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ºi disensiuniºi disensiuniºi disensiuniºi disensiuniºi disensiuni

A fost nevoie doar de câte-
va evenimente nefericite ce
s-au succedat, într-o succesi-
une alarmantã de-a lungul
anului recent încheiat, pentru
ca visul unei Uniuni Europe-
ne sã-ºi arate fisurile, lãsând
scepticismului un larg spaþiu
de afirmare. Criza mondialã,
din 2009, focalizatã, aºa cum
se ºtie, într-un mod dramatic,
în Grecia, ascensiunea statu-
lui islamist, atentatele tero-
riste de la Paris, conflictul
sirian ºi recentele agresiuni
sexuale de la Köln din Germa-
nia pentru ca întregul edifi-
ciu sã-ºi etaleze...
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O lungã perioadã de timp, în-
vãþãmântul tehnic ºi profesional
pãrea condamnat la dispariþie.
ªcolile profesionale ºi Liceele
tehnologice trãiau , pe undeva,
la limita prãpastiei. De multe
ori, s-a pus în discuþie ºi, în unele
cazuri, s-a ºi ajuns la o astfel de
mãsurã: desfiinþarea unitãþilor
de învãþãmânt specializate. În
anii imediat de dupã 1989, toatã
lumea umbla dupã posturi de
economiºti, juriºti, specialiºti în
IT, orice, numai spre meserii nu
se mai îndrepta gândul celor
care încercau sã-ºi gãseascã un
drum în viaþã.

Centrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul Craiovei
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Pentru cã deciziile
se iau la Bruxelles,
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O fatã de 15 ani, din Craio-
va, este internatã în stare gra-
vã la secþia de Terapie Inten-
sivã a Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova,
dupã ce, în noaptea de mircuri
spre joi, s-a aruncat de la bal-
conul apartamentului în care
locuia, situat la etajul 2 al blo-
cului 3 B, din Craioviþa Nouã.
Fata, Florina C., elevã la Li-
ceul Charles Laugier, a ºocat
pe toatã lumea cu gestul sãu
pentru cã nu avea probleme
la ºcoalã ºi nici nu a lãsat vre-
un mesaj în care sã explice ce
s-a întâmplat. Mai mult decât
atât, pãrinþii fetei erau în apar-
tament în momentul în care
ea a ieºit în balcon ºi a sãrit
fãrã sã spunã o vorbã, iar oa-
menii au fost în stare de ºoc.
O ambulanþã SMURD a fost
solicitatã la faþa locului, tâ-
nãra fiind transportatã la spi-
tal, unde starea ei s-a agra-
vat pe parcursul zilei de ieri,
astfel cã a fost pusã pe apa-
rate. Poliþiºtii Secþiei 5 Cra-
iova au deschis o anchetã ºi
încearcã sã stabilescã moti-
vele care au determinat-o pe
tânãrã sã recurgã la un ase-
menea gest. (C.Z)
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Iohannis: Aºtept mai multã
coerenþã ºi viziune în funcþiona-
rea mecanismelor europene

Preºedintele Klaus Iohannis a
spus, la reuniunea anualã cu
ambasadorii acreditaþi la
Bucureºti, cã aºteaptã mai mult
de la funcþionarea mecanismelor
europene, el precizând cã este
nevoie de mai multã coerenþã ºi
mai multã viziune. ªeful statului a
mai spus cã principala provocare
cãreia trebuie sã-i facã faþã
Europa este fenomenul migraþiei.
Pe de altã parte, preºedintele a
spus cã parteneriatul strategic cu
SUA, apartenenþa la NATO ºi UE
rãmân pilonii politicii externe a
României, un alt obiectiv fiind
consolidarea parteneriatelor cu
Germania ºi Franþa. În acelaºi
timp, Bucureºtiul îºi doreºte sã fie
nu doar un beneficiar, ci un
furnizor de securitate ºi stabilita-
te. ªeful statului aºteaptã însã mai
multã viziune ºi coerenþã în
funcþionarea mecanismelor
europene, principala provocare
fiind migraþia.

Preºedintele, despre guvernul
de la Chiºinãu: Moldova
a fãcut un pas important
în depãºirea crizei

Prin învestirea noului Guvern,
care îºi declarã prioritarã
opþiunea proeuropeanã, Republi-
ca Moldova a realizat un pas
important în depãºirea crizei
politice, precizeazã preºedintele
Klaus Iohannis, adãugând cã îi
asigurã pe partenerii de la
Chiºinãu de întregul sprijin al
României. “Stabilitatea acestui
stat este importantã atât pentru
România, cât ºi pentru Uniunea
Europeanã. Noul Guvern de la
Chiºinãu are foarte mult de lucru
în perioada urmãtoare, reforme
importante trebuind sã fie
demarate ºi realizate. Urmãresc
cu atenþie evoluþia de pe scena
politicã de la Chiºinãu ºi îi asigur
pe partenerii noºtri de întregul
sprijin al României”, se mai aratã
în mesajul preºedintelui, potrivit
unui comunicat de presã al
Administraþiei Prezidenþiale.

În anul 2015, Direcþia Generalã de Jandarmi
a Municipiului Bucureºti a executat 15.805 mi-
siuni, cu 12 la sutã mai multe decât în anul pre-
cedent. Dintre acestea, 7.605 au fost misiuni de
asigurare a ordinii publice, 5.257 - misiuni în co-
operare cu alte instituþii, 2.681 - misiuni de men-
þinere a ordinii publice ºi 262 - misiuni de inter-
venþie ºi restabilire a ordinii publice. În cadrul
misiunilor de asigurare a ordinii publice au fost
1.458 de misiuni la manifestãrile de protest (faþã
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Franþa este deschisã posibilitãþii aderãrii României la Spaþiul
Schengen începând cu frontierele aeriene, ca primã etapã, a

declarat premierul Dacian Cioloº într-un interviu acordat publi-
caþiei L’Express, ºeful Guvernului argumentând cã Bucureºtiul

îndeplineºte toate criteriile în acest sens.

“De mulþi ani, România înde-
plineºte condiþiile pentru aderarea
la Schengen. Dacã nu s-a întâm-
plat nimic, acest lucru a fost din
raþiuni în principal politice, legate
de nivelul de corupþie care era în
þara noastrã. Dar situaþia s-a îm-
bunãtãþit. Cele mai recente rapoar-
te europene elaborate în cadrul
Mecanismului de Cooperare ºi Ve-
rificare, care mãsoarã progresele
înregistrate în reformarea siste-
mului judiciar ºi în combaterea
corupþiei, sunt favorabile. De ase-
menea, am demonstrat, în ultimele
luni, cã România, în colaborare cu
agenþia Frontex, este capabilã sã
protejeze frontierele Europei.
Deci, sunt întrunite toate ingre-
dientele pentru a putea adera la
Spaþiul Schengen. O primã etapã
ar putea fi deschiderea spaþiului
aerian Schengen pentru România.
Am cerut susþinerea (preºedinte-

lui Franþei - n.red) François Hol-
lande mi-a rãspuns cã aceastã
opþiune este posibilã”, a precizat
Dacian Cioloº.

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, a declarat miercuri,
dupã întrevederea cu premierul
Dacian Cioloº, cã Spaþiul Schen-
gen trebuie îmbunãtãþit, având în
vedere cã o destrãmare a acestuia
ar avea consecinþe extrem de gra-
ve pentru UE, el arãtându-se des-
chis aderãrii României la acest sis-
tem. “Am vrut, de asemenea, sã
reamintim cã am vrea sã asigu-
rãm un viitor Spaþiului Schengen.
Pentru cã o destrãmare a siste-
mului Schengen ar avea consecin-
þe extrem de grave pentru Uniu-
nea Europeanã. Trebuie sã îmbu-
nãtãþim sistemul Schengen, va tre-
bui sã rediscutãm un anumit nu-
mãr de reglementãri ºi de moduri
de aplicare, dar trebuie sã pãstrãm

spaþiul de liberã-circulaþie Schen-
gen”, a afirmat Hollande. “Româ-
nia vrea de mult timp sã devinã
membrã cu drepturi depline a Spa-
þiului Schengen. Iar miniºtrii de
Interne ai þãrilor noastre discutã
în acest moment pentru a stabili
ce etape trebuie sã parcurgem în
materie de securitate ºi care de
altfel au fost deja discutate de

prietenii noºtri români”, a subli-
niat Hollande, notând cã “securi-
tatea” este un aspect important ºi
cã existã dezbateri în Parlamentul
European despre registrul euro-
pean al pasagerilor. “Acest lucru
va permite verificãrile ºi va facili-
ta aderarea României la Spaþiul
Schengen cu frontierele aeriene”,
a precizat ºeful statului francez.

“În analiza mãsurilor de im-
plementare a Planului de creºte-
re a capacitãþii operaþionale a
NATO (Readiness Action Plan),

Peste 1.400 de proteste au avut loc în Capitalã
în ultimul an, în creºtere faþã de 2014

de 1.373 în 2014), 3.521 de misiuni la mani-
festãrile cultural - artistice, religioase ºi promo-
þionale (faþã de 2.714 în 2014), 1.475 de misiuni
la manifestãrile sportive, organizate atât în sta-
dioane, sãli de sport etc., cât ºi în zona publicã
(faþã de 1.384 în 2014) ºi 1.150 de misiuni cu
ocazia vizitelor oficiale ºi în alte situaþii.

Echipajele Jandarmeriei Bucureºti au parti-
cipat la 94 de acþiuni de intervenþie, cele mai
multe dintre situaþii fiind semnalate la numãrul

de urgenþã 112. În intervenþiile de anul trecut,
jandarmii au constatat 1.268 de infracþiuni, au
identificat 1.377 de autori ai unor fapte penale,
cu 53 la sutã mai mult faþã de 2014. În acelaºi
interval, jandarmii au dat 11.105 sancþiuni con-
travenþionale, dintre care 8.980 pentru tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice, 1.699 pentru acti-
vitãþi comerciale ilicite, 238 suporterilor violenþi
ºi 175 pentru încãlcarea normelor privind or-
ganizarea ºi desfãºurarea adunãrilor publice.

Peste 1.400 de proteste au avut loc anul trecut la Bucureºti, în creºtere cu aproape 100 faþã de anul
2014, anunþã Jandarmeria Capitalei, în bilanþul pe anul trecut.

Mihnea Motoc a discutat cu Jens Stoltenberg
despre pregãtirea summit-ului NATO de la Varºovia

Ministerul Apãrãrii Mihnea Motoc s-a întâlnit, ieri,
la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Jens

Stoltenberg, cei doi discutând despre aplicarea planu-
lui de creºtere a capacitãþii operaþionale a Alianþei,
agenda summit-ului NATO, evoluþiile din Afganistan

ºi provocãrile de securitate.

ministrul Motoc a evidenþiat par-
ticiparea activã a României, prin
suplimentarea ºi îmbunãtãþirea
contribuþiei la Forþa de Rãspuns

a NATO cu personal ºi tehnicã
militarã, inclusiv aerianã, pre-
cum ºi prin creºterea semnifi-
cativã a numãrului de exerciþii
internaþionale desfãºurate pe te-
ritoriul naþional, ceea ce a per-
mis antrenarea militarilor români
împreunã cu cei din alte struc-
turi ale Forþei de Rãspuns”, se
aratã într-un comunicat de pre-
sã al Ministerului Apãrãrii.

Potrivit sursei citate, ministrul
apãrãrii naþionale a arãtat cã
acest ritm ridicat de pregãtire va
fi menþinut ºi în urmãtorii doi
ani. Oficialul român a amintit cã,

anul trecut, au fost înfiinþate, la
Bucureºti, douã structuri aliate
- Unitatea de integrare a forþelor
NATO (NFIU), care a atins re-
cent capabilitatea operaþionalã
iniþialã, respectiv Comandamen-
tul Diviziei Multinaþionale Sud-
Est, activat la 1 decembrie 2015,
pentru care declararea capabili-
tãþii operaþionale iniþiale este pla-
nificatã în acest an, urmând ca
în 2018 sã atingã capacitatea
operaþionalã completã, ceea ce
va oferi opþiuni suplimentare
pentru conducerea misiunilor
Alianþei în aceastã zonã de la
flancul estic aliat.
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în politicã externãîn politicã externãîn politicã externãîn politicã externãîn politicã externã

MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Klaus Iohannis a evocat
ceea ce obligatoriu trebuia evocat la reu-
niunea anualã cu ºefii misiunilor diploma-
tice acreditaþi la Bucureºti, ºi anume cã
parteneriatul strategic cu SUA, apartenen-
þa la NATO ºi UE, rãmân pilonii fundamen-
tali pe care se construieºte politica externã
a României. Subliniind cã anul 2015 a mar-
cat începutul unui nou mod de a face poli-
ticã, preºedintele Klaus Iohannis a reiterat
cã anul în curs va trebui sã consolideze,
pe scena politicã virtuþile dialogului, des-
chiderii cãtre societatea civilã, responsa-
bilitatea ºi profesionalismul în relaþiile in-
stituþionale. O referire aparte a formulat
Klaus Iohannis la procedura cotelor de re-
fugiaþi, respingând “abordarea birocrati-
cã contabilã”: “Principala provocare a
UE este migraþia. Vreau sã explic încã

o datã poziþia României în cazul refu-
giaþilor: ea nu este bazatã pe un refuz
a ideii de a primii refugiaþi, ci pune sub
semnul întrebãrii procedura, ºi cred cã
toate statele sunt egale ºi o astfel de
procedurã trebuie pornitã pe acest prin-
cipiu prin dialog”. O opinie nuanþatã, la o
delicatã problemã europeanã, în condiþiile
în care 56% dintre germani, precizeazã
canalul ZDF, criticã politicile Angelei Mer-
kel, atacatã din toate pãrþile. Politica inter-
naþionalã a devenit tot mai complicatã.
Readucerea sistematicã în discuþie a do-
rinþei Bucureºtiului de aderare la spaþiul
Schengen, altminteri fireascã, în condiþiile
în care anumite þãri membre ale UE au
anunþat deja suspendarea înþelegerii res-
pective, a devenit jenantã. Trebuie sã as-
cultãm neapãrat doar ceea ce ne recoman-

dã Angela Merkel sau Francois Hollande
pentru a înþelege cã Europa are la orizont
dificultãþi imense? Le-a exprimat concis,
chiar ieri, la Davos, premierul francez
Manuel Valls, care a spus cã lunile urmã-
toare, nu anii urmãtori, din cauza diverse-
lor crize, cu referire la refugiaþi, terorism,
sau posibila ieºire a Marii Britanii, sunt aº-
teptate mari sincope. Repetãm: preºedin-
tele Klaus Iohannis a spus ceea ce nu tre-
buia omis în faþa ambasadorilor strãini
acreditaþi la Bucureºti, majoritatea repre-
zentând þãri non membre UE. Dar când în
Europa centralã, þãri precum Polonia, Un-
garia, Cehia, Slovacia îºi redefinesc abor-
dãrile conformiste, când Bucureºtiul nu se
ºtie dacã va mai valorifica economic opor-
tunitãþi cu þãri din Africa, America Latinã,
Orientul mijlociu, ºi nici dacã îºi propune

sã conteze mai mult în Balcani, toate aces-
tea rãmân doar timide provocãri pentru
politica externã a României. Interesant este
faptul cã tot ieri în faþa corpului diploma-
tic, Francois Hollande, a declarat cã do-
reºte reducerea fluxului migrator în Eu-
ropa, prin ranforsarea Schengen, ºi nu slã-
birea sa, asta presupunând o mai bunã ve-
ghe la frontierele externe ale UE. Oricum,
deplasãrile premierului Dacian Cioloº, la
Berlin sãptãmâna trecutã ºi la Paris deu-
nãzi, dialogul acestuia cu cancelarul ger-
man ºi preºedintele francez, sunt indis-
cutabil bile albe ale diplomaþiei bucureº-
tene, într-un context tensionat, ºi prin ceea
ce se întâmplã la Chiºinãu, dar ºi în Ucrai-
na, chiar dacã majoritatea comentariilor
de circumstanþã s-au dovedit sãrace în ele-
mente concrete.

În perioada 2010-2015, sala-
rizarea personalului plãtit din fon-
duri publice s-a fãcut potrivit
prevederilor Legii-cadru nr. 330/
2009 privind salarizarea unitarã
a personalului plãtit din fonduri
publice ºi ale Legii-cadru nr. 284/
2010 privind salarizarea unitarã
a personalului plãtit din fonduri
publice. Potrivit sindicaliºtilor,

Sindicaliºtii din Sãnãtate cer o nouã Lege a Salarizãrii
Sindicaliºtii din sistemul sanitar îºi doresc un nou

proiect de lege pentru salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice. Preºedintele Federaþiei Hipocrat,
Ion Cotojman, a precizat cã actul normativ ar trebui
sã aducã eliminarea discriminãrilor salariale existente
în prezent, chiar ºi în cadrul unitãþilor din acelaºi
sector de activitate, dar ºi o serie de disfuncþionali-
tãþi care au creat nemulþumiri în rândul angajaþilor.

din cauza constrângerilor buge-
tare, prevederile Legii nr. 284/
2010 nu au fost aplicate în tota-
litate. „Este imperios necesarã o
nouã lege salarialã pentru perso-
nalul plãtit din fondurile publice
întrucât din cele 110 clase de sa-
larizare, 24 au fost comprimate,
prin creºterea salariului minim pe
economie. În acelaºi timp existã

discriminãri salariale în cadrul
unitãþilor din acelaºi sector de
activitate. Personalul este plãtit
într-o unitate publicã într-un fel
ºi cu totul altfel altfel în altã uni-
tate, cu aceeaºi pregãtire, treap-
tã, grad profesional. Pentru a eli-
mina aceste discrepanþe salariale
este necesarã elaborarea unei noi
legi de salarizare”, a explicat Ion
Cotojman, preºedintele Federaþiei
Hipocrat.

Negocieri la Ministerul Muncii
La nivelul Ministerului Muncii

s-au format echipe de lucru, for-
mate din reprezentanþi ai celor
cinci confederaþii sindicale, re-
prezentanþi ai Ministerului Mun-
cii ºi ai Ministerului de Finanþe.
În urmãtoarea etapã vor avea loc
o serie de negocieri la fiecare mi-
nister în parte, corespunzãtor
sectorului de activitate respectiv.
ªi la acest nivel vor fi echipe de
lucru formate din reprezentanþi ai
sindicatelor, ai federaþiilor din
sectorul de activitate ºi ai minis-
terului. Anexele, dupã ce vor fi
negociate, vor fi trimise la Mi-
nisterul Muncii, unde vor fi cen-
tralizate ºi incluse în noua lege a
salarizãrii. „Discriminãri salaria-
le existã ºi în sistemul sanitar. Un
debutant se angajeazã cu un sa-
lariu aproape la acelaºi nivel cu
un asistent care lucreazã de 20
de ani în sistem. La fel în cazul
personalului auxiliar. Nu este co-
rect aºa. Sunt lucruri care tre-
buie rezolvate astfel încât salari-
zarea sã se facã pe principii co-

recte. Un post inferior nu poate
sã aibã un salariu egal sau mai
mare cu cel al unui post superi-
or. Mã nemulþumeºte faptul cã
legea ar putea intra în vigoare abia
începând cu 2017. Noi ne dorim
mai devreme: începând cu 1 iu-
lie a.c. sau cel târziu în septem-
brie”, a mai spus Ion Cotojman,
cel care va conduce echipa de
negocieri cu ministerul.

Ce schimbãri þintesc
sindicatele

În ceea ce priveºte actualul
sistem de salarizare, sindicaliºtii
au identificat mai multe disfunc-
þionalitãþi. În primul rând, siste-
mul actual are ca bazã 110 clase
de salarizare, din care 24 de cla-
se sunt deja suprapuse ca nivel
de salarizare. Apoi, faptul cã

existã niveluri diferite de salari-
zare pentru aceeaºi funcþie, atât
în cadrul aceleaºi instituþii, cât ºi
în instituþii diferite. Salariile de
bazã ale unor persoane care au
vechime în muncã sunt egale cu
cele ale persoanelor nou-angaja-
te, fãrã vechime în muncã, da-
toritã majorãrilor succesive ale
salariului de bazã minim brut pe
þarã garantat de la 600 de lei cât
era în 2010, la 1.250 de lei cât
va fi în anul 2016. Salariile de
bazã ale unor persoane angajate
cu studii superioare se situeazã
la acelaºi nivel cu salariile de bazã
ale persoanelor angajate pe stu-
dii medii.

O altã disfuncþionalitate sesi-
zatã este cã avansarea persona-
lului în gradaþie se face o datã la
cinci ani, în funcþie de vechimea
în muncã. Nu în ultimul rând,
sindicaliºtii sunt nemulþumiþi de
lipsa unor criterii de performan-
þã ce pot fi avute în vedere la
promovarea personalului bugetar
ºi la stabilirea premiilor indivi-
duale pentru rezultate deosebite
în activitatea profesionalã, din
fondul de premiere constituit.

RADU ILICEANU



cuvântul libertãþii / 5vineri, 22 ianuarie 2016 economie / politicãeconomie / politicãeconomie / politicãeconomie / politicãeconomie / politicã

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

A fost nevoie doar de câteva evenimente
nefericite ce s-au succedat, într-o succesi-
une alarmantã de-a lungul anului recent în-
cheiat, pentru ca visul unei Uniuni Europe-
ne sã-ºi arate fisurile, lãsând scepticismului
un larg spaþiu de afirmare. Criza mondialã,
din 2009, focalizatã, aºa cum se ºtie, într-
un mod dramatic, în Grecia, ascensiunea
statului islamist, atentatele teroriste de la
Paris, conflictul sirian ºi recentele agresiuni
sexuale de la Köln din Germania pentru ca
întregul edificiu sã-ºi etaleze, în modul cel
mai neaºteptat, punctele slabe ale cãror con-
secinþe fac, în aceste ultime sãptãmâni, ca-
pricii ºi disensiuni mai vechi sã capete mã-
sura unor acute confruntãri.

Poziþia de lider neoficial al Germaniei ºi,
ca atare, a Angelei Merkel, secondatã mai
bine de un deceniu de cãtre Franþa (lui Sar-
kozy ºi, apoi, a lui Hollande, a putut impu-
ne, în pofida unor reticenþe ºi chiar obiecþii
ale celor mai mulþi dintre membri, soluþia

UE între capricii ºi disensiuniUE între capricii ºi disensiuniUE între capricii ºi disensiuniUE între capricii ºi disensiuniUE între capricii ºi disensiuni
austeritãþii ce ºi-a arãtat limitele mai curând
ºi mai pregnant decât era de aºteptat. S-a
depãºit, ca în cazul Greciei, pânã ºi tonul
unui parteneriat, presupus a fi fost însãºi
baza logicii proiectului unional, iar disensiu-
nile dintre Nord ºi Sud, interferate de un
comportament „paternal” (în spectrul insi-
dios al „Fratelui Mai Mare) faþã de statele
est-europene, nou-sosite, n-au fãcut altce-
va decât sã alimenteze încã ºi mai mult na-
tura discrepanþelor.

Însã abia criza imigranþilor – mã rog, a
refugiaþilor, cum se preferã – s-a dovedit o
miºcare cel puþin inadecvatã ale cãrei ur-
mãri, departe de a se fi decantat încã în toa-
tã gravitatea lor, au generat o discordie în
sânul organismelor de la Bruxelles ce-au
împins vechile disensiuni pânã dincolo de
limita unor dezbateri în contradictoriu.

Un lucru e cu siguranþã tot mai vizibil.
Poziþia de „diriginte” deþinutã de Germa-
nia, prin expertiza Angelei Merkel, e mai

ºubrezitã decât oricând. Cu atât mai mult
cu cât vocile distonante se fac resimþite la
ea acasã ºi nu doar din partea social-de-
mocraþilor aliaþi la guvernare, ci chiar ºi din
partea unor colegi cu roluri cheie la Bru-
xelles. Cazul ceva mai vechi al Ungariei lui
Victor Orban e, acum, aproape umbrit de
cel al noii conduceri a Poloniei, ieºind fãþiº
din jocul mai vechii diplomaþii unionale în
care dezacordurile erau pãstrate mai curând
în surdinã. Invocarea fãþiºã a respectãrii
suveranitãþii naþionale de cãtre neoconser-
vatorii de la Varºovia a sunat, pentru ana-
liºtii ceva mai puþin seduºi de „nuanþe”, ca
un veritabil ultimatum.

Mai înainte, la ultimul summit UE din anul
trecut, la Bruxelles, a izbucnit un conflict
deschis între premierul italian Matteo Renzi
ºi Angela Merkel, în care tânãrul politician
din Peninsulã n-a fãcut economie de repro-
ºuri dure ºi directe. Departe de a se fi în-
cheiat, disputa a continuat chiar ºi în ulti-

mele zile, la o adunare publicã Renzi a de-
clarat ritos cã nu existã nicio „telecoman-
dã” la Bruxelles ori Berlin prin care sã se
dicteze ce „program” trebuie sã adopte Ita-
lia. Ulterior, s-a dovedit cã înalþi oficiali ai
CE s-au arãtat îngrijoraþi de poziþia tranºan-
tã a guvernului de la Roma în privinþa deci-
ziei de a acorda cele 3 miliarde de euro Tur-
ciei în încercarea de a determina oprirea –
sau trierea – valurilor de imigranþi sosiþi pe
mare din Siria, dar ºi din Irak ºi Pakistan.

Deºi nedeclarate oficial, îngrijorãrile ita-
lienilor sunt legate, în baza neîncrederii în
liderul turc, de teama de a nu folosi ajutoa-
rele împotriva minoritãþii kurde ori în alte
scopuri legate de consolidarea unui regim
cu evidente carenþe antidemocratice ºi,
deci, autocratice.

În sfârºit, cât despre spaþiul Schengen,
nu sunt puþini, lideri ºi analiºti, care îl decla-
rã deja inoperant, dacã nu cumva deja cu
totul de domeniul trecutului.

Declaraþia eurodepu-
tatului român a fost fã-
cutã în contextul unei
dezbateri privind Acor-
durile de Asociere ºi de
Liber Schimb Aprofun-
dat ºi Cuprinzãtor cu
Republica Moldova,
Georgia ºi Ucraina, în
prezenþa Comisarului
European pentru Politi-
ca de Vecinãtate ºi Ne-
gocierile de Extindere,
Johannes Hahn. „În
acest moment în care
dezbatem, Parlamentul Republicii Moldo-
va, dupã cum aþi aflat, a investit noul gu-
vern Pavel Filip. Acest vot vine dupã o lun-
gã perioadã de severã instabilitate politicã
ºi de neimplementare a angajamentelor
asumate atât faþã de Uniune, cât ºi faþã de
cetãþenii Republicii Moldova. Lunile aces-
tea pierdute au dus la pierderea unei pãrþi
din încrederea cetãþenilor în instituþiile de-
mocratice ºi în partidele democratice din
Moldova. Iatã de ce este atât de important
ca rolul ºi performanþa acestui guvern oda-
tã instalat, sã se vadã prin restabilirea si-
tuaþiei economice ºi sociale, precum ºi prin
implementarea fãrã ezitare a reformelor asu-
mate. Instalarea noului guvern reprezintã

Specificaþiile in-
terioare includ siste-
mul de conectivita-
te Ford SYNC acti-
vat vocal cu ecran
color de 4.2 inchºi
sistem de navigaþie
opþional, sistem de
aer condiþionat ma-
nual ºi  alte pachete
opþionale. „Noul B-
MAX Colour Edi-
tion aratã cã stilul ºi
caracterul practic
pot merge mânã în
mânã. Design- ul extrem de atrãgãtor ºi
funcþiile sofisticate precum sistemul de co-
nectivitate vocal SYNC ºi sistemul Ford
Easy Access Door System fac ca B-MAX
sã fie unul din cele mai avansate ºi inova-
toare autoturisme de mici dimensiuni din
Europa”, a declarat Roelant de Waard, vi-
cepreºedinte, Marketing, Vânzãri ºi Servi-
ce, Ford Europa.

Motorului Ford pe benzinã
premiat EcoBoost de 1 litru

Începând cu primãvara anului 2016, B-
MAX va avea ºi o versiune puternicã ºi efi-
cientã de 140 CP a motorului Ford pe ben-

„Noul guvern din Republica
Moldova trebuie sã restabileascã

situaþia economicã ºi socialã”
Eurodeputatul Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din
Parlamentul European pentru politicã externã, a subliniat miercuri
searã, în plenul Parlamentului European reunit în sesiune la Stras-

bourg, faptul cã noul guvern din Republica Moldova trebuie sã resta-
bileascã situaþia economicã ºi socialã ºi sã implementeze reformele

asumate faþã de Uniunea Europeanã.

în acelaºi timp un semn pozitiv pentru sta-
bilitatea atât de necesarã Republicii Mol-
dova, dar mai ales, este imperativ efortul
de creºtere ºi de câºtigare a încrederii ce-
tãþenilor acestei þãri...”, a subliniat Victor
Boºtinaru.

„Aºtept din partea Comisiei Europene
o reacþie la aceastã încercare

de destabilizare”
Totodatã, eurodeputatul Victor Boºtinaru

a fãcut un apel la o reacþie din partea Co-
misiei Europene la presiunile exercitate de
Federaþia Rusã. „Domnule comisar, îna-
inte de a încheia, vã spun cã la Chiºinãu
au venit astãzi doi reprezentanþi ai forþelor

ostile democraþiei ºi
stabilitãþii cu un avion
de la Moscova ºi cã
forþe ostile democra-
þiei au încercat sã pã-
trundã în Parlamentul
Republicii Moldova
pentru a-i bloca acti-
vitatea. Aºtept din par-
tea Comisiei Europene
o reacþie la aceastã în-
cercare de destabiliza-
re.”, a subliniat euro-
parlamentarul.

MARGA BULUGEAN

Ford prezintã B-MAX Colour Edition;

Noul ºi atrãgãtorul Ford B-MAX Colour Edition oferã un design exterior
deosebit ºi detalii de interior personalizate. Disponibil clienþilor din Europa
de la începutul acestui an în 10 culori de caroserie combinate cu plafonul ºi
carcasele oglinzilor vopsite negru contrastant, B-MAX Colour Edition dispu-
ne ºi de jante unice din aliaj de 16 inch, împreunã cu o grilã frontalã neagrã
strãlucitoare, scuturi de protecþie faþã ºi spate negre, geamuri spate fumurii

ºi un spoiler spate mare pe hayonul superior.

zinã premiat EcoBo-
ost de 1 litru. Echi-
pat cu sistemul Auto-
Start-Stop ca stan-
dard, motorul oferã o
acceleraþie de la 0 la
100 km/orã (62
mph) în 10,4 secun-
de cu emisii de CO

2
de 116 g/km ºi un
consum de combus-
tibil de 5,0 l/100 km
(56,5 mpg). Sistemul
Ford Easy Access
Door System oferã

acces neegalat la B-MAX pentru pasageri
ºi bagaj prin uºi faþã cu balamale ºi uºi spa-
te glisante - cu stâlpi integraþi. În 2012 B-
MAX a primit punctaj  maxim de 5 stele
Euro NCAP ºi oferã tehnologii avansate
care includ Active City Stop – care oferã
asistenþã ºoferilor scanând carosabilul din
faþa autoturismului ºi aplicând automat
frânele pentru a reduce impactul coliziu-
nilor sau a le evita cu totul, precum ºi
sistemul MyKey, oferit exclusiv de Ford,
care permite pãrinþilor sã aplice anumite
restricþii asupra tinerilor ºoferi pentru a
promova ºofatul mai sigur.

MARGA BULUGEAN

B-MAX va avea un motor EcoBoost
de 1 litru mai puternic ºi 140 CP

B-MAX va avea un motor EcoBoost
de 1 litru mai puternic ºi 140 CP
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Discuþia a plecat de la situaþia
dezastruoasã în care se aflã fosta
regie de termoficare, care îºi aº-
teaptã falimentul. Consilierul
UNPR, Doru Marinescu, i-a infie-
rat pe administratorii asociaþiilor
de proprietari, spunând, în plenul
de sãptãmâna trecutã, cã aceºtia
sunt vinovaþi de faptul cã datorii-
le au crescut în conturile SC Ter-
mo. „Înainte de a ajunge la o con-
torizare individualã trebuie sã avem
în vedere cã avem o problemã.
Problema intervine între consumul
individual al persoanelor ºi furni-
zorul de agent termic. Între aces-
te douã componente este asocia-
þia de proprietari, din cauza cãre-
ia se ajunge la anumite datorii. Pur
ºi simplu, eu cred cã avem o pro-
blemã cu preºedinþii de asociaþii
ºi cu fraudele pe care aceºtia le

La sfârºitul acestei sãptã-
mâni, timp de câteva ore, nu
se va mai putea circula prin
centrul Craiovei, mai precis,
duminicã, între orele 11.00 ºi
14.00, se închide circulaþia ru-
tierã pe urmãtoarele artere:
strada ”Popa ªapcã”, strada
„A.I.Cuza” – tronsonul cuprins
în t re  in te r sec þ ia  cu  s t rada

Centrul Craiovei
se închide duminicã

„Unirii” ºi intersecþia cu stra-
da „Arieº”, strada „Unirii” –
tronsonul cuprins între inter-
secþia cu strada „Mihai Vitea-
zul” ºi intersecþia cu strada
„A.I .Cuza”.  Restr ic þ ia  es te
temporarã ºi se impune ca ur-
mare a desfîºurãrii manifestã-
rilor dedicate Zilei Unirii Prin-
cipatelor Române. „În situaþua

în care autovehiculele staþiona-
te în parcãrile amenajate pe
strada „A.I.Cuza” obstrucþio-
neazã buna desfãºurare a ma-
nifestãrilor, aceste autovehicu-
le vor fi ridicate ºi relocate pe
amplasamente din zonele afla-
te în imediata apropiere”, se
aratã într-un comunicat de pre-
sã al Primãriei Craiova.

Administratorii de asociaþii,Administratorii de asociaþii,Administratorii de asociaþii,Administratorii de asociaþii,Administratorii de asociaþii,
acuzaþi de falimentul SC Tacuzaþi de falimentul SC Tacuzaþi de falimentul SC Tacuzaþi de falimentul SC Tacuzaþi de falimentul SC Termoermoermoermoermo

Administratorii asociaþiilor de proprie-
tari au intrat în vizorul consilierilor locali.
Consilierii sunt de pãrere cã aceºtia sunt
vinovaþi de o bunã parte din datoriile pe
care le-a acumulat SC Termo, deoarece
nu vireazã la timp, în conturile distribui-
torului de energie, banii pe care îi plãtesc
locatarii. Deºi problema nu este una
nouã, de aceastã datã consilierii au cerut
mai multã promptitudine din partea auto-
ritãþilor locale în privinþa acestora.

fac”, a spus, pe un ton tranºant,
consilierul municipal.
S-a cerut înãsprirea controalelor

Doru Marinescu a mers mai
departe ºi a cerut autoritãþilor lo-
cale, în aceeaºi ºedinþã de CLM,
sã înãspreascã verificãrile ºi con-
troalele la asociaþiile de proprie-
tari, trãgând concluzia cã nu se
face nimic în acest sens. „Vãd cã
nu se face chiar nimic în privinþa
acestora. Cred cã soluþia este con-
trolul, dar ºi reglementarea aces-
tor asociaþii de proprietari. Prin
serviciul pe care îl avem în ca-
drul primãriei, prin dezvoltarea
acestuia ºi angajarea de persoane
care au experienþã în controlul
acestor asociaþii, putem sã rezol-
vãm aceastã problemã ºi sã nu mai
fim nevoiþi sã ajungem pânã la

contorizarea individualã a aparta-
mentelor”, a mai spus consilierul
municipal.
Contorizarea individualã
ar fi soluþia idealã

Viceprimarul Craiovei, Mihail
Genoiu, susþine, în schimb, cã o
contorizare la nivel de apartament
ar rezolva, din faºã, toate proble-
mele legate de datorii. „Precum se
face ºi cu celelate utilitãþi – ºi mã
refer la distribuþia de gaze natura-
le sau de energie electricã sau
chiar de apã – în momentul în care
contorizarea este individualã, fie-
care proprietar va face un con-
tract cu societatea respectivã ºi va
avea contractul sãu. Din acel mo-
ment, asociaþia de locatari iese din
circuit, nu mai are nici un sens.
Tocmai acesta este scopul ºi toc-
mai de asta trece prin asociaþia de
locatari, pentru cã societatea de
distribuþie nu are cum sã împar-
tã, la nivelul blocului ºi scãrii res-
pective. Atunci când este conto-
rul, fiecare îºi face contract indi-
vidual ºi s-a terminat povestea”,
a explicat Genoiu.

Asociaþiile de proprietari,
pe lista neagrã

Consilierii sunt de pãrere cã, ºi
în acest caz, asociaþia de proprie-
tari nu poate fi scoasã din calcul
deoarece vor rãmâne de gestionat
spaþiile comune dintr-un imobil,
plus cheltuielile legate de celelalte
servicii gospodãreºti, cum ar fi
apa ºi gunoiul. „Asociaþia de pro-
prietari tot va exista, tot vor exis-
ta spaþii comune de întreþinut, vor
exista deºeuri de colectat tot prin
asociaþia de proprietari, va exista

apa care va fi colectatã în conti-
nuare tot prin asociaþia de proprie-
tari. Eu cred cã mult mai simplu
ar fi sã acþionãm asupra asociaþii-
lor de proprietari ºi sã reglemen-
tãm aceastã problemã. Sã facem
de aºa naturã încât sã nu se mai
creeze acele datorii”, a mai spus
Doru Marinescu. Potrivit acestu-
ia, de multe ori datoriile nu provin
numai din neplata agentului ter-
mic, ci din alte datorii create de
asociaþie, cum ar fi diverse lucrãri
pe care administratorii le fac ºi le
plãtesc cu prioritate.
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Întâlnirea ministrul Agriculturii,
Achim Irimescu, la Bruxelles, cu
comisarul Vytenis Andriukaitis,
luni, 18.01.2016, a vizat ecarisajul
ºi aspecte legate de pesta porcinã
africanã ºi cea clasicã. În ceea ce
priveºte ecarisajul, ministrul Iri-
mescu a declarat cã, momentan, a
fost îndepãrtatã ameninþarea infrin-
gement-ului, dar cã România va
trebui sã se punã la punct în ur-
mãtoarea perioadã sistemul ecari-
sãrii. În acest sens, ministrul Agri-
culturii a informat asupra discuþii-
lor purtate cu reprezentanþii Minis-
terului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice (MDRAP),
soluþia agreatã fiind ca MDRAP,
prin consiliile judeþene ºi primãrii,
sã colecteze cadavrele de animale
din gospodãriile populaþiei, iar
MADR sã asigure finanþarea. Cu
privire la pesta porcinã africanã,
ministrul Irimescu a asigurat cã
România nu se confruntã cu aceas-
ta maladie în acest moment, dar
cã aceasta a fost descoperitã în
Belarus, Polonia ºi Ucraina, fapt
care ridicã gradul de monitorizare
ºi alertã a autoritãþilor.

Am pierdut destul
de mulþi bani

europeni
Referitor la întâlnirea cu comi-

sarul pentru Agriculturã ºi Dezvol-
tare Ruralã, Phil Hogan, ministrul
Irimescu a menþionat, într-o con-
ferinþã de presã, ieri, cã principala
temã de discuþie a fost implemen-
tarea Politicii Agricole Comune,
precum ºi crearea de condiþii arti-
ficiale la accesarea fondurilor eu-
ropene pentru agriculturã ºi dez-
voltare ruralã: „Dupã cum ºtiþi,
anul trecut am dezangajat circa 1
miliard de euro pe PNDR 2007-
2013, la care se adaugã peste 600
milioane de euro corecþii financia-
re aplicate celor douã agenþii de
plãþi. Nu putem fi mulþumiþi, chiar
dacã, pe hârtie, figurãm cu cea mai
mare ratã a absorbþiei – 88,4%.
Multe dintre proiectele pe care noi
sau auditorii europeni le-au înca-
drat la condiþii artificiale, s-a do-
vedit ulterior cã nu au fost aºa”, a
declarat ministrul Irimescu.

De asemenea, s-a fost discutat
ºi subiectul litigiilor pierdute în in-
stanþã de cãtre agenþia de plãþi
având ca obiect proiectele benefi-
ciarilor Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2007-2013, pro-

Pentru cã deciziile se iau la Bruxelles,

Dupã toatã vânzoleala politicã din ulti-
mele luni, conducerea Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale a luat calea
centrului european de decizie în materie
de politici agricole – Bruxelles. Cum agri-
cultura româneascã depinde în totalitate de
finanþarea agreatã de UE, ministrul Achim
Irimescu, cu destulã experienþã în circui-
tul actual al marilor sentinþe economice
din agriculturã, a fãcut un tur de forþã ºi a
explicat realitãþile României. Importãm
îngrãºãminte, material sãditor, seminþe
certificate ºi oferim unul dintre cele mai
bune soluri din lume, o forþã de muncã sin-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ucigaº de ieftinã ºi ne prezentãm în faþa
oficialilor de la Bruxelles cu, poate, cea
mai mare reþea de supermarketuri, în de-
trimentul celor autohtone, reþea aflatã în
portofoliul unui fonduri de investiþii fran-
ceze ºi germane. Cu toate acestea, stãm cu
mâna întinsã pentru a primi niºte bani ºi
aºa insuficienþii pentru ca fermierii sã-ºi
acopere cheltuielile cu lucrãrile agrico-
le. Ca ºi cum toate astea nu sunt suficien-
te, legislaþia sufocantã a politicii agricole
comune a generat probleme fermierilor
români, care, din acest an, vor putea fi
pedpsiþi pentru erorile comise.

iecte care ar trebui sã fie finanþate
în continuare, însã pentru care nu
s-a gãsit încã o soluþie. În prezent,
un numãr de aproximativ 29.000
de proiecte care aveau plãþi efec-
tuate de cel puþin 25%, au putut
sã facã tranziþia pe noul PNDR
2014-2020.

Fermierii vor fi
pedepsiþi,

dar cerem clemenþã
Bruxelles-ului!

Ministrul agriculturii, Achim Iri-
mescu, afirmã cã multe cereri uni-
ce de platã sunt cu probleme din
pricina complexitãþii noii politici
agricole comune ºi a cerut agen-
þiilor de plãþi ca pedepsele aplicate
fermierilor sã fie proporþionale cu
erorile comise. În acelaºi timp,
ministrul agriculturii i-a cerut co-
misarului european Phil Hogan cle-
menþã în ce priveºte sancþionarea
fermierilor români.

„Am ridicat problema simplifi-
cãrii politicii agricole comune.
Avem o politicã mult mai comple-
xã, avem o platã cu cinci compo-
nente: plata pentru tineri fermieri,
plata pe înverzire, plata redistribu-
tivã, etc. Aceastã complexitate

justificã parþial ºi situaþia de la
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã (APIA), întârzieri-
le în plata subvenþiilor europene
cãtre fermierii români. Am apelat
la sprijinul comisarului european de
la Agriculturã în sensul în care fi-
ind o nouã politicã, sunt multe ce-
reri de platã care au avut proble-
me în a fi completate de producã-
torii noºtri. Am cerut sã nu fie
sancþionaþi fermierii nevinovaþi.
Dacã vreþi, am solicitat clemenþã.
De altfel, am impus agenþiilor de
plãþi ca pedepsele aplicate fermie-
rilor sã fie proporþionale cu erorile
comise. Comisarul Phil Hogan ºi-
a arãtat disponibilitatea în acest
sens”, a declarat, ieri, ministrul
agriculturii.

Comisarul Phil Hogan
vrea, chiar,

amenzi duble
Luni, la Bruxelles, comisarul

european pentru agriculturã ºi dez-
voltare ruralã, Phil Hogan, a pre-
zentat propunerile sale de simplifi-
care cu un focus pe sistemul de
sancþiuni aplicate în schema plãþi-
lor directe cãtre fermieri. Astfel,
din pachetul propus de Hogan s-a

evidenþiat introducerea controale-
lor preliminare menite sã îi ajute
pe producãtori sã facã eventuale
corecþii în cererea lor de platã în
cadrul unei perioade de 35 de zile
înainte de închiderea campaniei de
depunere a documentelor la APIA.

În al doilea rând, sistemul de
sancþiuni va fi simplifcat în sensul
în care, dacã acum fermierul poa-
te ajunge sã plãteascã chiar ºi du-
blu la suprafeþele supradeclarate,
acest nivel al ”amenzii” va fi co-
borât la 1,5 din suprafaþa supra-
declaratã. Aceastã mãsurã ar urma
sã se aplice începând cu plata sub-
venþiilor aferente anului 2016. Tot-
odatã, erorile care vizeazã cel mult
3% din suprafaþa declaratã sau
suprafeþe de pânã în douã hectare
nu vor mai fi sancþionate.

În alt treilea rând, comisarul Ho-
gan vrea introducerea unui sistem
de „cartonaºe galbene” pentru cei
care sunt depistaþi cu probleme
minore, sub 10% din suprafaþa
determinatã, ºi la care sancþiunea
administrativã sã fie redusã la ju-
mãtate faþã de nivelul actual. În
schimb, fermierii care vor primi
acest „cartonaº galben” vor fi în-
registraþi ºi vor face automat ob-
iectul unui control, în teren, în anul
urmãtor.

Plãþile integrale
cãtre fermierii

români vor începe
în martie 2016.

„Am negociat cu SIVECO sã
devansãm cu o lunã plata subvenþii-
lor integrale cãtre fermierii români.
Termenul iniþial era 27 aprilie 2016.
Dar nu am fost de acord cu el. Am
discutat pe o procedurã pe care ne-
a impus-o Curtea de Conturi pen-
tru elaborarea contractului ºi sta-
bilirea exactã a detaliilor pentru
realizarea modulului respectiv ºi
am câºtigat o lunã. Sperãm ca în
martie, cel târziu, sã începem plãþi-
le, spune ministrul agriculturii”, a
afirmat ministrul agriculturii. Ime-
diat dupã întâlnirea cu premierul
Cioloº, din 14 ianuarie a.c., minis-
trul agriculturii a declarat cã plãþi-
le integrale cãtre fermierii români

vor începe în martie 2016. Am avut
o nouã negociere cu SIVECO ºi
am reuºit sã devansãm cu o lunã
plata subvenþiilor integrale cãtre
fermierii români.

Consorþiul SIVECO-Teamnet
este dezvoltatorul modulului cu
care lucreazã Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA). În acest moment, consor-
þiul pregãteºte modulul pentru
plãþile finale, un sistem informatic
cmplex, cu câte un modul pentru
fiecare schemã de platã.

Calendarul depunerii
proiectelor pentru

acest an
În cadrul conferinþei de presã

susþinutã, ieri, la sediul MADR,
ministrul Achim Irimescu i-a asi-
gurat pe beneficiari cã, în cel mai
scurt timp, va efectua modificã-
rile pe ghidurile solicitantului, afe-
rent fiecãrei mãsuri, iar primele
mãsuri de finanþare vor fi lansate
chiar din luna februarie. „În luna
februarie vom lansa submãsura
1.1 „Sprijin pentru formare pro-
fesionalã, precum ºi a acþiunilor
pentru dobândirea de cunoºtinþe”.
Apoi vor urma mãsurile progra-
mate a fi lansate pentru luna mar-
tie: mãsura de „Consiliere în im-
plementarea planului de afaceri”,
mãsura 4.2 „Schema de minimis”,
submãsura 4.1 „Investiþii în ex-
ploataþiile agricole”, 4.1 a „Inves-
tiþii în exploataþii pomicole”, 4.2
„Sprijin pentru investiþii în prelu-
crarea/comercializarea ºi/sau dez-
voltarea de produse agricole”, 4.2
a „Investiþii în procesarea/marke-
tingul produselor din sectorul po-
micol”, 4.3 „Investiþii pentru dez-
voltarea, modernizarea sau adap-
tarea infrastructurii agricole ºi sil-
vice”, 6.1 „Sprijin pentru instala-
rea tinerilor fermieri”. Pentru luna
aprilie-mai vom lansa submãsura
7.2 „Investiþii în crearea ºi mo-
dernizarea infrastructurii de bazã
la scarã micã, iar în iulie va fi lan-
satã submãsura 6.5 „Schema pen-
tru micii fermieri”, a declarat
Achim Irimescu, ministrul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
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S-a ajuns la o
concluzie

La începutul acestei sãptãmâni,
a fost ºedinþa Consiliului Local de
Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS), în care s-au dezbãtut
problemele legate de învãþãmântul
tehnologic ºi profesional. „Putem
vorbi de o pondere a învãþãmân-
tului tehnic de 55,45% în judeþul
Dolj. La ultima ºedinþã a CLDPS,
s-a concluzionat cã este necesarã
o mai mare implicare a parteneri-
lor economici în viaþa ºcolarã, iar

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

O lungã perioadã de timp, învãþãmân-
tul tehnic ºi profesional pãrea condam-
nat la dispariþie. ªcolile profesionale
ºi Liceele tehnologice trãiau , pe unde-
va, la limita prãpastiei. De multe ori,
s-a pus în discuþie ºi, în unele cazuri, s-
a ºi ajuns la o astfel de mãsurã: desfiin-
þarea unitãþilor de învãþãmânt specia-
lizate. În anii imediat de dupã 1989, toa-
tã lumea umbla dupã posturi de econo-
miºti, juriºti, specialiºti în IT, orice,
numai spre meserii nu se mai îndrepta

gândul celor care încercau sã-ºi gã-
seascã un drum în viaþã. Lumea s-a
schimbat, piaþa muncii – aºijderea, ºi
au apãrut ofertele, inclusiv din partea
agenþilor economici, cei care au înce-
put sã solicite clase în îvãþãmântul teh-
nologic ºi profesional. La momentul
actual, învãþãmântul de acest fel are o
pondere de  55,45% din ceea ce þine de
procesul de învãþãmânt, iar, în urmã cu
câteva zile, s-au stabilit ºi parametrii
pentru anul ºcolar viitor.

operatorii ºi-au arãtat deschiderea
pentru participarea în activitãþile de
promovare a învãþãmântului pro-
fesional ºi tehnic în ºcolile gimna-
ziale. Cei prezenþi la ºedinþã, repre-
zentanþi ai entitãþilor din Consiliu,
au fost de acord sã deruleze o ac-
þiune de monitorizare a planului de
acþiune, având în vedere eficienþa
cunoscutã în timpul derulãrii unui
proiect european început în urmã
cu câþiva ani”  ,  a declarat prof.
Elena Lavinia Craioveanu, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Un Consiliu pentru
învãþãmântul tehnic

Din CLDPS fac parte trei cate-
gorii: prima este reprezentatã de
ºapte instituþii publice (ISJ Dolj,
Consiliul Judeþean Dolj, Instituþia
Prefectului, Inspectoratul Terito-
rial de Muncã Dolj, Agenþia Jude-
þeanã de Plãþi ºi Incluziune Socia-
lã, Agenþia Naþionalã de Ocupare a
Forþei de Muncã ºi Direcþia pen-
tru Agriculturã); cea de a II-a are
ca vectori operatorii economici –
Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj, „Ford - România”, SC „Re-
loc”, SC „Recon”, SC „Softronic”,
SC „Docara”, Sucursala Regiona-
lã de Transporturi Cãi-Ferate Cã-
lãtori Craiova; în timp ce în cadrul
celei de-a treia componente se re-
gãsesc cei care vin din partea So-
cietãþii Civile: cele douã sindicate
reprezentative din învãþãmânt
(FSLI ºi „Spiru Haret”), „Ordinul
Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor
din România”, Asociaþia Generalã
a Inginerilor din România, precum
ºi trei ONG-uri. Sunt 21 de
membri în CLDPS, la ultima ºedin-
þã fiind înregistrat un cvorum
aproape maxim, astfel cã uot ceea
ce s-a stabilit este statutar , cu atât
mai mult cu cât s-a discutat ºi pla-

nul de ºcolarizare viitor, cel din
2016/2017.

Noutãþi pentru
2016/2017

Cele mai cãutate meserii sunt,
în ordine, de „mecanic auto” (ce-
rinþe de opt clase, la unitãþile de
învãþãmânt din Dolj), „tinichigiu-
vopsitor auto – 3,5 clase, „ elec-
trician de exploatre de joasã ten-
siune” – 3 clase ºi , surprizã plã-
cutã, cea de „agricultor pentru
culturi de câmp” (3,5 clase). De
asemenea, sunt solicitate trei cla-
se de confecþioner textile li, bine-
înþeles, nu lipsesc solicitãrile de-
venite , deja, cunoscute: cofetar,
ospãtar, etc. Nu lipsesc ºi noutã-
þile. Astfel, Colegiul Tehnic de
Arte ºi Meserii „Constantin Brîn-
cuºi” doreºte ºcolarizarea în „lu-
crãtor hotelier”, Colegiul Tehnic
de Industrie Alimentarã Craiova
vrea sã diversifice instruirea cu o
clasã pentru „brutar - patiser”, la
Liceul Tehnologic „Dimitrie Fili-
ºanu” din Filiaºi este intenþia de
ºcolarizare pentru zidari ºi zugravi,
iar la ªcoala Profesionalã „Con-
stantin Argetoianu” din Argetoaia
s-a cerut schimbarea din „lucrã-
tor silvic” în cea de „agricultor

pentru culturi de câmp ºi horti-
culturã”. Sunt calificãri care au
apãrut în timp, conform cu ce-
rinþele pieþei muncii. „Agenþii eco-
nomici s-au implicat foarte mult
ºi au contribuit la aceste solici-
tãri. Se cere, acum, ºi specializa-
rea de „sudor”, sau cea de „me-
canic echipamente hidraulice ºi
pneumatice.”. Pe lângã acele pro-
cente de peste 55%, mai sunt cei
prinºi în învãþãmântul vocaþional.
Pânã în 2020, trevuie sã se ajun-
gã la un total de 60% de învãþã-
mânt tehnologic ºi profesional, iar
din aceastã parte 60 de procente
trebuie sã fie atinse de ºcolariza-
rea profesionalã, ºi vorbim despre
o strategie. Sperãm sã atingem
aceste standarde, respectând ºi
Planul Local de Acþiune a Învãþã-
mântului. Dar, vreau sã transmit
tuturor celor care doresc sã ur-
meze învãþãmântul profesional, cã
este vorba despre o primã treaptã
în educaþie, ei având posibilitatea
sã-ºi desãvârºeascã studiile în
treapta tehologicã, la liceu, ºi, de
acolo, ºi mai departe. Este nevoie
de cât mai mulþi specialiºti  ” , a
precizat prof.  Simona Ciulu,
inspector pentru învãþãmântul teh-
nologic ºi profesional în cadrul
ISJ Dolj.

 „The fastest track to Game de-
velopment” este denumirea unui
simpozion, care s-a desfãºurat,
timp de douã zile, la Craiova, des-
tinat iniþializãrii  tinerilor studenþi
în industria, din ce în ce mai dez-
voltatã, a jocurilor pe calculator.
Prima întâlnire a avut loc miercuri,
20 ianuarie, în Aula „C. Belea” a
Facultãþii de Automaticã, Calcula-
toare ºi Electronicã , iar cea de a
II-a la Departamentul de Informa-
ticã al Facultãþii de ªtiinþe, din ca-
drul Universitãþii din Craiova.
„Sunt convins cã aceste întâlniri

Timp de douã zile, Universitatea din Craiova a fost gazda unui simpozion destinat
atragerii tinerilor în undustria de „gaming - software” (jocuri pe calculator). Este

vorba despre un parteneriat între instituþia de învãþãmânt superior ºi partenerii sãi,
unul de care ambele pãrþi se aratã extrem de mulþumite.

s-au constituit într-un succes.
Avem o colaborare de duratã cu
Junior Archuevement Young En-
terprise ºi cu Ubisoft România. Cel
mai important lucru este faptul cã
a crescut implementarea în Craio-
va a programelor mai multor fir-
me din domeniu, cu recunoaºtere
internaþionalã. Este o dovadã în
plus cã avem tineri cu un nivel de
pregãtire academic ridicat, care
pot face faþã cerinþelor. Aceastã
ondustrie a jocurilor este una în
plinã dezvoltare. Eu o consider o
lume realã, de aceea avem mai

multe programe omplementate,
coordonator fiind domnul conf.u-
niv.dr. Mirel Coºulschi.  Întâlni-
rile din aceste zile au ca scop prin-
cipal cointeresarea studenþilor ºi
participarea lor deschisã la discu-
þii. Este nevoie ºi de pasiune în
aceastã meserie ºi am vãzut cã
foarte mulþi tineri participã la se-
minarii”, a declarat conf.univ.dr.
Nicolae Constantinescu, prode-
can al Facultãþii de ªtiinþe a Uni-
versitãþii din Craiova Pregãtirea
craiovenilor s-a dovedit ridicatã,
lucru recunoscut ºi de doi dintre
reprezentanþii partenerilor Univer-
sitãþii din Craiova: „Este un program
pe care îl derulãm cu cei de la Ubi-
soft, astfel încât srudenþii sã do-
bândeascã ceea ce le este necesar
într-o viitoare carierã. La Craiova,

am gãsit tineri foarte talentaþi ºi cu
aplecare spre nou” – Dorin Cãlin,
senior manager JAYE; „Suntem de
opt ani prezenþi la Craiova ºi vã pot
spune cã peste 90% dintre angajaþii
noºtri sunt absolvenþi ai Universi-
tãþii de aici. Tinerii au dovedit cã au

înclinaþie  ºi scopul nostru este sã-
i îndrumãm ºi sã le arãtãm paºii care
trebuie urmaþi pentru a arãta cã „ga-
mingul” poate deveni, dintr-o pasi-
une, un job, bine remunerat” -
Rãzvan Tãnasie, manager Ubisoft
Craiova.
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Încã un weekend cu poveºti la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”! Mâine, 23 ianuarie, de la ora
18.00, este programat spectacolul
„Ursul pãcãlit de vulpe”, de Ion
Creangã, cu scenariul, regia ºi sce-
nografia semnate de Valentin Do-
brescu, pe muzica lui Alin Maco-
vei-Moraru. În distribuþie: Ionica
Dobrescu, Daniel Mirea, Mugur
Prisãcaru, Alla Cebotari, Adriana
Ioncu ºi Emanuel Popescu. Dumi-
nicã, 24 ianuarie, ora 11.00, puteþi
(re)vedea „Rãþuºca cea urâtã”, de
Hans Christian Andresen, într-un
spectacol regizat de Todor Valov,
cu scenografia de Stefka Kyuvlie-
va, pe muzica Elenei Metodieva. Ies
la rampã actorii Alis Ianoº, Ema-
nuel Popescu, Alla Cebotari, Ioni-
ca Dobrescu, Adriana Ioncu, Iulia
Cârstea, Rodica Prisãcaru, Mugur

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Prisãcaru, Daniel Mirea.
De asemenea, pânã la 24 ianua-

rie, la Teatrul „Colibri” continuã în-
scrierile la cele patru ateliere de cre-
aþie ale Fabricii de poveºti electro-
Colibri, la care au mai rãmas lo-
curi. Este vorba despre „Electro-
swing, la electroColibri” (sâmbã-
ta, ora 16.00, coord. Ionica Dobres-
cu) – destinat mãmicilor, bazat pe
tehnici de teatru, improvizaþie pe rit-
muri de swing, urmãrind relaxarea
prin artã; „Zece degete, nu doar
douã mâini” (vinerea, ora 17.00,
coord. Marin Fagu) – pentru copii
de minimum 12 ani, care vor des-
luºi tainele construcþiei ºi mânuirii
pãpuºilor; „Gazetarul de teatru”
(sâmbãta, ora 17.00, coord. Laura
Pumnea) –  pentru copii cu vârsta
de cel puþin 10 ani, care realizeazã
articole despre actori, regizori, sce-

nografi, oamenii din spatele scenei;
„Dincolo de mascã” (sâmbãta, ora
17.00, coord. Geo Dinescu) –
unde copiii descoperã cea mai cu-
noscutã formã a teatrului de impro-
vizaþie, commedia dell’arte, ºi în-
vaþã sã construiascã mãºti.

Înscrierile  la ateliere se fac prin
formular on-line, link-urile pentru
fiecare atelier în parte fiind disponi-
bile pe site-ul instituþiei www.tea-
trulcolibri.ro ºi pe pagina de face-
book https://www.facebook.com/
TeatrulColibri. Pentru completarea
formularului on-line, persoanele in-
teresate vor accesa link-ul dorit, vor
scrie datele necesare ºi vor apãsa
pe butonul de trimitere. Atelierele se
vor desfãºura în perioada 1 februa-
rie – 10 aprilie, preþul unuia fiind 150
lei. Taxa trebuie achitatã la sediul
teatrului, între 25 ºi 29 ianuarie.

Primul numãr al revistei „Spec-
tActor” a fost lansat pe 23 sep-
tembrie 2006, odatã cu deschide-
rea stagiunii 2006-2007 a Teatru-
lui Naþional din Craiova (TNC). «A
fost o iniþiativã a secretarului lite-
rar de la vremea respectivã,
Patrel Berceanu, ºi a direc-
torului teatrului, Mircea Cor-
niºteanu, dar mi-a revenit mie
onoarea de a o pune în prac-
ticã. Iar primul numãr l-am
scris integral, fapt care a
stârnit ironia lui George Po-
pescu (n.r. – profesor, scrii-
tor ºi traducãtor), care a su-
gerat cã aº putea primi, to-
tuºi, o mânã de ajutor… Însã
lucrurile se întâmplau vara,
iar eu primisem aceastã temã
pentru toamna. Aºa se face
cã primul numãr este unul de
autor… Nu mã laud cu el,
dar nici nu îl reneg. Este scris de
un amator, care tocmai vãzuse
Festivalul „Shakespeare”», a po-
vestit, la întâlnirea de ieri, Nicolae
Coande, secretar literar al TNC ºi
cel care a ºi dat numele revistei.
„Mã bucur cã eu, poet fiind, am
pus umãrul la o revistã de teatru.
Nu credeam cã mi se va întâmpla
asta vreodatã!”, a adãugat acesta.

„Este ºi un pic
ingrat sã scrii
atunci când
un spectacol
nu îþi place…”

În cei aproape 10 ani care au
trecut, s-a schimbat nu numai ti-
pul de scriiturã al lui Nicolae Coan-

Împlinirea a 10 de ani de existenþã a re-
vistei de culturã „SpectActor”, editatã de Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu” din Craio-
va, a prilejuit, ieri, în spaþiul „Ia te uitã!” al
instituþiei, o întâlnire a celor interesaþi de fe-
nomenul teatral craiovean. Începuturile pu-
blicaþiei, provocãrile pe care le lanseazã ce-
lor care scriu în paginile ei, importanþa par-
cursului neîntrerupt de 10 ani pentru teatru,
dar ºi pentru fiecare dintre membrii colecti-

vului redacþional ºi colaboratori, posibila di-
versificare a conþinutului, prin includerea
unor cronici muzicale, au fost subiecte de dis-
cuþie la aniversare. Cã este nu numai o re-
vistã, ci un document de istorie al Naþiona-
lului craiovean – prezent azi în rândul mari-
lor teatre ale lumii – a fost opinia generalã
ºi motiv suficient ca „SpectActor” sã adune
multe numere în viitor. Cel mai recent, 30, a
fost lansat în acest cadru colocvial.

de, ci ºi formatul ºi grafica revis-
tei, numãrul apariþiilor anuale –
atunci patru, acum trei. ªi, evident,
s-a constituit un colectiv redacþi-
onal, din scriitorii Cornel Mihai
Ungureanu ºi Mihai Ene, cãrora li

s-au alãturat apoi Marius Dobrin
ºi Lia Boangiu. Revista s-a bazat
ºi se bazeazã în continuare ºi pe
colaboratori locali, majoritatea
scriitori sau oameni de teatru.

„Apariþia acestei reviste mi-a pri-
lejuit sã fiu aproape de Teatrul Na-
þional din Craiova în ultimii 10 ani
ºi sã vãd toate spectacolele. ªi asta
este o ºansã! Revista este un bun
document de istorie a teatrului, unde
pot fi gãsite impresii proaspete de-
spre un spectacol ale unor oameni
mai mult sau mai puþin avizaþi, dar
care depun mãrturie despre ceea ce
s-a întâmplat în vremea respecti-
vã”, a afirmat Cornel Mihai Ungu-
reanu. A publica în „SpectActor”
„este un lucru bun ºi frumos care
mi se întâmplã, dar este ºi un pic
ingrat sã scrii atunci când un spec-

tacol nu îþi place, când un actor are
o searã mai proastã sau când un
regizor face ceva cu care nu eºti
de acord”, a mai spus redactorul.
Ceea ce nu înseamnã cã spectaco-
lele TNC nu au parte ºi de criticã!

Dovadã: arti-
colele semnate
de Marius
Dorbrin de-
spre „Omul din

La Mancha” în re-
gia lui Cezar Ghio-
ca (2008) ori de-
spre recenta pre-
mierã „Spargerea”
în regia lui Dragoº
Alexandru Muºoiu.

„A fost
o provocare, pentru
cã eu însumi am
început sã învãþ!”

„Mie nu-mi vine sã cred cã au
trecut 10 ani! Parcã sãptãmâna tre-
cutã discutam despre începuturile
revistei…”, a declarat redactorul
Mihai Ene. „Eu am învãþat foarte
mult tot acest timp. Teatrul, dra-
maturgia nu erau în vizorul meu
atunci când am început sã scriu

în aceastã revistã. Lecturile mele
erau cele ale unui literat, dar nu
exista o preocupare specialã pen-
tru dramaturgie. Pentru spectaco-
le, da, pentru cã mi-a plãcut din-
totdeauna sã vin la teatru. Propu-
nerea de atunci a lui Nicolae Coan-
de m-a luat prin surprindere ºi m-
am gândit dacã am ce sã caut în
aceastã formulã de revistã. A fost
o provocare, pentru cã eu însumi

am început sã învãþ! Experienþa
scrisului nu ºtiu cât de utilã a fost
pentru revistã sau pentru teatru,
dar pentru mine ºtiu sigur a fost
foarte utilã!”, a afirmat acesta.

În cei 10 ani, „SpectActor” ºi-
a propus sã reflecte activitatea ar-
tisticã a teatrului craiovean prin
cronici de teatru, interviuri cu ac-
tori ºi regizori, informaþii despre
turneele ºi festivalurile la care te-
atrul a participat, dar sã fie atentã
ºi la noutãþile ºi evenimentelor te-
atrale naþionale ºi europene. În
plus, a generat unul dintre cele

mai de succes proiecte ale TNC,
„Întâlnirile SpectActor” – o se-
rie de conferinþe susþinute de per-
sonalitãþi ale culturii.

Continuitate
cu diversitate?

În timp ce Nicolae Coande ºi
ceilalþi redactori ai revistei vorbesc
despre perseverenþã ºi continui-

tate în rândul publicaþiilor spe-
cializate de teatru – puþine la
numãr ºi acum 10 ani, ca ºi
acum –, noul manager al tea-
trului, Alexandru Boureanu,
întrevede unele schimbãri în
conþinutul revistei „SpectAc-
tor”. Acesta a propus, ieri, ca
paginile acesteia sã reflecte ºi
activitatea altor instituþii de
culturã ale Craiovei – Opera
Românã, Filarmonica „Olte-
nia”, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, ba chiar ºi
Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase”, „pentru cã specta-
torul nu este doar al Teatrului
Naþional, ci al tuturor eveni-

mentelor culturale ale oraºului”.
„Ar fi foarte interesant dacã aceas-
tã revistã s-ar diversifica în spec-
tacole muzicale, de teatru, de ope-
rã”, a mai spus acesta, venind ime-
diat cu o altã propunere: „Mi se
pare foarte interesant a deschide
aceastã revistã chiar cãtre un pu-
blic care sã scrie despre specta-
colele noastre nu cronici, ci pã-
reri”. Reacþiile nu au fost însã toc-
mai entuziaste. „Rãmân la pãre-
rea cã revista ºi cãrþile trebuie con-
cepute ºi scrise de profesioniºti”,
i-a replicat Nicolae Coande.
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Rusia trebuie sã înceteze sã se
amestece direct sau indirect în con-
flictele din Georgia, Republica Mol-
dova ºi Ucraina ºi sã nu mai interfere-
ze cu aspiraþiile lor europene, afirmã
Parlamentul European (PE) într-un ra-
port privind progresele reformelor din
aceste þãri, votat ieri. La un an dupã
ratificarea Acordurilor de asociere ºi
de liber schimb aprofundat ºi com-
prehensiv (AA/DCFTA) cu UE, euro-
deputaþii subliniazã reformele rãmase
pentru fiecare stat ºi “iau act” de refe-
rendumul din 6 aprilie din Olanda pri-
vind acordul UE-Ucraina, informeazã
un comunicat al PE. În rezoluþia care
salutã progresele Georgiei, Moldovei
ºi Ucrainei pe “calea pentru o integra-
re politicã ºi economicã mai mare cu
Uniunea Europeanã”, deputaþii cer

Merkel refuzã sã limiteze
numãrul de refugiaþi care ajung
în Germania ºi criticã mãsurile
anunþate de Austria

Cancelarul german Angela Merkel
a încercat sã calmeze tensiunea
existentã în coaliþia sa de guvernare
privind gestionarea crizei refugiaþilor la
nivel naþional ºi a criticat intenþia
autoritãþilor de la Viena de a limita
numãrul de solicitanþi de azil care
ajung în Austria. Într-o declaraþie fãcutã
înainte de a se întâlni cu liderii Partidu-
lui Creºtin-Democrat (CDU) ºi cu aliaþii
din Uniunea Creºtin-Socialã (CSU),
Merkel a spus cã atât ea cât ºi criticii
ei au convenit asupra faptului cã este
nevoie de o serie de paºi pentru a
asigura “o scãdere însemnatã ºi
durabilã” a numãrului de refugiaþi care
pãtrund în Germania. Partidul CSU ºi
liderul acestuia, premierul Bavariei
Horst Seehofer, au manifestat opoziþie
faþã de perspectiva lui Merkel privind
acordarea de azil, cerându-i acesteia
sã nu mai refuze sã limiteze numãrul
de refugiaþi care intrã în Germania ºi
sã impunã restricþii de acces pentru
cei care pãtrund pe la graniþa cu
Austria. În discuþiile cu liderii CSU,
Merkel a criticat decizia Austriei de a
limita numãrul de refugiaþi anul acesta
la 37.500 , spunând cã acest lucru ar
complica negocierile cu Turcia, potrivit
oficialilor din cadrul partidului. Înaintea
acestor dezbateri, Merkel ºi-a
exprimat din nou intenþia de a gãsi o
soluþie internaþionalã pentru a reduce
fluxul de imigranþi care se îndreaptã
spre Europa. Ea a spus cã discuþiile
cu Turcia din data de 29 ianuarie,
când va avea loc conferinþa internaþio-
nalã a donatorilor din Orientul Mijlociu,
ºi summitul din februarie al Uniunii
Europene ar trebui sã ofere oportunitãþi
de schiþare a unei soluþii. Liderii CSU
ºi-au intensificat criticile împotriva lui
Merkel în urma agresiunilor sexuale
din noaptea de Revelion de la Koln,
care s-au adãugat la tensiunile
existente în Germania privind accepta-
rea unui numãr mare de refugiaþi.
Thomas Kreuzer, ºef al CSU în
Parlamentul Bavariei, i-a spus
cancelarului, miercuri, cã mãsurile
naþionale care au în vedere diminua-
rea fluxului de refugiaþi “nu pot fi
eliminate”. În contexul în care landul
Bavaria a devenit primul stat în care
refugiaþii pãtrund în Germania, CSU i-a
cerut lui Merkel sã limiteze numãrul
de solicitanþi de azil de anul acesta la
200.000. Numãrul refugiaþilor care au
ajuns pe teritoriul german anul trecut a
depãºit un milion. Austria a anunþat,
miercuri, cã va limita numãrul
solicitanþilor de azil la 37.500 de
imigranþi anual, de la 90.000, cât s-au
înregistrat în 2015, pentru urmãtorii
patru ani. Planul de limitare a imigranþi-
lor din þarã a fost convenit miercuri
între Guvernul naþional ºi autoritãþile
regionale ºi locale. Astfel, Austria
urmeazã sã primeascã aproximativ
130.000 de solicitanþi în urmãtorii patru
ani, pe lângã cei înregistraþi din 2015.
“Nu putem accepta toþi solicitanþii de
azil în Austria”, a declarat cancelarul
austriac Werner Faymann, miercuri,
dupã un summit naþional în Viena pe
tema migraþiei. “Am stabilit acest numãr
ca un punct de reper ... Vom vedea ce
se va întâmpla când se va ajunge la
aceastã limitã”, a indicat Faymann.

Circa 4.000 de locuitori sirieni s-au întors într-o
suburbie din sudul capitalei Damasc, miercuri, în baza
unui acord de încetare a conflictului armat convenit
la nivel local în 2014, informeazã Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit OSDO,
500 de familii s-au întors în zona al-Qadam, din sudul
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Mii de persoane s-au adunat ieri
în faþa Parlamentului moldovean,
pentru a protesta faþã de învestirea
Guvernului condus de democratul
Pavel Filip, sediul Legislativului fi-
ind pãzit de mii de angajaþi ai Minis-
terului de Interne, care au format un
cordon de securitate. Liderii Platfor-
mei DA cer alegeri anticipate pentru
cã acestea, în opinia lor, sunt unica
soluþie de depãºire a crizei. Protesta-
tarii s-au adunat mai întâi în Piaþa
Marii Adunãrii Naþionale, de unde s-
au îndreptat spre Parlament pentru a
continua protestele împotriva înves-
tirii Guvernului Filip. În faþa legislati-
vului sunt deja sute de manifestanþi,
susþinãtori ai Partidului Politic Parti-
dul Nostru ºi ai Partidului Socialiºti-
lor. Unul dintre liderii platformei DA,
Vasile Nãstase, a declarat cã oamenii
vor continua sã protesteze, în mod
paºnic, dar ferm. Potrivit lui, poporul
Republicii Moldova intrã în ultima
fazã de scoatere a statului din capti-
vitate. Vasile Nãstase a îndemnat toa-
te partidele extraparlamentare, socie-
tatea civilã ºi toþi cei care îºi doresc
alegeri anticipate, sã se alãture pro-
testelor. “Ieri, la Chiºinãu nu a fost
instaurat un guvern proeuropean.

Ieri, la Chiºinãu a fost instauratã o
huntã criminalã”, a declarat Vasile
Nãstase. Tot ieri dimineaþã, în faþa
Parlamentului, s-au adunat simpati-
zanþii PSRM ºi PPPN. Aceºtia au
adus cu ei coroane funerare, afirmând
cã le-au adus, pentru cã “astãzi ur-
meazã sã moarã regimul oligarhic”.
Liderul formaþiunii, Renato Usatîi, a
îndemnat oamenii sã protesteze paº-
nic, menþionând cã violenþele nu vor
ajuta la nimic. “Oamenii trebuie sã
vinã din toate localitãþile. La fel, toþi
chiºinãuienii trebuie sã iasã în stra-
dã astfel încât guvernanþii sã nu poa-
tã ieºi pânã la magazin dupã pâine”,
a declarat Renato Usatîi. Chiril Moþ-
pan, secretarul Consiliului Marii Adu-
nãri Naþionale, a declarat, ieri dimi-
neaþã, cã reprezentaþii protestatari-
lor au fost invitaþi la discuþii la Mi-
nisterul Afacerilor Interne. El a adãu-
gat cã oamenii au fost chemaþi sã se
adune la ora 10.00 în Piaþa Marii Adu-
nãrii Naþionale, pentru a continua sã
protesteze. La rândul sãu, contacta-
tã de IPN, ºefa serviciului de presã al
Partidului Socialiºtilor, Carmena Lu-
pei, a menþionat cã grupul socialiºti-
lor, alãturi de susþinãtorii sãi, va con-
tinua ºi joi acþiunile de protest din

faþa Parlamentului, începând cu ora
10.00. Miercuri, o mulþime de protes-
tatari s-a adunat în faþa clãdirii Le-
gislativului manifestând împotriva în-
vestirii Guvernului condus de Pavel
Filip. Dupã învestire, aceºtia au în-
conjurat Parlamentul pentru a nu le
permite deputaþilor sã pãrãseascã
sediul ºi pentru a impune anularea
votului. Protestatarii au forþat o uºã
lateralã a Parlamentului ºi au pãtruns
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capitalei siriene, unde autoritãþile locale ºi grupãrile
insurgente au convenit asupra unui acord de înceta-
re a focului în august 2014. Una dintre condiþiile acestui
acord a fost ca locuitorilor sã li se permitã sã se în-
toarcã la locuinþele lor dupã refacerea infrastructurii.
Dar, în schimb, armata sirianã a trebuit sã se retragã în

totalitate din districtul respectiv, pãstrând doar con-
troalele la intrarea pe teritoriu. OSDO a precizat cã
întoarcerea celor 4.000 de locuitori nu are legãturã cu
un alt acord în baza cãruia membrii reþelei teroriste
Stat Islamic ºi familiile acestora urmau sã pãrãseascã
oraºul în cursul aceleaºi zile.

în clãdire, însã ulterior au fost scoºi
afarã de forþele de ordine. Cel puþin
zece persoane, printre care ºi patru
poliþiºti, au avut de suferit în urma
altercaþiilor ºi îmbrâncelilor. Printre
cei agresaþi a fost ºi deputatul liberal
Mihai Ghimpu. Protestul de la Parla-
ment, organizat de Partidul Socialiº-
tilor, Partidul Politic Partidul Nostru
ºi de Platforma Civicã “Demnitate ºi
Adevãr”, a durat pânã noaptea târziu.
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Rusiei sã înceteze implicarea directã
ºi indirectã în conflictele din teritorii,
inclusiv ocuparea Crimeei. Ei sublinia-
zã cã exporturile Georgiei cãtre UE au
crescut cu 15%, iar ale Moldovei cu
62% în primul an ºi spun cã aºteaptã
creºteri similare în privinþa Ucrainei,
precizând cã sprijinul financiar al UE
trebuie sã fie combinat cu progrese
concrete privind reformele. Deputaþii
sunt îngrijoraþi în privinþa independen-
þei puterii judecãtoreºti ºi a posibile-
lor ameninþãri la adresa pluralismului
presei în Georgia, amintind, de exem-
plu, un proces privind proprietatea
asupra organizaþiei media “Rustavi 2”.
Ei sprijinã ideea de a trimite o misiune
de experþi UE pentru a supraveghea
situaþia. Ei criticã, de asemenea, “cri-
teriile confuze” pentru numirea pro-

curorilor ºi investigatorilor, precum ºi
“presiunea disproporþionatã” asupra
judecãtorilor la Curtea Constituþiona-
lã a Georgiei, presiune confirmatã de
Comisia de la Veneþia a Consiliului
Europei. Deputaþii europeni salutã de
asemenea noul guvern al Republicii
Moldova, care preia mandatul dupã
mai mult de un an de blocaj în “insta-
bilitate politicã sistemicã”. Ei deplâng
furtul sumei de un miliard de euro din
sistemul bancar moldovean ºi cer ca
vinovaþii sã fie aduºi în justiþie. Pe de
altã parte, eurodeputaþii condamnã
suspendarea acordului de liber schimb
al Rusiei cu Ucraina chiar în momen-
tul în care acordul de liber schimb în-
tre UE ºi Ucraina intrase în vigoare. Ei
deplâng “restricþiile comerciale seve-
re” privind exporturile Ucrainei cãtre

Rusia ºi exprimã îngrijorare privind
blocajul economic ºi financiar al
Ucrainei, reiterând nevoia unei asis-
tenþe financiare suplimentare din
partea UE. Deputaþii cer statelor mem-
bre sã evite construirea unor noi con-
ducte de gaz din Rusia, care sã oco-
leascã Ucraina, cum ar fi Nord Stream
II. Parlamentarii europeni aºteaptã ca
liderii Ucrainei sã îºi respecte anga-
jamentele de a lupta împotriva corup-
þiei “endemice”, care rãmâne cea mai
mare provocare la adresa eforturilor
de reformã. Deputaþii “iau act” de
referendumul din Olanda privind
acordul dintre UE ºi Ucraina ºi “au
încredere cã decizia poporului olan-
dez va fi luatã pe baza meritelor acor-
dului, recunoscând efectele concre-
te asupra UE ºi Olandei în special”.

Guvernul Marii Britanii a decis,
ieri, sã îl convoace pe ambasadorul
Rusiei la Londra, dupã publicarea
concluziilor anchetei privind moar-
tea fostului spion KGB Aleksandr
Litvinenko. Bunurile celor doi pre-
supuºi asasini, Andrei Lugovoi,
care este acum deputat într-un par-
tid naþionalist, ºi omul de afaceri
Dmitri Kovtun, vor fi blocate, a anun-
þat Ministrul de Interne, Theresa
May. Poliþia a cerut extrãdarea lui
Andrei Lugovoi ºi a lui Dmitri Kov-

tun, consideraþi, potrivit unui raport
întocmit de un judecãtor britanic,
asasini ai opozantului rus Aleksandr
Litvinenko. Litvinenko a decedat la
vârsta de 43 de ani, la Londra, în
2006, la câteva zile dupã ce a fost
otrãvit cu poloniu-210, o substanþã
radioactivã extrem de toxicã, pe care
a ingerat-o dintr-o ceaºcã de ceai.
Judecãtorul Sir Robert Owen afirmã
cã cei doi suspecþi au acþionat pro-
babil la ordinul serviciului rus de
informaþii FSB de la Moscova. “Þi-

nând seama pe deplin de toate pro-
bele ºi analizele care mi-au fost dis-
ponibile, conchid cã operaþiunea
FSB de asasinare a lui Litvinenko a
fost probabil aprobatã de cãtre dom-
nul Patruºev ºi, de asemenea, de
cãtre preºedintele Putin”, scrie el în
acest raport de 300 de pagini, refe-
rindu-se la Nikolai Patruºe, directo-
rul FSB de la vremea faptelor, ºi la
ºeful statului rus, Vladimir Putin.
Activitatea lui Litvinenko în cadrul
agenþiilor britanice de informaþii, cri-

ticile acestuia la adresa FSB ºi a lui
Putin ºi asocierea sa cu alþi disidenþi
ruºi sunt, potrivit judecãtorului,
posibilele motive ale asasinatului. A
existat “fãrã îndoialã o dimensiune
personalã a ostilitãþii” dintre Putin
ºi Livtinenko, adaugã el. “Sunt con-
vins cã, în general, membri ai admi-
nistraþiei Putin, inclusiv preºedin-
tele însuºi ºi FSB-ul, aveau motive
sã acþioneze împotriva lui Litvinen-
ko, inclusiv sã îl ucidã, la sfârºitul
lui 2006”, scrie Sir Robert Owen.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a

Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii  publice în baza Legii nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare la sediul A.J.F.P. DOLJ,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru: 1.
SC IMMORTALITY SRL Craiova, str. Popoveni,
nr. 12, bl. I25, sc 2, ap 3, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 23966049 in data de 11.02.2016, ora 12,00
pentru vânzarea bunului: autoturism marca
Mercedes-Benz, tip E290TD Break, an fabricaþie
1997, pentru transport funerar, nr înmatriculare
DJ-08-MEB, preþ pornire licitaþie 7.150 lei. Ampla-
sare: sediul societãþii. 2.CONSILIUL LOCAL AL
INTREPRINDERILOR MICI ªI MIJLOCII Craiova,
str Cl. Bucureºti, bl. P1, parter, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 14190053 în data de 11.02.2016,
ora 15,00 pentru vânzarea bunurilor: videopro-
iector Canon LV7265, preþ pornire licitaþie 540
lei; aer condiþionat WHIRLPOOL AMB867, serii-
le 2270861 ºi 2270769, preþ pornire licitaþie 250
lei/buc; multifuncþionalã Canon Smart Base
MP780, seria 34229, pret pornire licitatie 95 lei;
copiator color A3 xeroxW7132, preþ pornire lici-
taþie 2.440 lei; flipchart, preþ pornire licitaþie 70
lei; masuþã lemn, preþ pornire licitaþie 45 lei; raft
etajere lemn, preþ pornire licitaþie 80 lei; camerã
Web Philips model V-B, preþ pornire licitaþie 10
lei. Amplasare: Craiova, str. Brazda lui Novac, bl.
N11-12, parter. 3.SC MARCONE  TRANS SRL,
Craiova, str. Br. Lui Novac, bl. D17, sc.3, ap. 8,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 2314387 în data
de 15.02.2016, ora 12,00 pentru vânzarea bunu-
lui: autoutilitarã marca MAN TIP8.163, an fabri-
caþie 1997, nr înmatriculare DJ-09-LLU, prêt por-
nire licitaþie 5.150 lei. Amplasare: sediul societã-
þii. 4.SC INVA  PROD  SRL Craiova, str. Simion
Stoilov, nr 9, bl. D28, sc1, ap1, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 5863240 în data de 15.02.2016, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: cuptor tip Mati-
na, pret pornire licitaþie 2.000 lei, presã foi napo-
litane, pret pornire licitaþie 300 lei.Amplasare:
Craiova, Aleea Parangului, nr.27. 5.SC CLARA
HOUSE SRL,Craiova, str Nicolae Titulescu, nr.
39, bl. A3, sc.2, ap.9, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 17583103 în data de 16.02.2016, ora 12,00
pentru vânzarea bunului: autoturism Dacia Lo-
gan, nr înmatriculare DJ- 10-AOG, an fabricaþie
2006, pret pornire licitaþie 4.700 lei. Amplasare:
sediul societãþii. 6.SC CRISICO  PRODCOM  IM-
PEX  SRL Craiova, str Cl  Severinului, nr. 34, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 15926922 în data
de 16.02.2016, ora 15,00 pentru vânzarea bunu-
rilor:betonierã LIMEX-165L LS, preþ pornire lici-
tatie 160 lei; frezã universalã FU32, preþ pornire
licitaþie 3.465 lei; ferãstrãu altenativ FA320, preþ
pornire licitaþie 405 lei. Amplasare: sediul socie-
tãþii. 7.SC  CUTA  SERVCOM  SRL  Craiova, str.
Raului, nr. 124, jud Dolj, cod identificare fiscalã
6662937 în data de 17.02.2016, ora 12,00 pentru
vânzarea bunurilor: utilaj sudat profile tip AH-
MET AYKICA-02TKM, pret pornire licitaþie 1.170
lei; maºinã taiat tip OZCELIK  BETA-PLUS, pret
pornire licitaþie 340 lei, aparat debavurat-echi-
pament manual de debavurat pe o faþã tip NI-
SAN-NIS-03, pret pornire licitaþie 155 lei; aparat
debavurat suprafaþã mare tip NISAN - NIS-01,
pret pornire licitaþie 45 lei, aparat debavurat col-

þuri tip NISAN-NIS-04, pret pornire licitaþie 145
lei, aparat debavurat colþuri tip NISAN-NIS-05,
pret pornire licitaþie 145 lei; utilaj de frezat porta-
bil tip NISAN-NIS-PARS-1, pret pornire licitaþie
745 lei. Amplasare: sediul  societãþii. 8.SC RO-
GOPLAST SRL, Craiova, str Tineretului, nr. 24,
bl 17A, sc1, ap 14, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 17928644 în data de 17.02.2016,ora 15,00
pentru vânzarea bunurilor:compresor AYDIN
TRAFO (nefuncþional, lipsã piston), preþ porni-
re licitaþie 570 lei; maºinã de debavurat Bau-
tech, preþ pornire licitaþie 870 lei; maºinã de
tãiat Wolfman, preþ pornire licitaþie 1.455 lei; ge-
nerator Einhell, preþ pornire licitaþie 270 lei; stoc
materiale confecþionat tâmplãrie PVC (capace,-
broaºte, mecanism DD, adaptori, etc), preþ por-
nire licitaþie 144,34 lei. Amplasare: Craiova, str.
Industriilor, nr. 7. 9.SC  KIMELA  IMPORT  EX-
PORT SRL, Craiova, str Fagaras, nr.7, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 11392457 în data de
18.02.2016, ora 12,00 pentru vânzarea bunu-
lui: autoturism Hyundai Coupe, an fabricaþie
1996, nr înmatriculare DJ-77-ELA, prêt pornire
licitaþie 2.440 lei. Amplasare: sediul societãþii.
10. SC  CASA DE MODA NUBIA  UNO  SRL, Cra-
iova, str. Gilortului, nr.7, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 18175862 în data de 18.02.2016,
ora 15,00 pentru vânzarea bunurilor: maºinã
de surfilat Brother Lock1034D – 2buc, preþ por-
nire licitaþie 400 lei/buc; maºinã de surfilat Brot-
her Cover Stich 2340CV, preþ pornire licitaþie
575 lei; maºinã de cusut Brother RS-260, preþ
pornire licitaþie 250 lei; maºinã de cusut cu 1
ac Brother SL-7340-3, preþ pornire licitaþie 800
lei; masã de cãlcat Theobald TJ PRAKTIK I/ II
01-U0, preþ pornire licitaþie 1.300 lei. Amplasa-
re: sediul societãþii. 11.SC MEKE OFFICE SRL,
loc Marsani, nr.2287, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 25647488 în data de 22.02.2016, ora
15,00 pentru vânzarea bunului: autoturism
marca Renault, tip Symbol, an fabricaþie 2005,
nr înmatriculare DJ-10-BSL, pret pornire licita-
þie 3.700 lei. Amplasare: sediul societãþii. 12.SC
MIELA SRL, loc. Robãneºtii de Sus, str Nuci-
lor, nr.23, jud Dolj, cod identificare fiscalã
22093450 în data de 23.02.2016, ora 12,00 pen-
tru vânzarea bunului:  buldoexcavator marca
FENDT, tip TS80, an fabricaþie 1982, prêt porni-
re licitaþie  14.750 lei, proprietatea dlui Biltac
Geromin Victor ipotecat în favoarea AJFP Dolj.
Bunul se aflã în loc Brãdeºti, incinta Avicola,
jud. Dolj. 13. SC GRENADINA  COM SRL, Craio-
va, str. Dezrobirii, nr.16, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 3071022 în data de 23.02.2016, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: raft frigorific,
pret pornire licitaþie 835 lei; vitrinã frigorificã,
pret pornire licitaþie 315 lei. Amplasare: sediul
societãþii. 14.SC FIN CONSTRUCT SRL, loc. Isal-
nita, str. Bisericii, nr. 24, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 18559537 în data de 24.02.2016,
ora 15,00 pentru vânzarea bunurilor: buldoex-
cavator Massey – Ferguson, tip 50 HX(HA), an
fabricaþie 1989, pret pornire licitaþie 27.800 lei;
buldoexcavator Case, tip 580K, an fabricaþie
1989; pret pornire licitaþie 31.050 lei; autoutili-
tarã Ford, tip Transit 82 T280, an fabricaþie
2005, nr înmatriculare DJ-21-FIN, pret pornire
licitatie 13.300 lei; autoutilitarã Renault, tip Kan-
goo, an fabricatie 2001, nr. înmatriculare DJ-

15-FIN, pret pornire licitaþie 6.100 lei; autoutili-
tarã Renault, tip Trafic, an fabricaþie 1998, nr.
înmatriculare DJ-26-FIN, pret pornire licitaþie
6.200 lei. Amplasare: sediul societãþii. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de datele
stabilite pentru vânzare, menþionate mai sus.
Cei interesaþi în cumpãrarea  bunurilor sunt in-
vitaþi sã  prezinte, pînã la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua
precedenta termenului de vânzare: oferte de
cumpãrare; în cazul vanzãrii la licitaþie, dova-
da plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã reprezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþiei care se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16 TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ;
împuternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba românã; pentru persoanele fizice
române,copie de pe actul de identitate; pentru
persoanele fizice straine, copie de pe actul de
identitate/paºaport; dovadã emisã de credito-
rii fiscali cã nu au obligaþii fiscale restante  (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofertanþi-
lor), urmând sã se prezinte la datele stabilite
pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din ofer-
tele de cumpãrare scrise, iar bunurile pot fi ad-
judecate la cel mai mare prêt oferit, chiar dacã
acesta este inferior preþului de pornire a licita-
þiei, potrivit prevederilor art. 250, alin (14) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi completarile ul-
terioare. In cazul prezentarii unui singur ofer-
tant la licitaþie, comisia poate sã îl declare ad-
judecãtar dacã acesta oferã cel puþin preþul
de pornire a licitaþiei. Ofertele de cumpãrare
pot fi depuse direct sau transmise prin poº-
tã. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice,
transmise prin telex sau telefax. Persoanele
înscrise la licitaþie se pot prezenta ºi prin man-
datari care trebuie sã iºi justifice calitatea prin
procurã specialã autenticã. Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecãtarului care nu a plãtit preþul.
Potrivit dispoziþiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Le-
gea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã
fiscalã  când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Impotriva prezentului înscris,cel
interesat poate introduce contestaþie la in-
stanþã judecatoreascã competentã, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cu-
noºtiinþã, în conformitate cu prevederile art.
260 ºi art 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Pentru informaþii su-
plimentare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel:
0251/ 402.207.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC Placo Oltenia SA, cu sediul în Craiova,

Str. Brestei, nr. 3A, Biroul nr. 23, Jud. Dolj, J16/
338/1999, CUI: 11842330, prin administrator unic
Nita Dumitru, în conformitate cu prevederile lega-
le, CONVOACÃ Adunarea Generalã Extraordina-
rã a Acþionarilor ºi Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor în data de 24.02.2016, ora 10.00, res-
pectiv 11.00, la sediul societãþii. Ordine de zi AGEA:
1. Aprobarea dizolvãrii SC Placo Oltenia SA în
conformitate cu prevederile actului constitutiv ºi
art. 228 lit. a) din Legea 31/1990 modificatã. 2.
Aprobarea lichidãrii societãþii ºi numirea în calita-
te de lichidator a Art Insolv SPRL Craiova, cu
sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 32, Jud. Dolj, în
conformitate cu prevederile art. 264 ºi urmãtoare-
le din Legea 31/1990 cu modificãrile ulterioare. La
AGEA sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze
acþionarii înregistraþi la sfârºitul zilei de 08.02.2016
stabilitã ca datã de referinþã. Ordine de zi AGOA:
1. Prezentarea ºi discutarea raportului adminis-
tratorului unic ºi auditorului pentru exerciþiul fi-
nanciar 2015; 2. Aprobarea situaþiilor financiare
pentru exerciþiul financiar 2015, în  baza raportu-
lui administratorului unic ºi auditorului intern; 3.
Luarea la cunoºtinþã de faptul cã nu existã profit
de repartizat. 4. Aprobarea descãrcãrii de gestiu-
ne a administratorului pentru activitatea desfãºu-
ratã în anul 2015, în baza rapoartelor prezentate;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli ºi
a politicii de investiþii pentru anul 2016, ºi împuter-
nicirea administratorului unic de a efectua modifi-
cãri ulterioare impuse de necesitãþile economice
ale societãþii. La AGOA sunt îndreptãþiþi sã partici-
pe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi la sfârºitul
zilei de 08.02.2016 stabilitã ca datã de referinþã. În
cazul în care nu se va întruni majoritatea prevãzu-
tã de lege sau nu se pot constitui în data
24.02.2016, AGEA ºi AGOA se vor þine la
25.02.2016, în acelaºi loc ºi la aceleaºi ore, având
aceeaºi ordine de zi.

Anunþ public privind decizia etapei de înca-
drare pentru ASSANI ABDUL RAHMAN pentru
S.C. ART 4 SCANDIANAVIA SRL, prin SCRIECIU
OANA, titular al proiectului: SCHIMBARE  DESTI-
NAÞIE DIN CAFE – BAR ÎN SPAÞIU ALIMENTA-
ÞIE PUBLICÃ ( RESTAURANT) CU MODIFICÃRI-
LE INTERIOARE – EXTERIOARE ªI AMPLASA-
RE LITERE VOLUMETRICE PE FAÞADÃ anunþã
publicul intresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, propus a fi amplasat
judeþul Dolj. Municipiul Craiova, strada Romain
Rolland, nr. 28. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1 în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.00 ºi
vineri între orele 8.00- 14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: office@apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat  poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 26.01.2016.

DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj orga-
nizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
douã funcþii publice de execuþie vacan-
te: Consilier, clasa I, gradul profesional
debutant în cadrul Serviciului Antifrau-
dã; Consilier, clasa I, gradul profesional
debutant în cadrul Serviciului Econo-
mic ºi Administrativ. Concursul constã
în urmãtoarele etape: -selecþia dosare-
lor de înscriere; -proba scrisã va avea
loc în data de 23 februarie 2016, ora
11.00, -proba interviu se susþine în ter-
men de maximum 5 zile lucrãtoare de la
data susþinerii probei scrise. Candidaþii
trebuie sã îndeplineascã condiþiile pre-
vãzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici,
republicatã (r2), cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Condiþii de participa-
re la concurs: pentru funcþia publicã va-
cantã de consilier, clasa I, gradul profe-
sional debutant din cadrul Serviciului
Antifraudã- studii universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã, în domeniul tehnologia produselor
alimentare, specializarea tehnologia pre-
lucrãrii produselor agricole; vechime în
specialitatea studiilor necesare exerci-
tãrii funcþiei publice: nu este cazul. Pen-
tru funcþia publicã vacantã de consilier,
clasa I, gradul profesional debutant din
cadrul Serviciului Economic ºi Admi-
nistrativ- studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã, în
domeniul contabilitate, specializarea
contabilitate ºi informaticã de gestiune;
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitãrii funcþiei publice: nu este
cazul. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul DSVSA Dolj, Str.Fîntîna Popo-
va, nr.30. Condiþiile de participare la con-
curs, bibliografia ºi actele solicitate can-
didaþilor pentru dosarul de înscriere se
vor afiºa la sediul DSVSA Dolj ºi pe pa-
gina web: www.ansvsa.ro. Informaþii
suplimentare se pot obþine la Compar-
timentul Juridic ºi Resurse Umane, te-
lefon 0251.428.791- int.115.

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.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Craiova,
cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titulescu,
nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi vacante, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Mun-
citor calificat II (Electrician)- Atelier de întreþinere-
1 post. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 15.02.2016, ora 10.00, Proba
practicã în data de 18.02.2016, ora 10.00, Proba
interviu în data de 23.02.2016, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: Categoria de ca-
lificare 3 sau 4; Concurs pentru ocuparea postu-
lui; 6 ani vechime în meserie. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs pânã la
data de 05.02.2016, ora 10.00 la sediul Spitalului
din Str. N. Titulescu, nr. 40. Relaþii suplimentare
la sediul Spitalului din Str. N.Titulescu, nr. 40-
Serviciul RUONS, tel. 0251/307.500.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea
nr. 286/2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014 ,
Primãria Comunei Malu Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale de execu-
þie vacante: 1 post ºofer microbuz ºcolar, în cadrul Compartimentu-
lui Administrativ ºi pazã din cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Malu Mare, judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de

art. 3 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
- studii generale;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabilita-

te, cu o vechime de minim 2 ani;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane în

termen de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave (penal sau cu permis

suspendat)

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare , judeþul Dolj
în data de 15 Februarie 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 17
Februarie 2016, ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul
Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã la
data de 05 Ianuarie 2016.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul
Dolj.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu
Mare  din com. Malu Mare , str. Primãriei nr. 7, telefon  0251446145 ,
0251446065 ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0758048433.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Telefon:
0251/446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon: 0724/167.883

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

 2 camere semidecomandat Valea
Roºie. Telefon: 0251/361.626.
Vând apartament 2 camere- Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 camere decoman-
date, microcentralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bila-
teral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 camere decoman-
date Brazdã parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o camerã cãmin
Craiova, casã locuibilã comuna Peri-
ºor + dependinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/ 450.724.
Vând casã boiereascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând terenuri locuri casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova- Bechet, localita-
tea Secui. Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269
Vând teren 1000 m Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeaza con-
curs conform H.G. 286/2011 pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante:

-un post economist 1A în cadrul Serviciului Financiar Con-
tabil-studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenþã
în domeniul economic,diplomã de master,experienþã în dome-
niu vechime în specialitate 6 ani si 6 luni;

-un post bucãtar la Blocul Alimentar –studii generale, curs
calificare bucatar;

-un post registrator medical la Secþia Clinica Neurologie II
– studii medii.

-un post asistent medical debutant la Secþia Clinica Neuro-
psihiatrie Infantilã – studii medii, postliceale, diplomã de asis-
tent medical generalist.

Dosarele se depun începând cu data de 22.01.2016 pana în
data de 05.02.2016 orele 13,00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/431189,
persoanã de contact Lacraru Adriana, secretar comisie.

Concursul se organizeazã la sediul spitalului de Neuropsi-
hiatrie Craiova în data de 15.02.2016, orele 10,00 – proba
scrisã ºi 18.02.2016, orele 12,00 – interviu.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia Papuc 30.000 Km. Tele-
fon: 0744/629.775
Vând Dacia 1310. Telefon: 0770/
333.559; 0351/401.251.
VÂND Dacia 1300. Telefon: 0754/
051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar- de nouã, super-
întreþinutã, toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO;
- An fabricatie: 2003; Km: 195000; -
105 CP; Benzina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia ºi canistre. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii
marcã germanã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã. Telefon: 0752/
236.667.
VÂND 40 de capre, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Ofer cãrþi de medicinã intensivã din
perioada 1975 - 2005 ºi cãrþi diverse
domenii. Telefon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse, bocanci din piele mãri-
mea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisire - 10 lei elemen-
tul. Telefon: 0351/800.654.

Vând douã cuþite de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, câr-
lige jgheaburi acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D 600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã.
Telefon: 0351/459.314.Vând acva-
riu 47 litri, foarte convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, masã sufragerie 6 persoa-
ne, preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând clasoare cu timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifonier, mo-
bilã bucãtãrie, servantã, bibliote-
cã, aragaz, frigider, masã, scau-
ne, saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Goodrich
dimensiunile 185/65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor, cripte suprapuse,
lucrare marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi cir-
cular. Preþ bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de
spãlat Alba Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmi-
dã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã compartimen-
te ºi verandã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând convenabil sau scimb cu un
calorifer de fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat meca-
nic + saltea, polizor 2500 W, sobã
teracotã cu toate furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni Telefon: 0769/669.736.

Vând set motor tip BORGO pentru
Dacia 1300 preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifoni-
er sculptat. Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cruce, ci-
mitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobilat Valea
Roºie. Telefon: 0351/433.875

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50 locuri (Piaþa
Gãrii). Telefon: 0744/ 629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lângã Craio-
va caut doamnã serioasã pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon: 0763/
722.683

CITAÞII
Se citeaza pentru a raspunde per-
sonal la interogatoriu, Cabinet
Medical Dr. Barbosu H. Magda-
lena Viorica cu ultimul sediu cu-
noscut în Craiova, Policlinica Sto-
matologie, Craioviþa Nouã, pen-
tru data de 03.02.2016, ora 10:30,
complet Ccoml, la Judecãtoria
Craiova în dosarul nr.34821/215/
2014 în calitate parat, în proces
cu S.C. Termo Craiova S.R.L.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator pentru I.I.
BÃLUÞÃ ANDREEA eliberat de
ORC Dolj. CUI 28414371. Se de-
clarã nul.
S.C. DUNLIFE COM SRL anunþã
pierderea cãrþii de intervenþie la casa
de marcat DATECS MP 55 seria
12181477. Se declarã nulã.
S.C. GEARTAD COM SRL decla-
rã pierdut certificat de înregistrare
emis de ORC Dolj. Se declarã nul.
Pierdut Legitimaþie de concurs- Fa-
cultatea de Biologie sesiunea iulie
2015 pe numele BÃNICÃ M. MI-
HAELA IONELA. Se declarã nulã.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la
SCM Craiova par sã
se fi specializat în
meciuri pe muchie de
cuþit. Dupã succesele
contra lui Krim
Ljubljana (30-29 în
turul “optimilor”
Cupei Cupelor) ºi
Dunãrea Brãila (20-19
în starul returului de
campionat), SCM
Craiova a pierdut în
acelaºi mod, miercuri
searã, scor 30-31, pe
terenul lui HC Zalãu.
Formaþie alãturi de care, în turul
din Bãnie, disputat în toamnã,
pusese în scenã un alt “thriller”

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-A

Roata se mai ºi întoarce

Eºec la limitã pentru SCMEºec la limitã pentru SCMEºec la limitã pentru SCMEºec la limitã pentru SCMEºec la limitã pentru SCM
Rezultatele complete ale rundei: HC Zalãu – SCM

CRAIOVA 31-30,  HCM Rm. Vâlcea – HCM Roman
24-23, ASC Corona Braºov – U Alexandrion Cluj 31-
31, CS Rapid USL Metrou Bucureºti – CSM Unirea
Slobozia 30-24, HC Dunãrea Brãila – CSM Ploieºti
25-25, HC Alba Sebeº – CSM Bucureºti 16-32, CS
Mãgura Cisnãdie – HCM Baia Mare 21-35.

1. CSM Buc. 45 8. Zalãu 23
2. Baia Mare 42 9. Vâlcea 21
3. Brãila 28 10. Slobozia 16
4. Braºov 26 11. Cluj 13
5. Roman 26 12. Cisnãdie 10
6. Ploieºti 24 13. Rapid 6
7. CRAIOVA 23 14. Sebeº 4

de un gol distanþã, câºtigãtor
atunci (33-32).

Astea fiind datele problemei,

meciul din urbea ardeleanã
se anunþa unul echilibrat,
iar aºteptãrile au fost
confirmate. Niciuna dintre
combatante nu au reuºit
sã se desprindã decisiv, în
prima reprizã, ºi la odihnã
s-a intrat la egalitate, 15-
15. Partea secundã a
oferit o replicã mai bunã a
gazdelor, pregãtite de
fostul selecþioner Gheor-
ghe Tadici, care s-au
desprins la trei “lungimi”,
26-23. Alb-albastrele au
gãsit puterea sã revinã,

30-30, numai cã echipa zãlãuanã
a avut ultimul cuvânt. Constanti-
nescu a transformat o aruncare

de la 7 metri, dictatã uºor de cei
doi arbitri, iar la ultima fazã
portãriþa HC-ului a apãrat o
aruncare din extremã a lui
Cioaric, blocând tabela la 31-30.
A doua loviturã încasatã de
SCM în patru zile, dupã ce
sâmbãtã pãrãsea Cupa Cupelor,
urmare a unei înfrângeri cu 27-
23 la Ljubljana.

Cea mai bunã marcatoare a
Craiovei, la Zalãu, a fost

Zivkovic – 11 goluri, urmatã de
Bãbeanu (8), Cioaric (4), Andrei
(3), ªelaru ºi Iovãnescu (fiecare
cu câte douã reuºite). Au mai
jucat: Paºca, Petrescu, Zivkovic
– Horobeþ, Georgescu, Gavrilã,
Landre.

Pentru fetele Simonei Gogîrlã
urmeazã derby-ul Olteniei, cu
HCM Rm. Vâlcea, programat
duminicã, de la ora 11:00, la
Polivalentã.

Dupã ce sãptãmâna trecutã l-a înre-
gimentat pe brazilianul Praja Mendon-
ca Filho Kleist, SCM U Craiova a ajuns,
ieri, la un acord ºi cu Filip Tudor, acesta
urmând sã evolueze în Bãnie pentru ur-
mãtorii doi ani ºi jumãtate.

Tudor (25 ani, 1,96 m, universal –
centru) nu este la prima experienþã în
alb-albastru, el revenind la SCM dupã
un sezon ºi jumãtate, perioadã în care
a activat pentru AS Volei Club Caran-
sebeº.

Încã un transfer la echipa masculinã de volei

Naþionala þãrii noastre va întâlni Franþa, în finala
pentru locurile 9-10 la Campionatul European de polo
de la Belgrad. Respectiva ciocnire s-a conturat ieri,
când reprezentativa din Hexagon a trecut de Olanda,
scor 11-8 (5-1, 2-5, 3-1, 1-1).

Anterior, miercuri, “tricolorii” obþinuserã biletele
pentru acest joc dupã ce depãºiserã dramatic Germa-
nia, 14-13 în urma loviturilor de departajare (în tim-
pul regulamenatar fusese 10-10, pe reprize 5-2, 1-1,
0-4, 4-3).

Iatã ºi celelalte rezultate obþinute de România la
turneul final: 12-6 cu Georgia, 5-11 cu Italia, 14-13
cu Germania – în grupe,  9-15 cu Grecia – în optimi,

Dupã ce Simona Halep, Irina-Camelia Begu, An-
dreea Mitu (toate tur I) ºi Monica Niculescu (tur II)
au pãrãsit rând pe rând Australian Open, România a
pierdut-o, ieri, ºi pe cea din urmã mesagerã a sa,
Alexandra Dulgheru. Aflatã pe locul 61 WTA, Dul-
gheru a fost eliminatã, în manºa secundã, de favori-
ta 7, germanca Angelique Kerber, scor 2-6, 4-6.

Dulgheru a jucat la Melbourne ºi la dublu, împre-
unã cu sportiva spaniolã Silvia Soler Espinosa, cele
douã fiind eliminate, miercuri, de perechea Yarosla-
va Shvedova/Samantha Stosur (Kazahstan/Austra-
lia), scor 6-7, 3-6. De asemenea, a pãrãsit întrece-
rea în runda inauguralã tandemul Irina-Camelia Begu/
Monica Niculescu,  favorite 9, învinse, ieri, de cãtre

Dominika Cibulkova ºi Kirsten Flipkens (Slova-

Pascu, înaintea jocului cu Dinamo:
“Trebuie sã ne respectãm blazonul”

SCM este lider dupã turul Diviziei A1,
competiþie care se va relua mâine, când
bãieþii lui Dan Pascu vor da piept, în Ca-
pitalã, cu Dinamo (penultima clasatã, lo-
cul 11). Despre meci, unul transmis în
direct de Digi Sport (16:00), tehncianul
craiovean a spus: “Dupã o perioadã de
pauzã ºi de reluare a pregãtirilor jucãm
prima etapã la Dinamo. Din pãcate, nu

am putut susþine nici un joc amical pen-
tru cã nu au fost echipe disponibile, pen-
tru cã s-a disputat primul tur al Cupei Ro-
mâniei, iar noi nu am participat în aceas-
tã fazã. Ca de obicei, ne aºteaptã un meci
greu. Pe Dinamo am bãtut-o greu la Cra-
iova, scor 3-2. Sunt convins cã jucãtorii
de la Dinamo îºi vor vinde scump pielea,
vor face tot posibilul sã câºtige, dar mer-
gem încrezãtori în forþele proprii. Tre-
buie sã ne respectãm blazonul ºi sã fa-
cem tot posibilul sã ne impunem.”

POLO – CAMPIONATUL EUROPEAN

România – Franþa, pentru un loc cert la turneul preolimpic
12-7 cu Malta – pentru locurile 9-16.

Cât priveºte Franþa, excluzând succesul cu Olan-
da, aceasta a încheiat dupã cum urmeazã: 17-7 cu
Malta, 5-20 cu Croaþia, 8-16 cu Serbia – în grupe,
14-9 cu Turcia – pentru locurile 9-16.

Locul 9 este direct calificant la turneul preolimpic
din luna aprile (Trieste/Italia), dar existã unele infor-
maþii sigure cã cel puþin una dintre naþionalele din zona
Pan-americanã, în speþã Mexic ºi Argentina, nu se
vor prezenta. Atunci, la turneul preolimpic va merge
ºi locul 10 de la Europene, dacã nu chiar ºi locul 11.

România – Franþa va fi mâine, de la ora 11:30, în
direct pe unul dintre canalele TVR.

România nu mai are nicio reprezentantã pe tabloul de simplu

Out ºi Dulgheru
Cum stau lucrurile ºi la dublu

cia/Belgia), scor 4-6, 6-3, 4-6. A mai rãmas în lup-
tã Raluca Olaru, care, alãturi de belgianca Ysaline
Bonaventure, le va întâlni, în turul doi, pe rusoia-
cele Anastasia Pavlyuchenkova/Elena Vesina (cap
de serie 5).

La dublu masculin, victorii, ieri, în turul I, pentru
ambii noºtri reprezentanþi. Principali favoriþi, Horia
Tecãu ºi olandezul Jean-Julien Rojer, au trecut de
Martin Klizan ºi Serghei Stahovski (Slovacia/Ucrai-
na), scor 7-5, 6-2, iar Florin Mergea ºi Rohan Bo-
panna (India; favoriþi 4) de australienii Omar Jasika
ºi Nick Kyrgios, scor 7-5, 6-3.

În manºa urmãtoare, Tecã ºi Rojer vor juca, mâi-
ne, cu perechea Benjamin Becker/Dominic Thiem
(Germania/Austria), în timp ce Mergea ºi Bopanna
au întâlnit la primele ore ale acestei dimineþi cuplul
ceh Lukas Dlouhy/Jiri Vesely.

Tecãu participã ºi la dublu-mixt, unde, alãturi de
americanca Coco Vandeweghe, va debuta contra pe-
rechii Lucie Hradecka/Marcin Matkowski (Cehia/Po-
lonia), cap de serie numãrul 6.

Primele trei clasate din fiecare grupã s-au calificat în faza urmãtoare,
formând Grupa II principalã (s-au pãstrat rezultatele directe din grupe):

Aceasta aratã astfel: 1. Danemarca 4p, 2. Spania 4p, 3. Germania 2p, 4.
Rusia 2p, 5. Suedia 0p, 6. Ungaria 0p. În primele meciuri, astãzi: Germania –

Ungaria (19:15, TVR 2), Suedia – Rusia (21:30).
Grupa I principalã a debutat asearã cu jocurile Franþa (2p) – Belarus (0p)

ºi Macedonia (0p) – Croaþia (2p). Din aceastã grupã mai fac parte gazda
Polonia ºi Norvegia, reprezentative care abordeazã cu punctaj maxim

aceastã fazã – fiecare cu 4 puncte.
În faza urmãtoare, cea a semifinalelor, aveanseazã primele douã clasate.

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Sporting Gijon – Real Sociedad.
DIGI SPORT 2
18:30, 20:00 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: HCM Roman – Coro-
na Braºov, CSM Bucureºti – Rapid /
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Rennes – Gazelec Ajaccio.

DIGI SPORT 3
19:00, 21:00 – BASCHET (M) –

Euroliga, Top 16: Khimki Moscova –
Brose Baskets Bamberg, Steaua Ro-
sie Belgrad – Unicaja Malaga.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Aberdeen – Dundee.
DOLCE SPORT 1
21:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Sporting Gijon – Real Sociedad
/ 3:00 – BASCHET NBA: Toronto
Raptors – Miami Heats.

EUROSPORT 1
8:00, 11:45 – TENIS – Australian

Open: ziua a 5-a / 15:30 – BIATLON
(M) – Cupa Mondialã, la Antholz, în
Italia / 17:30 – SCHI ALPIN (M) – CM,
la Kitzbühel, în Austria / 18:45 – SÃ-
RITURI CU SCHIURILE (M) – CM, la
Zakopane, în Polonia / 2:00 – TENIS –
Australian Open: ziua a 6-a.

EUROSPORT 2
10:00 – TENIS – Australian Open:

ziua a 5-a / 12:30 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Kitzbühel, în Austria / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga:
Hamburger – Bayern Munchen / 2:00
– TENIS – Australian Open: ziua a 6-a.

TVR 2
19:15 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul European, în Polonia: Germa-
nia – Ungaria.

LOOK TV
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Aberdeen – Dundee.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)
Rezultate înregistrate miercuri, în runda finalã a Grupelor C ºi D
GRUPA C: Germania – Slovenia

25-21 (12-10), Spania – Suedia 24-
22 (12-10).

Clasament: 1. Spania 5p, 2.
Germania 4p, 3. Suedia 2p, 4.
Slovenia 1p.

GRUPA D: Rusia – Muntenegru
28-21 (14-9), Danemarca – Ungaria
30-22 (18-10).

Clasament: 1. Danemarca 6p,
2. Rusia 4p, 3. Ungaria 2p, 4.
Muntenegru 0p.

AUSTRALIAN OPEN
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Faþã de precedentele douã
amicale din Antalya, cu Halles-
cher ºi cu Wolfsberger, pentru
meciul cu Austria Viena Mogo-
ºanu a fãcut o singurã schimba-
re în primul “unsprezece”, Her-
gheligiu luându-i locul lui Mãzã-
rache. Craiova a încercat un joc
de posesie în debutul jocului ºi
Zlatinski a tras douã ºuturi de la
distanþã, rezolvate de Pentz. Nu
trecuserã 10 minute ºi ocupanta
locului secund din Bundesliga
austriacã, pregãtitã de fostul ju-
cãtor al lui Bayern Munchen,
Thorsten Fink, a deschis scorul
dupã o fazã cursivã, care a nãu-
cit apãrarea craioveanã. Mijloca-
ºul Prokop l-a executat simplu
pe Straton din mijlocul careului.
Peste câteva minute, portarul
Craiovei s-a accidentat uºor la o
fazã în care respinsese mingea
în faþã ºi tot el a blocat ºutul din
6 metri pe care scria 2-0.

În minutul 18, Ivan a scãpat
singur pe contraatac de la cen-
trul terenului ºi a vrut sã-l dri-
bleze pe goal-keeper-ul austriac,

Austria Viena: Pentz (46 Casali)
– Koch, Stronati, Windbichler, Sa-
lamon – Grunwald (46 Stark),
Vukojevic – Prokop (64 Pehlivan),
Meillinger (64 Franck), De Paula
Gallardo – Kvasina.

Antrenor: Thorsten Fink.

Universitatea Craiova – Austria Viena 1-3
Au marcat: Hergheligiu 44 / Prokop 9, Meillinger 23, Grunwald 38.

Teren: „Kundu - Topkati”, Antalya.
Austria Viena: Pentz (46 Casali)

– Koch, Stronati, Windbichler, Sa-
lamon – Grunwald (46 Stark),
Vukojevic – Prokop (64 Pehlivan),
Meillinger (64 Franck), De Paula
Gallardo – Kvasina.

Antrenor: Thorsten Fink.

însã i-a scãpat mingea în aut.
Peste cinci minute, jumãtate din
echipa olteanã putea marca în
urma unei lovituri libere, la care
mingea s-a plimbat prin careul
advers. Imediat însã, Austria ºi-
a dublat avantajul, tot dupã o fazã
superbã, care a fãcut ºah-mat
apãrarea Craiovei, Meillinger fi-
nalizând cu un ºut la colþul lung.
De la 2-0, o singurã echipã a
avut mingea, Austria Viena, cra-
iovenii apãrându-se supraaglo-
merat, de teama unui scor-flu-
viu. N-au reuºit sã evite majora-
rea lui, fiindcã “violeþii” s-au dis-
trat în mai multe rânduri cu apã-
rarea hilarã a juveþilor. O nouã
acþiune în care parcã doar aus-
triecii se aflau pe teren a adus
scorul la 3-0, ºutul venind din 6
metri. Oltenii au reuºit sã mai
reducã din ruºine pânã la pauzã,
cu ajutorul portarului advers,
care a degajat în picioarele lui
Zlatinski, de la acesta mingea a
ajuns la Hergheligiu ºi golul a fost
o formalitate.

În partea secundã, jocul a fost

dominat tot de austrieci, care ºi-
au mai creat câteva ºanse impor-
tante de a marca, Craiova apã-
rându-se ºi trecând rar centrul te-
renului pentru vreun contraatac.
La unul dintre acestea, Nuno
Rocha a ratat singur cu portarul
advers. Universitatea aratã tot
mai rãu de la meci la meci, dar
nu este decât efectul mãsurilor
luate de conducãtorii clubului în
iarna aceasta. Practic, niciun ju-

cãtor din cei trimiºi pe teren de
Mogoºanu nu poate fi remarcat,
nici mãcar “internaþionalii” Ma-
teiu, Ivan ºi Vãtãjelu neavând o
exprimare la un nivel bun. Echi-
pa este debusolatã, nu are o idee
de joc ºi despre retrogradare se
vorbeºte tot mai intens prin Bã-
nie. Lotul este mai slab faþã de
cel din 2015, iar banca tehnicã
este practic ocupatã doar formal.

În precedentele jocuri de ve-

rificare, Craiova a învins cu 2-1
pe FC Hallescher (Germania,
Liga a III-a) ºi a pierdut cu 1-2
meciul cu Wolfsberger (Aus-
tria). Astãzi, alb-albaºtrii vor în-
cheia primul stagiu în Antalya,
unde se vor întoarce pe 25 ia-
nuarie, pentru al doilea cantona-
ment, în care vor juca alte 4
meciuri amicale, cu MTK Buda-
pesta, FC Paksi, Slovan Bratis-
lava ºi Sioni Bolnisi.

Naþionala României, ocupanta
locului 16 în clasamentul FIFA, va
susþine în intervalul 25 ianuarie –
6 februarie un cantonament în An-
talya, în care selecþionerul Anghel
Iordãnescu doreºte sã omogeni-
zeze echipa în vederea participã-
rii la Campionatul European din
Franþa (10 iunie – 10 iulie). Con-
ducerea FRF a reuºit sã parafeze
trei jocuri amicale pentru tricolori,

însã adversarii sunt destul de mo-
deºti. Oponentele României sunt:
Torpedo Kutaisi (locul 10 din
Georgia), Zimbru Chiºinãu (locul
3 în Moldova) ºi Turkmenistan
(locul 117 în clasamentul FIFA)
sau Moldova (locul 154 în topul
FIFA).

În lotul convocat de Anghel
Iordãnescu se regãsesc trei ju-
cãtori de la CS Universitatea Cra-

iova, fundaºul stânga Bogdan Vã-
tãjelu, mijlocaºul central Alexan-
dru Mateiu ºi atacantul Andrei
Ivan. Pe lângã aceºtia au mai fost
chemaþi urmãtorii jucãtori:
portari: Silviu Lung (Astra), Flo-
rin Niþã (Steaua), Alexandru Buz-
buchi (Viitorul); fundaºi: Paul
Papp (Steaua), Valericã Gãman
(Astra), Robert Hodorogea (Vii-
torul), Steliano Filip (Dinamo),

Alin Toºca (Steaua), Io-
nuþ Nedelcearu (Dina-
mo); mijlocaºi: Mihai
Pintilii (Steaua), Adrian
Ropotan (Petrolul), Ro-
mario Benzar (Viitorul),
Nicolae Stanciu (Stea-
ua), Florin Tãnase (Vii-
torul),  Adrian Popa
(Steaua); atacanþi: Con-
stantin Budescu (Astra),
Alexandru Pãun (CFR
Cluj), Dorin Rotariu
(Dinamo), Denis Alibec
(Astra).

Delegaþia României
pleacã spre Turcia luni,
la ora 10.30, de pe Ae-
roportul „Henri Coandã”.
Cantonamentul echipei
României a fost stabilit la
Hotel Maxx Royal, din
Belek.

Reprezentativa României a dis-
putat ieri, la Kuºadasi, ultimul meci
din grupa B a turneului de pregãti-
re din Turcia, denumit “Aegean
Cup”. ”Tricolorii” antrenaþi de
Gabriel Manolache au întâlnit se-
lecþionata Greciei, fiind învinºi cu
2-0, dupã ce din minutul 69 au
evoluat cu un om în minus. La doar
câteva minute dupã ce a intrat pe
teren, Sefer a fost eliminat dupã
ce a cãlcat un adversar. În urma

Naþionala under 16 a ratat
finala la “Aegean Cup”

acestui rezultat, naþionala Under 16
a ratat calificarea în finala mare.
În naþionala noastrã au evoluat ti-
tulari ºi doi jucãtori ai Universitãþii
Craiova, Constantinescu ºi Scre-
ciu. Iatã ºi formula folositã de Ro-
mânia: I. Rus-cpt. - Þiereanu (Sã-
bãngeanu 47), Constantinescu,
Farcaº, Manolache - Lazãr, Scre-
ciu, Csegoldi (Turliuc 33) - Oniºa
(Sefer 64), Horºia (Chiriac 52),
Gologan.
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