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Danemarca :Danemarca :Danemarca :Danemarca :Danemarca :
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de bunuri, reduceride bunuri, reduceride bunuri, reduceride bunuri, reduceride bunuri, reduceri
de drepturide drepturide drepturide drepturide drepturi
pentru imigranþipentru imigranþipentru imigranþipentru imigranþipentru imigranþi

Protestele organizaþiilor pentru
apãrarea drepturilor omului n-au
schimbat nimic. Parlamentul danez
a adoptat marþi o reforma a drep-
tului la azil cu destule dispoziþii
“spectaculoase”, cum ar fi aceea
privind confiscarea de bunuri în
valoare de 10.000 coroane (1.340
euro), sumã destinatã finanþãrii se-
jurului în regat. Permisele de rezi-
denþã sunt reduse de la 5 la 2 ani, ºi
o serie de alte restricþii privind drep-
turile sociale, în principal, sunt cla-
rificate într-o altã abordare.

TTTTTrei ani rei ani rei ani rei ani rei ani ºººººi 4 lunii 4 lunii 4 lunii 4 lunii 4 luni
de pude pude pude pude puºººººcãrie dupãcãrie dupãcãrie dupãcãrie dupãcãrie dupã
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tânãr în pãmânttânãr în pãmânttânãr în pãmânttânãr în pãmânttânãr în pãmânt

Un tânãr de 21 de ani, din co-
muna doljeanã Poiana Mare, arestat
preventiv în luna mai a anului tre-
cut pentru comiterea infracþiunii de
tentativã de omor, a fost condam-
nat la 3 ani ºi 4 luni de închisoare
cu executare ºi plata sumei de
30.000 lei daune morale ºi materi-
ale cãtre victimã. Sentinþa a rãmas
definitivã pe 20 ianuarie a.c., când
Curtea de Apel Craiova a respins
apelul inculpatului ca nefondat.
Autorul a fost trimis în judecatã...

O profesie nevalorificatã
la adevãrata  sa menire,

Asistentul socialAsistentul socialAsistentul socialAsistentul socialAsistentul social
comunitarcomunitarcomunitarcomunitarcomunitar, între, între, între, între, între
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Conducerea Consiliului
Judeþean Dolj a prezent,
ieri, în faþa jurnaliºtilor,
modul în care au fost chel-
tuiþi banii din bugetul anu-
lui trecut, pe fiecare proiect
în parte, dar ºi care sunt
prioritãþile pentru anul
acesta, adicã, structura bu-
getului pe 2016. „Reabilita-
rea pistei Aeroportului In-
ternaþional Craiova”; „Cen-
trul de coordonare a inter-
venþiilor în situaþii de urgen-
þã”; „Complex de sport ºi
agrement”; „Renovarea ºi
modernizarea Muzeului de
Artã”; „Centru modern de
pregãtire pentru Protecþia Ci-
vilã”, au fost doar câteva din
marile proiecte în care s-au
investite sume importante de
bani. Anul 2015 a fost consi-
derat cel mai bun an pentru ad-
ministraþia judeþeanã. Investi-

þiile vor continua
în acelaºi ritm ºi
în 2016. Cei mai
mulþi bani vor fi
orientaþi cãtre
Sãnãtate.
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Gabriel Oprea
le cere senatorilor
sã accepte cererea
DNA de ridicare
a imunitãþii

Liderul UNPR, Gabriel
Oprea, le solicitã senatorilor sã
voteze pentru aprobarea
solicitãrii DNA în ceea ce îl
priveºte, prin intermediul unei
scrisori deschise adresate
preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, ºi preºe-
dintelui Comisiei juridice din
Senat, Cãtãlin Boboc. ‘’Con-
form art.109, alin.2 din
Constituþia României ºi a
deciziilor nr. 93/1999 ºi 270/
2008 ale Curþii Constituþionale,
numai Senatul României poate
cere urmãrirea penalã a unui
fost ministru pentru fapte
comise în timpul exercitãrii
funcþiei de ministru, care în
prezent deþine calitatea de
senator. Vã aduc la cunoºtinþã
faptul cã nu doresc sã benefi-
ciez de aceastã imunitate de
procedurã, socotind cã se va
stabili adevãrul, adicã nevino-
vãþia mea. În consecinþã, solicit
colegilor mei senatori sã voteze
cererea de urmãrire penalã,
pentru a nu se prelungi perioa-
da necesarã stabilirii adevãru-
lui”, spune Oprea în scrisoarea
deschisã datã publicitãþii ieri.
El reitereazã faptul cã se
considerã nevinovat. ‘’Nu am
solicitat nimic Ministerului
Afacerilor Interne, nu am
beneficiat de la Ministerul
Afacerilor Interne de nimic în
plus faþã de ceilalþi miniºtri de
resort. Existã un plan de
mãsuri care funcþioneazã în
baza unor instrucþiuni, adoptat
înainte de anul 2000, care
prevede asigurarea protecþiei ºi
a însoþirii permanente a
ministrului de interne, minis-
trului de stat, viceprim-minis-
trului…”, afirmã senatorul.

”Acest al treilea raport anual
consecutiv pozitiv dovedeºte ca-
racterul durabil ºi sustenabil al
reformei în justiþie ºi al luptei îm-
potriva corupþiei, fiind un indi-
cator al mãsurii în care autori-
tãþile române ºi-au asumat ºi au
îndeplinit obiectivele MCV. În
acest sens, considerãm cã recu-
noaºterea progreselor din rapor-
tul MCV ar putea fi subliniatã
mai clar prin introducerea unei
perspective de finalizare a aces-
tei monitorizãri de cãtre Comi-
sia Europeanã. Astfel, având în

Raport MCVRaport MCVRaport MCVRaport MCVRaport MCV: România a continuat progresele,: România a continuat progresele,: România a continuat progresele,: România a continuat progresele,: România a continuat progresele,
dar trebuie continuate eforturile anticorupþiedar trebuie continuate eforturile anticorupþiedar trebuie continuate eforturile anticorupþiedar trebuie continuate eforturile anticorupþiedar trebuie continuate eforturile anticorupþie
„România a continuat sã facã progrese în sensul îndeplini-

rii obiectivelor de referinþã fixate în cadrul Mecanismului de
Cooperare ºi Verificare. În acelaºi timp, faptul cã mai multe

dintre recomandãrile din raportul privind MCV din 2015
rãmân valabile aratã cã reforma nu se bucurã de consensul
deplin necesar pentru asigurarea progresului durabil”, aratã

raportul Comisiei Europene, în raportul MCV.

Tot în raport mai este menþi-
onat faptul cã independenþa sis-
temului judiciar ºi respectarea
hotãrârilor judecãtoreºti conti-
nuã sã se confrunte cu provo-
cãri. Reforma codurilor penale
este pusã sub semnul întrebãrii
în Parlament. Deciziile adopta-
te de Parlament cu privire la
faptul de a permite sau nu or-
ganelor de urmãrire penalã sã îi
trateze pe parlamentari ca pe
niºte cetãþeni obiºnuiþi sunt în
continuare lipsite de criterii ob-
iective.

Ministrul Justiþiei, Raluca

Prunã, a precizat, ieri, la finalul
ºedinþei de guvern, cã raportul
emis de Comisie Europeanã este
un raport pozitiv, care noteazã
progresele fãcute de instituþiile
din sistemul judiciar, în dome-
niul controlului integritãþii ºi al
combaterii corupþiei, ea adãu-
gând cã fãrã “profesionalismul”
judecãtorilor ºi al procurorilor
acest lucru nu ar fi fost posibil.

Raluca Prunã a mai spus cã,
dupã 10 ani de la instituirea Me-
cansimului de Cooperare ºi Ve-
rificare ºi dupã trei rapoarte po-
zitive consecutive, se poate

vorbi despre premisele finalizã-
rii mecansimului, într-un ori-
zont de timp apropiat. Întreba-
tã însã de jurnaliºti care sunt
aºteptãrile sale cu privire la fi-
nalizarea procesului MCV, mi-
nistrul a spus cã este prematur
ºi neserios sã dea un termen.

“Nu aº vrea sã mã pronunþ, eu,
ca ministru, am datoria de a mã
concentra pe ceea ce mai rãmâ-
ne de fãcut ºi este consemnat
în raport” a comentat Raluca
Prunã, insistând cã, faþã de alte
state, România a dovedit cã a
fãcut progrese.

“ªeful statului apreciazã cã
Raportul elaborat de cãtre Co-
misia Europeanã, în cadrul Me-
canismului de Cooperare ºi Ve-
rificare (MCV), confirmã, pen-
tru al treilea an consecutiv, pro-

Iohannis: România se aflã pe o direcþie ascendentã
în îndeplinirea obiectivelor din cadrul MCV

Preºedintele Klaus Iohannis considerã cã rapor-
tul MCV dat publicitãþii miercuri de cãtre Comi-
sia Europeanã aratã cã România se aflã pe o direc-

þie ascendentã în îndeplinirea obiectivelor din
cadrul Mecanismului.

gresele înregistrate de România
cu privire la reforma în sistemul
judiciar ºi lupta împotriva corup-
þiei. România se aflã pe o direc-
þie ascendentã în îndeplinirea ob-
iectivelor din cadrul MCV, an-

gajamentul þãrii noastre pentru
consolidarea statului de drept ºi
independenþa justiþiei fiind unul
ireversibil’’, se aratã într-un co-
municat de presã remis MEDIA-
FAX de cãtre Administraþia Pre-
zidenþialã.

În opinia preºedintelui, rapor-
tul aratã cã principalele instituþii
din domeniul judiciar ºi de inte-
gritate “au continuat sã obþinã
rezultate impresionante în lupta
împotriva corupþiei la nivel
înalt’’. “Se confirmã astfel sus-
tenabilitatea eforturilor autoritã-
þilor române ºi determinarea de

a face reformele necesare pen-
tru societatea româneascã’’, afir-
mã ºeful statului, arãtând cã
“susþine cu aceeaºi hotãrâre
continuarea demersurilor în do-
meniul justiþiei ºi combaterii co-
rupþiei’’. Preºedintele constatã,
totodatã, cã în prezent existã o
abordare convergentã la nivel
european cu privire la progre-
sele semnificative înregistrate
de România în combaterea co-
rupþiei, aceste evaluãri regãsin-
du-se ºi în raportul GRECO,
publicat de Consiliul Europei pe
22 ianuarie.

Guvern: Raportul Comisiei Europene aratã
cã existã premisele finalizãrii procesului MCV
Raportul privind Mecanismul de Cooperare ºi Verifica-

re (MCV) emis de Comisia Europeanã recunoaºte carac-
terul durabil ºi sustenabil al reformei justiþiei ºi al luptei

anticorupþie, astfel încât existã premisele finalizãrii
procesului MCV, a precizat, ieri, Guvernul.

vedere concluziile pozitive ale
raportului, considerãm cã exis-
tã premisele finalizãrii procesu-
lui MCV prin internalizarea ob-
iectivelor mecanismului la nive-
lul autoritãþilor române, de exem-
plu, în structura Strategiei Naþi-
onale Anticorupþie”, se aratã într-
un comunicat emis de Biroul de
presã al Executivului dupã ce
Comisia Europeanã a dat pulici-
tãþii raportul.

Totodatã, documentul citat
aratã cã reformele prevãzute de
MCV, inclusiv lupta împotriva

corupþiei, sunt ºi trebuie în con-
tinuare întreprinse în primul
rând pentru societatea româ-
neascã, dincolo de reperele sta-
bilite prin acest mecanism de
cooperare ºi verificare. De ase-

menea, Guvernul precizeazã cã-
 angajamentul sãu de a îndepli-
ni obiectivele amintite ”în bene-
ficiul societãþii româneºti ºi al
cetãþenilor români” este “puter-
nic ºi fãrã echivoc”.
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MIRCEA CANÞÃR

Protestele organizaþiilor pentru apãra-
rea drepturilor omului n-au schimbat ni-
mic. Parlamentul danez a adoptat marþi o
reforma a dreptului la azil cu destule dis-
poziþii “spectaculoase”, cum ar fi aceea
privind confiscarea de bunuri în valoare
de 10.000 coroane (1.340 euro), sumã
destinatã finanþãrii sejurului în regat. Per-
misele de rezidenþã sunt reduse de la 5 la
2 ani, ºi o serie de alte restricþii privind
drepturile sociale, în principal, sunt clari-
ficate într-o altã abordare. Premierul li-
beral Lars Lokke Rasmussen, lipsit de o
susþinere consistentã în parlament (fol-
keting) nu a avut dificultãþi în a obþine
alãturarea, de-a dreptul entuziastã, a de-
putaþilor partidului danez, cu o ostilitate
afiºatã faþã de imigranþi. În acelaºi timp
opoziþia social-democratã s-a raliat, avan-
sând unele amendamente. Purtãtorul de
cuvânt al partidului poporului danez a fost

categoric: “Ceea ce noi spunem este cã
dacã veniþi în Europa voi trebuie sã evi-
taþi Danemarca”. Contrar Germaniei sau
Suediei, Danemarca nu are vreo îngãduin-
þã faþã de imigranþi veniþi din Siria, Afga-
nistan sau Eritreea, deºi anul trecut a în-
registrat totuºi 21.000 de cereri de azil.
Dupã scãparea de sub control din vara
trecutã a fluxului, cele mai multe þãri au
luat mãsuri pentru controlul la frontiere,
abolind acordul Schengen. Dar nici un
guvern nordic nu  a iniþiat mãsuri atât de
restrictive. “Este inacceptabil pentru
contribuabilul danez sã plãteascã pen-
tru solicitarea de azil a unor persoane
care deþin patrimoniu”, s-a exprimat un
parlamentar. În aceastã cheie se gândeº-
te, încât comisarul european pentru drep-
turile omului la Consiliul Europei a pus în
gardã Copenhaga. Deºi pentru 70% din
danezi, imigraþia constituie deja principa-

la problemã. Danemarca nu este singura
þarã în care se confiscã o parte din bunu-
rile imigranþilor ce pun piciorul pe terito-
riul sãu. O cerere de azil în Elveþia presu-
pune plata a 1000 de franci elveþiei (913
euro), la sosirea pe teritoriul elvet. În Ba-
varia, dar ºi în Baden-Wurttenberg, auto-
ritãþile au trecut la confiscarea de bunuri
personale solicitanþilor de azil, potrivit
“Bild”. “Dacã valoarea bunurilor reþi-
nute de poliþie excede 750 de euro”, a
spus ministrul de interne al Bavariei, Joa-
quin Hernan (CSU), “diferenþa se retur-
neazã”. Discuþiile sunt aprinse, cu punc-
te de vedere diverse. Danemarca, Suedia
ºi Polonia sugereazã cã fractura se adân-
ceºte, ºi este o realitate pericolul în care
se aflã Schengenul. Europa nu poate pri-
mii toatã lumea, a spus Joachim Gauck,
preºedintele Germaniei la Forumul de la
Davos. Numit în þara sa “preºedintele ini-

milor”, Joachim Gauck a spus cã “în SUA
premiile Nobel adjudecate de imigranþi
sunt de 3-4 ori mai numeroase decât
cele obþinute de americani nãscuþi în
America”. O limitare a numãrului de re-
fugiuaþi ºi eforturi pentru pacea din Siria
trebuie fãcute. Pentru Joachim Gauck, re-
naþionalizarea frontierelor duce la punerea
în discuþie a libertãþii de circulaþie, ceea ce
este o mare pierdere. Ieri, Comisia Euro-
peanã a adoptat un raport ce concluzio-
neazã cã Grecia ºi-a neglijat obligaþiile în
gestionarea frontierelor sale exterioare spa-
þiului Schengen, a afirmat comisarul euro-
pean Valdis Dombrovoskis. Toate cance-
lariile europene enunþã puncte de vedere
proprii, care din pãcate nu se mai armoni-
zeazã între ele. Încât, de la o zi la alta, nu
sunt excluse suprizele de orice naturã, deºi
toate privirile se îndreaptã spre cancelarul
Angela Merkel, aparent în crizã de idei.

Potrivit noilor prevederi fuma-
tul va fi interzis total, printre alte-
le, în cluburi, baruri, restaurante,
în taxiuri, instituþii de învãþãmânt,
spitale, precum ºi la locurile de joa-
cã pentru copii indiferent dacã
acestea sunt în aer liber sau în spa-
þiu închis. Fac excepþie celulele
pentru deþinuþi din penitenciarele de
maximã siguranþã.

Cei care nu respectã legea
riscã amenzi de pânã
la 500 de lei

Nerespectarea prevederilor legii
antifumat de cãtre persoanele fizi-
ce se sancþioneazã cu amendã con-
travenþionalã de la 100 lei la 500
lei, iar nerespectarea de cãtre per-
soanele juridice a prevederilor le-
gii se sancþioneazã cu amendã con-
travenþionalã de 5.000 lei la prima
abatere, cu amendã contravenþio-
nalã de 10.000 lei ºi cu sancþiunea
complementarã de suspendare a
activitãþii pânã la remedierea situa-
þiei care a dus la suspendarea acti-
vitãþii, la a doua abatere.

Un grup de 33 de senatori a de-
pus, pe 21 decembrie 2015, la
Curtea Constituþionalã contestaþia
referitoare la legea care interzice
fumatul în toate spaþiile publice
închise, adoptatã în 15 decembrie
anul trecut de Camera Deputaþilor,
în calitate de for decizional. Cei 33
de senatori care au semnat con-
testarea au susþinut cã raþiunea

Fumatul, interzis în spaþiile
publice închise

Legea care interzice fumatul în spa-
þiile publice închise este constituþio-
nalã, au decis, ieri, judecãtorii Cur-
þii Constituþionale. Aceºtia au votat în
unanimitate respingerea sesizãrii de-
puse de cei 33 de parlamentari care

contestaserã actul normativ. Acum, le-
gea va merge mai departe la preºedin-
tele Klaus Iohannis pentru a fi pro-
mulgatã, urmând sã intre în vigoare
la 45 de zile de la publicarea sa în Mo-
nitorul Oficial.

sesizãrii Curþii Constituþionale «nu
vizeazã interzicerea fumatului în
spaþiile publice, ci vizeazã definiþia
“spaþiului public închis”». În do-
cumentul înaintat Curþii Constitu-
þionale se preciza cã prin definirea
spaþiului public închis ca orice spa-
þiu destinat utilizãrii colective, in-
diferent de forma de proprietate,
legea introduce o formã de discri-
minare. Iniþiatorii sesizãrii au sus-
þinut, în documentul citat, cã prin
aplicarea legii antifumat se creea-
zã o discriminare între persoanele
aflate în stare de detenþie în peni-

tenciare de siguranþã ºi cele aflate
în tranzit într-un aeroport, cãrora
le este permis sã fumeze într-un
spaþiu public închis, ºi ceilalþi ce-
tãþeni fumãtori.

Zilnic, se fumeazã o sutã
de milioane de þigãri

În România, 89 de oameni mor
în fiecare zi din cauza fumatului,
echivalentul a 4 oameni pe orã.
Asta înseamnã cã la fiecare 15
minute, un român moare din
aceast cauzã. Cancerul pulmonar
provoacã cele mai multe decese în

rândul bãrbaþilor ºi este a treia
afecþiune necruþãtoare în rândul
femeilor. În cele mai multe cazuri,
consumul de tutun este cel mai
important factor de risc pentru
cancerul de plãmâni. Aproape 80
la sutã din cancerele pulmonare se
fac prin expunere la fumat ºi 20 la
sutã din cauza poluãrii.

Zilnic, se fumeazã o sutã de mi-
lioane de þigãri, iar aproximativ
85% dintre pacienþii cu cancer
bronhopulmonar sunt fumãtori.
Totodatã, studiile aratã cã 89% din-
tre fumãtorii din þara noastrã ºi-ar

dori sã reducã numãrul þigãrilor
sau sã renunþe complet la fumat.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
estima cã circa 31 la sutã din po-
pulaþia României fuma în mod cu-
rent în 2010 (aproximativ
5.773.800 persoane), iar studiul
GATS 2011 documenta o preva-
lenþã de 26,7 la sutã a celor ce fu-
mau zilnic. OMS apreciazã cã în
2025 încã va fuma circa 23 la sutã
din populaþia României (aproxima-
tiv 4,055 milioane de persoane), cu
condiþia ca eforturile privind con-
trolul asupra tutunului sã nu slã-
beascã. În 2010, aproximativ 41
la sutã dintre români ºi aproxima-
tiv 22 la sutã dintre românce fu-
mau, previziunea OMS pentru
2025 fiind de circa 29 la sutã pen-
tru bãrbaþi ºi 18 la sutã pentru fe-
mei. În 2010, rata cea mai ridicatã
de fumãtori se înregistra în grupul
de vârstã 25-39 ani, atât la bãrbaþi
cât ºi la femei. În dinamica primu-
lui deceniu 2000, numãrul persoa-
nelor ce fumau curent a scãzut
îmbucurãtor de la 6,99 milioane de
persoane în 2000 la 5,77 milioane
în 2010. La orizontul 2025, OMS
estimeazã continuarea scãderii
pânã la circa 4,05 milioane persoa-
ne. În privinþa fumatului zilnic, ci-
frele sunt 5,92 milioane fumãtori
în 2000 ºi 4,89 milioane în 2010.
În urmãtoarea decadã se estimea-
zã continuarea scãderii pânã la cir-
ca 3,39 milioane în 2025.

RADU ILICEANU

Legea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalãLegea antifumat este constituþionalã



4 / cuvântul libertãþii joi, 28 ianuarie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã poliþiºtii ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj au fost
anunþaþi despre o altercaþie petrecutã în
noaptea de 17 spre 18 mai 2015, în comu-
na Poiana Mare, în urma cãreia un tânãr a
ajuns la spital în stare gravã. Din cercetãri-
le efectuate, anchetatorii au stabilit cã, în
noaptea respectivã, puþin dupã ora 23.00,
Adrian Ionel Deicã, de 21 de ani din Poiana
Mare, dupã ce consumase din plin bãuturi
alcoolice, a ieºit pe stradã, s-a întâlnit cu
Adrian Marcu, de 22 de ani ºi, în urma unui
conflict spontan, l-a lovit de mai multe ori
pe cel din urmã cu o bucatã de lemn în
cap. Victima a fost transportatã la spital,
unde a fost stabilizatã, a primit îngrijiri
medicale ºi a rãmas internatã, specialiºtii

Potrivit Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj, marþi, în jurul
orei 14.30, poliþiºtii Secþiei de Po-
liþie Ruralã Cetate ºi Postului de
Poliþie Cetate au fost sesizaþi cu
privire la faptul cã pe DJ 552, în
afara comunei Cetate, s-au auzit
mai multre focuri de armã. Oame-
nii legii au ajuns la locul indicat ºi
au observat un autoturism, la vo-
lanul cãruia s-a urcat o persoana
ºi a demarat cãtre comuna Cetate.
Poliþiºtii doljeni au reuºit sã opreas-
cã autovehiculul respectiv dupã
aproximativ 100 de metri, iar în
interiorul acestuia au fost identifi-
caþi patru bãrbaþi, Cristinel U., de
41 de ani, conducãtor auto, Clau-
diu A., de 33 de ani, pasager pe
locul din dreapta faþã, iar pe ban-
cheta din spate Marcel G., de 37
de ani ºi Jane P., de 32 de ani, toþi
din comuna Orodel. Poliþiºtii au
verificat autoturismul ºi sub cei doi

Potrivit reprezentanþilor ISU
Dolj, prima solicitare a venit marþi,
26 ianuarie a.c., la ora 11.17, Sec-
þia Pompieri Craiova intervenind cu
douã autospeciale cu apã ºi spumã
pentru stingerea unui incendiu iz-
bucnit la casa de locuit a lui Dumi-
tru B., din comuna doljeanã
Goieºti. La sosirea echipajelor de
pompieri, incendiul cuprinsese aco-
periºul casei de locuit, fiind distrus
de flãcãri, ca ºi mobilierul din cele
douã camere. Incendiul  a fost
stins în cooperare cu Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã

Prinºi la vânãtoarePrinºi la vânãtoarePrinºi la vânãtoarePrinºi la vânãtoarePrinºi la vânãtoare
ilegalã de potârnichiilegalã de potârnichiilegalã de potârnichiilegalã de potârnichiilegalã de potârnichi

ocupanþi ai banchetei din spate au
descoperit o armã de vânãtoare, de
calibrul 12. De asemenea, verifi-
când zona în care a fost oprit au-
toturismul, oamenii legii au gãsit 2
cadavre de potârniche. Cei patru
au fost conduºi la sediul secþiei,
unde Cristinel U., deþinãtor legal de
armã, a predat 8 cartuºe, calibrul
12, nefolosite, recunoscând toto-
datã faptul cã a împuºcat cele douã
potârnichi, iar la vederea poliþiºti-
lor le-a aruncat. Cadavrele pãsãri-
lor au fost predate reprezemtanþi-
lor D.S.V.S.A. Dolj, iar arma ºi
muniþia au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor. Oamenii
legii au întocmit un dosar penal pe
numele doljeanului, întrucât nu
avea autorizaþie pentru a ieºi la vâ-
nãtoare ºi mai mult decât atât, se-
zonul de vânãtoare pentru potâr-
nichi s-a închis la sfârºitul anului,
mai spun reprezentanþii IPJ Dolj.

Sentinþã definitivã:

TTTTTrei ani ºi 4 luni de puºcãrie dupã cerei ani ºi 4 luni de puºcãrie dupã cerei ani ºi 4 luni de puºcãrie dupã cerei ani ºi 4 luni de puºcãrie dupã cerei ani ºi 4 luni de puºcãrie dupã ce
a fost la un pas sã bage un tânãr în pãmânta fost la un pas sã bage un tânãr în pãmânta fost la un pas sã bage un tânãr în pãmânta fost la un pas sã bage un tânãr în pãmânta fost la un pas sã bage un tânãr în pãmânt

Un tânãr de 21 de ani, din comuna doljeanã Poiana Mare, arestat
preventiv în luna mai a anului trecut pentru comiterea infracþiunii
de tentativã de omor, a fost condamnat la 3 ani ºi 4 luni de închisoa-
re cu executare ºi plata sumei de 30.000 lei daune morale ºi materi-
ale cãtre victimã. Sentinþa a rãmas definitivã pe 20 ianuarie a.c.,
când Curtea de Apel Craiova a respins apelul inculpatului ca nefon-
dat. Autorul a fost trimis în judecatã pentru cã, bãut, a bãgat în
spital un alt tânãr din localitate, dupã ce l-a pocnit cu un par în cap
de mai multe ori.

Institutului de Medicinã Legalã Craiova sta-
bilind cã leziunile suferite i-au pus viaþa în
primejdie ºi are nevoie, pentru vindecare,
de 85 – 95 de zile de îngrijri medicale. În
aceste condiþii Deicã a fost reþinut de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj pe 24 de ore în cursul zilei de 18 mai,
iar pe 19 mai a fost prezentat instanþei de
judecatã cu propunere de arestare preven-
tivã pentru tentativã de omor, propunere
admisã de judecãtori.

Pe 8 iulie a.c. s-a înregistrat la Tribuna-
lul Dolj dosarul în care Adrian Ionel Deicã
a fost trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru tentativã de omor, iar pe
2 noiembrie 2015 instanþa a pronunþat sen-
tinþa pe fond. Autorul ºi-a recunoscut fap-

ta ºi a cerut sã fie judecat în
procedura simplificatã, benefi-
ciind de reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, solici-
tare admisã de judecãtori, care
l-au condamnat la o pedeapsã
de 3 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare. În plus, inculpatul a
fost menþinut dupã gratii ºi obli-
gat sã plãteascã 30.000 lei dau-
ne morale ºi materiale victimei,
dar ºi cheltuielile de spitaliza-
re, care se ridicã la 9833,72 lei:
„Condamnã pe inculpatul Dei-
cã Adrian Ionel la pedeapsa de
3 ani ºi 4 luni închisoare. Ad-
mite acþiunea civilã formulatã
de cãtre partea civilã Marcu Ionel Adrian
ºi obligã inculpatul Deicã Adrian Ionel,
la plata sumei de 30.000 lei. Admite acþi-
unea civilã formulatã de partea civilã Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
ºi obligã inculpatul Deicã Adrian Ionel la
plata sumei de 9833,72 lei reactualizatã cu
indicele de inflaþie de la data producerii
prejudiciului pânã la data plãþii efective a
debitului”, se aratã în sentinþa Tribunalu-
lui Dolj. Hotãrârea nefiind definitivã, incul-

patul a declarat apel, soluþionat pe 20 ia-
nuarie a.c. de Curtea de Apel Craiova. In-
stanþa i-a respins lui Deicã apelul ca nefon-
dat: „Respinge apelul ca nefondat. Dedu-
ce arestul preventiv, în continuare, de la
2.11.2015, la zi. Obligã apelantul incul-
pat la 400 lei cheltuieli judiciare statului,
din care suma de 260 lei, reprezentând ono-
rariu avocat oficiu, va fi achitatã din fon-
durile Ministerului Justiþiei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”. 

Trei incendii în câteva ore
Echipajele de intervenþie

din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj
au fost solicitate sã intervinã,
în cursul zilei de marþi,
pentru stingerea a trei incen-
dii, în douã cazuri fiind vorba
despre locuinþe. Din fericire
nu s-au înregistrat victime,
ci numai pagube materiale.

Goieºti, iar din primele cercetãri
efectuate se pare cã flãcãrile au
fost generate de un mijloc de în-
cãlzire nesupravegheat. În cursul
serii, la ora 19.04, Detaºamentul 2
Pompieri Craiova a intervenit cu o
autospecialã pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la un autoturism,

proprietatea lui Radu L., în muni-
cipiul Craiova, pe Calea Bucureºti.
Incendiul cuprinsese comparti-
mentul motor al maºinii când au
ajuns pompierii, ºi a fost stins re-
pede. Din primele cercetãri rezultã
drept cauzã probabilã a incendiu-
lui un scurtcircuit electric. Apro-
ximativ o jumãtate de orã mai târ-
ziu, un echipaj de la Secþia de Pom-
pieri Segarcea a intervenit pentru
stingerea unui incendiu izbucnit în
bucãtãria lui Adrian N., din locali-
tatea Lipovu, sat Lipovu Mic. Pom-
pierii au lichidat ºi acest incendiu,
care a mistuit mobilierul ºi a de-
gradat aparatura electrocasnicã,
stabilind drept cauzã probabilã a
incendiului jarul cãzut din sistemul
de încãlzit. Pompierii doljeni atrag
atenþia asupra improvizaþiilor fãcu-
te pentru încãlzire ºi a coºurilor de
fum care nu sunt izolate corespun-
zãtor, ambele fiind cauze principa-
le ale incendiilor izbucnite în pe-
rioadele cu temperaturi scãzute.
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O profesie onorabilã, cu o aple-
care fireascã spre rezolvarea pro-
blemelor din societate este, deja,
reglementatã în legislaþia naþiona-
lã. Asistentul social comunitar,
cãci despre el este vorba, se ocu-
pã, în principal, cu recuperarea ºi
integrarea psiho-socialã ºi profe-
sionalã a persoanelor cu proble-
me speciale: deficienþe psihice ºi/
sau fizice, comportament antiso-
cial, probleme sociale diverse. El

mai desfãºoarã o activitate com-
plexã ºi variatã: analizeazã influ-
enþa factorilor sociali asupra stã-
rii de sãnãtate mentalã ºi a com-
portamentului uman, acordã con-
sultaþii privind drepturile ºi obli-
gaþiile asistaþilor, colaboreazã cu
instituþii sau organizaþii care au
obiective similare, participa la ela-
borarea metodelor ºi tehnicilor de
lucru, propune mãsuri de ajutora-
re sau recuperare. Munca unui
asistent social este aceea de a aju-
ta oamenii în rezolvarea proble-
melor legate de situaþia lor socialã
sau de viaþã personalã. Exercita-
rea profesiei de asistent social este
avizatã de Colegiul Asistenþilor
Sociali din România ºi autorizatã

O profesie nevalorificatã la adevãrata sa menire,

Asistentul social comunitarAsistentul social comunitarAsistentul social comunitarAsistentul social comunitarAsistentul social comunitar,,,,,
între blazare ºi mãreþia vieþiiîntre blazare ºi mãreþia vieþiiîntre blazare ºi mãreþia vieþiiîntre blazare ºi mãreþia vieþiiîntre blazare ºi mãreþia vieþii

În organigrama ºi statele de funcþii ale mai
tuturor primãriilor se gãseºte o profesie, de
care mulþi dintre contribuabili par sã nu ºtie, cea
de asistent social comunitar. Titulatura este
clarã ºi vorbeºte despre ce ar trebuie sã facã o
persoanã angajatã pe un asemenea post. Cu
toate reglementãrile de rigoare, cum ar fi Legea
nr. 446/2004 privind Statutul asistentului
social, cei ce ocupã o astfel de funcþie nu fac, de
cele mai multe ori, ceea ce sunt îndreptãþiþi sã
exercite. ªi, totul, din cauza ingerinþelor pe linie
ierarhicã din interiorul primãriilor. Investigaþi de
APIA, când se face controlul dosarelor sociale,
de CNAS ca sã plãteascã, anual, cotizaþia de
membru, ºi obligaþi sã lucreze cu o lege atât de
ambiguã, cum e Legea 416/2001 privind veni-
tul minim garantat, asistentul social comunitar
trebuie sã aibã nervii tari, mai ales cã, în comu-
nele doljene, ºansa unui loc de muncã este
cvasi-inexistentã, iar dacã e, rãmâne la discre-
þia primarului!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

de Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale.

Asistentul social îndeplineºte o
misiune socialã care are la bazã
valorile ºi principiile fundamen-
tale ale profesiei: justiþia socialã,
demnitatea ºi unicitatea persoa-
nei, integritatea persoanei, auto-
determinarea, confidenþialitatea,
importanþa relaþiilor interumane,
furnizarea serviciilor cu compe-
tenþã ºi în beneficiul clienþilor.

Condiþii stricte pentru a
deveni asistent social

Profesia de asistent social poate
fi exercitatã de cãtre persoana
care îndeplineºte urmãtoarele con-
diþii: este cetãþean român, cu do-
miciliul în România; este licenþiat
sau absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt de specialitate, acre-
ditatã de stat în condiþiile legii; de-
þine avizul Colegiului Asistenþilor
Sociali din România pentru exer-
citarea liberã a profesiei de asis-
tent social; nu se gãseºte în vreu-
nul din cazurile de incompatibili-
tate sau nedemnitate prevãzute de
statut. Exercitarea profesiei de
asistent social este incompatibilã
cu: persoana care nu are capaci-

tate deplinã de exerciþiu;  promo-
varea sau apartenenþa la o grupa-
re scoasã în afara legii; folosirea
cu bunã-ºtiinþã a cunoºtinþelor
profesionale în defavoarea clien-
tului; desfãºurarea de activitãþi de
naturã a aduce atingere demnitãþii
profesionale de asistent social sau
bunelor moravuri.

Este nedemn de a exercita pro-
fesia de asistent social: cel care a
fost condamnat definitiv ºi irevo-
cabil, chiar dacã a fost reabilitat,
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii în imprejurãri le-
gate de exercitarea profesiei de
asistent social; precum ºi cel cã-
ruia i s-a aplicat pedeapsa inter-
dicþiei de a exercita profesia, in-
diferent de duratã, prin hotãrâre
judecãtoreascã sau disciplinarã.
Dar, ce gãsim pe teren!?

Percepþia majoritãþii asupra
profesie de asistent social comu-
nitar este profund eronatã, ºi în
prezent. ªi, pare sã fie cauzatã
de gradul de maturitate socialã
pânã la care am decãzut, noi, ca
întreg social. Cum mai toþi an-
gajaþii dintr-o primãrie, sã zicem
ruralã, au de a face cu contri-
buabilii, de pe poziþii, prost în-
þelese de „superioritate”, me-
teahnã cu rãdãcini prea vechi, ca
sã fie eliminatã în 2-3 decenii,
munca asistentului social comu-
nitar presupune tocmai o impli-
care directã în sânul colectivi-
tãþii ºi, nu ne ferim sã spunem
cã, acesta din urmã este tratat
diferit, cel puþin psihologic, de
colegii din primãrie, ce se bucu-
rã de ceva privilegii! Iarna este
în plinã glorie în aceste zile, or,

câþi dintre locuitorii vârstnici ai
Doljului au primit, pe timpul ge-
rului cumplit, vizita asistentului
social comunitar? O mãsurare a
tensiunii arteriale, a pulsului sau
chiar o discuþie fireascã despre
ceva concret: - Mai aveþi lemne
pentru foc? Nu suntem atât de
naivi sã credem, cã în fiecare
gospodãrie din lumea satului
doljean, problemele de supravie-
þurire fizicã au fost rezolvate cu
bagheta magicã! Realitatea e
mult mai crudã ºi asta o ºtiu ºi
primarii din teritoriu.
Uneori, e nevoie de auto-
motivaþie

Salariul încã mic, undeva la
1.000 de lei net, lucrul cu per-
soane fãrã studii medii mãcar, lo-
calnici care preferã sã trãiascã
din ajutoarele sociale decât sã
munceascã sunt tot atâta argu-
mente care îl fac pe asistentul
social comunitar sã experimen-
teze, câteodatã, excursii mintale

de auto-torturã ºi sã trãiascã pro-
cese de conºtiinþã bizare.

Nu sunt puþine situaþiile, când
asistentul social comunitar face
cu totul altceva decât trebuie. ªi,
asta pentru cã trebuie sã accepte
abuzurile ºi interesele meschine
ale unor ºefi ierarhici. Cei ce do-
resc sã urmeze o astfel de carie-
rã profesionalã, ar fi bine sã în-
ceapã de pe acum sã experimen-
teze viraje psihologice bruºte: re-
nunþarea la logicã, la demnitate,
la consideraþie ºi chiar la senti-
mentul de siguranþã. Pare cinic,
dar, deocamdatã, aici suntem, noi
toþi, pe scara comportamentelor
sociale. Poate cã timpul va lucra
spre îndreptarea lucrurilor, noua
generaþie va fi mai puþin înveni-
natã – a nu se uita prea repede
violenþa de toate formele ºi ura
visceralã ce caracterizeazã lumea
ruralã, atunci când apare o dis-
putã – iar o nouã viziune asupra
vieþii în comunitate poate îºi va
gãsi locul în inimile noastre.
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Prima întâlnire din acest an a
Colegiului Prefectural a fost una li-
niºtitã, s-a discutat punctual, con-
form Ordinii de zi a ºedinþei ºi nu
au fost foarte probleme grave. Dar,
ºeful Oficiului Teritorial pentru În-

 În contextul globalizãrii econo-
miei, nevoile organizaþiei devin ºi
ele globale, motiv pentru care ºi
competenþele personalului didactic
trebuie sã fie la nivel european.
Competenþa comunã a dascãlilor
europeni ar trebui sã fie utilizarea
instrumentelor TIC în toate etape-
le de desfãºurare a procesului in-
structiv – educativ: predare, învã-
þare, evaluare ºi aplicaþii practice.
„Scopul este acela de a creºte ca-
litatea actului educativ din ºcoalã,
în context intercultural european,
prin utilizarea bazei materiale exis-
tente ºi prin dezvoltarea de com-
petenþe TIC ºi competenþe media-
tice în procesul de predare – învã-
þare. Se ca realiza pregãtirea pro-
fesionalã TIC a 13 profesori: lim-
ba românã, matematicã, limba en-

La sediul Ministerului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, minis-
trul Achim Irimescu a condus,
luni, 26 ianuarie 2016 douã ºedin-
þe de lucru cu reprezentanþii aso-
ciaþiilor de ovine ºi bovine din
România. În cadrul întâlnirii cu
crescãtorii de ovine, reprezentanþii
formelor asociative au solicitat
organizarea de grupuri de lucru cu
ANSVSA, APIA, MADR în ce pri-
veºte revizuirea ordinului 619/
2015, precum ºi a ordinului AN-
SVSA 40/2010. S-a adus în dis-
cuþie necesitatea unei întâlniri în-
tre instituþiile bancare ºi crescã-
torii de animale pentru a identifi-
ca soluþii mai avantajoase în ce
priveºte relaþia acestora în privin-
þa comisioanelor solicitate de
bãnci dar ºi pentru reducerea pe-
rioadei de rambursare a sumelor
de la APIA. Un alt subiect de pe
agendã a fost acordarea sprijinu-
lui de minimis pentru berbeci în-

Dialog oportun cu fermieriiDialog oportun cu fermieriiDialog oportun cu fermieriiDialog oportun cu fermieriiDialog oportun cu fermierii
cepând cu luna februarie pentru a
putea achiziþiona berbeci înainte
de 1 august în vederea folosirii la
montã. În acest sens, s-a discu-
tat necesitatea implementãrii unui
program naþional de eradicare a
scrapiei la ovine. Crescãtorii pre-
zenþi au ridicat anumite probleme
despre interpretarea legii 145/2014
în privinþa atestatelor de produ-
cãtor ºi a carnetelor de comercia-
lizare. Cu reprezentanþii sectorului
bovin discuþiile au vizat legea coo-
peraþiei agricole, susþinerea facili-
tãþilor fiscale pentru cooperative,
cadrul legislativ de realizare a fon-
dului mutual, soluþii pentru a veni
în sprijinul crescãtorilor de bovine
în ce priveºte preþul scãzut al lap-
telui, situaþia plãþilor în sectorul de
creºterea a bovinelor precum ºi si-
tuaþia camerelor agricole, în vede-
rea identificãrii unei variante ca
acestea sã devinã funcþionale.

VALENTIN CEAUªESCU

Semnal de alarmã venit din parteaSemnal de alarmã venit din parteaSemnal de alarmã venit din parteaSemnal de alarmã venit din parteaSemnal de alarmã venit din partea
mediului de afacerimediului de afacerimediului de afacerimediului de afacerimediului de afaceri

Ieri, a avut loc prima ºedinþã din acest an a
Colegiului Prefectural Dolj. S-au discutat mai
multe probleme punctuale, iar semnalul de
alarmã a fost tras de cãtre ºeful Oficiului Teri-
torial pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi
Cooperaþie Craiova.

treprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Coo-
peraþie, Radu Mihai Ghinea, a
atras atenþia asupra unui fapt care
poate avea repercursiuni. „Anul tre-
cut nu a fost unul de referinþã pen-
tru noi ºi nici acesta nu se aratã foar-

te bun, dar sperãm. Odatã cu
schimbarea legislaþiei, s-a rãmas fãrã
fonduri bugetate, deºi Legea nr.62/
2014 spune cã trebuie alocate fon-
duri în valoare de 0,4% din PIB
pentru încurajarea programelor
structurale ºi naþionale pentru dez-
voltarea IMM-urilor. Aceastã acti-
vitate este una cât se poate de pro-
fitabilã, rata de rentabilitate fiind de
9/1. Ca sã se înþeleagã, la un milion
investit se scot nouã milioane. În
ultimii ºapte ani, ai fost create pes-
te 22.000 de locuri de muncã, în
zona noastrã de responsabilitate –
toate judeþele Olteniei”, a spus Radu
Ghinea. Prefectul judeþului Dolj,
Sorin Nicolae Rãducan, la între-
bat pe ºeful OTIMMC la ce se aº-
teaptã în acest an. Rãspunsul a ve-
nit imediat: „Din pãcate, se aratã un
an la fel de prost ca ºi anul trecut,
dar sunt speranþe ºi este important
cã s-a reînceput dialogul între mi-
nistere. Se poartã discuþii pentru
transformarea Exim Bank într-una
pentru credite destinate IMM-uri-
lor. Cred cã un lucru bun a fost
rambursarea TVA-ului în cazurile de
export, în maximum 60 de zile, care
poate aduce creºterea industriei pe
orizontalã ºi mizãm pe creºterea nu-
mãrului locurilor de muncã. Spe-

rãm sã deblocãm cât mai repede
programele de dezvoltare ºi sã ob-
þinem finanþare”.

La Direcþia Silvicã
a fost un an bun

Un alt punct de pe Ordinea de zi
a fost cel referitor la activitatea Di-
recþiei Silvice Dolj, iar, conform
datelor prezentate de cãtre Silves-
tru Nuþã, directorul instituþiei, se
stã bine, cel puþin în ceea ce pri-
veºte câºtigurile: „În 2015, am ob-
þinut 140.000 de lei profit, faþã de
100.000 programaþi, la o cifrã de
afaceri de aproape 21.000 de lei. La
regenerarea pãdurilor s-a înregistrat
o suprafaþã de 538 ha, din care,

împãduriri efective au fost 329 ha,
restul constând în regenerãri natu-
rale, iar lucrãrile la arboretele tânãr
a fost de 119%, cu depãºiri notabi-
le la curãþiri, rãrituri ºi reglaj artifi-
cial. Sunt ºi acum, din pãcate, pã-
duri care nu au fost predate, con-
form legilor, proprietarilor”.

În altã ordine de idei, înaintea
ºedinþei a avut loc ºi un moment
„glumeþ”. În salã a intrat fostul pre-
fect Eugen Georgescu. Cãuta pe
cineva, dupã cât se pare. De un-
deva, din salã, s-a auzit: ”Ce faci,
Georgescule, vrei sã iei scaunul în-
cãlzit?”. A ieºit zâmbind, lãsând
asistenþa cu râsul pe buze, fãrã sã
dea explicaþii clare.

CRISTI PÃTRU
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Liceul Tehnologic
Auto Craiova derulea-
zã, în perioada decem-
brie 2015 – noiembrie
2016, Proiectul „E-
Teacher”, realizat cu
sprijin financiar al
Comisiei Europene, prin
Programul Erasmus +,
în domeniul educaþiei
ºcolare. Proiectul se
adreseazã cadrelor
didactice din insituþia de
învãþãmânt, ca parte a
Programului European
de Dezvoltare al liceului.

glezã, psihologie, informaticã, dis-
cipline tehnice – mecanicã, elec-
trotehnicã, transporturi , prin par-
ticiparea la un curs european,
„Efective Use of Ict in Education”,
oferit de GEROS ONLUS Cagli-
ari, organizaþie care are peste zece
ani de experienþã în Tehnologia
Informaþiei ºi a Comunicãrii, ºi
care se va defãºura în localitatea
italianã ºi în Istanbul”, a declarat
prof. Georgicã Bercea Florea,
director al Liceului Tehnologic
Auto. Mobilitãþile se vor defãºura
astfel: trei profesori în 26 martie-1
aprilie, la Istanbul; patru profesori
în perioada 18-24 iulie la Cagliari;
ºase profesori în intervalul 22 – 28
august, la Istanbul. Prin aceastã
formare continuã, profesorii impli-

caþi vor obþine o mai bunã înþele-
gere a potenþialului TIC, ca un in-
strument de învãþare ºi predare,
realizând e-lecþii interactive. Cadre-
le didactice îºi vor îmbunãtãþi com-
petenþele de comunicare într-o lim-
bã strãinã, ajutând astfel ºi elevii
sã evolueze din acest punct de ve-
dere. Va avea loc un proces de dez-
voltare personalã, profesionalã ºi
socialã prin dezvoltarea de com-
petenþe într-un context internaþio-
nal , precum ºi recunoaºterea
acestor competenþe prin certifica-
tele dobândite astfel. Deplasarea
profesorilor la mobilitãþile interna-
þionale va fi un prilej de formare a
unui orizont multicultural, dar ºi o
ocazie de dezvoltare profesionalã.

CRISTI PÃTRU
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Raportul este redactat în limba
englezã ºi a fost postat recent pe
site-ul Comisiei Europene, la rubri-
ca special dedicatã acestei compe-
tiþii. De altfel, raportul dupã prese-
lecþia din România a venit primul,
cel din Grecia – cealaltã þarã care
va desemna un oraº în 2021 – fiind
încã aºteptat. Analiza referitoare la
jurizarea din România cuprinde 18
pagini, dintre care douã sunt dedi-
cate Craiovei, iar restul celorlalte 13
oraºe care s-au înscris în competi-
þie – Alba Iulia, Arad, Baia Mare,
Bacãu, Braºov, Brãila, Bucureºti,
Cluj-Napoca, Iaºi, Sfântul Gheor-
ghe, Suceava, Târgu Mureº ºi Ti-
miºoara. Fiecãrui oraº i se spun
pãrþile bune din proiect, dar ºi cu
ce nu a reuºit sã convingã juriul.
Ultima parte a documentului vine

cu recomandãri la adresa celor pa-
tru finaliste – Baia Mare, Cluj, Ti-
miºoara ºi Bucureºti – de a-ºi con-
centra urmãtoarele proiectele cul-
turale pe cele ºase criterii ale com-
petiþiei, pentru a avea ºanse în iunie
2016, când se va face nominaliza-
rea oraºului câºtigãtor.

Olguþa Vasilescu: „Am vaga
bãnuialã cã juriul nici nu a citit
dosarul Craiovei”

Dupã dezamãgirea suferitã în
decembrie, când Craiova nu s-a
vãzut inclusã nici pe lista scurtã,
autoritãþile locale nu s-a împãcat cu
înfrângerea ºi a contestat decizia
juriului, atât la Comisia Europeanã,
cât ºi la Ministerul Culturii, ultimul
care are un cuvânt de spus în de-
semnarea finaliºtilor. Raportul Co-
misiei Europene a picat în perioada
în care Primãria Craiova aºteptã
încã un rãspuns la aceastã conte-
staþie. Ca ºi în urmã cu o lunã, pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, a ales sã comenteze raportul CE
pe pagina sa de facebook. „Am
vaga bãnuialã cã juriul european
pentru competiþia Capitala Europea-
nã a Culturii nici nu a citit dosarul
Craiovei. În orice caz, argumentele
de respingere sunt ca bancurile cu
Radio Erevan, când suntem cultu-
rali, când nu mai suntem. Sã pui la
îndoialã capacitatea oraºului de a
organiza evenimente de anvergurã,
deºi în fraza urmãtoare îl lauzi cât
de bine organizeazã Festivalul
Shakespeare, când ai avut aici eve-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Aceasta este concluzia juriului european
care a analizat, în luna decembrie, strate-
gia culturalã a Craiovei, înscrisã în com-
petiþia pentru titlul de Capitalã Culturalã
Europeanã în 2021. Comisia Europeanã a
fãcut publice motivele pentru care oraºul
nostru nu s-a aflat pe lista scurtã a celor
patru oraºe, considerând, per total, cã stra-

tegia a avut multe idei „interesante”, dar
care au fost destul de slab reprezentate –
au lipsit detalii legate de organizarea ºi fi-
nanþarea lor. În lipsa conþinutului, proiec-
tele au pãrut doar niºte forme goale. Ju-
riul european i-a recomandat Craiovei ca,
pe viitor, sã-ºi construiascã un managment
cultural capabil în regiune.

nimente de la Carmina Burana
pânã la Eurovision sau Europa
SZN, mi se pare cel puþin inde-
cent. Mã intreb ce evenimente de
anvergurã a organizat Baia Mare,
ca sã ia faþa Craiovei?“, a postat
primarul Craiovei.

Angajamentul din partea
autoritãþilor, un punct obþinut

Dar sã vedem ce a plãcut ºi ce
nu a convins juriul european. Co-
mentariul referitor la Craiova este
deschis cu o apreciere la adresa
autoritãþii locale, juriului plãcân-
du-i, aºadar, dorinþa municipalitãþii
de a continua aceastã strategie,
chiar ºi dacã nu va fi declaratã
câºtigãtoare. „Juriul a notat in-
tegrarea noii strategii culturale ºi
angajamentul primarului de a

continua aceastã strategie, indi-
ferent de rezultatul competiþiei.
Sunt multe proiecte care meritã sã
fie puse în aplicare. Directorii
executivi ºi artistici sunt deja de-
semnaþi”, se aratã în raport. Dar
angajamentul autoritãþii de a se
dedica acestui proiect nu a fost
totul, sunt de pãrere juraþii, pen-
tru cã important rãmâne, de fapt,
proiectul în sine. Iar urmãtoarele
considerente se referã strict la
conþinutul proiectului cultural cu
care s-a prezentat Craiova.

Idei interesante, dar lipsite
de consistenþã

Juriul european a considerat cã
oraºul Craiova a venit cu multe idei
interesante, dar, din pãcate, lipsite
de consistenþã. Analizându-le,
membrii juriului spun cã propune-
rile de evenimente culturale ale Cra-
iovei nu au avut în spate detalii re-
feritoare la cum ar fi organizate ºi
cu ce fonduri ar fi implementate.
În lipsa acestor detalii, impresia a
fost cã sunt doar niºte proiecte cul-
turale formale. Juriºtii au dat ºi douã
exemple în acest sens. Primul se
referã la ideea de microcentre cul-
turale. „Proiectul în schiþã conþine
multe idei interesante. Acestea in-
clud crearea de microcentre care sã
ajute cultura sã ajungã în zone unde
existã puþine instituþii culturale, cu
precãdere în zonele rurale. Proiec-
tului i-au lipsit detaliile privind
administrarea acestora ºi, impor-
tant, un model de susþinere finan-
ciarã viabil pentru aceste centre”,
se mai spune în raportul juriului din
partea Comisiei Europene.

Greºeli de abordare
Al doilea exemplu de propunere

fãrã susþinere, oferit de membrii
juriului, a fost Centrul Artistic pen-
tru romi. Alãturi de implicarea
bloggerilor ºi a ºcolilor, a fost apre-
ciatã ºi implicarea comunitãþii de
romi. Juriului i-a plãcut ideea cre-
ãrii unui Centru Artistic care sã fie
dedicat acestei etnii, dar, din nou,
s-a spus cã nu s-a venit cu detalii-
le concrete despre cum va fi or-
ganizat. ” Proiectului (...) îi lip-
seºte, în prezent, un concept artis-
tic de fundal ºi un program, sufi-
cient de concrete. Juraþii au avut
dubii cu privire la unele aspecte
ale programului care pãreau sã for-
malizeze direcþii culturale ºi socia-
le paralele, în loc sã le integreze,
de exemplu proiectul «Beethoven»
pentru persoanele cu dizabilitãþi”.

Pe lista greºelilor, juriul a pus ºi

lipsa de inspiraþie a Craiovei de a se
folosi de un brand cultural existent,
marele sculptor Constantin Brân-
cuºi. „Personalitatea recunoscutã
la nivel mondial a lui Brâncuºi nu
a fost  suficient de bine exploata-
tã, cu excepþia unei mari expoziþii,
în aºa fel încât sã reprezinte un
brand pentru oraº ºi sã atragã un
public european numeros în capi-
tala europeanã a culturii”, au atras
atenþia membrii juriului.

Criticatã pentru buget prea
mare pentru marketing

Craiova a fost depunctatã, se
pare, ºi pentru modul cum ºi-a plã-
nuit bugetul de cheltuieli. Juriul
european a considerat cã alocarea
unui procent de 25% din bani pen-
tru marketing este mult prea mare.
„Procentul de 25% alocat pentru
marketing este semnificativ mai
mare faþã de bugetele competiþii-
lor recente privind desemnarea
unei capitale culturale europene a
culturii. Acest fapt poate indica o
tendinþã de a promova oraºul în
sine, în detrimentul conþinutului
cultural”, se mai aratã în raport.
Dintr-un buget total de 49,37 mili-
oane de euro, o sumã de 30,85
milioane de euro a fost programa-
tã pentru implementarea proiecte-
lor culturale, iar restul (18,52 mi-
lioane de euro) pentru promovare.

Bugetele celorlalte oraºe au arã-
rat în felul urmãtor: Alba Iulia (bu-
get total: 28 milioane de euro; bu-
getul activitãþilor: 16,97 milioane de
euro) ; Arad (buget total: 40 milioa-
ne de euro; bugetul activitãþilor:

26,5 milioane de euro); Bacãu (bu-
get total: 24 milioane de euro; bu-
getul activitãþilor: 13,8 milioane de
euro); Braºov (buget total: 37,26
milioane de euro; bugetul activitãþi-
lor: 27,29 milioane de euro); Brãila
(buget total: 23,07 milioane de euro;
bugetul activitãþilor: 10,97 milioane
de euro); Bucureºti (buget total: 75
milioane de euro; bugetul activitãþi-
lor: 52,5 milioane de euro); Cluj-
Napoca (buget total: 35 milioane de
euro; bugetul activitãþilor: 24,55 mi-
lioane de euro); Iaºi (buget total:
35,5 milioane de euro; bugetul ac-
tivitãþilor: 23,62 milioane de euro);
Sfântul Gheorghe (buget total:
37,50 milioane de euro; bugetul
activitãþilor: 29,4 milioane de euro);
Suceava (buget total: 25 milioane
de euro; bugetul activitãþilor: 19
milioane de euro); Târgu Mureº
(buget total: 32,5 milioane de euro;
bugetul activitãþilor: 23 milioane de
euro); Timiºoara (buget total: 48,5
milioane de euro; bugetul activitãþi-
lor: 33,95 milioane de euro).

Concluzii dure
În ansamblu, juriul a considerat

programul cultural propus de Cra-
iova a fost „destul de slab dezvol-
tat, dezorientat ºi centrat doar la
nivel local: îi lipseºte o viziune ºi
o structurã clare. A existat un dez-
echilibru între «evenimentele pen-
tru» oameni ºi colaborãrile ºi co-
producþii artistice. Nu a reprezen-
tat o promisiune cã va avea sufi-
cient conþinut pentru a atrage un
public european mai numeros”.

Cea de-a doua concluzie, ultima
ºi cea mai durã, este cã oraºul Cra-
iova a lãsat impresia cã nu are ca-
pacitatea de a gestiona un titlu de o
asemenea anvergurã. „Juriul a avut
îndoieli vizavi de capacitatea ora-
ºului de a gestiona titlul de capita-
lã culturalã care presupune o creº-
tere a considerabilã a volumului ºi
complexitãþii actualei scene cultu-
rale (în pofida excelentului Festi-
val Internaþional Shakespeare)“.

De altfel, raportul se încheie cu
o recomandare a juriului în aceastã
direcþie, Craiova îndrumatã sã-ºi
construiascã un managment cultu-
ral capabil în regiune. „În general,
juriul a apreciat angajamentul ºi
abordarea autoritãþilor locale, care
este o recunoaºtere a rolului cultu-
rii în dezvoltarea oraºului. Progra-
mul a avut elemente pentru o ofer-
tã culturalã foarte eficientã în ur-
mãtorii câþiva ani, care ulterior va
contribui la dezvoltarea oraºului ºi
a regiunii. Pe viitor, va fi probabil
nevoie sã se concentrare asupra
creãrii capacitãþii de management
cultural în regiune”.

Craiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinutCraiova are o culturã a formelor fãrã conþinut



cuvântul libertãþii / 9culturãculturãculturãculturãculturãjoi, 28 ianuarie 2016

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O istorie de ºase decenii
«Centrul Judeþean pentru Con-

servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj este una dintre
acele instituþii de culturã pentru care
anii de viaþã au început sã se mã-
soare în decenii. Cu titulaturi varia-
te de-a lungul vremii, C.J.C.P.C.T.
Dolj, aºa cum se numeºte actual-
mente instituþia, reface în timp tra-
seul unor generaþii care au lucrat în
sprijinul ideii de tradiþional. De re-
marcat este faptul cã indiferent cine
s-a gãsit în fruntea instituþiei, care
au fost oamenii care au servit aces-
tei idei, demersul, dezideratul insti-
tuþiei, construcþia acesteia s-au re-
alizat pas cu pas tocmai pentru a
nu rata ºi pentru a se ajunge la ceea
ce este astãzi Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj. O instituþie
cu o viaþã lungã vorbeºte întotdeau-
na despre oameni ºi o istorie a lo-
cului. Ei bine, oamenii au fost aceia
care, aºa cum se spune, „au sfinþit

Împlinirea a 60 de ani de existen-
þã a Centrului Judeþean pentru

Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, la 1

decembrie 2015, a prilejuit,
recent, apariþia la Editura „An-

theo” a douã broºuri: una cuprin-
zând o istorie a instituþiei povesti-

tã de Gabriel Bratu, într-un
interviu realizat de Laura Pum-

nea, cealaltã reunind lucrãrile
susþinute în cadrul simpozionului
„Ioana Radu în memoria Craiovei”
de invitaþi ai celei de-a VI-a ediþii
a Festivalului „Ioana Radu” (27-

28 noiembrie 2014).

locul” ºi care timp de ºase decenii
prin implicare ºi dãruire au reuºit
sã ducã mai departe un crez, acela
cã noi suntem istoria noastrã ºi va-
lorile noastre naþionale ºi tradiþio-
nale», noteazã Amelia Etegan,
actualul manager al instituþiei, în
deschiderea broºurii „O istorie po-
vestitã a Casei Creaþiei: momen-
te, emoþii, evenimente, colegi, prie-
tenie, drag de folclor ºi artã plas-
ticã, respect, admiraþie”.

Poveºti cu nostalgie ºi umor
despre Maria Tãnase
ori Amza Pellea…

Cartea a fost publicatã sub for-
ma unui interviu realizat de Laura
Pumnea cu artistul Gabriel Bratu,
cel care se angaja la Casa Regionalã
a Creaþiei Populare din Oltenia dupã
doar douã-trei luni de la înfiinþare,
fiind numit
ºeful Sectorului
Arte Plastice.
Avea doar 21

de ani ºi era cel mai tânãr din echipa
instituþiei conduse atunci de Gabriel
Haborschi, din care mai fãceau par-
te Nicolae Badea, I. Parsechian,
Olga Ionescu, Alexandru (Sandu)

Balog ºi Marcel Locus-
teanu. S-au alãturat mai
târziu Paula Dogãroiu,
Licã Baltã ºi Sina Dãn-
ciulescu, iar apoi, prin
‘58, Constantin Baban
a preluat conducerea
instituþiei. Cu un strop
de nostalgie pentru ace-
le vremuri, dar ºi cu
umor, Gabriel Bratu po-
vesteºte întâmplãri trãi-
te alãturi de Maria Tã-
nase, Ioana Radu, Ma-
ria Lãtãreþu, Amza Pel-
lea ori Fãrâmiþã Lam-
bru, istoria „facerii”
unor ansambluri de re-
nume ori festivaluri rã-

mase ºi azi Craiovei. Pânã în 1972,
când a fãcut pasul cãtre Editura
„Scrisul Românesc”, de unde avea
sã ºi iasã la pensie, în 1997. Nu
înainte însã de a-i cunoaºte pe Tu-
dor Arghezi, Ion D. Sîrbu, Petre
Dragu…

Ioana Radu, în memoria celor
care au cunoscut-o
sau au ascultat-o

Cea de-a doua broºurã este de-
dicatã Ioanei Radu ºi festivalului
care îi poartã numele, iniþiat la Cra-
iova în 1998. Între copertele ei
sunt cuprinse lucrãrile a peste zece
participanþi la Simpozionul „Ioa-
na Radu în memoria Craiovei”,
care s-a desfãºurat în cadrul celei
de-a VI-a ediþii a evenimentului, din
27-28 noiembrie 2014. Vorbesc
despre viaþa ºi activitatea Doam-
nei Romanþei Româneºti Ion Ami-
titeloaie („Modelul meu: Ioana
Radu”), Elise Stan („Aº fi dorit
s-o cunosc îndeaproape”), Roxa-
na Daniela Gibescu („Fascinaþi de
prezenþa ei la înregistrãri”), Ioa-
na Cristea („Þãþica”), Gabriel Bra-
tu („Ioana Radu, doamna roman-

þei româneºti”), Violeta Iancules-
cu („A fost prea târziu pentru
mine”), Nataºa Raab („Marlene
Dietrich a românilor”), Marian
Niþã („Biologia ºi romanþa”),
George Obrocea („Sã ridicãm so-
cluri pentru statuile noastre
dragi!”), precum ºi cei doi coor-
donatori ai cãrþii, Amelia Etegan
(„Momentul Ioana Radu la 16 ani
de la debut”) ºi Nicolae Dumitru
(„Scrisoare cãtre Ioana Radu”).
Broºura mai cuprinde fotografii ºi
un istoric al celor ºase ediþii ale fes-
tivalului.

„Noi, craiovenii, trebuie sã ne
mândrim cu multitudinea de perso-
nalitãþi culturale ºi artistice care au
colorat trecerea timpului în Bãnie.
Înscriindu-se în galeria marilor va-
lori, Ioana Radu este una dintre
acestea, este cea care a fost reþinu-
tã ºi acceptatã de oamenii vremii,
dar ºi de cei de astãzi, ca fiind cel
mai valoros interpret de romanþã,
un gen apropiat doinei tradiþionale,
dar ºi foarte dificil de exprimat,
puþini artiºti având curajul sã se
apropie de un astfel de repertoriu”,
noteazã Amelia Etegan.

Reputatul dirijor Rui Pinheiro
a studiat la Universitatea din Lisa-
bona ºi la Academia de Muzicã
„Franz Liszt” din Budapesta, ur-
mând ºi cursuri de master la Roy-
al College of Music din Londra.
Fervent promotor al muzicii con-
temporane, Rui Pinheiro a colabo-
rat cu importanþi compozitori, re-
alizând numeroase prime audiþii. A
fost dirijor principal al Orchestrei
Conservatorului din Lisabona

Un dirijor ºi un solist clarinetist, ambii din
Portugalia, vor fi, mâine-searã, invitaþii Filarmo-
nicii „Oltenia” în Stagiunea „Europa” – „proba-
bil cea mai complexã stagiune din Europa”, aºa
cum este prezentatã de organizatori. Este vorba
despre Rui Pinheiro – prim-dirijor ºi director ar-

tistic al Orquestra Classica do Sul din Algarve, ºi
de Carlos Picarra Alves – prim-clarinetist la Or-
chestra Sinfonica do Porto Casa da Musica. Con-
certul susþinut de cei doi muzicieni, împreunã cu
ansamblul simfonic craiovean, va începe la ora
19.00 ºi va cuprinde douã prime audiþii.

(2005-2008), director artistic al
formaþiilor londoneze „Ensemble
Serse” (muzicã barocã) ºi „En-
semble Disquiet” (muzicã nouã).
A condus toate marile orchestre
lusitane, iar din 2015 este prim-di-
rijor ºi director artistic al Orques-
tra Classica do Sul din Algarve.

Carlos Picarra Alves este prim-
clarinetist la Orchestra Sinfonica do
Porto Casa da Musica, profesor ºi
membru al Consiliului ºtiinþific la

Escola Superior de Musica e Artes
Aplicadas de Castelo Branco. Este
recunoscut ca solist sau partener
de muzicã de camerã, efectuând
turnee în Statele Unite, Rusia, Ger-
mania, Austria, Olanda, Norvegia,
Franþa, Italia, Spania, Belgia, Lu-
xemburg, România, Macao, Bra-
zilia. Concerteazã frecvent în cele
mai importante sãli din Portugalia,
iar în 2012 a prezentat, în premie-
rã mondialã, Concertul pentru cla-

rinet de Mario Lagin-
ha – pe care îl va
cânta mâine-searã la
Craiova –, în cadrul
manifestãrilor orga-
nizate la Guimaraes –
Capitalã Europeanã a
Culturii în acel an.
Este membru fonda-
tor al Ansamblului
„Artclac”, împreunã
cu acordeonistul Pau-
lo Jorge Ferreira.

Mario Laginha este

considerat unul dintre cei mai ta-
lentaþi ºi inovatori muzicieni portu-
ghezi. A compus, de asemenea,
muzicã de film ºi pentru teatru.
Înzestrat cu o mare capacitate cre-
atoare, cu un deosebit simþ al rit-
mului, al melodiei ºi al armoniei,
Mario Laginha a colaborat cu mu-
zicieni de excepþie, atât pe scenã,
cât ºi în studiourile de înregistrãri.
Potrivit reprezentanþilor Filarmoni-
cii „Oltenia”, Mario Laginha „de-
monstreazã în Concertul pentru
clarinet ºi orchestrã cum este po-
sibilã stabilirea unei punþi între jazz
ºi muzica clasicã”.

În cadrul concertului de mâine-
searã, craiovenii vor mai putea as-
culta, tot în primã audiþie, poemul
simfonic „Almourol” de Francis-

co de Lacerda, cântat pentru pri-
ma datã la Teatro Rivoli din Porto,
în anul 1936, sub bagheta dirijo-
rului Pedro de Freitas Branco. Lu-
crarea „reprezintã evocarea muzi-
calã a unui vechi castel situat pe o
insulã în mijlocul lacului Tejo, cu
sonoritãþi nostalgice sau lugubre”.
O distribuþie orchestralã impresi-
onantã, bine utilizatã, redã aproa-
pe vizual atmosfera încãrcatã de
istorie a impunãtorului edificiu.
Programul include, de asemenea,
Simfonia nr. 10 în Mi minor, op.
93, de Dmitri ªostakovici.

Biletele pentru concert sunt dis-
ponibile la vânzare la Agenþia Fi-
larmonicii „Oltenia”; costã 35 lei
ºi – pentru elevi, studenþi ºi pen-
sionari – 25 lei.
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Statele Unite ºi aliaþi precum Ma-
rea Britanie, Franþa ºi Italia ar pu-
tea interveni militar, în câteva sãp-
tãmâni, împotriva militanþilor reþe-
lei teroriste Stat Islamic stabiliþi pe
teritoriul Libiei, þarã aflatã în anar-
hie dupã înlãturarea regimului
Muammar Kadhafi, afirmã surse
citate de NYT. Potrivit cotidianu-
lui The New York Times, Depar-
tamentul american al Apãrãrii a in-
tensificat operaþiunile pentru colec-
tarea de informaþii despre poziþiile
teroriste din Libia, în contextul în
care Administraþia Barack Obama
ar vrea sã deschidã un nou front
împotriva organizaþiei fundamenta-
liste sunnite, dupã intervenþiile mi-
litare în Irak ºi Siria. Oficiali din
cadrul Administraþiei SUA citaþi de
NYT au declarat cã operaþiunile militare
în Libia ar putea începe în câteva sãptã-
mâni, cu sprijinul unor aliaþi europeni pre-
cum Marea Britanie, Franþa ºi Italia. În
Libia domneºte anarhia dupã înlãturarea

Israelul acuzã Turcia cã finanþeazã
gruparea Stat Islamic,
achiziþionând petrol

Ministrul israelian al Apãrãrii, Moshe
Yaalon, a acuzat Turcia cã achiziþioneazã
petrol de la gruparea Stat Islamic ºi, în
acest fel, finanþeazã activitãþile jihadiºti-
lor. Moshe Yaalon a declarat la Atena cã
gruparea Stat Islamic “a beneficiat
foarte mult timp de bani turceºti pentru
petrol”. “Depinde de Turcia, de Guvernul
turc, de conducerea turcã, sã decidã dacã
vor sã facã parte dintr-o cooperare în
lupta împotriva terorismului”, a declarat
Yaalon în urma unei întâlniri cu omolo-
gul sãu grec. “Pânã acum nu a fost cazul.
Dupã cum ºtiþi, Daesh (Statul Islamic-
n.r.) a beneficiat foarte mult timp de bani
turceºti pentru petrol. Sper cã acest lucru
se va încheia”, a adãugat el. Ministrul
israelian a afirmat de asemenea cã
Turcia a “permis jihadiºtilor sã cãlãto-
reascã din Europa spre Siria ºi Irak ºi
înapoi”. Turcia a negat în repetate
rânduri cã tolereazã traficul cu petrol al
grupãrii Stat Islamic, iar Statele Unite au
respins recent acuzaþiile Rusiei conform
cãrora oficiali turci au legãturi cu
militanþii. Un purtãtor de cuvânt al
Departamentului de Stat american a
precizat însã cã petrolul deþinut de
gruparea Stat Islamic este adus ilegal în
Turcia prin intermediari.

Frontul Al-Nusra ar putea reprezenta,
pentru SUA, o ameninþare mai mare
decât reþeaua Stat Islamic

Frontul Al-Nusra, filiala sirianã a
reþelei teroriste Al-Qaida, reprezintã, pe
termen lung, o ameninþare mai mare
decât organizaþia teroristã Stat Islamic
pentru Statele Unite, conform unui
raport elaborat de experþi americani.
“Pe termen lung, Frontul Al-Nusra este
mult mai periculos decât reþeaua
teroristã Stat Islamic”, conform unui
raport elaborat de experþi de la Institu-
tul american de Studii privind Rãzboiul.
Specialiºtii americani au criticat
strategia Administraþiei Barack Obama
de a se concentra, în Siria, doar pe
combaterea reþelei teroriste Stat Isla-
mic. “Orice strategie care va tolera
Frontul Al-Nusra va eºua în protejarea
teritoriului Statelor Unite”, precizeazã
raportul. “Atacuri ale reþelei teroriste
Stat Islamic ºi ale Frontului Al-Nusra ar
ameninþa economia globalã ºi ar forþa
societãþile occidentale sã introducã
restricþii severe asupra libertãþilor ºi
drepturilor civile, punând în pericol
valorile americane ºi stilul de viaþã
american”, argumenteazã specialiºtii.

Cel puþin ºase imigranþi, inclusiv un copil,
s-au înecat în largul insulei Kos

Corpurile a ºase imigranþi, printre
care ºi cel al unui copil, au fost descope-
rite, miercuri, de autoritãþile greceºti în
apropiere de insula Kos, în încercarea de
a traversa Mediterana dinspre Turcia.
Vasul pe care se aflau imigranþii s-a
rãsturnat, fiind lansatã o operaþiune de
cãutare a celor dispãruþi în naufragiu.
Potrivit singurului supravieþuitor, trei
persoane ar fi date dispãrute. Bãrbatul a
reuºit sã înoate pânã în apropiere de
insula Kos, pânã la un banc de nisip, de
unde a fost reperat de paza de coastã din
Grecia. Sãptãmâna trecutã, tot în apro-
piere de insula Kos, 45 de persoane s-au
înecat, majoritatea copii. În pofida
condiþiilor meterologice nefavorabile,
imigranþii continuã sã vinã în Europa,
traversând Mediterana, majoritatea
dinspre Turcia spre Grecia. Potrivit
Organizaþiei Internaþionale pentru
Migrare, circa 36.000 de imigranþi au
fost înregistraþi în insulele greceºti de la
începutul anului.

Migraþia netã în Marea Britanie s-ar pu-
tea diminua cu aproximativ 100.000 de per-
soane pe an, dacã aceastã þarã voteazã sã
pãrãseascã Uniunea Europeanã, a estimat
grupul de presiune Migration Watch într-
un raport. Grupul a anunþat cã în cazul în
care Marea Britanie pãrãseºte Uniunea Eu-
ropeanã, Guvernul ar trebui sã introducã
permise de muncã pentru cetãþenii blocului
comunitar. O asemenea mãsurã ar diminua
migraþia netã - diferenþa între numãrul de
oameni care vin ºi cei care pleacã - de la

Grecia a ignorat “în mod grav” obligaþiile
privind securizarea frontierelor ºi riscã sus-
pendarea din Spaþiul Schengen, potrivit unui
proiect de raport elaborat de Comisia Euro-
peanã. “Grecia a neglijat în mod grav obli-
gaþiile ºi existã deficienþe grave în privinþa
verificãrilor la frontierele externe, iar aceste
probleme trebuie remediate de autoritãþile
elene”, a declarat Valdis Dombrovskis, vi-
cepreºedinte al Comisiei Europene. Grecia
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regimului Muammar Kadhafi, în 2011. Na-
þiunile Unite au încercat sã convingã prin-
cipalele forþe politice rivale sã alcãtuiascã
un guvern de uniune naþionalã, dar Parla-
mentul libian a respins luni iniþiativa. Hao-
sul a facilitat instalarea în regiunea Sirt,

începând din 2014, a reþelei tero-
riste Stat Islamic, activã ºi în Si-
ria, Irak, nordul Egiptului ºi sudul
Afganistanului. Generalul Joseph
Dunford, ºeful Statului Major In-
terarme al armatei americane, a de-
clarat zilele trecute cã Pentagonul
intenþioneazã sã lanseze „operaþi-
uni decisive” împotriva poziþiilor din
Libia ale reþelei teroriste Stat Isla-
mic. Potrivit serviciilor secrete oc-
cidentale, în nordul Libiei sunt cir-
ca 3.000 de militanþi ai organizaþiei
fundamentaliste sunnite. Generalul
Dunford a explicat cã este necesa-
rã o operaþiune militarã, cel mai
probabil limitatã la raiduri aeriene,
pentru a opri rãspândirea teroriºti-
lor în þãri precum Tunisia ºi Egipt.
Gilles de Kerchove, coordonatorul

UE pentru combaterea terorismului, aver-
tiza recent cã, pe fondul operaþiunilor an-
titeroriste din Irak ºi Siria, liderii organi-
zaþiei fundamentaliste Stat Islamic s-ar pu-
tea stabili în Libia.

Comisia Europeanã: Grecia a ignorat obligaþiile privind
frontierele ºi riscã excluderea temporarã din Schengen

are obligaþia de a securiza frontierele exter-
ne ºi a primit un termen de trei luni pentru
îmbunãtãþirea mãsurilor de limitare a imigra-
þiei, riscând, în caz contrar, excluderea tem-
porarã din Schengen. Peste 850.000 de imi-
granþi extracomunitari au tranzitat în 2015
teritoriul Greciei în drumul spre state occi-
dentale ale Uniunii Europene. La rândul sãu,
ministrul grec al Imigraþiei, Ioannis Mouza-
las, a cerut Uniunii Europene deportarea ra-

pidã spre Turcia a imigranþilor extracomu-
nitari care nu sunt eligibili pentru obþinerea
de azil. Austria a propus vineri suspendarea
Greciei din Schengen pânã la securizarea
frontierei martitime cu Turcia, pledând, alã-
turi de Germania, Belgia, Suedia ºi Dane-
marca pentru reintroducerea controalelor
temporare în spaþiul de liberã circulaþie, pen-
tru oprirea imigraþiei. Peste un milion de ex-
tracomunitari au pãtruns în spaþiul Uniunii
Europene în ultimul an, situaþie care a gene-
rat dispute între statele membre UE ºi mã-
suri radicale, luate inclusiv în interiorul Spa-
þiului Schengen. Germania, Austria, Suedia
ºi Danemarca au introdus deja, în ultimele
luni, controale temporare în cadrul Schen-
gen. Preºedintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, ºi cel al Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, avertizau sãptãmâna trecu-
tã cã Uniunea Europeanã are la dispoziþie
douã luni pentru a soluþiona criza imigraþiei,
altfel existã riscul destrãmãrii Spaþiului
Schengen ºi zonei euro. La rândul sãu, Je-
roen Dijsselbloem, preºedintele Eurogrup, a
afirmat cã menþinerea spaþiului de liberã cir-
culaþie Schengen este esenþialã pentru
prosperitatea economicã a zonei euro. Mi-
nistrul german al Finanþelor, Wolfgang
Schäuble, a atras atenþia cã o eventualã sus-
pendare a Spaþiului Schengen va pune în
pericol proiectul Uniunii Europene.

Migraþia netã în Marea Britanie s-ar putea diminua
cu 100.000 de persoane pe an, dacã þara pãrãseºte UE

180.000 la 65.000 de persoane pe an, a
estimat grupul. Marea Britanie ar trebui sã
organizeze un referendum pânã la sfârºitul
anului 2017 despre rãmânerea în UE sau
pãrãsirea blocului comunitar. Raportul emis
de grupul Migration Watch analizeazã even-
tualele politici privind fenomenul migraþiei
care ar putea fi introduse dacã Marea Bri-
tanie voteazã sã nu mai fie stat membru UE.
În document este specificat faptul cã un
sistem care foloseºte permise de muncã,
similar cu cel folosit pentru imigranþii din

state non-UE care ajung în Marea Britanie,
ar putea reduce cu o cincime numãrul de
cetãþeni UE care vin în Marea Britanie sã
munceascã ºi prin urmare, “sã reducã sub-
stanþial migraþia netã cu aproximativ
100.000 de persoane pe an, de la nivelul
actual de 180.000”. Observatorul pentru
Migraþie al Universitãþii Oxford a comuni-
cat cã dacã ar deveni mai dificil pentru an-
gajatori sã recruteze muncitori din UE, ei
ar putea încerca sã aducã în þarã mai mulþi
imigranþi din afara Europei.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Titular DONDOE STANCA

anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: “ELABORARE P.U.D. ºi
obþinere avize pentru Construire
halã cu destinaþia service auto”,
amplasament: Aleea 4 ªimnic, nr.
10 ºi declanºarea Etapei de înca-
drare pentru obþinerea Avizului de
Mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, ºi sediul titularului:
Craiova, Aleea 4 ªimnic, nr. 10.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

ANUNÞ privind informarea ºi
consultarea publicului în conformi-
tate cu ordinul nr. 2701/ 30 dec.2010
al MDRT asupra propunerilor pre-
liminare din “ELABORARE P.U.D.
ºi obþinere avize pentru Construire
halã cu destinaþia service auto”,
amplasament: Aleea 4 ªimnic, nr.
10, beneficiar DONDOE STANCA,
proiectant S.C. Giurgiulescu Pro-
iect S.R.L.. Publicul este rugat sã
transmitã observaþii asupra docu-
mentaþiei expuse/disponibile la se-
diul Primãriei Municipiului Craiova
- Serviciul Urbanism: str. A.I.Cuza,
nr. 7, sau pe pagina de internet a
Primãriei Craiova www.primariacra-
iova.ro - în perioada 25.01.2016-
01.02.2016, între orele 8.00-16.00.
Publicul este invitat sã participe la
comentarea propunerilor supuse
procesului de avizare ºi elaborarea
propunerii finale, care include toa-
te observatiile si se supune proce-
durii de transparenta decizionala.
Raspunsul la observatiile transmi-
se va fi publicat pe pagina de inter-
net a Primariei Craiova si va fi pre-
zentat timp de 10 zile de la incheie-
rea perioadei de consultare a pu-
blicului, la sediul propriu.

S.C COMAT DOLJ S.A. anunþã
propunerea preliminara privind
proiectul: „Elaborare PUZ  pentru
Reconsiderarea funcþionalã a zonei
în vederea  construirii centru multi-
funcþional cu Spaþii comerciale, ser-
vicii ºi birouri 2S+P+2  ºi Imobil
locuinte colective, spaþii comercia-
le, funcþiuni complexe ºi comple-
mentare S+P+8”, situat în Craiova,
Calea Bucureºti, nr 78. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii pânã
la data de 19.02.2016 la sediul Pri-
mãriei Craiova, str. A.I. Cuza, nr 7.

CONVOCATOR Al Adunãrii Ge-
nerale Ordinare a Acþionarilor So-
cietãþii  ORIZONT AT S.A. Cu sediul
in Baileºti, str. A.I.Cuza, nr. 1, bloc 5,
parter, jud. Dolj Inmatriculatã sub
nr. J16/19/07.01.2011, CUI 27879379.
Administratorul Unic al societãþii
ORIZONT AT S.A., cu sediul în Bãi-
leºti, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
1, bl. 5, parter, jud. Dolj, înregistratã
la Oficiul Registrului Comerþului
Dolj sub nr. J16/19/07.01.2011, CUI
27879379, convoacã în data de 29
februarie 2016, ora 10.00, la sediul
societãþii, Adunarea Generalã Ordi-
narã a Actionarilor de la data de re-
ferinþã 16.02.2016, având urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Prelungirea man-
datului Administratorului Unic, în
persoana dnei. Constantin Clara-
Maria; 2. Revocarea mandatului
membrilor comisiei de cenzori ºi
numirea unei noi comisii de cen-
zori. 3. Diverse. Termenul de întru-
nire este 29 februarie 2016, ora 10.00,
la sediul societãþii ORIZONT AT S.A.
În cazul în care prima adunare nu
se va putea întruni, data celei de-a
doua adunãri generale este 01 mar-
tie 2016, ora 10.00, la sediul societã-
þii ORIZONT AT S.A. SOCIETATEA
ORIZONT AT S.A. Prin administra-
tor Constantin Clara-Maria.

CONVOCATOR Al Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþiona-
rilor Societãþii ORIZONT AT S.A. Cu
sediul în Mun. Baileºti, str. A.I.Cu-
za, nr. 1, bloc 5, parter, jud. Dolj In-
matriculatã sub nr. J16/19/
07.01.2011, CUI 27879379. Admi-
nistratorul Unic al societãþii ORI-
ZONT AT S.A., cu sediul în Bãileºti,
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, bl.
5, parter, jud Dolj, înregistratã la
Oficiul Registrului Comerþului Dolj
sub nr. J16/19/07.01.2011, CUI
27879379, convoacã în data de 29
februarie 2016, ora 12.00, la sediul
societãþii, Adunarea Generala Ex-
traordinarã a Acþionarilor de la data
de referinþã 16.02.2016, având ur-
mãtoarea ordine de zi: 1. Schim-
barea sediului social al societãþii
de la adresa situata în Mun. Bai-
leºti, str. A.I.Cuza, nr. 1, bloc 5, par-
ter, jud. Dolj la urmãtoarea adre-
sa: Mun. Craiova, str. George Fo-
tino, nr. 7, bl. 8, sc. 2, ap. 7, jud. Dolj.
2. Aprobarea  vânzãrii spaþiului pro-
prietatea societãþii ORIZONT AT
S.A. situat în Mun. Baileºti, str. A.I.-
Cuza, nr. 1, bloc 5, parter, jud. Dolj,
în suprafaþa utilã de 56,69 m.p.,
având numãr cadastral 30204-
C1-U6, fiind înscris în Cartea Fun-
ciarã nr. 30204-C1-U6 UAT Bai-
leºti. 3. Diverse. Termenul de într-
unire este 29 februarie 2016, ora
12.00, la sediul societãþii ORI-
ZONT AT S.A. În cazul în care pri-
ma adunare nu se va putea într-
uni, data celei de-a doua adunãri
generale este 01 martie 2016, ora
12.00, la sediul societãþii ORI-
ZONT AT S.A. SOCIETATEA ORI-
ZONT AT S.A. Prin administrator
Constantin Clara-Maria.



12 / cuvântul libertãþii joi, 28 ianuarie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã fie-
rari-betoniºti ºi dul-
gheri cu experienþã
în domeniu. Se ofe-
rã salariu 2.300 Lei
ºi cazare pentru Bu-
cureºti. Telefon
0726/513.672.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/
071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona Dris-
tor). Telefon: 0724/
167.883.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

 2 camere semide-
comandat Valea
Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Vând apartament 2
camere - Sinaia, etaj
1, îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/ 450.724.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
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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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

Consiliul Judeþean  Dolj organizeazã în data de
15.02.2016, ora 1000, licitaþie publicã în vederea închi-
rierii unor spaþii medicale libere situate în Centrul Me-
dical Brazda lui Novac (Craiova, Strada General ªte-
fan Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la Servi-
ciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public
ºi Privat al Judeþului Dolj din Str. Jieþului  Nr. 19, Cra-
iova, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliului Jude-
þean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Craiova, pânÎ la data de
15.02.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoa-
sã din punct de vedere economic.

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numã-
rul de telefon 0351/415.414 sau la Serviciul Adminis-
trarea Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calori-
fer din fontã, jenþi
cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã,
1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon:
0762/ 728.493.
Vând cutie meta-
licã pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer , casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot
(PLANETARIA)
3 funcþii marcã
germanã, hainã
de piele de cã-
pr ioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisi-
re - 10 lei elemen-
tul. Telefon: 0351/
800.654.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.

Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu
20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudu-
rã, alternator
12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte supra-
puse, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
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Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Soþia ºi copiii
anunþã cu pro-
fundã durere în-
cetarea din via-
þã a iubitului lor
soþ ºi pãrinte,
CONSTANTIN M.
POPA, profesor

doctor, scriitor,
membru USR, re-
dactor sef al re-
vistei Mozaicul.
Trupul neînsu-
fleþit este depus
în Capela Biseri-
cii Harºu (în spa-
tele Pieþii Cen-
trale). Ceremo-
nia religioasã va
fi oficiatã vineri,
29 ianuarie 2016,
la ora 11,00. În-
humarea se va
face la Cimitirul
Sineasca din
Craiova.
Familia Iancu
anunþã cu dure-
re încetarea din
viaþã a Dl. IANCU
STELIAN .ªlujba
de înmormântare
are  loc astãzi,
28, ianuarie 2016,
ora 12.30,  la Bi-
serica „Sfinþii Ar-
hangheli” – Izvo-
rul Tãmãduirii
(vizavi de resta-
urantul Green
House) iar înmor-
mântarea la cimi-
tirul Ungureni.
DUMNEZEU SÃ-L
ODIHNEASCÃ !

Promoþia 1953 a
Colegiului Naþional
„Nicolae Bãlces-
cu” din Craiova cu
durere anunþã ple-
carea într-o altã lu-
mea bunului lor
coleg ºi prieten
STELIAN IANCU.
Slujba de înmor-
mântare are loc
astãzi, 28 ianuarie
2016, ora 12.30, la
Biserica „Sfinþii Ar-
hangheli” – „Izvo-
rul Tãmãduirii” (vi-
zavi de restauran-
tul Green House).
Odihneascã-se în
pace.
CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie
Gheorghiu îºi ex-
primã profundul
regret la decesul
domnului profe-
sor ION MILITARU,
fost inspector ºco-
lar. Sincere condo-
leanþe familiei!

Colegii de la Editu-
ra „Aius” ºi revista
„Mozaicul” deplâng
plecarea neaºtep-
tatã a prof. Dr. CON-
STANTIN M. POPA,
scriitor, membru
USR, redactor sef
al revistei Mozaicul
ºi sunt alãturi de fa-
milia îndureratã.
Om de aleasã va-
loare intelectualã,
de impecabilã þinu-
tã moralã, totdeau-
na cordial ºi gene-
ros cu cei din jurul
sãu. CONSTANTIN
M. POPA va rãmâne
pentru cei care l-au
cunoscut, un reper
de umanitate supe-
rioarã.Dumnezeu
sã-l ierte!
La aflarea decesului
celui ce a fost scrii-
tor ºi om de înaltã þi-
nutã moralã Con-
stantin M. Popa,
transmit condo-
leanþe familiei îndo-
liate. Regrete eterne,
Tudor Nedelcea.

Familia Prof. Con-
stantin regretã dis-
pariþia Prof. Ion Mi-
litaru, fost Inspec-
tor ªcolar de Mate-
maticã ºi transmi-
te sincere condo-
leanþe familiei indo-
liate. Dumnezeu
sa-l ierte!
Colectivul Editurii
ºi Revistei “Scrisul
Românesc” regre-
tã profund dispari-
þia neaºteptatã a
eminentului critic
literar ºi profesor
Constantin M.
Popa ºi transmite
familiei sincere
condoleanþe.
Personalul Inspec-
toratului ªcolar Ju-
deþean Dolj este
alãturi, în aceste cli-
pe de tristeþe pro-
fundã, de familia
domnului profesor
ION MILITARU, fost
inspector ºcolar,
om de înaltã þinutã
profesionalã. Odih-
nã veºnicã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep va face parte din
echipa României la meciul cu
Cehia, din sferturile de finalã ale
FED Cup. Deºi iniþial anunþase cã
nu va putea participa la ciocnirea
cu deþinãtoarea trofeului, urmând
sã fie supusã unei intervenþii chi-
rurgicale pentru corectarea unei
deviaþii de sept nazal, Halep s-a
rãzgândit ºi va amâna intervenþia
pânã dupã confruntarea gãzduitã
de Cluj-Napoca, în weekend-ul 6-
7 ianuarie.

Alãturi de Halep (nr. 2 WTA),
Irina Begu (31 WTA), Monica
Niculescu (40 WTA) ºi Andreea
Mitu (96 WTA) au fost jucãtoa-
rele nominalizate, ieri, de Alina
Tecºor, cãpitanul nejucãtor al echipei de
FED Cup a României, pentru aceastã par-
tidã. S-a renunþat astfel la Alexandra Dul-
gheru (61 WTA), care se confrunta ori-
cum ºi ea cu probleme medicale.

“Echipa noastrã este formatã din Si-
mona Halep; Irina Begu, Monica Nicu-
lescu ºi Andreea Mitu pentru meciul cu
Cehia. Alexandra Dulgheru, din pãcate,
este accidentatã ºi nu poate juca pentru
România. Ne bucurã foarte mult faptul

În sala Liceului cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu” din Craiova au debutat, ieri, întrecerile
Campionatului Naþional de spadã pentru juniori.

“Balul” a fost deschis de proba de spadã
masculin individual, iar programul va fi în conti-
nuare urmãtorul: astãzi, ora 9:00 – spadã masculin
echipe, mâine, ora 9:00 – spadã feminin individual,
sâmbãtã, ora 9:00 – spadã feminin echipe.

Într-unul din numerele ulterioare încheierii
concursului, CvL va prezenta toate ierarhiile celor
patru probe.

Halep ºi-a amânat operaþia ºi vaHalep ºi-a amânat operaþia ºi vaHalep ºi-a amânat operaþia ºi vaHalep ºi-a amânat operaþia ºi vaHalep ºi-a amânat operaþia ºi va
juca  în meciul de Fed Cup cu Cehiajuca  în meciul de Fed Cup cu Cehiajuca  în meciul de Fed Cup cu Cehiajuca  în meciul de Fed Cup cu Cehiajuca  în meciul de Fed Cup cu Cehia

Campionatul Naþional
de spadã pentru juniori,
în aceste zile la Craiova

cã Simona Halep a decis sã joace pentru
echipa noastrã. A fãcut un tratament, ºi-
a amânat operaþia, ºi este pregãtitã sã joa-
ce în acest meci”, a declarat, pentru site-
ul Federaþiei Române de Tenis, Alina
Tecºor.

Cel mai probabil, Halep ºi Begu vor juca
în confruntãrile de simplu, în timp ce în
proba de dublu vom fi reprezentaþi de Begu
ºi Niculescu. Situaþie în care, Mitu ar fi
rezervã.

Altfel, cãpitanul-nejucãtor
al echipei Cehiei, Petr Cala, a
anunþat, marþi, echipa care va
juca la Cluj: Petra Kvitova (7
WTA), Karolina Pliskova (12
WTA), Barbora Strycova (48
WTA) ºi Denisa Allertova (66
WTA). Strycova ºi Allertova
au fost preferate sã comple-
teze lotul, mai mult decât sur-
prinzãtor, în dauna sudatului
cuplu de dublu Andreea Hla-
vackova/Lucie Hradecka, în
douã rânduri campioane de
Grand Slam ºi ajunse pânã în
finala acestei ediþii a Austra-
lian Open, pe care o vor dis-
puta mâine dimineaþã.

România a pierdut singura partidã di-
rectã împotriva Cehiei, în 1980, cu 2-1.
Virginia Ruzici, Florenþa Mihai ºi Lucia
Romanov au fost convocate pentru acel
meci contând tot pentru sferturile de fi-
nalã ale competiþiei ºi disputat pe teren
neutru, în Germania de Vest, la Berlin..

Cehia a câºtigat de nouã ori competiþia
pe echipe a tenisului feminin, în 1975, 1983,
1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014 ºi
2015 (dupã o finalã cu Rusia, scor 3-2).

Canadianul Milos Raonic ºi britanicul Andy
Murray se vor întrece în a doua semifinalã de
la Australian Open, cocnire devenitã posibilã
dupã ce, ieri, în ordinea disputãrii, Murray (fa-
vorit 2) a trecut cu 6-3, 6-7 (5), 6-2, 6-3 de
spaniolul David Ferrer (favorit 8), iar Raonic
(favorit 13), de francezul Gael Monfils (favorit
23), scor 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Murray, finalistul ediþiei trecute, ºi Raonic,
care ºi-a egalat cu aceastã ocazie cea mai bunã
performanþã a sa la un turneu de Grand Slam
(a fãcut semifinalã ºi la Wimbledon 2014), se
aflã la egalitate în meciurile directe, 3-3. Ultima
oarã ei s-au întâlnit anul trecut, în sferturile de
finalã ale turneului de la Madrid, acolo unde
scoþianul s-a impus cu 6-4, 7-5.

Partida Milos Raonic – Andy Murray va fi
mâine, de la ora 10:30, în direct la Eurosport 1.

Astãzi, de la aceeaºi orã, în prima semifina-
lã, avem clasicul dintre Novak Djokovic (lide-
rul mondial) ºi Roger Federer (favorit 3). În
“sferturi”, Djokovic l-a elimi-
nat pe japonezul Kei Nishikori
(favorit 7), 6-3, 6-2, 6-4, în
timp ce Federer a barat dru-
mul cehului Tomas Berdych
(favorit 6), 7-6 (4), 6-2, 6-4.
Scorul “directelor” între Djo-
kovic ºi Federer este 22-22, iar
sârbul a avut câºtig de cauzã
la cea mai recentã confrunta-
re, 6-3, 6-4 în finala Turneu-
lui Campionilor de la Londra.
Cei doi fuseserã rivali ºi în gru-
pele competiþiei, victoria reve-
nindu-i atunci elveþianului, 7-
5, 6-2. Djokovic este campio-
nul en-titre de la AO, competi-
þie pe care ºi-a adjudecat-o de
cinci ori. Federer are un tro-

DIGI SPORT 2

16:45, 18:15 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: Rapid –
HCM Baia Mare, Dunãrea
Brãila – CSM Bucureºti /
19:45 – HANDBAL (M) –
Cupa României: Dunãrea
Cãlãraºi – Dinamo / 21:45 –
BASCHET (M) – Euroliga,
Top 16: Real Madrid – Olym-
piacos Pireu.

DIGI SPORT 3

17:30 – FOTBAL ÎN SALÃ
– Liga I: Spicom Sf. Gheor-
ghe – CS United Galaþi / 19:00
– BASCHET (M) – Euroliga,
Top 16: ÞSKA Moscova –
Brose Baskets Bamberg /
21:00 – FOTBAL Spania –
Cupa Regelui: Mirandes –
Sevilla.

DIGI SPORT 4

20:30 – BASCHET (M) –
Euroliga, Top 16: Fenerbahce
Istanbul – Cedevita Zagreb.

EUROSPORT 1

10:30 – TENIS – Australian
Open, la Melbourne, semifina-
la 1 la masculin: Novak
Djokovic – Roger Federer /
21:00 – PATINAJ ARTISTIC –
Campionatul European, la
Bratislava, în Slovacia.

EUROSPORT 2

15:30 – PATINAJ ARTIS-
TIC – Campionatul European,
la Bratislava, în Slovacia.

Andy Murray – Milos Raonic, a doua semifinalã
Astãzi aflãm cel dintâi jucãtor care va evolua cu trofeul pe masã, în urma

“clasicului” Novak Djokovic – Roger Federer (ora 10:30, Eurosport 1)

feu mai puþin la Antipozi, ultima oarã izbân-
dind în 2010.

Tecãu va lupta pentru un
loc în finala de dublu mixt

Eliminat în sferturi la dublu masculin, Horia
Tecãu s-a focalizat pe dublu mixt, unde alãturi
de Coco Wandeweghe (SUA) s-a calificat, ieri
noapte în semifinale, dupã o victorie în faþa fa-
voriþilor 2, Bethanie Mattek Sands/Bob Bryan
(ambii SUA), scor 6-3, 6-7 (5), 10-6. Pentru a
a junge în ultimul act, Tecãu ºi Wandeweghe
vor lupta (la nopate) cu perechea Andreja Kle-
pac/Treat Huey (Slovenia/Filipine), triumfãtoare
în faþa favoriþilor 3, Yung-Jan Chan/Rohan Bo-
panna (Taipei/India), scor 6-2, 7-5. A mai ajuns
în penultimul act perechea Elena Vesnina/Bru-
no Soares (Rusia/Brazilia, favoriþi 5), care vor
înfrunta învingãtorii din meciul Sania Mirza/Ivan
Dodig (India/Croaþia, favoriþi 1) – Martina Hin-

gis/Leander Paes (Elveþia/India) – disputat în
aceastã dimineaþã.

Tecãu s-a impus o datã la Australian Open în
proba de dublu mixt, în 2012, când a fãcut pere-
che chiar cu rivala de ieri-noapte, Mattek-Sands.

Iatã cum stau lucrurile ºi pe celelalte
tablouri

Simplu feminin: Ieri noapte s-a stabilit a
doua semifinalã, Angelique Kerber (Germania,
favoritã 7) – Johanna Konta (Marea Britanie,
nr. 47). Kerber a învins-o pe bielorus Victoria
Azarenka (favoritã 14), scor 6-3, 7-5, iar Kon-
ta, pe Shuai Zhang (China, nr. 133 WTA), 6-4,
6-1. Partida dintre Kerber ºi Konta a debutat în
aceastã dimineaþã, undeva dupã ora 6:00, dupã
cealaltã semifinalã, dintre Serena Williams (SUA;
nr. 1 ºi deþinãtoarea trofeului) ºi Agnieszka Rad-
wanska (Polonia; nr. 4).

Dublu feminin: Ieri s-a stabilit finala,
aceasta urmând sã aducã faþã în faþã (joi spre
vineri) perechile Martina Hingis/Sania Mirza

(Elveþia/India) ºi Andreea Hlavacko-
va/Lucie Hradecka (ambele Cehia).
Hingis ºi Mirza, principalele favo-
rite, au surclasat tandemul Julia
Georges/Karolina Pliskova (Ger-
mania/Cehia, favorite 13), scor 6-
1, 6-0, iar cehoaicele, favorite 7,
au întrecut cu 3-6, 6-3, 6-1, pere-
chea Yi-Fan Xu/Saisai Zheng (am-
bele China, favorite 15).

Dublu masculin: Azi noapte au
avut loc semifinalele, Adrian Man-
narino/Lucas Pouille (ambii Fran-
þa) – Jamie Murray/Bruno Soares
(Marea Br./Brazilia, favoriþi 7) ºi
Daniel Nestor/Radek Stepanek
(Canada/Cehia) – Pablo Cuevas/
Marcel Granollers (Uruguay/Spa-
nia, favoriþi 16).

SPORT LA TV,
ASTÃZI – TRANSMISII

ÎN DIRECT

AUSTRALIAN OPEN
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Telenovela “Vânzarea lui Andrei
Ivan” continuã ºi episoadele sunt
tragi-comice. Conducerea Craio-
vei îl împinge spre Steaua, dar ata-
cantul de 19 ani al Universitãþii
Craiova nu-ºi doreºte sã ajungã la
echipa lui Gigi Becali, ci în strãi-
nãtate. Finanþatorul Mihai Rotaru
acceptase oferta de 2 milioane de
euro ºi 20 la sutã dintr-un viitor
transfer, sau 700.000 de euro, iar
Gigi Becali a anunþat deja cã trans-
ferul este ca ºi fãcut, având ºi
acceptul jucãtorului. Numai cã
Ivan nu se simte deloc atras de
Steaua, din mai multe motive. La
Craiova, puºtiul este aproape si-
gur de postul de titular, iar evolu-
þiile îl pot propulsa la Euro 2016
ºi la o echipã de peste hotare, în
timp ce Gigi Becali a declarat din
start cã Ivan ar primi doar 25-30
de minute pe meci la formaþia sa.
“Nu e momentul sã merg la Stea-
ua, eu vreau sã joc în strãinãtate,
ãsta e visul meu. Dacã nu se va
realiza nimic în acest sens, o sã
rãmân la Craiova alãturi de cole-
gii mei. Chiar nu ºtiu nimic de-
spre negocierile dintre domnul
Becali ºi domnul Rotaru”, a de-
clarat Ivan în gsp.

Atacantul de 19 ani al Universitãþii Craiova nu-ºi doreºte
sã ajungã la echipa lui Gigi Becali, ci în strãinãtate,

având ofertã de la echipa lui Costel Gâlcã, Espanyol
“Cazul Niculescu”,

la indigo
Oficialii craioveni nu par mul-

þumiþi de reacþia lui Ivan, iar
sport.ro a anunþat cã Ivan va fi
forþat sã plece la Steaua, ajungân-
du-se pânã la ameninþarea cu de-
taºarea la echipa-satelit, în Liga
a III-a. Dacã informaþia este co-
rectã, atitudinea conducãtorilor
clubului din Bãnie este asemãnã-
toare cu cea din mandatul lui Gigi
Neþoiu din 2001, în cazul mutãrii
lui Claudiu Niculescu la Dinamo.
Atunci, atacantul oltean a fost
întors din drumul cãtre “ªtefan
cel Mare” de Comisiiile FRF, dar
preºedintele clubului, Viorel Ilin-
ca, un Felix Grigore al acelor vre-
muri, s-a revoltat dupã aceastã
decizie, exclamând „E inadmisi-
bil sã ne dea fotbalistul înapoi!
Sã se facã dreptate!”.

Mai rãmâne doar ca oficialii
Craiovei sã abordeze acelaºi dis-
curs precum “Comandantul” Ne-
þoiu, care motiva plecarea lui Ni-
culescu prin faptul cã este jucã-
tor plafonat ºi Craiova trebuie sã
scape de el pentru a-l promova pe

Petruº Manta. Claudiu Niculescu
avea sã marcheze peste 100 de
goluri pentru Dinamo, cu care a
câºtigat mai multe trofee, fiind ºi
cãpitanul echipei. În schimb, de-
spre cariera lui Petruº Manta nici
wikipedia nu are informaþii.

Ivan, precum
Marius Sava

O atitudine asemãnãtoare cu a
lui Andrei Ivan a mai avut Ma-
rius Sava, în 2002. Mijlocaºul
oltean a refuzat sã se alãture con-
tigentului de jucãtori cu care Gigi
Neþoiu a plecat la Dinamo, pre-
ferând sã rãmânã la Universita-
tea Craiova. Cariera lui Sava n-
avea sã aibã o traiectorie ascen-
dentã, însã el a rãmas un idol
pentru fanii craioveni. Unul din-
tre suporteri a solicitat atunci
primarului Craiovei ca numele
strãzii pe care locuia sã fie
schimbatã în “Marius Sava”.

Gigi Becali a rãmas perplex la
rãspunsul lui Ivan, care refuzã
sã devinã “oaie”. “Ce pot sã fac
mai mult decât sã bat totul în
cuie ºi sã plãtesc douã milioane
de euro pentru un puºti de 19

ani!? Nu mã deranjeazã ca a zis
cã nu semneazã cu Steaua... Ce
pot sã fac dacã el nu vrea!? Mi-
a zis mie cineva cã Dumnezeu
nu vrea sã dau douã milioane de
euro, cã iau campionatul cu
echipa asta. Eu voiam sã fac
transferuri de 7-8 milioane, Bu-
descu, toþi de la Astra ºi de la
Craiova. Dar am zis cã iar o iau
razna. Vãd cã intru iar în jocul
oamenilor. Sunt ºi ei oameni sã-
raci (n.r. familia lui Ivan), nu iau
în seamã ce a declarat tatãl lui
despre mine... Vor sã semneze
pe bani mai mulþi, vor ce-i mai
bine. Poate pleacã în strãinãta-
te, dar el la ora asta nu poate
juca acolo. Nici la Steaua n-ar fi
fost titular. În strãinãtate o sã

rãmânã rezervã ºi ajunge nãscut
talent ºi mort speranþã”,  a  de-
clarat finanþatorul Stelei.

Chivu: “Ivan poate
avea succes

în strãinãtate”
Fostul cãpitan al naþionalei Ro-

mâniei, Cristian Chivu, a vorbit
ºi despre situaþia lui Andrei Ivan,
atacantul de la Universitatea Cra-
iova, dorit insistent de Costel
Gâlcã la Espanyol. „Ivan poate
avea succes dacã se va transfera
în strãinãtate. El trebuie sã înþe-
leagã diferenþele dintre fotbalul
din România ºi cele din alte cam-
pionate mai puternice”, a afirmat
Chivu.

Universitatea Craiova are o me-
die de 23 de driblinguri pe meci ºi
este pe primul în clasamentul fen-
telor reuºite din Liga 1, dupã 23 de
etape, informeazã site-ul oficial al
Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).
Conform firmei de monitorizare
InStat, Universitatea  Craiova are
cea mai bunã medie de driblinguri
reuºite pe meci, în etapele dispu-

Astãzi, de la ora 18, Uni-
versitatea Craiova disputã
primul meci amical din cel de-
al doilea stagiu de pregãtire
în Antalya, urmând sã întâl-
neascã, în Belek, formaþia
MTK Budapesta. Echipa ma-
ghiarã are 23 de titluri de
campioanã, a câºtigat în 12
rânduri Cupa Ungariei ºi de
douã ori SuperCupa. Este pri-
ma echipã din Ungaria care a
evoluat  într -o  compet i þ ie
continentalã, iar în 1964 a
jucat finala Cupei Cupelor,
fiind învinsã de Sporting Li-
sabona. A încheiat turul de
campionat pe poziþia a cincea.
În varã, MTK a fost eliminatã
din primul tur preliminar al Eu-
ropa League de Vojvodina Novi
Sad, dupã 0-0 ºi 1-3. În lotul
maghiarior se aflã fotbaliºti co-
taþi destul de bine precum San-
dor Torghelle (ex-Crystal Pala-
ce, Panathinakos, PAOK, Aug-
sburg), Adam Vass (ex-Stoke,
CFR Cluj, Brescia), Adam Haj-
du (ex-Liverpool) ºi Lorant
Szatmari (nãscut la Petroºani,
ex-Salernitana, Avellino).

Antrenorul celor de la MTK,
Csaba Laszlo (51 de ani), este

nãscut tot în România, la Odor-
heiu Secuiesc. A fost junior la
Unirea Cristur ºi  Progresul
Odorhei. În 1984 a emigrat în
Germania, la unchiul sãu, con-
tinuându-ºi cariera de fotbalist,
inclusiv la Bayer Uerdingen.
Înainte de a pregãti formaþia
din capitala Ungariei, Csaba
Laszlo a antrenat naþionala Li-
tuaniei, pe cea a Ugandei, echi-
pa scoþianã Hearts, dar ºi în
Belgia, la Charleroi. De aseme-
nea, a fost secundul lui Lothar
Matthaus pe banca naþionalei
Ungariei.

tate pânã acum în ediþia actualã a
Ligii 1: 23 (dintr-un total de 39 de
driblinguri încercate/meci). Grupa-
rea din Bãnie le-a depãºit în lupta
pentru primul loc din acest clasa-
ment pe Steaua ºi Pandurii Târgu
Jiu, ambele cu câte 21 de driblin-
guri/meci (fiecare cu o medie de
36 driblinguri încercate/meci). Cla-
samentul driblingurilor reuºite pe

meci: 1. Universitatea Craiova - 23
driblinguri/meci; 2-3. Steaua, Pan-
durii - 21 driblinguri/meci;  4-9
Astra, Viitorul, Poli Timiºoara, Pe-
trolul, ASA Tg Mureº, FC Boto-
ºani - 19 driblinguri/meci; 10-12.
Dinamo, CFR Cluj, FC Voluntari -
18 driblinguri/meci; 13-14. Con-
cordia - 17 driblinguri/meci; CSMS
Iaºi - 15 driblinguri/meci.
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