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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Gata cu caltaboºul, Popescule,
gata cu sarmalele, cu piftia ºi þuica
fiartã... Acum aºteptãm sã vopsim
ouã ºi sã facem drobul. actualitate / 3
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gândit cancelarulgândit cancelarulgândit cancelarulgândit cancelarulgândit cancelarul
german!german!german!german!german!

Scandalul, de luat în seamã,
generat de numeroasele agresi-
uni ale femeilor în noaptea de
Anul nou, la Koln – se vorbeºte
de sute de cazuri – n-a rãmas
fãrã urmãri. Sâmbãtã 9 ianua-
rie a.c., cancelarul Angela Mer-
kel s-a pronunþat la Meinz, într-
o reuniune a conducerii partidu-
lui sãu (CDU), în favoarea înãs-
pririi regulilor de expulzare a
solicitanþilor de azil, condamnaþi
de justiþie, urmând ca prin mo-
dificarea legii – bineînþeles, dupã
discuþii cu partenerii de guver-
nare social-democraþi –, sã se
punã... “piciorul în prag”.

Consilierii
municipali au
votat, în ºedinþa
de sãptãmâna
trecutã, transfor-
marea RAT
Craiova în SRL.
Actualul director,
Sorin Manda,
devine manager,
iar municipalita-
tea urmeazã sã
concesioneze
societãþii toatã
infrastructura de
transport. Prima-
rul Lia Olguþa
Vasilescu a expli-
cat cã nu se
întâmplã nimic
special, SRL-ul
fiind creat con-
form legislaþie ºi
pentru a putea fi
accesate fonduri
europene.
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Casele de amanet sunt o afa-
cere profitabilã, în condiþiile în
care practicã dobânzi foarte
mari – de pânã la 10% pe lunã.
Afacerile caselor de amanet
au crescut rapid în perioada de
crizã, în condiþiile în care bãn-
cile au oprit robinetul finanþã-
rii, prin înãsprirea condiþiilor
de creditare. Spre deosebire
de bãnci ºi companii de credi-
te de consum, casele de ama-
net nu solicitã adeverinþe de
venit, ci doar un act de identi-
tate ºi o garanþie.

Cum vor completaCum vor completaCum vor completaCum vor completaCum vor completa
persoanele fizicepersoanele fizicepersoanele fizicepersoanele fizicepersoanele fizice
declaraþiadeclaraþiadeclaraþiadeclaraþiadeclaraþia
privind stabilireaprivind stabilireaprivind stabilireaprivind stabilireaprivind stabilirea
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„Stagiunea„Stagiunea„Stagiunea„Stagiunea„Stagiunea
Europa”Europa”Europa”Europa”Europa”, un, un, un, un, un
proiect cuproiect cuproiect cuproiect cuproiect cu
rezonanþe nurezonanþe nurezonanþe nurezonanþe nurezonanþe nu
numai muzicale…numai muzicale…numai muzicale…numai muzicale…numai muzicale…
Sãptãmâna României îl readu-
ce la Craiova pe violonistul
Liviu Prunaru
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Legea privind declararea
defriºãrilor ilegale ameninþãri
la adresa securitãþii naþionale,
promulgatã
Preºedintele Klaus Iohannis a promul-

gat, sâmbãtã, legea iniþiatã de 50 de par-
lamentari PNL prin care defriºãrile ile-
gale de pãduri pe suprafeþe mai mari de
un hectar sunt considerate printre vul-
nerabilitãþile la adresa siguranþei naþio-
nale. Potrivit proiectului, defriºãrile ile-
gale pe suprafeþe mai mari de un hectar,
reducerea fãrã aprobãri legale a con-
sistenþei unui arboret cu mai mult de
50% faþã de prevederile amenajamen-
tului silvic, exploatarea fãrã amenaja-
ment silvic a pãdurilor vor fi încadrate
la vulnerabilitãþi la adresa siguranþei na-
þionale. Proiectul a fost adoptat tacit
de Camera Deputaþilor, deoarece terme-
nul-limitã de dezbatere, 29 septembrie,
a fost depãºit, iar ulterior, în luna de-
cembrie, a trecut de votul Senatului, în
calitate de for decizional.

Administraþia Prezidenþialã va
cheltui aproape 300.000 lei pe
întreþinerea ºi reparaþiile maºinilor
Administraþia Prezidenþialã va cheltui

aproximativ 300.000 lei în cursul anului
2016 pe întreþinerea ºi reparaþiile auto-
mobilelor din parcul auto al instituþiei,
în acest sens fiind deschisã o licitaþie.
Preºedinþia are în acest moment în ges-
tiune 46 de automobile pentru care so-
licitã servicii de reparaþii ºi întreþinere
în cursul anului 2016, dintre care 21 de
autoturisme marca Opel, 13 autoturis-
me marca Dacia Logan ºi 12 autoturis-
me marca Mercedes, potrivit caietului
de sarcini ataºat licitaþiei. Acestea nu
sunt singurele automobile din parcul
auto, numãrul total fiind mai mare la în-
ceputul anului trecut, potrivit unei lici-
taþii privind vânzarea poliþelor RCA.
Astfel, în actuala licitaþie, pentru repa-
raþiile automobilelor, nu au fost incluse
alte 10 automobile Mercedes. Bugetul
Administraþiei Prezidenþiale pentru anul
2016 va fi de 56,3 milioane de lei, în creº-
tere cu 39% faþã de anul 2015. Au fost
reduse cheltuielile pentru deplasãri ex-
terne, însã mãrite fondurile pentru sa-
larii, reparaþii ale Palatului Cotroceni ºi
maºini. Potrivit bugetului pe anul 2016,
Preºedinþia va beneficia de fonduri de
2,7 milioane de lei pentru achiziþiona-
rea de autoturisme ºi întreþinerea ºi re-
paraþiile maºinilor din dotare, suma fi-
ind de 5 ori mai mare decât în 2015.

Elevii se întorc la cursuri, astãzi, dupã o
vacanþã de iarnã de trei sãptãmâni, însã din 6
februarie vor avea din nou liber, pânã în 14
februarie, pentru pauza dintre cele douã se-
mestre, prevãzutã în calendarul anului ºcolar
2015-2016.

Vacanþa de iarnã a fost programatã în in-
tervalul 19 decembrie 2015 – 10
ianuarie 2016. La începutul lunii
februarie, elevii vor avea, din
nou, zile de pauzã, odatã cu va-
canþa intersemestrialã (6 - 14 fe-
bruarie). Semestrul al doilea în-
cepe în 15 februarie ºi se înche-
ie în 24 iunie, în perioada 23 apri-
lie – 3 mai 2016 fiind programa-
tã vacanþa de primãvarã.

Înainte de vacanþa de primãva-
rã, sãptãmâna 18-22 aprilie 2016
este dedicatã activitãþilor extracur-
riculare ºi extraºcolare, în cadrul
programului “ªcoala altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun!”. Cla-
sele de învãþãmânt preºcolar ºi pri-
mar pot planifica activitãþile din
programul “ªcoala altfel” în altã perioadã din
semestrul al doilea, dar nu mai târziu de 27
mai 2016. Decizia de schimbare a datei de
desfãºurare a programului va fi luatã de con-
siliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt,
dupã consultarea cadrelor didactice.

În perioada mai-iunie vor avea loc evaluãri-
le naþionale la finalul claselor a II-a, a IV-a ºi a

Preºedintele Klaus Iohannis a
solicitat, sâmbãtã, reexaminarea
legii prin care publicitatea explici-
tã la televizor ºi la radio pentru
medicamente va fi interzisã, fiind
permisã în alte medii la medica-
mente eliberate fãrã prescripþie
medicalã, afirmând cã legea con-
travine directivelor europene. Le-
gea a fost adoptatã de Senat, în
calitate de Camerã decizionalã, la
mijlocul lunii decembrie.

În cererea de reexaminare,
Klaus Iohannis aratã cã existã di-
rective europene cu privire la pu-
blicitatea la medicamente, care au
fost transpuse ºi în legislaþia naþi-
onalã, astfel încât “în aceastã ma-
terie statele membre nu pot adop-
ta norme mai restrictive ºi nici
norme cu un conþinut diferit”. Pre-
ºedintele susþine cã mãsurile din
lege sunt “în dezacord” cu regle-
mentarea europeanã ºi intrã în ca-
tegoria mãsurilor care nu pot fi
permise statelor membre în cadrul
marjei privind nivelul de armoni-
zare cu legislaþia europeanã.

“Este de observat cã actuala
formã a Legii audiovizualului este
corelatã cu regimul juridic al pu-
blicitãþii pentru medicamente, ast-
fel cum este acesta reglementat
în Directiva 2001/83/CE ºi în Le-
gea nr. 95/2006, în sensul cã sunt
interzise doar comunicãrile co-
merciale audiovizuale destinate
produselor ºi tratamentelor medi-
cale disponibile numai pe bazã de
prescripþie medicalã”, se aratã în
cererea de reexaminare.
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VI-a. Astfel, primii care vor fi evaluaþi la fina-
lul anului ºcolar 2015-2016 vor fi elevii din
clasa a VI-a. Aceºtia vor susþine douã exame-
ne: în 23 mai la Limbã ºi comunicare ºi în 24
mai la Matematicã ºi ªtiinþe ale naturii.

La sfârºitul clasei a IV-a, evaluarea este pro-
gramatã astfel: 30 mai - Limba românã, 31

mai - Matematicã, 2 iunie - Limba maternã.
Ultimii care vor fi evaluaþi sunt elevii din clasa
a II-a, care vor avea în 6 iunie proba scrisã la
Limba românã, în 7 iunie proba de citire la
Limba românã ºi de scriere ºi citire la Limba
românã pentru minoritãþile naþionale, în 8 iu-
nie - la Matematicã, în 9 iunie - Limba mater-
nã - scris ºi în 10 iunie - Limba maternã -

citit. În mai, elevii din clasele V-XII vor da
tezele din semestrul al doilea, care ar trebui sã
se încheie pânã în 20 mai.

Elevii clasei a VIII-a vor încheia cursurile
în 17 iunie, iar în perioada 15-17 iunie se vor
înscrie la Evaluarea Naþionalã, care va avea
între 27 ºi 29 iunie, la Românã, Matematicã

ºi Limba maternã. Rezultatele fi-
nale la Evaluarea Naþionalã vor fi
afiºate în 5 iulie. Elevii de clasa a
XII-a vor susþine prima sesiune
a bacalaureatului în perioada 13
iunie - 8 iulie. În perioada 13 iu-
nie - 1 iulie vor avea loc probele
orale ºi de competenþe, iar pro-
bele scrise vor fi susþinute în 4
iulie, la Limba ºi literatura româ-
nã, ºi în 5 iulie, la Limba ºi litera-
tura maternã, urmate, în 6 iulie,
de proba obligatorie a profilului
ºi, în 8 iulie, de proba la alegere a
profilului ºi specializãrii. Rezulta-
tele finale obþinute la Bacalaureat
vor fi anunþate în 16 iulie.

A doua sesiune a examenului de
bacalaureat va avea loc în perioada august-
septembrie. În perioada 16-19 august vor avea
loc probele orale ºi de competenþe, iar în 22-
26 august, probele scrise. Rezultatele finale ale
acestei sesiuni vor fi afiºate în 1 septembrie.
Din 25 iunie pânã în 11 septembrie, elevii vor
fi în vacanþa de varã, anul ºcolar 2016-2017
urmând sã înceapã în 12 septembrie.

Iohannis cere reexaminarea legii care interzice
publicitatea pentru medicamente în audiovizual

ªeful statului afirmã cã Parla-
mentul a preluat modelul european,
interzicând total publicitatea la
medicamentele care se elibereazã
cu prescripþie medicalã sau care
conþin substanþe definite ca stupe-
fiante sau psihotrope de cãtre con-
venþiile internaþional, astfel încât
Legislativul nu mai poate acum cu
alte propuneri. Pe de altã parte,
preºedintele criticã ºi caracterul
discriminatoriu al legii, având în
vedere cã permite publicitatea la
medicamente prin alte modalitãþi
decât în cadrul programelor de te-
leviziune ºi radiodifuziune. În ceea
ce priveºte interzicerea reclamelor
la farmacii, Iohannis criticã tot
caracterul discriminatoriu al pre-
vederilor, având în vedere cã pu-
blicitatea rãmâne posibilã în alte
medii decât cele audiovizuale.

Publicitatea explicitã la televi-
zor ºi la radio pentru medicamen-
te va fi interzisã, fiind permisã în
alte medii la medicamente elibe-
rate fãrã prescripþie medicalã, cu
aprobarea Agenþiei Naþionale a
Medicamentului, potrivit unui
proiect de lege votat pe 14 de-
cembrie de Senat, în calitate de
camerã decizionalã. Propunerea
legislativã, adoptatã în plen cu
100 de voturi “pentru” ºi ºapte
voturi “împotrivã”, a primit ra-
port comun de respingere de la
Comisia pentru culturã ºi Comi-
sa pentru sãnãtate publicã pen-
tru cã iniþiativa “impune restric-
þii excesive ºi nejustificate care
încalcã dispoziþiile constituþionale

ºi, pe de altã parte, contravine
unor directive europene”.

Proiectul de lege, iniþiat de se-
natorul UDMR Alexandru Vegh,
stipuleazã cã “pot face obiectul
publicitãþii destinate publicului
larg, pe altã cale decât prin pro-
grame de televiziune/radiodifuziu-
ne, acele medicamente care prin
compoziþia ºi obiectivul lor sunt
destinate ºi concepute pentru a fi
utilizate fãrã intervenþia unui me-
dic în ceea ce priveºte diagnosti-
cul, prescrierea sau urmãrirea tra-
tamentului, la nevoie cu recoman-
darea farmacistului.”

De asemenea, iniþiativa legisla-
tivã mai prevede interzicerea pu-
blicitãþii pentru farmacii la televi-
zor sau radio de naturã a “induce
ideea cã farmacia respectivã re-

prezintã un model sau etalon pen-
tru celelalte farmacii, precum ºi
publicitatea mascatã la farmacii
care reprezintã publicitate masca-
tã la medicamente.”

Potrivit proiectului de lege, sunt
interzise inclusiv comunicãrile co-
merciale audiovizuale destinate
produselor ºi tratamentelor medi-
cale. “Se interzice plasarea de þi-
gãri ori alte produse din tutun sau
de produse ale unor operatori eco-
nomici al cãror obiect principal de
activitate îl constituie fabricarea
ori vânzarea unor astfel de pro-
duse, precum ºi plasarea de pro-
duse sau tratamente medicale”, se
aratã în proiectul de act norma-
tiv. Iniþiativa legislativã a fost ad-
optatã tacit de Camera Deputaþi-
lor ºi are caracter organic.
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Scandalul, de luat în seamã,
generat de numeroasele agresiuni
ale femeilor în noaptea de Anul
nou, la Koln – se vorbeºte de sute
de cazuri – n-a rãmas fãrã urmãri.
Sâmbãtã 9 ianuarie a.c., cancela-
rul Angela Merkel s-a pronunþat la
Meinz, într-o reuniune a condu-
cerii partidului sãu (CDU), în fa-
voarea înãspririi regulilor de expul-
zare a solicitanþilor de azil, con-
damnaþi de justiþie, urmând ca prin
modificarea legii – bineînþeles,
dupã discuþii cu partenerii de gu-
vernare social-democraþi –, sã se
punã... “piciorul în prag”. De alt-
fel, Angela Merkel a fost pusã în
faþa unui bilanþ descumpãnitor,
“apã la moarã” pentru detractorii
sãi: 379 de plângeri legate de vio-
lenþe în noaptea de Anul Nou, de-
puse la poliþia din Koln, în care

MIRCEA CANÞÃR
suspecþii sunt “solicitanþi de azil”
sau “imigranþi în situaþie ilegalã”.
Confruntãrile poliþiei cu fãptaºii au
presupus folosirea tunurilor cu apã
ºi a gazelor lacrimogene, se spune
acum. La 1 ianuarie a.c., poliþia din
Koln fãcuse bilanþului unei nopþi
“calme”, aceastã declaraþie ºi len-
toarea anchetei ulterioare suscitând
critici, inclusiv din partea minis-
trului de Interne Thomas de Mai-
ziere. Cele petrecute în noaptea de
Sfântul Silvestre sunt inaccepta-
bile ºi fragilizeazã poziþia Angelei
Merkel. Trecem peste scuzele nou-
lui primar al Kolnului, Henriette
Reker, care au generat polemici,
fiind considerate mostre de sufi-
cienþã ºi obtuzitate. Partidul popu-
list Alternativa Germaniei nu pu-
tea sã nu exploateze scandalul în
alimentarea discursului anti-imigra-

þionist, ºi asta într-un moment în
care dezbaterea naþionalã este fo-
calizatã pe analiza a peste 1,1 mili-
oane solicitãri de azil. Agresiunile
de la Koln, menite a marca o tur-
nurã politicã, inclusiv la nivelul UE,
rãmân însã privite cu circumspec-
þie, deºi au inflamat o bunã parte a
opiniei publice germane, ultramo-
ralistã ºi traumatizatã de propriul
trecut. Ieri,  în cotidianul „Bild”,
ministrul Justiþiei, Heiko Maas, a
declarat “cã totul a fost coordo-
nat ºi planificat” ºi “noi trebuie
urgent sã clarificãm cum s-a
ajuns la asemenea acte. Este
hazardat de fãcut o legãturã
între originea unei persoane ºi
propensiunea la încãlcarea le-
gii”. Pentru astãzi, poliþia din Koln
ºi Ministerul de Interne al landului
au anunþate conferinþe de presã.

Lucrurile nu se opresc însã aici,
pentru cã premierul slovac, Rober-
to Fico, solicitã un Consiliu Euro-
pean extraordinar, în lumina eve-
nimentelor care au avut loc în Ger-
mania, pentru urgentarea ranfor-
sãrii frontierelor europene, cum s-
a decis în decembrie. Cum Cehia,
Ungaria, chiar România, Slovacia
– unde anul acesta au loc alegeri
legislative – nu împãrtãºesc cu
entuziasm ideea cotelor de refugiaþi
sosiþi în Italia ºi Grecia, situaþia nu
este deloc roz-bombon. Preºedin-
þia Consiliului European a menþio-
nat cã nu a primit vreo solicitare
din partea Slovaciei în acest sens,
ºi cã nu existã intenþia vreunui sum-
mit anterior celui programat la 18-
19 februarie a.c. Legea germanã
condiþioneazã, la ora actualã, ex-
pulzarea oricãrui solicitant la azil

La ce nu s-a gândit cancelarul german!La ce nu s-a gândit cancelarul german!La ce nu s-a gândit cancelarul german!La ce nu s-a gândit cancelarul german!La ce nu s-a gândit cancelarul german!
pe timpul examinãrii dosarului, de
o condamnare de 3 ani de închi-
soare. O condiþie suplimentarã: sta-
rea de sãnãtate sã nu îi fie amenin-
þatã în þara de origine. Presa ger-
manã nu conteneºte cu comenta-
riile asupra agresiunilor sexuale
survenite în noaptea de Sfântul Sil-
vestre lângã gara centralã din Koln,
autorii acestora fiind persoane de
origine arabã ºi nord-africanã.
Acompaniate sau nu, potrivit
„Bild”, femeile au efectuat adevã-
rate “curse cu obstacole” pentru
traversarea zonei. Toatã povestea
aceasta, cu detaliile ei, nu putea fi
prevãzutã, de cancelarul german
Angela Merkel, chiar dacã în opi-
nia unora este o provocare bine
orchestratã, iar în temeiul unor
probe concrete o realitate, conster-
nantã, pentru populaþia germanã.

Proiectul de hotãrâre nu a tre-
cut oricum la vot, consilierii ce-
rând explicaþii cu privire la graba
cu care s-a luat aceastã iniþiativã.

Consilierul liberal, Pavel Badea,
a cerut primarului sã scoatã pro-
iectul de pe ordinea de zi, spunând
cã nu li s-a dat ocazia aleºilor lo-
cali sã studieze cele 15 modificãri
care i-au fost aduse pânã sã fie
supus la vot. O altã propunere a
consilierului a fost ca iniþiativa de
a transforma RAT-ul în societate
comercialã sã fi fost supusã an-
terior unei dezbateri publice.

„Era mult mai bine dacã sco-
teaþi proiectul în dezbatere publi-
cã, dacã luaþi punctul de vedere
al celor care sunt implicaþi direct
în aceastã activitate, mã refer ºi
la sindicatele. Altfel vom da un ton
de neseriozitate. Cred cã este de
bun simþ cererea pe care o fac de
a scoate de pe ordinea de zi acest
proiect ºi a da posibilitatea consi-
lierilor ºi craiovenilor sã putem stu-
dia în detaliu acest proiect, sã ve-
dem dacã este benefic, bine în-
tocmit. Sunt 15 modificãri ºi eu
nici nu am studiat aceste modifi-
cãri pentru cã ne-au fost aduse la
cunoºtinþã. Ba, mai mult, nu am
avut nici comisie de specialitate ca
sã pot sã îmi explic punctul de ve-
dere”, a spus Pavel Badea.

Consilierii au cerut analize
ºi dezbateri anterioare votului

Consilierul Ionel Panã a susþi-
nut aceeaºi ideea cã nu este bine
ca Primãria Craiova sã se grã-
beascã în cazul RAT ºi a propus
sã se facã mai întâi o analizã care

Consilierii municipali au votat, în ºedinþa de sãptãmâna trecutã, transformarea
RAT Craiova în SRL. Actualul director, Sorin Manda, devine manager, iar munici-
palitatea urmeazã sã concesioneze societãþii toatã infrastructura de transport. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a explicat cã nu se întâmplã nimic special, SRL-ul fiind
creat conform legislaþie ºi pentru a putea fi accesate fonduri europene.

sã explice atât beneficiile, cât ºi
riscurile, ºi apoi sã fie promovat
proiectul privind transformarea
regiei în societate comercialã.

„Mi se pãrea normal ca toate
aceste chestiuni  privind transfor-
mare sã fie foarte bine explicate

într-o analizã SWOT, pentru cã
mai existã ºi riscuri, ºi trebuie sã
vedem care sunt acestea. Noi
acum dãm subvenþii cãtre RAT,
iar dupã transformare nu vom mai
putea. Ori se vor da, sub o altã
formã, tot aceeaºi bani”, a pus
problema consilierul independent,
Ionel Panã.

Consilierul Marinel Florescu,
fost director RAT Craiova în man-
datul lui Marinicã Dincã, a spus
cã transformarea în societate co-
mercialã nu este o soluþie pentru
regie. „O regie de zeci de ani sã o

transformãm în
SRL, de azi pe mâi-
ne, mi se pare un
lucru greu de expli-
cat. Trebuia o dez-
batere internã fãcu-
tã cu angajaþii regiei

ºi craiovenii consultaþi. Regia tre-
buia echilibratã din punct de ve-
dere economico-financiar ºi nu
lãsatã sã se descurce, ºtiind cã are
mari probleme financiare. Este un
fel de cartof fierbinte aruncat de
doamna primar în braþele viitoru-
lui primar ºi consiliu local”, a de-
clarat acesta.

10 tramvaie ºi 50 de autobuze
electrice, promise
din fonduri europene

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
a explicat cã RAT Craiova se

transformã în societate comer-
cialã din douã motive, fiecare din-
tre acestea având caracter de ur-
genþã. Primul dintre acestea sunt
fonduri europene, care vor fi dis-
ponibile pe Axa 4 a Programului
Operaþional Regional ºi pe care
municipalitatea vrea sã le acce-
seze pentru a achiziþiona tramvaie
ºi autobuze electrice noi.

„Graba este datã de faptul cã
sunt 33,2 milioane de euro din
fonduri europene, pe Axa 4, care
sunt doar pentru municipiul Cra-
iova, bani cu care noi putem sã
cumpãrãm autobuze ºi tramvaie
noi. O regie nu poate sã fi impli-
catã într-un astfel de proiect. O
societate comercialã, da. Este
unul dintre motivele pentru care
ne-am grãbit sã transformãm
aceastã regie în societate comer-
cialã. În luna februarie va fi deja
lansat ghidul ºi vrem sã fim prin-
tre primii care sã accesãm aceºti
bani, având în vedere cã trans-
portul în comun din Craiova su-
ferã. Chiar dacã noi am mai luat
24 de autobuze noi, e clar cã
transportul suferã”, a spus Ol-
guþa Vasilescu. Pe fonduri euro-
pene, Primãria Craiova intenþio-
neazã cã cumpere, anul acesta,
zece tramvaie noi ºi 50 de auto-
buze electrice.

Tramvaiul revine pe ºine
de la 1 februarie

Cel de-al doilea motiv pentru care
municipalitatea se grãbeºte sã vinã
cu noua societatea este dat de fap-
tul cã tramvaiul va trebui sã fie dat
în funcþiune. Primarul spune cã
pentru a se putea circula pe linia de
tramvai este nevoie ca mai întâi sã
fie concesionatã noii societãþi. „Gra-
ba este datã ºi de faptul cã vrem sã
dãm drumul la linia de tramvai, deja
oraºul stã demult fãrã tramvai. Ca
sã putem sã dãm drumul trebuie sã
concesionãm linia de tramvai cãtre
societate. Nu puteau sã fie ambele
în aceeaºi ºedinþã, ºi transforma-
rea, ºi concesiunea liniei de tramvai
cãtre aceastã societate comercialã.
De aceea vã anunþ cã, la sfârºitul
acestei luni, pe ordinea de zi veþi
avea, printre puncte, ºi concesio-
narea liniei de tramvai cãtre RAT,
astfel încât mãcar de la 1 februarie
sã dãm drumul la tramvai”, a preci-
zat primarul Craiovei.

Dupã transformarea RAT Cra-
iova în societate comercialã, în
subordinea Primãriei Craiova a mai
rãmas doar o singurã regie – Re-
gia Autonomã de Administrare a
Domeniului Public ºi a Fondului
Locativ Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Craiova a decis, la ulti-
mul termen, de vineri, 8 ianuarie a.c., sã-
i menþinã sub control judiciar pe fosta pre-
ºedintã a Tribunalului Olt, judecãtoarea
Eugenia Carmen Marinescu, pe soþul ei,
Iuliu Severus Marinescu, dar ºi pe avoca-
tul Dumitru Cismaru, inculpat în acelaºi
dosar: „ Menþine  mãsura  preventivã  a
controlului  judiciar  luatã  faþã  de  incul-
paþii: Marinescu Eugenia-Carmen, Mari-
nescu  Iuliu-Severus  ºi Cismaru Dumitru
dispusã  prin  încheierile  de  ºedinþã  din

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au admis, vineri, 8 ianuarie
a.c., contestaþiile celor trei poliþiºti
de frontierã trimiºi în judecatã sãp-
tãmâna trecutã de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova pen-
tru infracþiuni de corupþie ºi i-au
plasat în arest la domiciliu. Asta
dupã ce judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj le prelungiserã arestarea
preventivã: „Admite contestaþiile.
Desfiinþeazã încheierea atacatã ºi
rejudecând: În baza art. 205 alin.
10  c.p.p.  rap  la  art.  242  alin.  2
c.p.p.,  art.202  alin.  1  lit.d  c.p.p.
art.  218c.p.p.  ºi  art.  223  alin.2
c.p.p.  Înlocuieºte mãsura arestu-
lui preventive pentru fiecare din-
tre  inculpaþii Simion Costel, Da-

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Jandarmi Jude-
þean (IJJ) Dolj, sâmbãtã, 9 ianua-
rie a.c., în jurul orei 10.30, efec-
tive din cadrul IJJ Dolj – structu-
ra Segarcea, aflate în timpul unei
acþiuni specifice de prevenire a
faptelor antisociale în domeniul
cinegetic, s-au sesizat cu privire
la faptul cã pe drumul ce face le-
gãtura între satele Dîlga ºi Belcin
sunt doi bãrbaþi ce au asupra lor
trei puºti cã de vânãtoare.

Jandarmii i-au oprit ºi legitimat,
constatând cã este vorba despre
D. C., de 44 ani, din Segarcea, ºi
D. I., de 45 ani, din comuna Ca-

Prinºi cu puºti de vânãtoarePrinºi cu puºti de vânãtoarePrinºi cu puºti de vânãtoarePrinºi cu puºti de vânãtoarePrinºi cu puºti de vânãtoare
fãrã documente legalefãrã documente legalefãrã documente legalefãrã documente legalefãrã documente legale

Doi doljeni de 44, respectiv 45 de ani, sunt cercetaþi penal,
dupã ce jandarmii doljeni i-au prins cu arme de vânãtoare

pentru care nu aveau documentele legale.

lopãr, iar în urma verificãrilor
efectuate a rezultat faptul cã aceº-
tia nu deþineau documente legale
pentru armele de vânãtoare gãsite
asupra lor ºi muniþia aferentã – trei
puºti de vânãtoare cal. 12 mm ºi
46 cartuºe de vânãtoare.

Persoanelor în cauzã le-au fost
întocmite actele de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
„nerespectarea regimului armelor
ºi muniþiilor”, faptã prevãzutã ºi
pedepsitã de Codul Penal, docu-
mente ce au fost înaintate orga-
nelor competente pentru continua-
rea cercetãrilor, dupã cum au
anunþat reprezentanþii unitãþii.

Control judiciar menþinut pentruControl judiciar menþinut pentruControl judiciar menþinut pentruControl judiciar menþinut pentruControl judiciar menþinut pentru
fosta ºefã a Tfosta ºefã a Tfosta ºefã a Tfosta ºefã a Tfosta ºefã a Tribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Olt

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova au menþinut, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, vineri, 8 ianuarie a.c., mãsura
controlului judiciar faþã de fosta preºedintã a Tribunalului
Olt, Eugenia Carmen Marinescu ºi de soþul ei. Hotãrârea a
fost luatã în procesul în care fostul magistrat este judecat
pentru infracþiuni de corupþie, fiind acuzatã cã a primit,
prin intermediari, 200.000 de euro de la membri ai familiei
lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru eliberarea
acestuia. Urmãtorul termen de judecatã a fost stabilit pen-
tru 29 ianuarie a.c., iar inculpaþii pot contesta la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie prelungirea controlului judiciar.

26.06.2015  ºi  06.05.2015  pronunþate  de
Curtea  de  Apel  Craiova.  Cu  contestaþie
în termen de 48 ore de la comunicare în
privinþa  controlului  judiciar.  Pronunþatã
în ºedinþã publicã, astãzi 08.01.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã Iuliu Severus Marines-
cu, soþul judecãtoarei, ºi avocatul Dumi-
tru Cismaru au fost arestaþi preventiv pe
21 martie 2015, iar Carmen Marinescu a
ajuns în arestul IPJ Dolj pe 24 martie, însã
la sfârºitul lunii iunie toþi inculpaþii erau

deja plasaþi sub control judiciar. Asta dupã
ce, pe 5 mai a.c., la Curtea de Apel Craio-
va s-a înregistrat dosarul în care soþii
Marinescu, avocatul Cismaru ºi Ilie Bucã
erau trimiºi în judecatã de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova pentru luare
de mitã, trafic de influenþã, spãlare de bani,
în formã continuatã, fals în declaraþii în
formã continuatã ºi complicitate la aceste
infracþiuni. Anchetatorii susþin cã judecã-
toarea, ajutatã de ceilalþi trei inculpaþi, ar
fi primit 200.000 euro ca sã-l elibereze, în
septembrie 2011, pe Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial. La trei luni dupã primirea
ºpãgii, procurorii spun cã judecãtoarea ºi
soþul ei, Iuliu Severus Marinescu, au in-
vestit banii în trei suprafeþe de teren ºi o
casã (un teren în suprafaþã de 703 mp ºi o
construcþie de 29 mp pe acelaºi amplasa-
ment, situat în Bãile Olãneºti, un teren si-
tuat în localitatea Corbu, judeþul Constan-
þa, în suprafaþã de 1250 mp, ºi un teren
intravilan de 600 mp situat în municipiul
Slatina), douã dintre aceste achiziþii nefi-
ind menþionate în declaraþiile de avere ale
magistratului.

Poliþiºtii de frontierã judecaþi pentruPoliþiºtii de frontierã judecaþi pentruPoliþiºtii de frontierã judecaþi pentruPoliþiºtii de frontierã judecaþi pentruPoliþiºtii de frontierã judecaþi pentru
fapte de corupþie nu mai sunt dupã gratiifapte de corupþie nu mai sunt dupã gratiifapte de corupþie nu mai sunt dupã gratiifapte de corupþie nu mai sunt dupã gratiifapte de corupþie nu mai sunt dupã gratii

Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, plasarea în arest la
domiciliu a celor trei poliþiºti de frontierã „sãltaþi” în luna
noiembrie pentru infracþiuni de corupþie. Este vorba despre ºe-
ful Serviciului Control Trafic Frontierã din cadrul Inspectoratu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu ºi de doi subordo-
naþi ai sãi, un ofiþer ºi un agent de la Serviciul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj prinºi cu peºte ºi whisky drept ºpa-
gã, recent trimiºi în judecatã de DNA Craiova.

mian  Ionuþ  ºi  Cotoi  Ovidiu  cu
mãsura arestului la domiciliu pe o
duratã de 30 de zile de la data de
08  ianuarie  2016  ºi  pânã  la  06
februarie  2016,  inclusiv,  pentru
fiecare”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Curþii de  Apel Craiova.

Reamintim cã, la începutul sãp-
tãmânii trecute, procurorii DNA
Craiova anunþau cã i-au trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pe Costel Simion, comisar-ºef
de poliþie, adjunct al ºefului Secto-
rului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Calafat, la data faptelor, în
sarcina cãruia s-a reþinut sãvârºi-
rea infracþiunilor de instigare la abuz
în serviciu, complicitate la luare de
mitã, complicitate la dare de mitã

ºi cumpãrare de influenþã; Ionuþ
Damian, comisar-ºef de poliþie, ºef
Serviciu Control Trafic Frontierã
din Cadrul Inspectoratului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu,
la data faptelor, în sarcina cãruia
s-a reþinut sãvârºirea infracþiuni-
lor de abuz în serviciu dacã func-
þionarul public a obþinut, pentru sine
sau pentru altul un folos necuve-
nit, luare de mitã ºi trafic de influ-
enþã ºi pe Florinel Ovidiu Cotoi,
agent de poliþie în cadrul Sectoru-
lui Poliþiei de Frontierã Calafat, la
data faptei, în sarcina cãruia s-a
reþinut sãvârºirea infracþiunii de
dare de mitã.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut cã: în toamna anului 2015,
inculpatul Simion Costel, în calita-
te de adjunct al ºefului Sectorului
Poliþiei de Frontierã Calafat, i-a
solicitat inculpatului Damian Ionuþ-
, ºef Serviciu Control Trafic Fron-
tierã din Cadrul Inspectoratului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Giurgiu (ºef ierarhic al celor doi),
sã-ºi îndeplineascã, în mod abu-
ziv, sarcinile de serviciu privind
verificarea activitãþii de serviciu a
agentului de poliþie Cotoi Ovidiu
Florinel din cadrul Sectorului Poli-
þiei de Frontierã Calafat (subaltern
al lui Simion Costel), cerându-i
practic sã efectueze o cercetare
administrativã formalã, lucru pe
care acesta l-a ºi fãcut. În urma
efectuãrii „cercetãrii” respective,
inculpatului Cotoi Ovidiu Florinel
i-a fost aplicatã o sancþiune sim-
bolicã, deºi faptele de care se fã-
cea vinovat acesta erau de o gra-
vitate ridicatã.
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Ce trebuie sã ºtim când vrem
sã amanetãm bijuteriile din me-
tale preþioase ne spun inspecto-
rii de la Protecþia Consumatori-
lor. Simplitatea ºi rapiditatea ob-
þinerii unui împrumut de la o
casã de amanet fac din amane-
tarea bijuteriilor din metale pre-
þioase o soluþie bunã pentru cri-
zele financiare de moment. Mulþi
consumatori apeleazã la aceastã
formã de împrumut, dar este
bine de ºtiut cã nu este o soluþie
de duratã ºi cã implicã ºi cos-
turi, de care trebuie sã se þinã
cont atunci când se ia hotãrârea
amanetãrii bijuteriilor.

Înainte de a se prezenta cu ob-
iectele la o casã de amanet pen-
tru a solicita un împrumut, con-
sumatorul ar trebui sã ºtie: greu-
tatea corectã a obiectului sau ob-
iectelor din metal preþios pe care
doreºte sã le amaneteze; titlul
(conþinutul de metal preþios – în
limbaj popular, numãrul de cara-
te pentru aur) corect al obiectu-
lui respective; dacã obiectul res-
pectiv are montate pietre preþioa-
se ºi care este calitatea acestora.
Mai trebuie sã se informeze de-
spre starea acelui obiect: dacã
prezintã sau nu defecte, pentru a
le putea recunoaºte la momentul
ridicãrii obiectului dupã expira-
rea contractului de amanet pen-
tru monede; iar pentru monede,
titlul este acela indicat în cata-
loagele numismatice.

Se poate
cere un buletin
de expertizare

Dacã nu are astfel de informa-
þii despre obiectul sau obiectele
care urmeazã a fi depuse la ama-
net, pentru a evita orice nemul-
þumiri ulterioare, oamenii ar tre-
bui sã se prezinte la unul din ghi-
ºeele Direcþiei Metale Preþioase,
Pietre Preþioase ºi Proces Kim-
berley, din Bucureºti, sau cele 20
de locaþii din teritoriu, ºi sã soli-
cite un buletin de expertizare/de
analizã, atât pentru metal, cât ºi
pentru pietre, dacã este cazul.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Casele de amanet sunt o afacere
profitabilã, în condiþiile în care prac-
ticã dobânzi foarte mari – de pânã la
10% pe lunã. Afacerile caselor de
amanet au crescut rapid în perioada
de crizã, în condiþiile în care bãncile

au oprit robinetul finanþãrii, prin în-
ãsprirea condiþiilor de creditare. Spre
deosebire de bãnci ºi companii de cre-
dite de consum, casele de amanet nu
solicitã adeverinþe de venit, ci doar
un act de identitate ºi o garanþie.

Pentru lucrãrile dentare, precum
ºi pentru topituri, sârme sau tã-
bliþe ºi pentru obiectele cu titlul
mai mare de 750‰ un astfel de
buletin este indispensabil pentru
a obþine un preþ corect.

La momentul prezentãrii, la
casa de amanet, consumatorul
trebuie sã se informeze în legã-

turã cu: preþul oferit pentru fie-
care tip de metal preþios ºi pen-
tru fiecare titlu; condiþiile con-
tractului de amanet: comisionul
perceput pe zi, durata minimã ºi
durata maximã a acestuia, posi-
bilitatea plãþii înainte de termen
ºi a recalculãrii comisionului în
funcþie de perioada scursã din
momentul încheierii contractului;
condiþiile de prelungire a con-
tractului de amanet ºi eventuala
perioadã de graþie, perioadã în
care obiectele amanetate nu sunt
vândute, dupã expirarea scaden-
þei; condiþiile de recuperare a ob-
iectelor amanetate.

Chiar dacã bunul
este nou,
preþul la amanet
scade drastic

În situaþia în care consumato-
rul prezintã la amanet un obiect
achiziþionat de curând, al cãrui
preþ îi este foarte bine cunoscut,

trebuie sã ºtie cã suma pe care o
va primi, la amanetarea acestuia,
este sub preþul de achiziþie plãtit.
Casele de amanet au comisioane
diferite, evaluãri diferite, condi-
þii de amanetare diverse. Pentru
a afla care este cea mai bunã
ofertã de pe piaþã, pentru dum-
neavoastrã, trebuie sã vã infor-
maþi! Nu intraþi în primul ama-
net care vã iese în cale, docu-
mentaþi-vã înainte! Lipsa de in-
formaþie vã poate aduce destule
prejudicii!

Se amaneteazã
aproape orice

Patronii caselor de amanet din
Craiova recunosc cã, în ultima
vreme, le merge destul de bine,
cã oamenii amaneteazã absolut
orice, de la electronice la bijute-
rii sau ceasuri. “Pentru un gram
de aur se plãteºte între 70 si 100
de lei, în funcþie de calitatea lui
ºi, în general, nu se primesc de-
cât bijuterii. Cei care cred cã in-

teresul amanetelor este acela de
a rãmâne cu obiectele puse gaj
pentru împrumut greºesc, case-
le de amanet trãiesc din comi-
sioane, nu din comercializarea
aurului. Comisioanele variazã ºi

ele de la un 0,5% pentru împru-
muturile standard, la 0,9%. De
asemenea, se practicã ºi comi-
sioane pentru clienþii fideli”, ne-
a menþionat angajata unei case
de amanet. Chiar dacã din mai
toate casele de amanet se ºi pot
achiziþiona bijuterii, la un preþ

ceva mai mic, vânzãrile nu merg
foarte bine. Cei care activeazã
în acest segment confirmã cã,
atunci când populaþia se con-
fruntã cu lipsa banilor, vânzãri-
le de bijuterii scad, iar casele de

amanet se transformã în substi-
tutele societãþilor ºi unitãþilor
care acordau, acum ceva vreme,
împrumuturi financiare foarte
uºor.

Profilul psihologic
al celor care
amaneteazã

De regula, cei care apeleazã
la casele de amanet se înscriu
în trei categorii majore: persoa-
nele care nu îºi pot administra
cum trebuie veniturile ºi/sau nu
pot economisi pentru situaþiile de
urgenþã; adolescenþii care au fu-
rat inelele mamei ca sã meargã
la mare, dar trebuie este sã stea
liniºtiþi pentru cã legea interzice
caselor de amanet sã primeascã
bunuri de la minori, ºi, ultima
categorie, ºomerii, pensionarii,
cei care au venituri sub nevoile
lor zilnice ºi apeleazã la amane-
tare, în mod regulat.

Avantajul casei de amanet faþã
de o bancã sau o companie spe-
cializatã în împrumuturi la domi-
ciliu stã în rapiditate. La amanet,
acum ai nevoie de bani, acum îi
obþii. Un alt avantaj este cel al-
 simplitãþii. Nu îþi trebuie acte de
la angajator, facturi de la utilitãþi,
contract de muncã. Este de ajuns
o carte de identitate sau un paºa-
port. Nu trebuie sã treacã 48 de
ore ca sã ai banii în mânã, ca în
cazul împrumuturilor la domici-
liu. Semnezi un contract de ama-
net ºi pleci acasã cu buzunarul
plin. Se poate amaneta orice: de
la televizoare, antichitãþi ºi cea-
suri pânã la maºini ºi terenuri.
Evaluarea bunurilor se face
dupã o grilã exactã de cãtre un
angajat al casei de amanet. Poa-
te amaneta oricine: nu trebuie
sã fii angajat de 3 luni, nu tre-
buie sã ai contract de muncã ºi
nu te verificã nimeni la Biroul
de Credit. Dezavantajul amane-
tãrii stã în costurile care sunt mai
mari decât în cazul unui împru-
mut bancar. 
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Dacã pânã la finalul anului 2015, în
baza prevederilor vechiului Cod fis-
cal, persoanele fizice datorau aceleaºi
impozite, indiferent de scopul în care
era utilizat imobilul, din 2016 lucrurile
vor sta complet diferit. Astfel, de la 1
ianuarie, atunci când prevederile
noului Cod fiscal au început sã îºi pro-
ducã efectele, impozitul pe locuinþe
se va calcula în funcþie de destinaþia
acesteia (rezidenþialã sau nereziden-
þialã), ºi nu în funcþie de calitatea per-
soanei care deþine clãdirea: fizicã sau
juridicã. Codul fiscal stabileºte cã im-
pozitul pe clãdiri se plãteºte anual, în
douã rate egale, pânã la datele de 31
martie ºi 30 septembrie, inclusiv.
Pentru plata cu anticipaþie a impozi-
tului pe clãdiri, datorat pentru între-
gul an de cãtre contribuabili, pânã la
data de 31 martie a anului respectiv,
se acordã o bonificaþie de pânã
la 10%, stabilitã prin hotãrâre a con-
siliului local.

Contribuabilii persoane
fizice vor selecta tipul
de clãdire

Pe 29 decembrie 2015, în Monito-
rul Oficial, Partea I, nr. 972, a fost
publicat Ordinul MDRAP nr. 2069/
2015 privind aprobarea unui formu-
lar tipizat pentru activitatea de co-
lectare a impozitelor ºi taxelor loca-
le, desfãºuratã de cãtre organele fis-
cale locale, privind Legea nr. 227/
2015 privind Codul fiscal, act nor-
mativ care aprobã practic modelul for-
mularului ce trebuie completat ºi
depus în 2016 de persoanele fizice
ce deþin o clãdire ºi o utilizeazã în
scopuri nerezidenþiale (economice)
sau persoanele care dobândesc sau
construiesc o clãdire în cursul anu-
lui. Un astfel de formular tipizat va fi
identificat, potrivit documentului amin-
tit, cu urmãtoarele elemente: “Model
2016”, grupa de litere “ITL” (însem-
nând Impozite ºi Taxe Locale) ºi cifrele
“001”. Concret, într-o primã fazã, con-
tribuabilii persoane fizice vor selecta ti-
pul de clãdire pentru care datoreazã
impozit la bugetul de stat, bifând una
dintre urmãtoarele variante: clãdire re-
zidenþialã, nerezidenþialã sau clãdire
cu destinaþie mixtã. Practic, persoa-
nele fizice îºi vor asuma prin aceastã
alegere desfãºurarea unei activitãþi
economice în respectiva locuinþã, ºi
spaþiul destinat respectivei afaceri. 

Proprietarul poate fi
reprezentat în relaþia
cu direcþiile de taxe
de un împuternicit

Mai departe, în prima secþiune a
declaraþiei amintite, persoanele fizice
vor completa datele de identificare:
nume, prenume, cod numeric perso-
nal, numãr de telefon, adresa de postã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La finele anului trecut, în Monitorul Oficial au fost
publicate formularele pentru stabilirea impozitului

pe clãdiri, declaraþii de impunere ce trebuie depuse la
direcþiile de specialitate ale primãriilor. Aºa cum

bine se ºtie, orice persoanã care are în proprietate o
clãdire situatã pe teritoriul României datoreazã anual
un impozit, care se achitã în contul bugetului local, al
localitãþii în care este amplasatã respectiva clãdire.

În acest an, cei care deþin un imobil ºi desfãºoarã
activitãþi economice trebuie sã depunã aceastã decla-

raþie nu mai târziu de 31 martie.
electronicã sau adresa de corespon-
denþã, dacã aceasta diferã. De aseme-
nea, contribuabilii vor alege dacã do-
resc ca actele administrativ-fiscale sã
le fie comunicate exclusiv la adresa
de poºtã electronicã. De asemenea,
este important sã precizãm cã proprie-
tarul persoanã fizicã a unei locuinþe
poate fi reprezentat în relaþia cu direc-
þiile de taxe ºi impozite locale de un-
 împuternicit. În mod similar, acesta
va completa declaraþia cu datele sale
de identificare. Împuternicirea nu este
transmisibilã ºi înceteazã la data re-
vocãrii de cãtre contribuabil ori în mo-
mentul decesului acestuia. Modelul
formularul este prevãzut pentru maxi-
mum trei coproprietari ai unei locuin-
þe. Dacã numãrul acestora este mai
mare, se va completa o nouã declara-
þie. Dacã este cazul, contribuabilul va
completa, în secþiunea III a formula-
rului, adresa de rezidenþã într-un alt
stat decât România. 

Formularul trebuie
depus la organul
fiscal local

În continuare, persoanele fizice tre-
buie sã furnizeze datele clãdirii ne-
cesare stabilirii impozitului aferent.
Astfel, pentru clãdirile rezidenþiale,
adicã cele cu destinaþie de locuinþã,
cetãþenii vor completa, într-un tabel,
date referitoare la condiþiile de dotare
cu instalaþii de apã, canalizare ºi elec-
trice, atât pentru clãdiri, cât ºi pentru
construcþii anexe sau construcþii la

subsol, demisol sau mansardã, dupã
caz. Persoanele fizice care nu desfã-
ºoarã activitãþi economice, au obliga-
þia depunerii declaraþiei atunci cân-
d dobândesc sau construiesc o clãdi-
re pe parcursul anului. Formularul
trebuie depus la organul fiscal local
în a cãrui razã teritorialã de compe-
tenþã se aflã clãdirea, în termen de 30
de zile de la data dobândirii, urmând

ca proprietarul sã datoreze impozitul
pe clãdiri începând cu data de 1 ia-
nuarie a anului urmãtor. Mai departe,
contribuabilii vor specifica suprafaþa
utilã, în metri pãtraþi, precum ºi supra-
faþa construitã desfãºuratã a respec-
tivei clãdiri (tot în metri pãtraþi).

Clãdirea în scop
nerezidenþial -
activitate economicã

Pentru clãdirile nerezidenþiale a-
flate în proprietatea persoanelor fi-

zice, acestea din urmã vor comple-
ta urmãtoarele date: adresa comple-
tã a clãdirii, anul construirii, supra-
faþa utilã a clãdirii, precum ºi su-
prafaþa construitã desfãºuratã (în
metri pãtraþi), valoarea clãdirii  (re-
zultatã dint-un raport de evaluare
întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii cinci ani anteriori anului
de referinþã), valoarea finalã, în lei,

a lucrãrilor de construcþii (pentru
clãdirile nou-construite, în ultimii
cinci ani anteriori anului de refe-
rinþã) sau valoarea, în lei, din actul
de proprietate (în cazul clãdirilor
dobândite în ultimii cinci ani ante-
riori anului de referinþã). În cazul în
care contribuabilul persoanã fizicã
nu deþine informaþiile necesare
completãrii câmpurilor destinate
clãdirii nerezidenþiale, va completa
informaþiile menþionate în secþiu-
nea aferentã clãdirilor rezidenþiale
ºi va menþiona, în scris, faptul cã

utilizeazã clãdirea în scop nerezi-
denþial (activitate economicã). Da-
cã o clãdire este utilizatã în scop
mixt (rezidenþial ºi nerezidenþial), iar
suprafeþele pot fi delimitate, atunci
se vor completa, în mod corespun-
zãtor, atât punctul destinat clãdiri-
lor rezidenþiale, cât ºi cel rezervat
clãdirilor nerezidenþiale. 

Cu sediu,
dar fãrã activitate –
cote cuprinse între
0,08%  ºi 0,2%

Potrivit Codului fiscal, atunci
când se cunosc suprafeþele folosi-
te în scop rezidenþial ºi cele folosi-
te în scop nerezidenþial, impozitul
se calculeazã prin însumarea im-
pozitului aferent suprafeþei folosi-
te în scop rezidenþial, calculat po-
trivit art. 457 din Codul fiscal, cu
impozitul aferent suprafeþei folosi-
te în scop nerezidenþial, calculat
potrivit art. 458 din Codul fiscal. În
cazul în care clãdirea este utilizatã
în scop mixt (rezidenþial ºi nerezi-
denþial), iar suprafeþele nu pot fi
delimitate, atunci contribuabilul va
bifa situaþia în care se aflã, dupã
cum urmeazã: La adresa poºtalã a
clãdirii este înregistrat un domici-
liu fiscal al unui operator econo-
mic, dar nu se desfãºoarã nici o ac-
tivitate economicã.  În acest caz,
contribuabilul completeazã punctul
destinat clãdirilor rezidenþiale ºi
consemneazã acest fapt în scris, pe
propria rãspundere, într-un chenar
special prevãzut în cuprinsul for-
mularului. Cu alte cuvinte, o per-
soanã fizicã ce are sediul social
acasã, dar nu desfãºoarã niciun fel
de activitate economicã, va plãti
impozitul stabilit pentru clãdiri
rezidenþiale (cote cuprinse între
0,08% ºi 0,2%). Dacã la adresa poº-
talã a clãdirii este înregistrat un do-
miciliu fiscal al unui operator eco-
nomic care desfãºoarã activitate
economicã, iar cheltuielile cu uti-
litãþile sunt în sarcina operatoru-
lui economic, contribuabilul va
completa câmpul rezervat clãdiri-
lor nerezidenþiale (cote cuprinse
între 0,2% ºi 1,3%, în funcþie de
deciziile consiliului local).
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Pentru funcþiile de decan can-
didaþii trebuie sã aibã gradul didac-
tic de conferenþiar sau profesor
universitar sau echivalente, con-
form Legii nr. 1/2011, art. 285,
alin. (3) ºi (5). Funcþiile de con-
ducere de rector, prorector, decan,
prodecan, director de departament
sau de unitate de cercetare-dezvol-
tare nu se cumuleazã.

Selecþia se face
prin concurs public

Pentru funcþia de decan pot can-
dida persoane din cadrul universitã-
þii sau din orice facultate de profil
din þarã sau din strãinãtate. Acestea
trebuie sã depunã un CV ºi planul
managerial privind dezvoltarea didac-
ticã, ºtiinþificã, a resurselor umane,
a bazei materiale ºi atragerea de re-
surse financiare în Facultate. Apoi,
Consiliul Facultãþii audiazã fiecare
candidat în plen ºi avizeazã partici-
parea candidatului la concurs, prin
votul majoritãþii simple a membrilor
sãi. Este obligatorie validarea a cel
puþin douã candidaturi.

Decanul este selectat prin con-
curs public organizat la nivelul fa-

În perioada 15-29 ianuarie a.c. este
programatã depunerea candidaturilor
pentru concursurile de decan, care pre-
supun, la fel ca în cazul alegerilor pentru
rector, un CV ºi un plan managerial. În-

tre 1-5 februarie a.c. va avea loc valida-
rea candidaturilor la funcþia de decan de
Consiliile facultãþilor, iar pe 8-9 februa-
rie a.c. se vor derula concursurile pen-
tru desemnarea decanilor.

Primul termen este 22 ianuarie
2016, datã când trebuie comuni-
cate, cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, listele cu persona-
lul didactic titular care solicitã
emiterea unui nou document de
numire, unde se va preciza nive-
lul cel mai înalt de învãþãmânt al
unitãþii, în funcþie de catedra ocu-
patã, Zilele de 25 ºi 26 ianuarie
vor fi cele mai „pline”, în acest
interval urmând sã fie puse la
punct cele mai multe detalii, ca-
lendarul mergând în continuare,
pânã în februarie 2016.Revizuirea
documentelor de numire/transfer/
repartizare pentru cadrele didac-
tice titulare pe catedre ale cãror

S-a stabilit calendarul mobilitãþii cadrelor didactice
Conform Metodologiei-cadru privind mobilita-

tea personalului didactic din învãþãmântul preu-
niversitar în anul ºcolar 2016/2017, aprobatã prin
ordinul ministrului Educaþiei ºi cercetãrii ºtiinþi-
fice nr.5559/27.10.2015, la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt vor avea loc mai multe activitãþi, care,

dupã un program bine stabilit, se vor axa tocmai
pe miºcarea de personal, aºa cum este ea stipula-
tã în legislaþie. Normativele au fost transmise în
teritoriu de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
urmând sã fie comunicate rezultatele, în terme-
nii specificaþi în regulamente.

denumiri nu se mai regãsesc în
Centralizatorul de discipline se
realizeazã în perioada de încadra-
re a personalului didactic titular,
în baza solicitãrilor adresate, în
scris, conducerilor unitãþilor de
învãþãmânt la care acestea sunt
arondate, dupã o procedurã stan-
dard: consiliile de Administraþie ale
ºcolilor întocmesc lista cu profe-
sorii pentru care urmeazã revizui-
rea; directorii unitãþilor de învãþã-
mânt înainteazã acest tabel.

Douã zile pline
25 ianuarie este termenul-limitã

de depunere a listelor cuprinzând
personalul didactic titular, care în-

deplineºte condiþiile legale de pen-
sionare la 1 septembrie 2016, atât
la limitã de vârstã, cât ºi pentru
pensionarea anticipatã sau antici-
patã parþial. La aceeaºi datã, se va
comunica lista personalului didac-
tic titular care solicitã revizuirea
documentului de numire/transfer/
repartizare pentru cadrele didacti-
ce titulare pe catedre ale cãror de-
numiri nu se mai regãsesc în Cen-
tralizator. Pe 26 ianuarie, va fi
transmis, cãtre Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj , a tabelului cu
cei care acceptã sau refuzã trans-
ferul. Dupã aceastã datã, pânã pe
5 februarie, vor fi constituite cate-
drele, conform legislaþiei, iar în
perioada 8-12 februarie se vor ana-
liza, corecta ºi aviza proiectul de
încadrare ºi oferta de posturi/ca-
tedre vacante/rezervate de cãtre In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Finalitatea procesului va fi pe 29
februarie, când, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, se va comu-
nica acordul sau refuzul conduce-
rilor unitãþilor ºcolare privind men-
þinerea în activitate, ca titular, a
personalului didactic care îndepli-
neºte vârsta de pensionare, rapor-
tatã la data de 1 septembrie 2016,
pentru anul ºcolar 2016-2017.

CRISTI PÃTRU

cultãþii, de cãtre rectorul Univer-
sitãþii, urmând ca persoana selec-
tatã sã fie validatã de Senatul Uni-
versitãþii, cu majoritatea simplã a
voturilor. În cazul vacantãrii unui
loc de decan, rectorul organizeazã
concurs public la nivelul facultãþii
respective, în termen de maximum
trei luni de la data vacantãrii. De-
canul poate fi revocat din funcþie
de Senatul universitar, la propune-
rea rectorului sau la iniþiativa a 2/3
din membrii Consiliului Facultãþii.

În termen de o sãptãmânã de la
data vacantãrii sau revocãrii din
funcþie a decanului, rectorul de-
semneazã unul dintre prodecani
pentru a reprezenta facultatea ºi a
prelua interimar atribuþiile de decan.

Prodecanii vor fi desemnaþi
de decani

În perioada 10-15 februarie a.c.,
prodecanii vor fi desemnaþi de de-
can, dupã numirea sa de cãtre
rector. Prodecanii trebuie sã fie ca-

dre didactice de predare ale Facul-
tãþii ºi membrii ai Consiliului Facul-
tãþii, fiind validaþi cu majoritate sim-
plã. Revocarea prodecanilor se face
de cãtre Consiliul Facultãþii, la pro-
punerea decanului sau rectorului,
fundamentatã în scris.

În privinþa incompatibilitãþilor,
nu poate fi ales în structuri de con-
ducere, nu poate ocupa funcþii de
conducere ºi nu poate fi respon-
sabil de disciplinã acel cadru di-
dactic care a fost sancþionat dis-
ciplinar sau pentru abateri de la
etica academicã sau care are în
antecedente condamnãri pentru
plagiat. De asemenea, nu poate
ocupa o funcþie de conducere o
persoanã care, prin ocuparea ace-
lei funcþii, încalcã prevederile Le-
gii nr 1/2011, art. 130, alin. (1),
lit. B): “persoanele care se aflã în
relaþie de soþi, afini ºi rude pânã la

gradul al III-lea inclusiv nu pot
ocupa concomitent funcþii astfel
încât unul sau una sã se afle faþã
de celãlalt sau cealaltã într-o pozi-
þie de conducere, control, autori-
tate sau evaluare instituþionalã la
orice nivel în aceeaºi universitate
ºi nu pot fi numiþi în comisii de
doctorat, comisii de evaluare sau
comisii de concurs ale cãror deci-
zii afecteazã soþii, rudele sau afinii
pânã la gradul al III-lea inclusiv”.

Principiile care stau la baza ale-
gerilor în Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova sunt
„principiul legalitãþii; principiul au-
tonomiei universitare; principiul
transparenþei; principiul respectã-
rii drepturilor ºi libertãþilor studen-
þilor ºi ale personalului academic;
principiul respectãrii normelor eti-
ce ºi deontologice.

RADU ILICEANU

Este în pregãtire o nouã Lege a
Educaþiei care se aflã, încã, în dez-
batere publicã. Printre mai multe
capitole se aflã ºi unul referitor la
statutul elevilor, cu drepturile ºi
obligaþiile aferente. Astfel, repre-
zentanþii ºcolarilor vor fi invitaþi
la discuþii cu reprezentanþii minis-
terului. Printre drepturile solicita-
te de tineri se aflã: accesul gratuit
la educaþie în învãþãmântul public;
dreptul de a beneficia de învãþã-
mânt în limba maternã sau într-
una de circulaþie internaþionalã; sã
nu fie supuºi unei discriminãrii,
atât de personalul administrativ,
cel didactic, cât ºi al colegilor;
dreptul de a beneficia de manuale
gratuite; dreptul de a-ºi întrerupe

ºi relua studiile, în funcþie de le-
gislaþia în vigoare; libertatea de a
refuza orice semn distinctiv, care
îi poate restrânge dreptul la liberã
exprimare sau nu îi sporeºte si-
guranþa.

Printre obligaþiile tinerilor se re-
gãsesc: prezenþa la ore, absenþele
nemotivate nefiind admise; înde-
plinirea sarcinilor care le revin po-
trivit planurilor de învãþãmânt;
respectarea regulamentelor de or-
dine interioarã ale unitãþilor ºco-
lare, cu respectarea legislaþiei; in-
terzicerea folosirii unui limbaj tri-
vial ºi al unui comportament in-
decent în raporturile cu cadrele
didactice ºi cu colegii etc.

CRISTI PÃTRU
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În contextul în care noua echipã minis-
terialã de la Educaþie ºi-a anunþat intenþia
de a scoate latina ºi a reduce orele de ro-
mânã din programul instrucþiei ºcolare a
iscat o aprinsã dezbatere în spaþiul public
autohton, o dezbatere despre condiþia tra-
diþiei literare în lumea de azi îºi alocã o ac-
tualitate mai mult decât oportunã. Cãci din-
colo de consecinþele mai puþin faste ale
procesului de globalizare alimentatã de re-
voluþia tehnologicã fãrã precedent, tradiþia
– culturalã, dar nu numai – capãtã dimen-
siunea unei provocãri ale cãrei implicaþii pot

cãpãta amprente ale unei mutaþii de naturã
antropologicã cu urmãri nelipsite de un
corolar de anxietãþi pe termen mediu.

Profitând de prezenþa a doi prestigioºi cãr-
turari italieni la Craiova, revista „Mozaicul” ºi
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” au pro-
iectat o dezbatere, astãzi, 11 ianuarie, la orele
17.00, în Salonul Medieval, sub genericul
„CONDIÞIA TRADIÞIEI LITERARE ÎN
LUMEA DE AZI”, cu participarea profesori-
lor Antonio Sorella (un prieten statornic al
Craiovei) ºi Gianmarco Cifaldi, ambii de la
Universitatea „Gabriele D’Annunzio” din
Chieti-Pescara (Italia). Ambii sunt autoritãþi
în douã domenii aparent distincte dar conflu-
ente în identificarea unor strategii de rezis-
tenþã faþã de tendinþa de-acum pe cale de
mondializare de a trece în subsidiaritate tra-
diþii culturale naþionale concurând, alãturi de
alte fenomene de naturã politicã, la un trist
proces de pierdere a identitãþilor ce-au susþi-
nut prin milenii patrimoniul umanitãþii în di-
versitatea sa glorioasã.

Profesorul Antonio Sorella, sosit pentru
a treia oarã în Cetatea Bãniei, este, aºa cum
îl prezentam în preambulul unei fructuoase
întâlniri cu un public studenþesc în aprilie
anul trecut, e un specialist unanim recu-
noscut, în Italia ºi în lume, în editarea de
texte medievale , renascentiste ºi din vea-
curile iluministe, în care competenþa lingvis-
ticã necesitã necondiþionat o cunoaºtere

intimã a contextului istoric ºi cultural ºi în
care acribia ºtiinþificã e însoþitã de un tra-
valiu neprecupeþit.

În acel context, Antonio Sorella propu-
nea o lecturã înnoitoare a celebrului Cânt V
din „Infernul” dantesc, pe care, ulterior, l-
am ºi propus cititorului român în paginile
unei prestigioase reviste din Bucureºti. De
data aceasta se va ocupa de Petrarca ºi de
unele aspecte particulare ale primei ediþii ti-
pãrite, la începutul secolului al XVI-lea, de
Pietro Bembo.

Gianmarco Cifaldi e un reputat specialist
în problematici de sociologie aplicatã, autor
al unor lucrãri vizând sisteme electorale,
dreptul la viaþã privatã, dar ºi prostituþia ju-
venilã, rezilienþa ori aspecte particulare de
criminologie, majoritatea fiind rezultate ale
unor investigaþii de laborator în cadrul unor
colective de el coordonate.

Aºadar, pe urmele unei incitante ziceri a
lui Constantin Noica – Ce mai e în noi Egipt?
– colocviul de astãzi în compania celor doi
oaspeþi italieni ºi-ar putea revendica interoga-
þia, mai mult decât actualã: Ce mai e în noi
tradiþie? Literarã, dar nu numai. Fiindcã, în
condiþiile în care cetitul cãrþilor traverseazã o
crizã acutã, la noi ca ºi pretutindeni, iar valo-
rile clasice, cu Eminescu într-un regretabil
prim-plan, întoarcerea spre tradiþie îmi pare
un remediu salvator pentru o parte din „noi-
le” maladii ce ne pândesc la fiecare pas.

La Departamentul de italie-
nisticã al Facultãþii de Litere,
universitarii italieni vor sus-
þine în faþa studenþilor douã
lecþii cu tematici specifice spe-
cialitãþii lor.

Doi cãrturari italieni oaspeþi ai Craiovei colocviind despre
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“Am dat startul noii ediþii a celui mai mare
concurs de arte pentru liceeni, pe care îl
organizez de 15 ani, Festivalul LicArt”, a
anunþat Radu Herjeu, pe pagina sa de pe re-
þeaua de socializare Facebook. Radu Her-
jeu, care este coordonator al acestui con-

Festivalul LicArtFestivalul LicArtFestivalul LicArtFestivalul LicArtFestivalul LicArt – – – – –
concurs de arte dedicat liceenilorconcurs de arte dedicat liceenilorconcurs de arte dedicat liceenilorconcurs de arte dedicat liceenilorconcurs de arte dedicat liceenilor

Radu Herjeu, membru al Consiliului Naþional al Audiovizualului (CNA), orga-
nizeazã ediþia din 2016 a Festivalului LicArt, un concurs naþional de arte dedicat
liceenilor pasionaþi de fotografie ºi de poezie.

curs, a precizat cã îºi doreºte ca la compe-
tiþie sã participe cât mai mulþi tineri talentaþi.
“E timpul sã încurajãm frumosul din tineri!”,
a mai spus Herjeu.

Astfel, cea de-a 15-a ediþie a Festivalului
Naþional de Arte pentru Liceeni LicArt se va

desfãºura pânã pe 17 aprilie 2016. La concurs
pot participa doar liceeni care sunt înscriºi într-
o instituþie de învãþãmânt preuniversitar acre-
ditatã, în clasele a IX-a – a XII-a.

În cazul secþiunii de fotografie, liceenii pot
concura doar cu fotografii realizate de ei, la
una, douã sau toate cele trei categorii ale
acestei secþiuni: fotografie digitalã – alb-ne-
gru (desaturare completã, fãrã nuanþe de roz,
bleu etc.), fotografie digitalã – portret (doar
oameni), fotografie digitalã – tematicã diver-
sã. La aceastã secþiune se va stabili câte un
câºtigãtor pentru fiecare categorie (vor fi trei
premii). La secþiunea de poezie, cei intere-
saþi pot concura doar cu poezii proprii, scri-

se doar în limba românã, cu diacritice.
Finaliºtii vor fi invitaþi în Tabãra de Cre-

aþie LicArt, în vara anului 2016. În cadrul
acesteia vor fi anunþaþi ºi premiaþi câºti-
gãtorii concursului. LicArt este organizat
de Asociaþia Clubul “Nouã ne Pasã!”. In-
formaþii despre concurs pot fi gãsite pe
site-ul www.licart.ro.

Înainte de a deveni membru al Consiliului
Naþional al Audiovizualului (CNA), Radu Her-
jeu a fost preºedinte al Asociaþiei Clubul “Nouã
ne Pasã!”. Jurnalistul Radu Herjeu a fost nu-
mit, pe 9 februarie 2015, membru titular în
CNA de plenul Parlamentului, pentru un man-
dat de ºase ani. (Mediafax)

Asociaþia „Pro Valores”, Centrul
Cultural Palatele Brâncoveneºti,
Radio Romania Cultural, Inspecto-
ratul ªcolar al Municipiului Bucu-
reºti ºi ExcesMusic îi invitã pe ti-
nerii muzicieni nãscuþi între 1 ia-
nuarie 1991 ºi 31 decembrie 2001
sã se înscrie la cea de-a VII a ediþie
a Concursului „Drumul spre cele-
britate”, singura competiþie muzi-
calã din România în care rolul tine-
rilor spectatori – juraþi este deter-
minant. Competiþia se va desfãºura
în perioada 18-22 aprilie 2016 în
spaþiile încãrcate de istorie ºi fru-
museþe ale Palatului Mogoºoaia. 

Concursul „Drumul spre cele-

Înscrieri la Înscrieri la Înscrieri la Înscrieri la Înscrieri la Concursul „Concursul „Concursul „Concursul „Concursul „Drumul spreDrumul spreDrumul spreDrumul spreDrumul spre
celebritatecelebritatecelebritatecelebritatecelebritate””””” – ediþia a VII-a – ediþia a VII-a – ediþia a VII-a – ediþia a VII-a – ediþia a VII-a

britate”, este singura confruntare
muzicalã din România care în afa-
ra unor premii în bani, creeazã re-
ale oportunitãþi de afirmare a tine-
rilor muzicieni, primii trei clasaþi
fiind invitaþi sã susþinã un concert
cu Orchestra de Camerã Radio
(sala Radio) ºi cu Orchestra Me-
dicilor „Dr. Ermil Nichifor” (Ate-
neul Român), precum ºi douã re-
citaluri la Palatul Mogoºoaia ºi la
Castelul Peleº. Totodatã evoluþiile
concurenþilor vor fi înregistrate ºi
difuzate pe frecvenþele naþionale ale
Radio România Cultural.

În acest an vor avea loc ºase eta-
pe ºi o finalã, iar printre invitaþii

speciali, care au rolul de a introdu-
ce tinerii spectatori în fascinanta
lume a artei sunetelor, se regãsesc
nume importante ale artei sunete-
lor. La cele ºase etape, pe post de
spectatori, dar si de jurati ºi-au anun-
þat participarea peste 600 de elevi
ai ºcolilor ºi liceelor bucureºtene,
care într-o sãptãmânã de ºcoalã alt-
fel încercã sã profite de programul-
 „Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”.

Organizatori ai evenimentului
sunt Radio Romania Cultural, Aso-
ciaþia Culturalã “Pro Valores”, In-
spectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneºti ºi ExcesMusic, iar

partener – Uniunea de Creaþie In-
terpretativã a Muzicienilor din Ro-
mânia, prin programul „Oportuni-
tãþi la tine acasã”. Regulamentul

complet ºi condiþiile de înscriere
se regãseºte pe: 

http://drumulsprecelebritate.
wordpress.com/.
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Sãptãmâna României îl readuce la Craiova pe violonistul Liviu Prunaru

Cu ocazia Zilei Culturii Române, ziua naºterii poetului Mihai Emi-
nescu, la Beijing va avea loc, în organizarea Institutului Cultural Ro-
mân, o amplã manifestare desfãºuratã sub genericul „Dragoste ne-
preþuitã pentru cultura românã: eternitatea Eminescianã”. Cu acest
prilej, actorul Emil Boroghinã, Societar de Onoare al Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova, va susþine recitalul „Recitindu-l pe
Eminescu... La steaua care-a rãsãrit”, iar artistul plastic Constanþa
Abãlaºei Donosã va prezenta lucrãri inspirate din opera poetului, în
cadrul expoziþiei „Avem nevoie de Eminescu”.

Manifestãrile vor începe miercuri, 13 ianuarie, la sediul Institutului
Cultural Român (ICR) Beijing, cu vernisajul expoziþiei ºi conferinþa
„Eminescu ºi universul poeziei sale”, urmate de recitalul eminescian
al lui Emil Boroghinã. Ele vor continua a doua zi cu dezbaterea „Viaþa
ºi opera lui Mihai Eminescu”, în cadrul cãreia vor avea loc discuþii

Actorul Emil Boroghinã recitã Eminescu la Beijing
între artiºtii invitaþi ºi profesori ºi studenþi de la Universitatea de Limbi
Strãine din Beijing, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Est-Europene,
Secþia de Limba Românã, precum ºi studenþi români aflaþi la studii la
Beijing.

În ziua de 15 ianuarie, la ªcoala Internaþionalã „1 Octombrie” din
Beijing, va avea loc, cu participarea celor doi artiºti, Emil Boroghinã
ºi Constanþa Abãlaºei Donosã, evenimentul „Ziua Culturii Române –
Eminescu, imagini ºi versuri”, organizat de Ambasada României în
R. P. Chinezã, în parteneriat cu ICR Beijing. Manifestarea se va în-
cheia în ziua de 16 ianuarie, la sediul „Asociaþiei Chineze a Studenþilor
Reîntorºi din Occident”, când cunoscutul sinolog Constantin Lupea-
nu, director al ICR Beijing, va vorbi despre „Cultura românã, o cul-
turã nepieritoare”, prilej cu care Emil Boroghinã îºi va prezenta din
nou recitalul.

A crescut numãrul spectatorilor,
deºi preþul biletelor s-a dublat

Timp de ºapte luni, la Filarmoni-
ca „Oltenia” va rãsuna muzica tutu-
ror þãrilor membre ale Uniunii Euro-
pene. Evenimentul aduce la Craiova
un dirijor ºi un solist nativi din fieca-
re þarã a Uniunii Europene, care in-
terpreteazã lucrãri din patrimoniul
muzical clasic ºi contemporan al
culturii respective. Iar fiecãrei þãri
îi este dedicatã nu o zi de concert,
ci o sãptãmânã de evenimente cul-
turale. „Ne dorim sã fie cel mai
mare motor de promovare a muzi-
cii clasice ºi contemporane europe-
ne”, spunea Vlad Drãgulescu, ma-
nagerul Filarmonicii „Oltenia”, în
debutul evenimentului. Parþi-
al, dorinþa s-a îndeplinit…

«În momentul de faþã,
suntem foarte mulþumiþi de
rezultatele pe care „Stagiunea
Europa” le-a avut. Înainte de
toate, ea a adus foarte multã
muzicã nouã – la fiecare con-
cert am avut aproape integral
repertorii în primã audiþie,
unele dintre ele chiar în pri-
mã audiþie absolutã. Calitatea
muzicienilor care au evoluat
în aceastã primã parte a sta-
giunii a fost mult peste me-
dia obiºnuitã a instituþiei noas-
tre. Publicul – deºi am mãrit preþul
biletelor cu ocazia acestei stagiuni,
considerând-o un produs special –
a venit în numãr mare», a precizat
Drãgulescu. Acesta a adãugat cã s-
a înregistrat o creºtere numãrului
de spectatori, însã ea „este micã,
în comparaþie cu perioada de anul
trecut”, tocmai pentru cã, de la 15-
20-25 lei, biletele la concerte au
ajuns sã coste acum 35 lei. „Dacã

Premierã europeanã, de o anvergurã fãrã pre-
cedent, „Stagiunea Europa” este un proiect ale
cãrui plãcute surprize – pentru artiºtii craio-
veni, dar mai ales pentru public – nu au întâr-
ziat sã aparã, deºi doar 9 din cele 28 de concer-
te dedicate fiecãreia dintre þãrile Uniunii Eu-
ropene au avut loc pânã în prezent. „Suntem
foarte mulþumiþi de rezultate!”, a declarat Vlad
Drãgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”,
instituþie care organizeazã evenimentul în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016, cu spri-
jinul  ambasadelor ºi consulatelor României în
þãrile europene partenere.

Dupã Austria, Cehia, Cipru, Polonia, Letonia,
Germania, Finlanda, Spania ºi Italia, a venit rân-
dul Românei sã îºi prezinte muzica în cadrul „Sta-
giunii Europa”. ªi nu întâmplãtor a fost aleasã
chiar aceastã sãptãmânã, pe 15 ianuarie fiind sãr-
bãtoritã, dupã cum se ºtie, Ziua Culturii Naþiona-
le. Momentul va fi marcat printr-un concert sim-
fonic extraordinar, cu un program din creaþia com-
pozitorilor Enescu, Mozart ºi Beethoven ºi cu
Mihnea Ignat la pupitrul dirijoral. Invitat special
este violonistul Liviu Prunaru, concert-maestru
al celei mai bine cotate orchestre simfonice din
lume, Royal Concertgebouw Amsterdam. Sãptãmâna dedicatã muzicii simfonice româneºti va debuta mâine, 12

ianuarie, ora 19.00, la Muzeul de Artã Craiova, cu un recital neconvenþi-
onal de harpã susþinut de Evelina Andrieº
– studentã la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti.

A doua zi, la Sala „Filip Lazãr” a Filarmo-
nicii „Oltenia”, directorul Radio România
Muzical, Liliana Staicu, este invitatã sã vor-
beascã despre Orchestrele ºi Corurile Radio
România. Joi, 14 ianuarie, în aceeaºi salã,
melomanii pot participa la colocviile muzi-
cale cu dirijorul Mihnea Ignat, violonistul
Liviu Prunaru ºi compozitoarea Doina
Rotaru. Cele trei evenimente încep la ora
19.00 ºi sunt cu acces gratuit pentru public,
în limita locurilor disponibile.

Sãptãmâna României se va încheia cu
un concert care va avea loc chiar de Ziua Culturii Naþionale, de la ora
19.00. Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”, dirijatã de Mihnea
Ignat, ºi violonistul Liviu Prunaru vor prezenta un program ce include
Preludiu la unison din Suita orchestralã nr. 1 în Do major, op. 9 de
George Enescu, Simfonia nr. 36 în Do major, K. 425, „Linz” de Wol-
fgang Amadeus Mozart, ºi Concertul în Re major pentru vioarã ºi or-
chestrã, op. 61 de Ludwig van Beethoven. În primã audiþie va fi interpre-
tatã lucrarea „Clocks III” pentru orchestrã, de Doina Rotaru. Preþul bile-
telor este de 35 lei ºi, pentru elevi, studenþi, pensionari, 25 lei.

Liviu Prunaru, câºtigãtor a numeroase competiþii muzicale de mare
valoare, ºi-a construit o bogatã carierã internaþionalã. Artistul se bucurã
de dreptul de folosinþã asupra uneia dintre viorile de patrimoniu universal
– Stradivarius Pachoud din 1694. Paralel cu activitatea artisticã, Liviu
Prunaru este implicat activ în domeniul pedagogic.

nu s-ar fi întâmplat asta, cu sigu-
ranþã numãrul era ºi mai mare”,
crede managerul. Filarmonica „Ol-
tenia” oferã însã diverse facilitãþi
melomanilor –  reduceri sau posi-
bilitatea achiziþiei de abonamente la
preþ avantajos.

Craiovenilor „li s-a deschis
orizontul de aºteptãri”

Considerându-i «o parte impor-
tantã a ceea ce înseamnã Filarmo-
nica „Oltenia”», Vlad Drãgulescu
apreciazã cã iubitorii de muzicã cla-
sicã craioveni au fost încântaþi de
concertele urmãrite pânã acum în
cadrul „Stagiunii Europa”. „Au ade-
rat foarte repede la idee ºi sunt foarte

încântaþi – atât melomanii mai vechi,
cât ºi cei mai noi, a cãror medie de
vârstã este din ce în ce mai scãzu-
tã. Reacþiile au fost foarte frumoa-
se, oamenii ne-au mulþumit, ne-au
felicitat… Sentimentul cel mai plã-
cut este cã li s-a deschis orizontul
de aºteptãri. Iar când acest orizont
creºte, automat suntem ºi noi for-
þaþi sã creºtem. ªi asta este extra-
ordinar!», a mai spus Drãgulescu.

Reacþiile nu
au întârziat sã
aparã nu numai
din partea cra-
iovenilor ama-
tori de muzicã
clasicã, ci ºi de
la nivel naþional
ºi internaþional.
«La nivel naþio-
nal existã
ecouri în multe
f i la rmonic i .
Plus apariþiile în
presa de spe-
cialitate… Faptul cã „Stagiunea Eu-
ropa” este transmisã în direct atât
de TVR Craiova, cât ºi pe internet,
de Radio România Oltenia Craiova

ºi Radio România Muzi-
cal, iarãºi ne-a deschis
porþile foarte mult. La ni-
vel internaþional a avut un
efect foarte bun, regãsit
ºi în presa internaþionalã,
ºi pe site-urile conserva-
toarelor partenere. Deºi
suntem în prima parte a
acestei stagiuni, putem
mãsura impactul. Rezul-
tatele se vor vedea însã la
sfârºitul lunii mai, când
Filarmonica „Oltenia”, din
acest punct de vedere, va
oferi foarte multe surpri-

ze», apreciazã Drãgulescu.
***

„Stagiunea Europa” va conti-
nua, dupã sãptãmâna dedicatã Ro-
mâniei, cu muzica altor 18 þãri:
Suedia, Portugalia, Danemarca,
Luxemburg, Lituania, Estonia, Bul-
garia, Slovenia, Irlanda, Grecia,
Croaþia, Malta, Slovacia, Marea Bri-
tanie, Olanda, Ungaria, Belgia ºi,
în final, Franþa.

Primã audiþie a compozitoarei Doina
Rotaru, de Ziua Culturii Naþionale
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Celebrul lider interlop mexican Joaquin “El
Chapo” Guzman, care a fost arestat vineri în
timp ce îºi pregãtea filmul biografic, se va în-
toarce la închisoarea de maximã securitate din
care a evadat în urmã cu ºase luni, au anunþat
autoritãþile. Joaquin Guzman, alias “El Chapo”,
a evadat în iulie 2015 din Penitenciarul de ma-
ximã securitate Altiplano, el fugind printr-un
tunel sãpat de membrii cartelului de droguri pe
care îl conduce. El a fost capturat vineri dupã
ce forþele mexicane au luat cu asalt o casã din
oraºul de coastã Los Mochis, situat în statul sãu
natal Sinaloa. Casa era supravegheatã de o lunã,
a declarat procurorul general Arely Gomez. Guz-
man a sosit la locuinþã joi, iar autoritãþile au de-
clanºat operaþiunea vineri dimineaþa. Forþele
mexicane au fost vizate de focuri de armã din
interiorul casei, potrivit lui Gomez. Cinci sus-
pecþi au murit ºi ºase au fost arestaþi, în timp ce

Adjunct al liderului SI
ºi fost comandant al forþelor
lui Saddam Hussein,
ucis într-un raid irakian

Un adjunct al liderului
grupãrii Stat Islamic Abu Bakr
al-Baghdadi, fost comandant al
trupelor lui Saddam Hussein, a
fost ucis într-un raid al forþelor
aeriene irakiene, în oraºul
Barwana, situat la est de
Haditha, a anunþat sâmbãtã
armata irakianã. Assi Ali
Mohammed Nasser al-Obeidi
era un important comandant
militar al grupãrii teroriste
Stat Islamic în vestul Irakului
ºi estul Siriei, a precizat
Comandamentul comun de
operaþiuni din Irak. Obeidi a
fost comandant de brigadã în
forþele speciale din cadrul
Gãrzilor Republicane ale
fostului dictator irakian
Saddam Hussein, fiind deþinut
la închisoarea americanã
Camp Bucca ºi la Abu Ghraib,
de unde a reuºit sã evadeze, a
declarat un purtãtor de cuvânt
al Comandamentului comun de
operaþiuni irakian, colonelul
Mohammed Ibrahim. Coaliþia
condusã de Statele Unite a
anunþat la sfârºitul lui decem-
brie cã mai mulþi comandanþi
din cadrul grupãrii jihadiste
Stat Islamic au fost uciºi
recent. Unul dintre liderii uciºi
avea legãturi cu organizatorul
atentatelor din 13 noiembrie de
la Paris, a precizat un purtãtor
de cuvânt al coaliþiei. Colone-
lul Steve Warren a afirmat cã
zece lideri ai Statului Islamic
care acþionau în Irak ºi Siria,
“inclusiv organizatori ai unor
atacuri externe”, care plãnuiau
sã atace þinte occidentale, au
fost uciºi în raidurile aeriene.

Un bãrbat care pretindea
cã este fiul lui John F Kennedy,
arestat pentru cã plãnuia
rãpirea câinilor lui Obama

Poliþia din Statele Unite a
arestat un bãrbat care plãnuia
sã rãpeascã unul dintre câinii
preºedintelui Barack Obama ºi
care a fãcut mai multe afirma-
þii bizare, pretinzând inclusiv
cã este fiul fostului preºedinte
John F Kennedy ºi al actriþei
Marilyn Monroe. Oficialii
afirmã cu Scott Stockert,
originar din statul american
North Dakota, plãnuia sã
rãpeascã unul dintre cei doi
câini ai familiei prezidenþiale,
Bo ºi Sunny. Poliþia din
Washington DC a descoperit
arme în autovehiculul lui
Stockert, inclusiv un pistol, o
puºcã ºi o macetã. Potrivit
agenþilor de poliþie, bãrbatul a
fãcut mai multe afirmaþii
bizare în cursul arestãrii,
inclusiv cã intenþiona sã
candideze la preºedinþia SUA.
El a afirmat de asemenea cã
este fiul fostului preºedinte
american John F Kennedy ºi al
actriþei Marilyn Monroe,
potrivit documentelor depuse
în justiþie. Stockert a fost
inculpat pentru încãlcarea
legislaþiei privind armele.
Familia prezidenþialã din SUA
l-a adoptat pe Bo în 2009, iar
pe Sunny, pe care o considerã
“sora mai micã” a acestuia, în
2013.
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Poliþia din Koln a folosit
sâmbãtã tunuri de apã pentru a
dispersa un protest antiimigra-
þie al extremei-drepte, în urma
agresiunilor sexuale comise de
Revelion, dupã ce au avut loc
confruntãri cu participanþii la
o contramanifestaþie ºi forþele
de ordine au fost vizate de sti-
cle ºi petarde. Deutsche Welle
precizeazã cã tunurile de apã
au fost folosite dupã izbucni-
rea confruntãrilor între protes-
tatarii de extremã-dreapta ºi
contramanifestanþi. Potrivit
DPA, poliþia din Koln a înce-
put sã disperseze mitingul ex-
tremei-drepte dupã ce sticle ºi
petarde au fost aruncate spre oficiali. Protes-
tul a fost organizat de miºcarea islamofobã
Pegida ºi de o grupare extremistã localã, în
urma agresiunilor sexuale care au vizat sute
de femei în noaptea de Revelion, care ar fi
fost comise de bãrbaþi ce pãreau sã fie imi-

granþi nord-africani sau arabi. Un jurnalist a
fost rãnit în timpul confruntãrilor de sâmbãtã,
potrivit unei purtãtoare de cuvânt a poliþiei.
Martorii au declarat cã mai multe persoane au
fost rãnite, unele prezentând inclusiv tãieturi
pe faþã. Oficialii au precizat cã aproximativ o

jumãtate dintre cele 1.700 de per-
soane care au participat la mitin-
gul Pegida au fost implicate în vio-
lenþe. Aproximativ 1.300 de con-
tramanifestanþi s-au strâns de ase-
menea lângã principala garã din
oraº, a adãugat poliþia, care a mo-
bilizat 1.700 de agenþi în Koln cu
ocazia protestelor de sâmbãtã. Gara
este locul unde au avut loc agresi-
unile sexuale ºi furturile din noap-
tea de Revelion, care au înfuriat
opinia publicã ºi au alimentat dez-
baterile pe tema imigraþiei. Pegida
susþine cã 3.000 de simpatizanþi ai
sãi au participat la mitingul comun
cu miºcarea extremistã Pro Koln.
Unii manifestanþi au afiºat pancar-

te în care cereau demisia cancelarului german,
Angela Merkel. Potrivit poliþiei, pânã în pre-
zent 379 de femei au depus plângeri cu privire
la agresiuni sexuale suferite în noaptea de Re-
velion. Dintre cei 32 de suspecþi identificaþi,
22 sunt solicitanþi de azil.

Kosovo: Sediul Guvernului din Priºtina, incendiat de protestatari
Sediul Guvernului din Kosovo

a fost incendiat de protestatari im-
plicaþi în confruntãri violente cu
poliþia, pe fondul nemulþumirilor
privind un acord cu Serbia. Se-
diul Guvernului din Priºtina a fost
cuprins de flãcãri pentru scurt

timp, dupã ce a fost vizat de sti-
cle incendiare. Pompierii au stins
rapid flãcãrile, iar poliþia a recurs
la gaze lacrimogene pentru a dis-
persa cele câteva mii de manifes-
tanþi. Aceºtia protestau faþã de un
acord mediat de Uniunea Europea-

nã care oferã minoritãþii sârbe din
Kosovo mai multe prerogative la
nivel local ºi posibilitatea de a primi
finanþare de la Belgrad. Liderii
opoziþiei afirmã cã Guvernul ar
trebui sã demisioneze din cauza
acordului ºi sã convoace alegeri
anticipate. Poliþia a precizat cã 14
persoane au fost rãnite în timpul
violenþelor de sâmbãtã, inclusiv
zece poliþiºti ºi doi jurnaliºti. Pes-
te 20 de protestatari au fost ares-
taþi, iar alþii s-au adunat în cursul
serii, aruncând cu artificii spre
forþele de ordine. Anterior, în cur-
sul zilei, manifestanþii au aruncat
cocteiluri Molotov, pietre ºi sticle
ºi au incendiat mai multe maºini
blindate ale poliþiei. Preºedintele
Kosovo, Atifete Jahjaga, a con-
damnat violenþele, care au fost
cele mai grave de la semnarea
acordului bilateral în august. “In-
cendierea instituþiilor statului este
total inacceptabilã”, a precizat ea
într-un comunicat. “Condamn

vandalismul împotriva proprietã-
þii publice ºi folosirea instrumen-
telor care pun în pericol viaþa ce-
tãþenilor ºi a forþelor de securi-
tate”, a adãugat preºedintele. Ko-
sovo, care are majoritate albane-
zã, ºi-a proclamat independenþa
faþã de Serbia în 2008, cu spriji-
nul Occidentului. Serbia nu re-
cunoaºte nici acum independen-
þa Kosovo, dar Belgradul ºi Priº-
tina sunt supuse presiunilor din
partea UE sã-ºi normalizeze re-
laþiile dacã vor sã progreseze pe
calea aderãrii la blocul comuni-
tar. Mulþi albanezi din Kosovo
considerã cã acordul cu Serbia
este un pericol pentru indepen-
denþa lor, recunoscutã acum de
peste 100 de þãri, inclusiv de ma-
rile puteri occidentale. Protestele
faþã de acest acord au devenit ade-
sea violente, iar parlamentarii din
opoziþie au perturbat de mai multe
ori activitatea Legislativului, folo-
sind gaze lacrimogene.

“El Chapo” Guzman, prins când îºi pregãtea filmul
biografic, revine la închisoarea din care a evadat

un membru al forþelor mexicane a fost rãnit. În
timpul schimbului de focuri, Guzman ºi un ad-
junct al sãu au fugit printr-un tunel care ducea în
sistemul de canalizare al oraºului. Soldaþii i-au
urmãrit prin tunelurile sistemului de canalizare,
dar el a reuºit sã iasã la suprafaþã ºi a furat o
maºinã. Guzman a fost pe punctul de a scãpa
din nou, dar autoritãþile au localizat maºina pe o
autostradã din afara oraºului ºi l-au capturat. Po-
trivit procurorului general, reprezentanþii lui Guz-
man contactaserã producãtori ºi actori pentru a
realiza un film biografic dedicat liderului inter-
lop, ceea ce i-a ajutat pe anchetatori sã-l locali-
zeze. Dupã ce l-au arestat, autoritãþile l-au pre-
zentat pe Guzman presei vineri seara, dupã care
l-au urcat într-un elicopter. Procurorul general
a precizat cã interlopul se va întoarce la aceeaºi
închisoare de maximã securitate din care a eva-
dat în urmã cu ºase luni.
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Anunþul tãu!
Titular Vladescu Gabrie-

la pt. Popescu Dumitru
anunþã elaborarea primei
versiuni a planului “Plan
Urbanistic Zonal pentru
construire imobil S+P+3E cu
destinaþia de servicii (spaþiu
comercial ºi restautant),
amplasat în Craiova, str.
Amaradia, nr.  90” ºi declan-
ºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de
mediu.Consultarea primei
versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, jud. Dolj ºi la sediul ti-
tularului: str. Parcului, nr. 17,
bl. E9, sc. 1, ap. 4.  Comen-
tariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 15
zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7,
concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi contractuale de
execuþie vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcare subteranã, Direc-
þia Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

1. muncitor calificat (electrician), treapta I, studii medii – un post:
- calificare electrician curenþi tari;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 7 ani;
2. muncitor calificat (electrician), treapta a II-a, studii medii – un post:
- calificare electrician curenþi tari;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 4 ani;
3. muncitor calificat (electrician), treapta a III-a, studii medii – un post:
- calificare electrician curenþi tari;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
4. muncitor calificat (instalator), treapta a II-a, studii medii – un post:
- calificare instalator apã ºi canal;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 4 ani;

5. muncitor calificat (instalator), treapta a III-a, studii medii – un post:
- calificare instalator apã ºi canal;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
6. paznic, studii gimnaziale – ºase posturi:

- studii gimnaziale – acte doveditoare privind absolvirea acestora;
7. casier, studii medii – douã posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
8. îngrijitor, studii gimnaziale – douã posturi:
- studii gimnaziale – acte doveditoare privind absolvirea acestora.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 25 - 26.01.2016 - selecþia dosarelor;
- a doua etapã - în data de 03.02.2016 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din

anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, precum ºi bibliografia sunt
afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de 22.01.2016, ora 16.30,
la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul
Resurse Umane.

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.
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OFERTE SERVICIU
S.C. din Ploieºti an-
gajeazã: instalatori,
zidari, dulgheri, fie-
rari, necalificaþi, me-
canic excavator/
buldoexcavator, fa-
ianþari. Activitatea
se desfãºoarã în
Ploieºti, dar ºi în
þarã. Relaþii 0737/
605.014, email: of-
fice@eubau.ro.
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Tele-
fon: 0771/780.018.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cã-
min str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere- Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit.
Telefon: 0722/
963.871
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
HOTEL central,
Craiova, 3 stele.
Telefon: 0723/
700.365.
Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã cu-
rentã, canalizare
la poartã, teren
5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.

VÂND urgent
casã Catargiu,
45.000 Euro.
Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.

Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310.
Telefon: 0770/
333.559; 0351/
401.251.
VÂND Dacia
1300. Telefon:
0754/051.988.

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,
Strada Unirii nr. 19, Craiova

tel. 0251/408.200, fax: 0251/408.242
intenþioneazã sã solicite de la

ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU

aviz de amplasament pentru realizarea lucrãrilor privind

„Modernizare DJ641: limita judeþului Olt – Teslui – Pieleºti –
Mischii – Albeºti – DN6, km 15+000 – km 72+380” amplasat în
Judeþul Dolj

Solicitarea de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de amplasament sau doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri, pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã:

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, Str. Unirii nr. 19, Craiova, tel.
0251/408.200 sau se pot adresa la sediile consiliilor locale: Teslui,
Drãgoteºti, Robãneºti, Pieleºti, Gherceºti, Mischii, ªimnicu de Sus.

ANUNT PUBLIC

Primãria Municipiului Craiova cu sediul în mun. Craiova,  Str. A.I.Cuza, nr.
7, jud.Dolj anunþã publicul interesant asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj pentru: PLAN DE MOBILITATE URBANÃ DU-
RABILÃ PENTRU POLUL DE CREªTERE CRAIOVA , JUD. DOLJ –
planul nu se supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune procedurii de evalua-
re adecvatã, urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.

Documentaþia precum ºi motivele care au stat la baza luãrii deciziei etapei de
încadrare pot fi consultate în zilele de luni - joi între orele 8:30 – 16:00 ºi vineri
între orele 8:00-14:00 la sediul Agenþiei  pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rreº nr. 1, Craiova, pe site-ul A.M.P Dolj, http://apmdj.anpm.ro la sediul/
site-ul Primãriei Municipiului Craiova  www.primariacraiova.ro,

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dolj (tel:
0251.530.010, fax:0251.419.035,

 e-mail:office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.



cuvântul libertãþii / 13luni, 11 ianuarie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprie-
tar- de nouã, su-
perîntreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
VÂND 40 de ca-
pre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, te-
lefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 ele-
menþi cu buºon de
aerisire - 10 lei ele-
mentul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Tele-
fon: 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, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.

Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtã-
rie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz,
frigider, 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 cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.

Vând douã locuri
de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã
– 10 lei elemen-
tul, televizor co-
lor Philips 100
lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
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 pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.

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

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

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

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

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

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

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

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã te-
racotã cu toate fur-
niturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor co-
lor, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimitirul
Ungureni Telefon:
0769/669.736.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifoni-
er sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875

MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã se-
rioasã pentru priete-
nie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Împinsã de la spate de peste 3.000 de
spectatori, SCM Craiova a învins, sâm-
bãtã, la Polivalentã, scor 30-29, pe le-
gendara RK Krim Mercator Ljubljana, o
“umbrã” însã a teribilei echipe din urmã
cu mai bine de un deceniu, atunci când
îºi trecea în palmares douã Ligi ale Cam-
pionilor ºi alte trei finale disputate în cea
mai prestigioasã întrecere continentalã
inter-cluburi. Mai mult, gruparea slove-
nã s-a prezentat în Bãnie cu un lot total
remaniat faþã de campania europeanã din
toamnã,  una extrem de dezamãgitoare
în contextul în care a încheiat fãrã a acu-
mula vreun punct într-o grupã de Ligã
din care a fãcut parte ºi HCM Baia Mare.

Revenind, alb-albastrele au început ex-
celent disputa, ducându-se pe tabelã la 3-
0. Vizitatoarele nu s-au pierdut cu firea ºi
au reuºit chiar sã treacã la conducere, 8-
9 (21). Tot un gol avea sã le separe pe
cele douã ºi la capãtul primei reprize, dar
în favoarea formaþiei noastre, 12-11.

SCM a început bine ºi partea secun-
dã, distanþându-se la 18-14, numai cã ex-
iugoslavele nu s-au pierdut nici de astã
datã, venind la o “lungime”: 26-25 (min.
53). Deznodãmânt ce avea sã se regã-

HANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

SCM, succes la limitã cu “fantoma”SCM, succes la limitã cu “fantoma”SCM, succes la limitã cu “fantoma”SCM, succes la limitã cu “fantoma”SCM, succes la limitã cu “fantoma”
vestitei Krimvestitei Krimvestitei Krimvestitei Krimvestitei Krim

seascã ºi la fluierul de final, fiecare din-
tre combatante mai izbutind sã puncteze
de câte patru ori.

Gogîrlã: “Având
în vedere numele

adversarului,
cred cã este o victorie

foarte mare”

Dupã meci, antrenoarea echipei din
Bãnie, Simona Gogîrlã, cea care a îm-
brãcat tricoul Krimului între 1997 ºi
2001, a declarat: “Felicit fetele pentru
cã au fost extraordinare, minunate. Au
dat dovada de ambiþie ºi de o dãruire cum
nu am mai vãzut demult. Din dorinþa de
a da repede gol au apãrut ºi unele gre-
ºeli. Având în vedere numele adversaru-
lui, cred ca este o victorie foarte mare
pentru Craiova.”

‘”Adversarele au fost foarte puterni-
ce. Am primit multe goluri, însã trebuie
sã fim mulþumite cã am reuºit sã ne im-
punem. Este un succes foarte important
pentru moralul nostru’”, a spus, la rân-
dul sãu, portarul Mirela Paºca.

Cea mai bunã marcatoare a SCM-ului
a fost Jelena Zivkovic, cu 9 goluri. Au
urmat, la rând, Dana Bãbeanu (6), Cã-
tãlina Cioaric (5), Alexandra Iovãnes-
cu, Carmen ªelaru (ambele cu câte 3),
Laurisa Landre (2), Elena Cristina Flo-
ricã ºi Oana Alexandra Andrei (ambele
cu câte 1).

Pentru Krim au înscris Tamara Mav-

sar – 8 goluri, Vesna Milanovic Litre –
6, Polona Baric – 4, Mirjeta Bajramos-
ka, Marija Obradovic, Elizabeth Omore-
gie (toate cu 3) ºi Alja Koren – 2.

Returul de la Ljubljana va fi sâmbãta
viitoare, nu înainte ca SCM sã revinã în
campionat, meci, mâine (18:00), tot pe
teren propriu, contra celei de a treia cla-
sate, Dunãrea Brãila.

Calificatã din oficiu în turul
doi (optimi de finalã) al turneu-
lui de la Sydney, competiþie ce
precede primul Grand Slam al
anului – Australian Open, Simo-
na Halep, numãrul doi mondial
ºi principalã favoritã, o va în-
tâlni pe franþuzoaica Caroline

Halep ºi-a aflat adversara
din “optimile” turneului de la Sydney

Garcia (nr. 34 WTA). Fapt de-
venit posibil, ieri, dupã ce spor-
tiva din Hexagon a învins-o, în
runda inauguralã, pe compa-
trioata sa Kristina Mladenovic
(nr. 29 WTA), scor 7-6 (4),
6-4, dupã o orã ºi 36 de minute.

Va fi primul meci din 2016

pentru Halep, care, din cauza
unor probleme medicale, a spus
“pas”, sãptãmâna trecutã, tur-
neului de la Brisbane.

Simona Halep ºi Caroline
Garcia nu s-au mai întâlnit nici-
odatã pânã acum. Meciul se va
disputa la noapte, de la ora 1:00.

Turneul de la Sydney este
dotat  cu  premii  to ta le  de
753.000 de dolari ºi este trans-
mis în direct la Digi Sport.

Altfel, deþinãtoarea titlului,
Petra Kvitova, ºi favorita nr. 2,
Agnieszka Radwanska, au de-
clarat forfait pentru Sydney.
Dacã Kvitova a acuzat proble-
me gastrice, aceleaºi care au
obligat-o sã abandoneze sãptã-
mâna  t recutã  la  Shenzhen ,
unde a renunþat în primul tur
în  fa þa  chinezoaicei  Saisa i
Zhen, la scorul de 6-2, 2-0,
Radwanska a motivat o acci-
dentare la piciorul stâng, dupã
ce, sâmbãtã, a câºtigat respec-
tivul turneu de la Shenzhen,
scor 6-3, 6-2 contra american-
cei Alison Riske.

Balonul de Aur, trofeu care îl
recompenseazã pe cel mai bun ju-
cãtor din lume, va fi decernat, as-
tãzi, la Zurich, într-o galã orga-
nizatã de FIFA ºi France Fotball,
ºi care va începe în jurul orei
19:30 (Eurosport 1). Principalul
favorit este echipierul Barcelonei,
Lionel Messi, deja câºtigãtor a
patru titluri.

Pe lângã Messi, brazilianul Ne-
ymar (tot de la Barca) ºi portu-
ghezul Cristiano Ronaldo (Real
Madrid) – triplu laureat ºi deþi-

Balonul de Aur 2015: Trofeul
va fi decernat astãzi, la Zurich

nãtorul precedentelor douã dis-
tincþii, luptã pentru acest trofeu.

În fapt, ultimele ºapte ediþii ale
Balonului de Aur au fost câºtiga-
te doar de Messi ºi Ronaldo.

La categoria cel mai bun an-
trenor al anului, cei trei finaliºti
sunt spaniolii Luis Enrique (FC
Barcelona), Josep Guardiola (Ba-
yern Munchen) ºi argentinianul
Jorge Sampaoli (naþionala Chile).
Enrique ºi Guardiola au anunþat
cã nu vor participa la gala de la
Zurich.

DIGI SPORT 2
7:00, 9:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney,

în Australia, ziua a 2-a: Sara Errani – Carla Suarez
Navarro, Roberta Vinci – Samantha Stosur / 18:00
– BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Energia Tg. Jiu
– CSM Oradea / 3:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Sydney: ziua a 3-a.

EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra, în

Regatul Unit / 19:30 – FOTBAL – Gala de decerna-
re a Balonului de Aur, la Zurich, în Elveþia / 21:05
– SNOOKER – Mastersul de la Londra.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

sursa foto: agerpres.ro
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Am încercat mereu sã nu criti-
cam nefondat ºi pripit. Pentru cã
greºeli, atât sportive cât ºi de ima-
gine au fost multe ºi mari, chiar de
la începutul readucerii la viaþã a
ªtiinþei. Reunirea de la Mogoºoa-
ia, conferinþele de presã din 2013,
în care reprezentanþi ai clubului lã-
sau sã le scape, din superficialita-
te, afirmaþii de genul “asta este o
echipã nouã” în loc sã sublinieze
legãtura indisolubilã dintre Clubul
Sportiv ºi istoria Universitãþii Cra-
iova, sunt toate gafe de imagine
care ne-au costat ºi încã au efec-
te. Pentru cã au fost perfect spe-
culate de Mititelu ºi oamenii lui, din
presã sau din diverse cercuri, cre-
ând o imagine falsã ºi manipula-
toare, care s-a rostogolit ca un
bulgãre de zãpadã într-o comuni-
tate alb-albastrã fãrã busolã, dupã
ani în care Craiova fotbalisticã n-a
mai existat.

Reacþiile conducãtorilor clubu-
lui nostru lipsesc cu desãvârºire
când o parte a presei de la Bucu-
reºti ni se adreseazã cu sintagma
“CraiOlguþa”, în timp ce chiar ºi
azi, oficiali ai clubului folosesc ei
înºiºi prescurtarea “CSU” în loc de
Universitatea Craiova. E inadmisi-
bil sã nu fii atent la astfel de detalii
când acest apelativ e obsesiv folo-
sit la adresa Craiovei cu sens peio-
rativ. Pãcat cã aceºti domni nu au
înþeles cum gândesc suporterii prin
partea asta a þãrii ºi au început sã
punã la loc de cinste simboluri is-
torice, precum sigla din 1983, cam
târziu ºi încã insuficient.

Azi, când suntem la aproape 3
ani de când am pornit cu toþii la
acest drum, unul mai anevoios de-
cât ne-am fi imaginat, pesimismul
pare sã fi pus stãpânire pe noi toþi.
Nu vom capitula, nu vom abando-
na sã luptãm pentru ca istoria
ªtiinþei sã nu disparã! Rãmânem

Fostul jucãtor al ªtiinþei, Gicã Craioveanu, s-a de-
clarat dezamãgit de situaþia în care se aflã echipa sa
de suflet. “Mã doare ce se întâmplã la Craiova, cu
echipa…Cât timp am fost ºi eu acolo am promovat, a
fost apoi un an bun, cu multe meciuri în care nu am
pierdut…Eu mã aºteptam ca din acest an sã jucãm în
cupele europene, fiindcã noi, oltenii, ne dorim întot-
deauna sã ne luptãm pentru trofee, sã fim în frunte,
nu acolo unde suntem acum” a spus “Grande”. Fos-

CraioveanuCraioveanuCraioveanuCraioveanuCraioveanu: “Mã doare ce se întâmplã: “Mã doare ce se întâmplã: “Mã doare ce se întâmplã: “Mã doare ce se întâmplã: “Mã doare ce se întâmplã
cu Universitatea Craiova”cu Universitatea Craiova”cu Universitatea Craiova”cu Universitatea Craiova”cu Universitatea Craiova”

tul golgheter al ªtiinþei din anii 90 a dezvãluit cã de
aproape o jumãtate de an nu mai este implicat la echi-
pa din Bãnie, în ciuda faptului cã pe site-ul oficial el
este în continuare în funcþia de director de imagine.
Totodatã, Craioveanu spune cã portarul ºi cãpitanul
echipei, Cristi Bãlgrãdean, trebuia sã rãmânã în conti-
nuare la echipã: “Eu cred cã Pufi nu trebuia sã plece,
el a fost printre cei mai buni portari din Liga I, mi-a
plãcut foarte mult, a a ajutat echipa în multe meciuri”.
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Suporterii ªtiinþei au emis o scrisoare
deschisã cãtre edili ºi conducãtorii
Clubului Sportiv  pentru a se implica în
destinele echipei

Suporterii nu au rãmas indiferenþi la situaþia criticã prin care trece Universitatea Craiova ºi se
adreseazã, printr-o o scrisoare deschisã, edililor ºi conducãtorilor Clubului Sportiv  pentru a se impli-
ca în destinele echipei. ªtiinþa este consideratã un brand al oraºului, de care toþi cetãþenii, dar înde-
osebi cei care conduc urbea trebuie sã fie preocupaþi, aceºtia fiind invitaþi sã se implice în aceastã
perioadã, indiferent de apartenenþa politicã. Cele douã entitãþi principale implicate în proiectul re-
naºterii Universitãþii Craiova, Primãria ºi Clubul Sportiv, sunt solicitate sã ia atitudine într-o situaþie
în care echipa are nevoie de un refresh, dupã un sezon ratat.

Iatã comunicatul suporterilor de la Vechiul Spirit Ultras:
Scrisoare deschisã cãtre reprezentanþii Clubului

Sportiv ºi ai oraºului Craiova: ªtiinþa are nevoie de voi!
alãturi de Universitatea Craiova ºi
vom face orice ca focul acestei
legende sã nu se stingã niciodatã.

Dar, din pãcate, cu amãrãciune
o spunem, ceea ce se întâmplã în
ultima perioadã la Universitatea
Craiova nu mai are nicio legãturã
cu ceea ce suporterii acestei echi-
pe îºi doresc ºi au sperat. Lipsa
oricãrui transfer care sã întareas-
cã echipa înaintea acestui sezon
(Craiova a fost echipa care s-a
miºcat cel mai rãu din toatã Liga
I), completatã de pierderea cãpita-
nului echipei ºi acum ratarea play-
off-ului înseamnã implicit bãlãci-
rea în aceeaºi zona de mediocrita-
te pe care chiar investitorii de azi o
condamnau în 2013.

Incapacitatea de a gestiona o
situaþie precum cea din “cazul Dã-
nãnae”, cu care orice club se în-
tâlneºte inevitabil o datã la ceva
timp, e imposibil de justificat. Îþi
aduce pur ºi simplu aminte de Mi-
titelu. Indiferent la sugestia cui a
fost adus un jucãtor care nu dã
randament, oricât de neinspirat a
fost un anume transfer, soluþia
aleasã de manager pentru rezol-
varea problemei a fost catastro-
falã, aducând o sancþiune grea
pentru ªtiinþa. 

Pentru cã, în condiþiile despãr-
þirii de mai mulþi jucãtori ºi a inter-
dicþiei de a legitima alþii pânã în
2017, aceastã eroare de manage-
ment poate aduce un lot mult di-
minuat valoric, cu prea mulþi tineri
(iar echipa secundã ocupã locul 11
în Liga a III-a) ºi poate însemna
condamnarea la o continuã luptã
pentru evitarea retrogradãrii!

Lipsa implicãrii în educarea ti-
nerilor aduºi sã îmbrace tricoul
ªtiinþei, lipsa oricãrei preocupãri de
a transmite ceva din spiritul Craio-
vei acestor puºti sunt vizibile ºi nici
acestea justificabile. În condiþiile în

care sunt mulþi componenþi ai Cra-
iovei Maxima care pot insufla acest
spirit copiilor, nu e admisibil sã-i
vedem pe aceºtia îmbracând tri-
couri ale marilor noastre rivale.

Acum 2 ani ºi jumãtate ni se
vorbea despre listãri la bursã “în
perioada imediat urmãtoare” ºi
lupta pentru primele locuri ºi tro-
fee în urmãtorii ani, dar consta-
tãm la început de 2016, cã sun-
tem afarã din Cupa României,
afarã din Cupa Ligii, afarã din
play-off-ul celei mai slabe Ligi 1
din ultimii 10-15 ani, iar clubul
nu e în stare nici mãcar sã-ºi ape-
re imaginea printr-un minim cod
de conduitã impus propriilor ju-
cãtori. Mai mult, indiferent în ce
mãsurã ar fi îndreptãþitã indigna-
rea suporterilor faþã de acei ba-
ieþi, e inadmisibil sã nu avem nici
pânã în acest moment o reacþie
de la club – fie ca e vorba de o
dezminþire oficialã, un comuni-
cat, niºte scuze din partea tineri-
lor jucatori, orice... Nimic!

Eºecurile celor care au luat de-
cizii, investitori sau cei mandataþi
de ei sã gestioneze situaþia, sunt
evidente ºi nu ne putem preface
cã nu le vedem, oricât de pozitiv
ne-am propune sã gândim.

Bomboana pe colivã este hotã-

rârea de a-l numi pe Daniel Mogo-
ºanu antrenor.

Aºa ceva nici mãcar nu mai
poate fi comentat, pentru cã depã-
ºeºte orice închipuire ºi aratã cã
actualii investitori nu mai sunt dis-
puºi sã cheltuiascã nici un cent,
chiar cu riscul de a sacrifica re-
zultatele echipei...

Dupã toate aceste gafe repeta-
te, atât de imagine cât ºi sportive,
credem cã este nevoie sã se schim-
be ceva la Universitatea Craiova.

Deºi poatã ca unii o interpreteazã
prea rebelã sau prea durã, atitudi-
nea noastrã s-a vrut mereu a fi una
constructivã. Dar sincerã ºi cât
mai lipsitã de compromisuri. Fap-
tul cã nu acceptam ajutoare din
partea clubului ºi a nimãnui, cã ne
plãtim singuri totul, bilete, deplã-
sari, mesaje ºi materiale sau abo-
namente, ar trebui sã spunã totul
despre intenþiile noastre. Nu vrem
imagine, nu ne intereseazã sã fim
consideraþi “importanþi”, nu avem
nevoie de laude, nu cerem nimic
de la nimeni pentru noi. Vrem doar
ca spiritul acestui club sã nu moa-
rã, iar generaþiile de craioveni ºi
olteni care ne vor urma pe stadion
sã aibã  privilegiul ºi onoarea pe
care le-am avut ºi noi – de a putea
iubi Universitatea Craiova!

Le cerem celorlalte douã enti-
tãþi care reprezintã identitatea Uni-
versitãþii Craiova, Clubul Sportiv ºi
oraºul Craiova (reprezentanþii ur-
bei), sã se implice ºi sã redreseze
situaþia!

ªtiinta a fost refondatã pentru
cã o umilinþã mai mare pentru
acest club de legendã decât aceea
ca drumul sau prin istorie sã fie
oprit de un fost brutar nu putea
exista.

Aproape ideal ca si concept,
format dintr-o triadã compusã din
Clubul Sportiv istoric, oraºul Cra-
iova ºi un grup de investitori pri-
vaþi, proiectul începe însã sã fie
ruinat, treptat, de decizii de ne-
înþeles ale pãrþii administrative
(investitori sau managerii numiþi
de ei).

Le cerem sã se implice oameni-
lor care conduc Clubul Sportiv de
drept public ºi oraºul Craiova! E
timpul sã luaþi atitudine!

ªtiinþa nu mai este echipa co-
piilor cuiva! Este, în sfârºit, echi-
pa suporterilor, a oamenilor din
Craiova!

Ajutaþi-o, fãrã s-o folosiþi ca
armã unul împotriva altuia! N-o
amestecaþi în luptele politice, aºa
cum a fãcut mereu Mititelu! 

Demonstraþi maturitate ºi nu
permiteþi ca echipa sã sufere!

Universitatea Craiova este mai
presus de orice lupte politice!

O vrem sus, luptând pentru glo-
rie ºi trofee, aºa cum ne-am ima-
ginat-o mereu din povestirile pã-
rinþilor noºtri ºi aºa cum unii din-
tre noi am apucat-o, nu la periferia
fotbalului romanesc, chinuindu-se
sã se salveze de la retrogradare! 

Nu vrem sã asistam la inaugu-
rarea noului stadion pe care se va
scrie în urmatoarele decenii istoria
fotbalului craiovean din postura
unei echipe aflate în subsolul cla-
samentului sau în Liga a II-a!

Nu suntem nici panicarzi, nici
prapastioºi, dar tragem un semnal
de alarmã!”


