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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai vãzut, Popescule, le-au propus lui
Tudor Gheorghe ºi Florin Piersic sã
intre în politicã.
- Pãi sã-i ia ºi pe Olga Tudorache ºi
Radu Beligan, sã întinereascã partidul! actualitate / 3
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sunt... deschise!sunt... deschise!sunt... deschise!sunt... deschise!sunt... deschise!

Germania doreºte sã devinã
mai puþin atractivã pentru imi-
granþi. Momentul “braþelor des-
chise” este departe de acum ºi
guvernul german a aprobat, ieri,
mãsuri restrictive pentru imigran-
þii economici. Acceptat în princi-
piu de sãptãmâna trecutã, dupã
dezbateri aprinse, în coaliþia ce
regrupeazã conservatorii (CDU)
Angelei Merkel, aliaþii lor bava-
rezi (CSU) ºi social-democraþii
(SPD), proiectul a fost validat în
consiliul de miniºtri ºi trimis la
Parlament. Guvernul german va
reduce ajutoarele sociale vãrsa-
te solicitanþilor de azil ºi restric-
þiile nu se opresc aici.

Douã persoane au
ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã
Craiova, ieri-diminea-
þã, în urma unui acci-
dent petrecut pe DN 6,
în comuna Cârcea.
ªoferul unui Logan a
lovit în spate un Opel
care frânase pentru cã
o cãruþã a pãtruns pe
drumul naþional fãrã
sã se asigure, Loganul
fiind apoi proiectat pe
contrasens, într-o altã
maºinã. Poliþiºtii au
întocmit în cauzã do-
sar penal ºi continuã
cercetãrile sub aspec-
tul comite-
rii infracþi-
unii de
vãtãmare
corporalã
din culpã.

44444 EV
EN
IM
EN
T

p
a

g
in

a

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

ImunizareaImunizareaImunizareaImunizareaImunizarea
nou-nãscuþilor cunou-nãscuþilor cunou-nãscuþilor cunou-nãscuþilor cunou-nãscuþilor cu
vaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalentvaccin hexavalent
a fost reluatãa fost reluatãa fost reluatãa fost reluatãa fost reluatã
ºi în Doljºi în Doljºi în Doljºi în Doljºi în Dolj

Un centruUn centruUn centruUn centruUn centru
pentru stopareapentru stopareapentru stopareapentru stopareapentru stoparea
abandonuluiabandonuluiabandonuluiabandonuluiabandonului
ºcolarºcolarºcolarºcolarºcolar

Ieri, într-un cadru festiv,  a avut
loc inaugurarea oficialã a Centrului
comunitar de zi pentru copii ºi tineri,
destinat educaþiei tinerilor între 6-19
ani, proveniþi din comunitãþi deza-
vantajate. Aceºtia vor beneficia de
activitãþi „after-school”, scopurile fi-
ind prevenirea abandonului ºcolar,
dobândirea de noi activitãþi de viaþã.
Manifestarea a beneficiat, pe lângã
reprezentanþi ai instituþiilor de asis-
tenþã socialã, ºi de prezenþa directo-
rului Societãþii Naþionale de „Crucea
Roºie” din România alãturi de cea a
reprezentantului Fundaþiei „Velux”
din Danemarca, partener în proiect.
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 „Iulius Caesar”
în regia lui Peter
Schneider,
Festivalul
„Shakespeare”
ºi Premiul Europa
pentru Teatru –
evenimentele anului
la TNC
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Gabriel Oprea poate fi urmãrit
penal. Senatorii au votat
pentru solicitarea Justiþiei

Senatorii au aprobat, miercuri,
solicitarea DNA de încuviinþare a
începerii urmãririi penale
împotriva senatorului UNPR,
Gabriel Oprea, fost ministru de
Interne, acuzat de abuz în
serviciu. Decizia a fost luatã cu
102 voturi “pentru” ºi 30 voturi
“împotrivã”, un vot fiind anulat,
potrivit rezultatului final, anunþat
oficial în plenul Senatului. Iniþial,
rezultatul din comisia de numãra-
re a voturilor a fost de 102 voturi
“pentru” ºi 31 de voturi “împotri-
vã”. Votul a fost secret, cu bile,
potrivit regulamentului.

Românii vor avea
Ziua Bãrbatului în 19 noiembrie

Deputaþii au adoptat, ieri, o
lege prin care ziua de 8 Martie
este declaratã Ziua Femeii ºi cea
de 19 noiembrie, Ziua Bãrbaþilor,
aleºii susþinând cã “sãrbãtorirea
celor douã zile este un prilej de a
îmbunãtãþii relaþiile dintre sexe”
ºi de a promova “modele masculi-
ne pozitive”, nu doar vedete.
Legea a fost adoptatã cu 204
„pentru”, 16 „împotrivã” ºi 63
abþineri ºi va fi trimisã preºedinte-
lui Klaus Iohannis spre promulga-
re. Potrivit propunerii legislative
iniþiate de cinci senatori de la
PSD ºi PNL, autoritãþile adminis-
traþiei publice pot organiza
manifestãri ºi acþiuni publice
dedicate sãrbãtoririi acestor zile,
iar Televiziunea Publicã ºi
Societatea Românã de Radiodifu-
ziune vor putea include în
programele lor „emisiuni dedica-
te promovãrii drepturilor femeii
sau, dupã caz, drepturilor
bãrbaþilor”. Potrivit Raportului
Comisiei pentru egalitate de sexe
din Camera Deputaþilor, propune-
rea legislativã „are ca scop
eliminarea discriminãrii dintre
femei ºi bãrbaþi ºi creºterea
gradului de conºtientizare prin
concilierea vieþii de familie cu cea
personalã”. Membrii Comisiei
pentru egalitate de ºanse mai
susþin cã „Ziua femeii nu trebuie
confundatã cu cea a mamei ºi ziua
bãrbatului cu cea a tatãlui”.

Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat, ieri, decretul privind elibe-
rarea din funcþia de Procuror Ge-
neral al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a lui Ti-
beriu Niþu, informeazã Administra-
þia Prezidenþialã.

Tiberiu Niþu, procurorul general
al României, ºi-a depus marþi demi-
sia argumentând cã este un gest de
responsabilitate ºi onoare în condi-
þiile în care numele sãu “este aso-
ciat în mod artificial cu o situaþie
de naturã sã aibã consecinþe asupra
imaginii instituþiei”. Preºedintele
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Guvernul a decis, ieri, sã suspende, pânã la 1 septembrie,
prevederile privind posibilitatea deþinuþilor de a-ºi micºora

pedepsele cu 30 de zile pentru fiecare lucrare ºtiinþificã
scrisã în închisoare, au precizat pentru Mediafax surse
oficiale. Informaþia a fost confirmatã de purtãtorul de

cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, care a precizat cã Executi-
vul a decis suspendarea prevederilor ºi nu eliminarea lor, aºa
cum era în proiectul de ordonanþã de urgenþã al Ministerului

Justiþiei, pentru cã a þinut cont ºi de obiecþiile CSM.

Decizia vine în condiþiile în care pe agenda ofi-
cialã a ºedinþei de guvern s-a aflat proiectul de
ordonanþã de urgenþã elaborat de Ministerul Jus-
tiþiei care prevede eliminarea cu totul a prevederi-
lor legale referitoare la reducerea pedepselor pen-
tru deþinuþii care scriu lucrãri ºtiinþifice.

“Guvernul considerã foarte clar cã în momen-
tul acesta s-a fãcut un abuz de drept prin utiliza-
rea excesivã a acestei prevederi pânã la consti-
tuirea unui mecanism. Cel puþin pânã atunci,
vorbim de o suspendare a prevederii respective.
Cred cã argumentele au fost deja aduse de ceva
vreme. Ministerul Justiþiei a vorbit despre aceastã
modificare ºi despre necesitatea de a interveni
de urgenþã având în vedere numãrul excesiv de
mare, de lucrãri scrise în închisoare. Se poate
vedea evoluþia absolut fantasticã a acestor lu-
crãri scrise în închisoare, de la nicio lucrare în
2006 am ajuns anul trecut la 337 de lucrãri care
toate pretind cã au un caracter ºtiinþific ºi în con-

secinþã au avut efecte
asupra reducerii zilelor
de privare de libertate”,
a spus Suciu la finalul
ºedinþei Executivului.

Dan Suciu a explicat
cã ministrul Justiþiei a
propus abrogarea artico-
lului respectiv, dar în fi-
nal, Guvernul a decis doar suspendarea lui, þi-
nându-se cont astfel de un punct de vedere al
CSM care nu doreºte excluderea posibilitãþii per-
soanelor care chiar scriu lucrãri ºtiinþifice de a
îºi micºora pedeapsa privativã de libertate.

Mãsura suspendãrii a fost acceptatã de pre-
mierul Dacian Cioloº, care a dispus formarea
unui grup de lucru interministerial care sã gân-
deascã un mecanism de evaluare a caracterului
ºtiinþific al lucrãrilor scrise de deþinuþi.

Concret, proiectul de OUG elaborat de MJ

stabilea abrogarea art. 96 alin.(1) lit.(f) din Le-
gea nr.254/2013 privind executarea pedepselor
ºi a mãsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
Acesta a fost pus în dezbatere publicã vineri dupã-
amiazã de cãtre Ministerul Justiþiei. Ministrul
Justiþiei, Raluca Prunã, a anunþat, sãptãmâna tre-
cutã, în ºedinþa CSM, cã susþine varianta abro-
gãrii, deºi aceasta este controversatã. Proiectul
de OUG nu a fost însã agreat ºi de Consiliul
Superior al Magistraturii.

Guvernul a alocat 550.000 lei pentru acorda-
rea unor ajutoare umanitare de urgenþã în baza
Planului pentru Rãspuns Umanitar în Siria ºi Pla-
nului regional pentru refugiaþi ºi rezilienþã, am-
bele programe fiind sub coordonarea ONU.

“România se alãturã statelor donatoare care
participã la Conferinþa la nivel înalt în privinþa
refugiaþilor ce se va desfãºura la Londra în 4
februarie. În acest sens, Guvernul a aprobat o

550.000 lei pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgenþã pentru refugiaþi
Hotãrâre prin care se alocã suplimentar bugetu-
lui Ministerului Afacerilor Externe suma de
550.000 de lei pentru acordarea ajutorului uma-
nitar de urgenþã pentru refugiaþi. Ajutorul uma-
nitar va fi acordat pentru programele coordona-
te la nivelul Organizaþiei Naþiunilor Unite, res-
pectiv Planul pentru pentru Rãspuns Umanitar
în Siria ºi Planul regional pentru refugiaþi ºi rezi-
lienþã, instrumente instituþionale, de cooperare

inter-agenþii ONU, instituite ca urmare a amplifi-
cãrii crizei refugiaþilor”, anunþã Biroul de presã
al Guvernului, miercuri, printr-un comunicat.

Potrivit documentului citat, acordarea ajuto-
rului umanitar are în vedere atât dimensiunea crizei
umanitare, cât ºi relaþiilor bilaterale dintre statele
care gãzduiesc un numãr mare de refugiaþi ºi
România, precum ºi angajamentele europene ºi
internaþionale semnate de România.

Guvernul a adoptat, ieri, o or-
donanþã de urgenþã pentru modifi-
carea Codului de procedurã civilã,
potrivit cãreia executarea silitã nu
va mai putea fi încuviinþatã de exe-
cutorii judecãtoreºti, ci doar de in-
stanþa judecãtoreascã.

“Executarea silitã nu va mai
putea fi încuviinþatã de executorii
judecãtoreºti. Competenþa de a în-
cuviinþa cererea de executare sili-
tã va reveni instanþei judecãto-
reºti, care va efectua, astfel, un
control judecãtoresc preventiv
asupra declanºãrii procedurii de
executare silitã propriu-zisã, ca
garanþie a respectãrii dreptului jus-
tiþiabililor la un proces echitabil”,
se aratã într-un comunicat de pre-
sã al Guvernului.

Iohannis a semnat decretul de eliberare din
funcþia de procuror general a lui Tiberiu Niþu

Klaus Iohannis a acceptat
demisia procurorului gene-
ral Tiberiu Niþu, a confirmat
marþi Administraþia Prezi-
denþialã pentru Mediafax.

În comunicatul transmis
marþi de Parchetul General,
Niþu, al cãrui nume apare în
dosarul Oprea legat de fo-
losirea coloanelor oficiale,
precizeazã cã el nu a solici-
tat ºi nu a beneficiat de co-
loanã oficialã în sensul în
care aceastã noþiune este
definitã prin lege ºi cã i s-a
asigurat un dispozitiv de în-
soþire ºi protecþie.

“Stabilirea unui anumit
nivel de protecþie pentru diverse ca-
tegorii de demnitari ºi punerea în
practicã a mãsurilor de protecþie sunt
atributul instituþiilor specializate ale
statului ºi nu al beneficiarului pro-
tecþiei”, mai transmite Tiberiu Niþu.
Acesta susþine cã “mãsurile de pro-
tecþie asigurate procurorului gene-
ral al României de cãtre instituþiile
specializate ale statului sunt propor-
þionale cu riscurile potenþiale la care
acesta este expus în exercitarea
anumitor atribuþii de serviciu, ast-
fel cum acestea sunt prevãzute de
legislaþia în vigoare”.

Executarea silitã nu va mai putea fi încuviinþatã
de executorii judecãtoreºti, ci de instanþe

Pânã în prezent, competenþa de
încuviinþare a cererii de executare
silitã a aparþinut executorilor jude-
cãtoreºti. Aceastã atribuþie le-a fost
acordatã începând cu anul 2014,
în urma unei modificãri aduse Co-
dului de procedurã civilã prin Le-
gea nr. 138/2014. “S-a revenit la
vechea formulã prin care erau de-
clanºate executãrile judecãtoreºti
prin decizia instanþei”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui, Dan Suciu.

Curtea Constituþionalã a con-
statat, recent, cã declanºarea exe-
cutãrii silite fãrã un controlul ju-
decãtoresc prealabil încalcã exi-
genþele dreptului la un proces
echitabil, prin lipsa garanþiilor de
imparþialitate ºi independenþã

specifice numai
instanþelor judecã-
toreºti. Totodatã,
Curtea Constituþi-
onalã a reþinut cã
încuviinþarea exe-
cutãrii silite nu
poate fi delegatã
executorului jude-
cãtoresc, acesta
nefãcând parte din
autoritatea judecã-
toreascã.
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Din ce în ce mai popular ca
destinaþie de turism, Portul - unde
în acest an vor ancora din nou
vasele de croazierã ce coboarã
sau urcã spre Viena cu turiºti din
Statele Unite, Canada, Africa de
Sud, Australia ºi Noua Zeelandã
- continuã sã gãzduiascã eveni-
mente culturale organizate sub
auspiciile Fundaþiei pentru Po-
ezie “Mircea Dinescu”. SoNo-
Ro Interferenþe, un workshop de
muzicã de camerã care precede
ºi pregãteºte Festivalul SoNoRo,
tabere de traduceri (împreunã cu
Goethe Institut ºi parteneri din
Germania), tabere de sculpturã

Mircea Dinescu participã la Târgul de TMircea Dinescu participã la Târgul de TMircea Dinescu participã la Târgul de TMircea Dinescu participã la Târgul de TMircea Dinescu participã la Târgul de Turism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Oltenieiurism al Olteniei
Portul Cultural  Cetate, recunos-

cut pentru gastronomia sa inspiratã
de vechi reþete boiereºti,  împreunã
cu “Vinul lui Dinescu”, produs la
Crama Galicea Mare, vor avea un
loc special la Târgul de Turism al

(care au punctat deja viitorul În-
ger Parc – rãspunsul polemic al
lui Mircea Dinescu la proiectul
Dracula Parc), spectacole de te-
atru în colaborare cu festivaluri
de renume (Festivalul Shake-
speare de la Craiova, Festivalul
de Teatru de la Sibiu), rezidenþe
pentru scriitori ºi artiºti plastici,
simpozioane ºi întâlniri culturale
cu parteneri regionali ºi interna-
þionali ºi, la sfârºitul fiecãrei veri,
Divanul Degustãtorilor de film ºi
artã culinarã, sunt doar câteva
din evenimentele sub egida aces-
tei Fundaþii. “Salutãm prezenþa
la Târgul de Turism al Olteniei

a maestrului Mircea Dinescu,
care ni se alãturã pentru con-
strucþia celui mai important brand
al nostru: Oltenia”, au precizat
organizatorii Târgului, într-un co-
municat de presã.

Gândurile
poetului...

Mircea Dinescu susþine cã in-
vitaþia i s-a pãrut extrem de in-
spiratã ºi cã ºi-a dus imediat amin-
te de  niºte vorbe ale lui Lev Tol-
stoi. Întors la Iasnaia Poliana dupã
ce participase ca tânãr ofiþer la
rãzboiul ruso-turc, Lev Tolstoi îºi
noteazã în jurnal o frazã emoþio-
nantã: „Astã noapte am visat la
Calafat...”. Dinescu spune cã din
pricina acestei fraze ºi-a cumpã-
rat pe malul Dunãrii, la Calafat,
casa istoricã a unui negustor de
vinuri grec, situatã chiar pe dâm-
bul de unde Regele Carol I a ros-
tit ºi el, în clipa când tunurile au

început sã tragã spre Vidin, o fra-
zã celebrã: „Asta-i muzica ce-mi
place!”. “Dacã vã mai amintesc
ºi de vremea poveºtilor de acum
80 de ani, când Dumnezeu a fã-
cut un scurt popas la Maglavit -
care-i la o azvârliturã de bãþ de

Port Cetate, trebuie sã recunoaº-
teþi cã brandul Olteniei, susþinut
de Tolstoi, Regele Carol I ºi
Dumnezeu, þine chiar de mira-
col....”, a spus Mircea Dinescu,
profund emoþionat.

MARGA BULUGEAN

Olteniei, un eveniment care se do-
reºte de amploare, fiind la prima sa
ediþie ºi care se va desfãºura pe par-
cursul a trei zile, în perioada 18-20
martie, la Centrul Multifuncþional
din Craiova.

Germania doreºte sã devinã
mai puþin atractivã pentru imi-
granþi. Momentul “braþelor des-
chise” este departe de acum ºi
guvernul german a aprobat, ieri,
mãsuri restrictive pentru imigran-
þii economici. Acceptat în princi-
piu de sãptãmâna trecutã, dupã
dezbateri aprinse, în coaliþia ce
regrupeazã conservatorii (CDU)
Angelei Merkel, aliaþii lor bava-
rezi (CSU) ºi social-democraþii
(SPD), proiectul a fost validat în
consiliul de miniºtri ºi trimis la
Parlament. Guvernul german va
reduce ajutoarele sociale vãrsa-
te solicitanþilor de azil ºi restric-
þiile nu se opresc aici. Paradoxal,
liderul conservator, Angela Mer-
kel, în pofida presiunii teribile a
propriului câmp politic ºi a opi-
niei publice, refuzã plafonarea
numãrului de refugiaþi pe care
þara sa îi poate primi anual. Stã-
ruie în schimb pe soluþii europe-
ne ºi internaþionale pentru limita-
rea acestui aflux, cum ar fi ran-
forsarea controlului la frontiere-
le externe ale UE, repartizarea
echitabilã între statele membre
ale UE, asigurarea condiþiilor de
viaþã sirienilor în taberele din Tur-
cia º.a.m.d. O abordare în per-
ceptibilã coliziune cu a partene-
rilor europeni. Totul e de neînþe-

MIRCEA CANÞÃR
les. Fiindcã, potrivit unui sondaj
recent, publicat de sãptãmânalul
“Focus”, 39,9% din germani se
aratã favorabili unei demisii a
Angelei Merkel, din cauza poli-
ticii sale în chestiunea refugia-
þilor, 45,2% se aratã de acord
cu ea ºi 15% nu se pronunþã.
Fãrã surprize, ponderea contes-
tatarilor se regãseºte
în noul partid de ex-
tremã dreaptã – Al-
ternativa pentru Ger-
mania (AfD) – partid
euro-sceptic, fãrã re-
prezentare în Bundes-
tag, care ar obþine
13% dintre sufragii,
dacã alegerile ar
avea loc acum ºi ar
deveni al treilea par-
tid al Camerei infe-
rioare. Cum spu-
neam, Angela Mer-
kel, pentru moment,
nu conteazã pe
schimbarea de strate-
gie. La întâlnirea sa
cu premierul italian Matteo
Renzi a cerut reducerea numã-
rului de refugiaþi, dar într-un ca-
dru durabil ºi european. Faptul
cã dupã 10 ani de putere depli-
nã, consideratã fiind cea mai
puternicã femeie a lumii, are o

contestare de 40-45%, nu o im-
pacienteazã. În faþa noi reali-
tãþi, cancelarul a estimat totuºi,
cã majoritatea refugiaþilor tre-
buie sã se întoarcã, atunci când
“pacea va reveni în Siria”.
Cancelarul care a deschis poar-
ta cererilor de azil, anul trecut,
criticatã acum, a fãcut trimite-

re la refugiaþi veniþi din ex-Iu-
goslavia în anii ’90, din care
70% s-au întors, dupã oprirea
violenþelor în þãrile lor. Pânã
acum, Angela Merkel a rezistat
presiunilor de tot felul, privind
fixarea unui plafon al numãru-

lui de refugiaþi, dupã ce a primit
peste 1 milion anul trecut. Eve-
nimentele din noaptea de Anul
Nou de la Koln, au sporit tensiu-
nile în sânul coaliþiei guvernamen-
tale, CSU, CDU, SPD. Într-un in-
terviu pentru hebdomadarul “Der
Spiegel”, ministrul de Interne,
Thomas de Maiziere, a menþio-

nat sâmbãtã, cã în luna ianuarie,
2000 de imigranþi au sosit în Ger-
mania. Fluxul acestora, care îºi
riscã viaþa în apele Mediteranei,
pentru a atinge coastele europe-
ne, rãmâne consistent ºi închide-
rea spaþiului Schengen de liberã

Braþele nu mai sunt... deschise!Braþele nu mai sunt... deschise!Braþele nu mai sunt... deschise!Braþele nu mai sunt... deschise!Braþele nu mai sunt... deschise!
circulaþie europeanã a trecut de
la stadiul de ameninþare la cel
de posibilitate realã. Impactul
asupra economiilor europene din
zona Schengen ar putea fi imens
(0,8% din PIB-ul fiecãrei þãri,
aproape 110 miliarde euro). La
27 ianuarie Comisia Europeanã
a lansat o procedurã pentru
restabilirea autoritãþii la fron-
tierele interne ale UE, o iniþiati-
vã susþinutã de Germania pen-
tru îndiguirea fluxului de imi-
granþi. Spaþiul Schengen nu este
exclus sã disparã. Comisia Eu-
ropeanã sperã, deocamdatã, sã
obþinã de la Turcia, în schimbul
unui ajutor de 3 miliarde de euro,
reþinerea a unui numãr de sirieni
cuprins între 200.000 ºi 500.000.
Un alt front este în Grecia ºi Ale-
xis Tsipras a acceptat recoman-
darea imperativã, fiindcã dupã
Grexit din zona euro, îl pândeºte
Grexit din zona Schengen. Gre-
ciei i se cere intensificarea pa-
trulãrilor maritime în Marea Egee
ºi identificarea noilor sosiþi în in-
sule. Existã un status quo privind
salvarea Schengen, dar ºi o asi-
metrie în abordãri, de o parte
Germania, Benelux (Belgia,
Olanda, Luxembrug) ºi Austria,
de cealaltã Italia ºi Franþa, care
se face resimþitã.
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Accidentul s-a petrecut ieri-dimineaþã, în jurul orei
6.45, pe D.N. 6, în localitatea Cârcea. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, din primele cercetãri ale poliþiºtilor

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au hotãrât, ieri, sã menþinã mãsura
arestãrii preventive faþã de Petricã
Marian Dobre, de 28 de ani, din
comuna Moþãþei, acuzat de tenta-
tivã de omor: „În baza art. 348 Cpp
rap. la art. 207 alin 4 Cpp Menþi-
ne mãsura arestului preventiv dis-
pusã faþã de inculpatul Dobre Pe-
tricã Marin, prin încheierea nr.274
din 13.10.2015 pronunþatã de Tri-
bunalul Dolj în dosarul nr.10243/
63/2015. Cu drept de contestaþie
în termen de 48 ore de la comuni-
care. Pronunþatã în Camera de
Consiliu, azi, 03.02.2016”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a instan-
þei. Dobre a fost trimis în judecatã
în stare de arest preventiv în luna
noiembrie, pentru tentativã de
omor, dosarul a intrat în procedu-
ra camerei preliminare, iar în urma
analizãrii acestuia, judecãtorii au
constatat legalitatea rechizitoriului
ºi au dispus începerea judecãrii
procesului, ieri fiind primul termen.

Reamintim cã fapta pentru care

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale de la IPJ Dolj
au organizat, în cursul zilei de
marþi, o acþiune, în municipiul Cra-
iova, în vederea identificãrii ºi prin-
derii persoanelor urmãrite în teme-
iul legii. Astfel, în urma activitãþi-
lor specifice întreprinse, oamenii
legii l-au prins pe George Musce-
leanu, de 45 de ani, din Medgidia,
judeþul Constanþa, pe numele cã-
ruia Tribunalul Dolj a emis un man-
dat de arestare preventivã, pentru

Urmãrit internaþionalUrmãrit internaþionalUrmãrit internaþionalUrmãrit internaþionalUrmãrit internaþional
pentru fraude informaticepentru fraude informaticepentru fraude informaticepentru fraude informaticepentru fraude informatice

în arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Dolj
sãvârºirea, în cursul anului 2013,
a infracþiunilor de accesare fãrã
drept a unui sistem informatic ºi
asociere în vederea comiterii de in-
fracþiuni. Bãrbatul era urmãrit la
nivel naþional din data de 11 decem-
brie 2013 ºi la nivel internaþional
din 26 martie 2014. Cel în cauzã a
fost prezentat Tribunalului Dolj
care a confirmat mãsura arestãrii
preventive, fiind introdus apoi în
arestul IPJ Dolj, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii unitãþii.

Este judecat pentru tentativã de omor:
Arest  pre lungi t  pentru  tânãrul  careArest  pre lungi t  pentru  tânãrul  careArest  pre lungi t  pentru  tânãrul  careArest  pre lungi t  pentru  tânãrul  careArest  pre lungi t  pentru  tânãrul  care

ºi-a tãiat  un consãtean cu sabiaºi-a tãiat  un consãtean cu sabiaºi-a tãiat  un consãtean cu sabiaºi-a tãiat  un consãtean cu sabiaºi-a tãiat  un consãtean cu sabia
Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit, ieri, mãsura

arestãrii preventive faþã de tânãrul de 28 de ani din comuna
Moþãþei ajuns dupã gratii în luna octombrie, anul trecut,
dupã ce a fost la un pas sã bage în pãmânt un alt tânãr, de
24 de ani, din aceeaºi localitate. Autorul i-a tãiat gâtul
victimei cu o sabie, dupã un conflict izbucnit pe fondul
consumului de alcool, într-un bar din localitate. Medicii
legiºti au stabilit cã victima are nevoie de 80 de zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare ºi cã leziunile suferite i-
au pus viaþa în primejdie.

tânãrul a ajuns în spa-
tele gratiilor s-a petre-
cut în noaptea de 11
spre 12 octombrie
2015. Potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, în noap-
tea respectivã, între Constantin
Andrei Gheonea, de 24 de ani, din
Moþãþei, ºi Petricã Marin Dobre,
de 28 de ani, din aceeaºi localitate,
a izbucnit un conflict. Cei doi s-au
apucat la ceartã în barul în care se
aflau ºi dupã un schimb de replici,
Dobre l-a luat la pumni pe Gheo-
nea, lovindu-l în special în zona fe-
þei. Ca sã scape, tânãrul de 24 de
ani a fugit afarã ºi s-a refugiat în
autoturismul unui prieten. Petricã
Marin Dobre a ieºit ºi el ºi a tãiat
anvelopele maºinii în care era celã-
lalt tânãr. Gheonea ºi-a sunat tatãl,
sã vinã sã-l ia, ºi au pornit amândoi
pe jos, numai cã o maºinã i-a ajuns
din urmã ºi a coborât Dobre, înar-
mat cu o sabie, cu care l-a lovit pe

Constantin Andrei Gheonea la gât.
Victima a fost transportatã de

urgenþã la spital, lucru ce i-a sal-
vat viaþa, întrucât rana suferitã, o
plagã de 13-15 cm, în zona latero-
cervicalã stângã, a fost extrem de
gravã. Dupã ce a fost stabilizatã,
victima a fost examinatã ºi de me-
dicii legiºti care au stabilit cã are
nevoie de 80 de zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare ºi cã i-
a fost pusã viaþa în primejdie. În
cursul zilei de 12 octombrie, Pe-
tricã Marin Dobre a fost reþinut
pentru 24 de ore, în baza ordonan-
þei de reþinere emisã de procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, iar marþi, 13 oc-
tombrie a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile pentru comiterea
infracþiunii de tentativã de omor,
fiind ºi acum în spatele gratiilor.

TTTTTrei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicaterei maºini ºi o cãruþã implicate
într-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârceaîntr-un accident la Cârcea

Douã persoane au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri-diminea-
þã, în urma unui accident petrecut pe DN 6,
în comuna Cârcea. ªoferul unui Logan a lovit
în spate un Opel care frânase pentru cã o
cãruþã a pãtruns pe drumul naþional fãrã sã
se asigure, Loganul fiind apoi proiectat pe
contrasens, într-o altã maºinã. Poliþiºtii au
întocmit în cauzã dosar penal ºi continuã
cercetãrile sub aspectul comiterii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã.

de la Rutierã s-a stabilit cã Ion Chile, de 53 de ani, din
comuna Dioºti, în timp ce conducea un autoturism Da-
cia Logan, dinspre Leu cãtre Craiova, nu a pãstrat o
distanþã corespunzãtoare în mers faþã de un autoturism
Opel Astra, condus în faþa sa de Dorel Cârnu, de 43 de
ani, din comuna Leu, pe care l-a lovit ºi l-a proiectat
într-un vehicul cu tracþiune animalã, nesemnalizat co-
respunzãtor. Cãruþa era condusã de Mircea Opriþa, de
65 de ani, din comuna Cârcea, ºi a pãtruns pe DN 6, ie-
ºind de pe strada „Pescarului”, fãrã a respecta semnifi-
caþia indicatorului Oprire, fapt ce l-a fãcut pe ºoferul
Opel-ului sã opreascã.

În urma impactului, autoturismul Dacia Logan a fost
proiectat pe contrasens, unde a lovit un Volkswagen Ti-
guan, condus regulamentar de Costin  Tuþã, de 46 de
ani, din Craiova. În urma accidentului a rezultat rãnirea

uºoarã a lui Mircea Opriþa ºi a lui Ion Chile, cei doi fiind
transportaþi cu ambulanþele la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Conducãtorii auto au fost testaþi cu
aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur
în aerul expirat, în timp ce în cazul cãruþaºului rezulta-
tul a fost de 0,49 mg/alcool pur în aerul expirat. „Con-
ducãtorul vehiculului cu tracþiune animalã a ajuns la
spital, unde i-au fost recoltate ºi probe biologice de
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducãtorii
auto purtau centurile de siguranþã, iar accidentul nu s-
a produs din cauza factorului de drum. Poliþiºtii au în-
tocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã ºi continuã cercetãrile
pentru a stabili cu exactitate circumstanþele producerii
evenimentului”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.



Imunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccin
hexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Dolj
Imunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccinImunizarea nou-nãscuþilor cu vaccin
hexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Doljhexavalent a fost reluatã ºi în Dolj

cuvântul libertãþii / 5joi, 4 februarie 2016 socialsocialsocialsocialsocial

Vaccinul hexavalent va fi utili-
zat pentru recuperarea copiilor ne-
vaccinaþi, cât ºi pentru vaccina-
rea de rutinã  a nou-nãscuþilor,
conform calendarului. Acesta lip-
sea de mai mult timp, însã în urmã
cu o sãptãmânã, dupã discuþiilor
cu reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii, distribuitorul a informat cã
a rezolvat problema distribuirii
vaccinului hexavalent. Acesta a
asigurat un necesar de 107.300 de
doze, care au ajuns între timp la
direcþiile de sãnãtate publicã, fi-
ind distribuite cabinetelor medicale
în vederea continuãrii procesului
de imunizare.

Campanie gratuitã
În conformitate cu acordul-

cadru existent, pânã la sfârºitul
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Dupã ce, timp de câteva luni, a fost blocatã
în întreaga þarã, imunizarea nou-nãscuþilor cu
vaccin hexavalent poate fi reluatã. La înce-
putul acestei sãptãmâni, Direcþia de Sãnãta-
te Publicã Dolj a primit de la Ministerul Sã-

nãtãþii 3.510 de doze de vaccin hexavalent
(DTPa–VPI–HiB–HB – HEXAXIM), care a
fost deja repartizat cãtre cabinetele de medi-
cinã de familie în vederea  continuãrii proce-
sului de imunizare.

acestui an, producãtorul trebuie
sã mai punã la dispoziþia Minis-
terului Sãnãtãþii un numãr de
500.000 de doze de vaccin. Vac-
cinul hexavalent va fi utilizat pen-
tru recuperarea copiilor nevacci-
naþi, cât ºi pentru vaccinarea de
rutinã a nou-nãscuþilor, conform
calendarului. Recuperarea la vac-
cinare se va realiza, sub coordo-
narea direcþiilor de sãnãtate pu-
blicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, prin cabinetele medi-
cilor de familie. Vaccinul intrã în
programul gratuit de imunizare a
copiilor mai mici de un an.

Vaccinul hexavalent este un
preparat utilizat pentru profilaxia
specificã a difteriei, tetanosului,
tusei convulsive, haemophilus,
hepatitei B ºi poliomielitei ºi se

administreazã gratuit în calenda-
rul naþional de imunizare al Mi-
nisterului Sãnãtãþii. Potrivit re-
prezentanþilor Ministerului Sãnã-
tãþii, disfuncþionalitãþile înregis-
trate la livrarea vaccinului au fost
cauzate de imposibilitatea produ-
cãtorului de a produce ºi livra
acest produs în timp util, în
aceastã situaþie aflându-se mai
multe state, atât la nivel european
cât ºi mondial.

Vaccinarea, consideratã
cea mai eficientã metodã

de protecþie
Anul trecut, acoperirea vac-

cinalã în România se pãstra sub
nivelul recomandat de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS),
de 95 la sutã, pentru boli pre-
cum difterie, tetanos, rujeolã,
rubeolã, oreion ºi hepatitã B, în
principal din cauza refuzului vac-
cinãrii.

Conform datelor Centrului
Naþional de Supravegherea ºi
Controlul Bolilor Transmisibile,
rata medie de acoperire vacci-
nalã este de 69,4 la sutã pentru
vaccinul DTP4 (patru doze de
vaccin împotriva difteriei, teta-
nosului ºi pertusis), pentru vac-
cinul contra rubeolei, rujeolei ºi
oreionului este de 75,4 la sutã,

iar pentru hepatita B este de 91,3
la sutã. Aceleaºi date aratã cã
30,3 la sutã din aceºti copii au
fost depistaþi, în 2014, ca fiind
incomplet vaccinaþi în raport cu
vârsta, în creºtere faþã de anul
precedent, când procentul era de
26 la sutã.

Limita de siguranþã pentru
menþinerea imunitãþii de comu-
nitate, cea care îi protejeazã atât
pe copiii nevaccinaþi (sub 1 an),
cât ºi pe cei mai mari ºi nevac-
cinaþi, este de cel puþin 80% din
populaþie vaccinatã. Reducerea
vaccinãrii împotriva rujeolei, ru-
beolei ºi oreionului a dus, în ul-
timii ani, la douã epidemii de ru-
jeolã ºi una de rubeolã, Româ-
nia pierzându-ºi statutul de þarã
care avea tentativa de eliminare
a rujeolei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere
ºi eliminare a numeroase boli
transmisibile. Cu toate acestea,
specialiºtii considerã cã acope-
rirea vaccinalã în România este
în scãdere. Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii recomandã efectua-
rea obligatorie a ºapte vaccinuri,
pentru difterie, pertusis, tetanos,
rujeolã, rubeolã, oreion ºi polio-
mielitã , atrãgând atenþia cã scã-
derea imunizãrii creºte riscul
apariþiei de epidemii. La aceste
vaccinuri s-ar putea adãuga cele
pentru meningococ, pneumno-
coc, Haemophilus influenzae,
Human Papilloma Virus (HPV),
hepatitã B ºi tuberculozã, în
funcþie de posibilitãþile þãrii res-
pective ºi de realitãþile din teren.

RADU ILICEANU

„Sã acordãm o ºansã
realã tinerilor”

Inaugurarea de ieri face parte
din implementarea Proiectului „In-
cluziunea socialã a copiilor ºi tine-
rilor din România, cu sprijinul ºi
implicarea comunitãþii – Centre
comunitare de zi pentru copii ºi ti-
neri din comunitãþi dezavantajate
în trei zone din România”, derulat

Ieri, într-un cadru festiv,  a avut loc inaugura-
rea oficialã a Centrului comunitar de zi pentru
copii ºi tineri, destinat educaþiei tinerilor între 6-
19 ani, proveniþi din comunitãþi dezavantajate. Ti-
nerii vor beneficia de activitãþi „after-school”, sco-
purile fiind prevenirea abandonului ºcolar, dobân-

direa de noi activitãþi de viaþã. Manifestarea a be-
neficiat, pe lângã reprezentanþi ai instituþiilor de
asistenþã socialã, ºi de prezenþa directorului So-
cietãþii Naþionale de „Crucea Roºie” din România
alãturi de cea a reprezentantului Fundaþiei „Ve-
lux” din Danemarca, partener în proiect.

între 2014-2017. „Este un proiect
foarte important ºi fãrã sprijinul
autoritãþilor locale ºi judeþene nu
puteam sã-l punem în practicã. Ne
bucurãm sã vedem receptivitate ºi
sperãm ca, dupã finalizarea pro-
gramului, lucrurile sã meargã mai
departe”, a precizat prof.  Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj de
„Crucea Roºie”.

Prezent la Craiova, Ioan Silviu

Lefter, director general al SN
„Crucea Roºie”, a declarat: „În
România, lipsurile materiale repre-
zintã cel mai invocat motiv al aban-
donului ºcolar. Imposibilitatea de
a plãti rechizitele copiilor, hainele
ºi încãlþãmintea acestora, lipsa hra-
nei sunt factori care îi determinã
pe pãrinþi sã renunþe la ºcolariza-
rea tinerilor. Prin acest proiect,
încercãm sã acoperim lipsurile
materiale ºi sã acordãm o ºansã re-
alã la educaþie copiilor care provin
din familii nevoiaºe. Proiectul se
referã la trei judeþe – Botoºani, Dolj
(în acestea douã centrele fiind în
municipiile reºedinþã) ºi Hunedoa-
ra (cu aplicare în Lupeni). În fie-
care centru, 500 de copii vor primi
asistenþã, iar câte 60 din fiecare
zonã vor merge în tabere gratuite.
S-a constituit, la nivelul fiecãrui
punct zonal, un Consiliu consulta-
tiv, care are misiunea de a gãsi re-
surse necesare pentru continuarea
programului ºi dupã septembrie
2017, când va fi finalizatã finanþa-
rea”. La rândul sãu, reprezentan-
tul danez, Carsten Mahnfeld, a

menþionat: „A fost o plãcere pen-
tru noi sã vedem aceastã deschi-
dere. Lucrurile au mers din ce în
ce mai bine, iar rezultatele se vãd.
Sperãm ca, din 2017, comunitãþi-
le locale sã preia finanþarea, deoa-
rece este pãcat sã se piardã o ast-
fel de experienþã. Am vãzut volun-
tari care au fost deplin implicaþi în
proiect”.

Doi tineri voluntari
cu prezenþã totalã

În principal, activitatea se des-
fãºoarã prin voluntariat, elevi, stu-
denþi, cadre didactice venind, în
timpul liber, sã-i ajute pe cei care
fac parte din program. Doi dintre
aceºtia ne-a spus câteva cuvinte.
«Sunt în clasa a XII-a, la Cole-
giul Naþional „Carol I”, ºi m-am
implicat de doi ani în voluntariat.

Cred cã trebuie sã-i ajutãm pe cei
care au nevoie. Personal, atât cât
îmi permite timpul, voi veni sã dau
o mânã de ajutor, chiar dacã va fi
nevoie sã-i iau pe cei mici de la
ºcoalã ºi sã-i aduc în acest Cen-
tru» – Mihai Rãcãreanu.«Nu am
decât 16 ani, sunt elevã tot la „Ca-
rol I” ºi m-am implicat vara tre-
cutã în voluntariat. Vin cu plãce-
re ºi-i ajut pe cei mai mici decât
mine la temele de ºcoalã. Când
este nevoie, cu cei de vârstã mai
micã mã mai ºi joc. Este o expe-
rienþã, care cred cã va avea re-
zultate» – Victoria Zãvãleanu-
.Ieri, în sãlile de pregãtire, mai
mulþi elevi erau prezenþi la ºedin-
þele de instruire, fiind ajutaþi la di-
verse materii de studii de cãtre
colegii lor cu câþiva ani mai mari.

CRISTI PÃTRU
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Preºedintele Miºcãrii Populare
ºi-a desemnat candidatul pentru
funcþia de primar al localitãþii Ple-
ºoi. Preºedintele partidului, Hora-
þiu Buzatu, l-a prezentat, ieri, într-
o conferinþã de presã, pe Marian
Veliºcu, cel care va candida la ale-
gerile locale din iunie sub însem-
nele acestui partid.

 „M-am cam sãturat de alergã-
turã ºi, la cei 67 de ani ai mei, vreau
sã fac ceva ºi pentru localitatea
pãrinþilor mei. Am ajuns la conclu-
zia cã fãrã o implicare directã ºi
motivã de a schimba ceva, nu se
poate. Plec dintr-o poziþie dezavan-
tajoasã pentru cã deja a început o
întrecere socialistã între primarii
PSD-ului”, a afirmat acesta.

Marian Veliºcu a spus cã a lu-
crat timp de 9 ani la Staþiunea de
Cercetare de la Dãbuleni, iar dupã
anul 2001 apoi a plecat în strãinã-

Pasajul suprateran a intrat în campanie

Într-unul din picioarele pasajului su-
prateran au apãrut fisuri. Dupã ce le-a
cercetat ºi fotografiat, candidatul la Pri-
mãria Craiova al Miºcãrii Liberale, Ho-

raþiu Buzatu, spune cã aceste crãpãturi
sunt mai profunde decât se crede ºi, prin
urmare, Primãria Craiova ar trebui sã
fie îngrijoratã de aceastã situaþie.

Eurodeputaþii s-au adresat atât
Comisarului European pentru Mi-
graþie, Afaceri Interne ºi Cetãþe-
nie, Dimitris Avramopoulos, cât
ºi Ministrului Afacerilor Externe
din Olanda, Bert Koenders, în
condiþiile în care Olanda deþine
preºedinþia rotativã a blocului co-
munitar.

Eurodeputatul Victor Boºtinaru
a atras atenþia cã diviziunile în rân-

Pentru rezolvarea crizei refugiaþilor...

Sprijin pentru Turcia
oferit sub forma unor granturi

Plenul Parlamentului European, reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, a gãzduit
marþi seara, o dezbatere comunã Parlament - Comisie - Consiliu, pe criza refugiaþilor din

Europa, viitorul Spaþiului Schengen ºi sprijinul pentru Turcia oferit sub forma unor granturi
ºi a altor tipuri de sprijin financiar în valoare de 3 miliarde de euro.

dul statelor membre, pasarea res-
ponsabilitãþii ºi retorica naþional
egoistã, pun în pericol nu doar
Spaþiul Schengen, ci întregul pro-
iect al Uniunii: „În ultimul timp,
nu auzim decât declaraþii alarmis-
te despre viitorul Schengen-ului
ºi al Uniunii Europene din partea
liderilor noºtri. Într-adevãr, riscãm
sã pierdem o mare realizare euro-
peanã - Schengen-ul -, la care Ro-

mânia, pe bunã dreptate, aspirã sã
adere. Diviziunile, jocul de pasare
a responsabilitãþii ºi retorica naþio-
nal egoistã trebuie lãsate la o par-

te. Atât timp cât con-
tinuãm astfel, nu
vom putea gãsi nicio
soluþie. Avem nevoie
de o acþiune euro-
peanã comunã ºi de
o revizuire a sistemu-
lui Dublin, care este
depãºit. Trebuie pus
în aplicare un meca-
nism european de
monitorizare ºi con-
trol efectiv al fron-

tierelor noastre externe, cu o ca-
pacitate de reacþie rapidã, aºa cum
a fost anunþat de cãtre Consiliu, dar
care este încã în stare incipientã.”

Deputatul european a mai
subliniat faptul cã UE  trebuie sã
sporeascã cooperarea cu Turcia,
care este un partener esenþial
pentru a face faþã acestei provo-
cãri. „De aceea, trebuie sã ne asi-
gurãm cã planul de acþiune co-
mun cu Turcia, decis la sfârºitul
anului trecut este implementat in-
tegral de ambele pãrþi. UE trebu-
ie sã susþinã Turcia în mod con-
cret, iar Turcia trebuie sã-ºi spo-
reascã eforturile în ceea ce pri-
veºte gestionarea ºi controlul flu-
xurilor migratorii. Ambele pãrþi
trebuie sã acþioneze coerent.”

MARGA BULUGEAN

tate unde a muncit pe diverse ºan-
tiere de construcþii în Israel, Italia,
Spania, Franþa. „Vreau sã aduc o
dozã de normalitate în primãrie,
vreau sã fac drumuri cu fonduri
europene ºi sã termin emiterea ti-
tlurilor de proprietate”. Acesta a in-
trat în Partidul Miºcarea Liberalã
la sfârºitul lui octombrie, la puþin
timp de la fondarea acestuia.

Sesizãri
la Inspectoratul
de Stat în Construcþii

Din postura de candidat la func-
þia de primar al Craiovei, Horaþiu
Buzatu a cerut apoi Primãriei sã se
sesizeze în cazul stâlpului fisurat
de la pasajul suprateran (zona in-
tersecþiei din Valea Vlãicii). Preºe-
dintele Miºcãrii Liberale spune cã
a cercetat stâlpul respectiv în douã
rânduri, cã a fãcut un set de foto-

grafii ºi a scris despre acest lucru
pe blogul personal, dar cã nu a pri-
mit nici o reacþie din partea muni-
cipalitãþii.

„În afarã de anumite insulte care
îmi parvin pe blog ºi pe social me-
dia, nu am nici o dovadã cã Pri-
mãria are intenþia de a trata cu se-
riozitate aceastã chestiune. Nu su-
ferã amânare ºi eu am luat hotãrâ-
rea sã fac o sesizare ºi cãtre In-
spectoratul de Stat în Construcþii,
atât structura regionalã, cât ºi
structura naþionalã. Îmi pare rãu cã
Primãria manifestã acest autism”,
a spus Buzatu.

Se cere o expertizã
În opinia politicianului, acolo

este vorba de fisuri în structura
stâlpului, nicidecum în stratul de
tencuialã. „Fisura nu se gãseºte
doar în partea superioarã a stâl-
pului. La bazã stâlpului, pe cealal-
tã parte, sunt nenumãrate alte fi-
suri orizontale. Sunt mai puþin vi-
zibile, dar probabil cã vor deveni
mai vizibile odatã cu trecerea tim-
pului. Demonstreazã foarte clar cã
stâlpul acela este, în mod foarte
clar, afectat”.

Candidatul Miºcãrii Populare a
cerut, ieri, Primãriei Craiova o ex-
pertizã prin care sã se stabileascã
gradul în care este afectat stâlpul
pasajului.

„Pretind Primãriei sã cearã o
expertizare din partea unei comisii
independente. Lucrarea este în ga-
ranþie, dar ºtim doar cine va trebui
sã deconteze lucrarea, construc-
torul. Dar cum anume se va face

aceastã lucrare nu poate sã rezulte
tot din opinia constructorului. Tre-
buie sã existe o opinie exprimatã
de cãtre o comisie independentã.
Fac recomandarea sã apeleze la o
comisie independentã din mediul
universitar, atât în Universitatea din
Bucureºti, Cluj sau chiar ºi Craio-
va, existã specialiºti incontestabili
care pot veni cu o analizã cât se
poate de corectã”, a spus acesta.

Horaþiu Buzatu a arãtat cã fi-
surile apãrute în piciorul pasaju-

lui sunt o problemã care trebuie
sã fie rezolvatã deoarece tramva-
iele vor începe ºi ele sã circule
pe acest pasaj. „Primãria nu re-
acþioneazã ºi lasã impresia cã to-
tul decurge bine, e perfect ºi noi,
cetãþenii, avem obligaþia de a ne
bucura pentru ce fac ei. Sunt niº-
te situaþii în care primãria trebu-
ie sã-ºi exercite atribuþiile pe care
le are”, a concluzionat candida-
tul Miºcãrii Liberale.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Lucrãrile de modernizare a
Parcului „Nicolae Romanescu”
sunt în plinã desfãºurare, mai
ales dupã ce temperaturile foarte
scãzute ne-au pãrãsit. Adevãrate
tranºee sunt vizibile pe toate alei-
le. Sute de metri de conducte
sunt, deja, îngropate în pãmânt,
iar noile foiºoare se ridicã, unele
pe vechile amplasamente, altele
pe locuri noi. Oficial, accesul
publicului în parc este interzis pe
perioada lucrãrilor de moderniza-
re, începând cu data de 19 oc-
tombrie 2015. O suprafaþã impre-
sionantã cum este cea de aici nu
poate decât sã dea mult de furcã
echipelor de muncitori. S-au sã-
pat zeci de kilometri de ºanþuri
pentru a introduce conductele ce
vor asigura irigarea computeri-
zatã, s-au asfaltat noi alei ºi se
lucreazã la împrejmuirea cores-

Parcul „Nicolae Romanescu”, în chinurile facerii
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Oaza naturalã de relaxare cea mai plã-
cutã a municipiului Craiova este, în aces-
te zile splendide de iarnã calendaristicã,
un imens front de lucru pentru echipele
ce se ocupã cu modernizarea Parcului
„Nicolae Romanescu”. Deºi, oficial, este
închis publicului, oamenii nu pot sta de-
parte de acesta ºi nu-ºi refuzã plãcerea unei
plimbãri pe aleile arhicunoscute. Lacul

încã mai pãstra, ieri, o subþire gheaþã la
suprafaþã, lemnul proaspãt prelucrat se
ridica în formarea noilor foiºoare, câþiva
alergãtori profitau de vremea prielnicã,
iar cei mici se bucurau cu gingãºia fireas-
cã la locurile de joacã. Se poate vorbi, evi-
dent, de cea mai mare lucrare de reabili-
tare a parcului, urmând proiectul iniþial
al arhitectului Edouard Redont.

punzãtoare a parcului în zona din-
spre strada Potelu.

Doar copacii gãunoºi
au fost doborâþi

La intrarea în parc dinspre Di-
recþia Sanitarã Veterinarã ºi Sigu-
ranþa Alimentarã Dolj, zeci de
crengi cãzute erau strânse de lo-
calnicii din apropiere. Se chiver-
niseºte fiecare cum poate. Mer-
gând spre velodrom, zãrim câþiva
copaci doborâþi la pãmânt. Nici pe
departe sã fie vorba de rea-voin-
þã. Doar necesitatea de a proteja
pe oricare dintre noi care vizitãm
parcul. Distruºi din interior, gãu-
noºi de-a dreptul, aceºtia sunt un
pericol concret ce poate amenin-
þa integritatea fizicã a craioveni-
lor. Nu credem cã e cineva atât
de prieten în timpul serviciului cu
etnobotanicele, încât sã dispunã

tãierea arborilor fãrã nicio noimã.
ªi, fiindcã tot am adus în discuþie
responsabilitatea celor care au în
grijã flora Parcului „Nicolae Ro-
manescu”, ar mai trebui sã spu-
nem cã nu ar strica deloc ca noile
coºuri menajere sã fie confecþio-
nate profesionist, nu ca cele exis-
tente, a cãror vopsea s-a exfoliat,
dând cu aspect rudimentar.

Teatrul de Varã,
o cupolã magnificã

Zeci de muncitori puteau fi
vãzuþi, tot ieri, pe un alt ºantier
complex din incinta parcului „Ro-
manescu”. Vorbim de cei care ri-
dicau cupola Teatrului de Varã.
O construcþie impresionantã, vi-
zibilã de la mare distanþã. Reabi-
litarea Teatrul de Varã din Parcul
„Nicolae Romanescu” atrage cu
sine creºterea calitãþii vieþii prin
reabilitarea infrastructurii urbane
specifice culturii ca factor ce sti-
muleazã creºterea ºi dezvoltarea
economicã a polului de creºtere,
respectând principiile dezvoltãrii
durabile ºi ale protecþiei mediu-
lui, printr-o valorificare superi-
oarã a potenþialului cultural ºi
artistic.

Într-un plan mai larg, imple-
mentarea proiectului privind rea-
bilitarea Teatrului de Varã din
Parcul „Nicolae Romanescu”
Craiova va conduce de aseme-
nea la valorificarea potenþialului
cultural local ºi regional; crearea
unei imagini bune a comunitãþii;
creºterea importanþei culturii, ca
factor care stimuleazã creºterea
economicã, respectând principii-
le dezvoltãrii durabile ºi ale pro-
tecþiei mediului. Se vor puncta
odatã cu darea în folosinþã a tea-
trului ºi îmbunãtãþirea accesului
ºi participãrii la cultura a publi-
cului, cu accent special dedicat
tinerilor, precum ºi formarea unei
atitudini responsabile ºi promo-
varea valorilor sociale, în special,
în rândul tinerilor.

Locurile de joacã,
magnetul irezistibil
pentru cei mici

Aleile ce duc spre cele douã
amplasamente unde sunt locuri
de joacã pentru cei mici sunt aco-
perite, acum, cu noroi. Ba chiar
o mãmicã fãcea eforturi sã de-
plaseze cãruciorul cu un bebeluº
peste câteva denivelãri, destul de
pronunþate. Totuºi, acestea nu au

fost obstacole prea mari pentru
copiii ce ºi-au luat de mânã mã-
micile sau bunicile ºi au urcat în
leagãne, balansoare ºi tobogane.
ªi, totul, în timp ce soarele se
arãta a fi mãrinimos, iar adierea
caldã printre ramurile copacilor
punea în scenã un adevãrat ate-
lier de sunete. Cel mai mare parc
din Craiova nu se dezminte ºi
dovedeºte cã, indiferent de am-
ploarea lucrãrilor, este preferatul
locuitorilor.

Privirea marelui
poet dezgheaþã
lacul!

O gheaþã fragilã, ce-i drept,
mai acoperã încã lacul din zona
Debarcaderului. Trebuie amintit,
însã, cã lucrãrile de reabilitare in-
clud ºi decolmatarea pârâului în
aval de acest lac, refacerea cas-
cadelor ºi a cãderilor de apã.
Acesta este ºi motivul pentru
care podul de la marginea lacului
este, acum, blocat complet.

Generaþii la rând au trecut pe
lângã bustul marelui poet Mihai
Eminescu, situat în imediata ve-
cinãtate a lacului. Prinzând cu-
lori dintre cele mai spectaculoa-
se datorate razelor pãtrunse prin-
tre ramurile copacilor înalþi ºi a
vegetaþiei uscate ce, încã, mai
poposeºte pe marginea îngheþatã
a lacului, luciul apei pare sã re-
flecte ºi privirea plinã de melan-
colie a geniul poetic, ce inspirã
ºi azi trãirile amorului firesc. La

micã distanþã de bustul lui Emi-
nescu se aflã cel al lui Tudor Ar-
ghezi. Deocamdatã, din pãcate,
nu mai existã literele cu numele
sãu. Mai mult ca probabil cã o
asemenea scãpare va fi remedia-
tã cât mai curând posibil.

Monitorizare video
cu 100 de camere
ºi dispecerat
de control

De mãsurile de reabilitare vor
avea parte toate aleile incluse pe
lista de lucrãri, inclusiv cele de pe
lângã cursul de apã, ce vor fi aco-
perite cu piatrã spartã. Totodatã,
podul suspendat ºi celelalte podeþe
de peste râu vor fi reabilitate. Iar
în aval de lac se va efectua de-
colmatarea pârâului. Vor mai fi
modernizate toate pavilioanele din
parc, dar ºi bãncile ºi grupurile
sanitare. Ciºmelele vor fi recon-
diþionate ºi, pe lângã acestea, se
vor construi altele noi.

Cum ultimul eveniment tragic
consumat în parc este încã neelu-
cidat, municipalitatea îºi i-a mãsuri
de precauþie ºi va asigura funcþio-
narea a 100 de camere de supra-
veghere video. Acestea vor fi am-
plasate dupã finalizarea lucrãrilor.

Cã Parcul “Nicolae Romanes-
cu” nu ºi-a pierdut niciodatã far-
mecul incontestabil este o realita-
te. Tot un adevãr de netãgãduit
este cã, în prezent, se desfãºoarã
prima renovare de o asemenea
amploare.
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Aceste cursuri extreme de im-
portante pentru pãstrarea identi-
tãþii româneºti se vor desfãºura
Casa Româneascã din Timoc, in-
auguratã, anul trecut, pe data de
28 noiembrie, sãrbãtorind totoda-
tã ºi Ziua Naþionalã a României.
.„Avem 25 de copii care vor sã
înveþe limba românã ºi care s-au
înscris la aceste cursuri. Dorim
sã marcãm aºa cum se cuvine
acest moment, motiv pentru care
am trimis invitaþii cãtre reprezen-
tanþii statului român: Preºedinte-
le României Klaus Iohannis; Vi-
cepremierul Vasile Dâncu; Minis-
trul Afacerilor Externe – Lazãr

Încep cursurile de limba românãÎncep cursurile de limba românãÎncep cursurile de limba românãÎncep cursurile de limba românãÎncep cursurile de limba românã
la Casa Româneascã din Tla Casa Româneascã din Tla Casa Româneascã din Tla Casa Româneascã din Tla Casa Româneascã din Timocimocimocimocimoc

Sâmbãtã, 6 februarie, începând cu ora 11.00 (ora Serbiei), în localitatea Bor,
Valea Timocului, Serbia, va avea loc deschiderea oficialã a cursurilor de limba
românã cu elemente de culturã naþionalã fiind înscriºi un numãr de 25 copii.

Comãnescu; Ministrul delegat
pentru românii de pretutindeni –
Dan Stoienescu; Ambasadorul
României la Belgrad, Excelenþa Sa
Daniel Banu; senatorul Viorel Ba-
dea; deputatul Eugen Tomac”, a
preºedintele Asociaþiei Iniþiativa
Românilor din Serbia (IRS) –
Boian Bãrbuþã, întrun comunicat
de presã.

Bor, centrul românismului
din Timoc

Deschiderea acestei Case Ro-
mâneºti în inima Timocului nu
este un lucru de neglijat, are o

simbolisticã deosebitã. Conduce-
rea IRS îºi propune sã contribu-
ie substanþial la pãstrarea limbii
ºi identitãþii neamului românesc
în Valea Timocului, prin desfãºu-
rarea unor activitãþi specifice,
coordonate de persoane compe-
tente pentru fiecare domeniu.
Acest lucru a fost nuanþat ºi pe
28 noiembrie, cu ocazia organi-
zãrii unei mese rotunde unde s/a
discutat ºi despre cetãþenia româ-
nã. De asemenea, s-a vorbit de-
spre modul de atragere a copiilor
ºi instruirea lor pentru însuºirea
cunoºtinþelor de limba ºi litera-
tura românã, pânã la demersurile

pentru gãsirea resurselor finan-
ciare care sã contribuie la buna
desfãºurare a activitãþilor institu-
þiei ºi, ca o mãsurã concretã, edi-
tarea unei reviste care sã promo-
veze interesele românilor din Va-

lea Timocului. La evenimentul
inaugural a participat ºi consulul
României la Zaicear, Excelenþa
Sa, domnul Iulian Niþu, care a
încurajat demersul.

MARGA BULUGEAN

Ministerul Educaþiei a cerut Con-
siliului Naþional al Rectorilor o cen-
tralizare a tuturor cazurilor de profe-
sori universitari care au girat “lucrã-
rile ºtiinþifice” ale deþinuþilor, a expli-
cat Sorin Cîmpeanu, preºedintele
Consiliului Rectorilor ºi fost ministru
al Educaþiei. În urma acestui raport,
se doreºte ca de acum înainte niciun
profesor universitar sã nu mai poatã
da aviz pe vreo lucrare ºtiinþificã care
vine din afara universitãþii, fãrã înºtiin-

Profesorii vor avea nevoie de avizul
universitãþilor pentru a gira lucrãri ºtiinþifice
Profesorii care vor sã garanteze pen-

tru calitatea unei lucrãri ºtiinþifice re-
alizate în afara mediului academic, cum
ar fi în cazul “savanþilor” din detenþie,

ar putea sã aibã nevoie de avizul univer-
sitãþii unde predau, a declarat pentru
Mediafax preºedintele Consiliului Na-
þional al Rectorilor.

þarea universitãþii unde predã.
„Vrem sã putem forma un punct

de vedere unitar asupra a ceea ce
este de fãcut în universitãþi, pentru
a preîntâmpina apariþia unor astfel
de situaþii ºi mã refer la componen-
ta neplãcutã a acestor situaþii, pen-
tru cã unele sunt justificate. Sunt
oameni care au scris literaturã ºtiin-
þificã înainte, nu vãd de ce ar trebui
opriþi, problema este cu cei care au
alte dificultãþi ºi care sunt, din pã-

cate, destul de mulþi, gradul de per-
tinenþã fiind foarte scãzut cu privi-
re la implicarea bruscã în creaþia de
literaturã ºtiinþificã”, a spus, pentru
Mediafax, Câmpeanu.

O mãsurã care ar putea fi trecu-
tã în regulamentele universitãþilor
este aceea ca profesorii sã aibã ne-
voie de avizul universitãþii unde pre-
dau dacã vor sã gireze lucrãri ºtiin-
þifice. Aceastã decizie ar interveni
dupã ce imaginea mai multor uni-
versitãþi de stat a fost afectatã de
scandalul “savanþilor din puºcãrie”.

„A fost o situaþie de care nu ne-
am lovit pânã acum, deºi ea a fost
inclusã în regulamentele comisiilor
de eticã, dar acum, odatã cunoscutã

situaþia, probabil cã se va introduce
o prevedere care sã fie similarã cu
aceea în care atunci când un cadru
didactic titular dintr-o universitate
vrea sã predea într-o altã universita-
te, trebuie sã cearã aprobarea Sena-
tului (universitar). Asta înseamnã cã
atunci când un profesor universitar
vrea sã gireze lucrarea unui puºcã-
riaº, sã aibã nevoie de aprobarea
universitãþii. Unele universitãþi nu au
fost de acord cu termenul aprobare
ºi s-au oprit la termenul de avizare.
Oricum i-ai spune, asta înseamnã cã
universitatea îºi asumã ºi rãspunde-
rea pentru cã în momentul de faþã,
în cele mai multe situaþii, universitã-
þile nu au avut cunoºtinþã de ceea ce

au fãcut cadrele didactice din uni-
versitãþile lor, pe baza dreptului de
liberã exprimare în domeniul ºtiinþi-
fic al fiecãruia. Acest lucru va fi re-
comandat la nivelul universitãþilor, iar
universitãþile sper sã reproducã acest
lucru în propriile reglementãri inter-
ne. În ceea ce-i priveºte pe profe-
sori, aceºtia pot fi traºi la rãspunde-
re de la caz la caz. Nu ai bazã legalã
sã stabileºti ceva fiindcã nu a fost
ceva interzis legal, aici se pune pro-
blema moralitãþii”, a mai declarat
Câmpeanu.

În total, profesori din 38 de uni-
versitãþi de stat ºi 24 de universitãþi
private au coordonat lucrãri scrise
de cãtre deþinuþi.

În urmã cu douã zile, la Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj a avut
loc ºedinþa de lucru în vederea or-
ganizãrii simulãrii examenului naþi-
onal de Bacalaureat – sesiunea
2016. „S-a întrunit Comisia Jude-
þeanã de Bacalaureat ºi s-au stabi-
lit, conform prevederilor legale,
termenii ºi condiþiile în care aceas-
tã simulare va avea loc. Pânã pe 8
februarie, toate unitãþile de învãþã-
mânt liceal trebuie sã transmitã
cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj listele cu componenþa Comi-
siilor de organizare a simulãrii ºi

S-au stabilit modalitãþile de susþinere a simulãrii Bacalaureatului
Inspectoratul ªcolar

Judeþean Dolj a stabilit,
într-o ºedinþã de lucru,
modalitãþile prin care se va
susþine simularea exame-
nului de Bacalaureat.
Probele vor avea loc în
luna martie, procedura
fiind aprobatã, la începutul
acestei luni, de Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice.

opþiunile elevilor pentru proba „la
alegere”. Vor fi condiþii de examen
real, cu camere audio ºi video”, a
declarat prof.  Nicoleta Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj.

„Vom aplica
metodologia existentã”

Procedura , avizatã de MENCS,
a apãrut pe 1 februarie ºi stipulea-
zã mai mulþi paºi care trebuie ur-

maþi. Astfel, evaluarea lucrãrilor
scrise se realizeazã de cãtre profe-
sori evaluatori din unitatea de în-
vãþãmânt în care se desfãºoarã
evaluãrile naþionale, fiecare tezã fi-
ind evaluatã de douã cadre didacti-
ce, unul fiind cel care predã la cla-
sã. În situaþia în care nu sunt sufi-
cienþi profesori de specialitate în
ºcoalã, existã posibilitatea evaluã-
rii ºi de un profesor din afara uni-
tãþii de învãþãmânt, iar rezultatele

obþinute nu se contestã.
„Vom aplica metodo-

logia existentã. Rezulta-
tele obþinute la simulãrile
naþionale sunt analizate la
nivelul fiecãrei clase, prin
discuþii individuale cu ele-
vii, dezbateri, ºedinþe cu
pãrinþii, precum ºi în
Consiliul profesoral, în
vederea adoptãrii mãsu-
rilor adecvate pentru îm-
bunãtãþirea performanþe-
lor ºcolare. Notele obþi-
nute nu se trec în cata-
log, dar, dacã elevul do-
reºte, se pot înregistra”,
a declarat prof. Lavinia

Elena Craioveanu, inspector ge-
neral al ISJ Dolj ºi preºedinte al
Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

Conforma calendarului stabilit
de MENCS, prima simulare va
avea loc pe 7 martie, la Limba ºi
literatura românã, pe 9 martie fi-
ind cea a probei obligatorii a pro-
filului, iar pe 10 martie va fi proba
„la alegere”, rezultatele fiind afi-
ºate pe 18 martie.

CRISTI PÃTRU

DiplomeDiplomeDiplomeDiplomeDiplome
de participarede participarede participarede participarede participare
ºi premiiºi premiiºi premiiºi premiiºi premii
pentru cursanþiipentru cursanþiipentru cursanþiipentru cursanþiipentru cursanþii
la coreeanãla coreeanãla coreeanãla coreeanãla coreeanã

Universitatea din Craiova, De-
partamentul de Relaþii Internaþi-
onale, în parteneriat cu Asocia-
þia Interculturalã Româno-Core-
eanã (AIRC), organizeazã astãzi,
ora 17.00, festivitatea de premie-
re a tuturor celor care au parti-
cipat la primul modul de limba
coreeanã. Evenimentul va avea
loc în Amfiteatrul Drãgan, sala
444 (clãdirea centralã a univer-
sitãþii, etajul 2). În acest cadru,
tuturor cursanþilor li se vor oferi
diplome de participare ºi premii.
Cursul a fost susþinut de cei trei
studenþi coreeni – Jae Kyeong
Yeom, Sun Young Kim, Min Ky-
ung Shin – care studiazã în pre-
zent la Universitatea din Craiova
în cadrul acordului inter-institu-
þional dintre Universitatea Kook-
min din Coreea de Sud ºi Uni-
versitatea din Craiova.
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O piesã bunã – de teatru, dar ºi muzica-
lã! ªi asta pentru cã, de împrumutata zi a
îndrãgostiþilor, 14 februarie, teatrul ºi muzi-
ca se reunesc pe aceeaºi scenã a TNC. «Vom
sãrbãtori printr-un spectacol de teatru ºi
invitarea unui grup muzical binecunoscut,
„Casual Band”. Va fi un eveniment de pe-
trecere a acestei sãrbãtori împreunã cu pu-
blicul nu numai prin vizionarea unei piese,
ci ºi prin muzicã”, a precizat managerul in-
terimar Alexandru Boureanu.

În prima parte a serii va putea fi vizio-
nat spectacolul „Exploziv”, de Elise
Wilk, în regia lui Andrei Mãjeri ºi sceno-

grafia Alexandrei Panaite, avându-i în distribuþie pe Nataºa Raab, Raluca Pãun,
Marian Politic, Romaniþa Ionescu, Ioana Manciu, Monica Ardeleanu, Alex,
Calangiu, ªtefan Cepoi, Cãtãlin Miculeasa ºi Andrei ªtefãnescu. În partea a
doua, „Casual Band” va transmite mesajul sãu de dragoste printr-un program
muzical special – cafe-concert, jazz ºi nu numai.

«Este un spectacol special, este ceea ce îmi doream sã regãsesc în Craiova.
Este ceea ce am vãzut în alte locuri, peste hotare, ºi mi-a plãcut foarte mult. ªi îmi
doream un loc, un spaþiu, o zi în care sã se întâlneascã ºi aici teatrul cu muzica.
Mã simt onorat cã eu ºi „Casual Band” putem face parte din acest spectacol», a
declarat muzicianul Bogdan Uþã (saxofon/clape).

Un bilet pentru exploziva searã de Valentine’s Day costã 30 lei.

Conducere nouã cu proiecte noi la Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”, dar ºi evenimente care,
în ultimii ani, ºi-au câºtigat aici un binemeritat
statut, impus prin valoare ºi, implicit, prin sus-
þinerea publicului. Neîndoielnic, cel mai impor-
tant rãmâne Festivalul Internaþional „Shakespea-
re”, a cãrui a X-a ediþie – anunþatã între 14 ºi 23
aprilie – va avea o finanþare de aproximativ
500.000 de euro, dupã cum a anunþat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã, managerul in-
terimar Alexandru Boureanu.

Craiova va fi reprezentatã în festival de specta-
colul „Iulius Caesar”, pus în scenã de Peter Schnei-
der – producãtor ºi regizor american cu o prolificã
ºi variatã carierã în teatru ºi cinema, figurã le-
gendarã a Walt Disney Company –, cel care a mai
montat aici „Hot L Baltimore”, de Lanford Wil-
son, cu premiera exact în urmã cu doi ani. Peter
Schneider va sosi la Craiova duminicã, urmând sã
supravegheze repetiþiile timp de douã luni.

Festivalul va fi urmat de alt eveniment de im-
pact internaþional: Premiul Europa pentru Tea-
tru – cea mai prestigioasã recompensã europea-
nã din domeniul teatrului –, care se va desfãºu-
ra la Craiova între 24 ºi 26 aprilie. „Un eveni-
ment similar Premiului Oscar pentru Film”,
explicã Emil Boroghinã, directorul Festivalului

MAGDA BRATU
„Shakespeare”, adãugând cã cele douã ample ma-
nifestãri vor însemna prezenþa la Craiova a „câ-
teva sute de personalitãþi ale culturii mondiale,
literaþi, oameni de teatru, shakespeareologi,
jurnaliºti din întreaga lume”.

Pânã atunci însã, teatrul vã invitã la cele mai
noi proiecte ale sale: „Ia te uitã la…” – care îºi
propune sã aducã în faþa publicului, în fiecare marþi
seara, artiºti care sã se prezinte ºi altfel decât prin
rolurile lor. Prima întâlnire este anunþatã pe 16
februarie, ora 19.00, cu actriþa Geni Macsim, iar
urmãtoarea – pe 23 februarie, cu Ilie Gheorghe.
Pe 14 februarie, de Valentine’s Day, sunteþi aºtep-
taþi sã vã împãrtãºiþi dragostea… tot la Naþionalul
craiovean! Mai precis, la un spectacol inedit, care
va aduce pe aceeaºi scenã teatrul ºi muzica: „Ex-
ploziv” de Elise Wilk, cu Nataºa Raab în rolul prin-
cipal, ºi formaþia „Casual Band”.

De neratat este participarea la ediþia de dumi-
nicã, 28 februarie, a Întâlnirilor „SpectActor”, care
îl au ca invitat pe scriitorul ºi publicistul Emil
Hurezeanu. În ziua urmãtoare, sunteþi invitaþi
sã (re)veniþi la teatru, pentru cã instituþia mar-
cheazã împlinirea a 80 de ani de la naºterea scri-
itorului al cãrui nume îl poartã: Marin Sorescu.
O va face prin lansãri de cãrþi ºi un spectacol în
regia Alinei Rece.

Deºi nu a putut oferi, deocamdatã, detalii despre apropiata
ediþie a Festivalului Internaþional „Shakespeare” de la Craio-
va, conducerea TNC a dat asigurãri – indirect, ce-i drept! – cã va
fi una spectaculoasã, din moment ce aproximativ 500.000 de euro
îi sunt rezervaþi. Finanþarea este asiguratã de Consiliul Judeþean
Dolj, Primãria municipiului Craiova, Ministerul Culturii ºi spon-
sori. Cea de-a X-a ediþie se va desfãºura între 14 ºi 23 aprilie ºi
este dedicatã împlinirii a 400 de ani de la moartea celui mai mare
dramaturg al lumii din toate timpurile, William Shakespeare.

Pentru o mai bunã mediatizare, teatrul a lansat, luna trecutã,
ºi un concurs pentru realizarea site-ului evenimentului. „Festi-

Douã luni de repetiþii
cu regizorul american
Peter Schneider pentru
tragedia shakespearianã
„Julius Caesar”

„Oscarul” pentru teatru
se va acorda la Craiova!

O mare manifestare a lumii, Premiul Europa pentru Teatru, urmeazã sã
aibã loc la Craiova, în zilele de 24, 25 ºi 26 aprilie, imediat dupã desfãºurarea
celei de a X-a ediþii a Festivalului Internaþional „Shakespeare”. Ediþiile
anterioare ale evenimentului au fost gãzduite de oraºe precum Torino (Italia),
Salonic (Grecia), Wroclaw (Polonia), Sankt-Petersburg (Rusia) º.a.

Premiul s-a nãscut în 1986, ca proiect-pilot al Comisiei Europene conduse
atunci de Jacques Delors, împreunã cu primul Comisar pentru Culturã, Carlo Ripa
di Meana. În acea perioadã, crearea lui a fost susþinutã ºi de Melina Mercouri ºi
de Jack Lang, fost ministru al Culturii în Franþa. Din anul 2002, Premiul Europa
pentru Teatru, graþie rolului ºi activitãþilor sale, a fost recunoscut de Parlamentul
ºi de Consiliul Europei drept „organizaþie de interes cultural european”. Dupã
nouã ediþii desfãºurate la Taormina, Premiul Europa pentru Teatru a devenit itine-
rant, accentuându-ºi astfel caracterul internaþional.

valul suferea din cauza lipsei acestui instrument ex-
trem de util pentru vizibilitate, chiar pentru istoria sa.
Am primit 13 propuneri, dintre care am ales una, prin-
cipalul criteriu de selecþie fiind profesionalismul. Câº-
tigãtor este Bogdan Morar, un tânãr de 32 de ani,
freelancer, din Craiova”, a precizat Alexandru Bou-
reanu, adãugând cã premiul este în valoare de 2.000
lei.

Craiova va fi reprezentatã pe scena festivalului de tragedia
shakespearianã „Julius Caesar”, pusã în scenã de Peter Schnei-
der – personalitate a lumii teatrului ºi filmului american. Figurã
legendarã a Walt Disney Company, pe durata unui mandat de 17
ani Peter Schneider a condus crearea a peste 50 de filme. Pe
Broadway, a produs „The Lion King” (pentru care a primit un
Premiu Tony), „Aida” de Elton John ºi Tim Rice, iar în afara
Broadway, spectacole precum „The Marvelous Wonderettes”
ºi „Life Could be a Dream”. În urmã cu doi ani, Peter Schneider
a regizat la Naþionalul craiovean spectacolul „Hot l Baltimore”,
de Lanford Wilson, premiera având loc pe 1 februarie 2014. 

„Este un spectacol inedit, pentru cã în aceastã producþie se
va folosi foarte mult cea de-a ºaptea artã, filmul, ca ºi proiecþia
video”, a adãugat Boureanu. Peter Schneider este aºteptat la
Craiova duminicã, din echipa cu care va lucra la aceastã monta-
re, în urmãtoarele douã luni, fãcând parte scenograful Adrian
Damian, videoartiºti din Olanda ºi SUA.

Repetiþii au loc în aceastã perioadã ºi pentru un alt important
spectacol – „Rinocerii”, în regia lui Robert Wilson, cu premiera
în 2 iulie 2014 –, în vederea participãrii acestuia la un turneu în
Ljubljana (Slovenia), în perioada 18-21 martie, ºi la un festival în
Voronej (Rusia), între 30 mai ºi 6 iunie.

„Ia te uitã la…” actori, muzicieni ºi artiºti plastici
„Sunt o enciclopedie ambulantã de replici din sute de

spectacole. Searã de searã, îºi pun în cui propriile senti-
mente ºi adoptã necondiþionat trãirile personajului. Zi de
zi, fac slalom între pretenþiile colegilor, ale regizorilor, ale
conducerii sau oamenilor din spa-
tele scenei ºi propriile trãiri. Searã
de searã, îºi pun pielea la dispoziþia
fardurilor mai mult sau mai puþin plã-
cute, pentru ca a doua zi sã o ia de la
capãt, fresh ºi zâmbitori. Sunt ei, ar-
tiºtii Teatrului Naþional din Craiova,
iar din 16 februarie te aºteaptã la o
porþie de... sinceritate dezarmantã.
Din 16 februarie, ai ºansa sã iei la
întrebãri actorii, regizorii, dar ºi oa-
menii din spatele scenei Naþionalu-
lui craiovean”.

Este invitaþia lansatã de reprezen-
tanþii instituþiei la cel mai recent pro-
iect: „Ia te uitã la…”. „Încercãm,
astfel, sã apropiem foarte mult spec-
tatorul de actor. Pentru cã pânã acum
l-am privit doar prin prisma perso-
najelor pe care le interpreteazã, a
conceptelor regizorale ºi a punerii
în paginã a unui text. De foarte mulþi ani, teatrul e foarte
bine situat din punct de vedere repertorial, ca imagine, ca
valoare. Însã niciodatã nu a adus altfel actorii în faþa spec-

tatorilor”, a explicat Adrian Andone, directorul artistic al
Teatrului Naþional Craiova.

În faþa publicului vor veni nu doar actori ai instituþiei,
ci „artiºti în general, inclusiv muzicieni, artiºti plastici, nu

numai craioveni, pe care lumea sã
îi cunoascã altfel decât prin opera
lor”. Întâlnirile se vor a deveni o
obiºnuinþã în fiecare marþi seara, de
la ora 19.00. Vor avea loc în Sala „Ia
te uitã…”, cu o capacitate de 70 de
locuri, iar accesul va fi pe bazã de
bilet, la preþul de 7,5 lei. Asta deºi
iniþial reprezentanþii instituþiei
anunþaserã cã în acest spaþiu ac-
cesul publicului va fi liber la mani-
festãri… Prima care va împãrtãºi
secrete, întâmplãri din tainele vie-
þii de pe scenã, din spatele ei sau
din… cabina de machiaj va fi ac-
triþa Geni Macsim – pe 16 februa-
rie. Îi va urma, pe 23 februarie, Ilie
Gheorghe.

Nataºa Raab, Valer Dellakeza,
Dragoº Mãceºanu, Cerasela Iosi-
fescu, Raluca Pãun, Claudiu Bleonþ

sunt doar câþiva dintre artiºtii care vã vor putea oferi nu
doar plãcerea unui dialog, ci ºi surpriza unui recital sau
unei scenete.

O piesã bunã
cu Casual Band,

de Valentine’s Day!

Geni Macsim
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Riscul unui rãzboi deschis între Ucraina ºi
Rusia este mai mare decât acum un an, afirmã
preºedintele ucrainean, Petro Poroºenko, cata-
logând recentele declaraþii atribuite omologu-
lui sãu rus, Vladimir Putin - care ar fi spus cã
“frontierele nu sunt importante” -, un avertis-
ment adresat Europei. Întrebat, într-un interviu

Fostul preºedinte egiptean Mohamed
Morsi a scãpat de pedeapsa
cu moartea

Curtea de Casaþie din Egipt a anulat, ieri,
condamnãrile la moarte pentru 149 de per-
soane acuzate de asasinarea a 13 poliþiºti în
confruntãrile din 2013 declanºate de demi-
terea fostului preºedinte egiptean Mohamed
Morsi de cãtre armatã. Curtea de Casaþie a
ordonat ca inculpaþii, printre care ºi Moha-
med Morsi, sã fie judecaþi din nou, potrivit
unor reprezentaþi ai justiþiei egiptene. Dupã
destituirea lui Morsi de cãtre armata egip-
teanã, pe 3 iulie 2013, tribunalele egiptene
au condamnat la moarte, în primã instanþã,
sute de islamiºti printre care chiar ºi pe fos-
tul preºedinte egiptean. Confruntãrile cu for-
þele de ordine egiptene au izbucnit dupã ce
mai mulþi islamiºti au protestat faþã de de-
miterea lui Morsi de cãtre armata egiptea-
nã. Peste 1.400 de manifestanþi pro-Morsi
au murit în confruntãri cu forþele de ordine
egiptene ºi peste 15.000 de persoane au fost
arestate. În plus, grupãri insurgente au lan-
sat atacuri împotriva forþelor de ordine sol-
date cu sute de morþi. În decembrie, un tribu-
nal militar din Egipt l-a condamnat pe Mo-
hamed Badie, lider al miºcãrii Frãþia Mu-
sulmanã, la zece ani de închisoare pentru
implicarea în confruntãrile din 2013. Con-
ducerea de la Cairo a clasificat miºcarea
Frãþia Musulmanã drept „grup terorist” la
finalul anului 2013 ºi a primit interdicþie de
a participa la alegeri în Egipt.

Grevã generalã în Grecia
O grevã generalã este prevãzutã pentru

mâine în Grecia, în semn de protest faþã de
reforma privind sistemul de pensionare, vi-
zatã de cea de-a treia serie de mãsuri de aus-
teritate în Grecia. Jurnaliºtii greci au intrat
în grevã de ieri, când toate posturile de ºtiri
ºi-au întrerupt emisiile, iar site-urile de ºtiri
ºi-au sistat fluxurile de materiale. În plus,
mâine, publicaþiile în ediþie print nu vor fi
tipãrite. Sindicatele au solicitat o grevã ge-
neralã programatã pentru astãzi, de 24 de
ore, care va afecta ºcolile publice ºi institu-
þiile de stat, în timp ce spitalele de stat vor
funcþiona doar în regim de urgenþã. Trans-
portul public, inclusiv ºi cursele aeriene in-
terne, vor înregistra perturbãri. Revizuirea
sistemului de pensionare este una dintre prin-
cipalele reforme pe care trebuie sã le impu-
nã guvernul grec, dar criticii avertizeazã cã,
în urma acestei revizuiri, zeci de persoane
vor plãti cea mai mare parte din venituri pen-
tru asigurãrile sociale ºi taxe.

Zãpada din China a blocat aproape
100.000 de oameni în staþia feroviarã
Guangzhou

China se înfruntã cu una dintre cele mai
grele ierni din ultimii ani. Ninsoarea abun-
dentã a cauzat întârzierea mai multor tre-
nuri, blocând mii de pasageri care încercau
sã ajungã acasã. Chinezii se luptã cu una
dintre cele mai grele ierni din ultimii ani.
Ninsoarea abundentã a coincis cu perioa-
da premergãtoare Noului An Chinezesc,
timp în care milioane de oameni cãlãtoresc
acasã pentru a-ºi vedea familiile. Mai mul-
te trenuri din centrul ºi nordul Chinei au
avut întârzieri din cauza zãpezii, pasagerii
neavând o altã posibilitate de a cãlãtori spre
destinaþii ºi au rãmas astfel blocaþi în sta-
þia Guangzhou. Aproape 150.000 de pasa-
geri au rãmas blocaþi în staþia Guangzhou,
timp de douã zile cât gara a rãmas blocatã
din cauza viscolului. Poliþia localã a trimis
5.200 de ofiþeri care sã asigure ordinea la
faþa locului. Aceºtia au încurajat pasagerii
sã verifice detaliile curselor pe internet ºi
sã evite mersul pe peron în aºteptarea tre-
nului, pentru a evita îmbulzeala. Oficialii
estimeazã cã aproape 3 miliarde de curse
vor avea loc în timpul sãrbãtorilor chine-
zeºti. Între timp, blocajele aeriene au fãcut
ca mai mult de 400 de persoane sã îºi rateze
zborurile spre casã.

Planurile Coreei de Nord de a lansa o rache-
tã cu razã lungã de acþiune, cu un satelit la
bord, constituie o „provocare gravã”, a reacþi-
onat ieri dimineaþã premierul japonez Shinzo
Abe, dupã mobilizarea unui sistem de apãrare
antiaerianã. „În cazul în care Coreea de Nord se
încãpãþâneazã sã efectueze acest tir, va
fi vorba despre o încãlcare clarã a rezo-
luþiilor Consiliului de Securitate al ONU
ºi de o provocare gravã”, a declarat Shin-
zo Abe în Parlament. Coreea de Nord a
confirmat marþi cã preconizeazã o lansa-
re iminentã a unui satelit, în urma unor
zvonuri, în ultimele zile, cu privire la fap-
tul cã Phenianul pregãteºte un test al
unei rachete balistice. „În urma avertis-
mentului Coreei de Nord, am cerut ime-
diat Guvernului sã colecteze ºi sã anali-
zeze informaþii în vederea garantãrii se-
curitãþii populaþiei japoneze”, a precizat
premierul nipon.  Japonia a decis deja
sã-ºi mobilizeze sistemul de apãrare an-

Uniunea Europeanã (UE) ºi Statele Unite au
ajuns la un „acord politic” menit sã punã capãt
insecuritãþii juridice în care se aflã de mai multe
luni companii care transferã date personale din
Europa cãtre Statele Unite. Rezultatul unor „ne-
gocieri intense”, noul cadrul anunþat de Comi-
sia Europeanã (CE) vizeazã transferurile trans-
atlantice de date personale între companii ºi
urmeazã sã-l înlocuiascã pe cel care a fost inva-
lidat în octombrie de cãtre justiþia europeanã.
Salutat de mediile economice vizate, acordul a
fost însã dur criticat, marþi, de cãtre deputaþii
europeni, care se îndoiesc de puterea sa juridi-
cã. Într-o hotãrâre rãsunãtoare cu privire la re-
þeaua socialã Facebook, dar cu aplicare gene-
ralã, Curtea de Justiþie a UE a cerut garanþii mai
bune cu privire la confidenþialitatea datelor
europenilor pe tertoriul american. Datele per-
sonale vizate înglobeazã toate informaþiile care
permit identificarea unui individ - în mod direct
(nume, prenume sau fotografie) ori indirect (nu-
mãr de securitate socialã sau chiar numãr de
client). Regulile anterioare, cunoscute sub nu-
mele de „Safe Harbor”, reglementau de aproxi-
mativ 15 ani transferurile transatlantice de date.
Punerea lor în discuþie a provocat un adevãrat
cutremur pentru mii de companii, de la giganþi
precum Facebook ºi pânã la întreprinderi mici
ºi mijlocii care proceseazã în Statele Unite da-
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acordat “Bild”, cât de mare este riscul unui rãz-
boi deschis, Poroºenko a rãspuns: “Este mult
mai mare decât anul trecut. Rusia nu a imple-
mentat nici mãcar un punct al Acordului
Minsk. În schimb, circa 8.000 de militari ruºi,
inclusiv comandanþi, sunt pe teritoriul Ucrai-
nei, au fost acumulate noi capacitãþi militare

lângã frontierã ºi existã frecvent exerciþii mili-
tare”. “Rusia investeºte mult în pregãtirile pen-
tru rãzboi ºi nu primim nicio explicaþie pe
aceastã temã”, a adãugat preºedintele Ucrai-
nei. Petro Poroºenko a lãudat jurnaliºtii revis-
tei Bild care au obþinut de la Vladimir Putin,
într-un interviu, o afirmaþie în care admitea cã,
pentru el, “frontierele nu sunt importante”. “Le
transmit felicitãri jurnaliºtilor pentru cã l-au
fãcut pe Vladimir Putin sã recunoascã acest
lucru. Pentru cã pânã acum el acþionase con-
form acestei atitudini, dar nu recunoscuse nici-
odatã acest lucru. Noi, în Ucraina, ºtim cã el
nu ne recunoaºte frontierele. Astfel cã aceas-
tã declaraþie este adresatã celorlalte state eu-
ropene, sugerând cã se poate întâmpla oricui.
Vladimir Putin nu acceptã linii roºii ºi poate
anexa orice altã þarã sub pretextul presupuse-
lor discriminãri care ar viza minoritãþi ruse. ªi
în Germania aveþi minoritãþi ruse...”, a atras
atenþia Poroºenko.  În contextul în care oficia-
lii germani se tem cã Moscova sperã sã desta-
bilizeze Europa pentru a crea un vid de putere
ºi a-ºi spori influenþa, Poroºenko apreciazã cã
Administraþia de la Moscova a declanºat un
“rãzboi informaþional” împotriva Germaniei.
“Acum, Vladimir Putin a declanºat un rãzboi
informaþional ºi împotriva Germanei”, a subli-
niat liderul de la Kiev.

„Acord politic” între UE ºi SUA cu privire
la transferul transatlantic de date personale

tele culese în Europa. De mai multe luni, ele
aºteptau un cadru juridic în vederea înlocuirii
celui vechi, pe care Comisia Europeanã, în loc
de „Safe Harbor 2”, a preferat sã-l numeascã
„Scut de confidenþialitate UE-USA”. El va pro-
teja „drepturile fundamentale” ale europenilor,
a dat asigurãri comisarul european însãrcinat
cu Justiþia Vera Jurova ºi le va oferi întreprin-
derilor „securitatea juridicã de care au nevoie”,
a apãsat colegul ei Andrus Ansip, însãrcinat
cu domeniul Digital, într-o conferinþã de presã
la Strasbourg. Pentru a rãspunde exigenþelor
justiþiei europene, Bruxellesul a dat asigurãri
cã acest nou sistem va fi „viu”, adicã va fi revi-
zuit anual, în timp ce „Safe Harbor” a fãcut ob-
iectul unui acord unic, în 2000. „Pentru prima
datã, Statele Unite au dat UE garanþii constrân-
gãtoare cã accesul” la datele europenilor al
autoritãþilor americane „va face obiectul unor
limite clare, garanþii ºi mecanisme de supervi-
zare”, a dat asigurãri Comisia. Un „ombudsman”
(mediator) va fi numit în cadrul Departamentu-
lui de Stat, pentru a urmãri eventuale plângeri
ºi solicitãri ale cetãþenilor europeni cu privire
la un acces la datele lor în probleme de securi-
tate naþionalã. În cazul în care europenii vor
considera cã datele lor personale au fost în-
cãlcate, ei vor putea avea acces, ca „ultim re-
curs”, la un „mecanism de arbitraj”, mai pre-

vede acordul. În lumina dezvãluirilor despre
practicile serviciilor americane de informaþii,
justiþia europeanã a stabilit cã „Safe Harbor”
nu proteja suficient de „ingerinþe ale autoritã-
þilor publice americane în drepturile fundamen-
tale” ale europenilor. Comisia îºi dãduse ca
obiectiv sã ajungã la un acord pânã la sfârºi-
tul lui ianuarie, în vederea stabilirii unui cadru
legal. Ea a preluat astfel o datã-limitã stabilitã
de cele 28 de autoritãþi europene însãrcinate
cu protecþia datelor în UE.  Digital Europe, o
federaþie care reprezintã întreprinderi digitale,
cu sediul la Bruxelles, a „aplaudat munca ne-
gociatorilor europeni ºi americani”, îndemnân-
du-i sã-ºi transforme acordul într-un document
juridic „cât mai repede posibil”. Însã deputaþi
europeni ca liberala Sophie In’t Veld sau eco-
logistul (Verzi) Jan Philipp Albrecht au deplâns
o „lipsã de claritate” ºi estimeazã cã noile re-
glementãri vor conduce la noi cazuri în justi-
þie. Nu existã „îmbunãtãþiri cu caracter con-
strângãtor juridic”, ºi-a exprimat regretul Al-
brecht. Austriacul Max Schrems, petiþionarul
aflat la originea hotãrârii Curþii de Justiþie a
UE, a pus sub semnul întrebãrii anunþul. „Scri-
sori din partea administraþiei Obama în exerci-
þiu nu sunt în niciun caz o bazã legalã care
garanteazã drepturile fundamentale” ale euro-
penilor, a denunþat el.

Japonia ar putea intercepta un eventual tir nord-coreean de rachetã balisticã
tiaerianã sol-aer PAC-3, în trei baze din mega-
lopolisul Tokyo, a anunþat ministrul Apãrãrii
Gen Nakatani. Datele prezentate de cãtre Phe-
nian sugereazã cã regimul ar dori sã lanseze
acest satelit cu ocazia aniversãrii, pe 16 februa-
rie, a liderului defunct Kim Jong-il, tatãl actua-

lului lider Kim Jong-un. Acest anunþ apare în
urma unor zvonuri, în ultimele zile, cu privire la
pregãtirea testãrii unei rachete balistice, un nou
pas cãtre obiectivul regimului stalinist de a se
dota cu rachete nucleare, o încãlcare a rezolu-
þiilor ONU. O asemenea testare ar izola ºi mai

mult regimul de la Phenian, în contex-
tul în care o nouã rezoluþie ONU este
pregãtitã cu scopul de a înãspri sanc-
þiunile care i-au fost impuse, dupã ce
a anunþat pe 6 ianuarie cã a efectuat
al patrulea test al unei bombe nuclea-
re. Statele Unite au ameninþat marþi
Coreea de Nord cã-i vor inpune, în
cadrul Consiliului de Securitate al
ONU, sancþiuni suplimentare „dure” ,
în cazul în care va lansa un satelit.
Coreea de Sud i-a cerut ieri vecinului
sãu din Nord sã-ºi abandoneze pla-
nurile. În trecut, Coreea de Nord a pro-
cedat în mai multe rânduri la tiruri de
rachete cu razã lungã de acþiune.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC ALCOR DESIGN SRL, SC RO-

VANIS COM SRL, SC AGP INTERNA-
TIONAL SRL, SC SUPERMILD INTER-
NATIONAL SRL, SC COJIMAR SRL,
SC A. FOR MEDIA SRL, SC AMA
GROUP PRESS SRL, SC GENOVA IM-
PEX SRL, SC A&M TRADING SRL, SC
NIGARE COM SRL, SC COM ANIM-
PEX SRL anunþã pierderea certifica-
telor de înregistrare ºi a certificate-
lor constatatoare de autorizare emi-
se de Oficiul Registrului Comerþului
Dolj. Se declarã nule.

S.C. FANY EXTRANS SRL cu se-
diul în Craiova, str. Constantin Gherghi-
na, nr.7, judeþul Dolj anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
autorizaþie de mediu, în scopul desfã-
ºurãrii activitãþii de producere de ener-
gie electricã pe amplasamentul din Pre-
deºti str. Principalã, nr. 55, judeþul Dolj.
Informaþii privind impactul asupra me-
diului al activitãþii pentru care se solici-
tã autorizaþia de mediu pot fi consulta-
te zilnic, de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova, judeþul Dolj. Observaþiile, su-
gestiile ºi/ sau propunerile se primesc
în scris la sediul APM Dolj.

S.C.ROM BILD SRL, SC ENEFCA
SRL, SC VODMIH COM -SRL, SC GHE-
NEF COM SRL, SC E&N MIERTESCU &
CO SNC, SC GEZISU TRANS SRL, SC
VALIRO SRL, SC EXPO -INSTAL SRL,
SMI ILINCA SRL anunþã pierderea cer-
tificatelor de înregistrare ºi a certifica-
telor constatatoare de autorizare emi-
se de Oficiul Registrului Comerþului
Dolj. Se declarã nule.

SC NOREXNOR SRL, SC GELIDA
IMPEX SRL, SC MASTONI SRL, SC AM-
VMAR IMPEX SRL, SC SURI COM SRL,
SC RALMI SRL, SC ROMSAM SRL, SC
SONTIBO SRL, SC ANGINVEST SRL,
SC IDEFIX SRL anunþã pierderea certi-
ficatelor de înregistrare ºi a certificate-
lor constatatoare de autorizare emise
de Oficiul Registrului Comerþului Dolj.
Se declarã nule.

VULPE Marcel ºi Vulpe Felicia
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
„Mansardare (cu destinaþia de bi-
rouri) depozit materiale de construc-
þii-modificare temã de proiectare pe
parcursul execuþiei lucrãrilor conf.
Art.66 din Ordinul 839/2009, ampla-
sare spãlãtorie auto (construcþie pro-
vizorie) cu durata de 15 ani ºi puþ fo-
rat”, propus a fi amplasat în Munici-
piul Craiova, Str.Brestei, nr.561A, Ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 09.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
Str.Petru Rareº, nr.1.

RÃDUÞ Alexandru Alin anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Construire
bar ºi spãlãtorie auto”, propus a fi
amplasat în oraºul Filiaºi, extravilan,
T27, P37, Judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1 în zilele de L-V, în-
tre orele 09.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, Str. Petru Rareº, nr. 1.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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
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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.

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.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Doamnã serioasã
bonã numai pentru
copii rog seriozita-
te. Telefon: 0762/
850.986.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
Bucureºti, ªoseaua
Panduri( vis-a -vis de
Spitalul Clinic Pan-
duri) Telefon: 0741//
072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament 2
camere, central, etaj
1. Telefon: 0758/
883.182
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, 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
comuna Periºor +
dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
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Proprietar vând
casã nouã Bordei +
700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 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. Telefon: 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 utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
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. Tele-
fon:0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

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 mobil
noi. Preþ 200 lei. Tele-
fon: 0762/728.493.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc, ma-
ºinã de surfilat. Tele-
fon: 0745/589.825.

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 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 loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
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 su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

DIRECÞIA  URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Serviciul  - Urbanism si nomenclatura urbana

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

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
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 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.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
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, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
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 Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683

DIVERSE
Acordãm credite atât
pensionari cât ºi
salariaþi în regim de
urgenþã. Telefon:
0768/ 885.255.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu ar-
gint la schimb
ºi manopera/ob-
iec t .  Te le fon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut B.I. seria
G.R. Nr. 301916 pe
numele CÎRSTOIU
VASILE. Se decla-
rã nul.
Pierdut carte de in-
tervenþii aparþinând
S.C. ECTRA ELEC-
TRONICS SRL. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie
Gheorghiu îºi
exprimã profun-
dul regret ºi este
alãturi de doam-
na director Ana-
Rodica Nigrini la
decesul soþului.
Sincere condo-
leanþe familiei!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii de la SCM U Craiova au
întrecut, marþi searã, la Polivalentã, cu 94-
83, pe Atlassib Sibiu, luând astfel o opþiu-
ne importantã pentru rãmânerea în Top 6.
Ce presupune asta? Odatã încheiate du-
blele fiecare cu fiecare, adicã peste trei
runde, clasamentul se va împãrþi în douã,
urmând sã se joace din nou duble fiecare
cu fiecare. Apoi, urmeazã play-off-ul, ce-
lor ºase din partea superioarã a ierarhiei
alturându-li-se locurile 7 ºi 8. Se joacã în
sistem eliminatoriu, sferturile fiind între
locurile 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

Revenind la jocul cu Sibiul, alb-albaºtrii
au fãcut o adevãratã demonstraþie de for-
þã în primul sfert, înscriind din orice pozi-
þie. Fond pe care s-au dus la 29-10 (cea
mai mare diferenþã de scor înregistratã),
pentru ca manºa sã se încheie cu 31-13.

Ardelenii au început mai bine actul se-
cund, pe care l-au ºi câºtigat, la pauza
mare intrându-se cu rezultatul de 45-33.

Penultimul sfert a fost un festival al
coºurilor de la distanþã, cu sibienii în prim
plan, ei reuºind sã reducã ecartul pânã la
trei “lungimi”, 53-50. Craiova a apãsat
însã din nou pedala de acceleraþie, 63-53
înaintea ultimelor 10 minute. Unele în care
“leii” nu a mai avut emoþii, menþinând în
permanenþã un avantaj consistent.

Echipele de start
Craiova: Burlacu, Bureau, Johnson,

Popescu, Hargrove. Antrenor: Oliver Po-
povic.

Sibiu: Mijajlovic, Lalovic, Calotã,
Paul, Hardy. Antrenor: Dan Fleºeriu.

Ce serie de meciuri e pe cale sã ne aºtepte!

Craiovenii, pas mare cãtre rãmânereaCraiovenii, pas mare cãtre rãmânereaCraiovenii, pas mare cãtre rãmânereaCraiovenii, pas mare cãtre rãmânereaCraiovenii, pas mare cãtre rãmânerea
în sextetul fruntaºîn sextetul fruntaºîn sextetul fruntaºîn sextetul fruntaºîn sextetul fruntaº

Rezultate: SCM U CRAIOVA – CSU
Atlassib Sibiu 94-83, CS Energia Tg. Jiu
– BC Mureº Tg. Mureº 88-80 (dupã pre-
lungiri).

Partidele BCM-U Piteºti – U-Banca
Transilvania Cluj, CS Phoenix Galaþi –
CSM CSU Oradea, Steaua CSM Eximbank
– CS Gaz Metan Mediaº ºi BC SCM Timi-
ºoara – CS Dinamo Bucureºti s-au dispu-
tat asearã, dupã închiderea ediþiei.
1. BC Mureº 32 (13/6)
2. U-BT Cluj 31 (13/5)
3. Oradea 31 (13/5)
4. CRAIOVA 31 (12/7)
5. Sibiu 31 (12/7)
6. Steaua 29 (11/7)
7. Dinamo 27 (9/9)
8. Tg. Jiu 27 (8/11)
9. Galaþi 25 (7/11)
10. Piteºti 22 (7/11)
11. Timiºoara 21 (3/15)
12. Mediaº 20 (2/16)
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o

penalizare de trei puncte.

Darius Hargrove (foto, la minge) a
reuºit un nou meci extraordinar, fiind cel
mai bun marcator al Universitãþii. Ameri-
canul a înscris 23 de puncte, dintre care
12 de dincolo de semicerc, la care a adã-
ugat 6 recuperãri ºi o pasã decisivã. Ci-
fre excelente a avut ºi Cãtãlin Burlacu (19
puncte, 8 recuperãri – toate defensive),
dar ºi Aaron Johnson (18 puncte, 4 recu-
perãri ºi 7 asisst-uri). Au urmat în topul

marcatorilor SCM-ului, Bogdan Popescu
(15p), Radenko Pilcevic (10p), Travis
Bureau (5p) ºi Mladen Pantic (4p).

De la Atlassib s-au remarcat Lawren-
ce Gilbert (20 de puncte, 8 recuperãri),
Octavian Popa Calotã (19 puncte, 8 re-
cuperãri) ºi Williams Paul (15 puncte, 3
recuperãri).

“Ne dorim enorm de mult sã fim în pri-
mele ºase echipe. Mai sunt trei etape ºi
fiecare formaþie luptã cu toate forþele sã
fie acolo. Emoþii vom avea mereu pentru
cã este un sport care provoacã foarte
multe palpitaþii, fazele se succed cu re-
peziciune de la un panou la altul ºi orice
este posibil. Încã de la primul meci am

venit la Craiova sã facem un grup profe-
sionist, cu o mentalitate sãnãtoasã, care
sã aibã continuitate peste ani.”, a spus
cãpitanul Craiovei, Cãtãlin Burlacu.

„ªtiam cã dacã vrem sã fim în Top 6
trebuia sã câºtigãm acest meci, aºa cum
am ºi reuºit. Cunoºteam deja adversarii
ºi am încercat sã evoluãm mai defensiv,
pentru a le bloca elanul.”, a declarat ºi
Aaron Johnson.

Runda viitoare, în 6 februarie, SCM U
se deplaseazã pe terenul liderului BC
Mureº, dupã care mai are de jucat, un alt
meci greu, cu U-BT Cluj, acasã, în 10
februarie, ºi încheie la Galaþi, în data de13
februarie.

Rezultate: CS ªtiinþa Bacãu – SCM U CRAIOVA 3-1,
CSM Bucureºti – CSU Medicina Tg. Mureº 3-0, CS “U”
Cluj – CS Dinamo Bucureºti 0-3.

Partidele CS Volei Alba Blaj – CSM Lugoj,  CSM Târgo-
viºte – VC Unic LPS Piatra Neamþ ºi CS Rapid Bucureºti –
ACS Penicilina Iaºi au avut loc asearã, dupã închiderea
ediþiei.

1. Alba Blaj* 38 7. Lugoj* 14
2. CSM Buc. 37 8. Piatra N.* 14
3. Târgoviºte* 33 9. Iaºi* 11
4. Dinamo 30 10. CRAIOVA 9
5. Bacãu 26 11. U Cluj 6
6. Tg. Mureº 25 12. Rapid* 0
* - un joc mai puþin.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-A

SCM U pierde în Moldova,
dar îºi adjudecã un prim set în retur

Dupã eºecurile “albe” cu Târgu-Mureº (d) ºi
CSM Bucureºti (a), SCM U Craiova a cedat ºi
ieri, în fief-ul ªtiinþei Bacãu, însã a reuºit
mãcar sã-ºi adjudece un set.

Fetele pregãtite de Alexandru Cosma s-au
vãzut strivite în actul inaugural, 8-25, dupã
care, neaºteptat, au gãsit resurse nebãnuite,
egalând la capãtul unui 25-19. Bãcãuancele au
închis jocul cu manºe adjudecate la 15 ºi 19,
iar acum echipa din Bãnie se gândeºte la meciul
de duminicã, de pe propriul parchet, cu frunta-
ºa CSM Târgoviºte.

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL –

Meci amical: Steaua –
Djurgardens / 21:30 –
FOTBAL Spania –
Cupa Regelui: Sevilla –
Celta Vigo.

DIGI SPORT 2
15:30,  16:45 –

POLO – Cupa Româ-
niei: Dinamo – Poli
Cluj, Sportul Studen-
þesc – Criºul Oradea /
18:15 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Politehnica Timiºoara –
HCM Minaur Baia Mare / 20:00,
21:45 – BASCHET (M) – Euroli-
ga, Top 16: Cedevita Zagreb –
Panathinaikos Atena, Unicaja Ma-
laga – Lokomotiv Kuban Krasno-
dar.

DIGI SPORT 3
18:00 – POLO – Cupa Româ-

niei: Steaua – Rapid / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Rennes –
St. Etienne.

DIGI SPORT 4
21:00 – BASCHET (M) – Eu-

roliga, Top 16: Brose Bamberg –
Barcelona.

EUROSPORT 1
11:30 – CICLISM – Turul Du-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

baiului, în Emiratele Arabe Unite:
etapa a 2-a / 16:00 – SNOOKER –
Mastersul German, la Berlin: etapa
a 2-a / 20:00 – BIATLON (M) –
Cupa Mondialã, la Canmore, în
Canada / 21:30 – SNOOKER –
Mastersul German: etapa a 2-a.

EUROSPORT 2
11:00 – SNOOKER – Master-

sul German, la Berlin: etapa a 2-a /
16:30 – CICLISM – Turul Comu-
nitãþii valenciene, în Spania / 18:00
– SÃRITURI CU SCHIURILE (F)
– Cupa Mondialã, la Oslo, în Nor-
vegia / 19:30, 22:00 – FOTBAL
DE SALÃ – Campionatul Euro-
pean, la Belgrad, în Serbia, faza
grupelor: Slovenia – Portugalia,
Ungaria – Ucraina.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A
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În ultima partidã de verificare
din al doilea stagiu de pregãtire în
Antalya, Universitatea Craiova a
întâlnit echipa aflatã pe locul se-
cund în prima ligã slovacã, Slovan
Bratislava. Prima reprizã a fost una
echilibratã, unica ocazie de gol apã-
rând fortuit, dintr-o degajare gre-
ºitã a unui fundaº slovac în capul

1. Astra 23 13 7 3 38-26 46
2. Viitorul 23 12 7 4 45-24 43
3. Dinamo 23 11 8 4 30-23 41
4. Steaua 23 11 7 5 31-21 40
5. Pandurii 23 11 7 5 30-24 40
6. ASA 23 8 11 4 26-19 35
7. CSMS Iaºi 23 8 8 7 18-22 32
8. Craiova 23 7 6 10 23-25 27
9. Botoºani 23 6 8 9 30-32 26
10. CFR Cluj 23 7 9 7 27-23 24
11. ACS Poli 23 4 9 10 21-32 21
12. Concordia 23 3 8 12 21-38 17
13. Voluntari 23 2 9 12 21-39 15
14. Petrolul 23 2 8 13 16-29 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Tribunalul de Aribtraj Sportiv de
la Lausanne a respins apelul pe care
CFR Cluj l-a fãcut în urma depunc-
tãrii primite la începutul acestui se-
zon. Formaþia din Cluj nu-ºi va
primi înapoi cele ºase puncte cu
care a fost penalizatã de comisiile
FRF din pricina datoriilor, anunþã
Federaþia Românã de Fotbal. “Ape-
lul formulat în data de 12 iunie
2015 de cãtre Fotbal Club CFR
1907 Cluj S.A. împotriva deciziei
din 22 mai 2015 a Comisiei de apel
pentru acordarea licenþei cluburi-
lor din cadrul FRF a fost respins.
Decizia Comisiei de apel pentru

CFR Cluj n-a primitCFR Cluj n-a primitCFR Cluj n-a primitCFR Cluj n-a primitCFR Cluj n-a primit
cele 6 puncte de la Tcele 6 puncte de la Tcele 6 puncte de la Tcele 6 puncte de la Tcele 6 puncte de la TASASASASAS

acordarea licenþei cluburilor din
cadrul FRF este menþinutã”. La
data de 22 mai 2015, Comisia de
apel pentru acordarea licenþei clu-
burilor a soluþionat cererea de apel
formulatã de Fotbal Club CFR
1907 Cluj SA împotriva hotãrârii
Comisiei pentru acordarea licenþei
cluburilor. Instanþa de fond a de-
cis sancþionarea clubului pentru
încãlcarea criteriului financiar din
Regulamentul naþional de licenþie-
re a cluburilor ºi de fair play finan-
ciar, ediþia 2014, cu deducerea a 6
puncte din clasamentul Ligii I, în
sezonul 2015-2016.

Selecþionata divizionarã de fot-
bal a României a învins cu 1-0 for-
maþia Zimbru Chiºinãu (locul 3 în
campionatul Moldovei), marþi sea-
ra, la Complexul Maxx Royal din
Belek, într-un meci amical jucat în
stagiul de pregãtire din Turcia. Sin-
gurul gol al meciului a fost marcat
de Ioan Hora, dupã doar 28 de
secunde de joc. Tricolorii, în ciu-
da debutului promiþãtor, au fãcut
un joc modest, în care nu ºi-au
ocazii de gol ºi în care Zimbru,
aflatã pe locul al treilea în campio-

Mateiu, Vãtãjelu ºi Ivan au jucatMateiu, Vãtãjelu ºi Ivan au jucatMateiu, Vãtãjelu ºi Ivan au jucatMateiu, Vãtãjelu ºi Ivan au jucatMateiu, Vãtãjelu ºi Ivan au jucat
în victoria “tricolorilor” cu Zimbruîn victoria “tricolorilor” cu Zimbruîn victoria “tricolorilor” cu Zimbruîn victoria “tricolorilor” cu Zimbruîn victoria “tricolorilor” cu Zimbru

natul Republicii Moldova, a avut
posesia în multe momente ale par-
tidei. Denis Alibec a ratat un pe-
nalty, ºut în barã, în minutul 79,
dupã ce tot el obþinuse lovitura de
pedeapsã. Dintre jucãtorii Univer-
sitãþii Craiova prezenþi la lot, Bog-
dan Vãtãjelu a fost titular ºi a fost
schimbat la pauzã, Alexandru Ma-
teiu a evoluat în partea secundã,
iar Andrei Ivan a fost introdus pen-
tru ultimul sfert de orã. Anghel
Iordãnescu a utilizat formula: Sil-
viu Lung jr (Alexandru Buzbuchi,

85) — Romario Benzar, Valericã
Gãman (Robert Hodorogea, 34),
Cristian Sãpunaru (cãpitan), Bog-
dan Vãtãjelu (Steliano Filip, 46) —
Adrian Ropotan, Ionuþ Nedelcea-
ru (Alexandru Mateiu, 46) — Do-
rin Rotariu, Mihai Rãduþ (Andrei
Ivan, 76), Florin Tãnase (Gabriel
Enache, 63) — Ioan Hora (Denis
Alibec, 64). Ultimul meci al trico-
lorilor în cantonamentul din Anta-
lya este programat sâmbãtã, de la
ora 17, împotriva echipei bulgare
Beroe Stara Zagora.

Dupã ce gruparea “Vechiul
Spirit Ultras” a luat atitudine
faþã de strategia din acest se-
zon a conducãtorilor Univer-
sitãþii Craiova, o altã facþiu-
ne a suporterilor ªtiinþei, fan-
clubul “Blue Lions” a postat
un comunicat de dezaproba-
re faþã de intenþia de a-l vin-
de la FCSB pe Andrei Ivan.
„Leii albaºtri” ºi-au precizat
din start dispreþul faþã de per-
sonaje precum Gigi Becali,
Ana Maria Prodan, Miticã
Dragomir sau Ilie Nãstase,
dar ºi faþã de „cei din presã,
care ne ironizeazã mereu,
numindu-ne Craiolguþa ºi

Blue Lions:Blue Lions:Blue Lions:Blue Lions:Blue Lions:
“Îl vom urî pe Rotaru dacã“Îl vom urî pe Rotaru dacã“Îl vom urî pe Rotaru dacã“Îl vom urî pe Rotaru dacã“Îl vom urî pe Rotaru dacã

vinde jucãtori la FCSB”vinde jucãtori la FCSB”vinde jucãtori la FCSB”vinde jucãtori la FCSB”vinde jucãtori la FCSB”
spun cã suntem doar CSU
Craiova”. Suporterii Uni-
versitãþi i  precizeazã cã:
„Pentru noi, Andrei Ivan
este cel mai valoros jucãtor
actual al Craiovei ºi nu ne
dorim sã plece de la clubul
nostru”, iar o eventualã vân-
zare a jucãtorului la FCSB
este consideratã o trãdare:
„La cât de mult urâm fcsb,
ce ne puteam dori mai mult
decât declaraþia atacantului
nostru.. .Îl  vom urî pe pe
Mihai Rotaru dacã vinde ju-
cãtori la fcsb. Se va bucura
de „respectul” nostru, ca ºi
predecesorii lui”.
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lui Bãluþã, mingea sãrind în braþele
portarului. La pauzã, antrenorul
grec al lui Slovan a schimbat în-
treaga echipã, iar efectul a fost do-
minarea reprizei secunde de cãtre
olteni, deºi ocaziile au fost rare ºi
nu foarte mari. Tot Bãluþã a avut
douã ºanse de a marca, dar ambe-
le ºuturi au fost imprecise. Pe fi-

nal, dupã ce ºi la Universitatea au
fost operate unele schimbãri, slo-
vacii au fost mai periculoºi ºi au
ratat singura lor ocazie de gol, una
clarã, ºut din 6 metri peste poarta
lui Vlad. Arbitrul turc a luat mai mul-
te decizii ciudate pe parcursul jo-
cului, care au nemulþumit, pe rând,
ambele echipe.

 Antrenorii Daniel Mogoºanu ºi
Victor Naicu au folosit formula:
Straton (60 Vlad) – Achim (60
Hreniuc), Acka, Iliev (49 Dumi-
traº), Izvoranu – Bãluã (76 R. Pe-
tre), Zlatinski, Madson, Bancu (86
Burlacu) – Nuno Rocha, Mãzãra-
che (60 Herghelegiu).

Acesta a fost ultimul meci ami-
cal al Craiovei în Antalya, deoarece
partida cu georgienii de la Sioni
Bolnisi, programatã iniþial pentru
astãzi, a fost anulatã. Rezultatele
înregistrate de alb-albaºtri în can-
tonamentele din Turcia: 2-1 cu Hal-
lescher (Germania, Liga a III-a), 1-
2 cu Wolfsberger (Austria), 1-3 cu
Austria Viena, 2-0 cu MTK Buda-
pesta, 0-1 cu FC Paksi (Ungaria,
Liga I) ºi 0-0 cu Slovan Bratislava.
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