
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 7961marþi, 2 februarie 2016   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce folos, Popescule, cã sun-
tem o þarã bogatã dacã suntem
sãraci în conducãtori. actualitate / 3
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Primãria Craiova ºi-
a creionat lista cu
proiectele europene pe
care intenþioneazã sã
le acceseze în anii
urmãtori. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a
declarat cã lista este
mai lungã, dar meritã
punctate proiectele
care vor avea, în mod
sigur, sorþi de izbândã,
dat fiind faptul cã s-au
deschis deja axele de
finanþare ºi documen-
taþia poate fi depusã de
municipalitate.
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Vineri, 29 ianuarie a.c., dupã ce
le-a primit pe cele 3 fiice ale doam-
nei Jacqueline  Sauvage, 68 de ani,
împreunã cu cele douã avocate ale
acesteia, preºedintele Francois
Hollande a cerut timp de reflecþie.
Duminicã, 31 ianuarie, s-a confor-
mat ºi a aprobat o reducere gra-
þioasã de pedeapsã care “permite
prezentarea imediatã a unei ce-
reri de eliberare condiþionatã”,
a anunþat printr-un comunicat Pa-
latul Elisee. Povestea descumpã-
nitoare a unei modeste ºi anonime
familii, þinutã secret timp de 40 de
ani, devoalatã abia acum, a gene-
rat o emoþie publicã teribilã.
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al Olteniei,al Olteniei,al Olteniei,al Olteniei,al Olteniei,
un evenimentun evenimentun evenimentun evenimentun eveniment
de amploarede amploarede amploarede amploarede amploare

AutoritãþileAutoritãþileAutoritãþileAutoritãþileAutoritãþile
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Autoritãþile sanitare iau mãsuri
speciale, dupã ce virusul AH1N1
a ucis peste 100 de oameni în
Ucraina. Ministerul Sãnãtãþii a so-
licitat Direcþiilor de Sãnãtate Pu-
blica sã se asigure cã unitãþile sa-
nitare iau toate mãsurile de preve-
nire specificã ºi nespecificã a gri-
pei (purtarea echipamentului de
protecþie, limitarea circulaþiei bol-
navilor ºi aparþinãtorilor, vaccina-
rea antigripalã a personalului me-
dical) ºi sã raporteze zilnic orice
caz cu evoluþie ºi simptomatolo-
gie asemãnãtoare gripei.
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Oprea: Vom semna joi
protocolul de colaborare
pentru alegerile locale
ºi parlamentare

Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a
anunþat, ieri, cã partidul sãu va sem-
na joi protocolul de colaborare pen-
tru alegerile locale ºi parlamenta-
re, având în vedere cã preºedintele
PSD, Liviu Deagnea, a fãcut o pro-
misiune în acest sens. Oprea decla-
rase sâmbãtã cã formaþiunea pe care
o conduce va candida independent
de PSD la alegerile locale, afirmând
cã acolo unde echipele UNPR-PSD
sunt ‘’mai bine închegate’’ ele pot
merge împreunã, în vreme ce la par-
lamentare cele douã partide vor
avea liste comune. Preºedintele
PSD, Liviu Dragnea, a precizat, joi
seara, în timp ce la alegerile locale
se vor face alianþe la nivelul orga-
nizaþiilor locale sau judeþene, pen-
tru scrutinul parlamentar PSD va
avea discuþii cu UNPR pentru a de-
cide termenii viitoarei colaborãri.

Fostul ministru Miron Mitrea
a cerut în instanþã liberarea
condiþionatã

Fostul ministru al Transporturi-
lor Miron Mitrea a depus la Jude-
cãtoria Medgidia o solicitare pen-
tru a fi eliberat condiþionat din pe-
nitenciar, dupã ce a executat apro-
ximativ un an din cei doi la care a
fost condamnat pentru luare de mitã,
transmite corespondentul Mediafax.
Conform datelor prezentate pe
Portalul Instanþelor de Judecatã,
dosarul prin care Mitrea a cerut li-
berarea condiþionatã a fost depus
pe data de 28 ianuarie, primul ter-
men de judecatã fiind stabilit pen-
tru 10 februarie. Miron Mitrea a fost
condamnat, definitiv, în februarie
2015, la doi ani de închisoare cu
executare, fiind gãsit vinovat de lua-
re de mitã. El a fost încarcerat la
Penitenciarul Poarta Albã înce-
pând cu luna februarie a anului tre-
cut. Condamnarea definitivã la doi
ani de închisoare a lui Miron Mi-
trea fost decisã dupã doi ani ºi trei
luni în care dosarul fostului sena-
tor s-a aflat pe masa judecãtorilor
ºi dupã ce rechizitoriul procurori-
lor a trebuit refãcut.

Camera Deputaþilor a ales, ieri, noua com-
ponenþã a Biroului Permanent, faþã de sesiu-
nea precedentã numãrul chestorilor PSD s-a
dublat, locul reprezentatei ALDE Steluþa-Gus-
tica Cãtãniciu fiind preluat de deputatul PSD
Marian Neacºu, iar UNPR obþinând un post
de secretar.

PSD i-a susþinut pentru funcþia de vicepre-
ºedinþi ai Biroului Permanent al Camerei De-
putaþilor pe deputaþii Florin Iordache, Gabriel
Vlase ºi Rodica Nassar, iar pentru funcþia de
secretar al Biroului Permanent pe deputatul Ion
Marcel Ciolacu. Chestorii social-social demo-
craþi din BP vor fi Marian Neacºu ºi Mircea
Drãghici. PSD ºi-a dublat numãrul chestori-

Fostul ºef al Oficiului Naþional
pentru Protecþia Martorilor, Adrian
Bãrãscu ºi alþi zece angajaþi ai insti-
tuþiei au fost trimiºi în judecatã de
procurorii DNA, pentru abuz în ser-
viciu ºi alte fapte asimilate corupþiei,
a anunþat, ieri, Ministerul Public.

Dintre aceºtia Adrian Bãrãscu,
Felicia Violeta Popa (comisar-ºef în
ONPM) , Ion Octavian Nanu (co-
misar-ºef în ONPM), Aurel Lehã-
duº (comisar-ºef în ONPM) , Dan
Cristian Puºcaº (comisar-ºef în

Plata unui avans de 35-40%
din valoarea unei locuinþe, dar ºi
promulgarea în forma actualã a
Legii dãrii în platã, ar avea impli-
caþii negative directe, iar achizi-
þia unui imobil ar deveni aproape
imposibilã, menþioneazã, într-un
comunicat, Asociaþia Dezvoltato-
rilor Imobiliari din România (Ur-
banis). Asociaþia susþine cã pro-
mulgarea legii de preºedintele
Klaus Iohannis sau stoparea pro-
gramului Prima Casã ar avea
efecte dramatice, ducând piaþa
imobiliarã în perioada crizei imo-
biliare. Urbanis estimeazã cã de
la o creºtere a PIB-ului, estimatã
în anul 2015 la 4%, s-ar putea
ajunge la o scãdere, precum în
2009 de -7%.

“De menþionat cã Programul
Prima Casã ocupã un procent de
80-90% din totalul creditelor
acordate pentru achiziþia unei noi
locuinþe. În aceste condiþii, legea
dãrii în platã va stopa imediat Pro-
gramul Prima Casã, va bloca toa-

Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri, la Pa-
latul Victoria, cã nu existã niciun fel de procedurã
formalã de revocare a procurorului general Tibe-
riu Niþu, în acest moment, precizând însã cã i-a
cerut ministrului Justiþiei sã analizeze condiþiile în
care acesta poate fi revocat. El a precizat cã a
rugat-o pe ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, sã
participe la întâlnirea sãptãmânalã cu preºedintele
Klaus Iohannis pentru a-l informa despre discu-
þiile pe care le-a avut cu Tiberiu Niþu. ‘’Mai mult
nu pot sã vã spun, e un subiect care este în lucru

Premierul Dacian Cioloº a de-
clarat, ieri, cã, în urma discuþiilor
cu partidele, a rezultat nu existã în
acest moment o majoritate parla-
mentarã foarte clarã care sã susþi-
nã revenirea la alegerea primarilor
în douã tururi de scrutin. Premie-
rul a precizat cã soluþia este în Par-
lament ºi guvernul este gata sã îºi
dea sprijinul, dacã existã o voinþã
realã pentru modificarea legii ale-
gerilor locale. “Am constatat as-
tãzi cã majoritãþile sunt foarte vo-
latile în Parlament.(...) Nu existã o
majoritate clarã pentru revenirea la
douã tururi. Nu este cazul ca Gu-
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lor, în defavoarea ALDE, care în sesiunea tre-
cutã avut-o ca reprezentat în BP pe Steluþa-
Gustica Cãtãniciu pe aceastã funcþie.

Liberalii l-au susþinut pentru postul de vice-
preºedinte, ca ºi în sesiunea trecutã, pe depu-
tatul Ludovic Orban, iar pentru cel de secre-
tar pe Cristian Buican, cel care a mai deþinut
aceastã funcþie ºi în sesiunea trecutã. Chesto-
rii care vor reprezenta PNL în BP vor fi Geor-
ge Ionescu lu Ionel Palãr. Nicolae Mircovici
ºi-a pãstrat funcþia de secretar al BP din par-
tea minoritãþilor naþionale. În urma constituirii
grupului parlamentar UNPR, funcþia de secre-
tar care a revenit formaþiunii a fost ocupatã
de deputatul Laurenþiu Chirvasuþa, care a de-

þinut aceeaºi poziþie în sesiunea trecutã, însã
cu sprijinul PSD, întrucât parlamentarii UNPR
erau asimilaþi grupului PSD.

Noua componenþã a BP al Camerei Deputa-
þilor a fost votatã cu voturi 203 ‘’pentru’’, 28
‘’împotrivã’’ ºi 3 voturi nule. Biroul Perma-
nent se compune din preºedintele Camerei De-
putaþilor, care este ºi preºedintele Biroului Per-
manent, patru vicepreºedinþi, patru secretari
ºi patru chestori, apartenenþa politicã a mem-
brilor Biroului reflectând configuraþia politicã
a forului legislativ. Preºedintele este ales pe du-
rata mandatului Camerei Deputaþilor, iar cei-
lalþi membri ai Biroului permanent sunt aleºi la
începutul fiecãrei sesiuni ordinare.

Cioloº: Nu existã o majoritate clarã pentru revenirea la alegerea primarilor în douã tururi.
Decizia rãmâne tot la Parlament

vernul sã tranºeze pe acest sub-
iect”, a declarat Cioloº.

El a mai spus cã Guvernul nu
trebuie sã se transforme în “instru-
mentul” niciunui partid, nici al ce-
lor care vor modificarea legii, nici
al celor care se opun. “Nu pot de-
cât sã constat cã, cu toatã voinþa
guvernului de a ajuta, decizia rã-
mâne tot la Parlament”, a insistat
Cioloº. El a mai spus cã încã exis-
tã discuþii între unele partide pri-
vind poziþionarea lor faþã de modi-
ficarea legii electorale în condiþiile
în care existã douã proiecte de lege
în Parlament.

„I-am cerut ministrului Justiþiei sã analizeze condiþiile în care poate fi revocat Niþu”
ºi în analizã la Guvern’’, a spus Cioloº.

Întrebat de ce Executivul nu are încã o deci-
zie pe aceastã temã, premierul a replicat cã mi-
nistrul Justiþiei ‘’priveºte ºi analizeazã aceste lu-
cruri într-un mod foarte riguros’’. ‘’Nu ne pu-
tem juca cu astfel de lucruri. (...) Am putea spu-
ne cã sunt câteva chestiuni care pot fi legate de
integritate, fiindcã dânsul este asimilat cu un
demnitar, dar nu existã în momentul de faþã, din
datele pe care le avem, o procedurã lansatã. Am
cerut sã analizeze care sunt condiþiile în care

eventual procurorul general poate fi revocat ºi
sã fie lucrurile foarte clare ºi pentru noi ºi în
dezbaterea publicã. În funcþie de aceasta vom
lua o decizie’’, a declarat premierul.

DNA a cerut lunea trecutã aviz pentru urmã-
rirea penalã a fostului ministru de Interne ºi se-
natorului Gabriel Oprea, acuzat de abuz în servi-
ciu, pentru însoþirea deplasãrilor sale de echipaje
ale Poliþiei Rutiere, serviciu de care ar fi benefi-
ciat ilegal ºi procurorul general Tiberiu Niþu în
baza unui protocol.

Achiziþia unei locuinþe ar
deveni imposibilã, în cazul

unui avans de 35-40%
te proiectele imobiliare în curs,
va falimenta o întreagã industrie
a construcþiilor ºi va desfiinþa
zeci de mii de locuri de muncã,
fãrã a menþiona toate afacerile
conexe cu acest domeniu, care
vor fi de asemenea foarte afec-
tate”, se aratã în comunicatul
Urbanis.

Dupã ce Raiffeisen Bank a
anunþat cã va creºte avansul pen-
tru achiziþia unei locuinþe la 35%,
Urbanis considerã prematurã o
astfel de mãsurã. “Atragem aten-
þia asupra faptului cã astfel de
demersuri au un impact direct
asupra consumatorului de credi-
te bancare, care îºi planificã
cumpãrarea unei noi locuinþe atât
în funcþie de situaþia existentã la
un moment dat, cât ºi în funcþie
de prognozele ºi ºtirile din dome-
niul bancar (...) Este cert faptul
cã industria ºi piaþa imobiliarã a
construcþiei de locuinþe, nu poa-
te exista fãrã credite”, mai pre-
cizeazã asociaþia.

Fostul ºef al Oficiului pentru Protecþia Martorilor
ºi alþi 10 angajaþi, trimiºi în judecatã de DNA

ONPM) se aflã în arest preventiv,
Andreea Violeta Liþã (psiholog în
cadrul ONPM) ºi Marcel Daniel
Gomeajã (comisar-ºef în ONPM)
sunt în arest la domiciliu, Marcel
Viorel Croitoru (comisar-ºef în
ONPM) ºi Cristian Pintilescu (di-
rector adjunct în cadrul ONPM) se
aflã sub control judiciar, iar ªtefan
Stan (comisar-ºef în ONPM) ºi
Rãzvan Gabriel Gheorge (comisar-
ºef în ONPM) sunt cercetaþi în sta-
re de libertate.

Fostul ºef al ONPM este
acuzat de procurori de consti-
tuire a unui grup infracþional
organizat, obþinere ilegalã de
fonduri, deturnare de fonduri,
abuz în serviciu ºi influenþare
a declaraþiilor. În perioada 2014
– noiembrie 2015, membrii
grupului au acþionat, pe de o
parte, în vederea supradimen-
sionãrii cuantumului fonduri-
lor bãneºti necesare protecþiei
martorilor, iar, pe de altã par-
te, pentru reducerea cheltuie-
lilor destinate folosului exclu-
siv al martorilor din program.
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Vineri 29 ianuarie a.c., dupã ce
le-a primit pe cele 3 fiice ale
doamnei Jacquelline Sauvage, 68
de ani, împreunã cu cele douã
avocate ale acesteia, preºedinte-
le Francois Hollande a cerut timp
de reflecþie. Duminicã, 31 ianua-
rie, s-a conformat, ºi a aprobat o
reducere graþioasã de pedeapsã
care “permite prezentarea
imediatã a unei cereri de eli-
berare condiþionatã”, a anun-
þat printr-un comunicat Palatul
Elisee. Povestea descumpãnitoa-
re a unei modeste ºi anonime fa-
milii, þinutã secret timp de 40 de
ani, devoalatã abia acum, a ge-
nerat o emoþie publicã teribilã.
Din “stâncã de granit” sã fi fost
inima preºedintelui Francois Hol-
lande, ceea ce nu e cazul, ºi tot
s-ar fi îndoit. În vârstã de 68 de
ani, Jacquelline Sauvage a fost

MIRCEA CANÞÃR

Francois HollandeFrancois HollandeFrancois HollandeFrancois HollandeFrancois Hollande
la proba compasiuniila proba compasiuniila proba compasiuniila proba compasiuniila proba compasiunii

condamnatã în decembrie anul
trecut la 10 ani de închisoare,
pentru cã ºi-a ucis soþul cu 3 fo-
curi de armã în 2012. Un soþ care
a bãtut-o sistematic timp de 47
de ani ºi care a trecut de la vio-
lenþele fizice la cele sexuale. La
23 de ani cuplul avea 4 copii, care
creºteau într-un climat de violen-
þã. Jacquelline Sauvage a pledat
în van cã s-a aflat în legitimã apã-
rare, atât în faþa Curþii de apel
din Blois, cât ºi în faþa celei din
Orleans. Condamnatã pentru pro-
vocare de moarte în circumstan-
þe agravante, pedeapsa rãmâne
în cazierul judiciar. Afacerea ju-
ridicã a devenit o tornadã media-
ticã ºi juridicã. Un comitet de
susþinere, cuprinzând sute de ar-
tiºti, politicieni ºi jurnaliºti, a strâns
online 350.000 de semnãturi, es-
timându-se colectarea a peste

500.000. Printre semnatari, actri-
þa Eva Darlan, actorul Guy Be-
dos, ex-deputatul european, Da-
niel Cohn Bendit, primarul Pari-
sului Anne Hidalgo ºi aºa mai
departe. În scrisoare remisã pre-
ºedintelui Franþei, însoþitã de pre-
zenþa semnãturilor, între altele se
insereazã emoþionant: “Domnu-
le preºedinte, graþiind-o pe
Jacquelline Sauvage vã pozi-
þionaþi ca un preºedinte al fe-
meilor. Trimiteþi un mesaj for-
te tuturor bãrbaþilor bãtãuºi.
Faceþi un act de mare umani-
tate. Faceþi o probã de com-
pasiune”. Din respect pentru
autoritatea judiciarã, preºedinte-
le Franþei ºi consilierii sãi au cã-
utat o soluþie aptã sã facã faþã
unei situaþii umanitare fãrã excep-
þie, printr-o graþiere prezidenþialã
parþialã. Care nu pune în discuþie

problema de fond. Cu puþinã vre-
me înaintea semnãrii decretului,
care rãspunde “unei situaþii uma-
nitare excepþionale”, dupã ce
avea avizul ministerului Justiþiei,
Francois Hollande le-a a primit
pe cele douã avocate ale lui Jac-
quelline Sauvage pentru a le in-
forma de decizia sa. Graþierea,
prerogativã exclusivã a preºedin-
telui Republicii, prevãzutã în Con-
stituþie, permite reducerea unei
pedepse sau neexecutarea ei. O
serie de condamnãri, precum cele
pentru terorism, crime contra
umanitãþii, trafic de stupefiante
sau trafic de corupþie, sunt ex-
ceptate de la dreptul graþierii.
Francois Hollande a utilizat pen-
tru a doua oarã prerogativa men-
þionatã, care îi permite sã reducã
sau sã anuleze complet o con-
damnare. Empatia pentru feme-

ia devenitã simbolul infernului,
femeia care a cunoscut calvarul,
este imensã, dacã nu devastatoa-
re. Un parlamentar a propus o
reformã privind legitima apãrare.
Sunt ºi reproºuri, nu suficient de
bine argumentate, pentru a rezis-
ta unui teribil val popular de sim-
patie pentru o mamã eroinã, care
a devenit un simbol. Francois
Hollande, cu sobrietatea lui coti-
dianã, el însuºi pãrinte, a probat
o compasiune deplinã care îl ono-
reazã. ªi asta într-un moment în
care numãrul femeilor devenite
victime infracþiunilor de viol, ten-
tativã de viol ºi alte agresiuni se-
xuale este în continuã creºtere.
Dezbaterea este aprinsã în He-
xagon ºi afacerea Jacquelline
Sauvage va deveni cu siguranþã
material epic pentru o peliculã
cinematograficã.

Lista este deschisã de cele douã sedii
ale Primãriei Craiova pe care municipali-
tatea ºi-a propus sã le reabiliteze în tota-
litate cu bani europeni. Sediul central, cel
de pe strada „A.I. Cuza” nr. 7, dateazã
din perioada 1900-1905 ºi se aflã pe lista
monumentelor istorice, motiv pentru care
este cel mai costisitor de realizat. Celã-
lalt sediu, din fosta clãdire a hotelului
Palace, este tot o lucrare amplã, fiind
vorba de o construcþie pe mai multe ni-
veluri. La o primã evaluare, pe care mu-
nicipalitatea ºi-a fãcut-o în 2014, a re-
zultat cã ar fi nevoie de 11 milioane de
euro pentru ambele proiecte, o sumã care,
din pãcate, depãºeºte fondurile neram-
bursabile care sunt disponibile.

Primãria Craiova, pregãtitãPrimãria Craiova, pregãtitãPrimãria Craiova, pregãtitãPrimãria Craiova, pregãtitãPrimãria Craiova, pregãtitã
de startul proiectelor cu fonduri UEde startul proiectelor cu fonduri UEde startul proiectelor cu fonduri UEde startul proiectelor cu fonduri UEde startul proiectelor cu fonduri UE

Primãria Craiova ºi-a creionat lista cu proiectele europene pe care intenþio-
neazã sã le acceseze în anii urmãtori. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a declarat cã
lista este mai lungã, dar meritã punctate proiectele care vor avea, în mod sigur,
sorþi de izbândã, dat fiind faptul cã s-au deschis deja axele de finanþare ºi docu-

mentaþia poate fi depusã de municipalitate.

Cele douã sedii ale Primãriei
vor fi reabilitate

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a explicat,
la întâlnirea cu cetãþenii de sãptãmâna trecu-
tã, cã autoritatea localã este constrânsã sã se
încadreze într-o sumã de 5 milioane de euro,
cu tot cu TVA, atât cât pune UE la dispoziþie
pentru aceastã axã, motiv pentru proiectele
au fost rescrise. «Într-o primã fazã, noi ne-
am propus ca, pe axa disponibilã pentru rea-
bilitarea clãdirilor monument, sã mergem cu
cele douã sedii ale Primãriei ºi cu clãdirea în
care funcþioneazã Colegiul Naþional „Carol I”
ºi Opera Românã. Din pãcate, suma este mult
prea micã – este vorba de 5 milioane de euro
– ºi a trebuit sã rescriem proiectele. Dar când
vom ºti suma exactã pe care o putem atrage,

atunci vom face o adresã cãtre Ministerul
Educaþiei, fiindcã este foarte posibil ca, pe
fonduri europene, sã poatã sã acceseze chiar
ei proiecte pentru reabilitarea colegiului».

Dracula Park, în cartierul Corniþoiu
Unul dintre cele mai interesante proiecte

cu finanþare europeanã pe care Primãria Cra-
iova se pregãteºte sã-l depunã este realizarea
unui parc de distracþii. Dracula Park, fiindcã
aºa se va intitula, va depãºi Water Park-ul
din Luncã ºi va fi amenajat pe 6,5 hectare,
disponibile în spatele Liceului de Chimie.
Potrivit primarului, în decursul acestui an se
va termina ºi casetarea canalului Corniþoiu –
din care a mai rãmas un tronson –, iar zona
va fi astfel pregãtitã sã primeascã ºantierul
parcului de distracþii. „Axa este deschisã ºi

în acest caz, iar când vom avea gata studiul
de fezabilitate ºi vom ºti valoarea exactã a
investiþiei, atunci vom demara toate proce-
durile”, a declarat Olguþa Vasilescu. Autori-
tãþile locale lucreazã, aºadar, la studiul de fe-
zabilitate al parcului de distracþii.

50 de autobuze ecologice
pentru RAT Craiova

Un al treilea mare proiect pe care munici-
palitatea craioveanã ºi l-a programat este do-
tarea parcului auto al RAT Craiova cu mijloa-
ce de transport ecologice. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu a anunþat cã, pe acest proiect,
vor fi cumpãrate 10 tramvaie ºi 50 de auto-
buze ecologice, toate cu fonduri europene.
Edilul a precizat cã restul de 26 de autobuze
marca Solaris (dintr-un total de 50 de auto-
buze au fost cumpãrate doar 24) vor fi achi-
ziþionate de municipalitate, cu fonduri de la
bugetul local, dupã ce vor fi terminate cele-
lalte mari investiþii aflate în derulare pentru
care municipalitatea suportã o co-finanþare,
ºi anume stadionul „Ion Oblemenco” ºi rea-
bilitarea Parcului „Romanescu”.

ªi în urmãtorul ciclu de finanþare a fost
menþinutã axa prin care se acordã fonduri
comunitare pentru reabilitarea termicã a blo-
curilor, iar autoritãþile locale au anunþat cã
vor menþine ºi ele participarea la acest pro-
iect, asigurând în continuare co-finanþarea
de 20% care îi revine (alþi 20% din costuri
plãtesc locatarii ºi cea mai consistentã par-
te, de 60%, sunt fonduri europene alocate).

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate Craiova ºi procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Cra-
iova au efectuat, ieri, 16
percheziþii în judeþul Gorj
– 9 dintre ele în Târgu Jiu,
iar restul în alte localitãþi din
judeþ – în  cadrul unei ac-
þiuni vizând destructurarea
unui grup infracþional or-
ganizat, specializat în fur-
turi din magazine de biju-
terii din state ale Uniunii
Europene. La activitãþi au
participat ºi poliþiºtii din
cadrul structurilor de com-
batere a criminalitãþii orga-
nizate din Gorj ºi Mehe-
dinþi, criminaliºti din ca-
drul Inspectoratului de Po-

Cei 40 de bãieþi ºi cele 16 fete au
fost repartizaþi de conducerea uni-
tãþii sã îºi desfãºoare stagiul de prac-
ticã la serviciile ºi subunitãþile co-
respondente profilelor pentru care
au optat, pe lângã tutori profesio-
nali, poliþiºti cu experienþã, de la care
studenþii vor avea ce învãþa, urmând
sã participe la toate activitãþile prac-
tice. În acest fel, ei vor acumula
cunoºtinþe practice de la tutorii pro-
fesionali care au ca ºi atribuþii prin-
cipale explicarea modului de desfã-
ºurare a activitãþilor de serviciu: in-
struirea ºi desfãºurarea activitãþilor
practice, desfãºurarea activitãþilor
de serviciu cu rol demonstrativ. Vi-
itorii ofiþeri de poliþie au fost întâm-

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã Dolj
au anunþat cã sâmbãtã, 30 ianua-
rie, ora 17.00, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat pentru a intra
în þarã, la volanul unui autoturism
marca Volkswagen, cetãþeanul ro-
mân Marius M., în vârstã de 48
ani. Cu ocazia controlului de fron-
tierã, acesta le-a declarat oameni-
lor legii cã a achiziþionat din Bul-
garia un pistol cu gaz marca Ekol
Special ºi 50 de cartuºe calibru 9
mm pe care doreºte sã le introdu-
cã în þarã, în scopul autoapãrãrii.

Prins la vama Calafat cu pistol
ºi muniþie deþinute ilegal

Poliþiºtii de frontierã din cadrul PTF Calafat au depistat un
cetãþean român care a încercat sã introducã în þarã un pistol ºi

muniþie fãrã sã aibã documentele legale. Oamenii legii au reþinut
arma ºi muniþia ºi au întocmit dosar penal pe numele bãrbatului.

În urma cercetãrilor, a rezultat cã
persoana în cauzã nu deþine auto-
rizaþie de introducere în þarã a ar-
melor neletale supuse autorizãrii.

Ca urmare a celor constatate,
poliþiºtii de frontierã doljeni au pro-
cedat la ridicarea pe bazã de dova-
dã a pistolului cu gaz ºi a cartuºe-
lor, iar în cauzã poliþiºtii de fron-
tierã efectueazã cercetãri sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de „de-
þinere fãrã drept de arme neletale
din categoria celor supuse autori-
zãrii”, dupã cum a precizat comi-
sar-ºef  Romicã Ivãnoiu, purtãto-
rul de cuvânt al STPF Dolj.

Au “dat lovitura” la un magazin din Slovacia

Reþea de hoþi de bijuterii destructuratãReþea de hoþi de bijuterii destructuratãReþea de hoþi de bijuterii destructuratãReþea de hoþi de bijuterii destructuratãReþea de hoþi de bijuterii destructuratã
Poliþiºtii de combatere a criminalitãþii

organizate din Craiova ºi procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova au des-
cins, ieri, la mai multe locuinþe din Târ-
gu Jiu ºi alte localitãþi din judeþul Gorj,
de unde au ridicat ceasuri de lux ºi biju-
terii din aur. Acþiunea a vizat destructu-
rarea unei grupãri infracþionale care ar

fi sustras bunuri în valoare de 167.000
de euro dintr-un magazin de bijuterii din
Slovacia. Foarte ingenioºi, hoþii au intrat
în magazin prin tunelul de ventilaþie al
aerului condiþionat. ªapte persoane ur-
meazã sã fie audiate de procurorul de
caz în acest dosar, urmând ca la final sã
fie dispuse mãsurile necesare.

liþie Judeþean Dolj, precum ºi jan-
darmi ai Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova.

Potrivit anchetatorilor, din cer-
cetãrile efectuate a reieºit cã, în
noaptea 17 spre 18 mai 2014, mem-

brii grupãrii infracþionale
ar fi sustras 608 bijuterii,
în valoare de 167.000 de
euro, prin spargerea plafo-
nului unui magazin din lo-
calitatea Trnava, din Slo-
vacia. Mai exact, suspecþii
au pãtruns în interior prin-
 îndepãrtarea barelor de fi-
xare din plafonul aflat în
pasajul subteran exterior al
magazinului, iar ulterior
prin spaþiul de deasupra
plafonului destinat tablou-
lui de distribuþie a aerului
condiþionat. Cei în cauzã ar
fi valorificat o mare parte
din bijuterii în România, la

rude ºi alte persoane din judeþul
Gorj, dar ºi din Bucureºti.

În urma percheziþiilor de ieri au
fost ridicate patru ceasuri de lux
Cartier, brãþãri ºi un pandantiv din
aur, precum ºi un seif cu cifru elec-
tronic. De asemenea, au fost ridi-
cate ºi conduse în vederea audieri-
lor la sediul D.I.I.C.O.T. – Servi-
ciul Teritorial Craiova ºapte persoa-

ne, în baza mandatelor de aducere,
urmând ca la finalizarea audierilor
sã fie dispuse mãsurile necesare faþã
de suspecþi. În cauzã se efectueazã
cercetãri sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat ºi furt
calificat. Acþiunea a beneficiat de
suportul de specialitate al Serviciu-
lui Român de Informaþii.
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Ieri, la sediul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, s-au prezentat 56 de studenþi
din cadrul Academiei de Poliþie “Alexandru
Ioan Cuza”. Viitorii ofiþeri de poliþie vor
efectua stagiul de practicã în munca de
poliþie la subunitãþile din cadrul IPJ Dolj în
perioada 1-26 februarie a.c. Dintre aceºtia,
31 sunt “boboci” de anul întâi, 11 sunt în
anul doi, tot 11 sunt ºi în anul trei ºi 3 sunt
în anul IV de studiu.

pinaþi de co-
mandantul IPJ
Dolj, comisar-ºef  Constantin Ni-
colescu, care le-a urat bun venit ºi
i-a sfãtuit ca pe perioada stagiului
de practicã sã se comporte ca ade-
vãraþi poliþiºti, sã asculte ºi sã res-
pecte sfaturile ºi indicaþiile poliþiºti-
lor cu experienþã.
Viitori ofiþeri jandarmi,
în practicã la IJJ Dolj

ªi la Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean „Mihai Bravul” Dolj au
început, ieri, stagiul de practicã
patru studenþi ai Academiei de Po-
liþie „Alexandru Ioan Cuza” Bucu-
reºti, stagiu ce se va încheia tot pe

26 februarie a.c. Ce-
lor patru studenþi –
jandarmi, de anul I ºi
anul II, li se vor alã-
tura alþi doi studenþi
– jandarmi de anul III,
pentru perioada 8-26
februarie a.c., aceº-
tia urmând a fi coor-
donaþi ºi îndrumaþi în
toatã perioada de tu-
tori – jandarmi cu
experienþã în activita-
tea profesionalã ºi vor
participa la toate ac-

tivitãþile desfãºurate de aceºtia, ur-
mãrindu-se realizarea obiectivelor
ºi mãsurilor prevãzute în progra-
ma de practicã. Conducerea I.J.J.
Dolj le-a prezentat tinerilor studenþi
aspecte legate de specificul unitã-
þii, atribuþiile, programul ºi misiu-
nile desfãºurate de jandarmii dol-
jeni în zona de competenþã terito-
rialã. Viitorii ofiþeri au fost reparti-
zaþi în misiuni de ordine publicã,
dar ºi pazã ºi protecþie instituþio-
nalã pentru a-ºi pune în practicã
noþiunile teoretice dobândite în tim-
pul orelor de curs ºi pentru a cu-
noaºte ºi a-ºi însuºi cât mai bine
aspectele legate de munca de jan-
darm, urmând ca la sfârºitul pe-
rioadei fiecare sã fie evaluat asu-
pra modului de desfãºurare a sta-
giului de practicã.

Acest stagiu are un caracter
practic-aplicativ ºi reprezintã un
bun prilej de verificare a cunoºtin-
þelor acumulate în cursul anului
universitar de cãtre viitorii absol-
venþi ai instituþiei superioare de în-
vãþãmânt aparþinând Ministerului
Afacerilor Interne, în cadrul struc-
turilor operative ale Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj.
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GEORGE POPESCU

Au început sã circule prin media detalii
ale unui proiect anunþat încã de la instala-
re de guvernul lui Dacian Cioloº – ºi, evi-
dent, al meu, recte al lui Klaus Johannis –
despre un set de criterii ce vor reprezenta
baza promovãrilor, cu presupusele recom-
pensãri bãneºti, în rândul tuturor bugeta-
rilor. Aºa cum apar ele devoalate, avansa-
te, se spune, din partea ministerelor, sunt
deja denunþate ºi, presupun, asumate, drept
„aproape integral redactate la modul ge-
neral, sub forma unor principii”.

Trebuie relevat din capul locului cã – în
ciuda pretenþiei lor de necesitate ºi de oare-
care obiectivitate (cãci, tot în linie de prin-
cipiu, ele sunt invocate nu de ieri, de azi:
cine nu ºi le aminteºte prezentate cu un tam-
tam propagandistic ºi de rãposatul regim
comunist?), dificultãþile majore, ba chiar in-
surmontabile, se vor proba abia în momentul
tentativelor de aplicare a lor în realitatea co-
tidianã. Testul – cãci despre asta va fi vor-
ba în esenþã – va întâmpina douã serii de
aspecte la care, în faza aceasta a iniþiativei
cu iz populist, puþini dintre cei ce le citesc

Un „proiect” pe linie de principii…Un „proiect” pe linie de principii…Un „proiect” pe linie de principii…Un „proiect” pe linie de principii…Un „proiect” pe linie de principii…
ºi, probabil, tot atât de puþini dintre iniþia-
torii de prin ministere se gândesc.

Lãsând la o parte unele dintre criteriile
formulate într-un registru de „sondaj” de
gimnaziu (gradul de amabilitate cu colegii ºi
cel de „preocupare” faþã de interesul gene-
ral al instituþiei unde sunt angajaþi”), proba
esenþialã, decisivã, aº spune, al unei reuºite
a implementãrii unui astfel de proiect se re-
zumã la o întrebare pe cât de simplã pe atât
de insidioasã: care va fi, în practicã, cadrul
de aplicare a sa? Mai simplu spus, ce in-
stanþã va decide beneficiarii proiectului?

Mai sunt adãugate, în aceeaºi linie de
„principii generale”, alte criterii nu mai pu-
þin ispititoare, ba chiar mai mult decât ne-
cesare. ªi care – de ce ne-am recunoaºte-
o – ele n-au lipsit ºi nu lipsesc din nicio
dezbatere pe aceeaºi temã, nici în arealul
birocraþiei statale, nici cu atât mai puþin în
cel, propagandistic, al formaþiunilor politi-
ce. Cine va decide, spre exemplu, „ataºa-
mentul” unui angajament al unui salariat de
la o primãrie ori de la o unitate ºcolarã faþã
de instituþie al cãrui angajat este?

Printr-o tradiþie greu, dacã nu imposibil
de abandonat, cu siguranþã acela va fi…
ªeful; ºi, de la caz la caz, dar tot în logica
aceleiaºi tradiþii, anturajul sãu, acelaºi care
circulã, aproape oficializat în limbajul „strã-
zii”, cu apelativul de „camarilã”.

Cât despre dificultãþile pe care le anti-
cipam în legitimarea (ca sã nu spun „legi-
ferarea” unei astfel de iniþiative) ar fi de
ajuns sã ne referim la realitãþi de tot felul
ºi pe care le întâlnim cam peste tot în sis-
temul nostru bugetar.

O întâmplare, petrecutã cu doar câþiva
ani, îºi are, sper relevanþa ei mai mult decât
semnificativã. Se întâmpla într-o instituþie
academicã, la o facultate în care, solicitân-
du-i decanului criteriul în baza cãruia îºi
promovase ca decan o dãscãliþã cu nu pu-
þine probleme de imagine ºi de comporta-
ment, rãspunsul a sosit, pe cât de neaºtep-
tat, pe atât de ritos: „Pe criteriu de fidelita-
te”. Surprins, l-am întrebat faþã de cine?
Replica a sosit încã ºi mai sentenþioasã:
„Faþã de mine!”.

ªi cine ar putea nega cã o astfel de men-

talitate nu e la ordine zilei în ansamblul sis-
temului nostru de… stat? Cândva, în alte
vremuri, demult trecute ºi înfierate acum
cu îndreptãþire, îmi amintesc o altã întâm-
plare, care nu-i lipsitã de o dozã din hazul
acelor vremuri. La o ºcoalã sãteascã, sosit
pe neaºteptate într-un control, inspectorul
general al învãþãmântului judeþean de la acea
vreme a gãsit, în cancelarie, un singur das-
cãl. Toþi se aflau, fireºte, la clase. Nu mare
le-a fost surpriza colegilor sãi când, reve-
niþi, în recreaþie, li s-a fãcut o muºtruluialã
pe cinste indicându-le pe colegul respectiv
ca singurul profesor merituos al unitãþii.

Ce importanþã mai reprezenta faptul cã
individul, cãruia nu-i plãcea deloc profesi-
unea aleasã, preferase sã substituie ora cu
repausul în cancelarie. Cã era vorba de un
caz din arsenalul atavic al „pilei” de care nu
cred cã ne-am despãrþit, ba dimpotrivã, am
oficializat-o, nu-i deloc doar o ipotezã. E o
realitate care ne bântuie ºi acum ºi cu care
tare mã tem cã se va confrunta ºi noul pro-
iect al guvernului tehnocrat pe care pare a
se strãdui sã-l oficializeze.

În România gripa este suprave-
gheatã de Centrul Naþional de Su-
praveghere ºi Control al Bolilor
Transmisibile (CNSCBT) din ca-
drul Institutului Naþional de Sãnã-
tate Publicã. Începând din 28 sep-
tembrie 2015, CNSCBT emite ra-
poarte sãptãmânale privind evolu-
þia gripei ºi semnaleazã Ministeru-
lui Sãnãtãþii situaþiile care pot pune
problema evoluþiei epidemice a
acestei infecþii.

31 de cazuri de gripã au fost
confirmate la nivel naþional

De la începutul sezonului de
supraveghere a infecþiilor respira-
torii acute ºi pânã la data de 27 ia-
nuarie a.c., s-au înregistrat 31 de
cazuri de gripã confirmate în la-
borator, la nivel naþional. Numãrul
total de infecþii respiratorii acute
este cu opt la sutã mai mic decât
cel înregistrat în aceeaºi sãptãmâ-
nã din anul 2015 ºi cu 11 la sutã
mai mare decât cel din sãptãmâna
precedentã.

Pentru sezonul 2015-2016, Mi-
nisterul Sãnãtãþii a achiziþionat ini-
þial un numãr de 500.000 de doze
de vaccin antigripal care au fost
în totalitate distribuite cãtre direc-
þiile de sãnãtate publicã la nivel lo-
cal. Numãrul de doze a fost supli-
mentat la sfârºitul anului trecut cu
încã 143.000 de doze pentru imu-
nizarea persoanelor cu risc.

Vaccinul gripal distribuit în acest
an conþine antigenele necesare pen-
tru prevenirea infecþiei cu virusul
AH1N1. Ca în fiecare an, campa-

Autoritãþile sanitare iau mãsuri specia-
le, dupã ce virusul AH1N1 a ucis peste 100
de oameni în Ucraina. Ministerul Sãnãtã-
þii a solicitat Direcþiilor de Sãnãtate Pu-
blica sã se asigure cã unitãþile sanitare iau
toate mãsurile de prevenire specificã ºi

nespecificã a gripei (purtarea echipamen-
tului de protecþie, limitarea circulaþiei
bolnavilor ºi aparþinãtorilor, vaccinarea
antigripalã a personalului medical) ºi sã
raporteze zilnic orice caz cu evoluþie ºi
simptomatologie asemãnãtoare gripei.

nia de vaccinare a Ministerului
Sãnãtãþii se deruleazã prin cabine-
tele medicilor de familie ºi în spi-
tale. Sunt vaccinate gratuit persoa-
nele cu risc ridicat de îmbolnãvi-
re, adicã persoane cu vârsta peste
65 de ani, una din categoriile cele
mai expuse la viroze respiratorii,
persoane  cu boli cronice, în spe-
cial boli respiratorii ºi cardiovas-
culare,  boli metabolice, copii ºi
bãtrâni instituþionalizaþi, personal

medical, gravide conform strate-
giei Ministerului Sãnãtãþii ºi reco-
mandãrilor OMS ºi ECDC.

18.000 de doze de vaccin
antigripal au fost administrate
în judeþul Dolj

Medicii doljeni au anunþat sãp-
tãmâna trecutã depistarea prime-
lor cazuri de gripã din acest se-
zon. Ambele au fost confirmate de
Institutul Cantacuzino, cu virus

gripal tip AH1. Alte 350 de persoa-
ne au fost diagnosticate cu pneu-
monie, în doar o sãptãmânã. În
aceste condiþii, cei care prezintã
semne de rãcealã ar trebui sã nu
ezite sã anunþe medicul de familie.
Pentru prevenirea apariþiei altor
cazuri de gripã, medicii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
recomandã populaþiei sã respecte

o serie de mãsuri. Printre acestea,
sã þinã cont de regulile de igienã.
Foarte importantã este spãlarea
frecventã a mâinilor, cu apã ºi sã-
pun, în special în situaþii de parti-
cipare la activitãþi publice – locul
de muncã, ºcoalã ºi unitãþi de ali-
mentaþie publicã. În caz de strã-
nut, folosirea batistelor, din hârtie,
de unicã folosinþã care previn rãs-
pândirea picãturilor potenþial infec-
tate în mediul ambiant. Este reco-
mandatã evitarea aglomeraþiilor din
locurile publice, deoarece existã un
risc mare de transmitere a infec-
þiilor respiratorii de la persoane apa-
rent sãnãtoase, deja infectate –
care pot transmite agenþii cauzali
ai infecþiei între momentul infec-
tãrii si apariþia primelor manifes-
tãri de boalã.

Specialiºtii susþin cã autome-
dicaþia devine o mare problemã,
în aceastã perioadã a anului, oda-
tã cu creºterea numãrului de per-
soane care au probleme din cau-
za virozelor respiratorii ºi a pneu-
moniilor. O astfel de atitudine ar
putea determina apariþia mai mul-
tor probleme medicale. Potrivit
medicilor, automedicaþia cu an-
tibiotice în cazul virozelor respi-
ratorii este una eronatã, care poa-
te avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respiratorii
sunt în proporþie de 90% de ori-
gine viralã ºi nu rãspund la trata-
mentul cu antibiotice.

RADU ILICEANU
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Organizatorii vor sã reuneascã
la Craiova toþi marii operatorii din
turism din Regiunea Olteniei ºi nu
numai. “Campania de promovare
a evenimentului a început deja. S-
au amplasat panotaje stradale în
toate cele cinci judeþe. Deja au
fost difuzate emisiuni dedicate
evenimentul la televiziunile regio-
nale. Campania va continua cu
articole în mediul online, spoturi
radio, articole în ziare. Nici un târg
de turism din þarã, exceptând cel
de la Romexpo, nu a fost atât de
intens mediatizat ca acesta. Inte-
resul este foarte mare, iar cei ce
vor expune vor putea sã valorifi-
ce la maxim momentul”, ne pre-
cizeazã organizatorii într-un co-
municat de presã.

Grupurile organizate ce vizitea-
zã târgul vor avea parte ºi de un
tur al oraºului, în care sunt inclu-
se muzeele din localitate. Intrarea
va fi gratuitã, face parte tot din
campania de promovare a zonei
noastre turistice ºi culturale.  “ Se
va  organiza ºi o bursã a locurilor
de muncã în turism. Ceva inedit,
spunem noi. Manifestarea se va
derula pe tot parcursul perioadei
de desfãºurare a târgului. Expo-
zanþii pot profita de moment ºi pot

Timp de trei zile, în perioada 18-20 mar-
tie, se va desfãºura Târgul de Turism al
Olteniei, organizat în incinta Centrului Mul-
tifuncþional din Craiova. Potenþialul turistic
al zonei  va fi pus astfel în valoare în cadrul

unui eveniment de amploare. Organizatorii
au planuri mari ºi ambiþioase. Se estimeazã
un numãr foarte mare de vizitatori atât din
oraºul Craiova, cât ºi din toatã regiunea
Olteniei.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

recruta din rândul celor care vor
vizita târgul ºi vor dori sã lucreze
în industria turismului”, se mai
spune în comunicatul de presã.

Un “Pod al
Îndrãgostiþilor”
donat
municipalitãþii

Va fi montat ºi un “Pod al În-
drãgostiþilor”, urmând exemplul
unor construcþii similare din mari-
le oraºe: Paris, Koln, Sankt Peters-
burg, Londra, Roma, Veneþia. La
finalul evenimentului, organizato-
rii vor dona acest pod, municipiu-
lui Craiovei ºi locuitorilor acestui
mare oraº universitar. În mod cert,
misteriosul pod va deveni un nou
obiectiv turistic de interes. “Dupã
terminarea târgului de turism, “Po-
dul Îndrãgostiþilor” va fi donat Pri-
mãriei Craiova, cu propunerea de
fi amplasat într-un loc public ºi
valorificat ca obiectiv turistic al
oraºului. Aceastã construcþie, prin
ineditul sãu, va aduce un numãr
mare  de vizitatori la Târg ºi dupã.
Ne aºteptãm sã trezeascã interesul
unui numãr cât mai mare de tineri.
Pe de altã parte, expozanþii sunt
pregãtiþi sã valorifice acest moment

cu oferte speciale de vacanþe pen-
tru tinerii îndrãgostiþi ºi pentru luna
de miere”, ne-au mai precizat or-
ganizatorii manifestãrii.

Oferte de vacanþã –
Bulgaria, Spania
ºi Italia

În parcarea din fata centrului
expoziþional, pe lângã autocarele ºi
microbuzele operatorilor agenþiilor
de voiaj, ºi-a anunþat  prezenþa un
expozant cu un balon cu aer cald.
Cu un diametru de 7 m,  acesta va
efectua curse pe verticalã pânã la
înãlþimea de 250 m. Organizatorii
ne-au mãrturisit ca interesul este
enorm, deja pentru prima zi de târg
biletele pentru aceste curse cu ba-
lonul au fost epuizate. “Evenimen-
tul este promovat ºi pe plan ex-
tern. ªi-au anunþat vizita operatori
din Bulgaria, dar ºi din Spania ºi
Italia, þãri care au legãturi aeriene
cu aeroportul din Craiova. “Sem-
nale pozitive se anunþã ºi din Tur-
cia ºi Grecia, þãri cu o pondere
mare a turiºtilor din Oltenia. Deta-
lii privind organizarea târgului le
gãsiþi pe: www.targdeturismolte-
nia.ro Pagina de  facebook: Târgul
de Turism al Olteniei”.

Conform organizatorilor,
arhitectura programelor de
finanþare prin fonduri europene
pentru perioada 2014-2020
oferã o mulþime de oportunitãþi
de dezvoltare a ideilor ºi proiec-
telor inovatoare în diverse
domenii. De asemenea, structu-
ra programelor de finanþare
europene continuã sã ofere o
gamã largã de oportunitãþi în
statele membre, cu mai mult de
50 de miliarde de Euro distribui-
te de cãtre Comisia Europeanã
în fiecare an, prin intermediul
programelor de finanþare pentru
educaþie, cercetare, mediu,
transporturi, culturã ºi dezvolta-
re a afacerilor.

Astfel, The Diplomat-
Bucharest îºi propune sã
identifice principalele constrân-
geri în realizarea ºi implementa-
rea proiectelor de fonduri

Project Management
and European Funds Conference

The Diplomat-Bucharest organizeazã sub Înaltul Patronaj al Ministerului Fonduri-
lor Europene, împreunã cu Project Management Institute, prima ediþie a „Project

Management and European Funds Conference”, în data de 5 februarie a.c.,
la Hotelul InterContinental din Bucureºti.

europene ºi sã compare poveºti-
le de succes în atingerea
obiectivelor de finanþare,
dedicând o conferinþã exclusi-
vã Project Managementului ºi
modului în care acesta influen-
þeazã în mod practic succesul
sau eºecul finanþãrii prin
fonduri UE.

Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, raportorul Parlamen-
tului European pentru Regula-
mentul Fondului de Coeziune
pentru perioada 2014-2020 –
fond care pune la dispoziþia
statelor membre 66 miliarde de
euro, respectiv, 7.25 miliarde de
euro pentru România –,  va vorbi
în cadrul conferinþei despre
construirea capacitãþii administra-
tive ºi utilizarea managementului
de proiect în finanþarea prin
fonduri europene. 

Opt teme de interes major
În cadrul conferinþei se vor

discuta ai multe subiecte, pe
diverse teme. „Ingredientele

succesului în obþinerea de
finanþare europeanã: provocãri ºi
oportunitãþi”; „Managerii de
proiect ºi anagerii publici:

diferenþe, disponibilitate, semnifi-
caþie, necesitate”; „Identificarea
Talentului, disponibilitatea ºi
retenþia resurselor umane,
formarea managerilor de pro-
iect”; „Managementul ciclului de
proiect (PCM) solicitat de cãtre
Comisia Europeanã. Ce este,
cum funcþioneazã, cum se aplicã
în proiectele finanþate la nivelul
UE?”; „Arhitectura actualã a
proiectelor cu finanþare europea-
nã: Statut, oportunitãþi de
investiþii, actualizãri”;

„Comunicarea ºi colaborarea
sectorului public ºi privat”;
„Construirea capacitãþii adminis-
trative, implicând utilizarea
managementui de proiect în
finanþarea prin fonduri europene”
ºi nu în ultimul rând despre
„Supravegherea, monitorizarea ºi
controlul utilizãrii fondurilor UE”.

Prima ediþie:
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Ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Achim Irimescu,
a participat ieri, 1 februarie, la
evenimentul de lansare a Cara-
vanei cu tema „Importanþa aso-
cierii pentru succesul de piaþã al
fermierilor din sectorul horti-
col”. Organizat de Ambasada
Olandei la Bucureºti, cu spriji-
nul Pieþei de Gros Abundia, eve-
nimentul a fost deschis de mi-
nistrul Irimescu împreunã cu
Stella Ronner-Grubacic – amba-
sadorul Olandei în România. Au
fost prezenþi ,  de asemenea,
Emar Gemmeke – consilier Agri-
culturã, Industrie Alimentarã ºi
Naturã din cadrul Ambasadei
Olandei, ºi Camelia ªucu – pro-

Prin Ordinul MADR nr. 1253
din 6 noiembrie 2013 pentru
aprobarea regulilor privind înre-
gistrarea operatorilor în agricul-
tura ecologicã semnat chiar de
actualul ministru al Agriculturii,
Achim Irimescu, publicat în Mo-
nitorul Oficial 687/8 noiembrie
2013. La nivelul judeþului Dolj
sunt 62 de operatori înscriºi în
sistemul de agriculturã ecologi-
cã. Potrivit art. 2 (1) din Ordinul
sus-menþionat, în fiecare an,
pânã la data de 16 mai (inclusiv),
operatorii au obligaþia de a-ºi în-
registra activitatea la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, prin direcþiile pentru
agriculturã judeþene sau
a entitãþile mandatate de
MADR.
O exonerare oportunã

„Comercianþii cu amã-
nuntul care vând produse
ecologice ambalate ºi eti-
chetate direct consuma-
torului sau utilizatorului
final se exonereazã de la
înregistrarea în sistemul
de agriculturã ecologicã,
în conformitate cu preve-

Sã învãþãm de la Olanda, locul 2 în lume la
exportul de legume-fructe

prietar, Piaþa de Gros Abundia.
Prin intermediul Caravanei, care
va merge în mai multe zone cu
tradiþie pentru sectorul de legu-
me fructe, producãtorii români
vor afla, prin exemple prezenta-
te de experþi olandezi, cum a reu-
ºit Olanda sã punã la punct un
sistem foarte performant de or-
ganizare al fermierilor.

„În România se resimte nevo-
ia unei mai bune organizãri în
sectorul de fructe ºi legume ºi
trebuie sã precizãm cã, din pã-
cate, nu avem în prezent o or-
ganizare corespunzãtoare în
acest sector, avem puþine orga-
nizaþii de producãtori în secto-
rul fructelor ºi legumelor. Olan-

da a adus în România experþi de
foarte bunã calitate, având în
vedere cã acest stat membru
este numãrul doi la export în
lume în domeniul fructelor ºi le-
gumelor. Modelele prezentate as-
tãzi în ce priveºte sistemul de or-
ganizare al producãtorilor ºi teh-
nologia folositã aratã cã Olanda
este în top, fiind printre cele mai
evoluate state în acest sector.
Sperãm sã reuºim, cu sprijinul
Olandei, sã punem la punct lu-
crurile în aºa fel încât sã putem
afirma în câþiva ani cã acel po-
tenþial despre care vorbim de de-
cenii se va pune în practicã ºi în
România ºi nu vom mai depinde
de importuri la fructe ºi legume”,

a declarat ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Achim Irimes-
cu. De asemenea, ministrul a con-
cluzionat cã þara noastrã are mul-
te de învãþat de la acest stat mem-

bru, întrucât în România încã ne
luptãm cu stabilirea asociaþiilor ºi
cooperativelor iar dacã ne vom
inspira din experienþa Olandei
vom reuºi sã progresãm.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Debut timid în agricultura ecologicãDebut timid în agricultura ecologicãDebut timid în agricultura ecologicãDebut timid în agricultura ecologicãDebut timid în agricultura ecologicã
Sintagma „Agriculturã ecologicã”,

termen protejat ºi atribuit de UE Ro-
mâniei pentru definirea acestui sis-
tem de agriculturã, este similarã cu
termenii „agriculturã organicã” sau
,,agriculturã biologicã” utilizaþi în alte
state membre. Rolul sistemului de
agriculturã ecologicã este de a pro-
duce hranã mai curatã, mai potrivi-
tã metabolismului uman, în deplinã

corelaþie cu conservarea ºi dezvol-
tarea mediului. Unul dintre principa-
lele scopuri ale agriculturii ecologice
este producerea de produse agrico-
le ºi alimentare proaspete ºi auten-
tice, prin procese create sã respec-
te natura ºi sistemele acesteia. În
Dolj sunt înregistraþi, pânã în pre-
zent, 62 de operatori ce activeazã
în agricultura ecologicã.

derile art. 2, alin. (16) ºi alin. (17)
din Ordinul ministrului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 1253/2013
pentru aprobarea regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agri-
cultura ecologicã”, ne-a precizat
ing. Ovidiu Obleagã, purtãtor de
cuvânt al Direcþiei pentru Agricul-
turã a judeþului Dolj. Nu beneficia-
zã de aceastã exonerare acei co-
mercianþi cu amãnuntul care pro-
duc, proceseazã sau depoziteazã
altfel decât prin menþinerea unei
legãturi cu punctul de vânzare sau
care importã produse ecologice ori
au subcontractat activitãþile men-
þionate anterior cãtre o parte terþã.
Pentru a beneficia de prevederile
alin. (16), operatorii depun la Di-
recþia pentru Agriculturã Dolj „De-
claraþia pe propria rãspundere pen-
tru exonerarea unor comercianþi de
la înregistrarea în sistemul de agri-
culturã ecologicã”.
Lupta pentru o hranã mai curatã

Rolul sistemului de agriculturã
ecologicã este de a produce hra-
nã mai curatã, mai potrivitã me-
tabolismului uman, în deplinã co-

relaþie cu conservarea ºi dezvol-
tarea mediului. Unul dintre prin-
cipalele scopuri ale agriculturii
ecologice este producerea de pro-
duse agricole ºi alimentare proas-
pete ºi autentice, prin procese cre-
ate sã respecte natura ºi sisteme-
le acesteia. În etapa de producþie
la fermã se interzice utilizarea or-
ganismelor modificate genetic
(OMG-uri ºi derivatele acestora)
a fertilizanþilor ºi pesticidelor de
sintezã, a stimulatorilor ºi regula-
torilor de creºtere, hormonilor,
antibioticelor. În etapa de proce-
sare a alimentelor se restricþionea-
zã folosirea aditivilor, a substan-
þelor complementare ºi a substan-
þelor chimice de sintezã folosite la
prepararea alimentelor ecologice.

Agricultura ecologicã are o con-
tribuþie majorã la dezvoltarea du-
rabilã, la creºterea activitãþilor eco-
nomice cu o importantã valoare
adãugatã ºi la sporirea interesului
pentru spaþiul rural. Obiectivele,
principiile ºi normele aplicabile pro-
ducþiei ecologice sunt cuprinse în
legislaþia comunitarã ºi naþionalã din
acest domeniu. Aceste norme, alã-

turi de definirea metodei
de producþie în sectorul
de producþie vegetalã,
animalierã ºi de acvacul-
turã reglementeazã ºi ur-
mãtoarele aspecte legate
de sistemul de agricultu-
rã ecologicã: procesarea,
etichetarea, comerþul,
importul, inspecþia ºi
certificarea.
Controlul este sever

Pe durata întregului
lanþ de obþinere a unui

produs ecologic, operatorii trebu-
ie sã respecte permanent regulile
stabilite în legislaþia comunitarã ºi
naþionalã. Ei trebuie sã-ºi supunã
activitatea unor vizite de inspecþie,
realizate de organisme de inspec-
þie ºi certificare, în scopul contro-
lului conformitãþii cu prevederile
legislaþiei în vigoare privind pro-
ducþia ecologicã. „În România,
controlul ºi certificarea produse-
lor ecologice este asiguratã în pre-
zent de organisme de inspecþie ºi
certificare private. Acestea sunt
aprobate de Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, pe baza cri-
teriilor de independenþã, imparþia-
litate ºi competenþã stabilite în Or-
dinul nr. 181/2012 pentru aproba-
rea Regulilor privind organizarea
sistemului de inspecþie ºi certifica-
re, de aprobare a organismelor de
inspecþie ºi certificare ºi de supra-
veghere a activitãþii organismelor
de control”, ne-a mai declarat ing.
Ovidiu Obleagã.

Aprobarea de cãtre M.A.D.R. a
organismelor de inspecþie ºi certi-
ficare este precedatã, în mod obli-
gatoriu, de acreditarea acestora
realizatã de cãtre un organism abi-
litat în acest scop. În urma con-
troalelor efectuate de organismele
de inspecþie ºi certificare, opera-
torii care au respectat regulile de
producþie vor primi certificatul de
produs ecologic ºi îºi vor putea
eticheta produsele cu menþiunea
,,ecologic”. Pe eticheta aplicatã

unui produs ecologic sunt obliga-
torii urmãtoarele menþiuni: referire
la producþia ecologicã, siglele, nu-
mele ºi codul organismului de in-
specþie ºi certificare care a efec-
tuat inspecþia ºi a eliberat certifi-
catul de produs ecologic.
Sigla naþionalã a României pentru
agricultura ecologicã: „ae”

Sigla ,,ae”, proprietate a
M.A.D.R., garanteazã cã produ-
sul, astfel etichetat, provine din
agricultura ecologicã ºi este cer-
tificat de un organism de control.
Regulile de utilizare a siglei ,,ae”
sunt cuprinse în Anexa nr.1 la
Ordinul comun pentru modifica-
rea ºi completarea Anexei la Or-
dinul ministrului agriculturii, pã-
durilor ºi dezvoltãrii rurale nr. 317/
2006 ºi al preºedintelui Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Consu-
matorilor nr. 190/2006 pentru
aprobarea Regulilor specifice pri-
vind etichetarea produselor agro-
alimentare ecologice.

Sigla oferã consumatorilor ga-
ranþia cã: cel puþin 95% din ingre-
dientele produsului au fost produ-
se dupã metoda de producþie eco-
logicã; cã respectã regulile sche-
mei oficiale de inspecþie; provine
direct de la producãtor sau proce-
sator, într-un ambalaj sigilat ºi
poartã numele producãtorului, pro-
cesatorului sau vânzãtorului ºi nu-
mele sau codul organismului de
inspecþie ºi certificare.
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În urmã cu zece ani, la Craiova
se puneau bazele Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Dolj. «Am emoþii, acum,
când îmi aduc aminte de primele
zile. Era greu, dar, având sprijinul
Consiliului Judeþean, eu ºi colegii
am pus la punct acest centru.
Domnul Ion Prioteasa ne-a fost tot
timpul alãturi. S-au fãcut investiþii
majore ºi cred cã se vede ceea ce
am realizat. Dar, fãrã cooperarea
cu alte instituþii – Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Inspectora-
tul de Poliþie al Judeþului Dolj, In-
spectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj,
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Craiova, Cen-
trul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþiona-
le Dolj, ªcoala Popularã de Arte

Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã (CJRAE) Dolj a sãrbãtorit, ieri, zece ani
de existenþã, la sediul instituþiei având loc o ani-
versare de galã, la care au fost prezenþi reprezen-
tanþi de marcã ai principalelor instituþii din judeþ.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

 Povestea a început în urmã cu câþiva ani,
când „OvidiuRo” a aplicat „proiectul-pilot” pen-
tru a aduce copii la grãdiniþã. Judeþul Dolj a fost unul dintre
judeþele care s-au arãtat interesate de program, Consiliul
Judeþean Dolj fiind parte integrantã din acest proiect. Mai
mult, CJ Dolj a alocat fonduri, în anul ºcolar 2015/2016,
pentru rechizite destinate tuturor copiilor sãraci din terito-
riu. Iniþial, în proiect au fost trei comunitãþi din Dolj. Dupã
succesul constatat, s-a aprobat Legea nr. 248/2015, prin
care fiecare copil trebuie sã urmeze cursurile preºcolare.

O cale de reducere a sãrãciei
 Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

declara, în urmã cu ceva timp, cã «Programul Asociaþiei
„OvidiuRo” ºi mecanismul tichetelor sociale reprezintã o
iniþiativã cu adevãrat de succes». Nimic mai adevãrat. Ieri,
la sediul ISJ Dolj, a avut loc o întâlnire, cu toþi reprezentan-
þii din domeniu. „Suntem bucuroºi cã putem sã ne lãudãm
cu rezultate foarte bune, iar succesul programului „Fiecare
copil la grãdiniþã” este lãudabil. De aceea, astãzi suntem
onoraþi sã gãzduim aceastã întrunire”, a spus prof. Lavinia
Craioveanu, inspector general al ISJ Dolj. Prefectul jude-
þului Dolj, Sorin Rãducan, a declarat: «Desfãºurarea pro-
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Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj a avut loc, în Amfiteatru, ºedinþa comunã de
informare ºi instruire, organizatã de ISJ Dolj,
Instituþia Prefectului Dolj ºi Asociaþia „Ovidiu-
Ro”, în vederea aplicãrii Legii nr. 248/2015privind
„stimularea participãrii în învãþãmântul preºco-
lar a copiilor provenind din familii defavorizate ºi
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pen-
tru grãdiniþã”. La seminar au fost prezenþi pri-

mari ºi directori de unitãþi de învãþãmânt din ju-
deþ, întâlnirea fiind giratã, prin prezenþã, de pre-
fectul judeþului Dolj, inspectorul general al ISJ
Dolj, comandantul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj (general de brigadã dr. Constantin
Florea), adjunctul ºefului Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean Dolj – comisar-ºef Nicuºor Badea,
precum ºi alþi reprezentanþi de marcã ai unor in-
stituþii cu prerogative în domeniu.

iectului „Fiecare co-
pil în grãdiniþã” con-
stituie o cale de re-
ducere a sãrãciei, an-
trenând în lanþ efecte
pozitive asupra educaþiei
timpurii, reducerii aban-
donului ºcolar, antrenarea
comunitãþii în gestionarea problematicii incluziunii sociale.
Readuc în atenþia doamnelor ºi domnilor primari cã, potrivit
Legii nr. 29/2010, Consiliile Locale trebuie sã asigure, în
limita bugetelor aprobate, resurse financiare pentru securi-
zarea unitãþilor de învãþãmânt».

La rândul sãu, Maria Gheorghiu, co-fondator al „Ovi-
diuRo”, a menþionat: „Suntem foarte bucuroºi când vedem
interes în Dolj. Suntem încântaþi cã programul s-a extins în
acest judeþ”. Prin finanþarea de la bugetul destat, copiii de
vârstã preºcolarã din familiile defavorizate beneficiazã de
lunar de tichete sociale în valoare de 50 de lei, dacã au frec-
venþã regulatã la grãdiniþã. La Dolj, sunt înregistraþi peste
2.600 de copii, care au prins acest proiect.

„Cornetti”, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Mu-
zeul de Artã Craiova, Universitatea
din Craiova – nu am fi reuºit. De-
a lungul timpului, am avut foarte
multe programe în derulare, unul
îl prezentãm ºi astãzi – „Clubul eS
– Clubul exploratorilor de SINE”
–ºi toate au avut succes. Mai
avem, încã, doleanþe, cea mai im-
portantã fiind cea de personal. Ne-
am dori ca fiecare ºcoalã sã aibã
un consilier psihopedagogic », a
declarat prof.dr. Marinela Dumi-
trescu, director al CJRAE Dolj.

Cuvinte de apreciere
Nu sunt lipsite de importanþã

menþiunile celor prezenþi la aniver-
sare, pe care le redãm. „Înþeleg
emoþiile doamnei Dumitrescu ºi le
consider normale. Mi-a fãcut o
mare plãcere sã lucrez cu acest
colectiv. Vã spun cã, de câte ori
mergeam prin þarã, auzeam numai

cuvinte de laudã la adresa CJRAE.
Am acordat sprijinul nostru ºi am
ºtiut cã banii alocaþi vor fi valori-
ficaþi aºa cum trebuie, iar rezulta-
tele se vãd. Este un model de con-
lucrare cu toate instituþiile impli-
cate”–Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj. „Vorbim
despre o luptã cu mentalitãþile, iar
CJRAE Dolj ne dã speranþe cã
acestea pot fi schimbate ºi cã
mâine va fi mai bine decât astãzi”–
Florin Stancu , director al
DGASPC Dolj. „Îmiplace tot ceea
ce s-a realizat. Pe lângã salutul
oficial al instituþiei pe care o re-
prezint, vreau sã vã transmit ºi
unul personal, þinând cont cã sunt
de formaþie psihopedagog. Vreau
sã visez frumos ºi ca în fiecare
unitate de învãþãmânt sã fie un
consilier de specialitate” – prof.
Janina Vaºcu, inspector general
adjunct al ISJ Dolj.
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La patruzeci de zile de la Naºterea Sa dupã
trup, Hristos a fost dus la templu, aºa cum
cerea legea acelei vremi. Pentru cã acolo, la
templu, El a fost întâmpinat de oameni miº-
caþi de Duhul Sfânt, dar mai ales pentru cã
Simeon L-a primit pe El în braþele sale, veni-
rea lui Hristos la templu s-a numit “Întâmpi-
nare“. Biserica a stabilit cã aceastã mare sãr-
bãtoare a lui Hristos ºi a Maicii Domnului sã
fie prãznuitã pe 2 februarie, pentru cã atunci
se împlinesc patruzeci de zile de la 25 de-
cembrie, când se sãrbãtoreºte Naºterea lui
Hristos dupã trup. Porunca curãþirii în cea
de-a patruzecea zi a fost datã lui Moise de
Însuºi Ziditorul, adicã de Dumnezeu Cuvân-
tul neîntrupat. Ea a fost rânduitã pentru toþi

ÎntâmÎntâmÎntâmÎntâmÎntâmpppppinarea Domnuluiinarea Domnuluiinarea Domnuluiinarea Domnuluiinarea Domnului
israelitenii, fiind descoperitã lui Moise
încã dinainte de fuga iudeilor din Egipt,
adicã înainte ca ei sã treacã prin Marea
Roºie: “În vremea aceea a vorbit Dom-
nul cu Moise ºi i-a zis: Sã-Mi sfinþeºti
pe tot întâiul nãscut, pe tot cel ce se
naºte întâi la fiii lui Israel, de la om pânã
la dobitoc, cã este al meu!” (Ieºirea 13,
1-2). Aceastã închinare era semn al re-
cunoaºterii binefacerilor lui Dumnezeu
ºi dovadã a apartenenþei la poporul ales.
Aducerea copiilor la templu, în cea de-a
patruzecea zi de la naºtere, era o sãrbã-
toare a curãþirii. Mama ºi copilul trebuia
sã fie curãþaþi de urmãrile naºterii. Dum-
nezeu a stabilit cã aducerea pruncului
de parte bãrbãteascã sã fie însoþitã de
oferirea unui miel neprihãnit, a unei pe-
rechi de turturele sau a doi pui de po-
rumbel. În Levitic stã scris: “sa aducã
preotului la uºa cortului un miel de un

an ardere de tot ºi un pui de porumbel sau de
turturicã” (Leviticul 12, 6).Pãrinþii lui Hristos
nu au adus un miel, aºa cum se dãdea posibi-
litatea în Lege, pentru cã erau sãraci. Cei din
clasele bogate ofereau un miel neprihãnit de
un an, în vreme ce pãturile sãrace aduceau o
pereche de turturele sau doi pui de porum-
bel. Cu adevãrat, Hristos S-a nãscut într-o
familie sãracã ºi a crescut în sãrãcie. Totuºi,
sãrãcia lui Hristos nu a venit din faptul cã S-
a nãscut ºi a trãit sãrac, ci din aceea cã S-a
întrupat ºi a luat fire omeneascã. Dupã cum
spune Sfântul Grigorie Teologul, chiar dacã
era bogat, Fiul lui Dumnezeu a sãrãcit, pen-
tru ca sã ne îmbogãþeascã pe noi cu Dumne-
zeirea Sa. Legea cerea sã se ofere o pereche

de turturele sau doi pui de porumbel, pentru
cã în primul caz (perechea de turturele), era
simbolizatã întreaga înþelepciune a pãrinþilor,
care înseamnã unirea lor prin cãsãtorie, în
vreme ce în al doilea caz (doi porumbei), se
fãcea referire la Preasfânta Nãscãtoare de
Dumnezeu ºi la Hristos, pentru cã Hristos S-
a nãscut din Fecioara ºi a rãmas El Însuºi
Curat pânã la sfârºit. Aºadar, în vreme ce tur-
turelele simbolizau cinstita ºi binecuvântata
cãsãtorie, porumbeii preinchipuiau fecioria
Preasfintei Nãscãtoare ºi a lui Hristos. Unul
dintre personajele principale ale Întâmpinãrii
Domnului, în afarã, desigur, de Hristos ºi de
Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, a fost
ºi Simeon “cel drept ºi temãtor de Dumne-
zeu“, care s-a învrednicit sã Îl întâmpine pe
Hristos, sã-L ia în braþe ºi sã-L recunoascã,
prin puterea ºi prin harul Duhului Sfânt. Sfân-
tul Evanghelist Luca spune despre el cã lo-
cuia în Ierusalim ºi era drept, temãtor de
Dumnezeu ºi aºtepta mângâierea lui Israel.
În acelaºi timp, se spune cã avea Duhul Sfânt
asupra lui, Care îi dãduse de veste cã nu o sã
moarã înainte de a-L vedea pe Hristos. El nu
a crezut atunci când a tradus proorocia lui
Isaia: “iata, Fecioara va lua în pantece” ºi, în
acel moment, i s-a dat vestea cã va trãi pânã
când Îl va primi în mâinile sale pe Hristos. O
datã ajuns la templu, Dreptul Simeon L-a re-
cunoscut prin puterea Duhului Sfânt pe Fiul
lui Dumnezeu întrupat. Cu alte cuvinte, el s-
a învrednicit sã vadã cu ochii sãi întruparea
lui Dumnezeu Cuvântul, pe care au vãzut-o
toþi prorocii prin vedenii profetice. Imediat
ce Dreptul Simeon L-a luat pe Hristos în bra-
þele sale, a exclamat: “Acum slobozeºte pe

robul Tãu, Stãpâne, dupã cuvântul Tãu, în
pace, cã ochii mei vãzurã mântuirea Ta, pe
care ai gãtit-o înaintea feþei tuturor popoare-
lor, luminã spre descoperirea neamurilor ºi
slavã poporului Tãu Israel” (Luca 2, 29-
31).Dreptul Simeon i-a binecuvântat pe Fe-
cioara Maria ºi pe Iosif, care urmãreau cu
mirare ºi cu surprindere cele ce se petreceau,
dupã care s-a întors spre Nãscãtoarea de
Dumnezeu ºi i-a spus douã profeþii minuna-
te. Prima se referea la Persoana Dumnezeu-
lui-Om întrupat:“Iatã, Acesta este pus spre
cãderea ºi spre ridicarea multora din Israel ºi
ca un semn care va stârni împotriviri” (Luca
21, 34).Cea de-a doua proorocie a Sfântului
Simeon, care are legãturã cu Preasfânta Nãs-
cãtoare de Dumnezeu, este urmãtoarea: “ªi
prin sufletul tãu va trece sabie, cã sã se des-
copere gândurile din multe inimi” (Luca 2,
35). În mod cert, profeþia aceasta se referã
la durerea ºi la mâhnirea Nãscãtoarei de Dum-
nezeu atunci când L-a vãzut pe Fiul Sãu –
Care era în acelaºi timp ºi Fiul lui Dumne-
zeu – rãstignit pe Cruce, în suferinþe ºi în
chinuri.  Din praznicul împãrãtesc al împli-
nirii de cãtre Hristos a vârstei de patruzeci
de zile, Biserica a fãcut o ceremonie, adicã
o slujbã care se sãvârºeºte pentru fiecare
copil la împlinirea a patruzeci de zile de la
naºtere. Praznicul Întâmpinãrii Domnului
aratã cã Hristos este viaþa ºi lumina oameni-
lor ºi cã omul trebuie sã þinteascã spre do-
bândirea acestei lumini enipostatice ºi a eni-
postaticei vieþi. Biserica înalþã rugãciunea:
“Lumineazã-mi sufletul ºi cu lumina    lim-
pede    vestesc pe  Dumnezeu“.

Preot LIVIU SÃNDOI

Radio România Oltenia Craiova
va gãzdui sâmbãtã, 6 februarie, de
la ora 19.00, spectacolul „Un bilet
pentru Þara de Dincolo de Copy /
Paste” – live expo & dada perfor-
mance. Evenimentul este organizat
de Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” ºi este dedicat împlinirii a
100 de ani de la apariþia miºcãrii
Dada, care a luat naºtere oficial pe
6 februarie 1916, ºi baronesei Elsa
von Freytag-Loringhoven, cea care,
cu câþiva ani înainte, «aruncase se-
minþele non-conformismului ultra
provocator pe strãzile New York-
ului, fiind consideratã „Dada befo-
re Dada”, „Mama of Dada”».

Protagoniºti sunt Irinel Anghel
(cãreia îi aparþin ºi conceptul, cos-
tumele ºi coordonarea artisticã),
Luiza Mitu, Daniela Ionescu, An-
drada Bãleanu, Irina Maria Niþu,
Andra Radu, Eliza Maria Voinea,
Laura Dobricã, Ioana Stama, Ro-
berta Ionescu ºi Ela Stoica. «Ima-
ginaþia trãieºte în Þara de Dincolo

Live expo & dada
performance, la 100 de ani
de la apariþia miºcãrii Dada

de Copy / Paste. Noutatea se naº-
te din refuzul imitaþiei. Iar evoluþia
e posibilã numai prin experienþe
extra-ordinare, acele „anomalii”
sau „rebuturi” ale fabricii de stan-
darde», spune artista Irinel Anghel.

«Elsa von Freytag-Loringhoven
(1874-1927) – poetã, performan-
ce artist, artist vizual, designer,
troublemaker – a fost „Dada în
carne ºi oase”. ªi-a trãit viaþa ca
pe un proiect artistic dedicat elibe-
rãrii de convenþii ºi a injectat astfel
spiritul Dada în existenþa sa de zi
cu zi ºi a celor cu care a intrat în
contact. Dupã 100 de ani, avem
ºansa sã înþelegem un artist pre-
cum Elsa von Freytag-Loringho-
ven, sã primim mesajul ei de asu-
mare a libertãþii, de expansiune ºi
dedicare pentru arta vie, pentru fic-
þiunile reale pe care le putem de-
clanºa ºi experimenta în viaþa de zi
cu zi», precizeazã organizatorii.

MAGDA BRATU

ªi anul acesta, Ocrotitorii
învãþãmântului teologic de grad
universitar din Craiova au fost
cinstiþi în mod deosebit la
Craiova. Sâmbãtã, 30 ianuarie, în
zi de prãznuire a Sfinþilor Trei
Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul ºi Ioan Gurã de Aur,
studenþi ºi cadre didactice ale
Facultãþii de Teologie au partici-
pat la Sfânta Liturghie arhiereas-
cã sãvârºitã la Paraclisul mitro-
politan „Maica
Domnului -
Dudu” de un
numeros sobor
de ierarhi, preoþi
ºi diaconi.

La ceas de
aleasã sãrbãtoa-
re, au slujit la
altarul Bisericii
„Maica Precista
de la Dud”
Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Irineu,
Arhiepiscopul
Craiovei ºi
Mitropolitul
Olteniei,
Inaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanu-
fie, Arhiepiscopul Râmnicului,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Streha-
iei, Preasfinþitul Pãrinte Sebas-
tian, Episcopul Slatinei ºi Roma-
naþilor ºi Preasfinþitul Pãrinte
Emilian Loviºteanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicu-

Facultatea de TFacultatea de TFacultatea de TFacultatea de TFacultatea de Teologie din Craiova,eologie din Craiova,eologie din Craiova,eologie din Craiova,eologie din Craiova,
în haine de sãrbãtoareîn haine de sãrbãtoareîn haine de sãrbãtoareîn haine de sãrbãtoareîn haine de sãrbãtoare

lui. În cadrul Sfintei Liturghii a
fost sãvârºitã hirotonia întru
diacon a prof. lector univ. dr.
Ionel Ungureanu, iar preot lector
univ. dr. Adrian Maziliþa a primit
rangul preoþesc de iconom
stavrofor.

Momentele dedicate Sfinþilor
Trei Ierarhi au continuat în sala
de festivitãþi a Centrului de
restaurare, conservare patrimo-
niu ºi vizualizare al Facultãþii de

Teologie, cu o întrunire festivã în
cadrul cãreia a fost omagiatã
personalitatea ºi viaþa Sfinþilor
Trei Ierarhi. Manifestarea a
debutat cu o evocare a vieþii ºi în
special a învãþãturilor lãsate
moºtenire de cei trei mari ierarhi
ai Bisericii noastre, în prezentarea

pãrintelui lector univ. dr. Ion
Sorin Bora, urmatã de o prezen-
tare a activitãþilor ºi rezultatelor
obþinute la nivel academic de
Facultatea de Teologie din
Craiova în anul 2015 ºi a proiec-
telor pentru anul 2016 fãcutã de
prodecanul facultãþii, pãrintele
conferenþiar univ. dr. Adrian
Ivan. Atmosfera de bucurie
duhovniceascã a fost întregitã de
Corul Facultãþii de Teologie  care

a susþinut un scurt
concert de muzicã
psalticã, sub
bagheta pãrintelui
lector univ. dr.
Adrian Maziliþa.

În cuvântul de
încheiere, IPS
Pãrinte Irineu,
Mitropolitul
Olteniei ºi decanul
Facultãþii de
Teologie din
Craiova, a expri-
mat bucuria
comuniunii în
cuvânt de laudã ºi
rugãciune, prilejui-
tã de sãrbãtoarea
Sfinþilor Trei

Ierarhi. „În aceastã ambianþã de
rugãciune, de cântare sfântã ºi de
comuniune frãþeascã, aducem
cinstire Sfinþilor Trei Ierarhi ºi-i
rugãm sã ne fie ºi în continuare
ocrotitori ºi mijlocitori înaintea
Pãrintelui Ceresc”, a spus
Pãrintele Mitropolit Irineu.
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Cel puþin o persoanã a murit ºi
alte 11 au fost rãnite, ieri, într-un
atac sinucigaº ce a vizat o secþie
de poliþie din capitala afganã Ka-
bul, din zona Deh Mazang. Iniþial,
în zonã se auzise o explozie, în
apropiere de clãdirea Parlamentu-
lui afgan, potrivit martorilor, nefi-
ind raportate victime. Un atacator
kamikaze s-a detonat în timp ce
aºtepta afarã alãturi de un grup de

Malta, investigatã
de Comisia

Europeanã pentru
7.000 de vize
Schengen

acordate unor
algerieni

Malta a emis aproximativ
7.000 de vize Schengen unor
cetãþeni algerieni, cazul fiind
investigat de Comisia Euro-
peanã. Conform presei
malteze, autoritãþile au
acordat vize Schengen la
aproximativ 7.000 de cetãþeni
algerieni în ultimele 18 luni.
Cazul a ajuns în atenþia
autoritãþilor europene. “Presa
maltezã a relatat recent cã
cetãþeni algerieni au obþinut
vize pentru a cãlãtori în
Spaþiul Schengen, deºi în
Malta au petrecut doar câteva
ore. Spaþiul Schengen riscã
sã fie subminat ºi slãbit dacã
existã nereguli din partea
autoritãþilor malteze”, a
declarat eurodeputata france-
zã Elisabeth Morin-Chartier.
“Pe baza acestor informaþii,
Comisia Europeanã va
cerceta cazul, pentru a stabili
dacã aceste practici sunt în
concordanþã cu reglementãri-
le Uniunii Europene”, a
reacþionat Dimitris Avramo-
poulos, comisarul UE pentru
Afaceri Interne, Migraþie ºi
Cetãþenie. Potrivit ziarului
Malta Independent, fostul
consul general maltez din
Alger, Robert Falzon, a fost
audiat de poliþia maltezã.
Robert Falzon este vãrul
tatãlui premierului maltez,
Joseph Muscat.

50 de persoane,
ucise de Boko

Haram în Nigeria
Aproximativ 50 de persoa-

ne au fost ucise într-un sat
din nord-estul Nigeriei de
luptãtorii grupãrii Boko
Haram, care erau înarmaþi
cu pistoale ºi materiale
explozive. Locuitorii ºi o
persoanã care oferea ajutor
umanitar au spus cã cel puþin
50 de persoane au fost ucise
în atac, care a avut loc dupã
rugãciunea de searã în
regiunea populatã în cea mai
mare parte de musulmani.
Malam Masa Dalori, un lider
al comunitãþii, a spus cã
atacatorii au venit în limuzi-
ne ºi au început sã tragã
focuri de armã. “Multe
persoane au fugit, inclusiv
eu”, a mai spus acesta.
“Când ne-am întors diminea-
þa, întreaga comunitate era
devastatã. Cel puþin 50 de
persoane au fost ucise, ºi
multe altele sunt rãnite”, a
adãugat el.

Austria accelereazã formalitãþi-
le prin care imigranþii pot fi depor-
taþi. În plus, extinde cu Maroc,
Algeria ºi Tunisia lista þãrilor con-
siderate sigure, unde pot fi trimiºi
înapoi. Pentru deportãri vor fi fo-
losite inclusiv avioane ale armatei
C-130 Hercules. Procedura de ana-
lizare a unei cereri de azil va fi scur-
tatã la câteva zile. Pânã acum dura
luni întregi sau chiar ani pânã ce
autoritãþile dãdeau un rãspuns.
Austria e copleºitã de refugiaþi - ºi
dacã, iniþial, imigranþii au fost pri-
miþi cu simpatie, acum austriecii
sunt tot mai îngrijoraþi. Pentru a
încerca sã stãvileascã fluxul de re-
fugiaþi, la graniþa cu Slovenia a fost

Germania ºi Austria iau noi mãsuriGermania ºi Austria iau noi mãsuriGermania ºi Austria iau noi mãsuriGermania ºi Austria iau noi mãsuriGermania ºi Austria iau noi mãsuri
pentru repatrierea imigranþilorpentru repatrierea imigranþilorpentru repatrierea imigranþilorpentru repatrierea imigranþilorpentru repatrierea imigranþilor

ridicat un gard; pânã acum însã
fãrã rezultat. Germania negocia-
zã cu Turcia, Iordania ºi Liban
pentru a le convinge sã preia ºi
mai mulþi refugiaþi din regiune,
astfel încât civilii din Siria sã nu
mai porneascã spre Europa. De
altfel, cancelarul german Angela
Merkel declara cã e dezamãgitã
de europeni. “Nu pot sã înþeleg
de ce Uniunea Europeanã, care
are 500 de milioane de locuitori,
nu poate primi, de exemplu”, un
milion de sirieni, a declarat An-
gela Merkel.Merkel e optimistã ºi
afirmã cã imediat ce conflictele din
Siria ºi Irak vor lua sfârºit refugia-
þii se vor întoarce acasã.

Oraºul german Nurenberg gãzduieºte
zilele acestea cel mai mare târg de ju-
cãrii din lume. Un numãr record de
76.000 de comercianþi din 60 de þãri s-
au apaptat vremurilor moderne în spe-
ranþa cã îi vor cuceri pe copii ºi cã îºi
vor spori considerabil încasãrile. La
târgul de la Nurnberg copiii au cea mai
importantã misiune: trec pe la cele
aproape 3.000 de standuri, testeazã ju-
cãriile noi ºi le dau note. Cele mai ino-
vatoare jucãrii ale anului sunt însã pre-
miate de un juriu de specialitate, pe ca-
tegorii de vârstã. Anul acesta, cea mai
reuºitã jucãrie pentru copiii mai mici de
doi ani a fost aleasã “Globber 5 in 1”. Îi
ajutã pe cei foarte mici la mers, iar mai
târziu poate fi transformat uºor într-o
trotinetã. Iar pentru cei între 2 ºi 5 ani,
cel mai reuºit este un kit de construcþie

Franþuzoaica Jacqueline Sauva-
ge, care ºi-a omorât soþul dupã
ce a maltratat-o toatã viaþa, a ob-
þinut graþierea prezidenþialã. Pre-
ºedintele Francois Hollande afir-
mã într-un comunicat cã e vorba
despre o situaþie excepþionalã.
Cazul femeii în vârstã de 68 de
ani a stârnit multã emoþie în Fran-
þa, iar opinia publicã s-a mobilizat
masiv pentru a-i cere graþierea.
Coºmarul lui Jacqueline Sauvage
a durat 47 de ani;
aproape o jumãtate
de secol de bãtãi ºi
agresiuni sexuale,
inclusiv asupra celor
4 copii pe care-i
avea cu soþul ei. În
2012, dupã ce fiul
lor s-a sinucis, Jac-
queline Sauvage ºi-
a împuºcat soþul. A
fost condamnatã la
10 ani de închisoa-
re, sentinþã confir-
matã în decembrie
de Curtea de Apel.
Singura ei ºansã era

Atac sinucigaº la o secþie
de poliþie din apropierea clãdirii

Parlamentului în Kabul
oameni pentru a intra în
secþia de poliþie. Purtã-
torul de cuvânt al poli-
þiei din Kabul, Moham-
mad Ismail Kawusi, a
precizat cã, pe lângã vic-
tima decedatã, 11 rãniþi
au fost transportaþi la
spital. Capitala a fost vi-
zatã de o serie de atacuri
sinucigaºe luna trecutã,
printre care cel soldat cu
moartea a ºapte jurnaliºti
de la o televizune priva-
tã în condiþiile în care
talibanii încearcã sã-ºi
intensifice lupta împotri-
va guvernului afgan. În

urmã cu douã sãptãmâni, amba-
sada Rusiei din Kabul a fost vizatã
de un atentat cu maºinã-capcanã
în care cel puþin cinci persoane au
fost ucise, iar alte 20 au fost rãni-
te. Forþele afgane se confruntã cu
atacuri din ce în ce mai frecvente
din partea talibanilor, care au re-
vendicat un atac cu rachetã asu-
pra ambasadei Italiei din Kabul de
la jumãtatea lunii ianuarie.

Franþuzoaica Jacqueline Sauvage,
care ºi-a omorât soþul dupã ce acesta
a maltratat-o toatã viaþa, a fost graþiatã

graþierea prezidenþialã. Vecini,
rude, necunoscuþi - toatã lumea
s-a mobilizat ºi a cerut preºedin-
telui sã o graþieze. “Trebuie sã
facem ceva. Femeia asta trebuie
eliberatã, a suferit destul”. Cele
trei fiice ale Jacquelinei au fost
primite la Elysee de preºedintele
Hollande; el a cerut un timp de
gândire, iar asearã a anunþat de-
cizia de a o graþia, printr-un co-
municat pe site-ul preºedinþiei.

Cel mai mare târg de jucãrii din lume s-a deschis la Nurenberg
pentru începãtori. Micii pasionaþi pot
alege din mai multe variante: o maºinã
de poliþie, un Jeep sau o ambulanþã. La
categoria 6 ºi 10 ani câºtigãtoare sunt
baloanele. “Bunch O Balloons” e mai
mult o idee nãstruºnicã despre cum poþi
sã umfli cu apã 100 de baloane în mai
puþin de un minut. Producãtorii au so-
luþii interesante ºi pentru timpul liber
al adolescenþilor ºi al familiei: un sis-
tem electronic pe care copiii îl con-
struiesc singuri ºi care îi învaþã pro-
gramarea prin joc. Fabricanþii se adap-
teaze exigenþelor pãrinþilor: jocurile sã
fie educative. Norocoºii care au ajuns
la târgul de jucãrii de la Nurenberg au
putut sã aleagã de la jocuri pentru mo-
delaj sau pentru dezvoltarea capacitã-
þii de creaþie pânã la machete de tre-
nuri ºi pãpuºi.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PALATUL Copiilor Craiova

anunþã scoaterea la concurs a
postului contractual temporar va-
cant de îngrijitor- 1/1 normã, stu-
dii generale sau medii, treapta
profesionalã I din cadrul Palatu-
lui Copiilor Craiova. Condiþiile
generale de participare sunt cele
prevãzuute de art.3 din Anexa la
HG nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor superioare a persona-
lului contractual din sectorul bu-
getar plãtit din fonduri publice, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare: a) are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta mini-
mã prevãzutã de normele în vigoa-
re; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnã-
tate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eli-
berate de medicul de familie sau
de unitãþile sanitare abilitate a
avizului psihologic eliberat de
persoane/instituþii abilitate; f) în-
deplineºte condiþiile de studii ºi
de vechime; g) nu a fost condam-
natã definitiv pentru sãvârºirea
unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autori-
tãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãp-
tuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei in-

fracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiþii specifice pentru
participare la concurs: -studii ge-
nerale/medii, -treapta profesiona-
lã I, -vechime în domeniul studii-
lor de minim 1 an. Calendarul con-
cursului: înscrierile la concurs se
fac la sediul Palatului Copiilor
Craiova, Str.Simion Bãrnuþiu,
nr.20, pânã la data de 10.02.2016.
Concursul se va organiza dupã
cum urmeazã: 1.Selecþia dosare-
lor depuse: 11.02.2016. 2.Susþine-
rea probei scrise: 17.02.2016, ora
10.00. 3.Susþinerea probei de in-
terviu: 25.02.2016, ora 11.00. Re-
laþii suplimentare se pot obþine la
sediul Palatului Copiilor Craiova,
de la compartimentul secretariat,
doamna Vãduva Anca la nr. de tel.
0351.413.110 sau 0251.534.511.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
prin Centrul Multifuncþional Cra-
iova  scoate la licitaþie publicã
deschisã în vederea închirierii
spaþiilor disponibile (spaþii depo-
zitare subsol, spaþiu expoziþional
Etaj 1; spaþii birouri- etaj 2). Do-
cumentaþia necesarã se procu-
rã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26, etaj
2, camera 211. Data limitã pen-
tru depunerea ofertelor  este în
fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri pânã la orele 11.00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifunc-
þional Craiova, str. Târgului nr. 26,
saptãmânal –în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00, Re-
laþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

Casa de Asigurãri de Sãnã-
tate Dolj organizeazã la sediul in-
stituþiei concurs de recrutare în
data de 02.03.2016, ora 10,00 –
proba scrisã, ºi în termen de ma-
ximum 5 zile lucrãtoare de la data
susþinerii probei scrise –interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii publice de execuþie vacan-
te :Consilier, cl.I grad profesional
superior- 2 posturi. Condiþiile de
participare la concurs, bibliogra-
fia ºi actele solicitate candidaþi-
lor pentru dosarul de înscriere se
afiºeazã la sediul C.A.S. Dolj ºi pe
site-ul CAS Dolj. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune
la C.A.S. Dolj – Compartimentul
Resurse Umane în termen de 20
zile de la data publicãrii în Moni-
torul Oficial, partea a III-a. Dosa-
rul de înscriere la concurs trebu-
ie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49
din H.G. nr. 611/2008, modificatã
ºi completatã de H.G. nr. 1173/
2008. Relaþii suplimentare se pot
obþine la Compartimentul Resur-
se Umane ºi la nr. de telefon:
0251/406666 –int. 140.

S.C. PET PERS INVEST SRL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei  de mediu privind ac-
tivitatea „DEPOZITÃRI” ce se
desfãºoarã în sat Mihãiþa, str. Dan
Defleury, nr. 80. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 17.02.2016.
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Anunþul tãu!
Cabinetul Individual  de  Insol-

venþã Durlã  Sorin Daniel  notificã
toþi creditorii privind  deschiderea
procedurii simplificate de insol-
venþã prevãzutã de legea 85/2014
împotriva debitoarei  S.C. NTS LO-
GISTIC  S.R.L., cu sediul în Craio-
va, Bdul. Decebal, nr. 120B, jude-
þul Dolj, numãr de înregistrare în
Registrul Comerþului J16/2029/
2011, CUI 29380455. Dosarul  este
înregistrat  la Tribunalul Dolj, str.
Brestei, nr. 129, Craiova, secþia a
II-a civilã, cu numãrul 10833/63/
2015. Conform sentinþei nr.  5/2016
din 13.01.2016, termenul  limitã de
depunere a cererilor de creanþã
este stabilit pentru 10.02.2016.
Termenul limitã pentru verificarea
creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar
al creanþelor este 24.02.2016. Ter-
menul limitã pentru depunerea, so-
luþionarea  eventualelor  contesta-
þii  ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor este 16.03.2016.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de consilier juri-
dic în cadrul Compartimentului
Facturare, Recuperare Debite ºi
Contractare. Dosarele se depun la
sediul societãþii pânã la data de
11.02.2016, ora 16.00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de administrator în
cadrul Serviciului Administrativ,
Pazã ºi Secretariat. Dosarele se de-
pun la sediul societãþii pânã la data
de 11.02.2016, ora 16.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la tele-
fon 0251/412.628, interior 119.

ANUNT

Comuna Cârcea organizeazã la sediul Primãriei Cârcea, din Cârcea, str. Aeropor-
tului nr. 45 concurs în data de 23.02.2016, orele 10,00 (probã scrisã), pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de execuþie, vacante, de inspec-
tor de specialitate gradul IAîn cadrul compartimentului financiar-contabil.

Concursul pentru ocuparea funcþiilor publice vacante constã în susþinerea a 3 etape,
dupã cum urmeazã:

-selecþia dosarelor
-proba scrisã -23.02.2016, orele 10,00
-interviul –data ºi ora susþinerii probei interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele

probei scrise

In vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþii genera-
le, conform art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare si totodata ur-
matoarele conditiii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ºtiinþe economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine

documentele prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografie

-Legea nr.215/2001 privind Administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare(cap. I, cap. II, cap. III, cap IV, cap. IX, cap. X, , cap. XII)

-Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (titlu IX) actualizatã
-HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/

2015 privind Codul Fiscal
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, actualizatã
-Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare
-Legea 82/1991 a contabilitãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaþiile fi-

nanciare anuale individuale ºi situaþiile financiare anuale consolidate, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

-Legea 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolventã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

-OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organiza-
rea, evidenta ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale, cu modificãrile ºi com-
pletarile ulterioare

-OUG nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifi-
carile ºi completãrile ulterioare

-HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziþie publicã din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Or-
donanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi-
þie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesi-
une de servicii

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului in Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Primãriei Câr-
cea, din Cârcea, str. Aeroportului nr. 45.

   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primariei Cârcea, din Carcea, str. Aero-
portului nr. 45, tel: 0251458121, 0251458107, d-na Georgescu Viorica Mihaela.
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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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comercialã
angajeazã fierari-betoniºti
ºi dulgheri cu experienþã
în domeniu. Se oferã sa-
lariu 2.300 Lei ºi cazare
pentru Bucureºti. Telefon
0726/513.672.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, mar-
ca Espero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucu-
reºti (zona Dristor). Tele-
fon: 0724/167.883.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
2 camere semidecoman-
dat Valea Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Filiaºi- apartament 2 ca-
mere, central, etaj 1. Tele-
fon: 0758/883.182

Vând apartament 2 ca-
mere - Sinaia, etaj 1, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu
apartament + diferenþã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.

Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Te-
lefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din fon-
tã, jenþi cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
Vând solar 100 mp profe-
sional din arcade montate
pe pivoþi. Se mutã rapid pe
altã culturã sezonierã. Te-
lefon: 0786/391.745.
Vând 2 telefoane mobile, 1
tabletã, 1 mobil noi. Preþ 200
lei. Telefon: 0762/728.493.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã.
Telefon: 0752/236.667.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 2 februarie 2016

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

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

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.

DIRECÞIA  URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Serviciul  - Urbanism si nomenclatura urbana

În vederea elaborãrii noului Plan Urbanistic Gene-
ral al municipiului Craiova, persoanele interesate sunt
invitate ca pânã la data de 29.02.2016 sã prezinte Pri-
mãriei municipiului Craiova propuneri ºi sugestii pri-
vind aspectele de ordin urbanistic considerate ca trebuind
a fi avute în vedere la elaborarea PUG-ului, precum ºi
deficienþele urbanistice constatate ºi care se doresc a fi
remediate. Propunerile se vor depune în scris la registra-
tura Primãriei municipiului Craiova din strada Alexan-
dru Ioan Cuza, nr. 7 sau pe adresa de e-mail a instituþiei:
consiliulocal@primariacraiova.ro.

Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mili-
tari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi cu buºon de
aerisire - 10 lei elementul.
Telefon: 0351/800.654.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 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.
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
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi 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 cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament mo-
bilat Valea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã cãmin
mobilatã (lângã Confecþii).
Telefon: 0767/305.817.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã
lângã Craiova caut doam-
nã serioasã pentru priete-
nie, cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
S.C. FOTO MARIA SRL
identificatã cu J16/98/
2000 ºi CUI 12813040
anunþã pierderea Ane-
xei -Certificat punct de
lucru, str. Regina Ma-
ria nr.4, Râmnicu Vâl-
cea, judeþul Vâlcea.
Se declarã nul.
Expert Contabil  STÃNI-
CÃ NICOLAE – pierdut
ªtampilã Nr. 2177/ 2015.
Se declarã nulã.
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Campionatul Naþional de lupte (libere ºi
greco-romane), seniori, disputat în wee-
kend, la Polivalentã, s-a încheiat cu o zes-
tre bogatã pentru craioveni, care au bifat
nu mai puþin de 11 medalii. Dintre acestea,
8 (1 aur, 6 argint, 1 bronz) au fost trecute

11 dintre medalii rãmân în Bãnie
CS Universitatea, o premierã, locul întâi în clasamentul pe cluburi

în contul CS Universitatea,
ocazie cu care sportivii pregã-
tiþi de fraþii Aurel ºi Marius Cim-
poeru au obþinut locul întâi în
clasamentul pe cluburi, o pre-
mierã la seniori, devansând pe
Steaua.

Ionuþ Moise (foto stânga) a
devenit campion pentru a treia
oarã consecutiv, învingându-l
în finala de la “libere”, catego-
ria 70 de kilograme, pe colegul
sãu de club Ionuþ Rãduicã. Alã-
turi de Rãduicã, pe a doua
treaptã au mai urcat Alexandra
Anghel (63 kg), Sergiu Con-
stantin (57 kg), Florentin Mân-
zalã (65 kg), Ion Plop (74 kg)
ºi Ion Pâslaru (97 kg), în timp
ce Mãdãlin Mânzalã (74 kg) a
obþinut medalie de bronz.

Celelalte trei distincþii, toate
de bronz, au fost cucerite de Amelia Doanã
(48 kg) ºi Andreea Ciurezu (75 kg) – am-
bele de la CSM Craiova (antrenor Petre
Banciu), ºi de ªtefania Iana (53 kg) – legi-
timatã la cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu“ (antrenor Valentin Boboºca).

Deºi pornea
doar cu ºanse
teoretice la victoria
finalã, reprezentati-
va Germaniei a
cucerit, duminicã
searã, la Cracovia,
al doilea sãu titlu
continental,
trecând în ultimul
act de mult mai
bine cotata selecþi-
onatã a Spaniei,
scor 24-17.

Nemþii au
început în trobã
disputa, distanþându-se la 5-1 (min. 10).
Ecart ce avea sã se regãseascã pe tabelã
ºi la pauzã, unde s-a intrat cu 10-6.

Spaniolii nu s-au regãsit nici dupã
reluare, iar germanii au zburdat spre
titlu: 14-8 (38), 17-10 (47), 21-13 (53).

Cel mai bun realizator al trupei
pregãtite de islandezul Dagur Sigurdsson
a fost Kai Hafner (7 reuºite). La iberici a
ieºit în faþã Raul Entrerrios, care a
punctat de 5 ori.

Cele douã finaliste se întâlniserã ºi în
prima fazã a grupelor, victoria revenin-
du-le atunci spaniolilor, scor 32-29, în

Germania, “uber alles”

ceea ce avea sã rãmânã singura sincopã
a Germaniei.

Precedenta ocazie în care nemþii
fuseserã “deasupra turturor” (cu referire
la titlu) se consemnase în 2004, la
capãtul unei finale cu Slovenia, þara
gazdã a acelui turneu final.

În meciul pentru bronz, victoria a
revenit învinsei Spaniei din semifinale,
Croaþia, care a dispus, tot la o diferenþã
de 7 “lungimi”, de Norvegia, 31-24. ªi
Croaþia cu Norvegia fuseserã rivale în
prima etapã a grupelor, când s-au impus
scandinavii, scor 34-31.

De miercuri ºi pânã sâmbãtã, sala
de spor t  a  Liceului  cu Program
Sportiv „Petrache Triºcu”, din Cra-
iova, a gãzduit întrecerile Campio-
natului Naþional de spadã rezervate
juniorilor. S-a concurat la patru pro-
be, individual ºi pe echipe atât la
masculin, cât ºi la feminin.

Sportivii craioveni au obþinute
cele mai bune rezultate la masculin
pe echipe ºi la feminin individual,
fiind vorba despre douã medalii de
bronz. La cea dintâi dintre probe,
desfãºuratã joi, urbea noastrã a ur-
cat pe ultima treaptã a podiumului
prin sportivii de la LPS Craiova 2,
care au trecut în finala micã de co-
legii lor de la LPS Craiova 1, scor
45-42. La învingãtori au concurat
ªtefan Bivolaru, Andrei Dogaru ºi
Claudiu Vasilescu. În concurs au luat
startul nouã formaþii.

Trecând la feminin individual, vi-
neri, Craiova a luat bronzul graþie Ale-

DIGI SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Meci amical: România – Zimbru

Chiºinãu.

DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: SCM U

Craiova – CSU Atlassib Sibiu / 20:00 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: HCM Baia Mare – HC Dunarea Brãila
/ 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassuolo – Roma.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Bucureºti

- Medicina CSS Tg. Mureº / 20:00, 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Bastia, Montpellier

Douã “bronzuri” pentru amfitrionii craioveni,
la Campionatul Naþional de spadã juniori

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– Marseille.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL Anglia – Premier League: Sunder-

land – Manchester City.

EUROSPORT 1
19:30 – FOTBAL DE SALÃ – Campionatul Euro-

pean, la Belgrad, în Serbia: Serbia – Slovenia / 21:45 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Leicester – Liver-
pool.

EUROSPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Trabzonspor –

Izmir.

xandrei Deciu (CSU Craiova). La
start s-au reunit 60 de sportive de la
10 cluburi, iar urmãtoarele craioven-
ce prezente în ierarhia finalã au fost
Sabina Ecobici (CSU Craiova, locul
8) ºi Andrea Vîrban (LPS Craiova,
locul 9).

De o medal ie  de bronz a  fost
aproape Craiova ºi la echipe femi-
nin, LPS 1 înclinându-se, sâmbãtã,
în finala micã, în faþa celor de la CS
UNEFS Bucureºti, scor 40-45. Pen-
tru trupa de la “Petrache Triºcu” au
luptat Alexandra Pãtru, Andreea Vir-
ban ºi Roxana Cojocaru. Au partici-
pat 15 echipe.

Finalmente, la individual mascu-
lin, probã cu care s-a deschis CN,
Craiova a avut primul sportiv abia pe
locul 8, ocupat de Mihai Bigea. Aces-
ta a fost secondat imediat de Robert
Postelnicu ºi Mihai Oprea – toþi LPS
Craiova. S-au prezentat 51 de spor-
tivi de la ºapte cluburi.

LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)LUPTE – CAMPIONATUL NAÞIONAL (SENIORI)
HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)
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Într-un amical disputat dumini-
cã seara în Antalya, Universitatea
Craiova a pierdut în faþa ocupantei
locului 4 din prima ligã maghiarã,
FC Paksi. Unicul gol a fost marcat
în minutul 44, de Janos Hahn, care
a reluat de pe colþul scurt o cen-
trare din dreapta. În minutul 88,
bulgarul Hristo Zlatinski a ratat un
penalty obþinut de Mãzãrache, bul-
garul ºutând previzibil, iar Molnar

Baschetbaliºtii de la
SCMU Craiova joacã astãzi,
de la ora 18, în Sala Poliva-
lentã, un meci foarte impor-
tant pentru intrarea în play-
off, contra celor de la Atlas-
sib Sibiu. Alb-albaºtrii ocu-
pã locul 6, ultimul care asi-
gurã intrarea directã în play-
off, în timp ce adversarii de
astãzi se aflã pe poziþia a pa-
tra. Dacã vor reuºi sã treacã
de sibieni, elevii lui Oliver
Popovic îi vor egala în cla-
sament. Este o perioadã ex-
trem de dificilã pentru bas-
chetbaliºtii din Bãnie, care au
întâlnit Oradea ºi vor juca în
timp de o sãptãmânã cu Si-
biul, Mureºul ºi “U” BT Cluj,
adicã primele patru echipe
din Liga Naþionalã. Antreno-
rul Oliver Popovic nu-ºi pro-
pune însã un obiectiv pe un
calup de meciuri, spunând cã
este foarte important ca ju-
cãtorii sãi sã se gândeascã
doar la urmãtorul joc.

“La începutul sezonului,
obiectivul nostru era sã in-
trãm în Top 8, iar acum avem
ºanse mari sã pãtrundem în primele
6 echipe la finalul sezonului regu-
lat, ceea ce ne-ar permite califica-
rea directã în play-off. Meciul cu
Sibiul este foarte important, echi-
pa care va câºtiga va avea ºanse
mai mari pentru Top 6. ªtim cum
joacã ei, foarte rapid, au o tranziþie

Craiova – Sibiu, duelCraiova – Sibiu, duelCraiova – Sibiu, duelCraiova – Sibiu, duelCraiova – Sibiu, duel
pentru locul 4 în Liga Naþionalãpentru locul 4 în Liga Naþionalãpentru locul 4 în Liga Naþionalãpentru locul 4 în Liga Naþionalãpentru locul 4 în Liga Naþionalã

Baschetbaliºtii de la SCMU disputã un meci extrem
de important astãzi, de la ora 18, în Sala Polivalentã

bunã. Nu ne facem calcule pe ce
loc vom termina sezonul regulat
sau unde ne vom opri. Toatã lu-
mea îºi doreºte sã ne luptãm pen-
tru titlu, dar nu ne gândim mai de-
parte de meciul urmãtor, ne con-
centrãm doar pe partida cu Sibiul“
a spus Oliver Popovic.

 “Ne aºteptãm un meci
extrem de greu, contra unei
echipe redutabile, care a sur-
prins în acest sezon câºti-
gând atâtea meciuri. Am pier-
dut în tur pe terenul lor ºi
acum vrem revanºa. Este
foarte important pentru noi
aportul publicului, ne ajutã
foarte mult fanii ºi ºtim cât
de mult îi afecteazã ºi pe ad-
versari atmosfera din Poliva-
lentã. Cã vin 2.000 de spec-
tatori, cum se întâmplã de
obicei, sau 4.000, aºa cum a
fost cazul cu Dinamo, noi
simþim cãldura fanilor ºi îm-
preunã putem face lucruri
frumoase” a spus Bogdan
Popescu.

“Avem ºanse bune sã câº-
tigãm împotriva Sibiului.
Cheia va fi defensiva, avem
o medie mai mare de înãlþi-
me ºi vrem sã profitãm de
acest lucru” a declarat Ra-
denko Pilcevic.

Dintre cei trei jucãtori sârbi
care sunt indisponibili, Micic
se va reface primul, el putând
reveni în meciul de la Târgu

Mureº, din acest week-end, chiar
în sala în care a suferit accidenta-
rea, în prima manºã a Cupei Ro-
mâniei. Milivoje Bozovic ar putea
apãrea ºi el la partida cu “U” Cluj,
în timp ce Bozo Djurasovic mai are
de aºteptat, revenirea sa fiind ex-
clusã în timpul sezonului regulat.

Programul primelor douã
etape din 2016 ale Ligii I

Liga I – etapa a XXIV-a
Vineri, 12 februarie
Ora 20.30 ASA Tg. Mureº - Pandurii Tg. Jiu

Sâmbãtã, 13 februarie
Ora 18.00 FC Viitorul - CSMS Iaºi
Ora 20.30 Astra Giugiu - CFR Cluj

Duminicã, 14 februarie
Ora 14.00 „U” Craiova - Petrolul Ploieºti
Ora 16.30 Poli Timiºoara - FC Voluntari
Ora 19.00 FC Dinamo - FC Botoºani

Luni, 15 februarie
Ora 20.30 Concordia Chiajna - FC Steaua

Liga I – etapa a XXV-a
Vineri, 19 februarie
Ora 20.30 FC Botoºani - Astra Giurgiu

Sâmbãta, 20 februarie
Ora 18.00 CSMS Iaºi - Poli Timiºoara
Ora 20.30 FC Dinamo - Concordia Chiajna

Duminicã, 21 februarie
Ora 18.00 Petrolul Ploieºti - FC Viitorul
Ora 20.30 CFR Cluj - ASA Tg. Mureº

Luni, 22 februarie
Ora 18.00 Pandurii Tg. Jiu – „U” Craiova
Ora 20.30 FC Voluntari - FC Steaua

Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0
amicalul cu maghiarii de la FC Paksi,
iar Zlatinski a ratat un penalty pe final

Universitatea Craiova – FC Pakºi 0-1
A marcat: Hahn 44.
Universitatea Craiova: Straton (59 L. Popescu) – Achim (81 Cio-

cotealã), Iliev, Acka (82 Hreniuc), Izvoranu (62 R. Petre) – Bãluþã
(68 Burlacu), Zlatinski, Madson (60 Dumitraº), Bancu – Nuno Ro-
cha, Hergheligiu (58 Mãzãrache). Antrenor: Daniel Mogoºanu.

FC Paksi: Molnár - Kulcsár, Bence, Gévay, Szabó - Papp - Koltai,
Kecskés, Bertus, Bartha – Hahn. Au intrat: Bagó, Asztalos, Roden-
bücher, Báló, Kesztyûs, Kõvári, Nagy, Szakály, Balazs, Bajner. An-
trenor: Aurél Csertõi.

Sursã foto: csuc.ro

a reþinut. Cu zece minute înainte,
Simon Mãzãrache a nimerit bara,
singur cu portarul advers, într-o
fazã asemãnãtoare cu cea din fi-
nalul partidei cu FC Voluntari, ulti-
ma de acasã a Craiovei. Daniel
Mogoºanu nu i-a putut folosi pe
cei 3 jucãtori convocaþi la selecþi-
onata divizionarã, Ivan, Mateiu ºi
Vãtãjelu, dar nici pe stoperii Po-
pov ºi Kay. În ultima jumãtate de

orã au fost operate câteva schim-
bãri în echipa craioveanã, dupã ce
maghiarii au înlocuit toþi jucãtorii
de câmp, doar Molnar rãmânând
între buturi.

Despre meciul cu FC Paksi,
antrenorul Victor Naicu a spus:
„A fost un meci de luptã, de an-
gajament. Stricat în mare mãsu-
rã de arbitraj, care a favorizat
jocul dur al ungurilor. Consider

cã repriza a doua ne-a aparþinut
în totalitate, când am ratat prin
Mãzãrache în situaþie de unu la
unu cu portarul, apoi lovitura de
la 11 metri. Acestea au fost cele
mai mari ºanse de gol. Ne bucu-
rã faptul cã echipa a luptat pânã
în ultimul minut, nu s-a mulþu-
mit cu rezultatul de la pauzã. Spi-
ritul acesta de luptã ne dã încre-
dere pentru sezonul ce stã sã în-

ceapã. În acest joc, am folosit
întreg lotul de jucãtori, inclusiv
cinci juniori din cadrul Centru-
lui, pentru cã trebuie sã creascã
ºi ei pe lângã jucãtorii cu experi-
enþã ºi uºor-uºor sã devinã oa-
meni de bazã în echipa noastrã“.

Oltenii vor mai disputa douã
meciuri amicale în Antalya, mâine,
cu Slovan Bratislava ºi pe 4 februa-
rie, cu Sioni Bolnisi.
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