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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pe ãºtia, Popescule, care se
ocupã de drumuri, eu i-aº lãsa
pe drumuri. actualitate / 5

economie / 7
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culturã / 9

Consilierii
municipali au
votat, ieri, într-o
ºedinþã extraordi-
narã, bugetul pe
2016. A fost un nou
prilej de ceartã pe
tema proiectelor
europene. Consi-
lierii opoziþiei i-
au reproºat pri-
marului cã nu a
terminat la timp
lucrãrile începute,
astfel cã finaliza-
rea lor mãnâncã
din bugetul aces-
tui an. Edilul le-a
replicat aleºilor
locali cã reabilita-
rea Parcului
Romanescu a fost
un proiect cu risc
despre care au fost
informaþi la vre-
mea demarãrii lui.
Din vorbã în
vorbã, consilierii
municipali ºi
primarul au mãr-
turisit cã trãiesc,
de fapt, în niºte
lumi paralele.
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Am mai spus-o în câteva oca-
zii ºi, în circumstanþele inedi-
te – ºi cu totul nedorite – ge-
nerate de resuscitarea aiuri-
toare a „cazului” Vintilã Horia
mã simt obligat s-o repet: n-
am fost, nu sunt ºi cred cã nu
voi fi niciodatã un antisemit.
Întâi, fiindcã termenul ºi con-
þinutul sãu mi-au rãmas strãi-
ne pânã târziu, în biografia
mea, de copil nãscut într-un
sat, în care nici mãcar rapor-
turile cu cele câteva familii de
þigan n-au ieºit niciodatã din
normele unei convieþuiri în li-
mitele firescului.

Ford - liderulFord - liderulFord - liderulFord - liderulFord - liderul
vânzãrilorvânzãrilorvânzãrilorvânzãrilorvânzãrilor
de vehiculede vehiculede vehiculede vehiculede vehicule
comerciale dincomerciale dincomerciale dincomerciale dincomerciale din
Europa în 2015Europa în 2015Europa în 2015Europa în 2015Europa în 2015

Din ciclul, inutilitãþi bugetare
sau cum sã dansãm pentru orbi
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Judeþului Dolj cunoaºte, la
aceastã vreme, un reviriment în
sectorul agricol, cel puþin la nive-
lul compactãrii terenurilor. Preþul
cu care se tranzacþioneazã hecta-
rul arabil, de peste 180 de milioane
de lei vechi, relevã cât de impor-
tantã este aceastã resursã naturalã
cu care ne-a binecuvântat Cel de
Sus. Producþia industrialã ºi co-
merþul de tot felul sunt acolo unde
sunt, de ceva ani încoace. Cu si-
guranþã, un indicator pertinent al
declinului producþiei...

„Nu cred cã este„Nu cred cã este„Nu cred cã este„Nu cred cã este„Nu cred cã este
cazul sã fericiþicazul sã fericiþicazul sã fericiþicazul sã fericiþicazul sã fericiþi
un antropologun antropologun antropologun antropologun antropolog
sau sã-l invidiaþisau sã-l invidiaþisau sã-l invidiaþisau sã-l invidiaþisau sã-l invidiaþi
pentru ceeapentru ceeapentru ceeapentru ceeapentru ceea
ce face…”ce face…”ce face…”ce face…”ce face…”

Prof. univ. dr. Nicolae Panea,
într-o conferinþã-provocare la TNC:
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Tudor Gheorghe,
despre propunerea
PSD: Nu voi
schimba scena
poeziei cu cea
a vorbelor goale

Tudor Gheorghe a declarat
cã sigur nu va schimba scena
poeziei cu cea a vorbelor goale,
reacþionând astfel dupã ce
deputatul Cãtãlin Rãdulescu,
preºedintele PSD Diaspora, a
afirmat cã artistul ar urma sã
candideze din partea PSD la
alegerile parlamentare. “Câtã
vreme politica mea este una
singurã ºi consecventã, cea a
culturii naþionale, iar a lor, a
inculturii consecvente, sigur nu
voi schimba scena poeziei cu
cea a vorbelor goale. Cu clar-
obscur, mascãm urâtul ºi
ºtergem formele prea bruºte/
Fãcând sã tacã zbârnâirea
adunãturilor de muºte”, spune
Tudor Gheorghe, într-un mesaj
publicat pe contul sãu de pe
platforma de socializare Face-
book. Reacþia vine dupã ce
deputatul Cãtãlin Rãdulescu,
preºedintele PSD Diaspora, a
declarat cã PSD a iniþiat
discuþii cu Tudor Gheorghe ºi
Florin Piersic pentru a candida
din partea acestui partid la
alegerile parlamentare. “PSD
nu a stat niciodatã bine în
diaspora, dar anul acesta vom
face o figurã frumoasã. Ne
dorim sã avem candidaþi cu
mare notorietate ºi am iniþiat
discuþii cu Tudor Gheorghe ºi
Florin Piersic sã devinã candi-
daþii noºtri. ªtiþi doar cã atât
domnul Tudor Gheorghe, cât ºi
marele Florin Piersic sunt
prieteni ai noºtri ºi suntem în
negocieri avansate cu dumnea-
lor, pentru a deveni candidaþii
noºtri în diaspora”, a declarat,
pentru ziarulprofit.ro, o publi-
caþie din Argeº, deputatul
Cãtãlin Rãdulescu, preºedintele
PSD Diaspora.

“Brexit”: Nici-nici!“Brexit”: Nici-nici!“Brexit”: Nici-nici!“Brexit”: Nici-nici!“Brexit”: Nici-nici!
MIRCEA CANÞÃR

Procurorul general, Tiberiu Niþu
ºi-a înaintat marþi dupã amiazã de-
misia. În comunicatul transmis de
Parchetul General, el precizeazã cã
este un “gest de responsabilitate ºi
onoare’’ în contextul în care nu-
mele sãu este asociat cu “în mod
artificial cu o situaþie de naturã sã
aibã consecinþe asupra imaginii in-
stituþiei”.

El susþine cã nu a solicitat ºi nu a
beneficiat de coloanã oficialã în sen-
sul în care aceastã noþiune este de-
finitã prin lege ºi cã i s-a asigurat
un dispozitiv de însoþire ºi protec-
þie. “Stabilirea unui anumit nivel de
protecþie pentru diverse categorii de
demnitari ºi punerea în practicã a

Douã zile preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, a cãutat la Londra un acord,
între Bruxelles ºi Regatul Unit, pe seama re-
formelor cerute de premierul David Cameron,
la numai 2 zile dupã ce acesta se întreþinuse
cu preºedintele Consiliului European, Jean
Claude Juncker. Dacã data avansatã de Dow-
ning Street va fi reþinutã ar urma ca la 23 iu-
nie a.c., sã se ºtie ce vrea de fapt Anglia: rã-
mâne sau nu în Uniunea Europeanã. La în-
cheierea dialogului, Donald Tusk a spus doar
atât: fãrã acord. Compromisul “convenit”
deunãzi, înseamnã dezacord pe 3 domenii din
4. El va fi dezbãtut de ºefii de stat ºi de gu-
vern la Consiliul din 18-19 februarie a.c.. Re-
vendicãrile britanice - ameliorarea competiti-
vitãþi economiilor europene ºi chestiunea su-
veranitãþii - n-au pus probleme mari negocia-
torilor, dar nu s-a putut ajunge la un numitor
comun. Toate proiectele legislative europene
ar putea fi blocate, dacã o majoritate de 55%

a parlamentelor naþionale cere modificarea
unui tratat european. Iniþial, David Cameron
a cerut dreptul þãrii sale de a fi privatã de alo-
caþiile sociale atribuite resortisaþilor altor þãri
europene instalaþi în Regatul Unit. Timp de 4
ani. Revendicarea este recuzatã de alte þãri,
considerând-o “discriminare”. În schimb lasã
loc unei contra-propuneri a lui Jean CLaude
Juncker, preºedintele Comisiei Europene, ace-
ea de a permite Regatului Unit, dar ºi altor 27
de þãri, sã acþioneze “o frânã de urgenþã”,
în cazul unei presiuni excepþionale din cauza
sosirii excesive a imigranþilor, asupra servi-
ciilor publice. Londra a acceptat aceastã pro-
punere alternativã, dar David Cameron doreºte
ca ºi alte þãri sã-ºi exercite dreptul de veto.
Aici lucrurile se complicã fiindcã Polonia are
de pildã cel puþin 700.000 de resortisanþi care
trãiesc în Regatul Unit ºi fireºte rãmâne sen-
sibilã la acest dosar. UE recunoaºte cã Lon-
dra suportã o presiune excepþionalã care îi

permite lui David Cameron sã acþioneze “frâ-
na de urgenþã”. Un alt punct sensibil al ne-
gocierilor este acela privind extensia decizii-
lor zonei euro ºi asupra þãrilor non-euro, cum
este Regatul Unit. Londra cere dreptul de a
cenzura deciziile luate de euro-zonã. Parisul
ºi Berlinul susþin cã britanicii se pot adresa
Curþii Europene de Justiþie. Întoarse pe toate
feþele, lucrurile rãmân complicate, ºi David
Cameron joacã o carte decisivã: euro-scepti-
cii sunt destul de bine reprezentaþi, în Marea
Britanie, apoi Partidul pentru Independenþa
Regatului Unit (UKIP) clameazã ieºirea din UE,
ºi alegãtorii nu rãmân surzi: la 28 ianuarie,
potrivit ultimului sondaj, 48% din cei chestio-
naþi se pronunþau pentru ieºire, 38% pentru
menþinere ºi 20% indeciºi. Negocierile sunt
aºadar în impas ºi David Cameron încã nu a
luat o decizie, dacã pledeazã sau nu pentru
menþinerea þãrii sale într-o Europã nerefor-
matã, aºa cum doreºte Londra.

Potrivit unor surse parlamenta-
re, plenul ar urma sã fie convocat
miercuri, la ora 10.00, pentru vo-
tul în acest caz. Preºedintele Co-
misiei Juridice, senatorul PNL Cã-
tãlin Boboc, a declarat, marþi, cã
solicitarea privind începerea urmã-

Procurorul general Tiberiu Niþu ºi-a dat demisia
Tiberiu Niþu, procurorul general al României, ºi-a

depus ieri demisia argumentând cã este un gest de
reponsabilitate ºi onoare în condiþiile în care numele sãu
“este asociat în mod artificial cu o situaþie de naturã sã

aibã consecinþe asupra imaginii instituþiei”.
mãsurilor de protecþie sunt atribu-
tul instituþiilor specializate ale statu-
lui ºi nu al beneficiarului protecþiei”,
mai transmite Tiberiu Niþu.

Acesta susþine cã “mãsurile de
protecþie asigurate procurorului ge-
neral al României de cãtre instituþii-
le specializate ale statului sunt pro-
porþionale cu riscurile potenþiale la
care acesta este expus în exercita-
rea anumitor atribuþii de serviciu,
astfel cum acestea sunt prevãzute
de legislaþia în vigoare”. 

Tiberiu Niþu era procurorul ge-
neral al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie din 16
mai 2013. El a fost numit pe aceas-
tã funcþie pe o perioadã de trei ani.

Senatorii din Comisia juridicã au avizat cererea DNA
privind urmãrirea penalã a fostului ministru de Interne

Comisia juridicã a Senatului a avizat, ieri, favorabil
cererea DNA de începere a urmãririi penale împotriva sena-

torului Gabriel Oprea, acuzat de abuz în serviciu, potrivit
unor surse parlamentare. Decizia Comisiei juridice de

avizare favorabilã a solicitãrii DNA a fost luatã cu 9 voturi
“pentru”, unul împotrivã ºi o singurã abþinere. Avizul este
consultativ, urmând ca plenul Senatului sã decidã asupra

ridicãrii imunitãþii parlamentare a senatorului UNPR.

ririi penale împotriva fostului mi-
nistru de Interne Gabriel Oprea,
avizatã favorabil de comisie, va fi
discutatã miercuri în plenul Sena-
tului. “Cu majoritate de voturi,
Comisia Juridicã a dat un aviz fa-
vorabil asupra solicitãrii Procuru-

lui General”, a declarat preºedin-
tele Comisiei Juridice, afirmând cã
raportul comisiei va fi depus pen-
tru a putea fi discutat, miercuri, în
plenul Senatului. Avizul a fost dat
cu 9 voturi “pentru”, un vot “îm-
potrivã” ºi o abþinere, votul fiind
secret.

Pe parcursul dezbaterii, avocata
fostului ministru de Interne a cerut
amânarea deciziei Comisiei Juridi-
ce, pânã când plângerea fãcutã la
DNA va fi soliþionatã, însã senatorii
juriºti au respins solicitarea.

Senatorul UNPR Gabriel Oprea
a declarat, ieri, la ieºirea din Comi-

sia juridicã a Senatului, cã este ne-
vinovat, cã a respectat mereu le-
gea ºi nu a cerut nimic în plus faþã
de alþi foºti miniºtri de interne, su-
gerând cã la baza dosarului sãu se
aflã jocuri politice. “Nu am cerut
nimic în plus faþã de ceilalþi mi-
niºtri de interne. (...) Sunt un om
care am ajutat justiþia, am respec-
tat legea ºi înþeleg foarte bine jocul
de putere”, a declarat Oprea, dupã
audierea sa la Comisia juridicã care
a avizat cererea de urmãrire pena-
lã a fostului ministru de interne
pentru abuz în serviciu în cazul
folosirii coloanelor oficiale.
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Bugetul pe 2016, de departe
cel mai important proiect de ho-
tãrâre pe care trebuie sã îl vote-
ze consilierii municipali, nu putea
sã treacã fãrã încã o luptã în ring
între aleºii opoziþiei ºi primarul în
funcþie. Consilierii liberali, alãturi
de independentul Ionel Panã ºi
uneperistul Teodor Sas, fost vice-
primar al Craiovei, au fãcut front
comun ºi i-au demontat primaru-
lui proiectul de buget.  Cu excep-
þia lui Panã, care a votat favora-
bil, toþi ceilalþi s-au abþinut de la
vot. Cu voturile celorlalþi unepe-
riºti ºi ale social-democraþilor, pro-
iectul de buget a trecut în cele din
urmã. Valoarea lui este, în acest
an, de 130 milioane de euro, cu
50 de milioane de euro mai mic
faþã de cel de anul trecut.

Opoziþia
a ieºit la atac

Deºi i-au reproºat primarului ºi
alte lucruri pe care nu a reuºit sã
le rezolve prin bugetul din acest an,
opoziþia ºi-a concentrat atacul pe

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Consilierii municipali au votat, ieri, într-o
ºedinþã extraordinarã, bugetul pe 2016. A fost
un nou prilej de ceartã pe tema proiectelor eu-
ropene. Consilierii opoziþiei i-au reproºat pri-
marului cã nu a terminat la timp lucrãrile înce-
pute, astfel cã finalizarea lor mãnâncã din bu-
getul acestui an. Edilul le-a replicat aleºilor lo-
cali cã reabilitarea Parcului Romanescu a fost
un proiect cu risc despre care au fost informaþi
la vremea demarãrii lui. Din vorbã în vorbã,
consilierii municipali ºi primarul au mãrturisit
cã trãiesc, de fapt, în niºte lumi paralele.

proiectele pe fonduri europene.
Liberalii i-au spus primarului Lia
Olguþa Vasilescu cã nu s-a preo-
cupat de implementarea investiþii-
lor, motiv pentru care este nevoie
sã se vinã acum cu bani de la bu-
getul local. „Sunt întârziate vreo
zece proiecte cu finanþare euro-
peanã pentru care vom pune 20
milioane de euro de la buget. Mi-
aº fi dorit ca doamna primar sã
stea mai mult pe ºantiere, pentru
cã sunt convins cã avea capacita-
tea sã-i mobilizeze pe constructori,
ºi sã o lase mai uºor cu televiziuni-
le pe la ore târzii”, a spus liberalul
Marian Vasile.

Parcul
Romanescu,

cea mai criticatã
iniþiativã

Acesta a mers ºi mai departe,
spunând cã bugetul nu se bazea-
zã pe necesitãþile craiovenilor, ci
pe ambiþiile personale ale prima-
rului Lia Olguþa Vasilescu. „Din

dorinþa de a avea neapãrat un
proiect cu finanþare europeanã, a
început reabilitarea Parcului Ro-
manescu, care nu a fost terminat
la timp ºi vom pune 8 milioane de
euro de la buget”, a arãtat consi-
lierul liberal. În sprijinul sãu a ve-
nit ºi consilierul UNPR, Teodor
Sas, care i-a reproºat edilului fap-
tul cã nu a dus la bun sfârºit niº-
te proiecte gata scrise. „Nu mai
daþi vina pe fosta administraþie,
doamna primar, pentru cã lucraþi
pe proiectele fostei administra-
þii, ºi nici pe acestea nu aþi reuºit
sã le terminaþi”, a spus Sas, reu-
ºind sã o scoatã din sãrite pe
Olguþa Vasilescu.

În cãutarea noii
liste de proiecte

Tot legat de proiectele cu fon-
duri europene, independentul Io-

nel Panã i-a reproºat primarului

cã nu a prezentat consilierilor un
portofoliu cu proiectele pe care
Primãria Craiova intenþioneazã sã
le implementeze. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu i-a replicat cã
existã un portofoliu cu 30-50 de
proiecte europene. „Dar nu le-am
vãzut”, a insistat Panã. „Dar sunt
peste tot, cum de nu le ºtiþi”, a
rãspuns Olguþa Vasilescu.
„Doamna primar, eu sunt consi-
lier local ºi trebuie sã mi le puneþi
la dispoziþie, nu trebuie sã le caut
pe nu ºtiu unde”, s-a enervat
atunci ºi Panã.

Un cadou otrãvit
ºi un clasament

fruntaº
Liberalul Marinel Florescu a

comparat, la rândul lui, bugetul
pentru 2016 cu un cadou otrãvit
pe care actualul primar îl face vi-
itorului edil care va trebui sã scoa-
tã de la buget bani pentru termi-
narea tuturor proiectelor cu finan-
þare europeanã începute. Ca sã
se apere, primarul Lia Olguþa Va-
silescu a dat citire unui clasament,
despre care a spus cã a fost în-
tocmit de Ministerul Dezvoltãrii
ºi în care Craiova apare pe pri-
mul loc cu 66,66% fonduri UE

atrase, fiind urmatã de Timiºoara
– 62%, Ploieºti – 59% ºi Con-
stanþa – 56%.

Trãim în realitãþi
paralele

Fiecare cu retorica lui ºi lãsând
la o parte discuþia pe proite, con-
silierii au început sã-ºi strige unii
altora. Liberalii i-au sugerat pri-
marului sã se trezeascã la reali-
tate pentru cã oraºul Craiova nu
este în culorile roz pe care le pre-
zintã aceasta, fiind, de fapt, o Cra-
iovã în care cad bucãþi de con-
strucþie din ºcoli, în care nu se
poate circula pe Bariera Vâlcii.
Olguþa Vasilescu a replicat cã,
dimpotrivã, oraºul se aflã pe dru-
mul cel bun deoarece, înainte de
mandatul sãu, erau jumãtate fãrã
canalizare ºi neasfaltatã. Vicepri-
marul Craiovei, Dan Daºoveanu,
a intervenit în acest meci ºi a oprit
jocul. ”Înþeleg cã suntem în cam-
panie deja, dar trãim în douã lumi
paralele, o lume a opoziþiei ºi alta
a celor de la guvernare. Trebuie
sã ne pãstrãm respectul reciproc”,
a spus Daºoveanu. Marian Vasi-
le a fost primul ºi singurul care
ºi-a cerut scuze. De la craioveni.
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Reamintim cã, pe 6 octombrie
2015, în jurul orei 15.00, la sediul
Poliþiei din Dãbuleni s-a prezentat
Florin Fluerãtoru, de 42 de ani,
angajat ca pãdurar în cadrul Oco-
lului Silvic Dãbuleni, care le-a po-
vestit poliþiºtilor cã în seara ante-
rioarã, respectiv luni, 5 octombrie
a.c., în jurul orei 18.00, în timp ce
efectua serviciul de pazã la Canto-
nul 12 Ocolna, împreunã cu ingi-
nerul de la Ocolul Silvic, a surprins
trei bãrbaþi care tãiaserã ilegal ºi se
pregãteau sã sustragã mai mulþi
copaci, în speþã salcâmi. Pãdura-
rul i-a identificat, stabilind cã este
vorba despre Broni Voicu, de 23
de ani, Gilbert Dinu, de 21 de ani
ºi Iulian Sandu, de 19 ani, toþi din
satul Ocolna (comuna Amãrãºtii de
Jos), numai cã cei trei au început
sã-l înjure ºi sã-l ameninþe pe pã-
durar cu acte de violenþã. Dupã ce
au înregistrat sesizarea pãduraru-
lui, poliþiºtii au demarat cercetãri-
le, stabilind cã cele povestite de

Poliþiºtii din cadrul Biroului de
Investigaþii Criminale împreunã
cu poliþiºti din cadrul Secþiilor
Urbane de Poliþie au acþionat, în
municipiul Craiova, pe principa-
lele artere de circulaþie, dar ºi în
locurile aglomerate (Centrul
Vechi, Piaþa Centralã, Piaþa Cra-

Trei autoturisme, un Mercedes,
un Citroen ºi un Mitsubishi au fost
implicate într-un accident petrecut
pe strada Brestei, din Craiova, ieri
dimineaþã, ºoferul Citroen-ului
ajungând la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri
medicale ºi investigaþii. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, din cer-
cetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier
Craiova s-a stabilit cã, în jurul orei
09.15, Ioan Fuior, de 31 de ani,
din Craiova, în timp ce circula la
volanul unui Mercedes, nu a pãs-
trat o distanþã de siguranþã faþã de
un Mitsubishi, care circula în faþa
sa ºi care a oprit pentru a lãsa sã
treacã o altã maºinã, astfel cã a
încercat sã evite impactul trãgând

Craiovean rãnit într-un accident
cu trei maºini pe „Brestei”

Un craiovean de 45 de ani a fost rãnit într-un accident petrecut ieri
dimineaþã, pe strada Brestei din Craiova, în care au fost implicate trei

autoturisme. Vina i-a aparþinut unui alt ºofer, un craiovean de 31 de ani,
care nu a pãstrat o distanþã de siguranþã faþã de maºina care circula în faþa
sa. Cel din urmã este acum cercetat pentru vãtãmare corporalã din culpã.

Condamnat la 2 ani ºi 6 luni deCondamnat la 2 ani ºi 6 luni deCondamnat la 2 ani ºi 6 luni deCondamnat la 2 ani ºi 6 luni deCondamnat la 2 ani ºi 6 luni de
puºcãrie pentru ultraj la pãdurarpuºcãrie pentru ultraj la pãdurarpuºcãrie pentru ultraj la pãdurarpuºcãrie pentru ultraj la pãdurarpuºcãrie pentru ultraj la pãdurar

Minori cercetaþi
pentru furturi ºi tâlhãrii

Poliþiºti din cadrul Poliþiei municipiului Craiova – Biroul
de Investigaþii Criminale, au organizat, luni, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea furturilor din genþi ºi buzunare.
Mai mulþi minori au fost ridicaþi pentru cercetãri, o tânãrã de
17 ani fiind reþinutã ºi introdusã în arest.

ioviþa Nouã, centrele comerciale
Electroputere Mall, Bãnie ºi Pe-
lendava), precum ºi în mijloace-
le de transport în comun, fiind
astfel vizate locurile ºi mediile în
care au fost semnalate infracþi-
uni de acest gen. Cu ocazia des-
fãºurãrii activitãþilor specifice, în

jurul orelor 13.00, a fost depistat,
pe bulevardul 1 Mai, grupul de
minori format din B.R, de 17 ani,
D.R. 16 ani, P.G., 15 ani ºi D.M.,
15 ani. Cei patru minori au fost
conduºi la sediul poliþiei, unde s-
a stabilit ca primii doi sunt auto-
rii unei infracþiuni de furt, fapta
comisã la data de 22.01.2016,
când au sustras geanta Eugeniei
D., iar ceilalþi doi minori sunt
autorii altei infracþiuni de furt,
comisã în 18.01.2016. De asem-
nea, din verificãri a rezultat fap-
tul cã, tânãra de 17 ani este datã
în urmãrire la nivel naþional pe
numele acesteia fiind emisã sen-
tinþã penalã de internare în
S.S.M.R. Buziaº pentru comite-
rea infracþiunii de tâlhãrie. În
urma analizãrii materialului pro-
bator de cãtre un procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, s-a concluzio-
nat cã fapta comisã de B.R. ºi
D.R. întruneºte elementele consti-
tutive ale infracþiunii de tâlhãrie,
atfel cã, faþã de aceºtia, a fost dis-
pusã continuarea urmãririi penale
pentru comiterea infracþiunii de
tâlhãrie. Suspecta B.R. a fost re-
þinutã pe o perioadã de 24 ore, fi-
ind introdusã în CRAP Dolj, au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

brusc de volan. A acroºat maºina
din faþã, însã a pãtruns pe contra-
sens unde s-a ciocnit violent cu un
Citroen, condus regulamentar de
Dumitru ª, de 45 de ani, din Cra-
iova. În urma impactului bãrbatul
de 45 de ani a fost rãnit, fiind trans-
portat la spital, unde, în urma in-
vestigaþiilor, s-a stabilit cã scãpase
cu leziuni care nu-i pun viaþa în
primejdie, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj. Poliþiºtii au
întocmit pe numele craioveanului
de 31 de ani dosar penal pentru
vãtãmare corporalã din culpã, iar
traficul în zonã s-a desfãºurat cu
greutate, pe o singurã bandã, pânã
la finalizarea cercetãrii la faþa lo-
cului ºi eliberarea carosabilului.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
menþinut, luni, arestarea preventivã a lui
Broni Voicu, un tânãr de 23 de ani, din
Ocolna, comuna Amãrãºtii de Jos, condam-
nat pentru ultraj la pãdurar. Tânãrul a
ajuns dupã gratii în octombrie, anul tre-
cut, în luna decembrie a fost condamnat
de Judecãtoria Craiova la o pedeapsã to-
talã de 2 ani ºi 6 luni închisoare cu execu-

tare, întrucât este recidivist, iar luni, 1
februarie a.c., a fost primul termen al
apelului declarat de inculpat. Judecãtorii
de la Curtea de Apel au amânat cauza
pentru 17 martie a.c. Tânãrul a fost acu-
zat cã, fiind surprins în pãdure, la furat
de lemne, împreunã cu alþi doi prieteni,
l-a înjurat ºi l-a ameninþat cu moartea pe
pãdurarul care i-a prins în flagrant.

acesta se confirmã. „Ca urmare a
cercetãrilor efectuate s-a consta-
tat cã se confirmã sesizarea fãcu-
tã de pãdurar, iar în cauzã a fost
deschis un dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiunilor de ame-
ninþare ºi tãiere ilegalã de materi-
al lemnos la Poliþia Dãbuleni”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apos-
tol. Ulterior însã, ca urmare a ana-
lizãrii cauzei împreunã cu un pro-
curor al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, anchetatorii
au decis schimbarea încadrãrii ju-
ridice a faptelor în ultraj la pãdu-
rar, întrucât acesta se afla în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu. Cer-
cetãrile au fost preluate de procu-
rori, care au decis, pe 13 octom-
brie, sã-l reþinã pentru 24 de ore
pe Broni Voicu, acesta fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj. O zi mai
târziu, miercuri, 14 octombrie, tâ-
nãrul a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare

preventivã, propunere admisã de
instanþã, care i-a emis mandat pe
o perioadã de 30 de zile.
A început judecarea apelului

La sfârºitul aceleiaºi luni Broni
Voicu a fost trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunii de ultraj,
dosarul fiind analizat în procedura
camerei preliminare. Pe 17 noiem-
brie judecãtorii au constatat legali-
tatea sesizãrii instanþei ºi a dispus
începerea judecãrii procesului,
menþinându-l pe tânãr în arest pre-
ventiv. Acesta a recunoscut în faþa
instanþei comiterea faptei, solici-
tând sã fie judecat cu aplicarea pre-
vederilor vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, ast-
fel cã, pe 15 decembrie a ºi fost
pronunþatã sentinþa. Tânãrul a pri-
mit o pedeapsã de 6 luni închisoa-
re pentru ultraj, dar judecãtorii au
decis ca el sã execute ºi o pedeap-
sã primitã cu suspendare, în anul
2013, rezultând, astfel, o pedeap-

sã totalã de 2 ani ºi 6 luni. În plus,
inculpatul a fost menþinut dupã
gratii: „condamnã pe inculpatul
Voicu Broni la pedeapsa de 6 luni
închisoare pentru savarsirea in-
fractiunii de “ultraj”. În temeiul
art. 86 indice 4 C.p. de la 1969
rap. la art.83 C.pen de la 1969 cu
referire la art. 16 din Legea 187/
2012 revocã suspendarea sub su-
praveghere a pedepsei de 2 ani
inchisoare aplicatã prin sentinþa
penalã nr.264/29.01.2013 a Jude-
cãtoriei Craiova, definitivã prin
neapelare la data de 13.02.2013
ºi dispune executarea în întregime

a pedepsei, care nu se contopeºte
cu pedeapsa aplicatã prin prezen-
ta, urmând ca inculpatul sã exe-
cute în final 2 ani si 6 luni închi-
soare în regim de detenþie”. Ne-
mulþumit de sentinþã inculpatul a
declarat apel, primul termen fiind
luni, 1 februarie a.c. la Curtea de
Apel Craiova. Instanþa a amânat
judecarea apelului pentru 17 mar-
tie a.c., însã i-a menþinut inculpa-
tului arestarea preventivã: „Men-
þine mãsura arestului preventiv cu
privire la inculpatul Voicu Broni.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã
publicã din 01.02.2016”.
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ºi recrudescenþa bolºevismuluiºi recrudescenþa bolºevismuluiºi recrudescenþa bolºevismuluiºi recrudescenþa bolºevismuluiºi recrudescenþa bolºevismului
Am mai spus-o în câteva ocazii ºi, în

circumstanþele inedite – ºi cu totul nedori-
te – generate de resuscitarea aiuritoare a
„cazului” Vintilã Horia mã simt obligat s-o
repet: n-am fost, nu sunt ºi cred cã nu voi
fi niciodatã un antisemit. Întâi, fiindcã ter-
menul ºi conþinutul sãu mi-au rãmas strãi-
ne pânã târziu, în biografia mea, de copil
nãscut într-un sat, în care nici mãcar ra-
porturile cu cele câteva familii de þigan n-
au ieºit niciodatã din normele unei convie-
þuiri în limitele firescului.

În al doilea rând, fiindcã la vârsta depli-
nei maturitãþi, pe la mijlocul anilor 80, des-
tinul m-a purtat în Polonia, într-un moment
de mare vertij al ei ºi, cum se va dovedi
peste doar câþiva ani, ai întregului Est co-
munist. Acolo am dorit, de la Katowicze,
unde mã aflam pentru câteva zile, sã merg
la fostul lagãr nazist Auschwitz, pe cont
propriu, unde am petrecut aproape o zi, a
cãrei amintire cutremurãtoare încã mã mai
viziteazã din când în când. A fost, atunci,
în acea împrejurare, când oroarea antise-
mitã de sorginte nazistã a primit confirma-
rea miilor de pagini literare ºi nu numai pe
care le lecturasem, probabil, cu detaºarea
unei astfel de îndeletniciri.

În ciuda unor astfel de împrejurãri, îmi e
cu neputinþã sã mã detaºez de scandalul re-
cent reizbucnit în jurul numelui ºi personali-
tãþii unui mare scriitor, gânditor ºi patriot
român: e vorba de Vintilã Horia.

Îi  citisem, încã sub cenzurã, în anii stu-

denþiei, cele câteva volume de versuri aflate
pe la fondul „secret” al bibliotecilor. Mi s-a
pãrut, ca poet, în linia unui tradiþionalism de
extracþie creºtinã, nu doar demn de recupe-
rat, dar ceva mai înzestrat ºi mai incitant
decât mulþi dintre confraþii sãi, dintre care
unii deja reabilitaþi. Din raþiuni, cu siguran-
þã, „politice”. Impuse de cine ºtie ce cir-
cumstanþe. Apoi, a venit rândul romanelor,
excepþionale restituiri dictate de un rar in-
stinct artistic, ale unui substrat strãvechi al
sufletului ºi al spiritului autohton. „Dumne-
zeu s-a nãscut în exil”, Cavalerul resemnã-
rii”, „Mai sus de miazã-noapte”, cãror li s-a
adãugat eseurile, cartea consacratã marelui
Giovanni Papini, cu care a împãrtãºit o ad-
mirabilã prietenie ca ºi Mircea Eliade, volu-
mele de corespondenþã, pagini jurnalistice
apãrute în câteva publicaþii italiene.

Cu puþin timp în urmã, inconveniente de
ordin medical m-au împiedicat sã particip
nemijlocit la cele câteva momente aniversa-
re, prilejuite de omagierea centenarului naº-
terii sale, la Craiova, ca ºi la Segarcea, locali-
tatea sa natalã care, printr-un act inspirat ºi
judicios, i-a acordat titlul postum de „Cetã-
þean de Onoare”. ªi brusc, ca la un semn,
calea, cum zice poetul, calea cea tristã ºi ne-

volnicã a resentimentelor s-a redeschis: de la
un Institut, de-acum aflat într-o regretabilã
disputã de care singur se face vinovat ( e
vorba de Institutul „Elie Wiesel” din Bucu-
reºti, fondat ºi bugetat de guvernul ºi de sta-
tul nostru), au început sã curgã, în forma
unor anateme amintind de tristele prigoane
stalinisto-bolºevice din anii 50, contestaþiile,
ba chiar ºi somaþiile cu iz… penal. Primãriei
din Segarcea ºi primarului ei i se cer retrage-
rea titlului de onorificenþã, celor care îi con-
sacrã studii li se imputã auctoriatul unor
„panegirice”, iar în „apãrare” sunt reluate,
trunchiate, extrase din publicistica sa juveni-
lã ºi ridicate la rangul de „crime de rãzboi”.

Evident, sunt perfect de acord – de data
aceasta - cu Andrei Pleºu care, într-un re-
cent editorial al sãu, deºi cu intenþia abia
camuflatã „de a drege busuiocul”, cum se
zice, are, desigur, dreptate în a solicita pru-
denþã ºi reþinere într-o astfel de cazuisticã
de acest ordin. Recitând în urmã cu câþiva
ani câteva dintre articolele de prin tulburii
ani interbelici, nu pot sã nu constat cã exis-
tã suficient loc pentru disocieri de naturã
„ideologicã” faþã de tânãrul autor de atunci.

Nu-i împãrtãºesc nici tentativele sale te-
oretice de mai târziu (publicate în Italia, în

Spania ori în Franþa) în care face pledoarie
pentru ceea ce el numea atunci o „Nouã
Dreaptã”. Însã, citite cu discernãmântul de
rigoare, acea „Nouã Dreaptã” pe care o pro-
punea el n-avea – ºi n-are nici azi – nimic
de-a face cu extremismele de dreapta de pe
scena politicã din ultimii ani.

Problema de fond rãmâne însã una de o
importanþã extremã ºi ea a fost, din pãcate
cu prea multã rezervã, susþinutã în acest
regretabil scandal: atacul grosier ºi nemeri-
tat al Institutului „Elie Wiesel” ºi, mai exact,
al ºefului sãu lipsit, biografic, de o minimã
legitimitate, nu doar cã ne readuce în am-
bientul ignar al bolºevismului de prin anii 50,
dar riscã sã renascã ori sã amplifice, într-
un mod cât se poate de inadecvat ºi de peri-
culos, vechi fantome ale unui antisemitism,
atât cât va fi fost ori nu acesta de structurat
ºi, fireºte, de malefic în România.

Sã mai adaug cã, prin naþionalismul sãu de
care nu s-a disociat pânã la moarte ºi pe care
nu-i deloc greu sã-l asociem unui patriotism
de  care azi ne o jenã chiar sã-l mai ºi invo-
cãm, ar fi o inutilitate în plus., Unui scriitor
mare, aºa cum a fost ºi cum rãmâne Vintilã
Horia, nu i se poate retrage nici opera. ªi nici
geniul. Istoria a dovedit-o din plin.

Deocamdatã, este vorba numai despre un
protocol încheiat între MECS ºi federaþiile
sindicale reprezentative din învãþãmântul
preuniversitar/universitar. „Am ajuns la un
anume numitor comun, astfel cã principale-
le propuneri sunt urmãtoarele: gestiunea sis-
temului de salarizare a personalului din in-
stituþiile de învãþãmânt preuniversitar ºi uni-
versitar de stat sã se asigure de cãtre ordo-
natorii de credite ºi de cãtre MECS; dupã
aprobarea Legii salarizãrii, ministerul, împre-
unã cu federaþiile reprezentative din învãþã-

Sindicatele din învãþãmânt ºi ministerul mergSindicatele din învãþãmânt ºi ministerul mergSindicatele din învãþãmânt ºi ministerul mergSindicatele din învãþãmânt ºi ministerul mergSindicatele din învãþãmânt ºi ministerul merg
împreunã pentru salarizarea cadrelor didacticeîmpreunã pentru salarizarea cadrelor didacticeîmpreunã pentru salarizarea cadrelor didacticeîmpreunã pentru salarizarea cadrelor didacticeîmpreunã pentru salarizarea cadrelor didactice

S-a vorbit ºi, probabil, se va vorbi despre Legea salarizãrii a personalului din instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar de stat. Deocamdatã, s-a ajuns la un proiect

cadru-comun, încheiat între Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, care urmeazã sã fie
prezentat Executivului, fiind aºteptatã o soluþionare în foarte scurt timp.

mânt, trebuie sã
elaboreze meto-
dologia de calcul
pentru drepturile
salariale pentru
personalul din în-
vãþãmânt, apro-
batã prin Hotãrâ-

re de Guvern”, a precizat prof.  Constan-
tin Rada, secretar general al Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI).

Se aºteaptã precizãri clare
În proiectul-cadru sunt prevãzute mai multe

puncte care , dacã vor fi aprobate de cãtre
Guvern, pot aduce o stabilitate, chiar ºi rela-
tivã, în sistemul de învãþãmânt. Astfel, se
doreºte ca promovarea personalului din stu-
dii medii în studii superioare sã se facã printr-

o creºtere salarialã în funcþie de numãrul de
clase. De asemenea, este nevoie de precizãri
clare pentru termeni cum ar fi „salariul de
bazã”, „post similar”, la care se adaugã in-
cluderea în salariile de încadrare ºi majorãrile
salariale prevãzute în Legea nr.285/
28.12.2010, privind salarizarea în anul 2011
a personalului plãtit din fonduri publice, în
Ordonanþa de Urgenþã nr.19/16.05.2012 pri-
vind aprobarea unor mãsuri pentru recupe-
rararea reducerilor salariale. Nu lipsitã de
importanþã este ºi reducerea tranºelor de ve-
chime în învãþãmânt , pânã la cea care trece
de 25 sau 30 de ani (opt tranºe). Pentru cele
superioare sã se acorde, conform fiecãrei
trepte, o creºtere salarialã cu 7%.

Debutanþii pot avea remunerãri mãrite
Dacã amintim numai despre învãþãmântul

preuniversitar, mai trebuie amintite câteva
aspecte. „Credem cã este important ca reali-
zarea grilelor de salarizare pentru învãþãmân-
tul preuniversitar sã fie efectuatã la intervale
de cinci ani, iar funcþia de debutant pentru
învãþãmântul preuniversitar sã fie pe tronso-
nul de vechime de maximum un an, cu obþi-
nerea definitivatului ºi la 12 luni. Este nece-
sarã ºi stabilirea salariului de bazã pentru „pro-
fesor debutant” cu studii superioare în învã-
þãmântul preuniversitar, la nivelul a 2,5 salarii
minime pe economie. În ceea ce priveºte re-
tribuþia de încadrare pentru învãþãtor, educa-
toare, la început de carierã, cu studii medii,
aceasta sã fie de cel puþin douã salarii mini-
me pe economie. Am înaintat aceste propu-
neri ºi aºteptãm sã fie puse în practicã”, a
mai precizat Constantin Rada.

CRISTI PÃTRU

Deputatul PNL, Ionuþ Stroe, a fãcut o declaraþie de
presã dupã întâlnirea de luni, a reprezentnaþilor PNL cu
premierul Dacian Cioloº. „Constatãm cã premierul se
derobeazã de responsabilitatea asumãrii reintroducerii
principiului celor douã tururi de scrutin în alegerea pri-
marilor ºi trimite aceastã sarcinã Parlamentului. Din
acest moment obiectivul prioritar al agendei parlamen-
tare a PNL este promovarea în regim de urgenþã a acestui
proiect pe care l-am depus încã de anul trecut. Din
pãcate, pânã acum, aceastã iniþiativã a fost blocatã de
PSD. Declaraþiile celorlate formaþiuni politice de astãzi
ne dau totuºi speranþe în crearea unei majoritãþi parla-
mentare care sã adopte aceastã soluþie. Cauza pentru
care luptãm acum nu þine de interesul electoral al PNL,

„Premierul se derobeazã de responsabilitatea asumãrii
reintroducerii principiului celor douã tururi de scrutin”

ci de un principiu fundamental al democraþiei, unde
majoritatea ar trebui sã fie cea care decide la vot. Încã
o datã constatãm, cu regret, care sunt mijloacele prin
care PSD a determinat aceastã situaþie dificilã. ªantajul
ºi ameninþarea de boicot au stopat o cauzã dreaptã, dar
care îi afecta pe social-democraþi din punct de vedere
electoral. Deocamdatã, agenda parlamentarã s-a dove-
dit în acelaºi grad decuplatã de cea a cetãþenilor ca ºi la
finalul anului trecut. Un vot favorabil proiectului pri-
vind revenirea la douã tururi de scrutin ar diminua
aceastã fracturã dintre Parlament ºi societate, aceasta
fiind ºi soluþia prin care aleºii locali se vor afla mai
aproape de cetãþeni”, a precizat parlamentarul doljean.

MARGA BULUGEAN
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În conformitate cu H.G.1609/
16.XII.2009 privind înfiinþarea
camerelor agricole judeþene prin
reorganizarea oficiilor/centrelor  de
consultanþã agricolã judeþene afla-
te în subordinea Agenþiei Naþiona-
le de  Consultanþã Agricolã, a legii
administraþiei publice locale nr.
215/2001  art.117 litera e. , repu-
blicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare ºi a  Hotãrârii nr. 3
a Consiliului Judeþean Dolj din 28
ianuarie 2010 se înfiinþeazã Camera
Agricolã Judeþeanã  Dolj cu sediul
in Craiova, str. Gheorghe Bibescu
nr. 3, prin reorganizarea Oficiului
de Consultanþã Agricolã Dolj, care
se desfiinþeazã. Camera Agricola
Dolj este o instituþie publicã des-
centralizatã, cu personalitate juri-
dicã în subordinea Consiliului Ju-
deþean Dolj, finanþatã din venituri
proprii ºi subvenþii de la bugetul
de stat.

Influenþã politicã
evidentã

Camerele agricole, oriunde în
lumea civilizatã ar funcþiona, tre-
buie sã fie expresia un profesiona-
lism uneori dus la extrem, mai ales
cã este nevoie de revigorarea sec-
torului agricol doljean ºi, nu nu-
mai. Profund afectate de schimã-
rile de legislaþie, de miniºtrii, de
ruperi din ritmul firesc al coordo-
nãrii eficiente a agriculturii, Came-
rele Agricole ar trebui sã nu fie
supuse imixtiunii factorului politic.
Suntem în faþa unui nou exerciþiu
bugetar european pe agriculturã ºi
consultanþa agricolã nu depãºeºte
pereþii de un alb imaculat ºi birou-
rile atent îngrijite de tot atâtea
doamne distinse cu competenþe
agricole probate la firul ierbii. De
regulã, banii necesari finanþãrii ac-
tivitãþii Camerei Agricole vin de la
Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, sunt viraþi la Consiliul
Judeþean Dolj ºi acesta, mai depar-
te, vireazã cãtre Camera Agricolã.

Mai e cineva
interesat
de viaþa realã
a agriculturilor?

Dacã punem în oglindã imagi-
nea þãranului doljean ºi cea a con-
sultantului agricol avem pe loc o

Din ciclul, inutilitãþi bugetare sau cum sã dansãm pentru orbi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Judeþului Dolj cunoaºte, la aceastã vre-
me, un reviriment în sectorul agricol, cel
puþin la nivelul compactãrii terenurilor.
Preþul cu care se tranzacþioneazã hecta-
rul arabil, de peste 180 de milioane de
lei vechi, relevã cât de importantã este
aceastã resursã naturalã cu care ne-a bi-
necuvântat Cel de Sus. Producþia indus-
trialã ºi comerþul de tot felul sunt acolo
unde sunt, de ceva ani încoace. Cu sigu-
ranþã, un indicator pertinent al declinu-

lui producþiei este dat de nivelul servi-
ciilor de curierat contractate pe raza
Doljului, foarte scãzut comparativ cu alte
zone din þarã. Pe acest fond, când ºansa
de a ridica potenþialul agricol este juca-
tã de ageamii, nu mai are niciun sens sã
ne plâgem cã lucrurile merg din prost,
în mai prost. Mai nou, Camerelor Agri-
cole li se cântã o altã partiturã, tot cu iz
politic ºi tot ruptã de realitãþi, cum este
ºi în prezent prestaþia lor.

mare problemã de adaptare la si-
tuaþie. Or agricultorul nostru a fost
adus pe de altã lume, aici, pe me-
leaguri doljene actuale ºi pare sã
nu fie deprins cu mersul actual al
civilizaþiei, or faimoasele amazoa-
ne de la Camera Agricolã încã mai
cautã cu busola punctul cardinal a
ceea ce ar trebuie sã însemne agri-
cultura doljeanã. Dar, cum toate
lumea „bunã” doarme, fãrã cea mai
micã emoþie despre încotro se în-
dreaptã bazinul agricol doljean, nu
avem nici pretenþii la consultanþii
agricoli sã coboare din birourile dia-
fane pânã jos, acolo, la aburul pã-
mântului.

Camerele Agricole,
din nou, alte
competenþe,
oare pânã când?

În prezent, despre atribuþiile Ca-
merelor Agricole se discutã destul
de apãsat între cei doi decidenþi:
premierul Ciloº, care vrea o com-
petenþã asupra marilor fermieri
agricoli ºi ministrul Irimescu, ce
doreºte mai mult atribuþii orientate
spre activitatea fermierilor mici ºi
medii. Totodatã, în strategia lui Cio-
loº, Camerele Agricole ar trebui sã
iasã din subordinea Consiliilor Ju-
deþene ºi sã se transforme în struc-
turi private de utilitate publicã. Pro-
babil, premierul încã mai are pe
cortex imaginile spectaculoase ale
agriculturii din Franþa! Altfel, nu se
explicã de ce refuzã sã acceptã cã,

în marile judeþe agricole, cum este
ºi cazul Doljului, cea mai mare parte
a terenurilor agricole este deþinutã
de micii agricultori, ºi nu de marile
ferme de exploataþie.

Ministrul Agriculturii, Achim Iri-
mescu este destul de tranºant. „Sã
le finanþãm noi, timp de 4 ani, ºi
apoi sã se menþinã în sistem cu
finanþare de la micii ºi medii fer-
mieri. Eu nu pot sã spun cã îl con-
trazic pe premier, dar nu pot sã nu
am unele semne de întrebare în
ceea ce priveºte capacitatea româ-
nilor, care sunt mult mai sãraci
decât francezii, sistemul dupã care
a fost inspirat iniþial. Am unele du-
bii dacã vor mai funcþiona dupã 4
ani, când vom sista finanþarea.”

„Am fãcut 2.500
de kg de grâu
la hectar ºi, mie,
îmi ajung!”

Astfel de declaraþii culegem de
la mai toþi agricultorii doljeni. Mai
ales cã fac agriculturã pe cel mult
2-3 pogoane. O suprafaþã infimã
pentru a produce recolte rezona-
bile. Or, de la aceastã realitate cru-
dã ar trebui sã plece orice refor-
mã în activitatea Camerei Agrico-
le. Rolul primordial al Camerei
Agricole este sã-l înveþe pe fer-
mier ce sã semene, când sã se-
mene ºi, de aici, trebuia plecat cu
organizarea micilor proprietari.

Trebuia, încã demult, sã se în-
ceapã din teritoriu, de la aceste

Camere Agricole, ca sã meargã
spre performanþã, spre progres,
pentru cã agricultorul nostru, ce
este acum temãtor, când va ve-
dea cã poate câºtiga mai mult, cã
trãiesc,  el ºi bãtãtura sa mai bine,
n-o sã mai zicã cã are 2-3 hecta-
re ºi cã-i ajung.

Vine þãranul nostru
sã dea 150 de lei
pe un curs
de formare?!

În 16 comune doljene s-au în-
fiinþat Camerele Agricole Locale:

Afumaþi, Bãileºti, Bechet, Buco-
vãþ, Calafat, Cãlãraºi, Carpen,
Daneþi, Dãbuleni, Iºalniþa, Izvoa-
re, Mârºani, Negoi, Piscu Vechi,
Pleniþa ºi Poiana Mare. Toate fru-
moase ºi la locul lor, numai cã
din structura serviciilor ºi tarife-
lor pentru realizarea de venituri
proprii aflãm cã, organizarea de
cursuri de formare profesionalã
– calificare, specializare – scoa-
te din buzunarul trogloditului de
agricultor 150 de lei, cam jumã-
tate din pensia socialã minimã ga-
rantatã în platã de statul român!
Dacã îl bate gândul sã lucreze
mai elevat ºi sã cearã ajutorul
pentru elaborarea de proiecte cu
cheltuieli eligibile îl va costa cel
puþin 6 lei la 100 de euro valoa-
rea/proiect. Aºadar, la un proiect
de 10.000 de euro, va trebui sã
plãteascã consultantului agricol
600 de lei. Ca sã vezi: sã-ntâlni
hoþu¢ cu prostu¢! Încã o mostrã
cã specialiºtii din Agriculturã
sunt de un schizoidism incura-
bil. Or, aºa trebuie sã fie! Poate
firmanul este altul ºi noi, fii vã-
duvei nu-l ºtim. Ar trebui sã mai
aibe niþicã rãbdare, cã în ritmul
depopulãrii satelor, strategia agri-
colã va fi doar apanajul marilor
fermieri. Oricum, nu-i pasã ni-
mãnui cã de un sfert de veac, su-
fletele din rural experimenteazã
cu o mãiestrie numai de ei ºtiutã
arta supravieþuirii.
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Gama reînnoitã ºi extinsã de
vehicule comerciale Transit a Ford
a avut o realizare importantã în
2015, Ford devenind cel mai bine
vândut brand de vehicule comer-
ciale din Europa –  pentru prima
oarã în 18 ani. Clienþii din Europa
au achiziþionat mai mult de
280.000 vehicule comerciale Ford
anul trecut,* o creºtere de 23 %
faþã de 2014, în timp ce modelul
Transit Van a sãrbãtorit 50 de ani
în serviciul afacerilor din întreaga
lume. Creºterea vânzãrilor europe-
ne ºi urcarea de pe locul 7 pe locul
1 au fost determinate de cea mai
nouã familie de vehicule Transit
care cuprinde patru modele noi -
Transit, Transit Custom, Transit
Connect ºi Transit Courier.

233.000 de vehicule au fost
vândute în 2015

Ford a vândut 233.000 de ast-
fel vehicule în 2015, o creºtere cu
46.000 unitati comparativ cu anul
precedent. În acelaºi timp, Ford

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a subliniat
în intervenþia sa cã oricare dintre
aceste decizii are implicaþii în rela-
þiile celor doi giganþi economici.
„Tema pe care o discutãm astãzi (
n.r luni)  este una extrem de deli-
catã ºi este deosebit de important
sã înþelegem nucleul problemei ºi

Ford este cea mai popularã marcã de vehi-
cule comerciale din Europa pentru prima oarã
în 18 ani;îndoar 3 ani Ford urcã in top de pe
locul al ºaptelea pe locul intai, cu gama de
modele Transit reînnoitã ºi extinsã. Clienþii
din Europa au achiziþionat mai mult de 280.000
vehicule comerciale Ford în 2015 – mai mult

cu 23% faþã de anul trecut  – în timp ce Trans-
it îºi sãrbãtoreºte cea de cincizecea aniversa-
re. Cererea pentru noile modele din gama
Transit, Transit Custom, Transit Connect ºi
Transit Courier a crescut cu 46.000 unitãti, la
233.000 de vehicule; Ranger este cel mai bine
vândut pick-up din Europa

„Relaþiile dintre UE ºi China pe plan economic
ºi politic sunt deosebit de importante”

Plenul Parlamentului European, reunit în
aceastã sãptãmânã la Strasbourg, a gãzduit luni
searã o dezbatere privind recunoaºterea, sau ne-
recunoaºterea, de cãtre Uniunea Europeanã a sta-
tutului de economie de piaþã a Chinei. Reprezen-

tatã de Comisarul European pentru comerþ, Ce-
cilia Malmstrom, Comisia Europeanã a fost che-
matã sã evalueze impactul pe care oricare dintre
aceste douã decizii îl va avea asupra industriei ºi
a locurilor de muncã din Uniune.

consecinþele poziþiei pe care o
abordãm. Cooperarea deplinã în-
tre Comisie ºi Parlament este esen-
þialã aici! Relaþiile dintre Uniunea
Europeanã ºi China pe plan eco-
nomic ºi politic sunt deosebit de
importante pentru ambele pãrþi,
însã, la fel de importantã este ºi
competitivitatea economiei europe-
ne ºi a industriilor noastre. Vor-
beam despre cooperarea dintre

Comisie ºi Parlament pentru cã
numai Comisia, cu experienþa ei ºi
cu rezultatul studiilor de impact,
poate oferi posibilitatea de a deci-
de într-adevãr, în cunoºtinþã de
cauza. Vrem sã evitãm o confrun-
tare economicã ºi comercialã ºi un
conflict de asemenea naturã cu
China. În acelaºi timp, însã, este
absolut esenþial ca toate mãsurile
sã fie gândite ºi puse în aplicare
pentru a evita orice consecinþe dra-
matice asupra industriei ºi a locu-
rilor de muncã din Europa. Asta
înseamnã instrumente de protec-
þie a comerþului” a conchis euro-
deputatul Victor Boºtinaru.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ranger ºi-a depãºit rivalii ºi a de-
venit cel mai bine vândut vehicul
din segmentul pick-up din  Euro-
pa, cu vânzãri totale de 27.300 de
unitãþi- o creºtere de 27 % com-
parativ cu 2014. “Ford a investit
foarte mult pentru a dezvolta noi
vehicule comerciale fiabile  si efi-
ciente din punct de vedere al con-
sumului de combustibil ºi care ofe-
rã totodatãcele mai noi tehnologii
cum ar fi Adaptive Cruise Control
ºi Lane Keeping Alert. Ford are
acum cea mai nouã gamã de vehi-
cule comerciale din Europa ºi în
acest an vom introduce noi moto-
rizãri  pentru Transit ºi Transit
Custom, plus un nou Ranger mai
îndrãzneþ.”, a spus Roelant de
Waard, vicepreºedinte, Marketing,
Vânzãri & Service, Ford Europa.

Vehiculele comerciale Ford
au atins o cotã de piaþã

de 12,6 % în 2015
Conform unui studiu recent,

modelele comerciale continuã aibã

o contribuþie importantã ºi în creº-
tere în ceea ce priveºte economia
europeanã. Creºterea în utilizare a
fost datoratã transportului pentru
cumpãrãturi online, dar ºi noilor
afaceri în domenii precum servicii
de instalaþii sanitare ºi tencuieli; dar
si construcþii, înreþinere/reparaþii.
Un raport al Centrului pentru Cer-
cetare în Economie ºi Afaceri so-
licitat de Ford aratã cã afacerile
dependente de van-uri au contri-
buit cu un total de 584 miliarde
euro la situatia economicã din
Franþa, Germania ºi Marea Brita-
nie în 2014 – o creºtere de 16 %
comparativ cu 2010, ºi o sumã
care se apropie de economia glo-
balã din Elveþia. Vehiculele comer-
ciale Ford au atins o cotã de piaþã
de 12,6 % în 2015 - o creºtere de
1,2 % comparativ cu anul trecut -
înlocuind Volkswagen ca cea mai
bine vândutã marcã. În plus, anul
trecut a marcat împlinirea a 50 de
ani consecutivi ca cel mai bun ve-
hicul comercial de pe piaþa brita-
nica, în timp ce Ford a fost lideri
de vanzari si in  Danemarca, Un-
garia, Irlanda ºi Turcia. Fiecare din
cele patru noi vehicule comerciale
Transit a atins creºteri semnifica-
tive de vânzãri în 2015, pe primul
loc fiind modelul reprezentativ
Transit de 2 tone, care a avut cea
mai rapidã creºtere în segmentul
sãu, cu vânzãri de 73.000 unitãþi –
o creºtere faþã de anul trecut de
20 % (inclusiv vânzãrile Transit
din generaþia anterioarã în 2014).
Modelul Transit Custom de 1 tonã
ºi-a continuat creºterea puternicã

în 2015, cu vânzãri crescute cu
18 % comparativ cu anul trecut,
de 99.700 de unitãþi.

Cel mai mic model din gamã,
noul Transit Courier, a generat
vânzãri de 16.500 de unitãþi
Modelul Transit Connect a avut

cea mai rapidã creºtere din seg-
mentul sãu, cu vânzãri de 43.900
de unitãþi, reprezentând o creºtere
de 22 %  faþã de anul trecut. Cel
mai mic model din gamã, noul
Transit Courier, a generat vânzãri
de 16.500 de unitãþi în primul an
complet de producþie – plus încã
22.800 unitãþi vândute în Turcia –
ºi este deja o provocare pentru po-
ziþia de lider în segmentul sãu. În
2015, Ford a extins, de asemenea,
reþeaua sa de dealeri specializaþi in
vanzarea de vehicule comerciale,
cu mai mult de 750 centre Transit
care oferã clienþilor din Europa o
gamã extinsã de vânzãri ºi servicii
de suport, concepute pentru a sa-
tisface nevoile utilizatorilor. De
când primul vehicul Transit a pã-
rãsit linia de producþie în Langley,
Marea Britanie, la 9 August 1965,
peste 8 milioane de modele Trans-
it ºi Transit Custom au fost con-

struite; Transit a crescut de la un
singur model la o întreagã familie
de vehicule comerciale Ford. Dacã
ar fi aliniate, 50 de ani de vehicule
Transit ar încercui globul ºi, în
medie, un nou model Transit s-a
cumpãrat la fiecare 180 de secun-
de din viata acestui model.
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 Filiala Dolj a Societãþii
Naþionale de „Cruce Roºie” din
România va tãia panglica
Centrului comunitar de zi pentru
copii ºi tineri, manifestare care
face parte din Proiectul „Inclu-
ziunea socialã a copiilor ºi
tinerilor din România, cu
sprijinul ºi implicarea comunitãþii
– Centre comunitare de zi
pentru copii ºi tineri din comuni-
tãþi dezavantajate, în trei zone
din România”, derulat între 2014
– 2017, implementat de cãtre

Filiala Dolj de „Cruce Roºie”Filiala Dolj de „Cruce Roºie”Filiala Dolj de „Cruce Roºie”Filiala Dolj de „Cruce Roºie”Filiala Dolj de „Cruce Roºie”
vine în ajutorul tinerilor defavorizaþivine în ajutorul tinerilor defavorizaþivine în ajutorul tinerilor defavorizaþivine în ajutorul tinerilor defavorizaþivine în ajutorul tinerilor defavorizaþi

Astãzi, începând cu ora 10:00, pe str.Dragalina nr.17,
Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de Cruce Roºie din
România va inaugura un sediu destinat copiilor ºi tine-
rilor defavorizaþi, la care sunt aºteptate personalitãþi
atât din Craiova , cât ºi din þarã ºi strãinãtate.

SN de „Cruce Roºie” din
România ºi finanþat de cãtre
Fundaþia „Velux” , prin „Crucea
Roºie” din Danemarca. „.
Suntem onoraþi cã putem pune
la dispoziþia celor cu probleme
acet sediu. Prin deschiderea
acestui nou serviciu, 500 de
copii ºi tineri, din comunitãþi
dezavantajate, cu vârste între 6-
19 ani, din Craiova, precum ºi
familiile acestora vor face parte
di activitãþi care au ca scop
prevenirea abandonului ºcolar,

dobândirea de noi abilitãþi de
viaþã ºi îmbunãtãþirea compe-
tenþelor personale ºi sociale.
Zilnic, 50 dintre aceºtia, elevi în
clasele I-IV, vor beneficia de o
masã caldã ºi ajutor la temele
ºcolare, cu sprininul voluntarilor
(elevi, studenþi, cadre didactice).
La acest eveniment ºi-au
anunþat participarea Ioan Silviu
Lefter, director general al SN
de „Cruce Roºie” din România,
Carsten Mahnfeld, din partea
„Crucii Roºii” din Danemarca,
reprezentanþi ai autoritãþilor
publice locale ºi judeþene”, a
declarat prof.  Maria Vintilã
(foto), director al Filialei Dolj de
„Cruce Roºie” din România.

CRISTI PÃTRU

Speranþa de viaþã la naºtere în
judeþul Dolj în 2014 a fost 76,12
ani, mai crescutã la sexul feminin
80,16 ani (sexul masculin 72,2 ani)
ºi în mediul urban 78,59 (mediul
rural 73,49 ani). Dura-
ta medie a vieþii în ju-
deþul Dolj în 2014 a fost
74,82 ani, mai crescu-
tã la sexul feminin
78,12 ani (sexul mas-
culin 71,56 ani) ºi în
mediul urban 76,62 ani
(mediul rural 72,74
ani), valori în creºtere
faþã de anul precedent.

Comunele doljene,
afectate de îmbãtrâ-
nirea demograficã

În privinþa cauzelor
de deces, pe primele
trei locuri se situeazã
decesele provocate de
boli ale aparatului circu-
lator, tumori ºi boli ale
aparatului digestiv. Me-
diul urban copiazã ace-
laºi model pe primele trei
locuri, însã pentru mediul rural lo-
cul al treilea este ocupat de dece-
sele survenite prin bolile aparatului
respirator.

Printre localitãþile nominalizate ca
având populaþie îmbãtrânitã, nata-
litate scãzutã, mortalitate crescutã
ºi spor natural negativ (localitãþi cu
probleme demografice) se numãrã

Bolile de inimã ºi diabetul,Bolile de inimã ºi diabetul,Bolile de inimã ºi diabetul,Bolile de inimã ºi diabetul,Bolile de inimã ºi diabetul,
afecþiunile care îi chinuie pe doljeniafecþiunile care îi chinuie pe doljeniafecþiunile care îi chinuie pe doljeniafecþiunile care îi chinuie pe doljeniafecþiunile care îi chinuie pe doljeni

Problemele de sãnãtate cu care se
confruntã doljenii sunt bolile de ini-
mã, diabetul, tumorile, ciroza ºi alte
boli hepatice. Este concluzia ce se
poate desprinde din Raportul stãrii
de sãnãtate a comunitãþii pe anul
2014, publicat de DSP Dolj la înce-

putul acestei sãptãmâni. Statisticile
confirmã ºi procesul de îmbãtrânirea
demograficã cu care judeþul Dolj se
confruntã, în mod constant numãrul
populaþiei adulte ºi vârstnice fiind în
creºtere, concomitent cu o scãdere a
numãrului tinerilor.

Seaca de Pãdure, Gogoºu, Boto-
ºeºti Paia, Brabova ºi Bulzeºti.

În sudul judeþului sunt opt lo-
calitãþi cu populaþie îmbãtrânitã:
Goicea, Cîrna, Mãceºu de Sus,

Mãceºu de Jos, Ostroveni, Gighe-
ra, Valea Stanciului, Drãnic. În
centrul judeþului sunt localitãþile:
Periºor, Cioroiaºi, Siliºtea Crucii,
Afumaþi, Terpeziþa ºi Vîrvorul de
Jos. În nord- vestul judeþului lo-
calitãþi cu populaþie îmbãtrânitã
sunt: Botoºeºti Paia, Greceºti, Cer-
nãteºti, Seaca de Pãdure, Gogo-

ºu, Sopot, Brabova, Carpen. În
nord-estul judeþului sunt localitã-
þile: Bulzeºti, Murgaºi, Mischii.

Localitãþile cu mortalitate cres-
cutã sunt concentrate astfel: în

nord –vestul judeþului: Brabova,
Gogoºu, Seaca de Pãdure, Gogo-
ºu, Botoºeºti Paia, Cernãteºti, Secu,
Greceºti, Carpen - din centru spre
sud-vest: Terpeziþa, Vîrvoru de Jos,
Sãlcuþa, Galiciuica, Cioroiaºi, Siliº-
tea Crucii, Afumaþi, Maglavit, Sea-
ca de Câmp, Piscu Vechi - în sud :
Cârna, Drãnic, Mãceºu de Sus,

Mãceºu de Jos, Gîngiova, Gi-
ghera - în est: Bulzeºti, Mur-
gaºi, Mischii, Teasc, Ghindeni,
Teslui, Apele Vii, Amãrãºtii de
Sus.

Tuberculoza rãmâne
o problemã
de sãnãtate publicã

Probleme de sãnãtate pentru
judeþul Dolj pot fi considerate
hipertensiunea arterialã, diabe-
tul, cardiopatia ischemicã cro-
nicã, tumorile, ciroza ºi alte he-
patite cronice, tulburãrile men-
tale ºi de comportament, BPCO,
boala ulceroasã, bolile cerebro-
vasculare. Structura morbiditãþii
spitalizate pe afecþiuni situeazã

pe primele locuri bolile aparatului
respirator, bolile aparatului digestiv,
bolile aparatului circulator.

Printre bolile care îi afecteayã pe
doljeni se numãrã ºi tuberculoza,
consideratã un adevãrat barometru
al nivelului de trai al populaþiei, Dol-
jul înregistrând valoarea 0,12% în
anul 2014. Riscul de infecþie creº-

te în raport cu vârsta deoarece
reactivitatea organismului se redu-
ce odatã cu înaintarea în vârstã.
Doljul era pe primul loc atât în ceea
ce priveºte incidenþa (urmat de ju-
deþele Iaºi, Bacãu, Timiºoara) cât
ºi prevalenþa (urmat de judeþele
Constanþa, Iaºi, Bacãu) aºa cum
aratã studiile în anii 2011 ºi 2012.

În anul 2014 morbiditatea prin
boli transmisibile situeazã pe prime-
le locuri infecþii acute de cãi respi-
ratorii superioare, infecþii acute cãi
respiratorii inferioare, pneumonia
viralã, BDA, varicelã ºi giardiozã.
Din totalul populaþiei de 705.760 lo-
cuitori în anul 2014 au fost exter-
naþi din unitãþile sanitare cu paturi
136.966 de bolnavi (19,41%).

Numãrul persoanelor cu handi-
cap înregistrate a fost 15.710. Au
predominat adulþii în procent de
88,40%. Din aceste persoane
23,25% sunt cele aparþinând tipului
fizic, urmate de tipurile mintal
(22,67%) ºi somatic (16,24%).
97,66% au fost neinstituþionalizate,
iar 57,66 % sunt din mediul urban.

  RADU ILICEANU
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«Sunt bucuros cã avem în debutul acestui
an, la Întâlnirile „SpectActor”, un intelec-
tual nãscut la Craiova ºi crescut în atmosfera
intelectualã a oraºului. Este nu primul invitat
craiovean prezent la noi, dar este cu siguran-
þã primul dintre cei care au rãmas aici ºi în-
cearcã sã constituie o ºcoalã de antropolo-
gie», a afirmat în debutul evenimentului du-
minical Nicolae Coande, secretar literar al te-
atrului. Apreciindu-le ca „un context mãguli-
tor”, „o conferinþã definitorie, modelatoare
pentru cultura craioveanã” datoritã seriei de
personalitãþi pe care le-a adus în acelaºi foto-
liu, Nicolae Panea a explicat cã Întâlnirile
„SpectActor” i-au determinat alegerea temei,
dar mai ales „felul în care am construit-o”.

„Este prima datã când ies din contextul unui
public de catedrã, de academie, ºi mã adresez
unui public cu formaþii diverse, interesat de o
problematicã foarte diversã”, a adãugat aces-
ta. Dupã cum se ºtie, Nicolae Panea predã la
Facultatea de Litere, al cãrei decan este. Are
studii filologice la Craiova – între 1982
ºi 1986 urmând cursurile Secþiei fran-
cezã-românã –, urmate de un master în
antropologie culturalã la Universitatea
din Bordeaux (1992) ºi un doctorat în
filologie (1995), cu teza „Folclorul ca
formã de arheologie spiritualã”, la Uni-
versitatea craioveanã.

Antropologia – o disciplinã
umanistã vedetã, uneori victimã

a propriului succes
Panea ºi-a început conferinþa defi-

nind cele douã concepte utilizate: „În-
þeleg prin educaþie felul în care o cul-
turã se concretizeazã, se materializea-
zã în urma interacþiunii dintre institu-
þiile sociale, practicile sociale ºi acto-
rii sociali, într-un context istoric dat,
impunând un model”. Ipocrizia este
„acel tip de educaþie care acþioneazã
inconsecvent, ilogic, imprevizibil, min-
cinos faþã de presiunea unei tradiþii cultura-
le, într-atât încât poate impune o relaþie sub-
versivã cu modelul”.

Referirile teoretice au vizat tradiþia marilor
ºcoli antropologice, invitatul subliniind cã,
dacã din punct de vedere politic am fost obiº-
nuiþi sã opunem Vestului Estul, în acest do-
meniu se vorbeºte despre opoziþia Nord-Sud.
În acest context a fost abordatã problemati-
ca relativitãþii modelelor sau „ipocrizia politi-
cii corecte”, cu trimitere directã la imaginea
falsã ce provine din relaþia dintre cercetãtorul
Nordului, reprezentant al unei culturi majore,
ºi incapacitatea lui de a înþelege ºi de a reflec-
ta o realitate pe care o cerceteazã.

„Antropologia, la fel ca multe alte ºtiinþe,
are puterea pe care i-o dau instrumentarul
conceptual ºi cercetãtorii sãi. La rândul lor,
aceºtia au autoritatea conferitã de universitã-
þile ºi instituþiile din Nord. Eu însumi sunt pro-
dus al unei universitãþi din Nord. Am absolvit

Prof. univ. dr. Nicolae Panea, într-o conferinþã-provocare la TNC:

Preþ de un prânz duminical, antropolo-
gul ºi profesorul craiovean Nicolae Panea
a dat catedra universitarã pe fotoliul În-
tâlnirilor „SpectActor”, fiind invitat de Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu” sã confe-
renþieze în faþa unui public pe cât de inte-
resat ºi curios sã îl asculte, pe atât de di-
vers. Ceea ce nu l-a împiedicat sã propu-
nã o conferinþã-provocare prin însuºi ti-
tlul ei: „Educaþia ca formã de ipocrizie”.
„Legând aceastã temã de meseria mea de
profesor, s-ar putea ca foarte mulþi dintre
dvs. sã gândiþi cã voi face o analizã a siste-
mului de învãþãmânt. Nimic mai fals!”, a
avertizat invitatul încã de la început.

Nicolae Panea – care s-a caracterizat ca
„un intelectual care reprezintã o ºtiinþã

«Antropologul este o fiinþã foarte chinuitã – etic, metodologic, patriotic –, o fiinþã care
trãieºte într-o disjuncþie permanentã, o fiinþã cât se poate de complicatã. ªi aceastã compli-
care nu provine doar din formaþia sa, ci din relaþia foarte complicatã pe care o are, pe de o
parte, cu mediul academic, cu mediul sãu profesional, dar mai ales cu mediul cercetat. De
aceea nu cred cã este cazul sã fericiþi un antropolog sau sã-l invidiaþi pentru ceea ce face,
ci mai curând sã îl priviþi cu oarecare milã ºi cu dorinþa de a surclasa toate aceste greutãþi».

Filologie aici, dar am studii de antropologie în
Franþa. Evident cã produc un discurs influ-
enþat de ºcoala francezã de antropologie. Însã
discursul acela de multe ori s-ar putea sã nu
aibã nici o aderenþã la realitatea româneascã
pe care eu o cercetez, iar aparatul meu critic
sã bruscheze o realitate. Acesta este marele
pericol. El merge ºi mai departe atât timp cât,
educaþi într-o universitate americanã sau en-
glezeascã, specialiºtii Sudului vin ºi aplicã aici
metodologia de cercetare. Doresc sã creeze
o imagine obiectivã a societãþii lor, însã rezul-
tã una deformatã, narativã, ficþionatã. Pentru
cã metodele sunt relativ diferite. Pentru cã
nu reuºesc sã integreze în schema metodolo-
gicã o realitate extrem de complicatã”, a ex-
plicat antropologul, care a fãcut referiri in-
clusiv la etica cercetãrii.

„Putem vorbi despre o oarecare
nonºalanþã inconºtientã

cu care ne tratãm trecutul”

„Aº include cultura româneascã într-un Sud
temperat, cãci raporturile ei cu lumea par a
se circumscrie modelului anterior, de raport
Nord-Sud, hegemonie – subalternitate, adãu-
gând aici ºi subalternitatea produsã de caco-
fonia modelului”, a continuat acesta, trecând
la a doua parte a conferinþei, în care ºi-a pro-
pus o analizã a modelului cultural românesc.
L-a „comentat” în funcþie de patru elemente
nucleice – limba, relaþiile de rudenie, concep-
þia despre timp ºi concepþia despre spaþiu –,
pentru a demonstra nu doar caracterul para-
doxal al culturii noastre, ci mai ales pe cel
contradictoriu ºi autodistructiv.

Pus mai întâi în discuþie a fost propriul
nostru traseu cultural la care nu avem acces
din cauza necunoaºterii limbii în care au fost
produse unele dintre marile lui valori. «Cultu-
ra românã este o culturã neolatinã, în care
cunoaºterea latinei este o excepþie. O ºtiu cei
care vor sã facã studii clasice ori intelectuali

ciudaþi care probabil provin din medii în care
latina a fost o valoare incontestabilã. Nu gã-
sim intelectuali în concentrãri de masã care
ar ºti-o. Este mai curând o „afacere persona-
lã”. ªi ne întrebãm cum s-a ajuns aici. Prin
abolirea politicilor ºi strategiilor educaþiona-
le!», a accentuat Nicolae Panea.

Pe lista contradicþiilor au fost adãugate
faptul cã „avem o gramaticã normativã pe
care nu o foloseºte nimeni” ºi „500 de ani
de culturã slavonã deveniþi inutili pentru cã
limba nu se mai ºtie, specialiºtii devenind niºte
curiozitãþi”. «Sã nu uitãm cã, pentru întrea-
ga lume, cultura slavonã a fost o culturã
imperialã. Ultima ei capodoperã a fost fãcu-
tã pe teritoriul românesc: „Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiu sãu Teodosie”. Însã

n-o putem citi, pentru
cã nu ºtim limba!», a
adãugat acesta. În dis-
cuþie a fost adusã ºi
ignorarea culturii po-
pulare prin lipsa ºcolii
care ar putea crea spe-
cialiºti ºi, implicit, au-
toritate, ceea ce „lasã
locul superficialitãþii
profesionale, specialiº-
tilor derivaþi, creând o
spiralã a lipsei de pro-
fesionalism, spartã ici
ºi acolo de indivizi au-
todidacþi ºi pasionaþi”.
Concluzia: „În aceste
condiþii, putem vorbi
despre o oarecare non-
ºalanþã inconºtientã cu
care ne tratãm trecu-
tul”.

Un naufragiu cultural al zonei rurale:
„Satul nu va mai putea juca rolul

de rezervor cultural în viitor,
ci de sursã de probleme”

Paradoxuri se regãsesc, spune antropo-
logul, ºi în privinþa familiei rurale, caz în care
un exemplu relevant este cel al bunicilor ple-
caþi în strãinãtate pentru a-ºi lua în grijã ne-
poþii. În aceastã situaþie, „sensurile existen-
þei sociale sunt total contrazise: educarea
copilului se face pentru adaptarea la un mo-
del practic inexistent, neoperant pentru el”.
Adãugând la catastrofa depopulãrii satelor –
îndeosebi prin plecarea þãranilor la muncã
peste hotare – ºi proastele servicii sanitare
ºi de învãþãmânt în mediul rural, antropolo-
gul a ajuns la o concluzie semnal de alarmã:

„Cea mai serioasã ºi negativã consecinþã
a modelului socio-cultural actual al Româ-

niei! Urmãrile sunt logice ºi tragice: un vii-
tor imprevizibil, o viaþã nesigurã, copii com-
plexaþi ce devin tineri neadaptaþi, comple-
tând spirala sãrãciei, populaþie alienatã, în-
singuratã, nesigurã, anxioasã, explozia vio-
lenþei, rasismului, xenofobiei”. „Acest spa-
þiu social, satul, nu va mai putea juca rolul
de rezervor cultural în viitor, ci doar pe ace-
la de sursã de probleme. Toate acestea de-
vin premisele unei adevãrate catastrofe de-
mografice, un dezastru uman ce se naºte
lângã noi ºi de care pânã la un anumit punct
suntem chiar rãspunzãtori, pentru cã toþi ne
complacem într-o tãcere mai mult sau mai
puþin vinovatã – pentru cã nu ne interesea-
zã, nu ne pricepem, pentru cã nu avem exer-
ciþiul reacþiei publice”, a mai spus acesta. ªi
doar „niºte politici sociale incredibil de inte-
ligente ºi de responsabile” ar putea contra-
cara aceste transformãri sociale.

Lãsate la urmã, concepþia despre timp ºi
cea despre spaþiu – cel virtualizat, referirea fi-
ind la reþelele de comunicare prin care societa-
tea pune între paranteze o realitatea fizicã pen-
tru una virtualã – au fost expuse ºi ele, pe scurt,
dintr-o interesantã perspectivã antropologicã.

„Nu mimetismului, da creativitãþii!
Dar pentru asta e nevoie ca educaþia

sã fie lipsitã de ipocrizie!”
Concluzia finalã a antropologului, dupã

analiza modelului cultural românesc,  a fost
cã motive diverse, de naturã istoricã sau
politicã, ne-au impus un comportament cul-
tural contradictoriu, inconsecvent, obsedat
de mimarea unor modele prost alese sau ale-
geri fãcute fãrã curaj. Care ar fi soluþia pen-
tru toatã aceastã neasumare a identitãþii? Cre-
ativitatea culturalã, este de pãrere antropo-
logul Nicolae Panea, aceasta fiind ºansa de
a distruge toate elementele care ne-au fãcut
sã avem o pãrere atât de proastã despre noi.

„Prin creativitate culturalã se înþelege ca-
pacitatea de a inventa, de a construi, de a da
viaþã unor forme sociale ºi culturale noi, ine-
dite, surprinzãtoare, mai ales în contextele
multiculturale ºi mai ales în prezenþa unor
relaþii asimetrice, coloniale sau neocoloniale,
evidente sau ascunse, care caracterizeazã din
punct de vedere social ºi cultural lumea de
azi. O astfel de teorie concepe societãþile ca
având un rol activ ºi constructiv în contextul
multitudinii de forme ºi valuri ale globalizãrii
ºi a ceea ce aceste valuri poartã cu sine –
capitalismul, creºtinismul, islamismul, budis-
mul ºi aºa mai departe. Am putea spune, aºa-
dar, nu mimetismului, da creativitãþii! Dar pen-
tru asta e nevoie ca educaþia sã fie lipsitã de
ipocrizie!”, a conchis Nicolae Panea.

încã exoticã pentru alþii”, antropologia, a
ales sã discute despre felul în care aceasta
l-a învãþat sã vadã lumea, sã o descrie, sã
o înþeleagã ºi sã ofere judecãþi despre ea.
«Am ales tema „Educaþia ca formã de ipo-
crizie” pentru cã lumea se schimbã radical
sub ochii noºtri, amândouã fiind modali-
tãþi de a o înþelege», a explicat acesta. In-
cursiunii teoretice iniþiale, cu referiri la
etica cercetãrii ºi influenþa modelului pro-
pagat de universitãþile Nordului, i-a urmat
o analizã a modelului cultural românesc,
situat de invitat într-un „Sud temperat”.
Una fãrã menajamente, pentru a demon-
stra nu doar caracterul paradoxal al cultu-
rii noastre, ci mai ales pe cel  contradicto-
riu ºi autodistructiv…
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Senatorul democrat Bernie Sanders, candi-
dat „socialist”, ºi ultra-conservatorul Ted Cruz,
din partea republicanilor, au surprins într-un fel
prin rezultatele obþinute la alegerile prima-
re din statul Iowa, care nu desemneazã
decât 1% din totalul  delegaþiilor la cele
douã convenþii naþionale ce vor desemna
candidaþii pentru alegerile prezidenþiale.
Bernie Sanders, autorul „unui aproape
meci nul” în duelul cu favorita democratã
Hillary Clinton, ºi Ted Cruz (27,7%), so-
sit în faþa iconoclastului miliardar Donald
Trump (24,3%), urmat de Marco Rubio,
reprezintã de fapt douã tendinþe structu-
ral diferite ale vieþii politice americane.
Dacã acest trend se va pãstra ºi la prima-
rele din New Hampshire, rãmâne de vã-
zut. Fervent promotor al statului european
providenþial, într-o Americã alergicã la

Atentate dejucate în Franþa:
Cinci persoane care plãnuiau
atacuri în cluburi de noapte
au fost arestate

Cinci persoane, care plãnuiau
sã comitã atacuri în cluburi de
noapte franceze ºi sã plece sã se
alãture musulmanilor extremiºti
în Siria, au fost arestate în
regiunea oraºului Lyon, anunþã
un oficial din cadrul poliþiei
franceze. Oficialul, care a
solicitat protecþia anonimatului
din cauza anchetei în curs, a
precizat cã patru bãrbaþi ºi o
femeie au fost arestaþi ieri
dimineaþã. Membrii grupului
cumpãraserã deja bilete de
autocar, cu scopul de a se
alãtura musulmanilor extremiºti
din Siria - via Bulgaria, Turcia -
ºi încercau sã procure armament
pentru a ataca cluburi de noapte
franceze. Cel puþin o parte dintre
cei cinci se aflau deja în atenþia
serviciilor franceze de informa-
þii, din cauza unor opinii
extremiste, a precizat oficialul.
Europeni extremiºti care s-au
alãturat grupãrii Statul Islamic
(SI) s-au întors în Franþa pentru
a comite, la Paris ºi Saint Denis,
atacurile de pe 13 noiembrie,
soldate cu 130 de morþi, cei mai
mulþi la o salã de concerte, dar
ºi în baruri ºi restaurante.

Mai multe ºcoli din Australia,
evacuate în urma
unor ameninþãri false

Mai multe ºcoli din oraºele
australiene Sydney ºi Brisbane
au fost evacuate ieri dimineaþã
în urma unor ameninþãri, au
informat autoritãþile locale, în
contextul mai multor incidente
de acest fel pentru care poliþia a
condamnat apelurile false.
„Fiecare ºcoalã ia mãsuri de
precauþie pentru a garanta
siguranþa elevilor sãi ºi niciunul
dintre aceºtia nu este în peri-
col”, a comunicat Departamen-
tul pentru Educaþie din Noua
Galie de Sud, dupã ce mai multe
ºcoli din Sydney au primit
ameninþãri, în urma cãrora, la
faþa locului, au fost trimise
echipaje de poliþie. Mai multe
ºcoli din Sydney au fost evacua-
te dupã ce au primit ameninþãri
cu bombã vineri, prima zi a
anului ºcolar pentru multe
regiuni din þarã. Mai multe licee
din Sydney au fost de asemena,
evacuate luni. Poliþia din Noua
Galie de Sud a numit aceste
incidente “un prototip al
apelurilor false”. Tot ieri, în
urma unor ameninþãri, au fost
evacuate ºi ºcoli din oraºul
Brisbane, capitala statului
Queensland. “Nu existã nicio
dovadã cã acestea nu sunt
altceva decât farse, care au rolul
de a cauza deranjamente ºi
întreruperi inutile”, a transmis
poliþia. “Ameninþãrile par a
proveni de peste hotare (...).
Scopul ºi sursa exactã a acestor
ameninþãri rãmân necunoscute”,
au mai informat forþele de
ordine.

Secretarul american al Apãrãrii a dezvãluit
ieri proiectul de buget al Pentagonului pentru
2017, care prevede între altele o suplimentare a
finanþãrilor în lupta împotriva grupãrii Statul
Islamic (SI), noi “minidrone” ºi o consolidare
a prezenþei americane în Europa de Est, inclu-

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Senatorul Ted Cruz din Texas a
obþinut o victorie în caucusurile
republicane din Iowa, în primul
scrutin pentru obþinerea învestitu-
rii partidului sãu în vederea alegeri-
lor prezidenþiale din Statele Unite.
Hillary Clinton ºi Bernie Sanders se
aflã practic la egalitate. “Caucusu-
rile” din Iowa reprezintã, tradiþio-
nal, de aproximativ 40 de ani, pri-
ma etapã a procesului de selectare
a candidaþilor marilor partide în ve-
derea alegerilor prezidenþiale din
noiembrie. Iowa va trimite la con-
venþiile partidelor, în iulie, 44 de
delegaþi democraþi ºi 30 de delegaþi
republicani. Cu un scor de 28%,
Ted Cruz îl devanseazã în mod clar
pe miliardarul Donald Trump
(24%), urmat de aproape de cãtre
senatorul Marco Rubio din Florida
(23%). Pe poziþia a patra se clasea-
zã Ben Carson cu 9%. Ceilalþi can-
didaþi - printre care ºi Jeb Bush,
fratele fostului preºedinte George
W. Bush - se aflã mult în urmã, cu
mai puþin de 5%. Unul dintre pre-
tendenþii la învestitura republicanã,
Mike Huckabee, în vârstã de 60 de
ani, a anunþat cã se va retrage din
cursã. Cel care, în 2008, a creat o
surprizã ºi a obþinut o victorie în
caucusul republican din Iowa, a ob-
þinut luni doar 2%. “Aceastã (luni)

Iowa: O simbolisticã interesantãIowa: O simbolisticã interesantãIowa: O simbolisticã interesantãIowa: O simbolisticã interesantãIowa: O simbolisticã interesantã
orice intruziune a Washingtonului, Bernie San-
ders (74 de ani), perceput ca un utopist, capi-
talizeazã pe frustrãrile nãscute în timpul celor

douã mandate ale lui Barack Obama. A reuºit sã
introducã în dezbaterea publicã ideea de necon-
ceput pânã mai ieri a revoluþiei democratice ºi,

paradoxal, mesajul sãu a prins înde-
osebi la tineri. Ted Cruz, erijat în ca-
didatul protestanþilor evangheliºti,
susþinut de Tea Party, ºi Donald
Trump, se interfereazã pe un triptic
structural: mai puþin stat central, mai
puþine impozite, mai puþinã imigra-
þie.  Au susþinerea lobby-ului pro-
arme. Ca o constatare, Jeb Bush, fiul
lui George Bush ºi fratele lui George
W. Bush, cu un procent de sub 5%,
nu este exclus sã pãrãseascã prema-
tur competiþia. Simbolistica alegeri-
lor primare din Iowa spune multe
pentru analiºtii staff-urilor principa-
lilor candidaþi.

Alegeri prezidenþiale SUA: Ted Cruz obþine o victorie în caucusurile
republicane din Iowa. Clinton, la egalitate cu Sanders

searã reprezintã victoria conserva-
torilor curajoºi din Iowa ºi a aces-
tei întregi naþiuni mãreþe”, a decla-
rat Ted Cruz, în vârstã de 45 de
ani, într-un discurs de peste o ju-
mãtate de orã, în care ºi-a revendi-
cat victoria. Susþinut de creºtini
evangheliºti, el i-a mulþumit lui Dum-
nezeu ºi a subliniat cã rezultatele
demonstreazã faptul cã nominaliza-
tul republicanilor nu va fi ales de
cãtre presã ºi nici de establishmen-
tul de la Washington. Donald
Trump, în vârstã de 69 de ani, l-a
felicitat pe Ted Cruz ºi a spus cã se
aºteaptã totuºi sã obþinã învestitura
republicanã. “Sunt onorat, cu ade-
vãrat onorat”, le-a spus el susþinã-
torilor sãi referindu-se la locul doi
ºi declarându-se nerãbdãtor sã ia
parte a urmãtoarea etapã a alegeri-
lor primare, pe 9 februarie, în sta-
tul New Hampshire, unde sondaje-
le îl plaseazã pe primul loc. Situaþia
este mult mai puþin clarã în tabãra
democratã în care, dupã numãra-
rea aproape tuturor buletinelor de
vot, fostul secretar de Stat Hillary
Clinton se claseazã prima, dar cu
un scor de 49.8% la 49,6%, faþã
de Bernie Sanders - reprezentantul
aripii stângi a Partidului Democrat.
Sanders, în vârstã de 74 de ani, s-a
declarat copleºtit de rezultat, o “cva-

siegalitate” cu adversara sa. “Acum
nouã luni, (când) am venit în acest
frumos stat, nu aveam structurã
politicã, bani, recunoaºtere (...)”, a
spus el. Al treilea pretendent demo-
crat, un fost guvernator al statului
Maryland, Martin O’Malley, în vâr-
stã de 53 de ani, a obþinut doar
0,6% din voturi ºi ºi-a suspendat
campania. Retragerea sa lasã în
cursã doi pretendenþi la fotoliul de
la Casa Albã: Clinton ºi Sanders. În
Iowa este folosit un sistem electo-
ral neobiºnuit, numit “caucus”.
Oamenii se adunã în case private,

ºcoli ºi alte clãdiri publici în tot sta-
tul. Alegãtorii democraþi se împart
în grupuri, în funcþie de candidatul
preferat, în timp ce caucusurile re-
publicane seamãnã mai degrabã cu
un scrutin tradiþional. În urmãtoa-
rele luni, celelalte 49 de state ºi teri-
toriile americane vor vota candida-
tul partidului în alegerile prezidenþi-
ale. Câte un singur candidat la pre-
ºedinþie din partea fiecãrui partid ur-
meazã sã se contureze cãtre varã-
.În noiembrie, americanii îºi vor ale-
ge viitorul preºedinte. El sau ea va
prelua funcþia în ianuarie 2017.

Pentagonul vrea sã-ºi suplimenteze cu 35% bugetul în lupta împotriva SI
siv în România. Potrivit unui oficial din cadrul
Apãrãrii, bugetul de bazã al Pentagonului pen-
tru anul fiscal 2017 se ridicã la 524 de miliarde
de dolari, cu 59 de miliarde de dolari mai mult
decât anul trecut. El cuprinde un “fond pentru
operaþiuni în strãinãtate” în vederea finanþãrii

operaþiunilor în Af-
ganistan ºi luptei îm-
potriva SI. Alt ofi-
cial, care nu a dorit
sã-i fie dezvãluitã
identitatea, a precizat
cã bugetul va inclu-
de ºapte miliarde de
dolari numai pentru
combaterea jihadis-
ºtilor din cadrul SI,
cu 35% mai mult

decât anul trecut. Bugetul militar al Statelor Unite
este cel mai important din lume - depãºind bu-
getele apãrãrilor celorlalte opt mari puteri ale
lumii la un loc. Ashton Carter a insistat marþi
asupra “mediului ameninþãrilor” în miºcare, mai
ales dupã ce Rusia a anexat Crimeea în 2014.
Ashton Carter se pregãteºte totodatã sã dezvã-
luie noi echipamente care erau pânã acum “top
secret” - niºte avioane fãrã pilot de mici dimen-
siuni, capabile sã zboare în formaþie, potrivit
unui reprezentant al Apãrãrii. Bugetul detaliazã
de asemenea planurile Pentagonului cu privire
la avionul de atac la sol A-10 - o aeronavã dez-
voltatã în anii ’70 care urma sã fie retrasã, dar
care a devenit un instrument foarte preþios în
lupta împotriva jihadiºtilor ºi a cãrei carierã a
fost astfel prelungitã. Bugetul Apãrãrii va fi dez-
vãluit sãptãmâna viitoare.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ERATÃ. Spitalul Clinic de

Neuropsihiatrie Craiova. Întru-
cât din motive independente
de unitatea noastrã, anunþul ce
trebuia postat în Monitorul Ofi-
cial ºi pe site-ul gov.ro în data
de 25.01.2016 nu a fost publi-
cat suntem puºi în situaþia de a
relua procedura astfel: Concur-
sul pentru posturile temporar
vacante de consilier juridic de-
butant ºi bucãtar în Blocul Ali-
mentar la Secþia Exterioarã Me-
lineºti se reia: - depunerea do-
sarelor se va face începând cu
data de 03.02.2016 pânã în data
de 09.02.2016 ora 16.00; - proba
scrisã va avea loc în data de
17.02.2016, ora 10.00, proba in-
terviu 22.02.2016, ora 12.00, restul
condiþiilor rãmân valabile.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
prin Centrul Multifuncþional
Craiova  scoate la licitaþie pu-
blicã deschisã în vederea închi-
rierii spaþiilor disponibile (spa-
þii depozitare subsol, spaþiu
expoziþional Etaj 1; spaþii bi-
rouri- etaj 2). Documentaþia ne-
cesarã se procurã de la Cen-
trul Multifuncþional Craiova, str.
Târgului nr. 26, etaj 2, camera
211. Data limitã pentru depune-
rea ofertelor  este în fiecare zi
de luni, miercuri ºi vineri pânã
la orele 11.00. Licitaþia va avea
loc la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26, sap-
tãmânal – în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00,
Relaþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

LICEUL Tehnologic de
Transporturi Auto Craiova, cu
sediul în Str. Nicolae Romanes-
cu, nr. 99, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi: un post contractual va-
cant de îngrijitor curãþenie- 1/1
normã, un post contractual va-
cant de paznic/ portar- 1/1 nor-
mã, un post contractual vacant
de mediator ºcolar- 0,5 normã.
Concursul se va desfãºura ast-
fel: - proba scrisã  în data de
25.02.2016, ora 10.00, - proba
practicã în data de 26.02.2016, ora
10.00 (numai pentru îngrijitor cu-
rãþenie), - proba interviu în data
de 29.02.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Îngrijitor curãþe-
nie: - studii medii (ºcoala gimna-
zialã, liceu); - apt medical; - sã
nu aibã antecedente penale; -
experienþã în domeniu. Paznic/
portar: - studii medii(ºcoala gim-
nazialã, liceu); -Atestat profesio-
nal conform Legii nr. 333/2003, -
apt medical, -experienþã în do-
meniu, - sã nu aibã antecedente
penale. Mediator ªcolar: - cunos-
cãtor al limbii rromani, - studii
medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat, urmate de un curs
de formare profesionalã cu spe-
cializarea mediator ºcolar, recu-
noscut de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportu-
lui; -apt medical; -sã nu aibã an-
tecedente penale; -experienþã în
domeniu. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la con-

Anunþul tãu!
curs în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial, la Li-
ceul Tehnologic de Transporturi
Auto Craiova. Relaþii suplimen-
tare la sediul: Liceul Tehnologic
de transporturi Auto Craiova,
persoanã de contact: Naidin
Anca, Telefon: 0251.427.636.

ªCOALA Gimnazialã „Gh. Þi-
þeica” cu sediul în Craiova, Str.
Calea Bucureºti, nr. 93, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractual vacante de:
Muncitor Calificat, 1 Post, în con-
formitate cu HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura ast-
fel: - Proba scrisã în data de
25.02.2016, ora 09.00, -Proba
practicã în data de 25.02.2016, ora
12.00, -Proba interviu în data de
26.02.2016 ora 09.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: - Studii medii ab-
solvite cu diplomã de Bacalau-
reat, - Absolvire curs profesional
cu cel puþin 2 din calificãrile:
Tâmplar, Lacãtuº, Electrician, Me-
canic, Zugrav, - Experienþã de
minim 1 an în domeniu. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de
10 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ în Monitorul Ofi-
cial al României. Relaþii supli-
mentare la sediul: ªcoala Gim-
nazialã „Gh. Þiþeica” cu sediul
în Craiova, Str. Calea Bucureºti,
nr. 93, persoana de contact: Flo-
rea Violeta, telefon: 0251.544.765,
fax: 0251.544.765.
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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.

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



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 3 februarie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschide-
re 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km -proprietar, înma-
triculat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:0723/
605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp
profesional din arca-
de montate pe pivoþi.
Se mutã rapid pe altã
culturã sezonierã. Te-
lefon: 0786/391.745.
Vând 2 telefoane mo-
bile, 1 tabletã, 1 mo-
bil noi. Preþ 200 lei. Te-
lefon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.

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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 3 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 ....................
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Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.

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.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

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

CITAÞII
Numitul Turcu
George Daniel,
domicilat în Com.
Isalniþa, Str. N.Ior-
ga, jud. Dolj este
citat la Judecãto-
ria Craiova, la data
de 04.02.2016 ora
10:30 complet
CMF3, în calitate
de pârât în dosa-
rul civil Nr. 905/
215/2016 având
ca obiect ordona-
þã preºedinþialã-
STABILIRE DO-
MICILIU MINOR-
+ S U P L I N I R E
ACORD, în pro-
ces cu Turcu Ele-
na Roxana.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Legitima-
þie de transport in-
terurban pe nume-
le ILICUÞÃ MIOA-
RA eliberatã de
DGASPC Dolj. Se
declarã nulã.
Pierdut certifica-
tul de înregistrare
al S.C. TANCOS
COMGEN SRL,
împreunã cu ane-
xele, având nr. de
ordine la ORC
J16/ 439/1995 ºi
CUI 7340468. Se
declarã nul.
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Cu un parcurs imaculat pânã
acum, SCM U Craiova se aflã în
faþa unui examen teribil, întâl-
nind, astãzi, în deplasare, cealal-
tã echipã care, dacã facem refe-
rire la ultimele cinci partide de
campionat, nu a cunoscut gustul
înfrângerii. Mai mult, Arcada a
reuºit o dublã victorie ºi în faza
întâi a Cupei României (de fieca-
re datã 3-0 cu Ploieºti), câºtigân-

Invincibilitatea trupeiInvincibilitatea trupeiInvincibilitatea trupeiInvincibilitatea trupeiInvincibilitatea trupei
lui Pascu, în mare pericollui Pascu, în mare pericollui Pascu, în mare pericollui Pascu, în mare pericollui Pascu, în mare pericol

CS Arcada Galaþi – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:30, Digi Sport 3

du-ºi astfel dreptul de a juca în
sferturile de finalã cu formaþia
noastrã, calificatã în Top 8 din
oficiu, graþie participãrii în semi-
finalele ediþiei trecute. Ciocnirea
din competiþia KO va fi în 17 ºi
24 februarie, mai întâi în urbea
moldavã.

Revenind la meciul de campio-
nat, dacã SCM U e neînvinsã pe
teren strãin, la fel stau lucrurile

ºi în ceea ce priveºte jocurile sus-
þinute “acasã” de Arcada, exclu-
zând aici partida din etapa a 2-a,
pierdutã la “masa verde” cu ace-
eaºi Tricolorul Ploieºti, din cau-
za unor nereguli la legitimaþiile de
joc. Tot de Tricolorul se leagã ºi
ultima victorie a gãlãþenilor în
Divizia A1, 3-0 (25-22, 29-27,
25-17), duminicã. O zi mai de-
vreme, alb-albaºtrii cedau un
punct mare, în Bãnie, în compa-
nia “lanternei” din Piatra Neamþ,
dupã ce au condus cu 2-0 la se-
turi (25-13, 25-22, 21-25, 31-33,
15-12).

În tur, la 8 noiembrie, Craio-
va a trecut de Galaþi cu 3-2, re-
venind de la 1-2 (25-20, 20-25,

24-26, 25-22, 15-12).

ªi fetele joacã în Moldova
De asemenea astãzi (ora 14:00),

ºi tot în Moldova, echipa femininã
are meci cu CS ªtiinþa Bacãu.
Oponentele stârnesc amintiri din-
tre cele mai plãcute jucãtoarelor
pregãtite de Alexandru Cosma,
dupã victoria senzaþionalã repur-
tatã în prima parte a campionatu-
lui (3-1, pe seturi 25-19, 25-22,
22-25, 25-20). Practic, a fost cel
mai impozant succes al sezonului,
celelalte, în numãr de douã, venind

în compania formaþiilor ce închid
ierarhia, Rapid ºi “U” Cluj.

Etapa trecutã, SCM U a cedat,
în Sala Sporturilor “Ion Constan-
tinescu”, cu a doua clasatã, CSM
Bucureºti, 0-3, rezultat cu care
ªtiinþa reuºea sã câºtige derby-ul
moldav de la Piatra Neamþ.

Meciul de azi va fi unul special
pentru veterana Mihaela Truþã (40
ani). Aceasta a semnat în aceastã
iarnã un acord cu SCM U, dupã
ce sezoane la rând a îmbrãcat tri-
coul ªtiinþei, în multe ocazii chiar
din postura de cãpitan.

Masculin – programul complet al rundei: CS Arca-
da Galaþi – SCM U CRAIOVA, VCM PLS Piatra Neamþ –
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare, CS “U” Cluj – ACS Volei
Municipal Zalãu, AS Volei Club Caransebeº – CS Uni-
rea Dej, CS Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti. LMV
Tricolorul Ploieºti va câºtiga la “masa verde”, scor 3-0,
disputa cu CVM Tomis Constanþa, deoarece campioana
s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 34 7. Dej 18
2. Baia Mare 30 8. CSM Buc. 13
3. Zalãu 29 9. U Cluj 10
4. Galaþi 29 10. Dinamo 7
5. Caransebeº 25 11. Piatra N. 5
6. Ploieºti 19

Feminin – programul complet al rundei: CS ªtiinþa
Bacãu – SCM U CRAIOVA (ora 14:00), CS Volei Alba Blaj
– CSM Lugoj,  CSM Târgoviºte – VC Unic LPS Piatra
Neamþ, CS “U” Cluj – CS Dinamo Bucureºti, CS Rapid
Bucureºti – ACS Penicilina Iaºi. Partida CSM Bucureºti –
CSU Medicina Tg. Mureº a avut loc asearã, dupã închi-
derea ediþiei.

1. Alba Blaj 38 7. Lugoj 14
2. CSM Buc. 34 8. Piatra N. 14
3. Târgoviºte 33 9. Iaºi 11
4. Dinamo 27 10. CRAIOVA 9
5. Tg. Mureº 25 11. U Cluj 6
6. Bacãu 23 12. Rapid 0

Lidera echipei Cehiei, Petra
Kvitova, a declarat cã forma
slabã arãtatã de Simona Halep
în acest an va constitui un
avantaj în cele douã zile ale
disputei cu Romania, de la
Cluj, din sferturile Fed Cup.

Fed Cup: Kvitova mizeazã
pe forma slabã arãtatã de Halep

“Rãmâne o jucãtoare de top
10, deºi acum nu este în cea
mai bunã formã. Poate juca
însã foarte bine ºi va fi
interesant sã joc impotriva ei”,
a declarat Kvitova.

Aceasta a vorbit ºi despre

suprafaþa de joc montatã în
Sala Polivalentã din Cluj-
Napoca.

“Devine mai rapidã de la o
zi la alta, pe masurã ce au loc
antrenamente pe ea”, crede
Kvitova.

Meciurile din cadrul întâlnirii
Romania – Cehia vor fi sâmba-
ta ºi duminicã, dupã ora 13:00.

România mizeazã pe
Simona Halep (nr. 3 WTA),
Monica Niculescu (nr. 37),
Andreea Mitu (nr. 104) ºi
Raluca Olaru (nr. 45 la dublu).
Lipsesc, din cauza unor
probleme medicale, Irina
Camelia Begu (nr. 34) ºi
Alexandra Dulgheru (nr. 54).
De partea cealaltã, lotul
campioanei en-titre aratã
astfel: Petra Kvitova (9 WTA),
Karolina Pliskova (13 WTA),
Barbora Strycova (41 WTA)
ºi Denisa Allertova (59 WTA).
N-au fost selecþionate, sur-
prinzãtor, finalistele din proba
de dublu de la Australian
Open, Lucie Hradecka (9
WTA la dublu) ºi Andreea
Hlavackova (13 WTA la
dublu), în timp ce Lucie
Safarova (nr. 10 WTA) este
accidentatã.

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL Spania –
Cupa Regelui: Barcelona – Va-
lencia.

DIGI SPORT 2

17:30, 19:30 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: CSM Bu-
cureºti – HC Vaslui, Dinamo –
AHC Dunãrea Cãlãraºi / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: La-
zio – Napoli.

DIGI SPORT 3

17:30 – VOLEI (M) – Divi-
zia A1: CS Arcada Galaþi –
SCM U Craiova / 20:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Lyon –
Bordeaux / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Inter – Chie-
vo.

DIGI SPORT 4

17:30 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: BCM-U Piteºti
– U-BT Cluj / 20:00 – BAS-
CHET (M) – FIBA Europe Cup:
Energia Tg. Jiu – Pieno Zvaig-
zdes / 21:45 – FOTBAL Italia
– Serie A: Juventus – Genoa.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL Anglia –
Premier League:  Watford –
Chelsea.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

21:30 – VOLEI (M) – Italia:
Lube Banca Citanova – Perugia.

EUROSPORT 1

11:30 – CICLISM – Turul
Dubaiului, în Emiratele Arabe
Unite: etapa I / 15:15 – SCHI
FOND (M, F) – Cupa Mondia-
lã, la Drammen, în Norvegia /
17:15 – SNOOKER – Master-
sul German, la Berlin: etapa I /
20:00 – ATLETISM – Concurs
de salã, la Düsseldorf, în Ger-
mania / 21:45 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Everton
– Newcastle.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Master-
sul German, la Berlin: etapa I /
17:15 – CICLISM – Turul Comu-
nitãþii valenciene, în Spania /
19:30 – FOTBAL DE SALÃ –
Campionatul European, la Belgrad,
în Serbia: Rusia – Kazakstan /
21:00 – BASCHET (M) – Euro-
cupa: Emporio Armani Milano –
Alba Berlin / 22:45 – SNOOKER
– Mastersul German: etapa I.

LOOK TV

21:45 – FOTBAL Scoþia –
Premier League: Aberdeen –
Celtic.

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-AVOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-A
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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

Mijlocaºul Universitãþii Craio-
va, Alex Bãluþã, a fãcut câteva re-
feriri, pe site-ul oficial al clubu-
lui din Bãnie, despre cantonamen-
tul din Antalya: “Au fost antrena-
mente solicitante care vor prinde
bine când se va relua campiona-
tul. Personal, mã simt bine pre-
gãtit fizic ºi sunt convins cã voi
aduce un plus echipei ori de câte
ori se va miza pe mine”.

Curtat de Steaua ºi de mai multe echipe din Golf, mijlo-
caºul Constantin Budescu a plecat de la Astra Giurgiu la
Dalian Yifang, o grupare care evolueazã în ligã secundã
chinezã. Fotbalistul de 26 de ani a efectuat vizita medicalã
ºi a parafat o înþelegere pe trei ani, urmând sã încaseze
trei milioane de euro pe durata contractului. Astra va primi
în schimbul transferului lui Budescu 1,2 milioane de euro.
„Este o ofertã bunã atât pentru mine, cât ºi pentru club.
Din punctul meu de vedere, este un pas înainte. Este o
echipã care îºi doreºte sã promoveze ºi investesc foarte
mulþi bani. Sper sã promovãm anul acesta. Mi-am dorit
din tot sufletul ca Astra sã meargã în continuare ºi sã nu
aibã probleme” a spus Budescu.

Budescu s-a transferat
în liga secundã din China

Fostul atacant al
Universitãþii Craiova,
Mihai Dina, a semnat
în ultima zi de mer-
cato din Europa de
Vest cu formaþia ci-
priotã AEL Limassol.
În vârstã de 30 de
ani, Dina revine în
Insula Afroditei,
dupã ce a mai jucat
acum doi ani la o altã
formaþie din Limas-
sol, Aris, acolo unde
a marcat 10 goluri
într-un sezon. Dina fusese pus pe lista de transfe-
ruri de Concordia Chiajna, fiind trimis la echipa a

Mihai Dina s-a întors la Limassol, dar la AEL
doua a clubului. AEL Li-
massol ocupã locul 10 în
prima ligã din Cipru, cu 22
de puncte, dupã 21 de eta-
pe. La AEL Limassol, Dina
va fi coleg cu Adnan Aga-
novic, croatul care a evo-
luat în acest sezon pentru
Viitorul Constanþa, dar ºi
cu fostul fundaº al Rapi-
dului, portughezul Joao
Paolo Andrade. “AEL
anunþã achiziþionarea lui
Mihai Dina. Atacantul ro-
mân a trecut toate testele

necesare ºi a semnat un contract” se specificã pe
site-ul oficial al clubului cipriot.

Universitatea Craiova disputã astãzi penultimul
meci amical din al doilea stagiu de pregãtire în
Antalya, urmând sã întâlneascã, de la ora
16.30, formaþia slovacã Slovan Bratisla-
va. Aceasta  este cea mai cunoscutã
echipã din Slovacia ºi singura care
are în palmares un trofeu conti-
nental: Cupa Cupelor, adjudeca-
tã în 1969. Slovan este de 8 ori
câºtigãtoare a titlului în Slovacia,
având tot atâtea campionate câº-
tigate în fosta Cehoslovacie. Ul-
tima performanþã: câºtigarea în
2010 a Cupei Slovaciei. A înche-
iat prima parte a sezonului pe
poziþia secundã, la 7 puncte în
urma celor de la Trencin. Dupã
ce acum un an a evoluat în gru-

Alb-albaºtrii joacã azi cu Slovan Bratislava
pele Europa League, în vara trecutã, Slovan a fost

eliminatã în play-off-ul aceleiaºi competiþii de
Kuban Krasnodar, dupã ce trecuse în fazele

anterioare de Europa (Andorra) ºi UC
Dublin (Irlanda).

Antrenatã de grecul Nikodimos
Papavasiliou, Slovan posedã câþi-
va jucãtori cu CV important: ata-
cantul maghiar Priskin (ex-Wat-
ford, QPR, Swansea), fostul inter-
naþional slovac Vittek (ex-Nurn-
berg, Lille, Trabzon), internaþiona-
lul grec Pliatsikas (ex-Schalke 04,

Astra Giurgiu), argentinianul Mauro
Gonzales, olandezul de Kamps, sâr-

bul Milinkovic, internaþionalul slovac
Salata, sud-africanul Scott ºi portarul

naþionalei Slovaciei, Jan Mucha.
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de bazã al echipeide bazã al echipeide bazã al echipeide bazã al echipeide bazã al echipei
În privinþa meciurilor amicale

disputate în Turcia, Bãluþã a preci-
zat: “Am avut evoluþii bune în ami-
calele de aici, din Antalya. Mã bu-
cur cã am revenit în primul 11, cã
se conteazã pe mine. Îmi doresc ca
prin evoluþiile mele sã ajut echipa,
cã vor fi goluri, cã vor fi pase de
gol, important este sã câºtigãm, sã
avem rezultate pozitive. Victoriile îþi
dau încredere în forþele tale, ca echi-

pã. De-asta sunt importante. Ori-
cum, am întâlnit adversari buni din
Austria ºi Ungaria, formaþii de pri-
mã ligã care s-au dovedit valoroa-
se. Important este cã am pus în
aplicare ceea ce am exersat la an-
trenamente ºi consider cã am arã-
tat un fotbal ofensiv”.

Dintre tinerii aduºi de la “sate-
lit”, Bãluþã îl considerã pe Robert
Petre cel mai pregãtit sã pretindã

un loc la echipa mare, chiar dacã
juniorul practic îl concureazã pe
postul de mijlocaº dreapta: “Sunt
bãieþi valoroºi, dar mai au de mun-
cã ºi trebuie sã facã ºi sacrificii. E
bine cã odatã cu cooptarea în lot a
lui Laurenþiu Popescu, Petre ori
Ciocotealã a crescut ºi numãrul
oltenilor. Cum Burlacu a debutat
deja în Liga 1, eu consider cã Pe-
tre va fi urmãtorul care va face
acest pas. Munceºte mult ºi are
calitãþile necesare”.

Mijlocaºul de 22 de ani sperã ca
fanii sã treacã peste amãrãciunea
provocatã de parcursul echipei din
acest sezon ºi sã asiste la meciuri

spectaculoase în 2016, obiectivul
rãmas fiind etalarea unui joc ofen-
siv: “ªtiu cã suporterii sunt deza-
mãgiþi cã am ratat obiectivul, la fel
suntem ºi noi. Dar trebuie sã fim
uniþi ºi acum, la greu. Ne dorim sã
jucãm ofensiv, pentru asta ne-am
pregãtit. Dar trebuie sã gãsim un
echilibru, astfel încât sã rãmânem
solizi ºi în defensivã”.

În acest sezon, Bãluþã a marcat
douã goluri, în deplasare cu FC Vo-
luntari ºi pe teren propriu, cu Con-
cordia Chiajna. În amicalele din An-
talya, Bãluþã a pasat pentru reuºita
lui Nuno Rocha în amicalul cu
MTK Budaesta.
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