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Un juriuUn juriuUn juriuUn juriuUn juriu
derutant!derutant!derutant!derutant!derutant!

Craiova a ratat, în pofida strãda-
niei – pe alocuri sincopatã – recu-
noscute de juriul desemnat, acce-
derea pe “lista scurtã” a candidate-
lor din þara noastrã, rãmase în com-
petiþie, pentru dobândirea statului de
Capitalã Culturalã Europeanã în
2021. Opþiunile subiective ale juriu-
lui, la reuniunea de preselecþie, din
decembrie, s-au oprit la municipiile
Baia Mare, Cluj-Napoca, Timiºoara
ºi Bucureºti. Cum însuºi conceptul
de Capitalã Culturalã Europea-
nã are o semanticã realmente “va-
riabilã”, a fost mai greu de acceptat
decizia contestabilã a juriului, con-
dus de britanicul Steve Green, cu
peste 30 de ani de experienþã inter-
naþionalã culturalã ºi în relaþiile cu
consulatele britanice de profil.

O investiþie de peste 5
milioane de euro
S-a inauguratS-a inauguratS-a inauguratS-a inauguratS-a inaugurat
„Centrul de„Centrul de„Centrul de„Centrul de„Centrul de
coordonare ºicoordonare ºicoordonare ºicoordonare ºicoordonare ºi
conducere aconducere aconducere aconducere aconducere a
intervenþiei în cazintervenþiei în cazintervenþiei în cazintervenþiei în cazintervenþiei în caz
de dezastre în zonade dezastre în zonade dezastre în zonade dezastre în zonade dezastre în zona
transfrontal ierã”transfrontal ierã”transfrontal ierã”transfrontal ierã”transfrontal ierã”

Înainte de a tãia panglica inaugu-
ralã pompierii au prezentat modul de
funcþionare a echipamentelor pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã, care
au fost achiziþionate în cadrul pro-
iectului „Optimizarea capacitãþii de
intervenþie în situaþii de urgenþã în
Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

Cârcea,Cârcea,Cârcea,Cârcea,Cârcea,
localitatealocalitatealocalitatealocalitatealocalitatea
ruralã underuralã underuralã underuralã underuralã unde
se trãieºtese trãieºtese trãieºtese trãieºtese trãieºte
ca la oraºca la oraºca la oraºca la oraºca la oraº

Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,
eliberaþieliberaþieliberaþieliberaþieliberaþi
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ªtirea a picat, pe nepusã masã, ieri, la ºedinþa Consiliului Local Municipal Cra-
iova. Când consilierul liberal Marinel Florescu a întrebat de ce au fost ridicate
plãcuþele cu mesajul „Craiova, oraº martir”, care erau amplasate la intrãrile în
oraº, administratorul oraºului, Radu Preda, a venit cu o declaraþie-ºoc: pur ºi
simplu pentru cã municipiul nostru nu mai este, din acest an, un oraº martir.
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Regia Autonomã pentru
Activitãþi Nucleare intrã
în faliment

Tribunalul Mehedinþi a decis,
ieri, intrarea Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare
(RAAN) în faliment ºi a desem-
nat lichidator judiciar provizoriu
Euro Insol SPRL, casa de insol-
venþã condusã de Remus Borza,
actual administrator judiciar al
Hidroelectrica. Borza a declarat
însã pentru Mediafax cã a aflat
din presã de decizia instanþei ºi
cã va discuta subiectul luni cu
acþionarul majoritar al RAAN,
Ministerul Energiei, fiind tentat
sã refuze mandatul.

RAAN a produs apã grea nece-
sarã producþiei de electricitate în
reactoarele nucleare ale centralei
de la Cernavodã, operatã de com-
pania de stat Nuclearelectrica, dar
ºi energie termicã pentru reþeaua
centralizatã de termoficare a mu-
nicipiului Drobeta-Turnu Severin.
Anul trecut, prin OUG, întregul
stoc de apã grea al companiei –
suficient pentru a asigura necesa-
rul centralei nucleare de la Cer-
navodã pentru urmãtorii 50 de ani
– a fost mutat în patrimoniul Ad-
ministraþiei Naþionale a Rezerve-
lor de Stat ºi Probleme Speciale.

RAAN se afla în insolvenþã din
septembrie 2013, administrator ju-
diciar fiind casa de insolvenþã Tu-
dor & Asociatii. Pe lista credito-
rilor întocmitã de administratorul
judiciar al companiei la momen-
tul declanºãrii procedurii de insol-
venþã se aflau peste 300 de socie-
tãþi comerciale, dar ºi instituþii
publice ºi administraþii locale ºi
bãnci care au avut relaþii con-
tractuale cu regia. La momentul
intrãrii în insolvenþã RAAN avea
datorii de 1,2 miliarde de lei.

În 1 noiembrie 2015, 1.525 de
angajaþi ai RAAN au fost dispo-
nibilizaþi, ei primind ajutor de
ºomaj timp de doi ani ºi un venit
de completare pânã la cel mult
1.700 de lei lunar, în funcþie de
vechime.

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã,
a anunþat, ieri, în ºedinþa CSM, cã
va publica astãzi proiectul de ordo-
nanþa de urgenþã prin care va fi eli-
minatã posibilitatea deþinuþilor de a-
ºi micºora pedepsele cu 30 de zile
pentru fiecare lucrare ºtiinþificã scri-
sã în închisoare. Actul normativ care
ar urma sã fie adoptat în ºedinþa de
guvern de sãptãmâna viitoare preve-
de abrogarea articolului 96, litera f,
din Legea 254/2013.

“Eu am sã merg în continuare pe
abrogare. (…) Voi merge mai depar-
te cu ordonanþa de urgenþã ºi o sã o
pun pe site, nu am obligaþia sã fac o
consultare, dar, pentru cã subiectul e de inte-
res, o sã o pun în consultare vineri ºi va fi tot
weekend-ul acolo. (…) Voi argumenta pe dis-
criminare. E discriminatoriu sã rãsplãteºti munca
intelectualã mai mult decât munca fizicã, ºi pe
elemente de drept comparat. Nu existã stat
membru în care sã avem asemenea dispoziþie”,
a declarat ministrul Justiþiei.

Raluca Prunã a comentat cã “cifrele singure

Procurorul general Tiberiu Niþu a precizat,
ieri, cã a beneficiat “doar de mãsurile de pro-
tecþie prevãzute de lege proporþional cu riscu-
rile ºi responsabilitãþile” funcþiei sale. El a sus-
þinut cã activitatea lui “nu este afectatã, nu este
influenþatã sau perturbatã de demersurile judi-
ciare desfãºurate în vederea clarificãrii depline
a acestei situaþii” ºi a precizat cã îºi asumã “obli-
gaþia de rezervã” ce îi revine ”în raport cu acti-
vitatea desfãºuratã în acest sens” .

Niþu a mai declarat cã a fãcut aceste precizãri
în contextul în care în spaþiul public au apãrut
“comentarii” la adresa lui, adãugând cã în “în-
treaga” sa carierã de magistrat, precum ºi în

Rectorul Universitãþii Bucureºti,
Mircea Dumitru, a declarat, ieri,
cã, în momentul în care legea va
permite, Universitatea va retrage
titlurile de doctor demnitarilor care
au plagiat în tezele de doctorat. “În
momentul în care aceastã Ordo-
nanþã va fi publicatã în Monitorul
Oficial, dacã ea va trebui sã fie
completatã de o metodologie, vom
aºtepta ºi metodologia, dacã nu,
vom face exact ce spune acea or-
donanþã. În cazul în care ordo-
nanþa permite rectorului sã anule-
ze diploma de doctor ºi ordinul (de
ministru prin care s-a acordat ti-
tlul de doctor), vom face acest lu-
cru”, a declarat, într-o conferinþã
de presã, rectorul.

Întrebat de jurnaliºti care vor fi
efectele mecanismului prin care se
vor retrage titlurile de doctor, pro-
fesorul universitar Liviu Papadima
a explicat cã existã opinia juridicã
conform cãreia “un act emis de
rectorul unei Universitãþi nu poate
din punct de vedere juridic anula
un act semnat de cãtre ministru”.
“Vreau sã spun cã pãrerile juriºti-
lor sunt extrem de împãrþite în
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justificã urgenþa”, numãrul lucrãrilor în pregã-
tire crescând “exponenþial”. “În 31 decembrie
erau 45 de lucrãri în pregãtire potrivit datelor
care mie mi se dau de ANP, pe 6 ianuarie erau
peste 100 de lucrãri ºi acum nici nu se mai ºtie
cifra”, a spus Prunã.

Membri ai CSM au fost de pãrere însã cã
abrogarea prevederilor legale în vigoare ar pu-
tea face “mai mult rãu”. “S-a ajuns la concluzia

cã în ceea ce priveºte condiþiile pen-
tru acordarea unor beneficii celor
care scriu lucrãri ºtiinþifice trebuie
sã fie determinate de calitatea acelui
înscris, a acelei lucrãri. S-a consi-
derat cã definirea caracterului ºtiin-
þific al lucrãrii trebuie foarte bine
stabilitã. Abrogarea unei astfel de
dispoziþii poate crea mai mult rãu ºi
de aceea am considerat cã nu abro-
garea este poate soluþia cea mai
bunã, ci înãsprirea sau stabilirea mai
corectã a condiþiilor în care un deþi-
nut poate beneficia”, a afirmat jude-
cãtorul CSM Adrian Bordea.

Magistratul a argumentat cã ab-
rogarea articolului poate duce la discriminarea
între munca fizicã ºi cea intelectualã, prima rã-
mânând recompensatã în legea privind execu-
þia pedepselor. “Faptul cã nu s-a respectat spi-
ritul legii este un adevãr de necontestat. Ceea
ce a notat comisia a fost cã poate nu ar fi cazul
sã se abroge. Asta sigur cã este doar o simplã
pãrere. Ministerul face politica publicã”, a spus
ºi preºedintele CSM, judecãtorul Mircea Aron.

Rectorul Universitãþii Bucureºti: În cazul în care legea va permite rectorului sã anuleze
titlurile de doctor demnitarilor care au plagiat în tezele de doctorat, vom face acest lucru

chestiunea asta ºi a trebuit sã lã-
sãm specialiºtii sã se pronunþe”, a
adãugat Papadima.

La rândul sãu, rectorul Mircea
Dumitru a explicat cã, dacã OUG
spune cã “rectorul Universitãþii X
poate sã retragã titluri ºi în acelaºi
timp ºi ordinul (de ministru), fiind-
cã titlul este dat printr-un ordin, din
acel moment, rectorul poate sã facã
asta”. “Asta înseamnã cã de fapt,
aceastã ordonanþã nu se aplicã re-
troactiv, dar o altã posibilitate de a
repara lucrurile atunci când îþi dai
seama cã o diplomã a fost obþinutã
fraudulos nici nu
existã. Atunci un ju-
rist care va insista cã
niciodatã nu poþi re-
trage un titlu care în
mod fraudulos a
fost obþinut, va avea
câºtig de cauzã ºi
nicio diplomã obþi-
nutã prin plagiat sau
prin altã metodã
oneroasã nu va pu-
tea fi retrasã. Este
acceptabil aºa
ceva?”, a mai spus

rectorul Universitãþii Bucureºti.
Guvernul a aprobat în 19 ianua-

rie o ordonanþã de urgenþã de mo-
dificare a legii astfel încât demnita-
rii acuzaþi de plagiat nu vor mai fi
verificaþi de Consiliul Naþional de
Eticã din subordinea Ministerului
Educaþiei, cazurile lor urmând sã fie
analizate, la fel ca toate tezele de
doctorat, de universitãþi. Ordonan-
þa de urgenþã pentru modificarea
Legii 206/2004 privind buna con-
duitã în cercetarea ºtiinþificã, dez-
voltarea tehnologicã ºi inovare pre-
vede abrogarea articolelor prin care

demnitarii erau exceptaþi de la nor-
mele generale ale legii.

De asemenea, ministrul Educa-
þiei Adrian Curaj a precizat doar
universitãþile vor putea retrage ti-
tlul de doctor în cazul demnitarilor
care au plagiat. “Am modificat
douã articole, acela care stabilea
cã sunt douã categorii de deþinã-
tori de titluri de doctorat – am anu-
lat acest articol – ºi în doilea arti-
col, articolul 14 acolo unde sunt
reglementate sancþiunile, am scos
douã reglementãri – una legatã de
retragerea titlului de doctor ºi cea-
laltã legatã de retragerea condu-
cerii de doctorat - foarte clar, nu
sunt în atribuþia Consiliului Naþi-
onal de Eticã, aºa cum am ºi anun-
þat, vor fi în atribuþia universitãþi-
lor ºi al Consiliul Naþional de Ates-
tare a Titlurilor, Diplomelor si Cer-
tificatelor Universitare (CNAT-
DCU)”, spunea atunci ministrul.

În acelaºi context, Curaj anun-
þa cã dupã modificarea Legii eticii
va urma promovarea unei Ordo-
nanþe de Urgenþã care va modifica
Legea Educaþiei, pentru a crea noul
cadru de verificare a plagiatelor.

Procurorul general Tiberiu Niþu: Am beneficiat doar de mãsurile
legale de protecþie. Activitatea mea nu este afectatã

funcþia de procuror general, a fost “permanent
preocupat de respectarea legii ºi a normelor deon-
tologice”. “În aceastã perioadã activitatea Mi-
nisterului Public se va desfãºura în condiþii nor-
male ºi în parametrii eficienþei consemnate în
ultimul raport MCV”, a mai spus Niþu.

DNA a cerut luni aviz pentru urmãrirea pe-
nalã a fostului ministru de Interne ºi senatoru-
lui Gabriel Oprea, acuzat de abuz în serviciu,
pentru însoþirea deplasãrilor sale de echipaje ale
Poliþiei Rutiere, serviciu de care ar fi beneficiat
ilegal ºi procurorul general Tiberiu Niþu în baza
unui protocol.

“În condiþiile în care procurorul general nu

era îndreptãþit sã beneficieze de însoþire cu echi-
paje ale poliþiei rutiere potrivit prevederilor H.G.
nr. 1.391/2006, fapta ministrului a produs o
vãtãmare a intereselor legitime ºi un prejudiciu
material Direcþiei generale de poliþie a munici-
piului Bucureºti, precum ºi un folos necuvenit
procurorului general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie”, susþine DNA.

 Procurorul general, Tiberiu Niþu, a fos-
t miercuri, la Ministerul Justiþiei, pentru a dis-
cuta cu ministrul Raluca Prunã despre acuza-
þiile ce i se aduc în dosarul Oprea, el refuzând
sã facã “speculaþii” legate de o eventualã demi-
sie sau revocare a sa din funcþie.
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Interpelarea consilierului Mari-
nel Florescu a venit la sfârºitul
ºedinþei, la punctul de întrebãri ºi
interpelãri, ºi a sunat în felul ur-
mãtor: „Vreau sã ridic problema
plãcuþelor inscripþionate cu mesa-
jul «Craiova, oraº martir». Au fost
scoase de la intrãrile în oraº ºi am
vrea sã ºtim din ce motiv au fost
luate. Eu ºtiu cã, începând din
2011, Craiova a fost declaratã, prin
lege, oraº martir. Aici, la Revoluþia
din 1989, au fost morþi ºi rãniþi ºi
ne mândrim cu titlul acesta”, a
spus consilierul Florescu, adresân-
du-se autoritãþilor aflate la prezi-
diu, respectiv cei doi viceprimari
ai Craiovei, Dan Daºoveanu ºi Mi-
hail Genoiu, care au reprezentat
executivul în lipsa primarului.

Scurt pe doi: nu mai
suntem oraº martir

Replica a venit din partea admi-
nistratorului oraºului, Radu Preda.
Acesta a spus cã, într-adevãr, plã-
cuþele cu pricina nu mai sunt la
locul lor, fiind înlãturate de muni-
cipalitate deoarece Craiova nu se
mai regãseºte pe lista oraºelor
martire, în acest an. „Vã referiþi la
plãcuþele pe care le-am montat noi
în anul 2012. Acum s-a modificat
legea ºi municipiul Craiova nu se
regãseºte în lege. Se fac demer-
suri din partea asociaþiilor de re-
voluþionari, dar, în acest moment,
noi nu mai apãrem cu sintagma de

ªtirea a picat, pe nepusã masã, ieri, la ºedinþa
Consiliului Local Municipal Craiova. Când consilie-
rul liberal Marinel Florescu a întrebat de ce au fost

ridicate plãcuþele cu mesajul „Craiova, oraº mar-
tir”, care erau amplasate la intrãrile în oraº, admi-
nistratorul oraºului, Radu Preda, a venit cu o decla-
raþie-ºoc: pur ºi simplu pentru cã municipiul nostru

nu mai este, din acest an, un oraº martir.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Liberalul Marian Vasile a ce-
rut, în plenul de ieri, când s-a
votat încetarea mandatului aces-
tuia, ca Neagoe sã vinã cu un
raport scris în faþa aleºilor locali
„pentru a vedea ºi noi cum a reu-
ºit sã atingã apogeul în aceastã
funcþie”. Aluzia a fost la o decla-
raþie a fostului director care spu-
nea cã îºi dã demisia pentru cã
s-a plafonat în funcþia de direc-

oraº martir. Cu pãrere de rãu”. Pe
cale de consecinþã, Primãria Cra-
iova a decis sã înlãture plãcuþele,
care nu mai erau conforme cu re-
alitatea.

Radu Berceanu:
„Dacã este
adevãrat,
mi se pare ciudat”

Fostul ministru al Transportu-
rilor, Radu Berceanu, care a parti-
cipat la revoluþia din Craiova ºi s-a
implicat total în recunoaºterea ul-
terioarã a statutului de oraº martir,
a fost extrem de surprins de aceas-
tã situaþie. Mirându-se de faptul cã,
odatã acceptate, criteriile pot fi
schimbate peste noapte, Radu Ber-
ceanu crede cã, dacã ar fi adevã-
rat acest lucru, Craiovei i s-ar face
o mare nedreptate. „Craiova nu
prea s-a trezit la timp, noi am înce-
put demersurile de recunoaºtere mai
târziu. Erau pe listã oraºe care nu
au fost atât de lovite la revoluþie,
ori la Craiova au fost bãtãlii adevã-
rate. Ca sã vã dau un exemplu, au
intrat douã maºini cu ruºi, marca
Lada, dinspre Iugoslavia, iar la po-
dul Filiaºi au fost oprite cu arme.
Au fost rãniþi ºi duºi la doctorul
Bondari, cunoscãtor al limbii ruse,
care a stat de vorbã cu ei. ªi aceº-
tia au spus mai multe. Apoi au fost
peste 20 de morþi ºi foarte mulþi
rãniþi. Dacã este adevãrat, mi se

pare ciudat. Când s-a schimbat le-
gislaþia, aºa, pe ºestache? Cum sã
nu mai îndeplinim criteriile? Dacã
ar fi sã o luãm aºa, cu excepþia
municipiului Timiºoara, nici un
oraº nu ar mai fi oraº martir. Mã
voi interesa ºi eu”, a spus fostul
ministru Radu Berceanu.

Asociaþiile
de revoluþionari
nu ºtiu nimic

Nedumerire ºi la Asociaþia „22
Decembrie 1989 Avioane Craiova”.
Secretarul asociaþiei, Dan Talpoº,
a fost luat prin surprindere la afla-
rea acestui veºti, cu atât mai mult
cu cât spune cã a fost una dintre
persoanele care au lucrat la dosarul
pentru obþinerea acestui titlu. „Este
prima datã când aud aºa ceva. Am
ºi lucrat, împreunã cu inginerul
Zvora Eugen la dosar în anul 2010,
iar în 2011 a ºi fost aprobat. Iar
dosarul pentru obþinerea titlului se
aflã la sediu asociaþiei noastre, la

care eu sunt secretar, ºi cuprinde
toate argumentele. Sunt poze de la
Avioane, din centrul oraºului, de la
locurile unde au cãzut toþi martirii
oraºului, acolo unde se merge în
pelerinaj în fiecare decembrie.
Avem 26 de morþi, dupã cum scrie
pe plãcuþa comemorativã de la Pre-
fecturã, dar noi am descoperit cã
au fost 30 de victime. Sunt ºi peste
100 de rãniþi, iar toate aceste lu-
cruri ne dau dreptul sã fim oraº
martir”, a afirmat, ieri, Dan Talpoº,
care a subliniat, în câteva rânduri,
cã trebuie sã fie vorba de o greºea-
lã a autoritãþilor locale.

Autoritãþile locale,
suspectate
de ignoranþã

Pierderea statutului de oraº martir
i-a luat prin surprindere pe unii din-
tre revoluþionarii din Craiova. În-
trebat de ce crede cã s-a întâmplat
ca municipiul Craiova sã nu se mai
regãseascã pe listã, Jean Marines-

cu, director adjunct al OJPC Dolj
ºi revoluþionar, a spus cã acest lu-
cru nu poate fi adevãrat ºi cã, mai
mult ca sigur, este vorba de o neîn-
þelegere la nivelul factorilor de de-
cizie din Primãria Craiova. „Dacã
s-a spus aºa ceva, s-a fãcut o gre-
ºealã poate. Craiova a devenit oraº
martir prin decret prezidenþial ºi nu
cred cã este posibil sã fie ºtearsã
de pe listã. Deci eu cred cã este,
totuºi, vorba doar o neînþelegere,
iar Craiova este în continuare un
oraº martir”. Pe aceastã logicã, spu-
ne el, municipalitatea ar trebui sã
repunã plãcuþele la locul lor.

Pânã la lãmurirea misterului
dacã municipiul Craiova mai este
sau nu un oraº martir, despre care
vã vom þine la curent, un lucru este
cert: plãcuþele au fost înlãturate
pânã la noi ordine. Se pare cã, oda-
tã cu ele, a dispãrut, de pe site-ul
Primãriei Craiova, ºi informaþia cã
municipiul este un oraº martir al
revoluþiei din decembrie 1989.

Neagoe a plecat cu strigãturi
de la conducerea SC Pieþe ºi Târguri

Consilierii opoziþiei au þinut sã îi batã
obrazul fostului director al SC Pieþe ºi Târ-
guri, Claudiu Neagoe, reproºându-i aces-
tuia cã, în ciuda vârstei, are un caracter
infantil. Aleºii locali s-au simþit luaþi pes-

te picior de Neagoe când acesta a afirmat
cã demisioneazã pentru cã s-a plafonat în
funcþia de director. O altã sfidare, în opi-
nia consilierilor, este întoarcerea acestu-
ia pe un post secund.

tor. Tot Vasile a pus problema
dacã este juridic ca Neagoe, care
s-a întors pe postul de director
tehnic între timp, sã beneficieze
de un salariu majorat chiar de el
când avea calitatea de manager.
„Domnul Mischianu (n.r. – Ovi-
diu Mischianu, juristul-ºef al Pri-
mãriei Craiova), este corect din
punct de vedere juridic acest lu-
cru?”, a întrebat Vasile.

„A avut o atitudine
necuviincioasã”

Un alt consilier liberal, Marinel
Florescu, i-a cerut explicaþii lui
Neagoe referitoare la o ieºire ver-
balã pe care acesta a avut-o în
ºedinþa pe comisii faþã de consi-
lierul Pavel Badea. „A avut o ati-
tudine necuviincioasã la comisii ºi
îl rugãm sã ne explice ce anume
l-a deranjat atât de tare”, a spus
Florescu. Consilierul Pavel Badea
a venit cu precizãri legate de ceea
ce s-a întâmplat în respectiva
ºedinþã de comisii. „I-am pus o
întrebare domnului Neagoe dacã

este conºtient cã, în calitate de
manager, ar fi putut sã facã mai
mult pentru a se evita incidentul
din târgul de sãptãmânã. Dânsul
a zis cã, aºa cum puteau sã moa-
rã oameni în târg, puteau sã moa-
rã oameni ºi la mine la poartã”, a
explicat Badea.

„Nu este suficient de maturizat”
Badea a tras concluzia ºi l-a ca-

talogat pe Claudiu Neagoe cã este,
nici mai mult, nici mai puþin, o
persoanã care nu s-a maturizat pe
deplin ºi cã asta ar fi explicaþia
pentru tot comportamentul sãu din
ultimul timp. „Domnul Neagoe are

calitãþi, dar nu este suficient de
maturizat. Sã sperãm cã o sã îºi
revinã ºi o sã înveþe sã aibã ºi res-
pect faþã de consilieri”. Deºi i s-
au solicitat explicaþii, Claudiu
Neagoe nu a putut sã le ofere pen-
tru cã nu a fost prezent în salã.
Începând cu data de 1 februarie,
acesta va fi noul director tehnic
al SC Pieþe ºi Târguri Craiova,
fãcând, cu alte cuvinte, un pas în
spate. Tot cu votul de ieri al con-
silierilor, noul director este Cos-
min Durle, fost director tehnic.
Autoritãþile nu au precizat pe ce
perioadã se întinde interimatul
acestuia.
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Tribunalul Mehedinþi a admis, pe
13, respectiv 22 ianuarie a.c.
contestaþiile formulate de Ion ºi
Nicolae Mihãilescu împotriva ho-
tãrârilor Judecãtoriei Drobeta Tur-
nu Severin prin care li s-au respins
cererile de eliberare condiþionatã.

Reamintim cã, pe 14 mai 2015,
dimineaþa, în jurul orei 10.00, po-
liþiºtii Secþiei 4 Craiova au fost se-
sizaþi de Cristinel Barbu, de 51 de
ani, din Craiova, cu privire la fap-
tul cã în noaptea precedentã, în
jurul orei 23.00, în timp ce mer-
gea cãtre domiciliu, pe strada „Vii-
lor”, la intersecþia cu strada „Tei-
lor”, din municipiu, douã persoa-
ne necunoscute, o femeie ºi un
bãrbat, l-au tâlhãrit, lãsându-l fãrã
telefonul mobil ºi o sumã de bani.
Potrivit IPJ Dolj, la nivelul Secþiei
4 Poliþie Craiova s-a constituit o
echipã complexã de cercetare, iar
în urma activitãþilor specifice des-
fãºurate, poliþiºtii craioveni au
identificat cele douã persoane, sta-

Pedepse exemplare pentru craiovenii care
au tâlhãrit un bãrbat pe stradã

Cei doi craioveni care anul trecut, la jumãtatea lunii mai, au
acostat un bãrbat în stradã ºi l-au tâlhãrit, lãsându-l fãrã bani ºi
telefonul mobil, au fost condamnaþi definitiv la pedepse cu execu-
tare. Este vorba despre o femeie ºi un bãrbat, cea dintâi, care este
recidivistã, urmând sã execute 4 ani ºi 6 luni închisoare pentru
aceastã faptã, la care se mai adaugã 777 de zile (aproximativ 2 ani
ºi o lunã) care i-au rãmas neexecutate dintr-o pedeapsã mai veche,
în timp ce bãrbatul a primit o pedeapsã de 5 ani ºi 6 luni închisoa-
re. Ambii au ajuns în spatele gratiilor la o zi dupã comiterea faptei
ºi vor rãmâne acolo pânã la ispãºirea pedepselor.

bilind cã sunt Marian Oleinic, de
36 de ani, ºi Costinela Vijulie, de
41 de ani, ambii din Craiova, aceº-
tia fiind aduºi la sediul secþiei pen-
tru cercetãri. Prejudiciul cauzat,
în valoare de 265 lei, a fost recu-
perat în totalitate ºi restituit pãrþii
vãtãmate.

În urma probatoriului adminis-
trat, analizat împreunã cu procu-
rorul de caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
s-a dispus continuarea urmãririi
penale faþã de cei doi suspecþi sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
tâlhãrie calificatã, respectiv com-
plicitate la tâlhãrie calificatã, cei doi
fiind reþinuþi pe timp de 24 ore ºi
introduºi în arestul IPJ Dolj. Pe 15

mai 2015 au fost prezentaþi Jude-
cãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã, care le-a emis
mandate de arestare preventivã pe
30 de zile. Mãsura a fost prelungi-
tã ulterior, judecãtorii respingându-
le cererile de înlocuire a arestãrii
preventive cu o mãsurã mai blân-
dã. Cei doi au fost trimiºi în jude-
catã, în stare de arest preventiv pe
26 mai 2015, iar dupã analizarea
dosarului în procedura de camerã
preliminarã, magistraþii Judecãto-
riei Craiova au dispus începerea ju-
decãrii procesului. Pe 10 august
2015, judecãtorii au respins cere-
rile formulate de inculpaþi, prin apã-
rãtori, de revocare a mãsurii ares-
tului preventiv ºi de înlocuire a ares-
tãrii preventive cu mãsura contro-
lului judiciar, menþinând faþã de
amândoi arestarea preventivã, iar
pe 30 septembrie au pronunþat sen-
tinþa în dosar.

Costinela Vijulie a fost con-
damnatã la 4 ani ºi 6 luni închi-
soare cu executare pentru tâlhã-
rie, la care judecãtorii au decis sã
adauge un rest de pedeapsã de 777
zile închisoare rãmas neexecutat

dintr-o pedeapsã primitã în anul
2007 de inculpatã, rezultând în fi-
nal 6 ani ºi 6 luni închisoare. Ma-
rian Oleinic a fost condamnat la 5
ani ºi 6 luni închisoare cu execu-
tare, cei doi inculpaþi fiind menþi-
nuþi dupã gratii. Amândoi au de-
clarat apel, însã Curtea de Apel
Craiova le-a respins, pe 22 ianua-
rie a.c., apelurile care nefondate:

„Respinge apelurile inculpaþilor
ca nefondate. Deduce în continua-
re detenþia pentru fiecare dintre
inculpaþi de la 30.09.2015 la zi
Obligã pe fiecare din inculpaþi la
câte 600 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat din care câte 360 lei fie-
care onorariul av. din oficiu. De-
finitivã”, se aratã în hotãrârea
Curþii de  Apel Craiova.

Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,Fraþii Mihãilescu,
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Condamnaþi definitiv în martie
2014 la câte 4 ani de puºcãrie pen-
tru asociere în vederea comiterii
de infracþiuni, înºelãciune cu con-
secinþe deosebit de grave, evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani ºi în-

carceraþi în Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin, fraþii Ion ºi Nicolae
Mihãilescu, foºti patroni ai Clubu-
lui Extensiv Craiova, au obþinut, la
Tribunalul Mehedinþi, eliberarea
condiþionatã, luna aceasta.

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

Astfel, odatã admise contestaþiile
condamnaþilor, instanþa a dispus
punerea lor în libertate: Admite ce-
rerea ºi dispune eliberarea condi-
þionatã a condamnatului MIHÃI-
LESCU NICOLAE de sub puterea
mandatului de executare a închi-

sorii nr. 497/2012/
2014, emis de Tribuna-
lul Dolj în baza sentin-
þei penale nr. 415/
2012. Dispune punerea
de îndatã în libertate
condiþionatã a con-
damnatului MIHÃI-
LESCU NICOLAE.
Definitivã. Pronunþa-
tã în ºedinþã publicã,
azi, 22.01.2016.

Admite cererea de
liberare condiþionatã
formulatã de condam-
natul MIHÃILESCU
ION ºi dispune pune-
rea în libertate condi-
þionatã de îndatã a
acestuia de sub pute-
rea mandatului de exe-
cutare a pedepsei în-
chisorii nr.496/2012/
2014, emis de Tribuna-

lul Dolj, în baza sentinþei penale
nr.415/2012, dacã nu este arestat
în altã cauzã. Definitivã. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã, azi,
13.01.2016, la sediul Tribunalu-
lui Mehedinþi, se aratã în cele douã
hotãrâri, ambele definitive.

Trimiºi în judecatã în anul 2006
Reamintim cã fraþii Ion ºi Ni-

colae Mihãilescu au fost trimiºi în
judecatã în 2006, alãturi de alte
patru persoane. Potrivit DIICOT,
fraþii Nicolae ºi Ion Mihãilescu, aju-
taþi de Dan Stoica, Vasile David,
Stela Bãeþicã ºi Cristina Coþofanã
au derulat, în perioada 2001-2002,
o serie de tranzacþii comerciale fic-
tive, prin care au prejudiciat buge-
tul de stat cu sume de ordinul su-
telor de miliarde de lei vechi. Cei
ºase, în calitate de asociaþi, acþio-
nari, administratori ori salariaþi la
SC EXTENSIV COM SRL, SC
EXTERRA SRL, SC ZAHÃRUL
SA Calafat, SC EXERV SRL, SC
EXALCOM SRL ºi SC DONGEN
COM SRL din Craiova, au iniþiat,
desfãºurat ºi determinat încheierea
unor documente fictive care ates-
tau achiziþionarea de utilaje pentru

suma de aproximativ 60 de milioa-
ne de lei, în baza cãrora au solici-
tat ºi obþinut rambursãri ºi com-
pensãri ilegale de TVA ºi alte obli-
gaþii fiscale în valoare de aproxi-
mativ 20 de milioane de lei (200 de
miliarde lei vechi), de la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice
(DGFP) Dolj. Conform procuro-
rilor DIICOT, Dan Stoica a înre-
gistrat în mod nelegal, în perioada
respectivã, 57 de facturi fiscale,
cuprinzând date false, a cãror va-
loare era de aproximativ 12 mili-
oane de lei, facturi care atestau în
mod nereal cã societatea adminis-
tratã de el ar fi achiziþionat mai
multe produse de la o firmã din
Bucureºti. Achiziþiile au fost plãti-
te în numerar, folosindu-se chitan-
þe fiscale ce depãºeau, fiecare,
echivalentul a 50.000 de lei. Pe
baza tranzacþiilor efectuate în acest
mod, societãþile aparþinând fraþilor
Mihãilescu au solicitat ºi obþinut,
ulterior, aprobarea rambursãrilor
ilegale de TVA.

În februarie 2006, fraþii Mihãi-
lescu ºi Dan Stoica au fost arestaþi

preventiv, iar în iulie, dosarul a fost
înregistrat pe rolul Tribunalului
Bucureºti. Pe 5 decembrie 2006,
instanþa a constatat cã nu are com-
petenþã teritorialã pentru a judeca
dosarul ºi l-a trimis la Tribunalul
Dolj. Pe 12 octombrie 2012  jude-
cãtorii Tribunalului Dolj i-au gãsit
vinovaþi pe cinci dintre inculpaþi.
Astfel, Ion ºi Nicolae Mihãilescu
au fost condamnaþi la câte 10 ani
de închisoare cu executare, Dan
Stoica a fost condamnat la 6 ani
de închisoare, Vasile David a pri-
mit 3 ani de închisoare, Stela Bãe-
þicã – 2 ani de închisoare, iar faþã
de Cristina Coþofanã a încetat pro-
cesul penal. Inculpaþii au declarat
apel, soluþionat pe 17 martie 2014
de Curtea de Apel Craiova. Instan-
þa a admis apelurile inculpaþilor,
fraþii Mihãilescu primind câte 4 ani
de închisoare, Dan Stoica 2 ani,
iar Vasile David 1 an, toþi cu exe-
cutare, în timp ce Stela Bãeþicã a
fost achitatã. Inculpaþii au de achi-
tat 51,9 miliarde lei vechi, mai pu-
þin decât prejudiciul reþinut iniþial
în sarcina lor. 
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Peste 300 de doljeni se aflau, la sfârºitul
anului trecut, în evidenþele medicale ca fi-
ind purtãtori ai virusului HIV sau bolnavi
de SIDA.  La nivel naþional, conform Ra-
portului Naþional al Departamentului pen-
tru Monitorizarea ºi Evaluarea HIV/SIDA
al Institutului de Boli Infecþioase „Prof. Dr.
Matei Balº”, trãiesc peste 13.200 de per-
soane infectate cu HIV/SIDA (20.646 total
cumulativ 1985-2015). În România existã
un Program naþional de prevenire, supra-
veghere ºi control al infecþiei HIV ce îºi
propune sã reducã rãspândirea infecþiei HIV

O practicã îndeobºte cunoscu-
tã de toþi cei sunt obligaþi sã ve-
gheze la siguranþa ºi ordinea publi-
cã este cea a furturilor din mijloa-
cele de transport în comun ale
RAT. ªuþii sunt cu serotonina la
excitaþie maximalã la orele prânzu-
lui, când tineretul – ºi nu numai –
îºi duce în traistã telefoane care mai
de care mai performante. Profitând

Ford România a anunþat, ieri, cã
discutã de câteva luni cu sindica-
tele de la uzina Craiova despre noul
contract colectiv de muncã, fãrã
sã se ajungã deocamdatã la un
acord, cerând “modificãri cheie”
în contracte care sã ducã la creº-
terea competitivitãþii ºi eficienþei
fabricii auto.

“În ultimele luni, Ford România
a lucrat împreunã cu sindicatul cu
privire la negocierea noului Con-
tract Colectiv de Muncã. Compa-
nia noastrã sprijinã anumite modi-
ficãri-cheie ale Contractului Colec-
tiv de Muncã, menite sã ajute fa-
brica de la Craiova sã devinã mai
competitivã ºi totodatã mai eficien-
tã”, au declarat reprezentanþii Ford.

Modificãrile, “corecte ºi ones-

Ford România: Discutãm cu sindicatele
un nou contract colectiv de muncã.

Vrem unele modificãri cheie
te”, sunt destinate sã plaseze fa-
brica de la Craiova “într-o poziþie
puternicã în ceea ce priveºte viito-
rul sãu în sistemul global de pro-
ducþie Ford”, conform sursei ci-
tate. Reprezentanþii companiei mai
aratã cã fabrica de la Craiova a
atras investiþii de peste un miliarde
de euro în tehnologie de ultimã
generaþie ºi se declarã încrezãtori
cã Ford ºi sindicatul vor face tot
ceea ce pot “pentru a atrage un
volum de muncã suplimentar ºi
securiza totodatã noi oportunitãþi
de afaceri” pentru Ford Craiova.

Sindicatele au acuzat însã cã
modificãrile propuse de patronat ar
duce la o scãdere a veniturilor an-
gajaþilor de pânã la 10% pe an ºi la
eliminarea bonusurilor.

Buget de peste 320 de milioaneBuget de peste 320 de milioaneBuget de peste 320 de milioaneBuget de peste 320 de milioaneBuget de peste 320 de milioane
de lei pentru pacienþii cu HIVde lei pentru pacienþii cu HIVde lei pentru pacienþii cu HIVde lei pentru pacienþii cu HIVde lei pentru pacienþii cu HIV

Programul naþional de supraveghere ºi control al infec-
þiei HIV va avea alocat pentru anul 2016 un buget de
323.871.000 lei. Noul proiect prevede asigurarea unor
stocuri adecvate ºi continue de medicamente, materiale
sanitare, dispozitive medicale ºi altele asemenea, nece-
sare derulãrii programelor naþionale de sãnãtate publicã.

prin depistarea precoce a persoanelor in-
fectate în rândul celor cu comportament la
risc pentru infecþia HIV, precum ºi prin
depistarea precoce a persoanelor infectate
HIV simptomatice. Un alt punct important
este reducerea morbiditãþii asociate cu in-
fecþia HIV prin asigurarea tratamentului
bolnavilor cu infecþie HIV/SIDA.

 În 2015, pe plan mondial, un procent
estimat de 36.9 milioane de persoane au fost
infectate cu HIV în 2014, ºi 2,6 milioane
dintre acestea au fost copii. Aproximativ 150
de milioane de copii ºi adulþi, din 129 de þãri

cu venituri mici ºi mijlocii au primit
servicii de testare HIV, 14,9 milioane
de persoane care trãiesc cu HIV au
primit tratament antiretroviral (ART)
la nivel global, dintre care 13,5 milioa-
ne au primit ART în þãrile cu venituri
mici ºi medii. Se estimeazã cã aproxi-
mativ douã milioane de persoane au
fost recent infectate cu virusul, iar 34
de milioane de oameni au murit din ca-
uze legate de SIDA pânã în prezent.
Peste 20 de milioane de lei pentru
programul împotriva tuberculozei

Programele naþionale de boli trans-

misibile au primit 477.258.000 de
lei. Pe lângã supravegherea ºi
controlul infecþiei HIV, progra-
mul de vaccinare a primit
128.073.000 lei. De asemenea,
pentru supravegherea ºi contro-
lul tuberculozei au fost alocaþi
20.258.000 lei, în timp ce pen-
tru supravegherea ºi controlul in-
fecþiilor intraspitaliceºti ºi moni-
torizarea utilizãrii antibioticelor
bugetul se ridicã la 905.000 lei.

Programele naþionale de boli
netransmisibile au primit
141.497.000 lei (din care sub-
programul de transplant de organe, þesu-
turi ºi celule de origine umanã –
109.754.000 lei, subprogramul de trans-
plant de celule stem – 15.661.000 lei, sub-
programul de fertilizare in vitro ºi embrio-
transfer – 2.081.000 lei, depistarea pre-
coce a cancerului de col uterin –
10.580.000 lei, programul naþional de sã-
nãtate mintalã – 1.488.000 lei, programul
naþional de boli endocrine – 1.016.000 lei,
programul naþional de tratament pentru boli
rare – 700.000 lei).

Programul naþional de sãnãtate a femeii
ºi copilului are alocaþi 28.321.000 de lei,
Programul naþional de evaluare ºi promo-
vare a sãnãtãþii ºi educaþie pentru sãnãtate
– 1.734.000 de lei ºi Programul naþional de
monitorizare a factorilor determinanþi din
mediul de viaþã ºi muncã – 1.763.000 de
lei. Programul naþional de securitate trans-
fuzionalã are un buget de 127.980.000 lei.

Program-pilot în judeþul Dolj
De asemenea, este prevãzutã participa-

rea mai multor specialiºti din rândul infor-
maticienilor, chimiºtilor, biologilor, manage-
rilor publici, experþilor în ºtiinþele comuni-
cãrii, la asigurarea asistenþei tehnice ºi ma-
nagementului programelor naþionale de sã-
nãtate publicã.

Proiectul mai prevede organizarea ºi des-
fãºurarea unui program-pilot pentru preve-
nirea apariþiei tulburãrilor de alimentaþie ºi a
altor tulburãri asociate la copii ºi adolescent
în judeþele Dolj, Iaºi, Sibiu, Bihor, Vâlcea ºi
în Bucureºti ºi revizuirea activitãþilor din
cadrul Programului naþional de sãnãtate min-
talã, incluzând instruirea personalului din
centrele de sãnãtate mintalã, includerea unui
numãr de ºase unitãþi sanitare noi în lista
unitãþilor sanitare în cadrul cãrora se reali-
zeazã activitãþi de terapie ocupaþionalã.

RADU ILICEANU

Centrul Craiovei musteºte de comerþul ilegal
cu telefoane furate din autobuzele RAT

de îmbulzeala creatã, hoþii de bu-
zunare scotocesc în genþi, poºete,
ghiozdane. Cu priviri dintre cele mai
iscoditoare ºi cu o perversitate dez-
gustãtoare în expresia facialã, vaj-
nicii ciorditori îºi aleg „prada” într-
o clipitã. Sã fie neglijentã, pãtrun-
sã de gânduri adânci, cu bagajul
þinut neglijent ºi... gata! Banii, te-
lefonul sau alte bunuri ivite în pal-

ma hoþilor sunt dovadã cã nu au
pierdut timpul prin autobuze.

Poliþiºtii comunitari nu existã
prin aceste mijloace de transport
public, poliþiºtii de la IPJ Dolj, nici
mãcar. Se cunosc doar lamentãri-
le lor, cum cã este greu sã dove-
deºti un flagrant de aºa manierã,
plus nevoia de a proba cu martori,
care, adesea, refuzã sã mai dea de-

claraþia necesarã materialu-
lui probatoriu. Indiferent
cum o dãm, tot prost picã.
Telefoanele furate le gãsim
mai apoi comercializate de
alte echipe montate, fie soa-
re, fie nor, pe strada „Lip-
scani”. Desigur, dupã ce
marfa a fost în prealabil pre-
zentatã ºi preþul negociat.
Cum camerele de suprave-
ghere video din autobuzele
RAT-ului nu funcþioneazã,
cum acte de stopare a feno-
menului nu sunt emise de
mai-mari IPJ Dolj, nu ne rã-
mâne decât sã ne descurcãm
cum putem. Pânã una-alta,
noi trebuie sã ne facem da-
toria de buni contribuabili
într-o þarã ºi într-un muni-
cipiu unde, vorba þãranului
român, „Bããã! Calc pe voi
ca pe dude!”.

VALENTIN CEAUªESCU
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La nivelul judeþului Dolj, la sfâr-
ºitul lunii noiembrie 2015 existau
124.842 de salariaþi. Dacã ne ra-
portãm la finele lunii noiembrie
2014, se constatã o creºtere de
2.237 de angajaþi. Cea mai mare
parte a salariaþilor, 84.451, activea-
zã în servicii (67,6%), 37.444
(30%) în industrie ºi construcþii ºi
2.947 (2,4%) muncesc în agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe,
silviculturã ºi pescuit. Dupã cum
se poate lesne constata, sectorul
terþiar are cea mai mare pondere
în ocuparea forþei de muncã, iar
cel productiv este la mai puþin de
jumãtate ca numãr de angajaþi.

Potrivit datelor comunicate de
Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj, începând din anul 2009, sa-
lariaþii ce activeazã în proprietatea
publicã au cunoscut o descreºtere
de la 47.917 salariaþi în 2009, pânã
la 41.671 în anul 2012. Anul ur-

Doljul nu se dezminte!

Un loc de frunteUn loc de frunteUn loc de frunteUn loc de frunteUn loc de frunte
în clasamentul ºomajuluiîn clasamentul ºomajuluiîn clasamentul ºomajuluiîn clasamentul ºomajuluiîn clasamentul ºomajului

Având în vedere prevederile art
84 alin 5 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, pentru deter-
minarea veniturilor obþinute din
arendarea bunurilor agricole, în
cazul în care arenda se exprimã în
naturã, evaluarea în lei se face pe
baza preþurilor medii ale produse-
lor agricole, stabilite  prin hotãrâri
ale Consiliilor Judeþene, ca urmare
a propunerilor direcþiilor teritoriale
de specialitate ale Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Aceste hotãrâri se transmis Di-
recþiilor Generale ale Finanþelor
Publice Judeþene, pentru a fi co-
municate unitãþilor fis-
cale din teritoriu. În
acest context, Direcþia
pentru Agriculturã Dolj
a comunicat propuneri-
le preþurilor medii la
produsele agricole pen-
tru anul 2016. Compa-
rativ cu anul trecut, pre-
þul mediu la grâu, orz,
porumb boabe, floarea
soarelui a crescut.

Ieri a fost aprobatã completa-
rea Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr. 34/2000 privind pro-
dusele agroalimentare ecologice.
Astfel, Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale va putea de-
semna laboratoare de referinþã
pentru analiza probelor de sol,
plante ºi din produsele agroalimen-
tare ecologice ale operatorilor în-
scriºi în sistemul de agriculturã
ecologicã, în situaþiile în care exis-
tã sesizãri/notificãri cu privire la
încãlcarea legislaþiei în domeniu.
În acest sens, compartimentul de

Mãsuri pentru sporirea
credibilitãþii produselor ecologice

în rândul consumatorilor
inspecþii tehnice din cadrul MADR
va avea atribuþii noi precum: efec-
tuarea controlului la operatorii în-
scriºi în sistemul de agriculturã
ecologicã pe baza de sesizãri/no-
tificãri sau pe baza sesizãrilor din
oficiu; prelevarea de probe din
plante, sol ºi din produsele agroa-
limentare ecologice. Toate aceste
mãsuri vor contribui la îmbunãtã-
þirea sistemului de agriculturã eco-
logicã prin creºterea gradului de
încredere al consumatorilor în
produsele ecologice.

VALENTIN CEAUªESCU

Efectivul salariaþilor de 124.842 persoa-
ne plaseazã judeþul Dolj tot pe locul al 12-
lea pe þarã. Câºtigul salarial mediu brut
de 2.302 lei/persoanã duce Doljul pe lo-
cul al 16-lea, coborând cu o poziþie. Dupã

statistica din mai 2015, iar dupã numãrul
ºomerilor suntem tot primii din þarã. Rata
ºomajului, pe meleagurile noastre, este
aproape dublã faþã de cea naþionalã. ªi ne
mai mirãm cã suntem unde suntem!

mãtor a adus, totuºi, o creºtere a
angajaþilor din sectorul public ajun-
gându-se la cifra de 42.051.

Lucrurile au mers foarte prost,
însã, pentru angajaþii din forma de
proprietate privatã. Aici, deºi tren-
dul a fost oscilant, scãderea este
consistentã. Din 67.889 salariaþi
în 2009 am ajuns, în 2013, la
58.747. O creºtere s-a produs,
însã, la cei care lucreazã în pro-
prietate integral strãinã, coopera-
tistã ºi obºteascã  urcând la 11.043
angajaþi în 2013, de la 7.140 cât
erau în 2009.
Mediul rural, cel mai afectat
de ºomaj

Cu ºomajul stãm la fel de „bine”.
Deºi, faþã de luna noiembrie 2014
numãrul ºomerilor a scãzut cu
1.000 persoane, Doljul are înregis-
traþi la nivelul lunii noiembrie 2015,
25.316 de ºomeri. Din acest total,

10.550 sunt de sex feminin. Aici
lucrurile se complicã destul de mult
din cauza localizãrii persoanelor
fãrã serviciu. 78,8% dintre aces-
tea provin din mediul rural, acolo
unde în afarã de câteva magazine
cu 2-3 angajaþi, câteva structuri ale
administraþiei locale aflate unele în
pragul de a fi închise, gen servicii
de salubritate, nu prea mai existã
speranþe de angajare. Imaginea por-
þilor ferecate cu lacãtul pentru cã
familii întregi sunt plecate la mun-
cã în strãinãtate devine din ce în
ce mai prezentã în lumea satului
doljean.

Din totalul de 25.316 de persoa-
ne fãrã un loc de muncã, 3.494 be-
neficiazã de indemnizaþia de ºomaj
(75%). Numãrul ºomerilor neindem-
nizaþi în luna noiembrie 2015 era de
20.809 persoane (82,2%).

„La sfârºitul lunii noiembrie
2015, din totalul ºomerilor înre-

gistraþi în Dolj 14 % au vârsta sub
25 de ani; 6,9% între 25-29 de
ani; 21,1% între 30-39 de ani;
29% între 40-49 de ani; 14,2%
între 50-55 de ani, iar 14,8% au
peste 55 de ani. Dintre aceºtia
20.459 persoane (80,8%) sunt cu
studii primare, gimnaziale ºi pro-
fesionale, 3.928 (15.5%) au stu-
dii medii, iar 929 persoane (3.7%)
cu studii superioare”, ne-a decla-
rat ec. Carmen Ispas, director
executiv al Direcþiei Judeþene de
Statisticã Dolj.

Rata ºomajului înregistratã în
noiembrie 2015, în Dolj (8,9%) s-
a situat peste nivelul ratei ºoma-
jului la nivel naþional (4,9%) ocu-
pând locul al VI-lea pe þarã.
Domeniul privat bate pasul
pe loc

Dupã cum se menþioneazã ºi în
Anuarul Statistic 2013 al judeþu-

lui Dolj, “dezvoltarea sectorului
privat este insuficientã pentru a
crea un numãr corespunzãtor de
locuri de muncã, acoperirea ne-
ce-sarului sãu de resurse de mun-
cã bazându-se pe atragerea de
persoane active din sectorul pu-
blic ºi mai puþin pe repartiþii de la
oficiile forþei de muncã”. Cum, în
sectorul public se tot bate mone-
dã pe eficientizarea timpului de
lucru, iar la unele ministere chiar
se fac analize interne privind în-
tocmirea evidenþei lunare a timpu-
lui efectiv lucrat de cãtre perso-
nalul direcþiilor pentru agriculturã
judeþene ºi cum regiile locale în-
cep disponibilizãri masive, speran-
þe mai sunt în mediul de afaceri
privat. În caz contrar, dupã nu-
mãrul ºomerilor, Doljul îºi pãstrea-
zã, iatã, de ceva vreme, primul loc
pe þarã.

VALENTIN CEAUªESCU

Prin intervenþia consilierului Marian Irinei,
Preþul mediu la grâu

a rãmas la fel ca anul trecut
Consilierii judeþeni au aprobat, ieri, preþurile

medii ale produselor agricole pentru  anul 2016, în
vederea determinãrii veniturilor obþinute din aren-
darea bunurilor agricole. Reprezentanþii judeþului
au aprobat, totodatã, ºi preþul mediu/tonã de iarbã
obþinutã de pe pajiºti pe anul 2016.

Un calcul corect...
Consilierul judeþean

Marian Irinei a avut
o intervenþie foarte
bunã, la obiect, aces-
ta a sesizat cã preþul mediu propus
la grâu pentru 2016, ar fi mai mare
comparativ cu preþul propus pen-
tru 2015. Direcþia pentru Agricul-
turã Dolj a propus 0,65 lei/kg, cu
0,10 lei mai mult ca anul trecut.
Bine argumentat, informat la vir-
gulã, cu evoluþia preþurilor la ce-
reale pe bursele internaþionale, con-
silierul liberal, Marian Irinei a de-
montat construcþia specialiºtilor de

la Direcþia Agricolã. „Nu se poate
sã avem un preþ mai mare la grâu.
Este un dezastru pentru agriculto-
rii doljeni. Trebuie sã ne gândim
bine ceea ce votãm. Este fluctua-
þie ºi pe bursele internaþionale. M-
am interesat ºi sunt convins cã
preþul se va stabili pe undeva în
jurul sumei de 0,40 lei/kg. Propun
sã rãmânã ºi anul acesta acelaºi
preþ ca anul trecut, de 0,55 lei/kg.

Facem un bine judeþului ºi
oamenior care trãiesc din
agriculturã”, a  subliniat con-
silierul judeþean Marian Iri-
nei. Consilierii judeþeni au
fost de acord cu colegul lor,
proiectul fiind votat în for-
ma susþinutã de consilierul
liberal, preþul mediu la grâu
rãmânând 0,55 lei/kg.

MARGA BULUGEAN
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Ieri-dimineaþã, reprezentanþii
ISU Dolj au prezentat modul de
funcþionare a echipamentelor pen-
tru intervenþii în situaþii de urgen-
þã. Acestea au fost achiziþionate în
cadrul proiectului „Optimizarea
capacitãþii de intervenþie în situa-
þii de urgenþã în Regiunea Sud-Vest
Oltenia”, derulat prin „Programul

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vicepreºedintele CJ Dolj, Cristinel Iovan: „Dacã vrem sã solicitãm per-
formanþã din partea instituþiilor statului, în mod cert aceastã performanþã nu
poate fi atinsã fãrã unul dintre elementele principale, care se referã la dotare.
Resursa umanã exista, este foarte bine pregãtitã, dar timpul de intervenþie nu
era cel dorit, pentru cã aceºti oameni deosebiþi, care sunt chemaþi sã salveze
ºi sã protejeze vieþile noastre nu puteau sã ajungã fãrã o dotare corespunzãtoa-
re. De aceea, în urmã cu câþiva ani, când a apãrut aceastã oportunitate cu
fondurile europene, judeþul Dolj a fost cel care a luat aceastã iniþiativã de a ne
asocia cu celelalte judeþe ºi de a depune proiecte pentru atragerea de fonduri
europene. Am învãþat sã ne asociem, sã ne prioritizãm ºi sã depunem un
proiect, care nu a avut absolut niciun fel de problemã. Având aceastã experien-
þã ºi având o bunã colaborare mai ales cu Districtul Vratza, am venit ºi am
depus un alt proiect. E vorba de acest sediu pe care îl inaugurãm astãzi ( n.r.
ieri). Suntem conºtienþi de rolul pe care Consiliul Judeþean Dolj îl joacã în aceas-
tã regiune, de rolul pe care ISU Dolj în joacã ºi pregãtim ºi alte proiecte, un
muzeul al pompierilor, este vorba de o clãdire, monument istoric, aflatã tot în
curtea ISU ºi multe alte proiect”.

Prefectul judeþului Dolj, Nicolae Sorin Rãducan: „În calitatea de prefect
al judeþului Dolj ºi de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgen-
þã, pot sã vã spun cã sunt mult mai liniºtit când vãd cã eforturile Consiliului
Judeþean de a accesa fonduri europene s-au concretizat, astfel încât Inspecto-
ratul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia al Judeþului Dolj beneficiazã
acum de dotãri la cele mai înalte standarde, asemenea þãrilor dezvoltate din
Uniunea Europeanã. Datoritã acestor echipamente de ultimã generaþie avem
posibilitatea sã acþionãm la orice tip de intervenþie. S-au achiziþionat bãrci spe-
ciale, Doljul fiind un judeþ riveran Dunãrii, existã un echipaj de scafandri ºi, de
asemenea, personalul din cadrul ISU Dolj este foarte bine pregãtit sã intervinã în
perioada de iarnã. Vã felicit pentru noul sediu ºi îmi exprim speranþa cã împre-
unã vom putea face faþã oricãrei provocãri...”.

Domeniul gestionãrii situaþiilor de
urgenþã reprezintã o prioritate
pentru Consiliului Judeþean Dolj,
care s-a implicat în derularea unor
proiecte cu o valoare cumulatã ce
depãºeºte 20 de milioane de euro,
pentru investiþii ºi achiziþii destina-
te acestui sector cu o deosebitã în-
semnãtate.  „Centrul de coordo-
nare ºi conducere a intervenþiei în
caz de dezastre în zona transfron-
talierã” a fost inaugurat ieri, în pre-

zenþa oficialitãþilor locale ºi centra-
le, dar ºi a conducerii ISU de la ni-
velul tuturor judeþelor din regiunea
Olteniei. Înainte de a tãia panglica
inauguralã pompierii au prezentat
modul de funcþionare a echipamen-
telor pentru intervenþii în situaþii
de urgenþã, care au fost achiziþio-
nate în cadrul proiectului „Optimi-
zarea capacitãþii de intervenþie în
situaþii de urgenþã în Regiunea
Sud-Vest Oltenia”.

Operaþional Regional, Axa priori-
tarã 3, Domeniul major de inter-
venþie 3.3 – Îmbunãtãþirea dotãrii
cu echipamente a bazelor operaþi-
onale pentru intervenþii în situaþii
de urgenþã”. Proiectul, în valoare
de aproximativ 6,4 milioane de lei,
inclusiv TVA, valoarea eligibilã ne-
rambursabilã din Fondul pentru

Dezvoltare Regionalã constând în
5,2 milioane de lei, iar cea neram-
bursabilã din bugetul naþional fiind
de peste 800.000 de lei (la aceste
sume adãugându-se contribuþiile
locale ale Consiliilor Judeþene par-
te din proiect, în cuantum de
169.500 de lei), are ca beneficiar
Asociaþia de Dezvoltare Interco-
munitarã Sud-Vest Oltenia, formatã
din cele cinci judeþe – Dolj, Olt,
Gorj, Mehedinþi, Vâlcea, Consiliul
Judeþean Dolj fiind liderul structu-
rii amintite. „În calitate de lideri de
proiect, am achiziþionat, printr-un
demers cu finanþare europeanã în
valoare de aproximativ 1,5 milioa-
ne de euro, zece noi utilaje pentru
dotarea inspectoratelor pentru si-
tuaþii de urgenþã din Oltenia: trei
autofreze de zãpadã; cinci autove-
hicule cu ºenile/roþi tip UTV ºi
douã autospeciale FRAP. Anterior
au mai fost cumpãrate 54 de echi-
pamente”, a precizat Cristinel Io-
van, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.
„Cu noile dotãri, vom ajunge în
zonele cel mai greu accesibile”

Centrul a fost finanþat în ca-
drul Programului de Cooperare
Transfrontalierã România-Bulga-
ria 2007-2013, Axa prioritarã 2, a
cãrui valoare totalã eligibilã este
de 5.570.120 euro, din care
724.115, 62 euro reprezintã co-
finanþãrile de la bugetul de stat
(13%) ºi 121.428,62 euro, con-
tribuþia partenerilor (2,18%). Pro-
iectul  are ca beneficiar direct ad-
ministraþia judeþeanã,  partenerii au
fost ISU Oltenia ºi Administraþia
Districtualã Vratsa din Bulgaria.
Grupurile þintã vizeazã locuitorii
districtului Vratsa ºi ai judeþului
Dolj, care pot fi afectaþi de con-
secinþele ºi daunele cauzate de
dezastrele naturale, precum ºi au-
toritãþile implicate în managemen-
tul situaþiilor de urgenþã ºi alte
categorii speciale ale publicului þin-
tã, cum ar fi ONG-urile, compa-
nii de asigurare, organizaþii uma-
nitare. Proiectul a vizat, printre
altele, construirea unei clãdiri cu
trei niveluri pentru Centrul de co-
ordonare ºi conducere a interven-
þiei în caz de dezastre în regiunea
transfrontalierã ºi dotarea aceste-
ia, precum ºi achiziþionarea de
echipamente pentru situaþii de ur-
genþã destinate partenerilor din
ambele þãri – în cazul Doljului fi-
ind vorba despre 5 pompe moto-
rizate pentru apã ºi o ambarcaþiu-

ne cu motor pentru cãutare ºi sal-
vare. „Cu noile dotãri, vom ajun-
ge în zonele cel mai greu accesi-
bile. Este pentru prima datã când,
la Dolj, dispunem de o autoºeni-
latã, foarte necesarã, fiindcã s-a
vãzut cã, fãrã aceasta ne-a fost
foarte greu sã intervenim. Pot spu-
ne cã, la Craiova, suntem oricând

capabili sã intervenim, în orice fel
de situaþii, ºi sper sã nu mai fim
puºi în situaþia de a cere unor
agenþi economici sã ne punã la
dispoziþie utilaje grele necesare
intervenþiilor de orice fel, fie ele
provenite din prãbuºiri sau, Doam-
ne fereºte!, cutremure.”, a spus
col. Constantin Florea.

O investiþie de peste 5 milioane de euro
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Peste 400 de ani
de atestare
documentarã

Despre Cârcea se poate vorbi
din vremuri vechi, iar actele stau
dovadã în acest sens. Pe 9 iunie
1582, Domnitorul Þãrii Româ-
neºti, Mihnea Turcitul, atesta do-
cumentar, pentru prima datã, lo-
calitatea, sub numele de Crãcioa-
ia, când „întãrea lui Dumitru ban
ºi lui Stãnilã postelnic, o funie în-
treagã în Crãcioaia, pentru cã a
cumpãrat-o de la Ivan, pentru
1.000 aspri turceºti (conform
monografiei comunei, editatã în
2011, sub denumirea „Din istoria

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Sunt doar câþiva kilometri de Cra-
iova, o comunitate ruralã, scriptic
vorbind, dar care oferã condiþii de
mediu urban, demne de secolul XXI.
Tot ce þine de confortul zilelor noas-
tre este prezent la Cârcea, pentru cã
la ea ne referim: apã, canalizare, ali-
mentare cu gaze, atrageri de inves-
titori economici, asfalt etc.Prin efort
bugetar propriu, administraþia publi-

cã localã a finalizat, în 2015, douã
proiecte de anvergurã, care i-ar face
invidioºi ºi pe reprezentanþii unor
oraºe ºi municipii. Practic, la Câr-
cea, se trãieºte modern, istoria are
locul ei, iar transformãrile au venit
în acelaºi timp cu desprinderea de
Coºoveni, când primarul, de atunci
ºi de acum, a pus în practicã proiec-
tele de dezvoltare.

multimilenarã a satelor Cârcea ºi
Preajba” – n.r.)”. În 1831, con-
form aceluiaºi volum amintit, în
1831 satul este înregistrat în ca-
tagrafia obºteascã a Þãrii Româ-
neºti, ca „moºie megieºeascã stã-
pânitã de-a valma pe cinci moºii:
popa Dumitru sin Obicel (nedo-
cumentatã clar, „sin ” însemnând
„fiu”, dupã grafia ºi vorbirea ace-
lor ani), Dumitraºcu sin Dumitru
Chintel (Chintescu), Stanciu Gio-
culescu, Dumitru Gioculescu ºi
Diaconu Ion Gioculescu”. Anii au
trecut, istoria ºi-a urmat cursul,
Cârcea s-ia pierdut statutul de
comunã ºi a intrat, ca sat, în com-
ponenþa comunei Coºoveni. Au
fost ani grei, s-a trecut prin mai

multe regimuri politice ºi, în 2004,
ºi-a recãpãtat statutul de unitate
administrativã independentã, prin
desprinderea de Coºoveni. A fost
începutul transformãrilor...

„Ne mândrim
cu ceea ce am
realizat”

Primul primar al comunei, în
epoca modernã, a fost, este ºi în
prezent, ing. Valericã Pupãzã,
care, la momentul reînfiinþãrii co-
munei, era viceprimar la Coºo-
veni, avea deja experienþã în do-
meniu, ºi este unul dintre autorii
Monografiei. „A fost un început
ºi, ca oricare astfel de moment, a
fost unul destul de dificil. Din pri-
mele zile, am gândit proiecte de
dezvoltare a comunei. Am intro-
dus, în 2005, sistemul centralizat
de alimentare cu gaze, iar, în pre-
zent, de la noi au tras conducte ºi
comunele limitrofe. Introducerea
apei potabile, canalizãrii, asfalta-
rea strãzilor, Internet-ul au fost,
din primele momente, prioritãþi ale
noastre ºi, acum, putem spune cã
suntem în grafic ºi ne mândrim
cu ceea ce am realizat”, a preci-
zat Valericã Pupãzã.

Un sediu cultural-
sportiv de invidiat

Rezultatele se vãd cu ochiul li-
ber. Dacã în anii
precedenþi s-a fi-
nalizat noua clã-
dire a Primãriei,
construirea unui

sediu pentru dispensarul uman, în
2015 s-au realizat douã proiecte de
anvergurã, ambele prin efortul bu-
getar propriu. „Cel mai important
proiect a fost canalizarea a peste
13 km din localitate ºi punerea în
funcþiune a staþiei de epurare ºi am
intrat în execuþie pe aceleaºi coor-
donate ºi cu cartierul din zona
„Ford”, în septembrie 2016 fiind
termenul-limitã de finalizare. De
asemenea, o altã lucrare cu care
ne mândrim este ridicarea Centru-
lui Cultural Sportiv, tot din fonduri
proprii. Cred cã rivalizãm cu ora-
ºe sau municipii din þarã la ceea ce
oferim cetãþenilor ºi credeþi-mã cã
nu sunt laude fãrã acoperire”, a
mai spus primarul de la Cârcea. ªi
are dreptate: un stadion care riva-
lizeazã cu cele ale unor echipe care
evolueazã în eºaloane superioare
(echipa din comunã activând în
Divizia D – n.r.), un teren cu ga-
zon sintetic, un Centru Cultural cu
o salã de spectacole de 250 de lo-
curi, prevãzutã cu cabine pentru
profesioniºtii scenei, o salã de con-
ferinþe, un spaþiu cu patru piste
pentru practicarea bowling-ului, cu
dotãrile tehnice ºi echipamentele
necesare, mese de biliard, salã de
fitness, o încãpere imensã care
poate fi oricând transformatã în
discotecã, supraveghere video etc.,

în aprilie fiind prevãzutã darea ofi-
cialã în folosinþã.

Dezvoltare
în ritm accelerat

În acest an, investiþiile vor con-
tinua la Cârcea. În septembrie vor
începe, prin accesarea unor fon-
duri europene în valoare de 3,5
milioane de euro, lucrãrile de in-
troducere a alimentãrii cu apã ºi a
canalizãrii în zonele care, pânã în
prezent, nu au fost acoperite. De
asemenea, se va demara, în scurt
timp, asfaltarea strãzilor unde sunt
introduse toate utilitãþile. Comu-
na s-a extins foarte mult în ulti-
mii ani, are o populaþie de peste
3.400 de locuitori, cu o suprafaþã
de mai bine de 3.300 ha, din care
1.800 intravilan. Sunt în jur de
250 de societãþi comerciale care
îºi desfãºoarã activitatea în loca-
litate, care au creat locuri de mun-
cã, se solicitã anualcirca 300 de
autorizaþii de construire, cu tot
ceea ce presupune aceasta, astfel
încât se poate vorbi despre un
ritm de dezvoltare accentuat. „În
doi ani, toate strãzile din comunã
vor avea toate utilitãþile necesare
– gaze, apã, canalizare, curent
electric, asfalt. Aici, vor fi create
condiþii de oraº”, a mai spus Va-
lericã Pupãzã.
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Sfârºit de ianuarie la TNC cu montãri
ale unor celebre texte dramatice
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Un juriu derutant!Un juriu derutant!Un juriu derutant!Un juriu derutant!Un juriu derutant!
MIRCEA CANÞÃR

Craiova a ratat, în pofida strãdaniei – pe
alocuri sincopatã – recunoscute de juriul de-
semnat, accederea pe “lista scurtã” a candi-
datelor din þara noastrã, rãmase în competi-
þie, pentru dobândirea statului de Capitalã
Culturalã Europeanã în 2021. Opþiunile sub-
iective ale juriului, la reuniunea de preselec-
þie, din decembrie, s-au oprit la municipiile
Baia Mare, Cluj-Napoca, Timiºoara ºi Bucu-
reºti. Cum însuºi conceptul de Capitalã
Culturalã Europeanã are o semanticã real-
mente “variabilã”, a fost mai greu de accep-
tat decizia contestabilã a juriului, condus de
britanicul Steve Green, cu peste 30 de ani
de experienþã internaþionalã culturalã ºi în
relaþiile cu consulatele britanice de profil,
absolvent al Academiei de Arte Regale, cu
stagii la European Union National Institutes
of Culture, în fine, obiºnuit cu tainele de-
mersurile pe care le patroneazã. Asociaþia
“Craiova Capitalã Culturalã Europeanã în
2021” a contestat, inoperant, procedura pre-
liminarã de preselecþie, invocând o serie de
argumente deloc de neluat în seamã. Comen-
tariul de faþã nu se doreºte o consolare a în-

vinºilor, printr-un parti pris facil, ci doar re-
levarea subiectivismului aiuritor al comisiei
prezidatã de Steve Green, acompaniat de
doamnele Raluca Velisar ºi Valentina Iancu,
membri ai juriului desemnaþi de Ministerul
Culturii, condus de conf. univ. Vlad Alexan-
drescu, “titulare” pe la Muzeul Naþional de
Artã Contemporanã. Spre ruºinea noastrã,
nu avem idee de expertiza domniilor lor, în
ceea ce au fost chemate sã facã. Mai exact,
sã-ºi dea cu pãrerea. În orice caz, nu poþi
saluta organizarea impecabilã a Festivalului
„Shakespeare”, cu eforturi financiare con-
sistente, ºi trece cu vederea faptul, mai mult
decât notoriu, cã “texanul” Robert Wilson
doar la Craiova, ºi nu în altã parte, a pus pe
scena Teatrului Naþional “Marin Sorescu”,
într-o regie insolitã “Rinocerii” lui Eugen Io-
nescu. Aici vorbim de rafinamente. De bun
gust, de o filosofie a culturii. Sã discutãm
acum de mesajul piesei? Un comentariu sub-
secvent ºi în legãturã cu marele sculptor Con-
stantin Brâncuºi, altminteri evocat, fiindcã
toatã comisia – juriul – s-a dovedit cam fãrã...
cap. La Craiova, marele Constantin Brâncuºi

ºi-a petrecut câþiva ani din viaþã, a fãcut ºcoala
de meserii (1894-1897) cu burse de la Epi-
tropia bisericii Madona Dudu, Prefecturã ºi
Consiliu Judeþean, a fost bãiat de prãvãlie în
zona Gãrii, angajat la Petre Rucanu, dupã ce
fusese angajat la prãvãlia lui Ion Gheorghiu
ºi cafeneaua lui Troceanu, aici ca garcon,
ceea ce nu a uitat niciodatã, încât a “clãm-
pãni”, fiindcã asta s-a întâmplat, despre “lip-
sa de inspiraþie a Craiovei de a se folosi un
brand cultural existent” este de-a dreptul je-
nantã. Nu Craiova, deºi despre aºa ceva e
vorba, ci Ministerul Culturii, populat de la
început cu competenþe polivalente de cali-
brul doamnelor Raluca Velisar ºi Valentina
Iancu, au dus lucrurile unde sunt, ºi în pri-
vinþa lui Constantin Brâncuºi. Verdictul ju-
riului condus de Steve Green nu a picat de-
loc bine. Ci aidoma unui pahar cu venin. Nu
se moare din asta. ªi oricum, nu un juriu,
indiferent de anvergura intelectualã a celor
care îl compun, este apt sã confere notã de
trecere culturii din zonã, preocupãrilor în
acest teritoriu. Sã provoace o descurajare fra-
pantã. Paradoxal, când echipa Craiovei îºi ex-

punea “ºnur” sintezele, bine însuºite, din
dosarul special întocmit, juriul pãrea... fas-
cinat de buna pregãtire prealabilã, neschiþând
vreo nedumerire, încruntare sau simptom de
vagã nemulþumire. E complicatã discuþia, fi-
indcã poþi “executa” pe cineva ºi cu zâm-
betul deplin pe buze. Nu e mai puþin adevã-
rat cã “echipa” primarului Lia Olguþa Vasi-
lescu a lãsat impresia unui provizorat, chiar
amatorism strãveziu pe alocuri. Instituþii
fanion ale urbei, nu le mai enumerãm, au
evitat premeditat orice implicare. Când în-
sãºi Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Dolj
nu are director de peste un an de zile, ºi
numirea acestuia depinde de ministerul de
resort, nu de autoritãþile locale, putem cre-
de ºi altceva: schimbarea guvernului, care a
presupus ºi un alt ministru al Culturii, un
“tehnocrat” venit din diplomaþie, a defavo-
rizat într-un fel Craiova, municipiu cunos-
cut ca fief social-democrat. E o pãrere. Dupã
“hei-rupul” care s-a resimþit, în teritoriul
culturii doljene, poate cã o revedere de fond
a liniilor de sens, printr-o strategie coerentã,
meritã avutã în vedere.

Asociaþia Interculturalã Româ-
no-Coreeanã (AIRC), Asociaþia
Global Help prin Centrul de Infor-
mare pentru Strãini Craiova (CIS)
ºi Universitatea din Craiova – prin
Departamentul de Relaþii Interna-
þionale, în colaborare cu Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, vor organiza mâine, 30 ia-
nuarie, în holul central al Univer-
sitãþii din Craiova, a III-a ediþie a
Zilei multiculturalitãþii, „Craiova
Multicultural Day”. Programul se
va desfãºura în intervalul orar
11.00-15.00.

Potrivit reprezentanþilor Univer-
sitãþii craiovene, evenimentul va
reuni reprezentanþi din 16 þãri, de
pe tot globul, nu doar din Uniunea
Europeanã. Alãturi de România,
vor fi reprezentate þãri precum Af-

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” îi aºteaptã pe craioveni
sã vizioneze ultimele reprezentaþii
ale lunii ianuarie. Astã-searã, de
la ora 18.30, este prezentatã
montarea piesei cehoviene
„Pescãruºul” – dupã un celebru
text dramatic „despre iubiri
neîmplinite, o poveste frumoasã
ºi tristã, ca în viaþa de zi cu zi”,
în viziunea regizorului Yiannis
Paraskevopoluos.

«„Pescãruºul” este un
spectacol care te captiveazã prin
mãiestria artisticã actorilor
Cerasela Iosifescu – în rolul
autoritarei doamne Arkadina, a
Iuliei Colan – ingenua Nina,
Sorin Leoveanu – scriitorul
Trigorin ºi Vlad Udrescu – în
rolul mai puþin cunoscutului
creator Konstantin Treplev, dar
ºi prin forþa izbitoare a energiei
culorilor din decorul ºi costume-
le imaginate de Lia Dogaru.
Muzica este special creatã de
compozitorul grec Manos
Milonakis», menþioneazã repre-
zentanþii teatrului.

Spectacolul – care a avut
premiera pe 5 decembrie 2015 –

Sfârºit de ianuarie la TNC cu montãri
ale unor celebre texte dramatice

îi mai are în distribuþie pe actorii
Valentin Mihali, Iulia Lazãr,
Adrian Andone, Anca Dinu,
Dragoº Mãceºanu, Eugen Titu
ºi Cãtãlin Vieru. Versiunea
scenicã a spectacolului se
bazeazã pe traduceri semnate de
Maºa Dinescu, Moni Ghelerter
ºi R. Tegulescu. Urmãtoarele
reprezentaþii cu „Pescãruºul”
sunt anunþate pentru 12 ºi 13
februarie.

Sâmbãtã ºi duminicã, de la
ora 18.30, se joacã din nou „O
furtunã”, de William Shake-
speare, în regia lui Silviu
Purcãrete, scenografia lui
Dragoº Buhagiar, pe muzica lui
Vasile ªirli. Spectacolul – a
cãrui premierã a avut loc pe 18
februarie 2012 – îi are în
distribuþie pe Ilie Gheorghe,
Sorin Leoveanu, Valentin Mihali,
Romaniþa Ionescu, Constantin
Cicort, Nicolae Poghirc, Adrian
Andone, Angel Rababoc, Cãtãlin
Bãicuº, George Albert Costea,
Cãtãlin Vieru, Iulia Lazãr,
Monica Ardeleanu, Iulia Colan ºi
Petra Zurba.

MAGDA BRATU

Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din
România (ANOSR) a cerut Ministerului Educaþiei ad-
optarea unei metodologii de finanþare a universitãþilor
pentru acest an, care sã prevadã alocarea de fonduri
pentru acest tip de instituþii ºi în funcþie de “anumiþi
indicatori calitativi de performanþã”, se spune într-un
comunicat remis ieri Mediafax.

ANOSR vrea ca universitãþile sã fie finanþate þi-
nându-se cont de criterii ca: “numãrul de cadre di-
dactice, tineret (de pânã în 35 de ani), activitãþile de

ANOSR: Finanþarea universitãþilor trebuie sã se facã
ºi dupã “anumiþi indicatori calitativi de performanþã”

cercetare ale studenþilor, numãrul de studenþi strãini,
numãrul de studenþi ºi de cadre didactice care au par-
ticipat în programe de mobilitãþi, numãrul de partene-
riate internaþionale, contribuþia universitãþii la fondul
de burse, numãrul de locuri de cazare, capacitatea de
a integra ºi susþine studenþi proveniþi din medii defa-
vorizate, transparenþa de care dã dovadã universita-
tea prin calitatea ºi conþinutul informaþiilor furnizate
prin intermediul propriilor site-uri”.

“Bugetul educaþiei este prea mic ºi insuficient pen-
tru nevoile existente în sistem, aºa cã trebuie sã ne
asigurãm cã mãcar banii care existã sunt distribuiþi ºi
utilizaþi cu folos, acolo unde este nevoie de ei”, consi-
derã asociaþia studenþilor.

În acest context, Ministerul Educaþiei ar trebui “sã
dea dovadã de responsabilitate ºi sã îºi asume o re-
formã realã a modului de finanþare a universitãþilor,
implementând o metodologie care sã conþinã indica-
tori clari, transparenþi ºi care sã mãsoare performan-
þa universitãþilor”, aceasta fiind “ în favoarea dezvol-
tãrii ºi progresului sistemului educaþional românesc
ºi, bineînþeles, în avantajul direct al studenþilor, uni-
versitãþile fiind stimulate sã se preocupe mai mult de
calitatea serviciilor pe care le oferã acestora”, consi-
derã Vlad Cherecheº, preºedintele ANOSR.

ganistan, Coreea de Sud, Franþa,
Mexic, Moldova, Nigeria, Polonia,
Zimbabwe ºi comunitatea româ-
nilor de pe Valea Timocului. Li se
va alãtura AIESEC, cu traineri din
Brazilia, China, Indonezia, Peru,
Turcia ºi Ucraina.

«În cadrul „Craiova Multicul-
tural Day”, fiecare þarã participantã
va avea amenajat un stand de pre-
zentare cu obiecte ºi produse tra-
diþionale, expoziþie de fotografii etc.
Vizitatorii vor avea ocazia sã admi-
re porturi populare ale altor popoa-
re, sã se delecteze cu frumuseþile
altor þãri ºi sã afle mai multe infor-
maþii despre acestea. Totodatã, or-
ganizatorii au pregãtit ºi un program
artistic cu dansuri ºi muzicã din
diverse state», se precizeazã într-
un comunicat de presã.

MAGDA BRATU

Ziua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din CraiovaZiua multiculturalitãþii, la Universitatea din Craiova
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Peste 100 de migranþi, între care ºi 34
de copii, care cãlãtoreau de mai multe zile
pe Marea Mediteranã cu o barcã gonfla-
bilã de mici dimensiuni în pericol de scu-
fundare au fost salvaþi de o navã a Poliþiei
de Frontierã Române ºi predaþi autoritãþi-
lor italiene în Portul Lampedusa. Potrivit
unui comunicat al Poliþiei de Frontierã,
nava “ªtefan cel Mare”, aflatã în misiune
de patrulare în cadrul Operaþiunii Mariti-
me Comune Triton 2015/Triton 2016 co-
ordonatã de Agenþia Europeanã pentru
Gestionarea Cooperãrii Operaþionale la
Frontierele Externe ale statelor membre
ale Uniunii Europene (FRONTEX), a pri-
mit, marþi, în jurul orei 18.00, o solicitare
de la Centrul Maritim de Coordonare
(MRCC Rome) pentru a salva peste 100
de persoane aflate pe o ambarcaþiune gonflabilã,
în pericol de scufundare în Marea Mediteranã.
“În jurul orei 22.00, nava «ªtefan cel Mare» a
Poliþiei de Frontierã Române a localizat ambar-
caþiunea gonflabilã la bordul cãreia se aflau pes-
te 100 de persoane. În urma evaluãrii situaþiei de
la faþa locului (temperaturã scãzutã, supraaglo-

Virusul Zika
se propagã într-un
ritm exploziv,
avertizeazã OMS

Virusul Zika se propagã într-
un ritm exploziv, a avertizat,
ieri, Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii (OMS). O reuniune
de urgenþã privind pericolele
reprezentate de acest virus va
avea loc în luna februarie.
Virusul Zika, purtat de þânþari
din specia Aedes, este conside-
rat a fi responsabil de malfor-
maþiile cu care se nasc unii
copii - au creierul subdezvoltat,
ceea ce cauzeazã probleme
majore de dezvoltare, condu-
când chiar ºi la moartea
acestora. În prezent nu este
disponibil vreun tratament sau
vaccin. Infecþia, care provoacã
simptome precum o febrã
moderatã, conjunctivitã ºi
dureri de cap, a fost depistatã
deja în 21 de þãri din Caraibe,
America de Nord ºi America de
Sud. Din luna noiembrie, în
Brazilia au fost raportate 4.000
cazuri de infecþie cu virusul
Zika. Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii a avertizat cã acesta
se poate rãspândi pe ambele
continente americane. ªi în
Marea Britanie s-au înregistrat
cazuri de febrã Zika, în cazul
unor turiºti care s-au întors din
America de Sud. Recent, un
turist danez care a vizitat
America de Sud ºi Centralã a
fost diagnosticat, de asemenea,
cu febrã Zika. Starea sa
generalã a fost evaluatã de
medici ca fiind bunã, motiv
pentru care a fost externat din
spital.

Franþa îndeamnã
UE sã adopte noi
sancþiuni împotriva
Iranului, din cauza
programului
balistic

Franþa a cerut celorlalte
state membre ale Uniunii
Europene sã analizeze posibili-
tatea impunerii unor noi
sancþiuni împotriva Iranului,
dupã recentele teste cu rachete.
Propunerea a fost fãcutã
imediat dupã ce preºedintele
Iranului, Hassan Rohani, a
vizitat Franþa, unde a semnat
acorduri în valoarea de miliar-
de de dolari. Statele Unite ºi
Uniunea Europeanã au
suspendat pe 16 ianuarie
sancþiunile economice ºi
diplomatice care erau impuse
Iranului din cauza programu-
lui nuclear. Dupã recentele
teste balistice efectuate de
regimul islamist de la Teheran,
Statele Unite au impus noi
sancþiuni Iranului, îndemnând
UE sã procedeze similar. În
acest context, Franþa a propus
noi sancþiuni împotriva
Iranului, iar Uniunea Euro-
peanã va analiza proiectul.

Un prânz oficial la care urmau
sã participe preºedintele Iranului,
Hassan Rohani, ºi ºeful statului
francez, Francois Hollande, la Pa-
ris, a fost anulat în ultimul mo-
ment întrucât oficialii francezi au
refuzat sã scoatã vinul din meniu.
Preºedintele Iranului a efectuat un
tur al Europei cu scopul de a atra-
ge cât mai mulþi oameni de afa-
ceri pentru a investi în þara sa, ie-
ºitã de curând de sub interdicþiile
ONU. Hassan Rohani trebuia sã
serveascã prânzul alãturi de Fran-
cois Hollande, iar francezii au in-
sistat ca la masã sã fie servitã
mâncare localã, alãturi de vin, însã
iranienii au dorit un meniu în con-
formitate cu religia musulmanã. În
lipsa unui acord, oficialii de la

Hillary Clinton, care candideazã
la învestitura Partidului Democrat
pentru alegerile prezidenþiale din
Statele Unite, a declarat cã l-ar pro-
pune pe Barack Obama pentru un
post de judecãtor la Curtea Supre-
mã, dacã ar fi aleasã preºedinte. În
cadrul unui eveniment de campa-
nie desfãºurat la Deocorah, în sta-
tul Iowa, Hillary Clinton a fost în-
trebatã de un alegãtor dacã ar lua în
considerare posibilitatea de a-l numi
pe Barack Obama la Curtea Supre-
mã, în cazul în care va deveni pre-
ºedintele SUA. “Ce idee grozavã!
Nimeni nu mi-a sugerat asta pânã
acum, îmi place!”, a rãspuns can-
didata la învestitura democratã, care
a fost secretarul de Stat al lui Ba-
rack Obama. “S-ar putea sã aibã alte

Tot mai mulþi refugiaþi irakieni,
nemulþumiþi de mâncare, adãpos-
turile precare ºi de ritmul lent al
procesãrii cererilor de azil, se în-
torc în þara lor, dezamãgiþi de via-
þa în Germania, relateazã Euro-
news în pagina electronicã. Soþu-
lui meu i-a plãcut ideea de a veni
aici. I-a vãzut pe alþii ºi a vrut sã-i
imite”, a declarat o femeie de etnie
kurdã. “Am petrecut aproximativ
trei luni aici. Nu am primit nimic.

Peste 100 de migranþi aflaþi pe o barcã gonflabilã
în Marea Mediteranã, salvaþi de o navã româneascã

merarea bãrcii ºi riscul iminent de a se scufun-
da) poliþiºtii de frontierã români au decis ca per-
soanele sã fie aduse la bord. Astfel, toþi cei 119
imigranþi au fost transferaþi la bordul navei «ªte-
fan cel Mare», unde personalul Poliþiei de Fron-
tierã Române le-a acordat asistenþã ºi primul aju-
tor”, se precizeazã în comunicatt. Imigranþii, toþi

bãrbaþi, între care ºi 34 de copii, erau deshi-
drataþi ºi aveau simptome de hipotermie. Ei
au declarat cã provin din Gambia, Senegal,
Guineea Bissau, Liberia, Camerun, Sierra
Leone ºi Mali ºi cã intenþionau sã ajungã în
Spaþiul Schengen. Nava Poliþiei de Frontierã
a ajuns în apropierea Portului Lampedusa,
unde imigranþii au fost preluaþi de ambarcaþi-
unile autoritãþilor italiene. “Pe timpul îmbar-
cãrii migranþilor la bordul navei, în timpul
deplasãrii la locul de debarcare, cât ºi pe tim-
pul debarcãrii (activitãþi desfãºurate pe mare),
nu au fost probleme, activitãþile desfãºurân-
du-se în siguranþã atât pentru migranþi, cât ºi
pentru echipaj”, se mai aratã în comunicatul
Poliþiei de Frontierã. La finalizarea acþiunii de
salvare, nava “ªtefan cel Mare” ºi-a reluat
misiunea în cadrul operaþiunii Frontex. Ob-
iectivul principal al Operaþiunii Comune Tri-

ton 2015/Triton 2016, organizatã sub egida Fron-
tex în cadrul proiectului Reþeaua Europeanã de
Patrulare (EPN), este de a contracara fenome-
nul de migraþie ilegalã, precum ºi de cãutare ºi
salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare,
la frontiera externã a Uniunii Europene.

Tot mai mulþi refugiaþi se întorc în Irak, dezamãgiþi de condiþiile oferite în Germania
Mâncarea era proastã ºi puþinã. Ne
ofereau o bucatã de pâine cu brân-
zã ºi un castravete. Cum poate ci-
neva supravieþui iernii reci cu ase-
menea mâncare? Copiii noºtri plân-
geau de foame. Am cheltuit 11.000
de dolari ºi ne-am întors acasã cu
mâna goalã”, a adãugat ea. Numã-
rul irakienilor care se întorc în þara
lor a început sã creascã în ultime-
le luni ale anului 2015. În decem-
brie, 200 de irakieni s-au întors

acasã. Creºterea cererii a determi-
nat compania aerianã Iraqi Airwa-
ys sã introducã trei zboruri pe sãp-
tãmânã, de la Berlin, Dusseldorf ºi
Frankfurt. “Avem trei zboruri pe
sãptãmânã, aproape 100 de refu-
giaþi sãptãmânal. Numãrul lor creº-
te continuu. A început în septem-
brie ºi numãrul continuã sã creas-
cã”, a declarat o angajatã a com-
paniei aeriene, Andesha Karim.
Mulþi afirmã cã se întorc în Irak

cu mai puþin decât aveau când au
sosit în Germania. Organizaþia In-
ternaþionalã pentru Migraþie le ofe-
rã asistenþã financiarã celor care
nu îºi pot plãti cãlãtoria cu avio-
nul. De asemenea, statul german
plãteºte biletul de avion cãtre Er-
bil, în valoare de 300 de euro.
Ambasada irakianã a furnizat do-
cumente de cãlãtorie multor ira-
kieni care vor sã se întoarcã în
þara lor.

Hillary Clinton afirmã cã l-ar propune pe Barack
Obama la Curtea Supremã, dacã va deveni preºedinte

câteva lucruri de fãcut, dar vã
spun, este o idee grozavã”, a
continuat ea. Clinton a mai afir-
mat cã urmãtorul preºedinte ar
putea numi pânã la trei judecã-
tori la Curtea Supremã ºi a re-
venit la posibilitatea desemnã-
rii lui Obama. “Cu siguranþã aº
lua asta în considerare”, a spus
ea în faþa mulþimii de 450 de
persoane. “Este sclipitor ºi poa-
te susþine un argument, a fost
profesor de drept, aºa cã are
toate atuurile”, a subliniat ea.

“Însã va trebui sã avem un Senat
(controlat de Partidul) Democrat
pentru a obþine confirmarea lui, aºa
cã va trebui sã mã ajutaþi cu asta,
bine?”, a precizat Hillary Clinton. În
2014, într-un interviu pentru New
Yorker, preºedintele Obama nu era
sigur cã ºi-ar dori un post la Curtea
Supremã. “Iubesc dreptul, din punct
de vedere intelectual”, a spus atunci
Obama. “Îmi place sã rezolv aceste
probleme, sã mã lupt cu aceste ar-
gumente. Îmi place sã predau. Îmi
este dor de clasã ºi de interacþiunea
cu studenþii. Dar cred cã a fi jude-
cãtor este puþin cam sobru pentru
mine. Mai ales dupã ce am petrecut
ºase ani - ºi vor fi opt ani - în aceastã
bulã, cred cã am nevoie sã ies pu-
þin”, a precizat el.

Un prânz oferit în onoarea preºedintelui Iranului,
anulat pe motiv cã oficialii francezii nu au vrut

sã scoatã alcoolul din meniu
Paris au încercat varianta unui mic
dejun între cei doi preºedinþi, însã
se pare cã liderul iranian a consi-
derat prima masã a zilei “prea ief-
tinã”. “Cei doi lideri tocmai au ra-
tat o mare oportunitate pentru a
se întâlni într-un mediu relaxat”,
a declarat o sursã diplomaticã pen-
tru postul de radio RTL. Spre de-
osebire de oficialii francezi, cei de
la Vatican au avut grijã sã scoatã
bãuturile alcoolice din meniu
atunci când Hassan Rohani s-a
întâlnit cu Papa Francisc ºi cu
oficialii italieni, prilej cu care ºeful
statului iranian a semnat acorduri
comerciale cu Italia în valoare de
peste 15 milioane de euro. Dupã
ce a avut mai multe întâlniri cu di-
verºi reprezentanþi ai unor compa-

nii importante din Franþa,
Rohani, care este primul
preºedinte al Iranului aflat
într-o vizitã în Franþa din
1999, urmeazã sã susþinã
un discurs, joi, în cadrul
forumului franco-iranian,
unde mai mulþi miniºtri ira-
nieni îºi vor expune pla-
nurile de viitor în ceea ce
priveºte viitoarele acorduri
economice.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
COMPLETARE ORDINE DE ZI

a Adunãrii Generale Ordinare a Ac-
þionarilor Societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A. cu sediul în Craio-
va, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demi-
sol, cam. D1, jud. Dolj CUI 2291704,
înmatriculatã sub nr. J16/130/1991.
In conformitate cu prevederile art.
117 ind 1 din Legea nr. 31/1990,
Legea Societãþilor, cu modificãrile
ºi completãrile ulteriaoare, în ter-
men legal, se completeazã ordinea
de zi a  Adunãrii Generale  Ordina-
re a Acþionarilor Societãþii CLÃDI-
REA  PROIECT S.A. din data de
19.02.2016, ora 11.30, astfel cum a
fost publicatã în Monitorul Oficial
nr. 285 din data de 19.01.2016 par-
tea a IV a, respectiv în ziarul “Cu-
vantul Libertãþii” din data de
19.01.2016, la solicitarea acþionaru-
lui SC Civitas PSG SRL formulatã
prin adresa nr.429 din data
26.01.2016, astfel: Se adauga punc-
tul 7, pe ordinea de zi: “7. Ratifica-
rea mandatului administratorului
unic dl. CIUCIU ION-CONSTANTIN,
în ceea ce priveste semnarea, în
numele ºi pentru Societatea CLÃ-
DIREA  PROIECT S.A a Actului Adi-
þional nr.3/21.01.2016 privind înce-
tarea contractului de administrare
a imobilului situat în Craiova, str.
Ion  Maiorescu, nr. 4, jud. Dolj, pro-
prietatea CLÃDIREA PROIECT SA
CRAIOVA începând cu data de
01.02.2016”. Data, ora ºi locul în care
va avea loc Adunarea Generalã Or-
dinarã a Acþionarilor, precum ºi alte
detalii relevante sunt menþionate în
Convocatorul, publicat în Monito-
rul Oficial ºi în cotidianul anterior
menþionate, conform dispoziþiilor
legale. Administratorul Unic al Soc.
CLÃDIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN.

I N FO R M A R E Aceastã infor-
mare este efectuatã de CNTEE Trans-
electrica SA-Sucursala de Transport
Craiova cu sediul în Craiova, str Bres-
tei, nr. 5, judeþul Dolj, ce intenþionea-
zã sã solicite la AN “Apele Române”
Administraþia Bazinalã de Apa Jiu,-
Craiova, aviz de gospodãrire a ape-
lor pentru categoria de lucrãri – FO-
RAJE DE MONITORIZARE, în lucra-
rea de investiþie „Optimizare RET în
zona Dr.Tr. Severin-Cetate prin reali-
zarea unei staþii 220kV”, sat Ostrovu
Mare, comuna Gogosu, jud Mehe-
dinþi. Aceastã investiþie este nouã.
Stratul acvifer freatic din zona staþiei
de transformare 220kV este monito-
rizat printr-o reþea formatã din trei
foraje: unul în amonte pe direcþia de
curgere a acviferului ºi douã în aval
din care vor fi recoltate periodic pro-
be pentru identificarea unor eventua-
le scurgeri de ulei din cuvele autotran-
sformatoarelor. Aceastã solicitare de
aviz este conformã cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Per-
soanele care doresc sa obþinã infor-
maþii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodãrire a ape-
lor  pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa soli-
citantului la telefon: 0251.307100, per-
soanã de contact Constantin VLAD,
dupã data 28.01.2016.

C.A.R. EUGENIA I.F.N., CUI
25693433  cu sediul  în Craiova, str.
Brestei nr. 171, convoacã ADUNA-
REA GENERALÃ  a membrilor pen-
tru data de 12.02.2016 ora 11.00. Lu-
crãrile vor avea loc la sediul nostru.
În caz de lipsã cvorum , Adunarea
va avea loc la 13 februarie 2016 la
aceeaºi orã ºi loc.

S.C. SLATERIS SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei pri-
vind activitatea 5510- Hoteluri ºi alte
facilitate de cazare similare, ce se
desfãºoarã în str. Brazda lui Novac
nr.79 E, Craiova. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr.1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 17.02.2016.

Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Tabaci, nr. 1, jud. Dolj organizea-
zã în data de 12.02.2015 ora 12:00,
licitaþie publicã deschisã cu strigare
în vederea închirierii unui contract
de vânzare-cumpãrare a bunurilor
care nu mai sunt necesare a materi-
alelor sau pieselor rezultate în urma
demolãrii sau dezmembrãrii. Docu-
mentaþia se poate obþine de la Biroul
juridic al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, începand cu
data apariþiei anunþului. Ofertele de
participare se depun la Registratura
Spitalului Clinic Judetean de Urgen-
þã Craiova, str. Tabaci, nr.1, pânã în
data de 27.11.2015, ora 15:00. Preþul
de pornire al bunurilor ce fac ob-
iectul licitaþiei este:fier=0,21 lei/kg,
otel inoxidabil=2,52 lei, cupru=13,22
lei/kg, bronz=7,05 lei/kg, alumi-
niu=3,27 lei/kg, alama=7,05 lei/
kg,plumb=2 lei/kg,lemn=0,02 lei/kg.
Bunurile care fac obiectul licitaþiei
publice cu strigare pot fi vazute la
sediul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, Str.Tabaci, nr.1,
Craiova, jud Dolj. Cota de cheltuieli
de participare este de 100 lei. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
adresa menþionatã mai sus sau la
telefon 0251/502.200, interior 242.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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 co-
mercialã angajea-
zã fierari-betoniºti
ºi dulgheri cu ex-
perienþã în dome-
niu. Se oferã sa-
lariu 2.300 Lei ºi
cazare pentru Bu-
cureºti. Telefon
0726/513.672.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonie-
rã în Bucureºti
(zona Dristor).
Telefon: 0724/
167.883.
CAMERE CÃMIN
Vând camerã
cãmin str. Put-
nei. Telefon:
0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 camere
- Sinaia, etaj 1,
îmbunã tã þ i t .
Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 ca-
mere decoman-
date etaj 1. Te-
lefon: 0763/
857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.

SC ERPIA SA CRAIOVA, str. Siretului nr. 35
Angajeazã economist cu experienþã

în înregistrare operativã pe calculator,
program Petrescu, bun cunoscãtor
al problemelor contabile, financiare,
declaraþii.

CV-urile se pot depune la secretaria-
tul societãþii din Craiova, din str. Sire-
tului nr. 35,sau prin fax la nr. 0251/
464030, respectiv on-line pe adresa er-
piacraiova@yahoo.com, pânã la data de
3 februarie 2016.

Dupã selectarea CV-urilor persoanele
selectate vor fi anunþate telefonic sau
on-line despre data la care se vor pre-
zenta la interviu, care nu va fi mai târ-
ziu de 1 sãptãmanã.

Pentru interviu sunt necesare cu-
noºtinþe din Reglementarile contabile
ºi de fiscalitate (impozit profit, TVA,
raportãri fiscale, etc).

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

 2 camere semi-
decomandat Va-
lea Roºie. Telefon:
0251/361.626.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau
schimb cu o ca-
merã cãmin
Craiova, casã
locuibilã comu-
na Periºor + de-
pendinþe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 5500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent
casã Catargiu,
45.000 Euro.
Telefon: 0722/
297.009.

Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Be-
chet, localitatea
Secui. Preþ con-
venabil. 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,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înma-
triculat în Româ-
nia, benzinã. De-
talii la telefon:
0768/954.944.
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; In-
chidere centrali-
zata; ABS; Servo-
directie; 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 vânã-
toare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer , casã
de marcat Sam-
sung pentru fir-
me. Telefon:
0727/884.205.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

Vând robot
(PLANETARIA)
3 funcþii marcã
germanã, hai-
nã de piele de
cãprioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider
320 litri, bocanci,
ghete, pantofi
militari noi piele
negru, piese Da-
cia noi, calculator
instruire copii prin
televozor, telefon
Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de
veci Sineasca
douã gropi su-
prapuse, bo-
canci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aeri-
sire - 10 lei ele-
mentul. 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, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 29 ianurie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii
aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru me-
talic inox nou pen-
tru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu
timbre pentru
copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtãrie,
servantã, biblio-
tecã, aragaz, fri-
gider, masã,
scaune, saltea
copil relaxa.
0770/298.240.

Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA 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
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. 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,
televizor color
Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãni-
tã. 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 set motor
tip BORGO pen-
tru Dacia 1300
preþ - 245 lei.
Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimi-
tirul Ungureni Te-
lefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  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 -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând cãrucior
handicap, pat
mecanic + sal-
tea, polizor 2500
W, sobã teraco-
tã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Resta-
urant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioa-
sã pentru priete-
nie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Acordãm credite
atât pensionari
cât ºi salariaþi în
regim de urgen-
þã. Telefon: 0768/
885.255.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu ar-
gint la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Barbu Bohorea-
nu anunþã cu
durere decesul
prietenului sãu
GRUNBERG
JACOBY, la TEL
AVIV.
COMEMORÃRI

Azi, 29.01.2016
se împlinesc 7
ani de la trece-
rea în nefiinþã a
celui care a fost
cms. ºef (r) PO-
PESCU MARIN-

...tatã, soþ ºi bu-
nic. Dumnezeu
sã te odihneascã
în pace, nu te vom
uita niciodatã!
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Douã dintre cele mai în formã
echipe din Liga Naþionalã stau sã
îºi încruciºeze sãbiile. Atât gaz-
dele bihorene, cât formaþia alb-
albastrã vin dupã câte trei suc-
cese consecutive, CSM impun-
du-se cel mai recent la Piteºti, 70-
69, iar SCM contra lui Dinamo,
86-76.

În meciurile susþinute pânã
acum pe teren propriu, Oradea a
bifat ºase victorii ºi douã înfrân-
geri, timp în care, “afarã”, Uni-
versitatea a înregistrat un bilanþ
egal, patru succese ºi tot atâtea
eºecuri.

Dacã punem pe tapet ºi cele

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-A

Misiune pe frontul de vestMisiune pe frontul de vestMisiune pe frontul de vestMisiune pe frontul de vestMisiune pe frontul de vest
CSM CSU Oradea – SCM U Craiova, astãzi,

ora 17:15, Digi Sport 2

Celelalte confruntãri ale rundei:
U-Banca Transilvania Cluj – CS Ener-
gia Tg. Jiu, CSU Atlassib Sibiu – CS
Phoenix Galaþi, CS Gaz Metan Me-
diaº – BC SCM Timiºoara, BC Mureº
Tg. Mureº – BCM-U Piteºti (toate
mâine), Steaua CSM Eximbank – CS
Dinamo Bucureºti (duminicã).

1. BC Mureº 30 (12/6)

2. U-BT Cluj 29 (12/5)

3. Oradea 29 (12/5)

4. Sibiu 28 (11/6)

5. CRAIOVA 28 (11/6)

6. Steaua 27 (10/7)

7. Dinamo 26 (9/8)

8. Tg. Jiu 26 (8/10)

9. Galaþi 24 (7/10)

10. Piteºti 21 (7/10)

11. Timiºoara 19 (2/15)

12. Mediaº 19 (2/15)

BCM-U Piteºti a început campio-
natul cu o penalizare de trei puncte.

întâmplate în tur, la capãtul unui
joc extrem de echilibrat, bãieþii lui
Oliver Popovic au repurtat o iz-
bândã la cinci “lungimi” distan-
þã, 73-68 (pe sferturi 16-15, 20-
20, 11-11, 26-22).

Primul 5 al Craiovei în meciul
de astãzi ar putea arãta astfel:
Johnson, Hargrove, Bureau, Bur-
lacu, Popescu. De cealaltã parte,
Cristian Achim posibil sã plece la
drum cu Mandache, Barnette,
Markovic, Nuhanovic ºi Franklin.

Runda viitoare, SCM U va
primi vizita celor de la Atlassib
Sibiu, marþi, cu începere de la
orele 18:00.

Liderul mondial, sârbul Novak Djokovic, ºi-
a adjudecat prima semifinalã a Openului Aus-
traliei, întrecând, ieri, pe Roger Federer (favo-
rit 3), cu scorul de 6-1, 6-2, 3-6, 6-3. “Nole”
va fi prezent pentru a ºasea oarã într-un ultim
act la Melbourne, impunându-se de fiecare datã
în precedentele ocazii (2008, 2011, 2012, 2013
ºi 2015). De cealaltã parte, “FedEx” rãmâne

AUSTRALIAN OPEN

Djokovic câºtigã “ºocul” cu Federer ºi va lupta pentru apãrarea trofeului
Oponentul sãu din finalã se va stabili astãzi, din confruntarea Andy Murray – Milos Raonic (ora 10:30, Eurosport 1)

Turneul final al Campionatului Euro-
pean din Polonia ºi-a derulat, joi searã,
meciurile din runda finalã a grupelor
principale, iar cele întâmplate vor rãmâ-
ne mult timp în mintea iubitorilor han-
dabalului.

În grupa I, dupã o încãlzire cu dispu-
ta, fãrã mizã, dintre Macedonia ºi Bela-
rus (29:30), pe parchetul sãlii “Tauron
Arena” din Cracovia au intrat Norvegia
ºi Franþa. Practic se juca cu calificarea
pe masã, nordicii având ºi avantajul unei
remize. Cotaþi cu ºanse infime la accede-
rea în careul cu aºi, norvegii ºi-au conti-
nuat însã evoluþia formidabilã, trecând
de campioana olimpicã, mondialã ºi eu-
ropeanã cu 29-24 (12-11). Situaþie în care
“Cocoºul galic” mai spera la Top 4 doar
în contextul unei victorii a croaþilor con-

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua – Sturm Graz / 22:00 –

BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Barcelona – Laboral Kutxa.
DIGI SPORT 2
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea –

SCM U Craiova / 19:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM
Roman – U Alexandrion Cluj / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Marseille – Lille.

DIGI SPORT 3
19:00, 21:00 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Khimki Mos-

cova – Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga – Anadolu Efes Istanbul.
DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Sint Truidense – An-

derlecht.
DOLCE SPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – FA Cup: Derby County – Manches-

ter United / 3:00 – BASCHET NBA: Oklahoma – Houston.
EUROSPORT 1
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open, la Melbourne / 15:00,

16:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa Mondialã, la Seefeld, în
Austria / 21:00 – PATINAJ ARTISTIC (F) – Campionatul Euro-
pean, la Bratislava, în Slovacia.

EUROSPORT 2
10:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã, la Sap-

poro, în Japonia / 16:00 – PATINAJ ARTISTIC (perechi) – Cam-
pionatul European, la Bratislava, în Slovacia / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Mainz – Monchengladbach.

TVR 2
19:30, 22:00 – HANDBAL (M) – Campionatul European, în

Polonia, semifinale: Norvegia – Germania, Spania – Croaþia.
LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Sint Truidense – An-

derlecht.

cu cinci prezenþe în ultimul act al turneului de
la Antipozi, unde s-a impus de patru ori, în
2004, 2006,  2007 ºi 2010, cedând în 2009.

Meciul dintre Djokovic ºi Federer ºi-a con-
sumat al 45-lea episod, sârbul preluând con-
ducerea, evident cu 23-22.

Cum am notat deja în subtitlul materialului,
britanicul Andy Murray (favorit 2) ºi Milos Ra-
onic se vor bate pentru celãlalt loc în finalã.
Dacã se va impune scoþianul, va fi o reediatare
a finalei de anul trecut, câºtigatã de sârb cu 7-
6, 6-7, 6-3, 6-0.

Finala femininã: Serena Williams –
Angelique Kerber

Semifinalele de pe tabloul feminin, diputate,
ieri dimineaþã, au dat câºtig de cauzã, facil de
anticipat, Serenei Williams ºi lui Angelique Ker-
ber. Liderul mondial a executat-o cu un 6-4,
6-0 pe Agnieszka Radwanska (Polonia, favo-

ritã 4), iar germanca, favoritã 7, a dispus cu
7-5, 6-2 de britanica Johanna Konta (47 WTA).
Va fi a ºaptea finalã pentru Serena la AO, nea-
vând vreun rateu pânã acum (2003, 2005,
2007, 2009, 2010, 2015). În schimb, Kerber
e la prima finalã de Grand Slam. La “directe”,
americanca conduce cu 5-1, ultima disputã în-
cheindu-se cu scorul 7-6, 6-3, în favoarea ame-
ricancei, în ultimul act la Stanford, în 2014.

Marele duel pentru trofeu va fi mâine dimi-
neþã, la Eurosport 1.

Iatã cum se prezintã lucrurile
ºi pe celelalte tablouri

Dublu feminin: Astãzi de dimineaþã este
programatã finala, aceasta urmând sã aducã
faþã în faþã perechile Martina Hingis/Sania Mir-
za (Elveþia/India; principalele favorite) ºi An-
dreea Hlavackova/Lucie Hradecka (ambele Ce-
hia; favorite 7).

Dublu masculin: Ieri noapte au avut loc
semifinalele, Adrian Mannarino/Lucas Pouille
(ambii Franþa) – Jamie Murray/Bruno Soares
(Marea Br./Brazilia, favoriþi 7), scor 3-6, 1-6,
ºi Daniel Nestor/Radek Stepanek (Canada/Ce-
hia) – Pablo Cuevas/Marcel Granollers (Uru-
guay/Spania, favoriþi 16), scor 7-6, 6-4. Ulti-
mul act, Murray/Soares - Nestor/Stepanek va
fi duminicã dimineaþã

Dublu mixt: În aceastã dimineaþã a avut
loc penultimul act, acesta propunând partidele
Horia Tecãu/ Coco Wandeweghe (SUA) –
Andreja Klepac/Treat Huey (Slovenia/Filipine)
ºi Sania Mirza/Ivan Dodig (India/Croaþia, fa-
voriþi 1) – Elena Vesnina/Bruno Soares (Rusia/
Brazilia, favoriþi 5).

Tecãu s-a impus o datã la Australian Open
în proba de dublu mixt, în 2012, când a fãcut
pereche cu americanca Bethanie Mattek-
Sands.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Halucinantã “închidere de masã”! Marea decepþie – Franþa, dar ºi gazda Polonia a trãit o ruºine de proporþii

Norvegia – Germania ºi Spania – Croaþia, meciurile din semifinale
Amble confruntãri vor fi astãzi, în direct la TVR 2 (orele 19:30, respectiv 22:00)

tra gazdei Polonia. Dar nu la mai mult de
10 goluri, pentru cã aºa ar fi mers mai
departe ex-iugoslavii (într-un clasament
în 3). Bine, mai mult decât sigur cã fran-
cezii excludeau o astfel de posibilitate,
þinând cont de faptul cã pierduserã cu
Polonia (25-31), pentru a “mãtura” apoi
Croaþia (32-24). Ce-a ieºit? Cu un Strlek
în zi de graþie (11 goluri), Croaþia a cãlcat
în picioare Polonia, 37-23 (15-10), înso-
þind Norvegia în penultimul act.

În grupa II, la Wroclaw, dupã un alt
meci de palmares, Suedia – Ungaria 22-
14 (10-7), Germania ºi Danemarca (vice-
campioana continentalã) s-au întrecut
pentru un loc în semifinale. Scandinavii
puteau încheia ºi la egalitate, numai cã
din nou calculele au fost rãsturnate, out-
siderul impunându-se. A fost 25-23

(12-13) pentru nemþi, iar danezilor le mai
rãmânea ca ºi Spania sã se încurce în
faþa deja eliminatei Rusia. La pauze erau
speranþe, ruºii conducând cu 12-11, nu-
mai cã la final s-au respectat în fine ºi
calculele hârtiei, ibericii câºtigând ca ºi
germanii, tot cu un 25-23. Ceea ce i-a pro-
pulsat pe primul loc, având direct mai
bun cu Germania (32-29).

Aºadar, în semifinale se vor întâlni,
prin încruciºare, Norvegia – Germania
ºi Spania – Croaþia. Ultimul joc repre-
zintã o reeditare a finalei mici a ediþiei
trecute, când Spania ºi-a adjudecat la
limitã bronzul, 29-28.

Clasament final grupa principalã I
1. NORVEGIA 5 4 1 0 153-141 9
2. CROAÞIA 5 3 0 2 153-134 6
3. Franþa 5 3 0 2 145-130 6
4. Polonia 5 3 0 2 138-142 6
5. Belarus 5 1 0 4 128-151 2
6. Macedonia 5 0 1 4 130-149 1

Clasament final grupa principalã II
1. SPANIA 5 4 0 1 135-130 8
2. GERMANIA 5 4 0 1 140-129 8
3. Danemarca 5 3 1 1 139-123 7
4. Suedia 5 1 2 2 126-121 4
5. Rusia 5 1 1 3 132-140 3
6. Ungaria 5 0 0 5 110-139 0

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT



Dumitraº: “Evoluþiile mele
nu au fost la cel mai înalt nivel”

Dumitraº: “Evoluþiile mele
nu au fost la cel mai înalt nivel”

Craioveanu: “Ivan seamãnã cu mine
la joc, ar avea loc la Espanyol”

Craioveanu: “Ivan seamãnã cu mine
la joc, ar avea loc la Espanyol”
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Craiova gãzduieºte o nouã
competiþie de amploare, în acest
week-end. Sâmbãtã ºi duminicã,
în Sala Polivalentã se va desfãºu-
ra Campionatul Naþional de lupte.
Întrecerea este organizatã de Fe-
deraþia Românã de specialitate, în
colaborare cu Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova, CSM Craiova,
Liceul cu program sportiv “Petra-
che Triºcu” ºi DJST Dolj. Sâm-
bãtã dimineaþa, de la 9 la 13, sunt
programate calificãri, de la 16 la
19 se disputã finale, iar duminicã,
între orele 9-13 se vor desfãºura
atât calificãri, cât ºi finale, intra-
rea fiind liberã. “L-am rugat pe
preºedintele Federaþiei sã ia Cra-
iova în calcul când se va organiza
o astfel de competiþie, þinând cont
cã aici avem ºi un centru olimpic
de lupte. De altfel, cel mai bun
sportiv al Craiovei ºi cel mai bun
luptãtor român din 2015 este ªte-
fania Priceputu” a spus Pavel Ba-
dea, directorul CS Universitatea
Craiova, cel care a fãcut introdu-
cerea la conferinþa de presã la care
au participat ºefii FRL. La între-
cerea din Polivalentã vor partici-
pa aproximativ 400 de luptãtori.

Rãzvan Pârcãlabu, preºedinte-
le FRL a oferit amãnuntele despre
competiþia organizatã la Craiova:
“Anul trecut, Craiova a gãzduit
Naþionalele de juniori ºi a fãcut-o

În acest week-end, în Bãnie
se desfãºoarã Naþionalele

de lupte pentru seniori
cu brio, iar acest lucru a contat
în alegerea pe care am fãcut-o ºi
tot aici se va disputa ºi Balcania-
da de juniori, din octombrie. Tot-
odatã, în Bãnie avem un centru
olimpic, de aici ne luãm practic
viitorii campioni. Am gãsit la Cra-
iova o echipã frumoasã, puterni-
cã, sperãm ca luptele sã devinã
acel sport glorios de odinioarã.
Avem deja un sportiv calificat la
Olimpiadã, Alin Alexuc, la catego-
ria 96 kg, sperãm sã mai califi-
cãm alþi 3-4 sportivi ºi sã obþinem
o nouã medialie, la 24 de ani de la
bronzul lui Ion Grigoraº de la Bar-
celona. Turneele de calificare vor
fi extrem de dificile, se spune cã
în lupte este mai greu sã te cali-
fici la Olimpiadã, decât sã obþii
medalii ulterior”.

Despre ªtefania Priceputu,
ºeful FRL a declarat: “ªtefania
este o mândrie a noastrã, a ºi fost
declaratã cea mai bunã luptãtoare
din þarã, deºi este încã junioarã.
Ea ete prea tânãrã pentru a parti-
cipa la Jocurile Olimpice de anul
acesta, dar nici nu trebuie forþa-
tã. În ea ne punem speranþele pen-
tru o medalie la Olimpiada de la
Tokyo, din 2020”.

“Suntem mândri cã organizãm
aceastã competiþie, care ne dorim
sã fie de excepþie. Avem salã mo-
dernã, avem centru olimpic, avem

cel mai bun luptãtor din þarã, care
este ºi sportivul judeþului” a spus
Cãtãlin Brânduºoiu, directorul ad-
junct al LPS “Petrache Triºcu”.
“Craiova participã la aceastã com-
petiþie cu 8 sportivi, dintre care 3
sunt campioni en-titre ºi ne aºtep-
tãm ca ei sã confirme ºi sã-ºi ape-
re titlurile” a declarat Marius Cim-
poieru, antrenor de lupte. “Craio-
va gãzduieºte cea mai importantã
competiþie internã ºi totodatã ulti-
mul test în perspectiva turneelor
de calfiicare la Jocurile Olimpice,
din luna aprilie. Veþi putea urmãri

la Craiova cei mai buni luptãtãri
români, iar cine nu va veni la Poli-
valentã poate vedea competiþia ºi
pe site-ul FRL” a spus Alin Grigo-
re, secretarul general al FRL.

CSM Craiova se va regãsi în
competiþie prin participarea a cinci
sportivi, patru la feminin ºi unul
la masculin. Florin Boboc va lua
parte la întrecerea de 125 kg, iar
în întrecerea femininã Miruna
Stângã (48 kg), Ana Maria Stoian
(75 kg), Amalia Doanã (48 kg) ºi
Andreea Ciurezu (75 kg) vor lup-
ta pentru un loc pe podium.

“Avem ºanse mai mari de a obþine
o medalie prin Miruna Stîngã, de
la ea am cele mai multe aºteptãri,
dar ºi ceilalþi sportivi sunt în stare
sã prindã un loc pe podium, au
calitatea necesarã. Nu avem ob-
iective foarte mari, mai ales cã
participãm doar cu cinci sportivi,
însã sperãm sã fie o ediþie bine
organizatã la Craiova ºi oraºul
nostru sã atragã din ce în ce mai
multe competiþii la nivel naþional,
chiar ºi international”, a declarat
antrenorul CSM Craiova, Petre
Banciu.

Într-o intervenþie la digisport, fostul in-
ternaþional ºi cãpitan al ªtiinþei, Gicã Craio-
veanu, a comentat posibila trecere a lui Ivan
la Espanyol Barcelona. “Espanyol nu are
extreme. Andrei are loc de titular acolo. An-
drei Ivan e asemãnãtor în multe lucruri cu
mine, îi place mai mult sã vinã din spate, cu
faþa la joc, nu e jucãtor care sã stea cu spa-
tele la poartã, nu e un jucãtor static, cum
poate sã fie, de exemplu, inclusiv Ciprian
Marica. Espanyol îl vrea împrumut, cu op-
þiune de cumpãrare în varã. Nu îl vor în pro-
be, nu poþi sã testezi un jucãtor care deja a
confirmat, e jucãtor de naþionalã, Costel îl
cunoaºte bine. S-a întâmplat cu Halilovic, la
Barcelona, a venit la 16-17 ani la ei. L-au
dat împrumut, a jucat un an la ei apoi l-au
dat, ca sã aibã meciuri în picioare. Asta voia
sã facã Barcelona ºi cu Andrei. Eu nu m-aº

Fundaºul Universitãþii Craiova, Andrei
Dumitraº, a vorbit pentru site-ul oficial al
clubului despre perioada de pregãtire din An-
talya: “Primul cantonament a fost mai greu,
pentru cã a avut în vedere acumulãrile fizi-
ce. Acum am început sã lucrãm mai mult
tactic. O sã urmeze ºi câteva jocuri amica-
le. Este normalã aceastã perioadã de antre-
namente de iarnã. Încercãm sã scoatem
maxim din acest cantonament”

Dumitraº a fost anul trecut în lotul selec-
þionatei divizionare pentru turneul “invernal”
din Antalya, dar dupã prestaþiile neconvin-
gãtoare de la Craiova, nu a mai fost convo-
cat ºi anul acesta. Despre acest lucru, dar ºi
despre coechipierii chemaþi de Iordãnescu,
fundaºul de 27 de ani a declarat: “Mã bucur
pentru cei care au fost convocaþi la Naþio-
nalã, îi felicit pe aceastã cale. Sper sã
joace ºi sã o facã bine. Noi ne vom
mobiliza, lotul este echilibrat, valoros
ºi vom încerca sã evoluãm cât mai bine
în aceste jocuri de verificare, pentru
cã sunt importante. Eu am jucat mai
puþin, iar evoluþiile mele nu au fost la
cel mai înalt nivel, eram conºtient cã
nu voi fi chemat. Eu mã bucur pentru
colegii mei, meritã sã fie acolo. În ceea
ce mã priveºte mi-ar fi mai uºor sã-i
am aici, lângã mine, dar nu încerc sã
privesc astfel lucrurile. ªtiu cã lor le
este bine sub tricolor. Orice jucãtor e
mândru sã ajungã la naþionalã”.

Dumitraº s-a referit ºi la obiectivele
pe care le mai are Universitatea în acest

Craioveanu: “Ivan seamãnã cu mine
la joc, ar avea loc la Espanyol”

duce la Steaua în locul lui. În
momentul în care eºti profe-
sionist, poþi sã alegi. În mo-
mentul în care pleci de la Es-
panyol, ai altã emblemã. Vii de
la o echipã istoricã, importan-
tã. Uitaþi-vã în echipa de start,
cã Espanyol nu are extreme.
Burgui e atacant central, e vârf
retras în banda stângã. În ban-
da dreaptã, joacã Gerard Mo-
reno, de la Villarreal. Ivan are
loc în prima echipã la Espa-
nyol”, a declarat Craioveanu.
Jucãtorul este dorit în conti-

nuare ºi de Espanyol Barcelona, dupã cum
anunþã antrenorul Costel Gâlcã. “N-am re-
nunþat la el”, afirma tehnicianul român.

“Grande” nu se dezice
de Universitatea Craiova

Cel mai valoros jucãtor al Universitãþii
Craiova de dupã 1990, Gicã Craioveanu, a
þinut sã precizeze cã nu a afirmat niciodatã
cã regretã implicarea în proiectul renaºterii
ªtiinþei, ci doar cã îi pare rãu cã nu a reuºit
mai multe în postura de director de imagi-
ne al clubului. “Interviul cu mine a fost o
invenþie, s-au scris lucruri neadevãrate. Am
spus cã regret cã nu am fãcut mai multe la
Craiova, nu cã am facut parte din acest pro-
iect. Am rãmas cu sufletul lângã Universi-
tatea Craiova”.

Dumitraº: “Evoluþiile mele
nu au fost la cel mai înalt nivel”

sezon: “Lupta este destul de grea. Mai sunt
câteva meciuri în care trebuie sã obþinem ma-
ximum. Dar ºi în aceste condiþii nu avem
asigurat locul de play-off. Dar ne jucãm
ºansa. Vom încerca sã facem meciuri cât mai
bune ºi sperãm, la final, sã ne clasãm pe un
loc care sã ne mulþumeascã”.  Despre posi-
bila plecarea a lui Ivan, coechipierul sãu a
declarat: “Eu mi-aº dori sã rãmânã cu noi. E
un jucãtor de valoare ºi cu siguranþã ne-ar
ajuta mult în partea a doua a sezonului”. Ju-
cãtorul s-a exprimat ºi în privinþa schimbãrii
survenite pe banca tehnicã a Universitãþii în
iarna acesta: “Aºa este în fotbal, toatã lumea
ºtie cã atunci când nu sunt rezultate primul
schimbat este antrenorul. Vom respecta idei-
le ºi planurile de joc ale domnului Mogoºanu
ºi sperãm sã obþinem rezultate cât mai bune”.
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