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- Vine iarna, Popescule, vine zãpada,
vine gerul ºi vin facturile de la întreþi-
nere care or sã ne facã sã transpirãm
vãzând cât o sã avem de platã.
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O comunã, Cioroiaºi, aflatã la câþiva kilo-
metri de Bãileºti, în plinã câmpie, trãieºte
aceeaºi dramã cu a multor localitãþi rurale din
România – scãderea populaþiei de la an la an.
Principala sursã de venit este, pentru majorita-
tea populaþiei, agricultura. ªi, cum terenurile
sunt fertile, câºtigurile sunt mulþumitoare. O
ºansã în plus vine ºi din creºterea animalelor,
cu precãdere oi ºi capre, iar piaþã de desfacere
este în zonã. Rãmâne doar imposibilitatea
valorificãrii lânii, care nu mai este cãutatã. O
localitate liniºtitã, cu oameni gospodari ºi cu
speranþa cã lucrurile se vor schimba în bine,
într-un viitor cât mai apropiat.

Cu o agriculturã
care-i tihneºte, Comuna CioroiaºiComuna CioroiaºiComuna CioroiaºiComuna CioroiaºiComuna Cioroiaºi
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Spunea, într-o împrejurare, cu câþiva ani în urmã, fostul deputat ex-PDL Dolj Radu Berceanu, cã
“primul parlament” post-decembrist a fost de departe cel mai bun dintre toate care l-au urmat. Cu stagii
îndelungate de parlamentar, politician rezonabil, Radu Berceanu ºtia ce vorbeºte ºi evaluarea sa, evident
subiectivã, nu a fost contestatã. Ceea ce s-a întâmplat, pe fondul unor necurmate discuþii despre refor-
marea clasei politice, s-a vãzut ºi cel puþin din aceastã perspectivã “strada” a avut dreptate.
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Teodorovici: Niciun câºtigãtor
la Loteria bonurilor fiscale
nu trebuie sã returneze banii

Fostul ministru al Finanþelor,
Eugen Teodorovici, a explicat cã
problemele de la Loteria bonu-
rilor fiscale au apãrut ca urma-
re a unor diferenþe în interpre-
tarea unui ordin de ministru,
însã extragerile au fost legale, iar
câºtigãtorii nu trebuie sã retur-
neze statului banii. “Decizia mea
a fost aceea de a se schimba le-
gislaþia aferentã pentru a sim-
plifica acest mecanism. (...) Nici-
un român nu trebuie sã rambur-
seze statului niciun ban câºtigat
din aceste loterii. (...) Loteriile
organizate au fost fãcute în mod
legal, deci nu este nicio abate-
re”, a explicat fostul ministru.

Întrebat însã ce se va întâm-
pla, având în vedere cã întregul
rezultat a fost viciat, Teodoro-
vici a spus cã a fost doar o pro-
blemã de interpretare a legii,
însã nu sunt probleme pentru
câºtigãtori. “Comisia respectivã
care a aplicat în special ce tre-
buia sã aplice, adicã principiul
alegerii aleatoare a acestor bo-
nuri fiscale, asta a fãcut, nu-
mai cã a avut o interpretare di-
feritã faþã de ordinul de minis-
tru”, a spus acesta.

Presa a relatat zilele acestea
cã legislaþia privind Loteria bu-
nurilor fiscale prevede cã prima
cifrã extrasã din urne este cifra
unitãþilor, însã, în practicã, pri-
ma cifrã extrasã la loterie a fost
consideratã cea a sutelor. Ast-
fel, la prima extragere a Lote-
riei, care a stabilit cã sunt câº-
tigãtori cei care au bonuri de 6
lei, a fost viciatã, potrivit legii
câºtigãtori fiind cei cu bonuri
de 600 de lei. Interpretarea aces-
tei erori a fost cã cei care au
câºtigat pe baza acestor extra-
geri vor trebui sã returneze ba-
nii, urmând a fi recompensaþi
cei cu bonurile câºtigãtoare po-
trivit ordinului iniþial.

Preºedintele Klaus Iohannis a
scris, ieri, pe Facebook, cã votul de
încredere dat de Parlament Cabinetu-
lui Cioloº este o dovadã cã partidele
au înþeles cã un Guvern de tehnocraþi
este acum soluþia cea mai bunã pen-
tru România. Iohannis a mai spus cã
misiunea noului guvern nu va fi una
uºoarã, dar are încredere cã fiecare
membru al echipei guvernamentale
va demonstra profesionalism.

“Cabinetul Cioloº va avea o sar-
cinã dificilã, iar îndeplinirea obiecti-
velor asumate în programul de gu-

În cadrul audierilor, Raluca Pru-
nã a fost solicitatã sã rãspundã la
mai multe întrebãri privind colabo-
rarea cu Parlamentul, regimul imu-
nitãþilor, MCV sau elaborarea legis-
laþiei. Întrebatã ce pãrere are despre
modificarea codurilor, Prunã a spus
cã aceastã chestiune a fost clar dez-
bãtutã în societate ºi cã înaintea
oricãrei modificãri este necesarã o
dezbatere cu actorii direct implicaþi:
judecãtori, avocaþi. “Nu vreau ca
poziþia mea sã fie înþeleasã greºit,
trebuie sã ne atingem de coduri, dar
când avem decizii ale Curþii Consti-
tuþionale”, a spus ea, adãugând cã
orice modificare trebuie fãcutã în
urma unei dezbateri ample.

Referitor la imunitate, ministrul
propus a spus cã se poziþioneazã
“cum se poziþioneazã orice cetã-
þean”. “Orice fel de discuþie, de re-
gim de imunitate, trebuie sã se facã
în cadrul constituþional. Nu ºtiu
cum sã comentez cã Parlamentul a
aprobat ceva care nu este consti-
tuþional. Obligaþia Ministerul Jus-
tiþiei este sã vinã cu o propunere
legislativã care sã aducã legea res-
pectivã în acord cu Constituþia”, a

Cioloº, dupã ce a primit votul de încredere al Parlamentului:
Veþi avea în guvern un partener deschis

Guvernul Cioloº a primit, ieri, votul de încredere al
Parlamentului, rezultatul fiind de 389 voturi “pentru”,
115 “împotrivã” ºi douã voturi anulate. Premierul de-

semnat Dacian Cioloº a declarat, în faþa aleºilor, cã noul
guvern se va baza pe transparenþã în actul decizional,

responsabilitate ºi deschidere cãtre dialog, acesta având
datoria sã înlãture cauzele tragediei de la Colectiv, mai
ales corupþia. Ceremonia de depunere a jurãmântului de
învestiturã în funcþie a avut loc asearã, de la ora 19.00,

în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
vernare nu va fi posibilã fãrã un spri-
jin parlamentar consistent. Sunt în-
crezãtor cã fiecare membru al echipei
guvernamentale va trata cu respon-
sabilitate ºi profesionalism misiunea
care i-a fost încredinþatã. Mult suc-
ces!”, a mai scris preºedintele.

Dacian Cioloº le-a spus parlamen-
tarilor, ieri, dupã ce Cabinetul sãu a
primit votul de încredere, cã Parla-
mentul va avea în guvern un „parte-
ner permanent ºi deschis”, el mulþu-
mind pentru mesajul transmis de par-
lamentari prin acest vot. “Nu pot de-

cât sã vã mulþumesc pentru aceastã
încredere pe care ne-aþi oferit-o, pen-
tru mesajul pe care ni-l transmiteþi
referitor la mandatul pe care îl avem
pentru acest an. Consider, prin acest
vot, cã aþi înþeles ºi aþi acceptat ceea
ce ne-am propus sã facem, cã aþi ac-
ceptat deschiderea pe care am oferit-
o pentru a face în aºa fel încât aceas-
tã legitimitate pe care Parlamentul
ales al României a transferat-o aces-
tui Guvern de tehnocraþi sã se trans-
forme în eficienþã ºi în rezultate bune
care sã redea încrederea cetãþenilor
României cã actul guvernamental
este pentru români ºi cã acest lucru
ne poate ajuta sã recâºtigãm încre-
derea în noi ºi sã mergem mai depar-
te”, a spus Cioloº, de la tribuna Par-
lamentului.

În timpul dezbaterilor din Parla-
ment, PSD, PNL, UDMR, UNPR ºi
minoritãþile au anunþat cã vor susþi-

ne Cabinetul, în timp ce ALDE ºi PMP
au spus cã nu vor vota Guvernul.
Fostul premier Victor Ponta a lipsit
de la ºedinþã. 

Noua echipã guvernamentalã a
depus, asearã, jurãmântul de credin-
þã în cadrul unei ceremonii, în pre-
zenþa preºedintelui Klaus Iohannis,
la Palatul Cotroceni, înainte de pre-
luarea efectivã a mandatului. Au fost,
de asemenea, prezenþi preºedinþii
celor douã Camere ale Parlamentu-
lui, Cãlin Popescu Tãriceanu ºi Vale-
riu Zgonea, preºedintele Curþii Con-
stituþionale, Augustin Zegrean, fos-
tul premier interimar Sorin Cîmpea-
nu, consilierii prezidenþiali.

Ceremonia de depunere a jurã-
mântului de învestiturã a început cu
Imnul Naþional al României.  Miniº-
trii care au trecut, ieri, de votul Par-
lamentului, au citit apoi, pe rând, ju-
rãmintele.

Cine este Raluca Prunã, noul ministru al Justiþiei
Decizia propunerii Ralucãi Prunã, înalt funcþionar la Comisia

Europeanã, pentru funcþia de ministru al Justiþiei a fost luatã
ieri-dimineaþã, dupã retragerea Cristinei Guseth. Raluca Prunã
a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale
Parlamentului cu 48 de voturi “pentru”, un vot “împotrivã” ºi
douã abþineri. Absolvent de Drept ºi Filosofie, Raluca Prunã a
lucrat, în 2000, la delegaþia Comisiei Europene din România,

pe vremea când aceasta era condusã de Jonathan Schelee, ºi a
fost preºedinte al Asociaþiei Române pentru Transparenþã. În
prezent este ºefã în cadrul Direcþiei Generale Piaþã Internã,

Industrie, Antreprenoriat ºi IMM-uri. 
spus Prunã. Ea a mai spus cã a dis-
cutat cu Dacian Cioloº despre prio-
ritãþile legislative în justiþie în tim-
pul mandatului sãu.

Întrebatã cum va proceda în ca-
zul ofiþerilor sub acoperire, Prunã a
spus cã legea prevede cã magistra-
tul trebuie sã facã o declaraþie pe
proprie rãspundere ºi cã CSM se
ocupã de resursele umane în ceea
ce priveºte instanþele ºi consultã
CSAT. “Sunt proceduri legale, dacã
se dovedeºte cã este vorba de un
fals în declaraþii”, a precizat ea. De
asemenea, Raluca Prunã a comen-
tat ºi pe tema Mecanismului de Ve-
rificare ºi Cooperare, spunând cã
acest mecanism va fi ridicat când
sunt îndeplinite toate cerinþele ºi
cã rolul sãu este sã se asigure cã
vor fi îndeplinite aceste cerinþe.

Ea a fost întrebatã ºi despre po-
sibilitatea legalizãrii parteneriatului
civil, între persoane de acelaºi sex.
Raluca Prunã a spus cã existã o dez-
batere la nivel european, sub pre-
ºedinþia luxemburghezã, pe aceas-
tã temã ºi cã nu toate statele mem-
bre ale UE recunosc parteneriatul
civil. Raluca Prunã a dat exemplul

Franþei, unde parteneriatul civil s-a
legiferat în urma unei dezbateri am-
ple. De asemenea, a mai spus cã
atunci când parteneriatul civil va fi
recunoscut în toate statele membre,
România nu are interesul de a se
izola, pe aceastã temã.

Ministrul propus al Justiþiei a
spus, în timpul audierilor, cã îºi va
lua concediu fãrã platã de la Bru-
xelles, pe toatã perioada mandatu-
lui sãu la conducerea Ministerului
Justiþiei, urmând sã se întoarcã la
Bruxelles la terminarea mandatului.

Raluca Prunã a mai fost întreba-
tã de deputatul Daniel Fenechiu ce
criterii va avea în vedere pentru
propunerea procurorilor-ºefi, în
contextul luptei anticorupþie. Ea a
spus cã procedura numirii procu-
rorilor-ºefi este prevãzutã de lege,
dar, dincolo de aceasta, poate da
asigurãri cã, în cazul în care va primi

votul de încredere, va asigura un
proces transparent de selectare a
procurorilor-ºefi. Prunã a precizat
cã profesionalismul, reputaþia pro-
fesionalã ºi onestitatea sunt prin-
tre criteriile pe care le va lua în con-
siderare. “Aº îndrãzni sã spun ºi
faptul cã niciun fel de suspiciune
nu trebuie sã planeze asupra unor
persoane propuse pentru astfel de
funcþii” , a subliniat ea. Raluca Pru-
nã a mai spus cã România a dove-
dit ºi pânã acum cã procedura func-
þioneazã ºi a ºtiut sã selecteze pen-
tru aceste posturi persoanele care
rãspund aºteptãrilor societãþii în
ceea ce priveºte lupta anticorup-
þie. Ministrul propus al Justiþiei a
mai spus cã a activat în lupta anti-
corupþie ca reprezentant al socie-
tãþii civile, fiind unul dintre fonda-
torii organizaþiei Transparency, însã
a precizat cã justiþia înseamnã mult
mai mult decât lupta anticorupþie.
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Spunea, într-o împrejurare, cu
câþiva ani în urmã, fostul deputat
ex-PDL Dolj Radu Berceanu, cã
“primul parlament” post-decem-
brist a fost de departe cel mai bun
dintre toate care l-au urmat. Cu
stagii îndelungate de parlamentar,
politician rezonabil, Radu Bercea-
nu ºtia ce vorbeºte ºi evaluarea
sa, evident subiectivã, nu a fost
contestatã. Ceea ce s-a întâmplat,
pe fondul unor necurmate discuþii
despre reformarea clasei politice,
s-a vãzut ºi cel puþin din aceastã
perspectivã “strada” a avut drep-
tate. Întinerirea parlamentului,
prin infuzia de oameni tineri, aspi-
ranþi la demnitãþi publice, dar lip-
siþi de competenþe, în pofida ori-
cãrei excepþionale înzestrãri, nu a
adus credibilitatea necesarã “or-
ganului reprezentativ suprem
al poporului român ºi unica
autoritate legiuitoare a þãrii”,

MIRCEA CANÞÃR
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cum îl defineºte Constituþia. Poli-
tica astfel practicatã a ajuns o sce-
nografie a competenþei vide, afla-
rea în treabã a omului neîmplinit
prin instrucþie. Fireºte, sunt ºi unii
buni ºi atitudinea demnã a depu-
tatului de Cluj (ALDE) Steluþa
Cãtãnicioiu, la audierea doamnei
Cristina Guseth, directorul Funda-
þiei Freedom House România,
candidatã la portofoliul Ministeru-
lui Justiþiei, va dãinui multã vre-
me. De altfel, deputatul Steluþa
Cãtãnicioiu ºi-a anunþat, în semn
de revoltã, demisia din comisia ju-
ridicã. De neînþeles rãmâne teme-
ritatea doamnei Cristina Guseth,
cu un CV de tehnocrat “de dreap-
ta”, de a se hazarda într-un terito-
riu delicat, fãrã a fi recomandatã,
cel puþin, nu de expertizã juridicã,
ci de studii de specialitate atât de
necesare într-un asemenea dome-
niu. Cei ºtiutori, spunea Socrate,

se înþeleg între ei, cad de acord
asupra adevãrului. Cei neºtiutori
confundã adevãrul cu interese-
le ºi umorile proprii încât nici nu
argument, nici o logicã, nu au pu-
tere asupra lor. Ei separã drep-
tatea de folos, alegând mereu
dupã cel din urmã. Aceasta este
– dupã pãrerea lui Socrate –
“neºtiinþa de cea mai joasã spe-
þã”, tocmai aceea care te în-
deamnã “sã te avânþi în politi-
cã”. Cine mai citeºte astãzi dia-
logul platonician, menit sã-i tem-
pereze elanul ºi sã-i trezeascã
sentimentul responsabilitãþii? De
fapt câtã teorie atâta prostie.
Democraþia nu se instaleazã si-
lenþios, cum am crezut, ci pre-
supune încordare severã. Pre-
mierul Dacian Cioloº a trecut fi-
nalmente testul Guseth, retrãgân-
du-i candidatura la miezul nop-
þii, dupã ce, paradoxal, primise

copleºitor aviz favorabil din par-
tea comisiei juridice. Deºi se in-
validase singurã în faþa opiniei
publice. Premierul Dacian Cio-
loº a lãsat astfel în off-side, par-
lamentarii obedienþi care s-au
umplut de ruºine, dovedindu-se
incapabili sã-ºi respecte manda-
tul primit de la cetãþeni. Dacã aºa
ceva mai conteazã. Întreaga
poveste s-a dovedit a fi stânjeni-
toare. ªi fiindcã atunci când cauþi
gãseºti “omul potrivit”, nominali-
zarea doamnei Raluca Pruna, li-
cenþiatã în Drept ºi Filosofie, cu
bunã carte de vizitã, la Ministerul
Justiþiei, a salvat lucrurile, ce ris-
cau a fi basculate într-un blocaj.
Uºoarã ºi neînsemnatã victorie.
Victoria minimei rezistenþe, din
care nimeni nu iese de fapt în
câºtig. Deocamdatã avem par-
lamentarii pe care i-am votat. ªi
ne gãsim în toate demersurile ºi

Despre un parlamentDespre un parlamentDespre un parlamentDespre un parlamentDespre un parlament
care ºi-a pierdut credibilitateacare ºi-a pierdut credibilitateacare ºi-a pierdut credibilitateacare ºi-a pierdut credibilitateacare ºi-a pierdut credibilitatea

gesturile lor, cu stereotipurile de
limbaj ºi de comportament. Cã
s-ar cuveni sã desluºim în fapte-
le ºi discursurile lor ceva mai
multã umilitate, sã-i vedem mai
grijulii cu rãbdarea alegãtorilor,
este o altã discuþie. Cã s-ar cu-
veni sã-i vedem deplin preocupaþi
de legile pe care le aprobã, gân-
dindu-se la efectele pe care le pro-
duc, este de subînþeles. Isteriza-
rea cetãþii e tardivã, fiindcã pânã
la urmã nici mãcar buna-voinþã a
parlamentarilor nu mai e de ajuns.
Meritã oricum reflectat la discur-
sul preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, la ºedinþa de
învestire a guvernului: “Dacã
acest guvern trece, democra-
þia reprezentativã va fi destitui-
tã”. Guvernul Dacian Cioloº a tre-
cut, fãrã mari emoþii. Ce bine ar fi
sã nu aibã dreptate, pânã la capãt,
Cãlin Popescu Tãriceanu!

Schimbarea Guvernului Ponta
nu va afecta în nici un fel dosarul
de candidaturã al Craiovei pentru
titlul de Capitalã Culturalã Europea-
nã, a precizat primarul Lia Olguþa
Vasilescu. Întrebatã fiind dacã o
astfel de modificare pe scena poli-
ticã ar putea sã influenþe cumva
demersul cultural al Bãniei, edilul a
precizat cã Ministerul Culturii nu
are o implicaþie majorã în aceastã
acþiune ºi, prin urmare, dosarul
Craiovei nu va fi afectat în nici
un fel. „Nu are legãturã cu
schimbarea guvernului, pentru
cã este vorba de un juriu din toa-
tã Uniunea Europeanã. Ministe-
rul (n.r. – Ministerul Culturii)
þine doar legãtura cu oraºele par-
ticipante. Ei ne-au anunþat, de
exemplu, cã proiectul nostru a
ajuns la timp, cã a fost depus,
cã a apãrut ghidul ºi alte lucruri
de genul acesta. Este, dacã vreþi,
o interfaþã între juriu ºi oraºele
candidate”, a explicat Olguþa
Vasilescu.

Proiectul cultural,
principalul atu

Primarul Craiovei a afirmat
cã, pânã acum, Primãria Craio-
va nu a fost interesatã sã ºtie
cine face parte din juriu, toate
demersurile fiind concentrate pe
alcãtuirea proiectului de candida-
turã. Care, în opinia primarului, este
unul foarte bun. „Pânã la acest

Craiova, favorita competiþieiCraiova, favorita competiþieiCraiova, favorita competiþieiCraiova, favorita competiþieiCraiova, favorita competiþiei
Capitalã Culturalã Europeanã 2021Capitalã Culturalã Europeanã 2021Capitalã Culturalã Europeanã 2021Capitalã Culturalã Europeanã 2021Capitalã Culturalã Europeanã 2021

Deºi în competiþie sunt înscrise 13 municipii din þarã, Craiova are cele mari ºanse sã fie
desemnatã Capitala Culturalã Europeanã în anul 2021. Primarul Lia Olguþa Vasilescu susþine cã
principalul atu al Bãniei este, înainte de toate, proiectul de candidaturã pe care l-a depus. Auto-
ritãþile locale se aºteaptã ca juriul european sã puncteze bine dosarul Craiovei deoarece au fost
atinse toate criteriile care sunt cerute de competiþie.

moment nici nu ne-a interesat cine
este juriul. Suntem convinºi însã
cã proiectul nostru este foarte bun
ºi cã are cele mai mari ºanse sã fie
câºtigãtor”. Olguþa Vasilescu sus-
þine cã iniþiativa Craiovei va fi pre-
feratã celorlalte candidaturi din
þarã, în primul rând pentru cã se
bazeazã pe un proiect regional, ce
aparþine mai multor judeþe, ºtiut
fiind faptul cã municipiul este sus-
þinut de toatã Oltenia. „Este singu-

rul proiect depus de o întreagã re-
giune, nu de un singur oraº. Dar
întotdeauna se pot produce surpri-
ze”, a mai spus primarul Craiovei.

Craiova, privitã ca outsider
Potrivit primarului, Craiova este

vãzutã ca outsider de toate celelal-
te oraºe din România, participante
în competiþie, dar ºi acest lucru
poate fi un avantaj. „Noi suntem
vãzuþi ca outsideri de  toate cele-
lalte oraºe din România, dar pânã
acum, de regulã, au câºtigat outsi-
derii. Dupã cum ne temem sã câº-
tige un oraº gen Baia Mare sau unul

cu 100.000 de locuitori”. Totuºi,
cred autoritãþile, cheia va sta tot în
mâna juriului care va decide cine
meritã acest titlu. ªi aici Craiova

va juca o carte importantã de-
oarece s-a prezentat cu un do-
sar foarte bun, care îndeplineº-
te aproape toate cerinþele.
„Proiectul, aºa cum l-am de-
pus noi, cred cã atinge toate
obiectivele stabilite de juriu ºi
sperãm din toatã inima sã fim
noi cei câºtigãtori, fiindcã, spre
deosebire de alþii care vor sã
se împãuneze cu acest titlul de
capitalã, noi chiar avem nevo-
ie de el. Toatã regiunea are ne-
voie de acest proiect. Asta în-
seamnã o dezvoltare fãrã pre-
cedent a oricãrei regiuni care
a devenit capitalã”.

Juriul european
va alege câºtigãtorul

Potrivit regulilor competiþiei,
câºtigãtorul titlului de Capitalã
Culturalã Europeanã 2021 va fi

desemnat de un juriu european
compus din 10 membri: experþi in-
dependenþi cu experienþã vastã ºi

cunoºtinþe importante în sectorul
cultural, în dezvoltarea culturalã a
oraºelor sau în organizarea unui
eveniment precum capitalele euro-
pene ale culturii. Aceºti membri
sunt aleºi de Parlamentul European,
Consiliu ºi Comisie (câte trei
membri) ºi Comitetul Regiunilor
(un membru). Experþii sunt numiþi
de instituþiile europene. Juriul în-
tocmeºte un raport privind candi-
daturile, precum ºi o recomandare
pentru desemnarea titlului de Ca-
pitalã Europeanã Culturalã. Având
în vedere recomandãrile juriului eu-
ropean, Comisia desemneazã, în
mod oficial, capitalele europene ale
culturii.

În competiþia din România sunt
înscrise 14 municipii, care ºi-au
depus candidaturile, fiind vorba de
Alba-Iulia, Arad, Bacãu, Baia Mare,
Braºov, Brãila, Bucureºti, Cluj-Na-
poca, Craiova, Iaºi, Sfântu Gheor-
ghe, Suceava, Timiºoara ºi Târ-
gu-Mureº.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, luni, cererea lui Mircea
Ciurar de a fi eliberat din arest cu
o mãsurã mai blândã ºi a admis
propunerea procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
de prelungire a arestãrii preventi-
ve: „Admite propunerea Ministe-
rului Public – Parchetul de pe Tri-
bunalul Dolj privind prelungirea
mãsurii arestãrii preventive. Dis-
pune prelungirea mãsurii arestã-
rii preventive luatã faþã de incul-
patul CIURAR MIRCEA, pe o
duratã de 30 zile, cu începere de
la 22.11.2015 pânã la 21.12.2015
inclusiv. Respinge cererea formu-
late de inculpat privind înlocui-
rea arestului preventiv cu mãsura
preventivã a arestului la domici-
liu sau controlul judiciar. Pronun-
þatã în ºedinþa Camerei de Consi-

Astfel, reprezentanþii ISU Dolj au anunþat
cã, în perioada 10-15 noiembrie 2015 au fost
efectuate alte 18 controale de prevenire la
obiective cu aglomerãri de persoane din ca-
tegoria bar, club, discoteci, mall-uri sau al-
tele asemenea. Un numãr de 6 locaþii aflate
în lista de prioritãþi nu au putut fi controlate,
localurile respective fiind închise publicului
pe termen nedeterminat. Din cele 18 con-
troale efectuate, unul nu a fost încã finali-
zat, urmând ca documentele de control pre-
vãzute de reglementãri sã fie încheiate în
perioada imediat urmãtoare, dupã prezenta-
rea, de cãtre administrator, a actelor solici-
tate de autoritãþi.

În urma centralizãrii datelor obþinute pânã
în acest moment, ca urmare a efectuãrii con-

Potrivit IPJ Dolj, în urma activitãþilor
specifice desfãºurate de poliþiºtii speciali-
zaþi în investigaþii criminale din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova, cu sprijinul lu-
crãtorilor Secþiilor 1 ºi 2 Poliþie Craiova,
a fost depistatã ºi ridicatã pentru audieri,
în cursul zilei de luni, Florentina M., de
14 ani, din municipiu.

Din investigaþiile poliþiºtilor a rezultat
faptul cã, în perioada octombrie – noiem-
brie a.c., minora a sãvârºit nu mai puþin
de 5 furturi, toate în Craiova, prin care a
produs un prejudiciu de 5.800 lei, 500 euro
ºi un telefon mobil. Patru dintre fapte au
fost comise în dauna unor societãþi co-
merciale, hoteluri sau restaurante, unde
minora profita de neatenþia angajaþilor ºi
sustrãgea sume importante de bani din

Arest prelungit pentru craioveanul acuzat cã aArest prelungit pentru craioveanul acuzat cã aArest prelungit pentru craioveanul acuzat cã aArest prelungit pentru craioveanul acuzat cã aArest prelungit pentru craioveanul acuzat cã a
prejudiciat bugetul de stat cu aproape 600.000 leiprejudiciat bugetul de stat cu aproape 600.000 leiprejudiciat bugetul de stat cu aproape 600.000 leiprejudiciat bugetul de stat cu aproape 600.000 leiprejudiciat bugetul de stat cu aproape 600.000 lei

Magistraþii Tribunalului Dolj au respins
cererea craioveanului de 40 de ani, ad-
ministrator de societãþi comerciale,
ajuns dupã gratii luna trecutã pentru
evaziune fiscalã cu un prejudiciu esti-
mat la aproape 600.000 lei de înlocui-
rea a arestãrii preventive cu o mãsurã

mai blândã. Mai mult, instanþa a admis,
luni, propunerea procurorilor ºi a pre-
lungit cu 30 de zile mandatul emis pe
numele bãrbatului. Oamenii legii spun
cã acesta ar fi încercat sã se sustragã
de la urmãrirea penalã cesionând fictiv
pãrþile sociale deþinute în firmã.

liu de la 16.11.2015”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.
Imediat ce s-a pronunþat hotãrâ-
rea bãrbatul a formulat contesta-
þie, care se va judeca la Curtea de
Apel Craiova.

Reamintim cã reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau cã, pe 22 oc-
tombrie a.c., poliþiºtii ºi procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj l-au introdus în arestul
Inspectoratului, pe bazã de ordo-
nanþã de reþinere, pe Mircea Ciu-
rar, de 40 de ani, din Craiova,
împotriva acestuia punându-se în
miºcare acþiunea penalã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de evaziu-
ne fiscalã ºi transmitere fictivã a
pãrþilor sociale sau a acþiunilor
deþinute într-o societate comercia-
lã, în scopul sustragerii de la ur-

mãrirea penalã ori în scopul în-
greunãrii acesteia. Din cercetãrile
poliþiºtilor de la Serviciul de In-
vestigarea a Criminalitãþii Econo-
mice a rezultat faptul cã bãrbatul,
în calitate de administrator al unei
societãþi comerciale, a livrat în
cursul anului 2011 piei de animale
cãtre alte douã societãþi ºi a efec-
tuat achiziþii de alþi agenþi econo-
mici, operaþiuni pe care nu le-a de-
clarat organelor fiscale, sustrãgân-
du-se de la plata TVA ºi impozit pe
profit ºi producând bugetului de stat
un prejudiciu de 265.282 lei.

Poliþiºtii craioveni au mai sta-
bilit ºi faptul cã, la data de 1 iu-
nie 2011, persoana în cauzã a ce-
sionat fictiv pãrþile sociale ale so-
cietãþii la care era administrator,
în scopul de a îngreuna urmãri-
rea penalã. „Mai mult decât atât,

în perioada 2014 – 2015, craio-
veanul s-a sustras de la plata
obligaþiilor fiscale datorate bu-
getului de stat prin înregistrarea
în contabilitatea altei societãþi
administrate de acesta a unor
facturi fiscale fictive prin care a
denaturat provenienþa cantitãþi-
lor de lânã ºi piei de animale,
achiziþionate în realitate de la
persoane fizice (crescãtori de

animale), producând în acest
mod un prejudiciu bugetului de
stat în sumã de 308.661 lei”,
dupã cum a precizat la momen-
tul respectiv purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj subcomisar Alin
Apostol. Pe 23 octombrie craio-
veanul a fost prezentat Tribuna-
lului Dolj care a emis mandat de
arestare preventivã pe numele sãu
pentru o perioadã de 30 de zile.

Minorã în arest pentru cinci furturiMinorã în arest pentru cinci furturiMinorã în arest pentru cinci furturiMinorã în arest pentru cinci furturiMinorã în arest pentru cinci furturiPompierii doljeni au continuatPompierii doljeni au continuatPompierii doljeni au continuatPompierii doljeni au continuatPompierii doljeni au continuat
controalele în baruri ºi discotecicontroalele în baruri ºi discotecicontroalele în baruri ºi discotecicontroalele în baruri ºi discotecicontroalele în baruri ºi discoteci

O minorã de 14 ani, din Craiova, a fost
arestatã preventiv pe 30 de zile în baza
mandatului emis, ieri, de Judecãtoria
Craiova, în sarcina acesteia fiind reþinute nu
mai puþin de 5 infracþiuni de furt calificat.

casele de marcat sau de pe tejghea. De
asemenea, în sarcina suspectei s-a reþinut
ºi un furt din autoturism, comis în noap-
tea de 02/03 noiembrie a.c., de unde a
sustras 500 euro, 1.000 lei ºi un telefon
mobil, bunuri care au fost recuperate,
minora fiind depistatã într-un taxi de poli-
þiºti din cadrul Secþiei 2 Craiova la scurt
timp de la comiterea faptei.

„În cauzã s-a dispus continuarea urmã-
ririi penale faþã de minorã pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de furt calificat, iar în
baza probatoriului administrat a fost lua-
tã faþã de ea mãsura reþinerii pe bazã de
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, fiind
introdusã în arestul Inspectoratului”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj. În cursul zilei de ieri
minora, care a mai fost prinsã la furat ºi cu
alte ocazii însã a scãpat pentru cã nu rãs-
punde penal pânã al vârsta de 14 ani, a fost
prezentatã Judecãtoriei Craiova, care a ad-
mis propunerea procurorilor ºi a dispus
arestarea acesteia pentru 30 de zile.

Pompierii doljeni au continuat seria
controalelor demarate ca urmare a tragediei
din Clubul Colectiv din Bucureºti, iar pânã
acum, deºi s-au constatat ºi deficienþe în
timpul verificãrilor, nici un local din
Craiova nu a fost închis.

troalelor de prevenire, cadrele Inspectora-
tului au descoperit 46 de deficienþe în do-
meniul apãrãrii împotriva incendiilor, 4 fiind
soluþionate pe timpul controlului, 42 dintre
acestea fiind sancþionate, aplicându-se 4
avertismente ºi 30 amenzi în cuantum de
93.907 lei. Nu a fost încã aplicatã sancþiu-
nea complementarã privind oprirea funcþio-
nãrii vreunuia dintre obiectivele controlate,
eventualele astfel de situaþii urmând a fi ana-
lizate punctual, în baza documentelor de
urbanism puse la dispoziþie de administra-
tori spaþiilor respective.

Principalele deficienþe constatate pe tim-
pul controalelor au constat în neorganizarea
activitãþii de apãrare împotriva incendiilor;
nefuncþionarea parþialã a iluminatului de se-
curitate pentru evacuare; exploatarea neco-
respunzãtoare a instalaþiilor utilitare aferen-
te construcþiilor; nerespectarea reglementã-
rilor referitoare la utilizarea focului deschis,
precum ºi a fumatului ºi lipsa autorizaþiei de
securitate la incendiu, dupã cum au precizat
reprezentanþii ISU Dolj.
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Dreptul de vot, precum ºi dreptul
de a fi ales în organele de conducere,
le au numai medicii membri ai Cole-
giului Medicilor din România. Drep-
tul de a alege ºi de a fi ales se poate
exercita numai în cadrul colegiului al
cãrui membru este medicul respectiv.

Membrii consiliului judeþean, re-
prezentanþii în Adunarea generalã na-
þionalã a Colegiului Medicilor din Ro-
mânia, precum ºi membrii comisiei de
cenzori se aleg prin vot direct, secret
ºi liber exprimat de cãtre membrii cole-
giului judeþean.

Reprezentanþii în Consiliul naþio-
nal al Colegiului Medicilor din Româ-
nia se aleg prin vot secret din rânduri-
le membrilor consiliului local ºi ai re-
prezentanþilor locali în Adunarea ge-
neralã naþionalã a Colegiului Medici-
lor din România de cãtre aceºtia, reu-
niþi într-o ºedinþã comunã de alegeri.
Procedura se desfãºoarã sub coordo-
narea Biroului executiv nou-ales.

O persoanã poate candida atât pe
lista membrilor consiliului local, cât
ºi pe aceea a reprezentanþilor în Adu-
narea generalã naþionalã a Colegiu-
lui Medicilor din România. Membrii
comisiilor electorale nu pot candida
la funcþiile elective din cadrul Cole-
giului Medicilor din România în le-
gislatura pentru care se organizeazã
alegerile. Înaintea alegerii în aceastã

Finanþat de Uniunea Europeanã prin inter-
mediul Programului ERASMUS +, Acþiunea K1
– Mobilitãþi ale lucrãtorilor de tineret, proiec-
tul, în care sunt implicate organizaþii din cinci
þãri promotoare (România – Dezvoltare ºi Psi-
hoterapie prin Acþiune - DEPSI, Turcia –
Southern Enviromentalists, Bulgaria – Com-
munity Fundation Lom, Polonia – The Snow
Mountain Community Fund ºi Serbia – Cen-
tar za kulturu Dimitrovgrad), îºi propune sã
formeze 30 de lucrãtori de tineret responsa-
bili, experimentaþi, care sã contribuie la com-
baterea prejudecãþilor prin înþelegerea stereo-
tipurilor ºi care sã împãrtãºeascã noi metode
ºi instrumente proprii domeniului nonformal,
cu accent pe cele menite sã scoatã în evidenþã
provocãrile, nevoile ºi aºteptãrile tinerilor cu
deficienþe neuromotorii. Obiectivul principal
al proiectului este de a dezvolta capacitatea
celor 30 de participanþi din cele 5 þãri de a uti-

Proiectul Tools for Healt
demareazã astãzi în Craiova

Asociaþia Dezvoltare ºi Psihoterapie prin Acþiune – DEPSI din Craiova
implementeazã, în perioada 18-30 noiembrie a.c., în Craiova, proiectul

TOOLS FOR HEALT. Acesta îºi propune sã formeze 30 de persoane care
sã lucreze puþin „altfel” cu tinerii ce suferã de deficienþe neuromotorii,

folosind metode din psihologie ºi chiar artã.

liza trei metode nonformale –
psihodrama, teatru playback ºi
schimburile relaþionale – ca pe o
resursã structuratã în lucrul cu ti-
nerii cu deficienþe neuromotorii.

Irina Gruia, preºedintele
DEPSI, ne-a explicat cã activitã-
þile cursului sunt bazate pe me-
tode activ-participative prin in-
termediul cãrora cursanþii vor
putea sã îºi îmbogãþeascã cunoº-
tinþele despre diferite jocuri ºi
metode nonformale (în principal

cele de comunicare, cooperare ºi includere),
dar mai ales sã le testeze ºi adapteze la gru-
puri-þintã distincte ºi chiar la grupuri-þintã cu
care vor colabora la întoarcerea în þara de
origine. Metodele folosite în acest proiect vin
din zona de limita a nonformalului cu psiholo-
gia, psihoterapia ºi arta. Astfel, participanþii
vor învãþa elemente de psihodramã (folositã
ºi în terapie), de playback theatre (un bun
instrument în învãþarea socialã), din Espere
(care are puternice valenþe de comunicare ºi
dezvoltare personalã).

Partenerii locali în acest proiect sunt ªcoala
Gimnazialã Specialã „Sf. Mina” Craiova, Casa
de Culturã a Sindicatelor Craiova, Asociaþia
Bolnavilor de Cancer ºi Hepatitã Oltenia, Aso-
ciaþia Brave&Unic – Caracal, Asociaþia Româ-
nã de Psihodramã Clasicã ºi Asociaþia Românã
de Teatru Playback-ART PLAYBACK.

CARMEN ZUICAN

La sfârºitul acestei luni, nu mai puþin de
2.253 de membri ai Colegiului Medicilor Dolj
sunt chemaþi la urne. Primul tur de scrutin este
programat în perioada 29 noiembrie – 1 de-
cembrie a.c. Dacã va fi nevoie de turul al doi-

lea, acesta va fi organizat în perioada 6-8 de-
cembrie a.c. Depunerea candidaturilor se
poate face zilnic, între orele 10.00-15.00, la
sediul CMR Dolj, pânã la data de 22 noiem-
brie a.c., inclusiv.

funcþie, ei s-au angajat în scris cã îºi
vor exercita mandatul pe toatã dura-
ta funcþionãrii comisiei ºi cã nu can-
dideazã la o funcþie electivã în legis-
latura pentru care se organizeazã res-
pectivele alegeri.

Primul tur al alegerilor
se desfãºoarã pe parcursul
a trei zile

Alegerile se vor desfãºura pe o
perioadã de trei zile consecutiv, între
orele 8.00-20.00. Cu o orã înaintea
începerii votãrii, preºedintele comi-
siei electorale locale, în prezenþa ce-
lorlalþi membri, verificã urnele, exis-
tenþa listelor electorale, a buletinelor
de vot ºi, dupã închiderea urnelor, le
sigileazã aplicând ºtampila secþiei
comisiei electorale locale peste sem-
nãtura sa, a secretarului ºi a încã unui
membru al comisiei. Preºedintele este
obligat sã ia mãsurile necesare pen-
tru exprimarea secretã a votului ºi
pentru ca alegerile sã decurgã în bune
condiþii, luând, cu consultarea comi-
siei electorale, toate mãsurile de na-
turã a asigura desfãºurarea votãrii.

Fiecare medic cu drept de vot,
dupã ce se legitimeazã ºi semneazã
în lista de votare, primeºte de la mem-
brii comisiei electorale locale un bu-
letin de vot pe care se va aplica ºtam-
pila comisiei electorale de cãtre pre-

ºedinte sau secretar. Medicii membri
ai colegiului respectiv care nu se re-
gãsesc pe listele de votare vor fi în-
scriºi de cãtre preºedintele comisiei
sau de cãtre secretarul acesteia în lis-
tele de votare, menþionându-se toa-
te datele de identificare din buleti-
nul/cartea de identitate sau paºaport,
precum ºi locul de muncã rezultat din
prezentarea legitimaþiei de serviciu
sau orice alt act doveditor.

Alegãtorii vor vota separat, astfel
încât sã se asigure exprimarea secre-
tã, prin aplicarea stampilei “Votat” în
dreptul numelui candidatului favorit.

Atribuirea mandatelor,
în ordinea descrescãtoare
a numãrului de voturi

Dupã închiderea votãrii, în prezen-
þa celorlalþi membri ai comisiei electo-
rale ºi, dupã caz, a celorlalte persoane
care au dreptul sã asiste la votare, pre-
ºedintele comisiei procedeazã la in-
ventarierea ºi sigilarea buletinelor de
vot rãmase neîntrebuinþate, întocmind
în acest sens un proces-verbal, ºi nu-
mai dupã aceea are loc deschiderea
urnelor. Buletinele de vot nefolosite
pot fi distruse dupã validarea alegeri-
lor. Buletinele de vot folosite vor fi
pãstrate pentru o perioadã de 5 ani de
la desfãºurarea alegerilor. Numãrãtoa-
rea voturilor începe imediat dupã în-

cheierea procesului de votare. Odatã
ce urna a fost desigilatã, nu se poate
întrerupe numãrãtoarea voturilor pânã
la finalizarea acesteia ºi întocmire pro-
cesului-verbal. Sunt nule buletinele de
vot care nu poartã pe prima faþã ºtam-
pila comisiei electorale locale; au altã
formã sau alt model decât cele apro-
bate; nu sunt complete; sunt albe (pe
care nu s-a exprimat votul); au aplica-
tã stampila “Votat” pe un numãr mai

mare de candidaþi decât numãrul
mandatelor pentru care se candidea-
zã. Voturile care au una sau mai mul-
te exprimãri pozitive, dar pentru ce-
lelalte nume de candidaþi sau o par-
te dintre ele nu s-a menþionat nimic,
vor fi considerate valabile doar pen-
tru candidaþii pentru care s-a expri-
mat votul.

Atribuirea mandatelor se va face
în ordinea descrescãtoare a numãru-
lui de voturi ºi pânã la ocuparea nu-
mãrului legal de mandate. În caz de
voturi egale, departajarea se va face
prin tragere la sorþi, la care pot parti-
cipa ºi cei în cauzã. Primul candidat
neales ca membru devine membru
supleant. Ceilalþi membri supleanþi
vor fi stabiliþi în ordinea descrescã-
toare a numãrului de voturi.

RADU ILICEANU
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 - Cum puteþi califica atacu-
rile din data de 13 noiembrie din
Paris?

 - În data de 13 noiembrie am
fost martorii unui atac terorist
fãrã precedent, atât dupã modul
de executare, cât ºi þintele viza-
te. Analizând evenimentele tragi-
ce putem concluziona cã atacul
terorist a fost bine planificat ºi
coordonat în timp ºi spaþiu. Ast-
fel, mai mulþi teroriºti, concen-
traþi în grupuri mobile, au atacat
mai multe locuri de aglomeraþie
în masã, utilizând arme de foc ºi
dispozitive explozive. Având
drept scop provocarea unui nu-
mãr foarte mare de victime, te-
roriºtii au recurs la cele mai cru-
de tactici (atac armat, luare de
ostatici, atac de tip execuþie, raid
ºi atac sinucigaº), profitând la
maxim de elementul surprizã prin
organizarea atentatelor pe timpul
serii ºi în perioada în care loca-
þiile vizate erau aglomerate.

- Care ar fi scopul acestor
atentate?

- Atacurile din Paris au fost re-
vendicate de cãtre gruparea jiha-
distã Statul Islamic (SI), invo-
cându-se „ofensele aduse profe-
tului musulman Mohamed ºi la
raidurile aeriene efectuate de
Franþa în Siria ºi Irak”. Aseme-
nea acþiuni sunt apriori „arma”
grupãrilor teroriste în scopul pro-
vocãrii unui impact psihologic ºi
mediatic major asupra opiniei
publice internaþionale, cât ºi a
intimidãrii populaþiei. S-a tins la

Mihai Bãlan, directorul Serviciului de Informaþii ºi Securitate (SIS) din Republica Moldova:

(Interviu acordat agenþiei „INFOTAG”,
preluat doar de „Cuvântul Libertãþii”)

Mihai Bãlan este un diplomat român-
 din Republica Moldova, care în prezent
îndeplineºte funcþia de director al  Ser-
viciului de Informaþii ºi Securitate al Re-
publicii Moldova. Anterior a fost amba-
sador al Republicii Moldova în Grecia,-
 Cipru ºi Israel (de douã ori), iar apoi
consilier prezidenþial pe politica exter-
nã (15 decembrie 2009 – august 2010).
Anul trecut, SIS a elaborat o hartã a ris-

curilor ºi ameninþãrilor securitãþii sta-
tului. Peste 100 de ONG-uri, servicii ºi
organizaþii, partide, mass-media sunt
gata sã sfâºie acest pãmânt, sã rupã în
bucãþi þara – a fost la vremea respectivã
declaraþia directorului SIS. Astãzi, Mihai
Bãlan ne vorbeºte de atacurile teroriste,
într-un moment destul de dificil ºi pen-
tru Republica Moldova... dar ºi pentru
România.

provocarea unui adevãrat ºoc
întregii comunitãþi internaþionale
la capitolul lupta cu terorismul
internaþional.

- Ce prognoze aþi putea face
cu privire la noi eventuale ata-
curi în Europa?

- Cu siguranþã putem spune cã
atacurile din Paris fac parte dintr-
o serie de activitãþi teroriste, pla-
nificate de cãtre SI. Liderii SI
cheamã deschis adepþii sãi la co-
miterea atentatelor „împotriva
necredincioºilor oriunde i-ar în-
tâlni ºi cu ce surse ar avea la în-
demânã”. Serviciile speciale din
diverse regiuni ale lumii, implicit
Europa, reuºesc sã deconspire ºi
sã previnã mai multe atentate te-
roriste. Doar în ultimele luni ser-
viciile secrete ale Germaniei,
Franþei, Marii Britanii au zãdãr-
nicit mai multe încercãri ale SI
de a realiza atacuri teroriste pe
continentul european. Nu putem
sã nu menþionãm cã situaþia de
securitate de pe continentul eu-
ropean este negativ influenþatã ºi
de fluxul masiv de migranþi din
teatrele de conflict (Siria, Irak,
Afganistan, zona Maghrebului
etc.). Fluxul în cauzã este per-
meabil la infiltrarea militanþilor
formaþiunilor teroriste, care au
drept scop sã ajungã în Occident
pentru a planifica noi atacuri te-
roriste.

- Ar putea Republica Moldo-
va sã devinã ºi ea þinta unor ase-
menea atacuri?

- Actualmente, nici o þarã din

lume nu poate fi asiguratã împo-
triva unor manifestãri cu tentã
teroristã. Activizarea entitãþilor
teroriste, manifestatã prin comi-
terea unor atentate de rezonanþã
în diverse regiuni ale lumii, in-
tensificarea acþiunilor de recru-
tare a noilor membri ºi propaga-
re prin intermediul reþelei Inter-
net a ideologiilor radicale, ame-
ninþarea cu noi atentate de am-
ploare din partea grupãrilor tero-
riste internaþionale denotã tendin-
þe îngrijorãtoare ale acestui feno-
men, inclusiv în spaþiul european,
fapt ce reprezentã o provocare
majorã la adresa securitãþii regio-
nale. Instabilitatea ºi conflictele
militare din Orientul Apropiat
sporesc riscul terorist pe între-
gul continentul european, gene-
rând fluxuri de refugiaþi din zo-
nele de conflict. Contextul regio-
nal de securitate plaseazã Repu-
blica Moldova într-un cadru de
risc cu potenþial de ascendenþã
în aspect terorist. Totodatã, eva-
luãrile ºi analizele efectuate de
Serviciu denotã faptul cã þara
noastrã nu este privitã în calitate
de þintã pentru comiterea atacu-
rilor teroriste.

- Ce mãsuri întreprinde SIS
în contextul atacurilor ce au
avut loc în Franþa?

- Serviciul, în calitate de auto-
ritate naþionalã, desfãºoarã în mod
continuu mãsuri de prevenire, de-
pistare ºi contracarare a manifes-
tãrilor teroriste ºi a infracþiunilor
conexe. În contextul evenimente-

lor din Paris, Serviciul a intensifi-
cat acþiunile de monitorizare a
mediilor de risc terorist, desfãºu-
rându-se ºi alte mãsuri specifice
întru menþinerea unui grad de risc
terorist cât mai diminuat. La ni-
vel naþional este asiguratã inter-
acþiunea Serviciului cu toate struc-
turile de forþã. O atenþie deosebi-
tã în acest context se acordã in-
teracþiunii cu serviciile de inteli-
genþã partenere (atât din Est, cât
ºi din Vest), în cadrul cãreia se
efectueazã schimbul permanent
de date ºi informaþii operative cu
privire la entitãþi ce ar putea avea
tangenþã la acþiuni teroriste, ana-
lize de risc pe situaþia de securi-
tate în regiune, potenþialii factori
de destabilizare, evenimente, fe-
nomene, º.a.

- S-a vorbit chiar ºi de un pro-
iect de lege...

- Aºa este. Serviciul de Infor-

maþii ºi Securitate a elaborat ºi
un nou proiect de lege cu privire
la prevenirea ºi combaterea te-
rorismului, aflat în proces de co-
ordonare cu instituþiile de resort,
care va consolida sistemul naþi-
onal antiterorist. Pe plan naþio-
nal, chem concetãþenii sã fie mai
prudenþi ºi vigilenþi, deoarece
doar cu antrenarea comunitãþii
civile în soluþionarea probleme-
lor ce vizeazã securitatea naþio-
nalã vom contribui la cultivarea
unei culturi de securitate. Indi-
ferent de locaþia ºi scopul pro-
ducerii atacurilor teroriste, noi
nu avem dreptul sã rãmânem in-
diferenþi faþã de acest flagel, spe-
rând cã terorismul ne va trece
cu vederea. Or, ignorarea peri-
colului sau neparticiparea la po-
litica naþionalã ºi regionalã anti-
teroristã înseamnã tolerarea
acestui fenomen.
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Cu o agriculturã care-i tihneºte,

O comunã, Cioroiaºi, aflatã la câþiva kilometri de Bãileºti, în plinã
câmpie, trãieºte aceeaºi dramã cu a multor localitãþi rurale din Româ-
nia – scãderea populaþiei de la an la an. Principala sursã de venit este,
pentru majoritatea populaþiei, agricultura. ªi, cum terenurile sunt fer-
tile, câºtigurile sunt mulþumitoare. O ºansã în plus vine ºi din creºterea
animalelor, cu precãdere oi ºi capre, iar piaþã de desfacere este în zonã.
Rãmâne doar imposibilitatea valorificãrii lânii, care nu mai este cãuta-
tã. O localitate liniºtitã, cu oameni gospodari ºi cu speranþa cã lucruri-
le se vor schimba în bine, într-un viitor cât mai apropiat.
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Începuturile comunei Cioroiaºi
se pierd în negura timpului. Unul
din satele comunei, Cioroiu Nou,
dateazã din cele mai vechi timpuri
ca aºezare umanã. Aici au fost gã-
site obiecte de facturã romanã, în

epoca respectivã pe acele locuri
luând fiinþã staþiunea Aquae, care
s-a dezvoltat în zona unei aºezãri
geto-dacice, fiind capitala unui te-
ritoriu rural. Au fost descoperite
temeliile unui templu, materiale ce-
ramice, un cuptor de olar, precum
ºi monede din vremea lui Gordian
al III-lea ºi a lui Filip Arabul. În lo-
cul numit Cetate a fost descoperi-
tã o sculpturã, care s-a dovedit a
face parte dintr-un monument fu-
nerar, din secolele III-IV, adus din
necropola romanã din apropiere. În
1567, pe 30 aprilie, este menþionat
documentar pentru prima datã,
într-un hrisov al lui Petru cel Tâ-
nãr. Despre un alt sat component
al comunei, Cetãþuia, nu se cunosc
foarte multe date, doar cã numele
vine de la cetãþile existente aici.

Cioroiaºi apare într-un document
pe data 20 februarie 1580, într-un
act de vânzare de moºii. În 1864
este înfiinþatã comuna, iar în tim-
purile moderne destinul a fost le-
gat de boierul Cioroianu, cel care a

donat 200 ha Academiei Române,
iar cu o parte din banii averii i-a
ajutat pe mulþi dintre tinerii din lo-
calitate sã înveþe carte.

Naºteri ºi cãsãtorii puþine,
decese multe

În prezent, comuna are o popu-
laþie de aproximativ 1.700  de per-
soane, dupã ce, în 2002, erau pes-
te 2.500. Este problema cu care se
confruntã administraþia localã. „Au
început sã plece oamenii, mai ales
tinerii, iar mai mult de jumãtate din
cei rãmaºi sunt pensionari, majori-
tatea de la CAP. Decesele sunt în
numãr de 50-60 pe an, în timp ce
naºterile sunt foarte puþine – cinci-
ºase/an. Nici cãsãtoriile nu sunt
foarte numeroase, în 2015 fiind în-
registrate doar douã pânã în pre-

zent. Scãderea populaþiei este un
fenomen din ce în ce mai întâlnit
în satele din România”, a spus pri-
marul Vergil Dascãlu.

Un an agricol destul de bun
Plecarea multor tineri în afara

þãrii ºi anul agricol secetos care
tocmai s-a încheiat nu au fost mo-
tive de prea multã îngrijorare pen-
tru cei care au ales sã trãiascã din
munca pãmântului. De cum intrãm
în comunã, toate terenurile sunt lu-
crate, iar sute de capete de oi ºi
capre pasc în liniºte sub lumina
caldã a unei dimineþi tomnatice.
„La noi, pãmântul se vinde cu sume
între 120-150 de milioane de lei
vechi hectarul. Dintre cele 4.553
ha de teren arabil, cea mai mare
parte este suprafaþã cultivatã. Anul
agricol care s-a încheiat a fost unul
destul de bun, în pofida secetei. Cei
care au societãþi agricole cu câte
50-80 ha au ajuns la producþii de
7-8.000 de kg/ha la porumb, iar la
floarea-soarelui la peste 2.500 ha”,
ne-a precizat Vergil Dascãlu.

Edilul vorbeºte cu mândrie ne-
disimulatã de efectivul numeros al
ovinelor ºi caprinelor. Totuºi, o
undã de tristeþe se simte, când dis-
cutãm despre valorificarea lânii.
Suntem lãmuriþi imediat. „Nimeni
nu mai este sã strângã lâna ºi, sla-
vã Cerului, este din belºug. Era,
demult, un dãrac pe la Giubega,
dar nu s-a mai auzit nimic despre
acesta”, a punctat primarul Vergil
Dascãlu. Valorificarea lactatelor nu
este o problemã pentru crescãto-
rii de animale din Cioroiaºi. Fie vin
la Bãileºti, fie la Lipovu. Ba chiar
li se ridicã marfa, direct
de acasã, mai ales în ca-
zul celor care sunt ciobani
din tatã în fiu ºi au do-
bândit o încredere depli-
nã a clienþilor.

Ajutorul de cãldurã
naºte dispute

Ca în majoritatea co-
munelor, nici la Cioroiaºi
nu face notã discordantã
aplicarea criteriilor legale
de acordare a ajutoarelor
pentru cãldurã. Provoacã
nemulþumiri în rândul lo-
calnicilor, care nu înþeleg
cã primãria trebuie sã res-
pecte, punct cu punct,
condiþiile cerute de lege
pentru acordarea ajutoru-
lui de încãlzire. La Cioro-
iaºi vor primi ajutorul de

iarnã cei 45 de asistaþi sociali ºi alte
20 de persoane care se încadreazã
în normele legale.

Vremurile sunt destul de grele
pentru mulþi dintre locuitorii comu-
nei. În marea lor majoritate au pen-
sii de CAP, cu o medie de 450 de
lei. Când lemnele de foc pentru a
trece cu bine peste cele 5-6 luni de
iarnã îi costã 2.000 de lei, o butelie
este 60 de lei, iar mai toatã mânca-
rea trebuie cumpãratã de la maga-
zinele care prosperã, nu poþi mul-
þumi pe toatã lumea. Vitregiile vie-
þii nu au fãcut decât sã-i întãreas-
cã pe oamenii de aici, unii ajungând
la venerabila vârstã de 96 de ani.
Este cazul a trei bãtrâni, dupã spu-
sele primarului.

Tânãra generaþie, în prefaceri
permanente

Cu drumurile comunale pietrui-
te, lipsite de nãmol chiar ºi când,

îndelungat, cad precipitaþii, pentru
cã tot terenul este la ºes, învãþãmân-
tul din satele comunei Cioroiaºi este
atins de acelaºi fenomen naþional al
unei contracþii nefiresc de puterni-
ce. ªi e normal sã fie aºa, din nefe-
ricire, dar la doar douã cãsãtorii ofi-
ciate în acest an ºi peste 50 de de-
cese în latura opusã a balanþei, ce
puteam avea mai clar!? „În satul
Cioroiu Nou a rãmas doar o grupã
de grãdiniþã, cu circa 10-12 copii.
În total avem 150 de elevi, cu tot
cu cei de la grãdiniþe. Învãþãtorii
sunt din localitatea noastrã ºi pro-
fesorii din Craiova, doar doi sunt din
comunã, aºadar organigrama e
completã”, a punctat Vergil Dascã-
lu. Cu toate aceste realitãþi demo-
grafice, speranþa edilului este cã, aºa
cum elevii din rural au fãcut cinste
o concursurile la care au participat,
ºi de data aceasta copiii din Cioro-
iaºi vor face o figurã reuºitã.
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Vergil Dascãlu
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Eveniment original atât prin maniera de
abordare a problematicii istorice, cât ºi prin
asocierea ineditã a celor mai frumoase piese
din colecþiile patrimoniale ale celor 32 de
muzee participante la proiect, expoziþia „Au-
rul ºi Argintul Antic al României” se do-
reºte a fi un spaþiu de comunicare ºi (re)des-
coperire a unei multitudini de istorii din tre-
cutul României.

Dintre cele mai valoroase bunuri
din patrimoniul cultural al þãrii noastre
O impresionantã incursiune istoricã, rea-

lizatã de specialiºtii Muzeului Naþional de
Istorie a României ºi ai muzeelor din þarã,
într-o perioadã de peste 6.000 de ani, a per-
mis ca publicul sã aibã posibilitatea de a ve-
dea, reunite într-un singur proiect, capodo-

Claude Karnoouh s-a nãscut în 1940,
la Paris. Din 1959 ºi pânã în 1965 a urmat
la Sorbona studii de ºtiinþe (fizicã ºi chimie),
iar din 1966 pânã în 1969 –  studii de ºtiinþe
umane (filosofie, antropologie socialã, so-
ciologie ºi lingvisticã) la Universitatea Paris
X Nanterre. A fost studentul marelui antro-
polog Claude Levi-Strauss, iar mai târziu
Claude Karnoouh i-a fost profesor la Sor-
bona istoricului Neagu Djuvara, pe când
acesta, la vârsta de 68 de ani, urma cursuri-
le Facultãþii de limbi slave.

 Începând din 1970 este membru al Cen-
trului Naþional de Cercetare ªtiinþificã
(CNRS) ºi a predat, de asemenea, la univer-
sitãþi prestigioase:  Universitatea Paris X
Nanterre, Sorbona, INALCO, Universitatea
din Gand (Belgia), Charlostville (Virginia,
SUA), Urbino (Italia), ELTE (Budapesta). În
1973 a întreprins mai multe anchete de et-
nografie ºi folclor în satul Breb din Mara-
mureº. Dupã evenimentele din 1989 a pe-

Expoziþia „Aurul ºi
Argintul Antic al Româ-

niei” va fi deschisã
publicului începând cu

ziua de mâine, 19 noiem-
brie, la sediul Secþiei
Istorie-Arheologie a

Muzeului Olteniei Craio-
va, din strada „Madona
Dudu” nr. 14, putând fi

vizitatã pânã la data de 31
ianuarie 2016, zilnic, de
luni pânã duminicã (cu

excepþia sãrbãtorilor
legale, respectiv 25-27
decembrie 2015 ºi 1-3

ianuarie 2016), între orele
9.00 ºi 17.00. Preþurile

biletelor vor fi cele
practicate în mod

obiºnuit de muzeul
craiovean: 5 lei pentru
adulþi ºi 2,5 lei pentru

elevi, studenþi, pensionari.

În perioada 19 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016, Muzeul Olteniei Cra-
iova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, are onoarea de a gãzdui ºi pre-
zenta publicului expoziþia-eveniment „Aurul ºi Argintul Antic al României”,
cel mai important proiect expoziþional, de anvergurã naþionalã, realizat în
România în ultimii 20 de ani, manifestare organizatã sub egida Ministerului
Culturii de Muzeul Naþional de Istorie a României, în colaborare cu 31 de
muzee de arheologie ºi istorie din þarã.

perele orfevrãriei preistorice ºi antice din þara
noastrã – în fapt, peste 1.000 de piese ar-
heologice din metale preþioase, de o valoare
istoricã deosebitã, descoperite de-a lungul
ultimelor douã secole pe teritoriul României.

Aparent inalterabile, de o frumuseþe apar-
te, încãrcate cu profunde ºi multiple calitãþi
ºi sensuri simbolice, exponatele proiectului
„Aurul ºi Argintul Antic al României” re-

prezintã unele dintre cele mai va-
loroase bunuri din patrimoniul cul-
tural al þãrii noastre, multe unice
în Europa ºi în lume, oferind oca-
zia de a admira obiecte în care va-
loarea intrinsecã a materialului se
îmbinã cu mãiestria execuþiei, dar
ºi cu bogãþia simbolicã.

Relaþia dintre ipostazele me-
talului preþios ºi universul mate-
rial al diferitelor epoci ºi perioa-
de istorice este surprinsã, într-
o anumitã mãsurã, prin redarea
în integralitate a contextelor din
care au fost selectate piesele din
aur ºi argint.

Se evidenþiazã diversitatea
ºi bogãþia de forme
a orfevrãriei dacice

Insignã, însemn, prestigiu, sa-
cralitate, bogãþie sau pur ºi sim-

plu podoabã – acestea sunt doar câteva din-
tre sensurile pe care le pot concentra piese-
le din metale preþioase. De-a lungul timpu-
lui, în slujba evidenþierii acestor roluri au fost
investite pricepere tehnicã, îndemânare ºi
imaginaþie, care au condus ºi cãtre o mare
diversitate formalã.

Artefactele, expuse într-un spaþiu de
aproape 300 mp, reprezintã adevãrate punc-
te de referinþã în arta metalului preþios, pu-

nând în valoare efectele cromatice ale com-
binaþiei dintre strãlucirea multicolorã a pie-
trelor preþioase ºi cea a aurului ºi argintului.
Astfel, întâlnim în expoziþie piese precum dia-
dema de la Buneºti-Avereºti, în care siluetele
animalelor fantastice ºi formele florale elabo-
rate se îmbinau cu accentele de culoare con-
ferite de incrustaþiile cu email sau pastã de
sticlã, obiecte din inventarele ansamblurilor
princiare getice (Craiova, Cucuteni-Bãiceni,
Agighiol sau Peretu). Se evidenþiazã diversi-
tatea ºi bogãþia de forme a orfevrãriei dacice
(brãþãrile plurispiralice din aur descoperite în
zona cetãþii de la Sarmizegetusa Regia sau
tezaure precum cele de la Sâncrãieni, Peteni,
Drãgeºti, Tãºad, Sacalasãu, Rociu, Bãlãneºti
etc.) ºi, nu în ultimul rând, inventarele fune-
rare ºi tezaurele Evului Mediu Timpuriu sau
Antichitãþii Târzii, (Pietroasa, Apahida, Cluj-
Someºeni sau Histria).

89 de piese din aur ºi argint
din patrimoniul Muzeului Olteniei

Reprezentând un reper de referinþã al
arheologiei din sud-vestul þãrii, Muzeul

Olteniei Craiova contribuie la proiectul
„Aurul ºi Argintul Antic al României”
cu 89 de piese din aur ºi argint, dintre
care remarcãm tezaurul de la Vârtop,
compus din 45 de monede ºi numeroase
alte obiecte de podoabã, dar ºi piese din
aur de la Romula (un medalion ºi un inel),
precum ºi alte artefacte (coliere, pan-
dantive, brãþãri, inele), descoperite în si-
turile arheologice din judeþele Dolj (Mo-
þãþei, Drãnic, Daneþi, Maglavit, Fântâ-
nele), Mehedinþi ºi Olt. Printre cele mai
impresionante piese se numãrã ºi un disc
metalic, parte a unui scut datat la sfâr-
ºitul Epocii Bronzului ºi începutul Epo-
cii Fierului.

Muzeul Naþional de Istorie a României
a demarat acest proiect expoziþional în
decembrie 2013, iar, pânã în prezent,
expoziþia a fost itineratã la Timiºoara, Ora-
dea, Satu-Mare, Sibiu, Cluj-Napoca, Târ-
gu Mureº, Alba Iulia, Buzãu, Craiova, ur-
mând ca, din luna februarie 2016, sã îºi
continue periplul prin þarã cãtre Piteºti,
Iaºi, Constanþa, Piatra Neamþ ºi Suceava.
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Muzeul de Artã Craiova – Palatul „Jean Mihail”, în colabo-
rare cu Alexandria Publishing House, vor organiza vineri, 20
noiembrie, ora 17.00, lansarea celui mai nou volum semnat de
cunoscutul antropolog francez Claude Karnoouh, „Raport asu-
pra postcomunismului ºi alte eseuri incorecte politic”, în tradu-

cerea Teodorei Dumitru. Evenimentul se va desfãºura în Sala
Oglinzilor a muzeului craiovean, unde vor vorbi despre lucra-
re prof. univ. dr. Nicolae Panea – decanul Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova, ºi Aurelian  Giugãl – lector la Uni-
versitatea Europei de Sud-Est, din Bucureºti.

trecut mult timp în România. Din 1991 ºi
pânã în 2002 a fost profesor invitat al Uni-
versitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj, apoi al
Universitãþii de Artã din Bucureºti, iar în pre-
zent este profesor la Universitatea din Bu-
cureºti.

 Antropologul ºi sociologul Claude Kar-
noouh a fãcut multã muncã de teren în þara
noastrã, a scris în numeroase publicaþii, ar-
ticole ºi eseuri de antropologie culturalã ºi
politicã,  filozofia culturii ºi filozofie politi-
cã. „Este autor a ºase cãrþi ºi a purtat o se-
rie de polemici cu nume sonore ale vieþii
publice româneºti. Din cãrþile sale ºi din
cursurile universitare, e vizibilã simpatia pen-
tru români, popor cãruia i-a dedicat o mare
parte a studiilor sale ºi i-a fãcut una dintre
cele mai lucide analize. A scris una dintre
cele mai emoþionante pagini despre satul
românesc, este prietenul apropiat al þãrii
noastre. Solidaritatea dumnealui cu poporul
nostru ne onoreazã”, spune muzeograf Clau-

dia Mandi, de la Muzeul de Artã Craiova,
adãugând cã lucrarea pe care o va lansa aici
„este o colecþie de articole ºi eseuri scrise
de autor, o analizã rece a fenomenelor so-
ciale din România dupã 1989”.

„Raport asupra postcomunismului ºi
alte eseuri incorecte politic”, publicat în
noiembrie 2014 la Alexandria Publishing
House, „antologheazã  publicistica semnifi-
cativã a gânditorului Claude Karnoouh între
2009 ºi 2012”, dupã cum afirmã Aurel T.
Codoban, specialist în comunicare ºi pro-
fesor la Universitatea „Babeº-Bolyai” în re-
cenzia pe care a fãcut-o acestui volum. „Îi
admir prea mult retorica de intelectual fran-
cez, bine ºi fin acordatã, îi preþuiesc prea
mult excepþionala erudiþie care îi furnizeazã
numeroasele asociaþii care þes ºi susþin tex-
tura unei argumentaþii mereu concrete ºi
redutabile pentru a încerca sã-i rezum mai
mult ideile ºi concluziile”, continuã  acesta
în aceeaºi recenzie.

***
Înfiinþatã la mijlocului anului 2007, Ale-

xandria Publishing House face parte din
grupul de firme cu capital integral auto-
hton Alexandria Group, alãturi de unul din
cele mai importante lanþuri de librãrii reu-
nite sub un brand românesc, Alexandria
Librãrii. Alexandria Publishing House îºi
propune sã reuneascã în colecþia „Gân-
deºte” cele mai importante cãrþi care au
schimbat omenirea.
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«Cu mare credinþã în atotputernicia lui Dumnezeu, îi mulþumim pentru
tãria pe care ne-a dat-o de a supravieþui acestei imense dureri sufleteºti,
durere din care nu vom intra în convalescenþã niciodatã cât vom trãi. Mai
avem un lucru care ne susþine – ideea cã avem un sol ales, trimis în viaþa
veºnicã, în care Dumnezeu o vrea sã o ajute, sã ne ajute.

Nu mai vorbesc despre copilul desãvârºit pe care l-am avut. În cei 31 de
ani ai ei am avut dragoste, respect ºi iubire pe care le-aº dori la toþi pãrinþii,
cãci atunci lumea ar fi mai bunã, aºa cum îºi dorea Alina sã o vadã.

Alãturi de lucrãri, în album existã ºi un jurnal al ei. L-am gãsit scris
în limba francezã, de la 19 la 22 de ani ai ei. O sã vedeþi câtã maturitate,
câtã sensibilitate sufleteascã avea ºi ce trãiri în care îºi cãuta locul ei
în viaþã, în univers». (Silvia Roºca)
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

De la tragica dispariþie a fiicei lor,
pe 10 iulie 1991, pentru familia Roºca
pare cã nu au trecut peste 24 de ani,
ci cã a fost ieri. Au iubit-o aºa cum
numai pãrinþii îºi pot iubi unica fiicã
ºi au învãþat, Dumnezeu ºtiu cum, sã
îºi împartã tot restul vieþii, pânã as-
tãzi, cu durerea... În dragoste ºi du-
rere, deopotrivã, s-a rezemat Silvia

Roºca pentru a putea deschide ex-
poziþii ºi a realiza albume postume.
În dragoste ºi durere a gãsit, proba-
bil, fãrâma de putere de a reveni la
Craiova, între atâþia oameni care i-au
cunoscut ºi apreciat fiica, pentru a-
ºi aminti – pentru a câta oarã! – cã un
artist este lãsat sã dãruiascã bucurie
mai mult altora decât sieºi ºi cã opera
supravieþuieºte creatorului sãu. 13
lucrãri de graficã ºi un album de artã
au stat mãrturie...

„Albumul sufletului meu”...
„Albumul sufletului meu”, cum l-

a numit Silvia Roºca, poartã ampren-
ta academicianului Mircia Dumitres-
cu, pe care Alina Roºca l-a avut men-
tor ºi dupã absolvirea Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureºti, unde a studiat, între
1980-1984, la secþia de graficã. Albu-
mul cuprinde cele mai reprezentative
lucrãri realizate de Alina Roºca (din
ciclurile „Amintiri din casa bunicii”,
„Poezii de Marin Sorescu”, „Codin
de Panait Istrati”, „1916-1918. Primul
Rãzboi Mondial”, „Încercãri compo-
ziþionale”) ºi cele mai importante cro-
nici, antume sau postume, despre
activitatea ei artisticã, completatã de

Sub semnul amintirilor, al emoþiei ºi,
pe alocuri, al tristeþii a stat întâlnirea cu
creaþia unei artiste pe care, din pãcate,
nici Craiova natalã, nici lumea largã n-
au apucat sã o cunoascã mai bine ºi sã o
aprecieze mai mult. Au gândit doar cã a
fost unul dintre cele mai promiþãtoare
talente ale graficii ºi gravurii din Româ-
nia. Alina Roºca...

Dispãrutã prematur, la 31 de ani, ºi
într-un mod tragic, dupã o explozie în
propriul atelier de creaþie, în urma cã-
reia au mai pierit soþul sãu ºi copilul lor
încã nenãscut, Alina Roºca a lãsat ima-
ginea unui artist hãrãzit ºi serios ºi o
serie de lucrãri impresionante. Unele pe
care, cu toatã durerea ce încã o mai poar-
tã în suflet, familia le expune în rãstimp,
spre neuitare...

O confesiune emoþionantã despre
omul ºi artistul Alina Roºca au fost ex-
poziþia de graficã ºi lansarea albumului
de artã dedicate acesteia, care au avut
loc, sãptãmâna trecutã, pe 12 noiembrie,
la Sala „Ia te uitã!” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. Virtuþile
tinerei artiste au fost evocate de câþiva
oameni care, mai devreme sau mai târ-
ziu, i-au rostit într-un mod frumos nu-
mele: academicianul Mircia Dumitres-
cu, editorul Ioan Cristescu, scriitorul
Horia Dulvac ºi profesorul Magda
Buce-Rãduþ.

„Prezenþa dumneavoastrã aici o iau ca
un parastas spiritual” le-a spus Silvia
Roºca, mama artistei, cu ochii înlãcri-
maþi ºi vocea tremurândã, celor veniþi
în numãr atât de mare la eveniment...
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note biografice relatate de mama ei,
precum ºi un jurnal din perioada
1979-1982, tradus din limba francezã,
în care a fost scris. Editatã de „Tra-
cus Arte”, lucrarea vine dupã un alt
un album comemorativ de artã, pu-
blicat în 1993, cu sprijinul Inspecto-
ratului pentru Culturã al Judeþului
Dolj, ce include 76 de reproduceri:

desene în peniþã, schiþe-portret, la-
viuri, pasteluri, gravuri în metal ºi li-
nogravuri, precum ºi mai multe texte
ce evocã personalitatea ei.

Acad. Mircia Dumitrescu:
„Veþi vedea seriozitatea

desenului, gravitatea înþelegerii
ºi plasticitatea formelor”

„Alina Roºca era un foarte bun
desenator. În acelaºi timp, avea mo-
destie ºi o seriozitate pe care o pu-
teþi vedea între copertele acestui al-

bum – unul absolut
fascinant. Veþi vedea
seriozitatea desenu-
lui, gravitatea înþelegerii ºi plastici-
tatea formelor. Limbajul ei este unul
accesibil ºi precis”, a spus Mircia
Dumitrescu. ªi-a însoþit mereu ta-
lentul de muncã, deºi era atât de tâ-
nãrã, a subliniat acesta: „Lucra mul-
te ore pe zi – avea un servici, dupã
care mergea la atelier pentru a-ºi face
visul sã se îndeplineascã. Nemulþu-
mirea ei permanentã era cã nu ºtie
cât trebuie. Cred cã este nemulþumi-
rea tuturor marilor artiºti...”. „Ce am
admirat fantastic de mult la ea a fost
caracterul”, a completat acesta, ex-
plicând: «Este unul dintre cei care
nu au acceptat ca scriitorul Marin
Sorescu sã fie dat afarã de la „Ra-
muri” chiar de ai lui. De altfel, i-a ºi
ilustrat opera. Iar Sorescu are niºte
cuvinte deosebite despre ea».

Alina Roºca a ilustrat nu numai
versuri ale poetului, cu care a co-
laborat îndeaproape dupã venirea
ei în 1990 în redacþia revistei cra-
iovene, ci a realizat ºi ilustraþiile
volumelor „Codin” ºi „Ciulinii Bã-
rãganului” de Panait Istrati. „A fã-
cut-o trãind operele respective.
Trãind metafora, recreând metafo-
ra acestor autori. Acesta este ma-
rele talent. Ceea ce nu prea se mai
întâmplã, pentru cã mulþi fac o ilus-
traþie de carte explicativã”, a apre-
ciat editorul Ioan Cristescu, toto-
datã directorul Muzeului Literatu-
rii Române. „Ar fi fost un mare ar-
tist nu numai al Craiovei, ci al aces-
tui popor”, a mai spus acesta.

Editorul Ioan Cristescu:
„A fãcut ilustraþie de carte
trãind operele respective.
Acesta este marele talent”
Ioan Cristescu a povestit cã a cu-

noscut opera Alinei Roºca în urmã cu
cinci ani, de la acad. Mircia Dumitres-
cu, ºi cã a editat albumul cu convin-
gerea cã «avem de-a face cu un talent
deosebit, cum în lumea artelor plasti-
ce actuale tineri la 30 de ani eu nu am
mai întâlnit, deºi la „Tracus Arte” am

scos 26 de albume ale unor artiºti ro-
mâni contemporani». „Dacã am fãcut
o editurã, a fost pentru cã am vrut sã
vânez talente literare. N-am vrut sã nu
aparã aici acest album ºi sã fie un re-
gret al meu. Pentru cã, vorbind de câ-
teva ori cu doamna Silvia Roºca, una
dintre marile bucurii a fost sã gãsesc
în modul de abordare un anumit tip de
candoare, de sinceritate ºi de curãþe-
nie pe care, personal, în societatea ro-
mâneascã nu prea le mai gãsesc”, a
mãrturisit Ioan Cristescu.

Cu aceastã candoare ºi sincerita-
te a aºternut pe hârtie Silvia Roºca
întreaga poveste a copilãriei ºi a de-
venirii artistice a Alinei, cuprinsã în-
tre copertele albumului. „Acolo veþi
gãsi o împletire de sentimente care
îmbrãþiºeazã mai mult decât chipul
unei copile dispãrute, ci o întreagã
epocã de relaþii ºi relaþionãri ale ar-
tistei. Sunt lucruri emoþionante pe
care, poate, un scriitor mai rece sau
un cititor le-ar expedia uºor. Dar aco-
lo sunt o cãldurã, o comuniune ºi o
afectivitate care transcend pur ºi sim-
plu”, a remarcat poetul ºi publicistul
Nicolae Coande, secretar literar al
Teatrului Naþional din Craiova, în
prezentarea cãruia au luat cuvântul
invitaþii la eveniment.

I-a fost profesor ºi diriginte
la Liceul de Arte din Craiova...

Alþi doi dintre aceºtia – criticul de
artã Magda Buce-Rãduþ ºi scriitorul

Horia Dulvac – s-au aflat în postura
de a vorbi la timpul trecut despre cea
cu care, cu 30-40 de ani în urmã, au
avut relaþii apropiate de prietenie.
Magda Buce-Rãduþ i-a fost profesor
la Liceul de Arte din Craiova, ale cã-
rui cursuri Alina Roºca le-a urmat,
absolvind în 1978. „În 1971 a venit în
clasa a V-a. Eu eram diriginta ei, pro-
fesor de picturã ºi de desen, Ilie Be-
rindei era profesorul ei de sculpturã-
modelaj. Era un copil pe care îl remar-
cai din prima: avea niºte ochi mari,
blânzi, inteligenþi, avea un calm ºi o
sensibilitate de o simþeai cã vibreazã

la orice. Se vorbeºte despre ea ca gra-
fician de excepþie. Dar Alina a fost o
foarte bunã coloristã. Sunt sigurã cã,
dacã ar fi vrut sã picteze, ar fi fost un
pictor extraordinar. Eu am remarcat-o
în primul rând pentru culoarea ei. Am
ºi acum una dintre primele ei acuare-
le, pe format mare – un vas cu trei
bujori roºii. Este o lucrare foarte fru-
moasã, sensibilã. Din clasa a V-a Ali-
na ºtia sã lucreze în acuarelã ºi sim-
þea culoarea. Însã a fost decizia ei sã
meargã pe desen. (...)”, a menþionat
Magda Buce-Rãduþ. Tot ea a fost cea
care a rememorat tragicele momente
ale producerii exploziei ºi incendiu-
lui la „casa de pe Doja colþ cu Unirii”
ºi durerii pierderii artistei.

„Ce s-ar fi întâmplat cu Alina
Roºca dacã ar fi continuat sã

existe, sã gesticuleze, sã
producã opere?”

Horia Dulvac a avut bucuria de a o
cunoaºte într-un anume moment al
vieþii sale, pe la începutul anilor ’80,
fiind impresionat de modul de abor-
dare a temelor la care recurgea artista.
«Trebuie sã privim atent în „Amintiri
din casa bunicii” ºi vedem cât de pre-
zentã este metafizica, operele sunt ani-
mate de o cinematicã teribilã», a remar-
cat acesta. De altfel, Horia Dulvac este
unul dintre cei care semneazã în albu-
mul de artã recent tipãrit, alãturi de au-
tori ca Marin Sorescu, Ion D. Sârbu,

Carmen Popescu, C. Preda,
prof. Victor Pãianu, Ioana Di-
nulescu, Horia Horºia, Mircea
ªtefan Cioroiu, Paul Diaco-
nescu, prof. ªtefan Brãdicea-
nu, Francois Pamfil º.a., selec-
þia textelor critice, ca ºi Cuvân-
tul înainte al lucrãrii, aparþi-
nând Luizei Barcan.

„Sunt ferm convins cã ar-
tistul Alina Roºca meritã mai
mult decât o comemorare bi-
ograficã, mai mult decât o în-
cadrare în clasa unor artiºti
plastici cu o tehnicã specia-
lã, cu o sensibilitate aparte.
Cred cã artistul abia acum
începe sã îºi spunã cuvân-
tul. Mã întrebam oare ce s-

ar fi întâmplat cu Alina Roºca dacã ar
fi continuat sã existe, sã gesticuleze,
sã producã opere? Vreme de douã-
trei decenii nu ºtiu cum ar fi fost re-
ceptatã, nu ºtiu dacã hermeneutica
plasticã era pregãtitã pentru acest
gen de artã. Cred cã a fost un precur-
sor care poate acum sã fie vãzut mai
bine”, considerã Dulvac. Ca ºi alþii,
probabil, care gãsesc în opera Alinei
Roºca virtuþi pe care rar Dumnezeu
le întrupeazã într-un artist atât de tâ-
nãr... Pãcat, spun toþi aceºtia, cã des-
tinul i-a fost frânt la numai 31 de ani.

ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...ALINA ROªCA: Elegii grafice, spre neuitare...



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 18 noiembrie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

S-au alãturat iniþiativei ºi alte
unitãþi de învãþãmânt din Craio-
va, Colegiul Naþional ”Fraþii Bu-
zeºti”, Colegiul Naþional ”Nicolae
Titulescu”, Liceul de Artã ”Marin
Sorescu”, Colegiul Energetic, care
au trimis un numãr considerabil

Formaþia „Style Dance” a Ca-
sei de Culturã „Traian Demetres-
cu”, coordonatã de profesorul vo-
luntar Ana-Maria Traºcã, s-a în-
tors învingãtoare de la competiþia
internaþionalã de dans „Prague
Dance Open 2015”, desfãºuratã
în perioada 12-15 noiembrie în sala
de congrese a Top Hotel din Pra-
ga. Nu mai puþin de ºapte premii
au reuºit sã obþinã micii dansatori,
la categoriile duo, trio ºi grup: lo-
cul I – Avatar, categoria Children,
Production Number Formation;

ªapte premii pentru formaþiaªapte premii pentru formaþiaªapte premii pentru formaþiaªapte premii pentru formaþiaªapte premii pentru formaþia
„Style Dance” la Praga„Style Dance” la Praga„Style Dance” la Praga„Style Dance” la Praga„Style Dance” la Praga

locul I – categoria Children, Hop
Style; locul I – categoria Children,
Production Number – Duo (Vinti-
lã Selena ºi Chiriac Denisa); locul
I – categoria Children, Hop Style-
Duo (Vrãjitoru David ºi Foculescu
Radu); locul I – categoria Children,
Street Style-Trio (Chiþan Carla,
Aranghel Izabela ºi Dobre Frances-
ca); locul al III-lea – Gipsy Dance,
categoria Children, Folk Dance For-
mation; locul al III-lea – categoria
Children, Open Formation.

MAGDA BRATU

La finele sãptãmânii
trecute, Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan”
a fost gazda unui eveniment
ce ºi-a propus sã fie solidar
cu victimele de la clubul
Colectiv din Bucureºti.

de elevi (aproximativ 200). „Prin
acest eveniment ne-am propus sã
strângem donaþii ºi apoi acestea
sã fie trimise în contul victimelor
de la Colectiv, dar în acelaºi timp

sã promoveze în
ºcoalã ºi în societa-
te, ideea de umanita-
rism prin sport în aer
liber. Crosul s-a des-
fãºurat pe un circuit
în secularul parc de
la Pedagogic, fiind ºi
o zi frumoasã de pri-
mãvarã-n toamnã de
care s-au bucurat nu
numai elevii, ci ºi
profesorii, pãrinþii ºi
chiar bunicii. Alãturi
de noi au fost repre-

zentanþii Jandarmeriei Române
precum ºi Poliþiei Române, care
nu numai cã ne-au asigurat secu-
ritatea evenimentului, dar au ºi
participat efectiv la cros, donând
efectiv pentru victimele de la Co-
lectiv. Mulþumim tuturor celor
care au participat la acest cros
umanitar elevi, profesori, pãrinþi,
bunici, reprezentanþi ai Jandarme-
riei ºi Poliþiei Române, pentru cã
doar împreunã putem sã formãm
un tip de mentalitate superioarã
pentru societatea noastrã, chiar ºi
atunci când suntem loviþi de ac-
cidente majore”, a precizat  prof.
dr. Ionuþ Adrian Pãtularu, direc-
torul Colegiulul Naþional Pedago-
gic ”ªtefan Velovan”

MARGA BULUGEAN
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Rotary Club Craiova ºi Opera Româ-
nã Craiova, în parteneriat cu Asociaþia
„Craiova Capitalã Culturalã Europeanã
2021”, organizeazã joi, 26 noiembrie,
de la ora 19.00, „Gala Rotary Club
Craiova susþine excelenþa în comuni-
tate”, un spectacol de excepþie oferit
de soliºtii, Corul ºi Orchestra simfoni-
cã ale Operei. Acest evenimentul se
doreºte a fi unul deosebit prin elegan-
þã ºi rafinament.

De-a lungul celor peste 18 ani de existenþã,
Clubul Rotary a susþinut calitatea în educaþie,
sãnãtate, culturã ºi dezvoltarea sustenabilã a
comunitãþii, iar membrii clubului, lideri de pro-
fesiuni sau de afaceri, îºi dedicã resursele ser-
virii comunitãþii lor ºi celor aflaþi în nevoie, în
spiritul valorilor etice înalte ºi al bunei înþele-
geri. „Este un proiect de suflet pe care încer-
cãm sã-l perfecþionãm de la an la an. Este un
proiect care a început în urmã cu trei ani.
Aflatã la a treia ediþie, Gala Rotary Club Craio-
va îºi propune strângerea de fonduri ºi pentru

programele ºi proiectele organizate în sco-
pul susþinerii comunitãþii. Prin acordarea
acestor premii Rotary îºi propune sã sus-
þinã elitele...“, a precizat Andrada Cojo-
caru, Rotary Club Craiova.

Un cadou muzical de înalt nivel artistic
În cadrul Galei vor fi premiate opt personalitãþi

ale Craiovei, consacraþi ºi tineri, care prin ceea ce
fac în fiecare zi transformã comunitatea noastrã într-
un loc mai frumos ºi mai bun. Vor fi acordate câte
douã premii celor care dezvoltã programe ºi proiecte
în educaþie, sãnãtate, culturã ºi comunitate. Opera
Românã Craiova îi va încânta pe cei prezenþi la eve-
nimentul caritabil cu un spectacol impresionant, oferit
de soliºtii corul, un cadou muzical de înalt nivel ar-
tistic. „Evenimentul aduce în atenþia comunitãþii cra-
iovene excelenþa, calitãþile înalte ale oamenilor pe care
îi respectãm, ºi îi preþuim ºi cãrora le recunoaºtem
munca ºi rezultatele profesionale. Ne dorim sã fie o
searã minunatã, o searã de excepþie, o searã dedica-
tã personalitãþilor craiovene care ne încântã ºi care
ne fac sã fim mândri de fiecare datã cã suntem cra-
ioveni, cã suntem olteni. Urmãrim sã promovãm ºi
sã aºezãm atât pe tineri cât ºi pe cei consacraþi pe
locul care li se cuvine. Rotary Club acordã premii de
excelenþã pentru fiecare din axele de sprijin al comu-
nitãþii pentru care, de peste 18 ani, dezvoltã progra-
me ºi proiecte: educaþie, sãnãtate, culturã ºi comu-
nitate”, a precizat în cadrul unei conferinþe de presã

prof. univ. dr. Cristi Spulbãr, coordonator proiect Past
President Rotary Club Craiova.
Rotary susþine calitatea în educaþie

 Este vorba de un program de burse de performanþã ºi un
program de burse de excelenþã. Fiecare elev are dreptul la
performanþe ºi la atingerea propriilor standarde ºi idealuri.
„De multe ori, elevi cu potenþial deosebit nu-ºi pot atinge
obiectivele din cauza situaþiei materiale. Din fondurile strân-
se în urma organizãrii galei vor fi acordate burse pentru
elevii din liceele implicate în programul Rotary susþine cali-
tatea în educaþie. Este vorba de o bursã de 300 de lei/lunã,
timp de zece luni. Bursele se acordã elevilor care, în cursul
anului anterior, au avut rezultate deosebite la învãþãturã ºi
care la nivel de familie nu se pot bucura de o susþinere ma-
terialã corespunzãtoare”, a mai spus preºedintele Rotary
Club. Cel de-al doilea program urmãreºte evidenþierea elite-
lor, Rotary Club colaborând cu Centrul Judeþean de Exce-
lenþã Dolj ºi având un parteneriat cu firma Netrom Sftware.
Prin acest pogoram au fost oferite burse celor mai buni elevi,
care au obþinut rezultate la olimpiadele ºcolare, dar ºi unor
studenþi merituoºi, care învaþã la Universitatea din Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Siria s-ar putea afla la doar “câteva sãptã-
mâni” distanþã de o “tranziþie politicã majorã”
între regimul de la Damasc ºi opoziþie, a decla-

Uniunea Europeanã aprobã
cu unanimitate cererea de ajutor
a Franþei, dupã atacurile de la Paris

Statele membre ale Uniunii Europene au rãs-
puns pozitiv, ieri, cererii de ajutor pe care Fran-
þa a formulat-o în virtutea articolului 42.7 al Tra-
tatului de la Lisabona, dupã atentatele de la
Paris ºi Saint-Denis, relateazã Reuters în pagi-
na electronicã. “La Bruxelles, tocmai am invo-
cat articolul 42.7 în numele Franþei #UE”, a anun-
þat ministrul francez al Apãrãrii Jean-Yves Le
Drian, într-un mesaj postat pe Twitter. Ajutorul
european ar putea consta într-o susþinere spo-
ritã în Siria, în Irak ºi în Africa, a adãugat el.
Articolul respectiv nu a mai fost invocat pânã
în prezent. “În cazul în care un stat membru va
face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul
sãu, celelalte state membre îi acordã ajutor ºi
asistenþã prin toate mijloacele de care dispun,
în conformitate cu articolul 51 al Cartei ONU”,
prevede acest articol. În discursul pe care l-a
susþinut în faþa Camerelor reunite ale Parlamen-
tului în Congresul de la Versailles, François
Hollande a anunþat luni cã îi va cere ministrului
Apãrãrii “sã-ºi sesizeze omologii europeni cu
privire la articolul 42.7”.

Coaliþia internaþionalã atacã resursele
petroliere ale grupãrii Stat Islamic
în Siria

Coaliþia internaþionalã coordonatã de SUA a
decis sã atace resursele petroliere ale grupãrii
Stat Islamic, armata americanã distrugând 116
camioane-cisternã în regiunea Deir Ezzor, din
estul Siriei. Aviaþia americanã a distrus 116 ca-
mioane-cisternã, reprezentând aproape 40% din
vehiculele cu care organizaþia jihadistã transportã
combustibil. Vânzarea de petrol a scãzut în renta-
bilitate odatã cu scãderea cursului petrolului ºi
cu reducerea progresivã a zãcãmintelor, care nu
sunt întotdeauna bine întreþinute, dar tot aduce
grupãrii teroriste venituri de pânã la douã mili-
oane de dolari pe zi. Coaliþia antiteroristã, de când
a lansat ofensiva sa în urmã cu un an, nu a atacat
pânã acum interesele petroliere ale SI, de teamã
sã nu ucidã civili. Înaintea bombardamentelor
de duminicã, aviaþia americanã i-a avertizat pe
ºoferii camioanelor sã se îndepãrteze de vehicu-
le. Pentagonul s-a hotãrât sã atace obiectivele
petroliere abia dupã ce a reflectat la modalitatea
de a întrerupe pe perioadã determinatã, de ºase
luni sau un an, fluxul de petrol de care beneficia-
zã gruparea SI, fãrã a distruge permanent insta-
laþiile. “Rãzboiul se va încheia. Nu vrem sã dis-
trugem aceste infrastructuri astfel încât sã nu
mai poatã fi reparate”, a declarat un purtãtor de
cuvânt al Pentagonului. Operaþiunea, denumitã
Tidal Wave II, în memoria unei campanii similare
împotriva rafinãriilor din România pentru a tãia
alimentarea armatei naziste în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, vizeazã de exemplu sta-
þiile de pompare a petrolului. Ea a debutat la sfâr-
ºitul lui octombrie cu bombardarea câmpului
petrolifer Omar, unul dintre cele mai mari zãcã-
minte din Siria, deþinut de combatanþii islamiºti.

Monarhiile arabe din Golf s-au declarat
solidare cu Franþa

Miniºtrii de externe din ºase monarhii arabe
din Golf, reuniþi ieri la Riad (Arabia Sauditã), au
exprimat sprijinul deplin al þãrilor lor faþã de Fran-
þa dupã atentatele sângeroase de vineri de la
Paris. “Miniºtrii au afirmat sprijinul Consiliului
de Cooperare al Golfului (CCG) faþã de Franþa
ºi poporul francez prieten în acest moment difi-
cil”, a declarat într-un comunicat secretarul ge-
neral al CCG, Abdel Latif al-Zayani, dupã reu-
niune.  “Atentatele, revendicate de gruparea
jihadistã Statul Islamic (SI), nu fac decât sã în-
tãreascã determinarea Franþei ºi a lumii întregi
sã lupte în continuare împotriva terorismului ºi
sã distrugã organizaþiile sale ostile civilizaþiei
umane”, a adãugat Abdel Latif al-Zayani. Reu-
niunea ministerialã a CCG (Arabia Sauditã, Ba-
hrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman,
Qatar) a avut ca temã pregãtirea summitului
anual al organizaþiei regionale, prevãzut sã se
desfãºoare în Arabia Sauditã în decembrie, la o
datã care nu a fost încã stabilitã.

Marina rusã a lansat ieri rachete de croazie-
rã din Marea Mediteranã asupra poziþiilor gru-
pãrii jihadiste Statul Islamic la Raqqa, în nordul
Siriei, capitala de facto a organizaþiei, care a
revendicat la 31 octombrie doborârea avionu-
lui rusesc în Peninsula Sinai. “Fiecare îºi are
obiectivele sale”, au explicat oficiali ai Ministe-
rului Apãrãrii de la Paris, care au informat în
acelaºi timp despre noi raiduri ale aviaþiei fran-
ceze tot la Raqqa împotriva poziþiilor Daesh
(Statul Islamic). Este pentru prima oarã când
rachetele ruseºti trec pe deasupra Turciei. Pânã
acum, rachete ruseºti, vizând poziþii ale teroriº-
tilor din Siria, au fost lansate de flotila rusã din
Marea Caspicã ºi înainte de a lovi þintele din
Siria au traversat teritoriul Iranului. Aceastã
informaþie intervine în contextul în care ante-
rior o altã sursã din cadrul Ministerului francez
al Apãrãrii declarase cã Rusia a lansat marþi bom-
bardamente intense asupra poziþiilor Statului
Islamic la Raqqa. Preºedintele rus Vladimir Pu-
tin a anunþat cã Moscova îºi va intensifica rai-
durile aeriene în Siria dupã ce Serviciul Federal
de Securitate (FSB) a confirmat cã prãbuºirea
avionului rus Airbus 321, cu 224 de persoane la
bord, a fost provocatã de un atentat cu bombã
la 31 octombrie în Peninsula Sinai. Vladimir Putin

Trei persoane, arestate ieri în
apropiere de Aachen, în vestul Ger-
maniei, în urma unui pont potrivit
cãruia una dintre aceste persoane
ar putea avea legãturi cu atacurile
de la Paris, erau interogate de cãtre
poliþia germanã, au anunþat forþele
de ordine. Cele trei persoane au fost
arestate ieri dimineaþã de cãtre o
echipã de intervenþie la Alsdorf, la
nord-est de Aachen, în apropiere de
frontiera cu Belgia, a precizat Wer-
ner Schneider, un purtãtor de cu-
vânt al poliþiei germane. Douã fe-
mei ºi un bãrbat au fost arestaþi în
timp ce pãrãseau un centru pentru
locuri de muncã, în jurul orei locale
9.30 (10.30, ora României), potrivit
presei locale. Schneider a declarat pentru postul
german n-tv cã este “prea devreme sã intrãm în
detalii” cu privire la identitatea persoanelor
arestate, dar a precizat cã este vorba despre
cetãþeni strãini. Între timp, autoritãþile au des-
coperit cã Salah Abdeslam, pe numele cãruia
autoritãþile belgiene au emis un mandat de ares-
tare internaþional, fiind cãutat pentru implica-
rea în atacurile terorise din Paris, a trecut prin
Austria în data de 9 septembrie, conform unui
control rutier de rutinã. Identitatea acestuia ar
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fi fost verificatã în timpul unui control de rutinã
în regiunea de nord a Austriei, dupã ce ar fi
traversat frontiera cu Germania. În maºinã, alã-
turi de el se mai aflau ºi alþi doi bãrbaþi. Ei au
explicat cã voiau sã petreacã “o sãptãmânã de
vacanþã în Austria”, fiind lãsaþi sã treacã mai
departe, fãrã alte verificãri suplimentare, a anun-
þat ieri ministrul austriac de Interne. Numele ce-
lorlalte douã persoane “nu au fost încã evoca-
te în cazul atentatelor din Paris”. “Se desfãºoa-
rã investigaþii pentru a determina unde ºi-au
petrecut cei trei vacanþa ºi care a fost scopul

cãlãtoriei”, am mai precizat ministrul
austriac de Interne. Salah Abdeslam,
cetãþean belgian, în vârstã de 26 de
ani, ar fi închiriat autoturismul Volkswa-
gen Polo care a fost folosit de ataca-
tori ºi ulterior gãsit lângã Bataclan,
unde 89 de persoane au fost ucise. Unul
dintre fraþii sãi, Brahim Abdeslam, în
vârstã de 31 de ani, este unul dintre
atacatorii sinucigaºi de vineri noaptea,
el fiind autorul unui atentat din faþa
unui bar situat pe bulevardul Voltaire,
din apropiere de Bataclan. Cel de-a trei-
lea frate, Mohammed, a fost arestat în
cartierul Molenbeek din Bruxelles, în
timp ce se întorcea de la Paris. Salah
Abdeslam a fost oprit sâmbãtã de po-
liþie, alãturi de alþi doi bãrbaþi, într-un

vehicul din apropierea frontierei belgiene, dar a
fost lãsat sã plece dupã interogare ºi verificarea
documentelor. În urma unei vaste operaþiuni
desfãºurate luni, în localitatea Molenbeek, din
apropierea capitalei Bruxelles, în care ancheta-
torii au gãsit indicii legate de autorii atentatelor
de la Paris, Salah Abdeslam nu a fost gãsit de
autoritãþile belgiene. Poliþia a dat publicitãþii fo-
tografia sa, fãcând apel la informaþii, dar averti-
zând în acelaºi timp populaþia sã nu intre în con-
tact cu el, întrucât este foarte periculos.

rat ieri, la Paris, secretarul de stat american John
Kerry, dupã ce sâmbãtã, la Viena, o reuniune
internaþionalã a reuºit sã convinã asupra unui

calendar de tranziþie politicã
în Siria. “Ne aflãm la câteva
sãptãmâni distanþã, în teorie,
de posibilitatea unei tranziþii
majore în Siria ºi vom menþi-
ne presiunea asupra acestui
proces. Nu vorbim de luni,
vorbim de sãptãmâni, sã
sperãm”, le-a spus Kerry jur-
naliºtilor care îl însoþesc în
capitala francezã, la patru zile
dupã atacurile de la Paris.
“Acum, tot ce avem nevoie
este începutul unui proces
politic ºi instaurarea încetã-
rii focului. Acesta este un

pas uriaº”, a adãugat Kerry, referindu-se la tex-
tul de la Viena, care prevede o reuniune pânã la
1 ianuarie 2016 între regimul sirian al preºedin-
telui Bashar al-Assad ºi membri ai opoziþiei si-
riene. O eventualã încetare a focului, alegeri ºi
o nouã Constituþie sunt de asemenea prevãzu-
te de acordul de compromis semnat sâmbãtã la
Viena de circa 20 de state, între care Rusia, Sta-
tele Unite ale Americii, Iranul, þãri arabe ºi euro-
pene. John Kerry a salutat faptul cã “Iranul ºi
Rusia se aflã la masa negocierilor, pentru prima
datã în patru ani ºi jumãtate” de la declanºarea
rãzboiului din Siria, care a fãcut cel puþin 250.000
de morþi ºi milioane de refugiaþi ºi persoane
strãmutate. El a cerut de asemenea Arabiei Sau-
dite, care sprijinã grupurile de opoziþie siriene,
sã le reuneascã în viitorul apropiat sub auspi-
ciile ONU, pentru ca acestea sã se poatã întâlni
apoi cu reprezentanþi ai guvernului sirian.

Rusia a lansat rachete de croazierã din Marea Mediteranã
asupra fiefului Statului Islamic la Raqqa

a promis ruºilor “sã-i gãseascã ºi sã-i pedep-
seascã” pe cei care se fac responsabili de acest
atentat, indiferent de locul în care se ascund,
dând ordin ca atacurile aeriene ale aviaþiei ruse
în Siria sã fie intensificate. “Operaþiunea noas-
trã militarã în Siria trebuie nu doar sã continue.
Este necesar ca ea sã fie intensificatã în aºa fel

încât infractorii sã poatã sã înþeleagã cã pe-
deapsa este inevitabilã”, a declarat el. Statul
Islamic a revendicat doborârea avionului ru-
sesc de pasageri care se întorceau la Sankt-
Petersburg din staþiunea egipteanã Sharm-el-
Sheikh, precum ºi atacurile de vinerea trecutã
din Paris.
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Anunþul tãu!
Primãria Celaru organi-

zeazã în data de 04.12.2015,
ora 14-00, la sediul Primãriei
Celaru licitaþie publicã în
vederea concesionãrii  unui
imobil, clãdire fosta Primã-
rie Marotinu de Sus aparþi-
nând domeniului public al
comunei Celaru în suprafa-
þã de 154 mp  cu destinaþia
activitãþi de depozitare pro-
duse alimentare pe o pe-
rioadã de 10 ani, situat în
loc. Marotinu de Sus, co-
muna Celaru, judeþul Dolj.
Ofertele se depun la regis-
tratura instituþiei pânã la
data de 04.12.2015 ora 1330.
Alte informaþii suplimenta-
re se pot obþine la numãrul
de telefon 0251375509 sau
la sediul Primãriei Celaru.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã dul-
gheri - fierari. Salariu
motivant, punct de lu-
cru Stadion Oblemen-
co- Craiova. Telefon:
0726/513.672, 0766/
334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ,  GER-
MANÃ SAU FRAN-
CEZÃ. Telefon: 0251/
418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.

Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.

Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi - Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
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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.

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T,
fabricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50m, butelii nara-
gaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8- 500lei, Vanã de-
viatoare 3 cai SF 20E-
200 lei, Boiler- 100 l
Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 18 noiembrie 2015

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

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat ta-
blã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul
Sineasca. Telefon:
0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon: 0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.

Primesc 2 fete în
gazdã, apartament 3
camere mobilat Cra-
ioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/
328.569.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papi-
lian. Telefon: 0723/
737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil. Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat de în-
matriculare seria A,
nr.282909 pe numele
S.C. PACT SRL. Se
declarã nul.

Pierdut certificat de în-
registrare seria B, Nr.
2556290 ºi certificat
constatator Nr. 503900
din 14.02.2012, ambe-
le în original aparþinând
IONESCU ANDREEA
MARIA persoanã fizicã
autorizatã cu sediul în
sat Giubega, comuna
Giubega, str. Calea Vâr-
topului Nr. 6, judeþul Dolj.
Se declarã nule.
Pierdut Legitimaþie de
trnsport ºi cupoane eli-
berate de Facultatea de
Economie ºi Administra-
rea Afacerilor Universi-
tatea din Craiova pe
numele BORDIAN VA-
LERIA. Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii craioveni întâlnesc,
desearã, formaþia cehã Fatra Zlin,
într-un meci contând pentru man-
ºa secundã a ºaisprezecimilor de
finalã din CEV Cup. SCM U  plea-
cã cu prima ºansã de calificare,
dupã succesul “alb” repurtat în tur
(3-0; 25-19, 25-18, 25-22), situa-
þie în care, pentru a fi sigurã de
prezenþa în faza urmãtoare, are
nevoie sã-ºi adjudece douã seturi.
În volei, o victorie cu 3-0 are ace-
eaºi valoare cu una cu 3-1, depar-
tajarea, într-un astfel de caz, fã-
cându-se în urma unui set de aur
(cine ajunge primul la 15 puncte
câºtigate, cu diferenþã de douã).

În cadrul unei conferinþe de pre-
sã, antrenorul Dan Pascu a decla-
rat cã ºi-ar dori ca echipa sa sã
repete rezultatul de acum douã sãp-
tãmâni. “Plecãm cu prima ºansã

Se cautã o calificare rapidãSe cautã o calificare rapidãSe cautã o calificare rapidãSe cautã o calificare rapidãSe cautã o calificare rapidã
SCM U Craiova – VSC Fatra Zlin, astãzi, ora 18:00, Sala Polivalentã

ºi sper sã câºtigãm meciul în mi-
nimum de seturi dacã se poate. De
douã jocuri încoace am reuºit sã
scãpãm de partide de cinci seturi,
ºi îmi doresc sã fie din ce în ce
mai rare. Dupã un debut de cam-
pionat puþin stângaci, echipa noas-
trã a intrat într-un ritm bun ºi joa-
cã din ce în ce mai bine. Chiar
dacã am câºtigat turul cu 3-0, pen-
tru meciul de miercuri (n.r. azi) ne-
am pregãtit foarte bine din punct
de vedere tactic. Cei de la Zlin vor
veni cu gândul cã nu vor avea ce
pierde, vor veni descãtuºaþi.”

ªi cãpitanul Laurenþiu Licã îºi
doreºte îºi doreºte un meci scurt
contra cehilor, mai ales cã SCM U
are un program încãrcat în perioa-
da urmãtoare. “În tur pot spune
cã nu am lãsat adversarul sã joa-
ce. Deºi nu aveam multe informa-

þii despre Zlin, am jucat exact.
Acasã va fi alt meci. Cãutãm sã
închidem calificarea rapid, pentru
cã avem multe meciuri în perioa-
da ce va urma ºi cred cã ºi forma
noastrã fizicã va conta în perspec-
tiva viitoarelor dispute. Sper sã
reuºim un meci bun ºi implicit ca-
lificarea.”

Dacã o va depãºi pe Zlin, Cra-
iova va juca mai departe, probabil,
cu grecii de la Olympiacos Pireu
(Grecia), învingãtori cu 3-1, în
prima manºã, pe terenul estonie-
nilor de la Parnu VC. Meciul va
avea loc tot azi.

Craiova a participat în Cupa CEV
ºi sezonul trecut, ajungând pânã în
sferturile de finalã, unde s-a încli-
nat în faþa puternicei grupãri italie-
ne Energy Diatec Trentino.

Dupã meciul cu Zlin, alb-albaº-

trii vor reveni în Divizia A1 con-
tra “lanternei” U Cluj, pe care o
va întâlni de asemenea la Poliva-
lentã, sâmbãtã, de la ora 13:30.
SCM U are 4 victorii din tot atâ-

tea etape, ocupând locul patru
(9p), iar cel mai recent, în singu-
ra izbândã de trei puncte, a învins
cu 3-1, în deplasare, campioana
Tomis Constanþa.

Reprezentativa Republicii Irlanda a învins, luni
searã, cu 2-0, pe teren propriu, Bosnia-Herþegovi-
na, în manºa secundã a play-off-ului (1-1 în tur),
ºi a devenit a 22-a echipã calificatã la CE.

Ambele reuºite ale “verzilor” au fost semnate de
echipierul lui Stoke City, Jonathan Walters. Absent
în turul de la Zenica, din cauza unei suspendãri,
atacantul de bandã a deschis scorul în minutul 23,
dintr-un penalty acordat dupã un henþ al lui Zuka-
novic, pentru ca apoi sã recidiveze cu un ºut din
careu (70).

Perechea Florin Mergea/Rohan
Bopanna (România/India, nr. 8) a
acces în semifinalele Turneului
Campionilor de la Londra, dupã
ce a învins, ieri, cu scorul de 6-
3, 7-6 (5), cuplul Jamie Murray/
John Peers (Marea Britanie/
Australia), cap de serie numãrul
4, în etapa a II-a a Grupei A.

Dupã ce duminicã trecuserã
de principalii favoriþi, gemenii
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Irlanda distruge visul Bosniei
Pentru Irlanda va fi a treia prezenþã la

marele bal continental ºi a doua conse-
cutivã, iar în 2012 a fãcut-o tot în urma
unui baraj, 4-0 (d) ºi 1-1 (a) cu Estonia.

De partea cealaltã, Bosnia, echipã care
are în componenþã nume grele precum
Dzeko, Pjanic (ambii Roma), Ibisevic
(Hertha), Kolasinac (Schalke), Lulic (La-
zio), sau Begovic (Chelsea), mai are de
aºteptat mãcar patru ani pânã la accede-
rea la primul european. A fost al treilea
baraj pierdut de ex-iugolavi în ultimii 6
ani, adicã toate pe care le-a disputat, an-
terior fiind depãºitã de fiecare datã de
Portugalia (pentru CM 2010 ºi CE 2012).

Irlandezii vor fi în urma a patra la tra-
gerea la sorþi a grupelor turneului final,
în timp ce Ungaria (1-0 ºi 2-1 în prima

“dublã” a play-off-ului, cu Norvegia) va fi reparti-
zatã, datoritã eliminãrii Bosniei, în grupa a treia va-
loricã, unde se aflã ºi România.

Ultimele douã echipe calificate la CE 2016 s-au
decis asearã, când Danemarca a înfruntat Suedia
(1-2 în tur) ºi Slovenia pe Ucraina (0-2 în tur).

Gazdei Franþa i se alãturaserã din grupele de ca-
lificare urmãtoarele: Cehia, Islanda, Turcia, Belgia,
Þara Galilor, Spania, Slovacia, Germania, Polonia,
Anglia, Elveþia, Irlanda de Nord, România, Austria,
Rusia, Italia, Croaþia, Portugalia, Albania.

TENIS

Mergea ºi Bopanna, în semifinalele
Turneului Campionilor

americani Bob ºi Mike Bryan, cu
6-4, 6-3, Mergea ºi Bopanna au
acumulat a doua victorie în
minimum de seturi ºi nu mai pot
pierde calificarea în penultimul
act al competiþiei de la O2 Arena.

În careul cu aºi poate pãtrun-
de, astãzi, ºi celãlalt român
prezent în competiþie, Horia
Tecãu ºi olandezul Jan-Julien
Rojer (favoriþi 2) întâlnind

astãzi, de la ora
20:00, în direct la
Digi Sport 2,
perechea Ivan
Dodig/Marcelo
Melo (Croaþia/
Brazilia, nr. 3). În
prima partidã a
Grupei B, Tecãu
ºi Rojer au dispus
cu 6-2, 6-4, au
dispus de tande-
mul Marcin
Matkowski/
Nenad Zimonjici
(Polonia/Serbia,
nr. 7).

DIGI SPORT 2

14:00 – TENIS DUBLU – Turneul Campionilor, la
Londra, în Regatul Unit: Pierre-Hugues Herbert/Nico-
las Mahut – Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic / 16:00
– TENIS SIMPLU – Turneul Campionilor: Andy Mur-
ray – Rafael Nadal / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – Steaua / 20:00 – TENIS
DUBLU – Turneul Campionilor: Jean-Julien Rojer/Ho-
ria Tecau – Ivan Dodig/Marcelo Melo / 22:00 – TE-
NIS SIMPLU – Turneul Campionilor: Stan Wawrinka
– David Ferrer.

DIGI SPORT 3

19:45 – BASCHET (M) – Eurocupa: Steaua CSM
Eximbank – Unics Kazan / 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: Real Madrid – Khimki Moscova.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4

19:45 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Rhein-
Neckar Lowen – Montpellier / 1:00 – FOTBAL Brazi-
lia – Serie A: Atletico Paranaense – Palmeiras.

EUROSPORT

17:00, 19:00 – FOTBAL (F) – Liga Campioanelor:
Wolfsburg – Chelsea, Lyon – Atletico Madrid.

EUROSPORT 2

19:00, 21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Banvit
Bandirma – Buducnost Podgorica, Hapoel Ierusalim –
Nijni Novgorod.

LOOK TV

1:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Atletico Parana-
ense – Palmeiras.

VOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃVOLEI (M) – CUPA CEV – ªAISPREZECIMI DE FINALÃ
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1. Astra 17 11 3 3 29-20 36
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Steaua 17 8 6 3 23-15 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 17 6 5 6 19-15 23
8. CSMS Iaºi 17 6 4 7 14-20 22
9. CFR Cluj 17 7 6 4 24-17 21
10. ACS Poli 17 3 6 8 12-22 15
11. Concordia 17 3 5 9 16-25 14
12. Botoºani 17 2 7 8 16-28 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 17 1 8 8 10-18 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVIII-a
Chiajna – „U” Craiova, vineri, ora 20.30
CFR Cluj – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 16.30
Astra – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20.30
ASA – Viitorul, duminicã, ora 18
Dinamo – Steaua, duminicã, ora 20.30
FC Botoºani – FC Voluntari, luni, ora 18
Pandurii – Petrolul, luni, ora 20.30

Universitatea Craiova a ieºit din
sextetul de play-off dupã ce a acu-
mulat un singur punct în ultimele
douã jocuri, astfel încât alb-albaº-
trii conºtientizeazã cã alþi paºi gre-
ºiþi i-ar îndepãrta probabil decisiv
de zona în care-ºi propun sã fie la
finalul sezonului regulat. Jucãtorii
ªtiinþei ºi-au impus un obiectiv in-
termediar de a obþine cel puþin
ºapte puncte din urmãtoarele trei
meciuri, respectiv din deplasãrile
consecutive la Chiajna ºi Ovidiu
ºi din meciul de acasã cu FC Vo-
luntari. „Ne intereseazã rezultatele
în primul rând, mai sunt 9 meciuri
de disputat ºi vrem sã ne atingem
obiectivul. Ne propunem sã obþi-
nem nimim 7 puncte în urmãtoa-
rele 3 meciuri pentru a rãmâne în
cursa pentru play-off” spune mij-
locaºul brazilian Madson. Acesta
ar putea reveni în primul „unspre-
zece” o datã cu partida de vineri,
de la Chiajna, pentru care Mateiu
este suspendat.

Fundaºul Bogdan Vãtãjelu nu
agreazã suprafaþa sinteticã, pe
care se va juca primul meci al
etapei a 18-a ºi pe care alb-al-
baºtrii au obþinut douã egaluri în

În ultimul meci din cadrul grupei
a XI-a de calificare la Turul de Elitã
pentru EURO 2016, naþionala un-
der 19 a României a cedat cu 3-1 în
faþa Elveþiei, la Oradea, pe stadio-
nul ”Iuliu Bodola”.  Cele douã echi-
pe erau calificate deja în faza urmã-
toare, dar miza era câºtigarea gru-
pei, pentru care ”tricolorii” aveau
nevoie de o victorie, iar oaspeþii de
cel puþin un egal. Patrick Petre a
deschis scorul în minutul 20, dar
Elveþia a marcat dupã pauzã prin Al-
psoy, Gjorgjev ºi Cani, ultimul din
loviturã de pedeapsã, executatã la
poarta apãratã de atacantul Botã,
dupã ce portarul Pop fusese elimi-
nat la faza precedentã. Dupã douã
victorii la acelaºi scor, 2-0, Româ-
nia a abordat ultimul meci din gru-
pã cu aceeaºi formulã tacticã, dar
cu o serie de schimbãri în ceea ce priveºte jucãtorii.
Astfel, jucãtorul Craiovei, Raul Hreniuc, a fost titular
în premierã ºi a avut o ocazie de a marca, la 1-0. Selec-

Naþionala under 19, înfrântã, dar calificatã

þionerul Andrei Spier a mizat pe echipa: Pop – Rogoza,
Dudea, R. Popa, Pham – Chivari, Hreniuc – Al. Stoica
(57 Cojocaru), Cicâldãu, Vâlceanu (10 P. Petre) – Botã.

Alb-albaºtrii îºi propun sã obþinã cel puþinAlb-albaºtrii îºi propun sã obþinã cel puþinAlb-albaºtrii îºi propun sã obþinã cel puþinAlb-albaºtrii îºi propun sã obþinã cel puþinAlb-albaºtrii îºi propun sã obþinã cel puþin
douã victorii ºi un egal din partidele cudouã victorii ºi un egal din partidele cudouã victorii ºi un egal din partidele cudouã victorii ºi un egal din partidele cudouã victorii ºi un egal din partidele cu
Chiajna, VChiajna, VChiajna, VChiajna, VChiajna, Viitorul ºi Viitorul ºi Viitorul ºi Viitorul ºi Viitorul ºi Voluntari pentru aoluntari pentru aoluntari pentru aoluntari pentru aoluntari pentru a

pãstra ºanse de intrare în play-offpãstra ºanse de intrare în play-offpãstra ºanse de intrare în play-offpãstra ºanse de intrare în play-offpãstra ºanse de intrare în play-off
stagiunea precedentã, contra
Chiajnei ºi Viitorului. „A fost greu
de digerat semieºecul cu ASA,
dar acum ne concentrãm spre
meciul cu Chiajna. Ne aºteaptã
o perioadã foarte grea în conti-
nuare. Ne putem acomoda cu
terenul sintetic de la Chiajna, deºi
personal nu-mi place aceastã su-
prafaþã, prefer sã joc pe nãmol
sau pe zãpadã, decât pe iarbã
artificialã, fiindcã existã un per-
manent risc de accidentare.
Chiajna are nevoie de puncte ºi
ea ºi nu cred cã se vor apãra, va
fi un meci deschis, iar noi am ju-
cat foarte bine contra echipelor
care au ieºit la joc. ªi la Ovidiu
va fi un meci dificil, Viitorul este
o echipã foarte bunã, care are un
nivel de joc peste al nostru. Ori-
cum, trebuie sã tragem tare pen-
tru a intra în play-off. Nu ne pu-
tem gândi la un transfer în strãi-
nãtate dacã nu ne calificãm în
play-off sau dacã nu reuºim o
performanþã în tricoul Universi-
tãþii Craiova” spune fundaºul de
22 de ani care regretã cã nu a
fost convocat la naþionalã pentru
amicalul de asearã, cu Italia.
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