratiºtilor, dar fãrã succes,
în pofida susþinerii cu artilerie a armatei
regulate. Retragerea din Debaltsevo, pe
lângã efectivul de militari, mai presupune
ºi o cantitate fãrã precedent de blindate ºi
piese de artilerie, deplasate pentru a veni
în ajutorul rezistenþei ucrainiene. Pierde-
rea punctului Debaltsevo îi creeazã mari
dificultãþi lui Petro Poroºenko, acuzat în
presa de la Kiev. Se repetã cu obstinaþie
cã dacã existã o soluþie pentru sfârºitul
conflictului ucrainean ea nu este decât po-
liticã. Deocamdatã se reaminteºte o frazã
din acordul Minsk 2, trecutã cu vederea
de media: liderii rãmân ataºaþi perspecti-
vei unui spaþiu umanitar economic comun
de la Atlantic la Pacific, fondat pe depli-
nul respect al dreptului internaþional ºi al
principiilor OSCE. S-ar putea crede cã
acordul de la Minsk a pus pe hârtie pro-
iectul gaulist ºi miterandian al unei mari
Europe care întinde mâna Rusiei. Fructul
ranforsat al cuplului franco-german. Nu-
mai cã metoda de negociere a lui Vladimir
Putin rãmâne condamnabilã ºi lasã impre-
sia cã, de fapt, n-a vrut decât sã câºtige
timp, sã temporizeze situaþia din teren
pentru alte miºcãri periculoase.

Strategia de securitate a UE va fi revizuitã

Grecia: „Un compromis rezonabil”

europeni ai Apãrãrii, ce a avut loc
la Riga pe parcursul a douã zile,
miercuri ºi joi.

Pe ordinea de zi a reuniunii de
la Riga a miniºtrilor Apãrãrii din

þãrile Uniunii Europene au figu-
rat probleme ce vor fi abordate
în timpul discuþiei despre Apãra-
re ce va avea loc în iunie în ca-
drul Consiliului European. Prin-
cipalele subiecte abordate au fost
ameninþãrile hibride ºi comunica-
rea strategicã, operaþiunile inter-
naþionale ºi unitãþile de luptã ale
UE, precum ºi modificarea situa-
þiei privind securitatea pe plan
global.

„Am convenit ca liderii þãrilor
sã discute în iunie despre provo-
cãrile la adresa securitãþii strate-
gice, precum ºi despre poziþia
comunã a UE pe marginea aces-
tor probleme. Una dintre aceste
provocãri o reprezintã, fãrã în-
doialã, ameninþãrile hibride, iar
acþiunile Rusiei în Ucraina ne-au
arãtat cât de periculoase sunt ele

pentru securitatea noastrã. De
aceea, am vorbit separat despre
preîntâmpinarea ameninþãrilor
hibride ºi comunicarea strategi-
cã”, a precizat  ministrul leton
apãrãrii, Raimonds Vejonis .

La mijlocul acestei sãptãmâni
a avut loc la Riga o reuniune in-
formalã a miniºtrilor apãrãrii din
þãrile UE, în timpul cãreia pãrþile
au abordat probleme de actualita-
te în ceea ce priveºte pregãtirea
pentru viitoarele discuþii privind
apãrarea ce vor avea loc în iunie
la Consiliul European. La reuniu-
ne au luat parte secretarul gene-
ral al NATO, Jens Stoltenberg,
înaltul reprezentant al UE pentru
afaceri externe ºi politicã de se-
curitate, Federica Mogherini, mi-
niºtrii apãrãrii ai celor 28 de þãri
membre ale UE ºi alþi oficiali.

Grecia ar putea intra în incapa-
citate de platã pânã la finalul lu-
nii martie ºi ar putea pãrãsi zona
euro.

Discuþiile dintre Grecia ºi mi-
niºtrii de Finanþe din zona euro
au eºuat luni iar Atena are ter-
men limitã pânã vineri sã facã o
solicitare oficialã pentru prelun-
girea actualului program, care se
terminã în data de 28 februarie.
Datoria Greciei se ridicã în pre-
zent la aproximativ 315 miliar-
de de euro ºi reprezintã 175%
din PIB.

O nouã reuniune a miniºtri-
lor de Finanþe din zona euro va
avea loc în aceastã dupã-amia-
zã la Bruxelles, dupã eºecul Gre-
ciei de a-ºi convinge partenerii
în cadrul celorlalte douã întâl-
niri precedente.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Organizate, în parteneriat, de Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, Mitropo-
lia Olteniei, Secþia de Artã Sacrã a Facultãþii de
Teologie din Craiova ºi Asociaþia Studenþilor
Creºtin Ortodocºi Români (ASCOR), filiala
Craiova, evenimentele de ieri nu au fost singu-
lare în programul manifestãrilor comemorative
din zona Olteniei dedicate lui Constantin Brân-
cuºi, la împlinirea a 139 de ani de la naºtere.
Însã au cãpãtat amploare mai cu seamã în Cra-
iova ºi Târgu Jiu – douã oraºe care au marcat
anii copilãriei ºi adolescenþei sculptorului.

Biserica „Madona Dudu”,
sprijin pentru Brâncuºi

Iniþiativa Mitropoliei Olteniei ºi Facultã-
þii de Teologie din Craiova, de a se implica
în acest program, a fost salutatã, ieri, de
Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
„Brâncuºi de la bisericã a plecat ºi a ajuns
ceea ce este astãzi, comemorat ºi aniver-
sat în întreaga lume. Biserica este cea care
i-a sprijinit cariera în perioada de început,
atunci când avea nevoie de un imbold sã
meargã mai departe”, a subliniat acesta.

Într-adevãr, lui Constantin Brâncuºi i-a
acordat sprijin Biserica „Madona Dudu” – cu-
noscutã mai ales sub numele de Catedrala
Maicii Domnului, una dintre cele mai mari bi-
serici ortodoxe din Craiova. Este biserica unde
Brâncuºi a fost cântãreþ la stranã pe timpul cât
a urmat cursurile ªcolii de Arte ºi Meserii
(1894-1898) ºi care a oferit, de-a lungul tim-
pului, nenumãrate burse de studiu pentru co-
pii din familii sãrace, pentru a-ºi putea conti-

Împlinirea a 139 de ani de la naºterea sculptorului
considerat „unul din cei mai mari creatori ai tuturor
timpurilor”, Constantin Brâncuºi, a prilejuit, ieri, la
Craiova, o suitã de manifestãri comemorative, me-
nite a readuce în actualitate dimensiuni ale operei ºi
personalitãþii sale artistice. De dimineaþã, a avut loc
o slujbã de pomenire la Biserica „Madona Dudu” –
nu întâmplãtor aleasã, cãci aici Brâncuºi a fost cân-
tãreþ la stranã ºi tot de-aici a primit o bursã pentru a-

Fãuritor al ºcolii muzicale vieneze, Joseph Haydn este unul
dintre cei mai fecunzi ºi mai influenþi compozitori de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea. Prodigioasa sa producþie simfonicã, de
un nivel artistic nemaiîntâlnit pânã la el, a contribuit la cristaliza-
rea trãsãturilor fundamentale ale simfonismului clasic vienez. Pe
lângã cele 104 simfonii, 36 concerte instrumentale ºi numeroa-
se uverturi, a mai scris peste 350 de lucrãri pentru diferite for-
maþii de muzicã de camerã, peste 60 de sonate pentru pian ºi

pentru vioarã ºi pian, precum ºi lucrãri instrumentale mai mici.
Scrisã în 1786, Simfonia nr. 88 în Sol major constituie o etapã impor-

tantã în cristalizarea concepþiei simfonice haydniene. „Chiar situarea ei –
ax de simetrie între compoziþiile de gen pariziene ºi cele londoneze – îi
conferã unicitate, lucrarea fiind rezultatul unor acumulãri progresive, re-
velate subtil în pagini muzicale de o extraordinarã frumuseþe”, subliniazã
reprezentanþii Filarmonicii craiovene.

Cealaltã lucrare care va fi cântatã astã-searã, în premierã la Craiova –
„Missa in tempore belli” („Missa în vreme de rãzboi”) – este  una dintre
cele mai populare din cele 14 misse ale lui Haydn. A compus-o la Eisenstadt,
în august 1796, în momentul de mobilizare generalã a Austriei pentru rãzboi.
Lucrarea a fost cântatã pentru prima datã pe 26 decembrie 1796, în Biserica
Piariºtilor de Maria Treu în Viena. Lucrarea exprimã un sentiment antirãzboi-
nic, chiar dacã nu existã nici un mesaj explicit în text ºi nici un indiciu clar
furnizat de compozitor. Însã construcþia missei ºi atmosfera degajatã se con-
stituie într-un manifest care pledeazã pentru pace ºi armonie, subliniind ra-
vagiile ºi ororile violenþei ºi urii dintre oameni.

În concertul din aceastã searã, la pupitrul dirijoral se va afla Orazio Baronel-
lo (Italia), absolvent al cursurilor Conservatorului „Vincenzo Bellini” din Palermo
– clasa de contrabas. Demonstrând abilitãþi deosebite în domeniile compoziþiei ºi
dirijatului de orchestrã, s-a perfecþionat ºi în aceste specializãri atât la Roma, cât
ºi în cadrul Academiei din Pescara. Actualmente deþine funcþia de dirijor per-
manent al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Plo-
ieºti, fiind prezent cu regularitate în programele stagiunilor de concerte ale
Orchestrei Naþionale Radio ºi Filarmonicii „George Enescu” din Bucureºti.

Primã audiþie la Craiova cu o lucrare de Haydn,
sub bagheta dirijoralã a italianului Orazio Baronello

 Soprana Anna Mirescu a urmat cursurile Universitãþii de Muzicã
din Bucureºti – secþia canto, clasa prof. Georgeta Stoleriu (promoþia 2006),
urmate, tot aici, în 2007, de un masterat. În prezent este membrã a Corului
Naþional de Camerã „Madrigal” ºi îºi continuã activitatea solisticã.
 Mezzosoprana Claudia Codreanu a absolvit Academia de Muzi-

cã Bucureºti (1991, clasa prof. Georgeta Stoleriu) ºi cursuri de speciali-
zare la Viena (1991-1996). A susþinut cu succes concerte, recitaluri ºi
spectacole de operã, azi fiind ºi lector univ. dr. la Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti (secþia canto).
 Absolvent al Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti, te-

norul Nicolae Simonov este artist liric în cadrul Corului Academic Ra-
dio. A susþinut  concerte, recitaluri ºi spectacole la Filarmonica „George
Enescu”, Radiodifuziune ºi Opera Naþionalã Bucureºti, sub baghetele unor
maeºtri de prestigiu.
 Basul ªtefan Schuller a absolvit Academia de Muzicã Bucureºti –

clasele de canto (prof. Dan Iordãchescu), oratoriu (prof. Emilia Petrescu),
lied (prof. Pompei Hãrãºteanu), regie (prof. George Zaharescu). A fost solist al
Operei din Braºov (1995-2002) ºi al Operei Naþionale Bucureºti (2002-2013).

Seria de concerte „Sã-l
(re)descoperim pe Haydn”,
inauguratã în toamna anului
trecut de Filarmonica „Oltenia”,
continuã  astã-searã, de la ora
19.00, cu un concert vocal-
simfonic ce propune spre audiþie
douã lucrãri ale prodigiosului
compozitor austriac. Este vorba
despre Simfonia nr. 88 în Sol
major, Hob.I:88 ºi, în primã
audiþie la Craiova, „Missa in
Tempore Belli” pentru soliºti, cor
ºi orchestrã, Hob.XXII:9. Îºi dau
concursul Orchestra Simfonicã
ºi Corala Academicã ale Filar-
monicii craiovene, cu Orazio
Baronello (Italia) la pupitrul
dirijoral, soliºtii Anna Mirescu
(sopranã), Claudia Codreanu
(mezzosopranã), Nicolae Simo-
nov (tenor) ºi ªtefan Schuller
(bas). Biletele pentru concert
costã 15 lei ºi, pentru elevi,
studenþi, pensionari, 10 lei.
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ºi putea continua studiile. Mai apoi, la Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” s-a deschis o
expoziþie de fotografie, ce cuprinde 25 de lucrãri rea-
lizate de Emil Bãnuþi în zona Gorjului – spaþiu de
culturã ºi spiritualitate care l-a inspirat pe marele
sculptor. Tot la bibliotecã publicul poate vizita o expo-
ziþie de carte, cu aproape 50 de lucrãri despre viaþa ºi
opera brâncuºianã, dintre cele mai reprezentative
aflate în colecþiile instituþiei.

nua studiile. Doi dintre elevii bursieri au fost
Constantin Brâncuºi ºi Nicolae Titulescu. „În
aceastã bisericã Brâncuºi a gãsit un reazem
deosebit, ea a avut grijã ca acest fenomen unic
sã nu rãtãceascã ºi sã îºi gãseascã calea”, a
menþionat pr. lector univ. dr. Ion Resceanu,
de la Facultatea de Teologie din Craiova.

În spaþiul culturii ºi spiritualitãþii
tradiþionale din Gorj care l-a inspirat
Dedicatã lui Constantin Brâncuºi, expozi-

þia de fotografie „Lumea spiritualitãþii tra-
diþionale a lui Constantin Brâncuºi” des-

chisã la Biblioteca Judeþeanã reuneºte lucrãri
realizate de artistul Emil Bãnuþi în judeþul
Gorj, în cadrul unui proiect cultural derulat
de Mitropolia Olteniei în anul 2008. „Expozi-
þia ilustreazã spiritualitatea locului, prin inter-
mediul imaginilor ce surprind elemente artis-
tice ale bisericilor de lemn pe care le întâlnim
în zonã. Brâncuºi s-a inspirat din aceste linii

tradiþionale ale
sculpturii româ-
neºti, din arta popularã. Expoziþia ilustreazã
acest spaþiu de culturã ºi spiritualitate care l-
a inspirat. Cu aceastã lume marele Brâncuºi a
plecat mai departe, cãtre Paris, care i-a des-
chis alte porþi…”, a menþionat Ion Resceanu.

„Brâncuºi a fost ºi este încã
ambasadorul nostru în lume”

La importanþa ºi semnificaþia creaþiei brân-
cuºiene s-au referit, în cadrul evenimentului
de ieri, ºi alþi invitaþi. „Brâncuºi a fost ºi este

încã ambasadorul nostru în lume, oricând –
ºi în timpul vieþii ºi, iatã, ºi dupã. În cuvinte
puþine nu putem sã redãm importanþa pe care
o are pentru noi, pentru români. E bine sã
facem cât mai mult pentru a fi în continuare
cunoscut, de cât mai mulþi. ªi nu numai el, ci
ºi arta noastrã tradiþionalã, unde îºi are seva
toatã creaþia sa”, a afirmat prof. Emilian

Popescu, care a amintit, în context, ºi de Sim-
pozionul Internaþional de Sculpturã „Dru-
muri brâncuºiene” organizat la Craiova din
anul 2013, precum ºi de cele ºase sculpturi
brâncuºiene adãpostite azi de Muzeul de Artã.
De asemenea, Dan Lupescu – director al
revistei de culturã „Lamura”, s-a referit la
scrierile despre omul ºi artistul Constantin
Brâncuºi, subliniind importanþa revistei „Ra-
muri” ºi volumele lui V.G. Paleolog.

Viaþa ºi opera sculptorului –
între copertele

a aproape 50 de cãrþi expuse
Dimensiuni ale creaþiei ºi persona-

litãþii brâncuºiene publicul poate re-
gãsi ºi în expoziþia de carte deschisã,
ieri, tot la Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”. În cele opt
vitrine sunt prezentate aproape 50 din-
tre cele mai reprezentative lucrãri de-
spre viaþa ºi opera sculptorului. Aºa
sunt „Brâncuºi inedit. Însemnãri ºi
corespondenþã româneascã” – ediþie
de Doina Lemny ºi Cristian Robert
Velescu (Editura „Humanitas”),

„Brâncuºi. Pravila de la Craiova” de Pe-
tre Pandrea (Ed. „Vremea”), „Imagine ºi
simbol la Brâncuºi” de Adrian Petringena-
ru, „Brâncuºi – Brâncuºi” de V.G. Paleo-
log (Ed. „Scrisul Românesc”), „Constan-
tin Brâncuºi” de M. Deac (Ed. „Meridia-
ne”) º.a. Între exponate se regãsesc ºi al-
bume de artã, ºi fotografii.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Târgul GAUDEAMUS aduce la Craiova lansãri de
cãrþi, dezbateri ºi un club de englezã în week-end!

Deschiderea oficialã: miercuri, 25 februarie, ora 12.00, în foaierul TNC!
Cu o carte, se face primãvarã… Cel puþin la Craio-

va, unde Caravana GAUDEAMUS revine, pãstrând tra-
diþia, ºi în 2015, pentru a marca printr-un eveniment cu
totul special trecerea într-un nou anotimp. Organizatã
de Radio România – Centrul Cultural Media Radio Ro-
mânia ºi Radio România Oltenia, ediþia craioveanã a

Târgului GAUDEAMUS se va desfãºura în perioada 25
februarie – 1 martie, în foaierul Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”. Deschiderea oficialã va avea loc miercuri,
25 februarie, la ora 12.00, iar programul de vizitare va fi,
pânã sâmbãtã, între orele 10.00-18.00, iar duminicã, în-
tre 10.00 ºi 15.00. Publicul va avea acces liber.

Potrivit organizatorilor, oferta ediþiei cu
numãrul 14 a evenimentului de la Craiova
readuce în atenþia publicului câteva dintre
elementele care definesc profilul ºi atmosfera
specifice târgurilor GAUDEAMUS. Aºa sunt
o selecþie generoasã de titluri reprezentative
pentru piaþa româneascã (carte, audiobook,
CD/DVD, jocuri educative) – multe dintre
ele extrem de potrivite pentru a fi oferite celor

dragi alãturi de sau chiar în locul tradiþiona-
lului mãrþiºor – ºi importante reduceri de
preþuri, pachete ºi oferte promoþionale.

Dezbateri numeroase ºi pe teme diverse
De asemenea, este anunþat „un program

dens ºi variat de evenimente culturale, într-
un numãr-record pentru Târgul GAUDEA-
MUS Craiova”. Se detaºeazã dezbaterile, pe
teme precum „Amprenta literaturii asupra
educaþiei” – la care vor participa scriitori,
profesori, studenþi, elevi, iubitori de litera-
turã (25 februarie, ora 13.00), „De ce mai
eºti în România?” (25 februarie, ora 14.30),
„Cititul dãuneazã grav inculturii” (26 fe-
bruarie, ora 12.00), „Ce mai e nou în lite-
raturã?” – cu membri ai Filialei Craiova a
Uniunii Scriitorilor din România (26 februa-
rie, ora 14.30), „Cartea, sãnãtatea ºi miº-
carea, la doi paºi de tine!” – având invitaþi
specialiºti din domeniul culturii sportului ºi
kinetologiei (27 februarie, ora 12.00) º.a.

Marin Sorescu ºi Adrian Cioroianu,
între autorii prezentaþi publicului

Cea mai consistentã parte a programului
o reprezintã însã lansãrile de cãrþi, publica-

te la editurile craiovene
„Aius”, „Universitaria”, „Alma”, „Scrisul
Românesc”, dar prezentate ºi la standurile
Editurii „Eikon”, Academiei de Studii Eco-
nomice din Bucureºti ori Radio România
Oltenia Craiova. Publicul este invitat, spre
exemplu, la lansarea câtorva volume de
Marin Sorescu (ediþii îngrijite de prof. Geor-
ge Sorescu), între care „Romanul cãlãto-
riilor. Jurnal inedit” (vol. VII), ºi a altuia
sub semnãtura tatãlui scriitorului, ªtefan I.
Sorescu („Versuri de pe front”). De ase-
menea, nepoata poetului din Bulzeºti, prof.
dr. Sorina Sorescu, va lansa volumul „Ro-
manele lui Augustin Buzura. O lecturã me-
tacriticã” (Ed. „Aius”).

Alte lucrãri care vor fi prezentate la Târgul
GAUDEAMUS de la Craiova aparþin istoricu-
lui Adrian Cioroianu – „Comuniºtii înainte de
comunism. Procese ºi condamnãri ale ilega-
liºtilor din România” (Ed. „Scrisul Româ-
nesc”), profesorului Ovidiu Ghidirmic –
„Confruntãri critice. Teoria ºi practica her-
meneuticii” (Editura Academiei Române), cer-
cetãtorilor Cornel Bãlosu ºi Nicolae Mihai –
„Cultura popularã la români. Context istoric
ºi specific cultural” (Editura Universitaria).

Ateliere de poveºti
ºi de conversaþie în limba englezã

Tradiþia unor evenimente este dusã mai de-
parte ºi la aceastã ediþie a Târgului GAUDEA-
MUS. Aºa sunt finala zonalã a Concursului
Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu”,
adresat liceenilor, „Invitaþi de nota 10: Olim-
picii României” – cu participarea elevilor din
zona Olteniei premiaþi la concursuri internaþi-
onale la diverse discipline, concursul „Miss
Lectura” ºi Tombola Gaudeamus. Ca o nou-
tate, programul va cuprinde, pe parcursul zi-
lelor de sâmbãtã, 28 februarie, ºi duminicã, 1
martie, între orele 10.00 ºi 12.00, Clubul de
Englezã „Fly High”, cu ateliere de poveºti în
englezã pentru copii („Storyland”) ºi ateliere
de conversaþie în englezã („Britteen”).

Ca ºi la ediþiile precedente, expozanþii ºi
vizitatorii sunt invitaþi sã participe la proiec-
tul „Cãrþile se întorc acasã”, prin interme-
diul cãruia aproape 110.000 de volume do-
nate cu prilejul Târgurilor GAUDEAMUS,
începând cu anul 2010, au ajuns în biblio-
teci publice ºi ºcolare, majoritatea din me-
diul rural, subfinanþate la capitolul achiziþii.
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La Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj a fost, ieri,
sãrbãtoare. Una a tradiþiilor, pe care douã repre-
zentative comune ale judeþului continuã sã le pãs-
treze. Gustul bucãtãriei tradiþionale de la Bârca,
evidenþiat prin proiectul „Dolju-n bucate”, s-a
întâlnit aici cu frumuseþea costumului popular din
Giurgiþa, adusã de expoziþia Mihaelei Tomescu

intitulatã „Straie populare în miniaturã”. Celor
prezenþi la eveniment li s-au aºezat dinainte gus-
toase sarmale în foi de viþã ºi în ciuºti, pâine-n
foi ºi mere coapte, precum ºi minuþiozitatea cu-
sãturilor populare de care poate da dovadã numai
cineva care afirmã din tot sufletul: „Iubesc cos-
tumul popular, este moºtenirea noastrã din strã-
buni”…

Localitãþile Bârca ºi Giurgiþa sunt „cumva… în-
frãþite”, remarca Amelia Etegan, manager al Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, „având în comun ºi dan-
sul popular, ºi tradiþiile, ºi gastronomia”. De aceea
au ºi fost aduse laolaltã, în Galeria „Cromatic”, cu
toate cele pe care le au mai de preþ.

Arta culinarã de la Bârca,
desãvârºitã de cele cinci minoritãþi

Poate ºi datoritã convieþuirii aici a cinci minoritãþi (romã,
albanezã, sârbã, bulgarã ºi greacã) – dupã cum sublinia un
localnic cu suflet mare ºi drag de folclor, Marina Cârjan –
, bucãtãria tradiþionalã de la Bârca a cãpãtat un asemenea
gust aparte, cãci a luat câte ceva din specificul fiecãreia. Ieri,
în cadrul proiectului „Dolju-n bucate” – demarat anul tre-
cut, cu sprijinul Primãriei oraºului Dãbuleni –, ºi-au aflat loc
pe masã o mulþime de bunãtãþi, care mai de care mai ademe-
nitoare prin aspect, miros ori gust. Aºa au fost ciorba de
peºte la ceaun, sarmalele în foi de viþã ºi în ciuºti, ciupercile
la cuptor, peºtele cu legume, piftiile ºi drobul. Le-au stat alã-
turi pâinea-n foi minþitã, dovleacul ºi merele coapte, coliva,
mâncarea de prune ºi turtiþele la ceaun.

„Vreau sã transmit tradiþia portului popular,
valoarea ºi frumuseþea lui”

De la arta culinarã n-a fost decât un pas pânã la arta cusã-
turilor populare, pe care atât de mult o îndrãgeºte Mihaela
Tomescu – director al Cãminului Cultural Giurgiþa. 40 de
pãpuºi în miniaturã, purtând frumoase straie îndeosebi din
zona Olteniei, dar ºi a Sibiului, stau dovadã, pe simezele Ga-
leriei „Cromatic”, a pasiunii ºi talentului sãu. „Sunt aici ele-

mente de costume populare care nu au mai putut fi recondi-
þionate. Mihaela Tomescu le-a dat viaþã prin aceste pãpuºi.
Se vede foarte bine cât este de talentatã ºi câtã muncã este în
spatele acestor creaþii”, a precizat Amelia Etegan, adãugând
cã expoziþia va fi prezentatã ºi la galeria pietonalã a Aeropor-
tului Internaþional Craiova.

„Am aceastã pasiune de câþiva ani, de când mã ocup de
costumele copiilor de la ansamblul nostru ºi de recondiþiona-
rea lor. Iubesc costumul popular, este moºtenirea noastrã din
strãbuni. El ne reprezintã în întreaga lume ºi face parte din
lada de zestre a românilor. Prin aceastã expoziþie vreau sã
transmit tradiþia portului popular, valoarea, frumuseþea ºi va-
rietatea lui”, a declarat Mihaela Tomescu.

***
La evenimentul de ieri de la Centrul Judeþean pentru Con-

servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj a fost pre-
zent ºi primarul comunei Giurgiþa, Viky Bonea, care a adus
cu el monografia localitãþii, recent apãrutã. „Este foarte vo-
luminoasã, sperãm noi cã am cuprins în ea cam tot ce se
întâmplã în comunã, toate obiceiurile ºi tradiþiile noastre”, a
menþionat acesta. N-au lipsit de la manifestare rapsozii popu-
lari, nici cãluºarii din vestita ceatã de la Giurgiþa – al cãrei
fost vãtaf, regretatul Nicolae Veleanu, a fost declarat de Mi-
nisterul Culturii „Tezaur Uman Viu”.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã a Finan-

þelor Publice Craiova - Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj organizeazã licitaþii publice în
condiþiile precizate de O.G.nr.92/2003 rep. privind Co-
dul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC D.C.
VALVIO SRL, Craiova, str. George Vilsan-cart. Eroilor,
nr. 4, bl.J3, sc.2, ap.1, jud Dolj, cod identificare fiscalã
18935313 în data de 06.03.2015, ora 10,00 pentru vân-
zarea bunurilor: ferestrau circular, prêt pornire lici-
taþie 17.657 lei; maºinã de aplicat cant neadezivat, prêt
pornire licitaþie 16.881 lei; maºinã fier forjat, prêt por-
nire licitaþie 6.531 lei; set staþionar, prêt pornire licita-
þie 1.964 lei. Amplasare: Craiova, str. Drumul Apelor,
nr. 4. 2.SC BOGDAMY  OIL SRL, Craiova-Cernele, str
Rovine, nr.77, cod identificare fiscalã 22093418 în data
de 06.03.2015, ora 12,00  pentru vânzarea urmãtoare-
lor proprietãþi: teren în suprafaþã de  2.000 mp situat
în extravilanul mun. Craiova, T72, P2, jud Dolj. Tere-
nul este situat în extravilanul mun. Craiova, în zona
de vest, la cca 1 km de cartierul Rovine 2 (Troaca),
cca 1 km de strandul Colosseum, cca 3 km de super-
market-ul PIC ºi în vecinatatea drumului Offroad  Malul
Jiului,nr. cad. 211748/cf 211748 Craiova, prêt pornire
licitaþie 9.300 lei. teren în suprafaþã de  8.000 mp si-
tuat în extravilanul mun. Craiova, T72, P17, jud Dolj.
Terenul este situat în extravilanul mun. Craiova, în
zona de vest, la cca 1 km de cartierul Rovine 2 (Troa-
ca), cca 1 km de strandul Colosseum, cca 3 km de
supermarket-ul PIC ºi în vecinãtatea drumului Offroad
Malul  Jiului, nr cad 211751/cf  211751 Craiova, prêt
pornire licitatie 47.775 lei. teren în suprafaþã de  4.800
mp situat în extravilanul mun. Craiova, T5, P23, jud
Dolj. Terenul este situat în extravilanul mun. Craiova,
în zona de vest, la limita intravilanului cartierului Ro-
vine 2 (Troaca), cca 1,5 km de strandul Colosseum,
cca 2 km de  supermarket-ul PIC ºi cca 2 m de drumul
Offroad  Malul  Jiului, la cca 1,5 km de DN6, nr cad
211610/cf 211610 Craiova, prêt pornire  licitaþie 70.088
lei, (proprietatile  dnei  PIRPIDEL CLAUDIA  ipotecate
în favoarea AJFP Dolj) ºi - teren în suprafaþã de 4.400
mp situat în extravilanul mun. Craiova, T46, P49, jud
Dolj. Terenul este situat în extravilanul mun. Craiova,
în zona de vest, vis-a-vis de strandul Colosseum, la
cca 2 km de cartierul Rovine 2 (Troaca ), cca 1km de
str Brestei, 2 km de supermarket-ul PIC, nr. cad 21083/
cf 211253 Craiova, prêt pornire licitaþie 160.763 lei,
(proprietatea dnei PUTUREANU MARILENA GUSTI
ipotecatã în favoarea AJFP Dolj). 3. SC RESCOMT SRL,
Malu Mare, sat Preajba, str. Arinului, nr.11, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 27138111 în data de 9.03.2015,
ora 10,00 pentru vânzarea bunurilor: sistem cofrat
zidarie din beton armat 40 m.l. MODEL ALSINA, pret
pornire licitaþie 170.000 lei; sistem cofrat marca STEN
CU SCHELA, preþ pornire licitaþie 104.700 lei ºi mi-
niexcavator BOBCAT S175 cu accesorii, an fabricaþie
2005, preþ pornire licitaþie 70.000 lei, proprietatea nu-
mitului Sandu Stelian Adrian, gajate în favoarea AJFP
Dolj. 4. SC P.C.M. GRUP SRL, Craiova, str. Calea Bucu-
resti, bl. U10, sc.1, ap.22, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 14248368 în data de 11.03.2015, ora 10,00 pentru
vânzarea terenului intravilan în suprafaþã de 1.288 mp
situat în Craiova, bdul Nicolae Romanescu, nr. 5A, nr
cad 212.877, înscris în cartea funciarã 212877 UAT
Craiova, pret pornire licitaþie 508.482 lei (actualizat
cf. art. 147, alin (2) din OG nr. 92/2003 rep. cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare), proprietatea numiþi-
lor Petria Cezar-Gabriel ºi Petria Marilena-Virginia

ipotecatã în favoarea AJFP Dolj. 5. SC GALINATUR
BIO SRL, Craiova, str. Rovine, nr. 34, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 14305323 în data de 11.03.2015, ora 12,00
pentru vânzarea bunurilor: Ferma Teasc, jud Dolj
compusã din teren 11.783 mp, halã nr.1= 767 mp ºi
halã nr. 2 = 653 mp, pret pornire licitaþie 423.641 lei;
moarã cu ciocãnele, pret pornire licitaþie 6.097 lei;
generator curent trifazic 400v-6kw, pret pornire lici-
taþie 2.452 lei; transformator trifazat, pret pornire lici-
taþie 8.205 lei; centralã Weissmann, pret pornire lici-
taþie 4.105 lei; linie adaptare 39,5’2, pret pornire licita-
þie 3.311 lei; linie adaptare + furajare, pret pornire lici-
taþie 13.946 lei; linie furaje 40,5M’3, pret pornire licita-
þie 10.545 lei; linie furajerã+adaptare completã - halã2,
pret pornire licitaþie 26.252 lei; siloz metalic, pret por-
nire licitaþie 3.908 lei; transportor, pret pornire licita-
þie 2.506 lei; ventilator FC 063-6eq 230 V COMPLET,
pret pornire licitaþie 3.047 lei; ventilator MULTIFAN,
pret pornire licitaþie 1.407 lei; ventilator MULTIFAN
E6E92, pret pornire licitaþie 1.613 lei; dozator reglare
injectare, pret pornire licitaþie 1.716 lei; curãþitor cu
presiune, pret pornire licitatie 10.482 lei; masina mar-
cat oua, pret pornire licitatie 22.629 lei; stampilã ouã,
pret pornire licitaþie 3.694 lei; aparat aer condiþionat,
pret pornire licitaþie 1.322 lei; instalaþie de aer condi-
tionat, pret pornire licitaþie 3.478 lei; centralã telefo-
nicã, pret pornire licitaþie 54.814 lei; autoturism Re-
nault Master, an fabricaþie 2012, nr. înmatriculare DJ-
21-ADM, pret pornire licitaþie 55.221 lei; autoturism
Mercedes Vito,an fabricaþie 2010, nr inmatriculare DJ-
30-ECO, pret pornire licitatie 42.143 lei; casa de locuit
P+1E; Sc 106,99 mp ºi teren aferent 340 mp, situatã în
Craiova, str. Rovine, nr. 34 (fost nr. 30), jud Dolj, pret
pornire licitaþie 355.380 lei. 6. SC IMMORTALITY SRL
Craiova, str. Popoveni, nr. 12, bl. I25, sc. 2, ap 3, jud.
Dolj, cod identificare fiscalã 23966049 în data de
11.03.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunului: auto-
turism marca Mercedes-Benz, tip E290TD Break, an
fabricaþie 1997, nr înmatriculare DJ-08-MEB, preþ por-
nire licitaþie 7.150 lei. Amplasare: sediul societãþii. 7.
SC CLAGI SRL Craiova, str. Rasinari, nr. 51, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 16739817 în data de 13.03.2015,
ora 11.00 pentru vânzarea bunului: chiosc tâmplãrie
PVC, 180cmx160cmx240cm, geam termopan, inveli-
toare placã de izopan, pret pornire licitaþie 833 lei.
Amplasare: Craiova, b-dul Decebal, nr. 3. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite pentru vânza-
re, menþionate mai sus. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pânã  la termenele
de vânzare sau, în cazul vanzãrii prin licitaþie, pana în
ziua precedentã termenelor de vânzare:oferte de cum-
pãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei
de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062, cod fis-
cal 4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã; pentru persoa-
nele fizice române,copie de pe actul de identitate; do-
vada emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaþii fis-
cale restante (Consiliul Local ºi Administraþia Finan-
ciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofertan-
tului), urmând sã se prezinte la datele stabilite pentru

vânzare ºi la locurile fixate în acest scop.  Impo-
triva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecatoreascã
competentã, în termen de 15 zile de la comunica-
re sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu pre-
vederile art. 172 ºi art. 173 din OG nr. 92/2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior preþului
de pornire la licitaþie, iar în caz contrar va începe
de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în
favoarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a re-
fuzat încheierea procesului-verbal de adjudeca-
re, precum ºi adjudecãtarului care nu a plãtit pre-
þul. Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cand urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informaþii suplimentare va pu-
teþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.

Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”, cu sediul în
localitatea Bãileºti, str.Mãrãºeºti, nr. 5, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea postului va-
cant, de: Administrator financiar, 1 post conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã în data de 16.03.2015, ora 10.00; - Pro-
ba interviu în data de 23.03.2015, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: - studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã în specialitatea
postului; - vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitãrii funcþiei contractuale minim 5 ani; -
cunoºtinþe operare PC. Candidatii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data de:
06.03.2015, ora 14.00, la sediul Liceului Teoretic “Mi-
hai Viteazul” din Bãileºti, str. Mãrãºeºti, nr. 5, jude-
þul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul: Liceului Teo-
retic “Mihai Viteazul”, persoanã de contact: Giurcã
Adriana, telefon: 0251.311.103, fax: 0251.312.000.

OMEAG GHEORGHE ªI OMEAG NICOLETA
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj pentru ,,Plan Ur-
banistic de Zonã – Schimbare de destinaþie clãdire
SP+P+1 din birouri în locuinþã mansardare de la
SP+P+1 la SP+P+1+M , extinderea acesteia cu P+1 ºi
împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Barbu
Lãzãreanu, nr. 2, judeþul Dolj ,, – planul nu se supu-
ne evaluãrii de mediu ºi nu se supune procedurii de
evaluare adecvatã, urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã aviz de mediu. Documentaþia precum
ºi motivele care au stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare pot fi consultate în zilele de luni- joi
între orele 8,30- 16,00 ºi vineri între orele 8,00- 14,00
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj Str.
Petru Rareº nr. 1,Craiova. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj ( tel : 0251/ 530.010,
fax: 0251/ 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro),
în termen de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media.

S.C. STAR SA închiriazã spaþiu pentru depo-
zitare în suprafaþã de 170 mp, pe strada Caracal
nr.105. Relaþii la telefon. 0720/ 548.859.
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Anunþul tãu!

DIRECÞIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. 156981 /  2015
Anunþ de Vânzare prin Licitaþie Publicã

a)  Denumirea ºi adresa instituþiei publice, precum ºi locul unde pot fi vãzute bunurile materialele care fac obiectul licitaþiei;
Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/416235 fax.40251/411561, organizeazã în data de 03.03.2015

ora 12,00 la sediul sãu din Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr. 7, Judeþul Dolj, licitaþie publicã pentru vânzarea unor deºeuri recicla-
bile, material lemnos (lemn de foc), rezultate în urma lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului
Craiova, situate în str. Caracal, nr. 132 (152 nou). Materialele se gãsesc depozitate  la adresa din Str.Caracal nr.132 (152 nou);

Obiectul licitaþiei:  Vânzarea  în bloc  pentru întreaga cantitate de  materiale  cumulate  respectiv:
       a) Fier vechi, oþel  = 45 tone
        b)Lemn de foc = 359 tone
       c)Cabluri = 0,5 tone
  Procedura aplicatã pentru încheierea contractului

În conformitate cu H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 966/1998, se aplicã licitaþia publicã cu strigare. Licitaþia,
respectiv adjudecarea, se va face în bloc  pentru întreaga cantitate ºi pentru toate de materiale cumulate (Fier vechi, oþel , Lemn de foc, Cabluri)

b) Adresa, data ºi ora þinerii licitaþiei pentru vânzarea bunurilor, precum ºi datele de desfãºurare a urmãtoarelor licitaþii, în caz de neadjudecare;
Licitaþia se organizeazã în data de 03.03.2015 ora 12,00 la sediul sãu din Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr.7 ,  Judeþul Dolj.
Data limitã pentru depunerea documentelor de participare la licitaþie: 03.03.2015 ora 10,00 ,la  registratura Primãriei Municipiului Craiova, str.

A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul Centrul de Informare pentru Cetãþeni ºi Audienþe.
Persoanele care vor participa la licitaþie trebuie sã prezinta împuternicire scrisã, în cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.
În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în condiþiile H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificatã ºi completatã , Anexa 2 ,cap.5,subcapitolul

5.5-5.6,în zilele de 08.03.2015, ora 12, ºi dacã este cazul, 14.03.2015, la aceeaºi orã.
Datele limitã pentru depunerea  documentelor de participare la licitaþie în aceste cazuri este 08.03.2015, ora 10,00 ºi respectiv 14.03.2015

ora 10,00.
c) Preþul de pornire a licitaþiei;
Pentru licitaþia din data de  03.03.2015  ora 12,00 preþul  minim de vânzare de la care porneºte licitaþia este  90.180,00 lei farã TVA
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câºtigãtoare:  Ofertele se judecã dupã criteriul : preþul cel mai mare / pachet ( cantitãþi de  Fier

vechi, oþel, Lemn de foc, Cabluri) Salturile de supralicitare sunt anunþate în cadrul sedinþei de licitaþie de cãtre preºedintele comisiei de
licitaþie.Participanþii la licitaþie vor prezenta oferta de preþ care  trebuie sã respecte condiþiile de  la deschiderea licitaþiei precum ºi  salturi stabilite de
comisie, dupã anunþarea preþului iniþial de vânzare.

d)  Cota de cheltuieli de participare :
Costul taxei de participare la licitaþie   este de 100 lei ºi poate fi achitat cu numerar la casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin

de platã. Cota de cheltuieli de participare la licitatie nu se returneazã participanþilor (reprezintã valoarea cheltuielilor ocazionate de organizarea ºi
desfãºurarea licitaþiei)

Garantia de participare este de 10 % din pretul initial de vânzare, respectiv de 9.018,00 lei fãrã TVA. ºi poate fi achitatã cu numerar la casieria
Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin de platã.(rambursabilã dupã încheierea licitaþiei pentru cei necâºtigãtori iar pentru câºtigãtor dupã
semnarea contractului de vânzare-cumpãrare ºi achitarea integral a preþului adjudecat în cadrul licitaþiei .

e) Numãrul de telefon sau de fax unde se pot obþine relaþii despre   materialele  rezultate în urma demolãrii sau dezmembrãrii bunurilor, scoase
la vânzare, ºi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã potenþialii achizitori spre a fi admiºi la licitaþie;

Pentru vizualizarea acestora ºi pentru alte relaþii suplimentare este necesar a se adresa Direcþiei Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului
Craiova, sau la telefon/fax 0251/411008.Solicitãrile de clarificãri se pot obþine pânã la data de 02.03.2015 ora 12.00 la  telefon/fax 0251/411008,,per-
soanã de contact dl.Cristian Ionuþ Gâlea.

Condiþii pentru participarea la licitaþie :
La licitaþile de vânzare a materialelor, poate participa orice persoanã fizicã sau juridicã, potenþial cumpãrãtoare, care depune pânã la data

prevãzutã în anunþ urmãtoarele documente:
 -chitanþe de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaþie eliberate de casieria Primãriei Municipiului Craiova sau ordin de platã confirmat

de cãtre bancã (taxa de participare ºi garanþia de participare) în original .
-copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerþului ºi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de idetitate pentru

persoanele fizice.
-certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaþiilor exigible de platã a impozitelor ºi taxelor de stat inclusiv cele locale .
-împuternicire scrisã, în cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.
Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la registratura Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7 documentele de participare

prevazute , pânã la data 03.03.2015 ora 10,00 într-un plic închis. Plicul trebuie sã fie marcat cu denumirea ofertantului,cu adresa instituþiei publice
ºi cu inscripþia ,, pentru  licitaþie  publicã  pentru vânzarea unor deºeuri reciclabile, material lemnos (lemn de foc), rezultate în urma
lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în str.Caracal, nr.132 (152 nou).

A nu se deschide înainte de data de 03.03.2015, ora 12.00
Neîndeplinirea condiþiilor minime de participare duce la descalificarea ofertei.
Nu vor fi acceptaþi la procedurã potenþialii ofertanþi care au avut relaþii contractuale cu  Primãria  Municipiului Craiova în ultimele 24  luni (2 ani)ºi

nu ºi-au îndeplinit obligaþiile de orice naturã faþã  de aceasta.
Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face în prezenþa tuturor ofertantilor, la  sediul Primãriei Municipiului

Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.
Oferta stabilitã câºtigãtoare va fi cea care satisface toate condiþiile de eligibilitate,caracteristicile impuse prin prezentul ºi întruneºte condiþia  preþul

cel mai mare /pachet ( cantitãþi  de Fier vechi, oþel , Lemn de foc, Cabluri  )
Participanþii la licitaþie pot formula contestaþii în cazul în care considerã cã nu s-au respectat dispoziþiile legale referitoare la organizarea ºi

desfãºurarea licitaþiei. Contestaþiile se depun la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 în termen de 24 de ore de la încheierea
licitaþiei. Instituþia publicã este obligatã sã soluþioneze contestaþia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

f) Informaþii referitoare la clauzele contractuale
Cumpãrãtorul este obligat sã semneze contractul de vânzare -cumpãrare ºi sã achite integral preþul adjudecat al pachetului în termen de 10 zile

de la data licitaþiei.
Cumpãrãtorul este obligat de a presta toate serviciile aferente (cântarire, transport,curãþarea locului) fãrã a modifica preþul contractului.
Cumpãrãtorul este obligat sã încarce ºi sã transporte materiale în decurs de 72 ore (3 zile) de la solicitarea vânzãtorului,dupã data intrãrii în

vigoare a contractului.
Cumpãrãtorul este pe deplin rãspunzãtor în cazul în care nu reuºeºte sã îºi îndeplineascã obligaþiile.
Soluþionarea litigiilor :orice neînþelegere sau disputã care se poate ivi între ei sau în legãturã cu îndeplinirea contractului  se va soluþiona  pe cale

amiabilã,prin tratative directe
Dacã dupã 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale,vânzãtorul ºi cumpãrãtorul nu reuºesc sã rezolve în mod amiabil o divergenþã

contractualã,fiecare poate solicita ca disputa sã se soluþioneze de cãtre instanþele judecãroreºti din România.
Legea aplicabilã contractului va fi conform legilor din România.

Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-
nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã  a
Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Judeþea-
nã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colectare,
Executare Silitã Persoane Fizice. Numãr de înregis-
trare ca operator de date cu caracter personal 19282.
În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de 05.03.2015,
ora 15,00 , în localitatea Craiova , str. Mihail Kogal-
niceanu nr 10, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie
publicã urmãtoarele bunuri mobile proprietate a de-
bitorului POPA IONEL-CRISTIAN, cu domiciliul/sediul
în Sat PODARI, Com Podari, Str PROGRESULUI, nr.
29, judetul DOLJ, CNP2: 1791114381451. 1.) Nr. inmatr.
DJ11BBL,   Marca NL REMA 750 AE, An fabr. 1997,
categorie REMORCA, preþ pornire licitaþia a I-a 1100
lei, exclusiv TVA. 2.) Nr. inmatr. DJ41ECO, Marca DA-
EWOO CIELO, An fabr.1996, Culoare principala ALB,
CategorieAUTOTURISM, preþ pornire licitaþia a I-a
2300 lei, exclusiv TVA. 3.) Nr. inmatr. DJ10AIN, Mar-
ca MECATIM 350 AE-500 Kg, An fabr. 1996, Culoare
principala VERDE, Categorie REMORCA, preþ por-
nire licitaþia a I-a 900 lei, exclusiv TVA. Cota de taxã
pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor
mobile este stabilitã în conformitate cu prevederile
Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pânã la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare (camera 9): oferte de cumpãra-
re; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de
participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de participare
reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria Craiova; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoane-
le juridice de naþionalitate românã, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul re-
gistrului comerþului; pentru persoane juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba românã;-
pentru persoanele fizice strãine,copie de pe paºa-
port (cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispo-
ziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mã-
suri de executare silitã, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informaþii suplimenta-
re, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mi-
tropolit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefonul nr.
0251/402285. Data afiºãrii: 20.02.2015.
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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.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã soli-
cit angajare.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experienþã - în-
grijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã tânãrã serioasã
fac menaj, dupã ora 16.00.
Telefon: 0764/760.882.
Societate de contabilitate ofe-
rim servicii de calitate ºi com-
plete la preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat (48 mp) Cra-
ioviþa Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând apartament
2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
VÂND casã 3 camere,
Amãrãºtii de Sus, 1.400 mp
teren + anexe. Telefon:
0730/508.177.Vând casã
comuna Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Vând casã 6 camere, Po-
dari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti, sat
Raznic. Telefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 came-
re izolatã termic, termopane,
încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Segarcea, str. Unirii,
nr. 29F,  13 m la stradã, ca-
dastru. Preþ 1, 5 euro/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând drepturi teren intravi-
lan  380 mp Craiova. Tele-
fon: 0766/ 930.864.
TEREN intravilan, 2 parce-
le, str. Moldova - 1.280 mp,
str. Muntenia - 1.280 mp,
zona Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând teren 5000 mp Braniº-
te (zona Mânãstire). Telefon:
0745/392.924.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Govo-
ra, toate utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic, lângã pã-
dure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.

Intravilan, Podari, 673 mp,
curent electric, puþ forat,
fosã septicã, cabanã + fun-
daþie, 18.500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0732/381.876.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut . Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
Vând Renault Clio 2003 full,
taxa nerecuperatã 2150
euro negociabil. 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. Telefon:
0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
Vând albume cu colecþii de
timbre. Telefon: 0729/
684.222.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autoturism
vopsit recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând telefon Dual sigilat
EBODA – 80 Ron, gluco-
metru german, frigider Elec-
trostar, piese Dacia noi, cal-
culator pentru instruire copi-
ii. Telefon: 0735/445.339.
Vând cadru metalic nou pen-
tru handicap, baston pentru
handicap, masã sufragerie
6 persoane, preþ negociabil
Telefon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tine-
ret tip MOBEXPERT. Tele-
fon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã mo-
tor. Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
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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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 20 februarie 2015
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STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ

ªIMNIC, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb OLT,

F 376 ºi RAPSODIA,
floarea soarelui PERFORMER,
orzoaicã ºi ovãz la cele
mai mici preþuri. Relaþii
la telefon: 0251/417.534;
E-mail: scdasimnic@yahoo.com.

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”!

Vând þiglã JIMBOLIA ºi cã-
priori. Telefon: 0722/943.220.
Vând sobe din teracotã cu
10 rânduri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg. Tele-
fon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin 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 be-
letristicã, stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIE-
LO 185/60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, tele-
vizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþii comerciale producþie
(textile-pielãrie) ºi spaþii pentru
birouri pe platforma industrialã
Podari. Preþ 4,5 Euro + TVA/
mp. Telefon: 0724/295.776.
Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor).
Telefon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez spaþiu comercial
140 mp Craioviþa Nouã
(zona Segarcea). Telefon:
0767/772.498.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, nefu-
mãtor doresc pensionarã 60
ani, de la þarã pentru a pe-
trece tot restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734. Lucicã-
comuna Dãnciuleºti – Gorj.

CITAÞII
Numita Andriþoiu Mihaela Gia-
nina, cu ultimul domiciliu cu-
noscut în Craiova, Str. Calea
Bucureºti nr. 73, Bloc A19, etaj
2, ap. 6 , judeþul Dolj, este che-
matã în judecatã în ziua de 5
martie 2015, la orele 8.30 în
dosarul nr. 32370/215/2014
completul CMF1, în proces
de divorþ cu numitul Andriþo-
iu Alexandru Constantin.

DIVERSE
Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie la
þarã (Vâlcea) cu condiþia sã
o întreþinã permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut cert i f icat  de
membru CM Dolj seria
P, Nr. 0092701 pe nu-
mele DINESCU SORIN.
Se declarã nul.
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Triumfãtoare la zero în manºa
tur a sferturilor de finalã, SCM U
Craiova a obþinut o calificare la pas
în final-four-ul Cupei României,
dispunând din nou de CSM Bucu-
reºti, scor 3-2, miercuri, în Capi-
talã. Licã ºi compania eu eradicat
încã din start speranþele gazdelor,
preluând conducerea dupã un act
extrem de disputat, decis la 23. Un
alt set încheiat cu 25-23 i-a rea-
dus pe craioveni în avantaj, pen-
tru ca victoria sã vinã în urma unui
15-10. Punând pe tapet ºi manºele
adjudecate de bucureºteni, aceºtia
au izbândit la 21 ºi la 16.

Vãzându-se repede cu sacii în
cãruþã, Dan Pascu ºi-a permis sã

Bãieþii de la volei, salt facil în final-four-ul CupeiBãieþii de la volei, salt facil în final-four-ul CupeiBãieþii de la volei, salt facil în final-four-ul CupeiBãieþii de la volei, salt facil în final-four-ul CupeiBãieþii de la volei, salt facil în final-four-ul Cupei
trimitã pe parchet ºi jucãtori  mai
puþin utilizaþi pânã acum, iar la fi-
nal s-a declarat mulþumit de com-
portarea acestora. “Obiectivul a
fost sã ne calificãm, obiectiv în-
deplinit dupã primul set. Dupã
aceea am dat posibilitatea ºi ce-
lorlalþi jucãtori care au evoluat
mai puþin în campionat sã intre
pe teren. Aceºtia s-au achitat bine
de sarcini, ºi-au dorit sã câºtige.
Primul set a fost foarte disputat,
s-a simþit presiunea calificãrii,
dupã care ambele echipe au fãcut
schimbãri. Am considerat acest
meci ca pe o etapã de pregãtire în
vederea disputei cu aceeaºi echi-
pã, CSM Bucureºti, un meci care

va fi mult mai greu ºi mult mai
disputat (n.r. cele douã se întâl-
nesc sâmbãtã ºi în campionat, la
Polivalentã)”, a declarat antre-
norul craiovenilor, Dan Pascu, la
finalul partidei.

Tot miercuri, în Top 4 a intrat
ºi Volei Municipal Zalãu, de ase-
menea 3-2 în deplasare dupã 3-0,
contra Banatului Caransebeº. Încã
de luni obþinuse calificarea Dina-
mo Bucureºti, 2-3 (d) dupã 3-1
(a) cu Unirea Dej, în timp ce re-
turul “sfertului” dintre Arcada
Galaþi ºi deþinãtoarea en-titre a tro-
feului, Tomis Constanþa, se va dis-
puta în 4 martie (3-2 în tur pen-
tru dobrogeni).

Dupã o perioadã în care se întrezãrise-
rã câteva evoluþii bune, soldate ºi cu douã
din cele trei victorii stagionale, SCM CSª

CS Podari a terminat cu o victorie la scor
cantonamentul din Serbia, de la Kladovo. În
meciul jucat cu Dunav Prahovo (locul 1 în
liga a IV-a, zona Istok), echipa pregãtitã de
Dragoº Bon a învins, miercuri, cu 6-1, dupã
câte un hattrick semnat de Dorin Preda ºi
de Lucian Pârvu.

CS a folosit urmãtoarea formulã: Nedel-
covici – Ciocârlã, Dina, Dreºcã, Stãnia – Dra-

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ

SCM, iarãºi “sparring-partner”
Craiova (aflatã pe locurile 12-13, din 14,
în Liga Naþionalã) a revenit, din pãcate, la
statutul de “sparring-partner”, suferind

miercuri încã o înfrângere la scor, a 4-
a la rând, 55-96 pe terenul lui Danzio
Timiºoara (actualmente pe 7), într-o
restanþã contând pentru etapa cu numã-
rul 22. Pe sferturi, scorul a fost 25-15,
33-15, 15-12 ºi 23-13.

Din tabãra alb-albastrelor s-a reme-
cat americanca Brittany Morgan-Paige,
autoare a 18 puncte.

Azi, un veritabil derby
al suferinþei

Odatã scãpatã de calvarul de pe
Bega, SCM a plecat spre Oradea, aco-
lo unde astãzi, de la ora 12:30, o va
întâlni pe colega de suferinþã, Univer-
sitatea CSM. Cele douã au un bilanþ
identic dupã 24 de etape, 3 înfrângeri
ºi 21 de înfrângeri. În tur, baschetba-
listele noastre s-au impus la 4 puncte,
72-68.

Podariul n-a avut milã în ultimul amical din Serbia
gomir, Sãceanu – Mirescu, D. Preda, Rãduþ
– L. Pârvu. Pe parcurs au mai intrat: C. ªte-
fan, D. Stancu, Ciocioanã.

Luni, în celãlalt meci pe pãmânt sârbesc,
podãrenii au trecut cu 2-1 de Hajduk Veljko
Negotin (liga III-a, zona Istok). Au marcat
Dragomir ºi Dina.

Într-o primã fazã, gruparea din imediata
vecinãtate a Craiovei îºi perfectase patru jo-

curi de verificare în canto-
namentul din Serbia, dar
douã dintre ele au cãzut,
ambele cu formaþia localã
Djerdap Kladovo.

Podariul, care de ieri s-a
întors acasã, va avea o mi-
siune extrem de dificilã în
returul campionatului. CS se
aflã pe penultimul loc (13)
în Seria 3 – Liga 3, urmând
sã revinã în competiþie în
weekend-ul 6/7 martie, cu
un meci, în deplasare, con-
tra lui FCM Târgoviºte (lo-
cul 11).

Rezultate înregistrate miercuri:
Schalke 04 – Real Madrid 0-2 (Cr.
Ronaldo 26, Marcelo 79), FC Basel – FC
Porto 1-1 (D. Gonzales 11 / Danilo 79
pen.).

Partidele ªahtior Doneþk – Bayern
Munchen, scor 0-0, ºi Paris SG –
Chelsea Londra, scor 1-1 (Cavani 54 /
Ivanovic 36), s-au disputat marþi, în
timp ce restul jocurilor este programat
sãptãmâna viitoare, dupã urmãtorul
program: Manchester City – Barcelona,
Juventus – Dortmund (ambele marþi),
Leverkusen – Atletico Madrid, Arsenal –
Monaco (ambele miercuri).

DIGI SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –
CSMS Iaºi, Petrolul – FC Braºov.

DIGI SPORT 2

15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite: ziua a 5-a / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Juventus – Atalanta.

DIGI SPORT 3

17:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Stea-
ua – CSM Digi Oradea / 18:00, 19:45 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº – CSU
Asesoft Ploieºti, Steaua CSM – U-BT Cluj /
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nice –
Monaco.

DOLCE SPORT

18:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – CSMS
Iaºi / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Juven-
tus – Atalanta / 3:00 – BASCHET NBA: Wa-
shington – Cleveland.

DOLCE SPORT 2

19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de
Janeiro, în Brazilia: ziua a 4-a.

EUROSPORT

10:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cam-
pionatul Mondial, la Falun, în Suedia / 15:00 –
CICLISM – Turul Andaluziei, în Spania / 16:45
– COMBINATA NORDICÃ – CM, la Falun /
17:45, 19:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Falun / 21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul Unit: sferturi
de finalã.

Trei titluri naþionale în contul
luptãtorilor de la CS Universitatea

Luptãtorii de la CS Universitatea Craio-
va au avut o prestaþie excelentã în finala
Campionatului Naþional de seniori, com-
petiþie gãzduitã de Cluj-Napoca în wee-
kend-ul trecut.

Oltenii s-au întors acasã cu ºapte me-
dalii, dintre care trei de aur, una de argint

ºi trei de bronz.
Protagoniºtii au fost: Ionuþ Moise (70

kg), Mãdãlin Mânzalã (74 kg), Alexandra
Anghel (63 kg) – toþi aur, Ion Plop (70
kg) – argint, Ionuþ Rãduicã (65 kg), Gheor-
ghe Bodiºteanu (74 kg), Ion Pîslaru (86
kg) – toþi bronz.

LIGA CAMPIONILOR –
OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

EUROSPORT 2

9:00 – BIATLON – Campionatele Mon-
diale de juniori, la Minsk, în Belarus / 12:15
– SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Saal-
bach Hinterglemm, în Austria / 14:00 – SNO-
OKER – Openul Þãrii Galillor, la Cardiff, în
Regatul Unit: sferturi de finalã / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Stuttgart
– Dortmund.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC
Braºov.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – CSMS
Iaºi.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

 CLASAMENT                       M    V                E                 Î     G      P

 FCSB 17 14 1 2 36-8  43
CFR Cluj 17 10 4 3 27-10  34
Petrolul 17 9 6 2 29-11  33
Astra 17 8 6 3 30-13  30
ASA 17 8 6 3 21-11  30
Craiova 17 8 5 4 22-20  29
Botoºani 17 8 3 6 22-23  27
Dinamo 17 7 5 5 27-26  26
Viitorul 17 5 6 6 23-23  21
FC Braºov 17 5 4 8 20-28  19
„U” Cluj 17 4 6 7 21-21  18
Pandurii 17 4 6 7 20-24  18
Gaz Metan 17 4 6 7 18-24  18
Chiajna 17 3 8 6 17-25  17
Ceahlãul 17 3 5 9 14-32  14
CSMS Iaºi 17 2 6 9 14-28  12
Oþelul 17 2 6 9 7-24  12
Rapid 17 2 5 10 7-24  11

66666

55555

44444

Liga I ºi-a întãrit renumele negativ de campionat al
insolvenþilor în iarna aceasta, dupã ce ºi Petrolul ºi
CFR Cluj, echipe de pe podium, au intrat în insolven-
þã. Evident, cele douã au pierdut jucãtori ºi ar mai
putea pierde, venirile fiind . Nici Craiova nu a fost
activã pe piaþa de mercato, ba chiar a pierdut cei mai
importanþi jucãtori din sezonul promovãrii, Ferfelea,
Curelea (trimiºi la echipa a doua), Pleºan ºi Velcovici,
aducând un singur jucãtor care poate deveni titular,
Dumitraº. Dupã avansul mare din clasament ºi de-
monstraþia de forþã în faþa principalei urmãritoare,
Astra, 3-0 în Cupa Ligii, FCSB este ca ºi campioanã.
Echipa lui Becali a transferat nume importante, plecã-
rile pe bani importanþi ale lui Szukala, Sânmãrtean ºi
Keºeru în þãrile arabe fiind suplinite cu reîntoarceri de
marcã precum Þucudean, Guilherme ºi Tamaº. Ca ºi
Craiova, Astra, ASA ºi Botoºaniul nu au fãcut mutãri
spectaculoase, mizând pe omogenitate. Douã echipe
care s-au întãrit serios sunt Dinamo ºi Viitorul, care

Schimbãrile iernii în Liga ISchimbãrile iernii în Liga ISchimbãrile iernii în Liga ISchimbãrile iernii în Liga ISchimbãrile iernii în Liga I
Steaua, Dinamo ºi Pandurii au transferat nume grele, Rapid ºi Viitorul s-au întãrit

serios, dar cea mai importantã mutare în privinþa campionatului este preluarea
drepturilor de televizare de cãtre RCS RDS

pânã acum mizau aproape exclusiv pe promovarea
tinerilor, iar în iarna aceasta au fost extrem de active
pe piaþa transferurilor. Echipa lui Hagi ar putea pretin-
de chiar un loc de cupã europeanã, þinând cont de
„insolventele” care o preced ºi de incertitudinea Cra-
iovei privind dreptul de a evolua în Europa. Unul din-
tre cele mai puternice loturi din Liga I ºi l-a reconsti-
tuit Pandurii, care posedã cel mai bun grup de mijlo-
caºi din þarã, cu Pintilii, Nistor, Buleicã, Anton, Rã-
duþ, Eric, Shalaj ºi Nicoarã, iar în faþã douã vârfuri de
forþã, Roman ºi Matulevicius. În încercarea de a evi-
ta revenirea în liga secundã, Rapidul a schimbat aproa-
pe întregul lot, dar ºi antrenorul. În Giuleºti au venit
nume grele de acum câþiva ani în fotbalul european,
precum Sãpunaru, D. Nicolae, gemenii Oriol sau Lo-
pez Garai. De astãzi, prima ligã se reia, dar ºi cu o
schimbare importantã, toatã þara putând viziona me-
ciurile dupã ce ºi RCS RDS a preluat drepturile de
televizare.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Au venit: Dumitraº (Ceahlãul),

Briceag (Vâlcea).
Au plecat: Pleºan, Velcovici, Val-

skis.
Echipa tip: Bãlgrãdean – Dumi-

traº, Frãsinescu, Kay, Vãtãjelu –
Bãluþã, Brandan, Mateiu, Târnãcop
– Nuno Rocha, Bawab. Antrenori:
Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.

FCSB
Au venit: Guilherme (Furth),

Tamaº (Watford), Þucudean
(Charlton), Enceanu (FC Braºov).

Au plecat: Keºeru, Sânmãrtean,
Szukala, Pârvulescu, G. Matei.

Echipa-tip: Arlauskis – Papp,
Tamaº, Varela, Guilherme – Ad.
Popa, Prepeliþã, Chipciu, Tãnase
– Þucudean, Rusescu. Antrenor:
Costel Gâlcã.

CFR CLUJ
Au venit: -
Au plecat: Felgueiras, Susic, I.

Rada, Carp, Christian, Ivanovski,
Guima, Monroy.

Echipa-tip: Vâtcã – Petrucci, La-
rie, Jazvic, Camora – Deac, Muni-
ru, Chanturia, Fl. Costea – Dore,
Tade. Antrenor: Eugen Tricã (nou).

PETROLUL
Au venit: Al. Coman (Rapid), Va-

silache (Hummel).
Au plecat: Albin, Priso, Gerson.
Echipa-tip: Pecanha – Alcenat,

Geraldo, Filip, Fanchone – Nepo-
muceno, Marinescu, De Lucas,
Teixeira – Tamuz, Astafei. Antre-
nor: Mircea Rednic (nou).

ASTRA
Au venit: Gorupec (Lokomotiva),

Wolakiewicz (Polonia), Rãuþã (Guin-
gamp II), Nuno Pinto (Tavria).

Au plecat: Toure, Pliatsikas, Bu-
kari, Mãþel.

Echipa-tip: Lung jr. – Enache,
Gãman, Ben Youseff, Junior Mo-
rais – Tembo, Yahaya, Laban, Wil-
liam de Amorim – Budescu, Fatai.
Antrenor: Oleg Protasov.

ASA
Au venit: Gonzales Lopez (Aue),

S. Ilie (Oþelul), Manolov (Varna),
Fejer (Vâlcea).

Liga I – etapa a 18-a
Viitorul – CSMS Iaºi – astãzi, ora 18 (Digi, Dolce, Look)

Petrolul – FC Braºov – astãzi, ora 20.30 (Digi, Look)

Gaz Metan – FC Botoºani – sâmbãtã, ora 18 (Digi, Look)

Oþelul – Dinamo – sâmbãtã, ora 20.30 (Digi, Look)

Astra – Chiajna – duminicã, ora 15.30 (Digi, Dolce, Look)

„U” Cluj – ASA – duminicã, ora 18 (Digi, Look)

FCSB – Rapid – duminicã, ora 20.30 (Digi, Look)

Ceahlãul – CFR Cluj, luni, ora 18 (Digi, Look)

Pandurii – „U” Craiova – luni, ora 20.30 (Digi, Look)

Au plecat: Henrique, Botoºer,
Huiban, Gugu, Sãlãgeanu, Helder.

Echipa-tip: Stãncioiu – Velayos,
M. Constantin, Bejan, Sepsi –
Hora, Mureºan, N’Doye, Bumba
– Zicu, Goga. Antrenor: Liviu Ciu-
botariu (nou).

BOTOªANI
A venit: N. Roºu (Chiajna).
A plecat: Anghelina.
Echipa-tip: Lazar – Homei, Danci,

Ngadeu, Acsinte – Roussel, Vaºvari,
N. Roºu, Quenteen - Batin, Hadna-
gy. Antrenor: Leo Grozavu.

DINAMO
Au venit: Bunoza (Delfino),

Grozav (Terek), M. Niculae (San-
liufaspor), N. Grigore (Apollon),
Farnolle (Clermont), Machado (FC
Braºov), Naumovski (Levski), Ser-
ginho (FC Braºov), A. Radu (Aca-
demica Argeº), Hatem (Ashdod).

Au plecat: Cordoº, Samoilã, Ad.
Popa, Firþulescu, Joel Thomas,
Miranda, Elton, Grecu.

Echipa-tip: Farnolle – Bãrboia-
nu, Machado, Nedelcearu, S. Fi-
lip – C. Matei, N. Grigore, V. La-
zãr, Grozav - Alexe, M. Niculae.
Antrenor: Mihai Teja.

VIITORUL
Au venit: Henrique (Viitorul),

Pârvulescu (Steaua), Olinga (Apol-
lon), A. Sava (Axintele), Nuniþã
(Vaslui), Nicoliþã (St. Etienne), Al-
buþ (Sãgeata), Balauru, Cârstocea
(ambii FC Volunari), C. Munteanu
(FC Braºov).

Au plecat: Mãrkuº, Andjelkovic,
ªeroni.

Echipa-tip: Albuþ – Manea, Mi-
trea, Mamele, Pârvulescu – Nico-
liþã, C. Munteanu, Fl. Tãnase, Mi-
triþã - Olinga, Henrique. Antrenor:
Gicã Hagi.

FC BRAªOV
Au venit: Novakovic (Osijek),

Zlomislic (Rijeka), Botia (Zagon),
Bencun (Hajduk), Juric (Krka),
Novak (NK Zagreb), Artjunin (Le-
vadia), ªeroni (Viitorul), Cr. Ga-
nea (Sãgeata), G. Matei (FCSB).

Au plecat: Machado, Al. Grigo-
raº, Serginho, Vagner, Bruno Ma-
deira, ªt. Grigorie. Enceanu.

Echipa-tip: Iacob – G. Matei,
ªeroni, Novakovic, Zlomislic –
Aganovic, Bencun, Cr. Ganea -
M. Constantinescu, Buga, L. Ga-
nea. Antrenor. Vjekoslav Lokica
(croat, nou).

„U” CLUJ
Au venit: Zijler (Achilles), Van

den Broeck (Den Bosch), Santos
Martins (Belenenses), Calcan (Vâl-
cea), Castillon (New England).

Au plecat: Bucºã, D. Bratu, Sto-
janovic, Ducu Ninu, Fl. Achim, Ni-
culescu.

Echipa-tip: Veselovsky – Ciupe,
Neag, Santos Martins, Bambarra
– Nuno Viveiros, Paulinho, Cris-
tocea, Cepellini – Lemnaru, Mo-
rar. Antrenor: George Ogãraru.

PANDURII
Au venit: Pintilii (Al Hilal), Cor-

doº (Dinamo), ªandru (Poiana),
Mrzljak (Lok. Zagreb), Vasilijevic
(OFK), Eric de Oliveira (Al Ahli),

Grecu (Dinamo).
Au plecat: Predescu, Iorga.
Echipa-tip: Stanca – Unguruºan,

Erico, Vasiljievic, Momcilovic –
Eric, Anton, Pintilii, Nistor - M.
Roman, Matulevicius. Antrenor:
Edi Iordãnescu (nou).

GAZ METAN
Au venit: Botoºer (ASA), Abru-

dan (Milsami), Elton Santos (Al-
gionsas), Bekoe (Burgas), Velas-
quez (Independiente), Viºa (Iaºi).

Au plecat: Trtovac, Buzian, Gia-
comini, Fl. Dan, Buchta.

Echipa-tip: Pleºca – Velasquez,
Abrudan, Muth, Buzean - Llulaku,
Todea, Curtean, C. Petre - Figlio-
meni, D. Roman. Antrenor: Dan
Matei (nou).

CHIAJNA
Au venit: Monteiro (Chaves),

Muºat (U Cluj), ªt. Grigorie, Vag-
ner, Bruno Madeira (toþi de la FC
Braºov), D. Lung (Rapid), Burnea
(Costuleni).

Au plecat: N. Roºu, Deekman,
Digbeu, Timov, Ad. Cristea, Brle-
cic, Bãjenaru.

Echipa-tip: Matache – Vagner,
Maftei, Lovin, Bagaric, Muºat –
Grigorie, Madeira, Serediuc – Wel-
lington, Pena. Antrenor: Marius
ªumudicã.

CEAHLÃUL
Au venit: Markovic (Rad Bel-

grad), Knief (Carrarese), Vono
(Livorno), Chirieletti (Salernita-
na), Sialmas (Platanias), Aldea
(Fortuna).

Au plecat: Mândruºcã, Onciu,
Pavel, Cãruþã.

Echipa-tip: Jovic – Markovic,
Cazan, Ichim, Chirieletti – Gheor-
ghiu, Knief, Popadiuc, Chitoºcã –
Cârjan, Sialmas. Antrenor: Ze Ma-
ria (brazilian, nou).

CSMS IAªI
Au venit: Golubovic (Sonder-

jyske), Ciucã (Reºiþa), Enescu
(Gaz Metan), Braga (America
RN), Markovic (Mladost).

Au plecat: Viºa, Melinte, Wesley,
L. Dobre, Dedu, Vladu, C. Mun-
teanu, Novac, Akinsola, Johnson.

Echipa-tip: Grahovac – I. Voi-
cu, Ciucã, Creþu, Markovic – Ciu-
cur, Bole, Braga, Þigãnaºu - On-
duku, Golubovic. Antrenor: Nico-
lo Napoli.

OÞELUL
Au venit: Tãtar (Berceni), Ka-

lambay (Antwerp), E. Dicã (Ra-
pid), Iorga (Pandurii), Matondo (It-
tihad), Sissoko (Veria), Altama
(Mouscron), Hamroun (Kabylie).

Au plecat: Avdic, Marus, Cojoc,
Sipovic, Karlik, S. Ilie.

Echipa-tip: Kalambay – Sisso-
ko, Leca, Hamroun, Murgoci -
Iorga, E. Dicã, Cernat, Matondo -
Tudorie, C. Cristea. Antrenor: Tibi
Selymes.

RAPID
Au venit: Buchta (Gaz Metan),

Lopez Garai (Cordoba), Borda
(Muaghtong), Sãpunaru (Elche),
Sapina (Mons), Joan Oriol ºi Edu
Oriol (ambii Blackpool), Cmovs
(Mumbai), Gecov (Slavia), Coim-
bra (Viseu), Meulens (Dordrecht),
Benson (ªeriff), Josl (NorthEast
United), Kikas (Sporting B), Cer-
linca (Rapid Suceava).

Au plecat: Al. Coman, Sãndu-
lescu, Mera, Cãlin, Negru, Cojoc-
nean, Mendy, Doman, I. Roºu,
Ciolacu, L. Buº, Iacob, Selagea,
Savin, Tânc, M. Stoica, Balint, E.
Dicã. D. Lung.

Echipa-tip: Buchta – Sãpunaru,
Cmovs, Lopez Garai, N. Vasile –
Edu Oriol, Meulens, Rui Miguel,
J. Oriol - Pancu, D. Nicolae. An-
trenor. Cristi Pustai (nou).
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Directorul tehnic al Universi-
tãþii Craiova, Sorin Cârþu, a de-
clarat cã echipa nu este pregãti-
rã pentru a opri Steaua din cursa
pentru un nou titlu de campioanã
în sezonul viitor ºi nici pentru cu-
pele europene în acest sezon.
Cârþu a precizat încã o datã cã el
ºi Emil Sãndoi au fost angajaþi la
CS Universitatea pentru a salva
echipa de la retrogradare ºi aces-

TTTTTicã Oþet ºi Cristi Neamþu, comemoraþiicã Oþet ºi Cristi Neamþu, comemoraþiicã Oþet ºi Cristi Neamþu, comemoraþiicã Oþet ºi Cristi Neamþu, comemoraþiicã Oþet ºi Cristi Neamþu, comemoraþi
Ieri s-au comemorat 16 ani de când s-a

stins antrenorul Constantin Oþet. „Maximii”
Gheorghiþã Geolgãu, Auricã Beldeanu, Nico-
lae Tilihoi, Nicolae Negrilã ºi Costicã Dono-
se, însoþiþi de Ion Împuºcãtoiu, i-au adus un
omagiu lui Ticã Oþet, fiind prezenþi la mor-
mântul acestuia, de la cimitirul Ungureni.
Gheorghiþã Geolgãu ºi-a amintit de unul din-
tre mentorii sãi astfel: „Am venit din respect
ºi cu respect pentru domnul Oþet, pentru ceea
ce a reprezentat pentru noi, pentru fotbalul
craiovean. Din pãcate, sunt 16 ani de când
dânsul a plecat în lumea celor drepþi. În urmã
cu 40 de ani, când eu am ajuns în curtea clu-
bului Universitatea, a fost unul dintre cei care
m-au format ca fotbalist, ca om. Îi mulþu-
mesc din suflet pentru ceea ce a fãcut pentru
mine, pentru ceea ce a reprezentat pentru clu-
bul nostru ºi oraºul nostru. Când am ajuns în

semifinalele Cupei UEFA, dupã ce am marcat
golul calificãrii, a venit, m-a luat ºi m-a pupat
ºi mi-a adus aminte de începuturile carierei
mele de fotbalist“.

Tilihoi: „Ne-a învãþat sã þinem cu Univer-
sitatea pânã la sacrificiu”

Fostul fundaº al Craiovei Maxima, Nico-
lae Tilihoi, a declarat cã de la fostul sãu an-
trenor i-a educat pe el ºi colegii sãi în spiritul
Universitãþii Craiova. „Suntem aici din res-
pect faþã de Constantin Oþet, antrenorul cu
care am avut cele mai mari performanþe din
istoria clubului. A fost un om de o educaþie
deosebitã, ne-a învãþat lucruri deosebite: sã
fim educaþi ºi sã þinem cu Universitatea Cra-
iova pânã la sacrificiu. A fost onest ºi ataºat
de culorile alb-albastre ale clubului“. Constan-
tin Oþet este antrenorul care a fost pe banca
tehnicã a ªtiinþei la cea mai importantã per-

formanþã europeanã: calificarea în semifina-
lele Cupei UEFA. Între 1968-1977 a fãcut
parte pentru prima datã din staff-ul tehnic al
Universitãii, perioadã în care a câºtigat cam-
pionatul naþional de tineret, în douã rânduri,
1968/1969 ºi 1975/1976, ºi a fost antrenor
secund în anul câºtigãrii primului titlu, 1973/
1974. Tot ca antrenor secund a câºtigat titlul
cu FC Argeº în 1979, apoi l-a secondat pe
Nelu Oblemenco la titlul Craiovei din 1981.
Foºtii mari jucãtori ai ªtiinþei au depus ieri
jerbe de flori ºi au aprins lumânãri ºi la locu-
rile de veci ale lui Corneliu Andrei Stroe, Ion
Oblemenco ºi Sebastian Domozinã.

Astãzi, familia Universitãþii Craiova come-
moreazã 13 ani de la trecerea în nefiinþã a
portarului Cristian Neamþu, urmând ca ofi-
cialii clubului sã depunã coroane de flori la
cimitorul Sineasca.

Cãpitanul Craiovei, argentinianul Pablo
Brandan, a declarat despre meciul cu Pan-
durii: „Aºteptãm meciul de luni, punem la
punct ultimele detalii, antrenorii decid cine
va juca, cine nu. Mã bucur pentru Pandu-
rii cã au învins Dinamo, pentru Edi Iordã-
nescu cã a debutat cu o victorie, dar luni
va fi altceva. ªi noi ne-am pregãtit foarte
bine pentru acest joc, suntem concentraþi
pentru meciul cu Pandurii. Am respect
mare pentru toþi jucãtorii lor, sunt bãieþi
care au arãtat cã au valoare. Noi trebuie
sã ne vedem de treaba noastrã, sã conti-
nuãm pe aceeaºi linie“.

Marcator în amicalul cu FC Caranse-
beº, Bogdan Vãtãjelu spune cã Pandurii
s-au întãrit faþã de tur, dar Craiova se poa-

Brandan ºi Vãtãjelu
prevãd un meci echilibrat

cu Pandurii
te bate de la egal la egal cu formaþia gor-
jeanã. „Împotriva Pandurilor va fi greu.
Toatã pregãtirea asta am fost cu gândul
la debutul returului ºi sunt convins cã vom
începe cu dreptul. Am un moral mai bun
dupã aceste convocãri la naþionalã, de-
oarece pentru orice jucãtor român e im-
portant sã îmbrace tricoul reprezentati-
vei. Pandurii formeazã o echipã foarte
bunã, mai ales dupã repatrierea lui Pinti-
lii, în plus au venit ºi câþiva jucãtori în
apãrare. Consider cã au o echipã mai
valoroasã decât în tur. Va fi un meci greu,
dar sperãm sã luãm cele trei puncte. ªi
noi avem jucãtori valoroºi care se pot bate
de la egal la egal cu Pandurii“ a declarat
fundaºul de 22 de ani.

CârþuCârþuCârþuCârþuCârþu: „: „: „: „: „Nu suntem pregãtiþi niciNu suntem pregãtiþi niciNu suntem pregãtiþi niciNu suntem pregãtiþi niciNu suntem pregãtiþi nici
sã oprim Steaua ºi nici sã jucãmsã oprim Steaua ºi nici sã jucãmsã oprim Steaua ºi nici sã jucãmsã oprim Steaua ºi nici sã jucãmsã oprim Steaua ºi nici sã jucãm

în cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europene”””””
Directorul tehnic al Craiovei spune cã el ºi Sãndoi au
venit sã scape echipa de la retrogradare, obiectivul

rãmânând acelaºi

ta rãmâne obiectivul principal.
„Nu suntem pregãtiþi sã oprim
hegemonia Stelei. Chiar ºi faptul
cã am venit de la Craiova la Se-
verin pentru amicalul cu FC Ca-
ransebeº spune ceva. Ca sã fii
pregãtit pentru cupe europene tre-
buie sã ai toate condiþiile, proce-
sul de pregãtire trebuie sã fie ire-
proºabil ca sã îþi dea o stare de
concurs bunã. Nu consider cã

echipa e pregãtitã pentru cupe eu-
ropene. Noi am fost aduºi la echi-
pã sã o scãpãm de la retrograda-
re, cã avea 2 puncte. Cã acum
are 29 de puncte ºi unii se gân-
desc la Europa… e treaba lor.
Targetul nostru este sã ne facem
punctele cu care sã fim la anul în
primele 12 echipe. Cã le facem
mai devreme sau mai târziu, vom
vedea”, a spus Cârþu.

Antrenorul a prefaþat jocul de
luni, cu Pandurii: „Pandurii for-
meazã o echipã bunã, diferitã
faþã de cea din turul campiona-
tului. Mi-au lãsat o impresie bunã
cu Dinamo, au câºtigat pe me-
rit. Mã aºtept la un meci foarte
greu. ªansa noastrã pentru a
obþine un rezultat bun este sã
intrãm bine în ritm, în intensita-

tea jocurilor oficiale. Dacã vom
avea o atitudine de vacanþã vom
fi învinºi“.

Se ia în calcul
mutarea la Severin

Universitatea Craiova a anun-
þat cã va evolua în meciurile de
pe teren propriu din retur pe Sta-
dionul Extensiv, despre care Câr-
þu spune cã nu este într-o stare
foarte bunã, luând în calcul chiar
mutarea temporarã la Severin.
„Pe Extensiv nu s-a mai jucat
fotbal din 2008, aºa cã suprafa-
þa de joc nu cred cã e cea mai
bunã. Nu am trecut pânã acum
pe-acolo, a fost Emil. Nu mi-a
dat date prea îmbucurãtoare.
Faptul cã nu am avut voie sã pre-

gãtim din timp terenul va fi un
impediment în ceea ce înseam-
nã calitatea lui. S-a început târ-
ziu pregãtirea lui, prin decembrie.
Severinul putea fi o soluþie via-
bilã de la început pentru meciu-
rile de pe teren propriu. Am fost
întotdeauna bine primiþi la Seve-
rin, dar ideea noastrã este ca
aceastã echipã, care ºi-a regã-
sit spiritul ºi a readus lumea la
stadion, sã rãmânã în Bãnie.
Dacã plecãm ar fi împotriva a
ceea ce vrem noi sã facem în
Craiova. La Severin nu ar fi ve-
nit suficienþi craioveni în tribune
ºi aþi vãzut cã nu au fost puþini
suporteri pe care i-am readus
alãturi de echipã, mai ales dacã
luãm în calcul partida cu
Steaua”, a precizat „Sorinaccio”.


