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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã mereu se pleacã “afarã”,
o sã ajungã þara, Popescule, loc
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Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,

Una dintre localitãþile
cele mai atinse de ritmul
transformãrilor fireºti, co-
muna Brãdeºti, îºi menþine
blazonul respectabil pe care
ºi l-a câºtigat, nu cu puþine
eforturi din partea edilului
Ion Rãcãreanu. Beneficiind
de avantajul plasãrii pe sin-
gurul coridor ce leagã Dol-
jul de judeþele limitrofe
dinspre nrod-vest, un drum
cu un tranzit spectaculos, de
la an la an, brãdeºtenii nu
se dezmint ºi probeazã cã
rãmân aceiaºi oameni pen-
tru care munca înnobilea-
zã viaþa. Case noi, bine ar-
ticulate, strãzi asfaltate, be-
neficiari ai condiþiilor de
civilizaþie precum gaze na-
turale, apã ºi canalizare –
elemente ce, încã, lipsesc la
nivelul altor oraºe ºi muni-
cipii, toate acestea comple-
teazã tabloul plin de opti-
mism al unei aºezãri, nu de
puþine ori, denumitã, „mi-
cul orãºel”.
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Ultima carte a criticului, isto-
ricului literar ºi profesorului de li-
teraturã românã contemporanã,
la Facultatea de Litere din ca-
drul Universitãþii din Bucureºti ºi
anterior Facultatea de Litere din
Craiova, se cheamã “Sesiunea
de toamnã” (Ed. „Cartea româ-
neascã”, 2015), un “jurnal”, într-
un fel insolit, cum însuºi îl defi-
neºte, în sensul cã înregistreazã
“schimbãrile de perspectivã ºi
de ton pe care (...) le-a înles-
nit scurgerea timpului”.

ArestatArestatArestatArestatArestat
pentru furturipentru furturipentru furturipentru furturipentru furturi
din locuinþedin locuinþedin locuinþedin locuinþedin locuinþe

Revolta fonduluiRevolta fonduluiRevolta fonduluiRevolta fonduluiRevolta fondului
nostrunostrunostrunostrunostru
ne-reformistne-reformistne-reformistne-reformistne-reformist

În era unui nou ºi pernicios an-
alfabetism cultural, nu ºtiu câþi din-
tre tinerii de azi, liceeni ori, mai
grav, universitari filologi, au citit
ori mãcar au auzit de un studiu al
tânãrului, pe atunci, Lucian Bla-
ga, cu un titlu pe cât de inedit pe
atât de legitim. Se numea „Re-
volta fondului nostru nelatin” ºi
apãrea, în 1921, aºadar pe la
începuturile carierei ºi operei
marelui poet ºi gânditor din Lan-
crãm. Faptul cã îºi fãcuse loc în
paginile publicaþiei „Gândirea”...

Copiii pregãtescCopiii pregãtescCopiii pregãtescCopiii pregãtescCopiii pregãtesc
„Parada„Parada„Parada„Parada„Parada
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Liderii PSD
ºi UNPR au semnat
protocolul
de colaborare

Preºedintele PSD Liviu
Dragnea ºi preºedintele UNPR
Gabriel Oprea au semnat ieri
protocolul de colaborare, care
prevede cã organizaþiile pot
încheia alianþe în vederea
alegerilor locale,o decizie
definitivã privind liste comune
pentru alegerile parlamentare
urmând sã fie luatã ulterior.
Preºedintele UNPR Gabriel
Oprea a precizat cã s-a stabilit sã
fie liste comune pentru alegeri
parlamentare, însã nu sunt inculse
locurile eligibile în acordul
semnat. Liderul PSD, Liviu
Dragnea, a insistat cã “nici
pentru PSD nu sunt trecute locuri
eligibile”. El a mai spus cã dacã
vrem sã facem o colaborare
serioasã “nu are rost sã vindem
pielea ursului din pãdure”, iar
dupã alegerile locale, “vom face o
evaluare ºi atunci ne vom aºeza la
masã ºi vom ajunge la o conclu-
zie” cu privire la alegerile
parlamentare. “Am semnat astãzi
un protocol de colaborare între
cele douã partide, PSD ºi UNPR,
în anul electoral 2016 (…) Poate
nu aþi observat, dar nici pentru
PSD nu e trecut un numãr de
locuri eligibil. Am ajuns amândoi
la concluzia, ºi colegii din
partide, cã dacã vrem sã facem o
alegere serioasã, în condiþiile în
care cele douã partide au avut o
relaþie foarte bunã, UNPR a fost
un partener loial ºi corect PSD-
ului, nu are rost sã vindem pielea
ursului din pãdure. Dupã alegeri-
le locale, împreunã vom face o
evaluare a rezultatului alegerilor,
a posibilitãþii pentru alegerile
parlamentare pentru fiecare
dintre noi, ce ºanse avem ºi
atunci, sigur, ne vom aºeza la
masã ºi, în funcþie de mai multe
date, vom lua o decizie. În
concluzie, din moment ce nici
pentru PSD nu sunt trecute un
numãr de locuri eligibile, nici
pentru UNPR nu puteau fi
trecute”, a declarat Liviu Drag-
nea, dupã semnarea protocolului.

“Aceastã decizie subliniazã
angajamentul puternic al SUA
pentru securitatea europeanã ºi
vine în întâmpinarea obiective-
lor comune pe care le avem în
ceea ce priveºte securitatea re-
gionalã ºi a þãrii noastre. Parte-
neriatul nostru Strategic oferã
cadrul necesar pentru dezvolta-
rea acestei relaþii. Sunt convins
cã paºii pe care îi facem împre-
unã sunt în direcþiile pe care le-

Dezastru la TDezastru la TDezastru la TDezastru la TDezastru la Transporturi: 3 miliarderansporturi: 3 miliarderansporturi: 3 miliarderansporturi: 3 miliarderansporturi: 3 miliarde
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în timp ce autostrãzile se prãbuºescîn timp ce autostrãzile se prãbuºescîn timp ce autostrãzile se prãbuºescîn timp ce autostrãzile se prãbuºescîn timp ce autostrãzile se prãbuºesc
Ministerul Transporturilor a

fost anul trecut instituþia cu cea
mai mare neexecuþie a bugetului

- 3 miliarde de lei nefolosiþi în
2015, a declarat Dragoº Pâsla-

ru, consilier al primului ministru,
la colocviul “Creºterea economi-

cã potenþialã”.

Bugetul consolidat a încheiat anul 2015
cu un deficit de 1,47% din PIB (10 mld.
lei). Pânã a se ajunge aici însã, statul a chel-
tuit în ultima lunã din an 2,2% din PIB (15
mld. lei) peste veniturile din decembrie, tre-
când, astfel, de la un excedent de 0,7% din
PIB (5,2 mld. lei) la un deficit de 10 miliar-
de de lei. Excedentul la 11 luni a fost obþi-
nut, în bunã mãsurã, prin neexecutarea
cheltuielilor de investiþii. La 11 luni, chel-
tuielile totale de investiþii erau de doar 26
miliarde de lei, faþã de un program anual de
45 mld. lei. Pe ultima lunã s-a mai recupe-
rat ceva, dar important este pe ce s-au chel-
tuit banii, scrie ZF.

Potrivit lui Dragoº Pâslaru, Ministerul
Transporturilor, care gestionezã fondurile
pentru infrastructurã, nu a cheltuit anul tre-
cut 3 miliarde de lei din fondurile alocate.
Acest lucru înseamnã un sfert din bugetul
alocat iniþial. “Nu existã (în administraþie –
n.red.) niciun fel de gândire privind secven-
þialitatea proiectelor”, a explicat Pâslaru.
“Ne-am concentrat foarte mult pe unde sã
treacã autostrada sau calea feratã ºi nu ne-
am gândit la secvenþinalitate - cine, când
cum, care sunt paºii. Gândim pe zece ani
un proiect dar nu-l gândim pe stadii de exe-
cuþie, de construcþie, de finanþare”, a adãu-
gat acesta.

“Problema nu este de finanþare. BEI ne
dã 6 mld. euro pentru infrastructurã cu do-
bândã aproape de zero. (...) Mergem aºa din
ignoranþã ºi pentru cã nu existã nicio presi-

une de jos în sus care sã determine mai multã
coerenþã. România este o þarã uºor de cum-
pãrat cu pâine ºi circ”, a arãtat Pâslaru. Pâs-
laru mai spune cã 30% din bugetul total al
statului “sunt bani daþi aiurea”. “În Botoºani,
hârtia igenicã (cumpãratã de instituþii –
n.red.) este de 30 de ori mai scumpã decât
în Bucureºti. Aceasta este risipa banului pu-
blic”, a conchis acesta.

Ministrul Transporturilor, Dan Costescu,
ia în calcul înfiinþarea unei entitãþi de moni-
torizare a utilajelor ºi a specialiºtilor astfel în-
cât sã fie eliminatã “tendinþa constructorilor
de a pãcãli” statul cã dispun de numãrul de
specialiºti ºi de utilajele necesare finalizãrii lu-
crãrilor licitate. El a afirmat cã intenþioneazã
sã legifereze înfiinþarea acestei agenþii în luna
martie a acestui an ºi a precizat cã sunt con-
structori care se prezintã la licitaþii cu utilaje
angrenate în alte ºantiere. “Sã înfiinþãm o
entitate care sã aibã o evidenþã strictã a utila-
jelor, chiar cu serie ºi numãr sau alt mod de
identificare, la fel ºi în cazul specialiºtilor, în
aºa fel încât aceºtia o datã ce au fost ofer-

taþi, sã avem o garanþie ca au ºi fost folosiþi”,
a declarat Dan Costescu, în timpul unei dez-
bateri despre masterplan, organizatã de Ca-
mera Deputaþilor.

Ministrul a explicat cã, odatã ce unul din
constructorii aflaþi în baza de date a câºti-
gat o licitaþie, vor fi blocate utilajele, vor fi
blocaþi specialiºtii, pentru a nu mai fi folo-
siþi la ofertarea sau la alte contracte de alte
firme. “În acest mod vom avea o monitori-
zare. Vom elimina aceastã tendinþã a con-
structorilor de a pãcãli ºi vom avea evidenþa
exactã a specialiºtilor”, a mai spus declarat
ministrul Transporturilor. “Nu este nimic rãu
sã avem o agenþie care sã vadã câte excava-
toare sunt în þarã ºi câte sunt angajate în
lucrãri, pentru ca atunci când vine cineva ºi
le promite pe aceleaºi, sã spunem <<nu ai
ce cãuta, pentru cã acestea lucreazã deja.,
gãseºte altele ºi le primim>> (...)Fenome-
nul este de când lumea, a fost inventat de
zugravi, care vin ºi iau trei lucrãri ºi se duc
câte douã zile la fiecare client”, a mai expli-
cat ministrul Transporturilor.

Cioloº: Decizia de a mãri bugetul pentru Reasigurarea Europeanã
aratã angajamentul SUA

pentru securitatea europeanã
Premierul Dacian Cioloº a declarat ieri cã anunþul

SUA privind creºterea de patru ori a bugetului desti-
nat Iniþiativei pentru Reasigurarea Europeanã (ERI)

aratã angajamentul puternic al pãrþii americane
pentru securitatea europeanã.

au subliniat toate strategiile
noastre de securitate din ultimii
ani ºi au o largã susþinere în so-
cietate”, a mai spus premierul,
potrivit unui comunicat de pre-
sã al Guvernului. Dacian Cioloº
a amintit cã România ºi-a asu-
mat alocarea de anul viitor a 2%
din PIB pentru cheltuielile de
apãrare,  pentru a rãspunde
“adecvat” provocãrilor de secu-
ritate actuale ºi viitoare. ªi Mi-

nisterul Afacerilor Externe a
transmis miercuri cã anunþul
SUA privind sporirea de patru ori
a bugetului destinat Iniþiativei
pentru Reasigurarea Europeanã
(European ReassuranceInitiati-
ve/ERI) pentru anul 2017 aratã
‘’determinarea de a asigura o
prezenþã militarã americanã ro-
bustã în Europa’’.

Administraþia Barack Obama
intenþioneazã sã suplimenteze
substanþial capacitãþile militare în
state NATO din Europa Centralã
ºi de Est, în scopul contracarã-
rii agresivitãþii Rusiei, fonduri

destinate acestui plan fiind pre-
vãzute în bugetul din 2017, in-
formeazã cotidianul The New
York Times. Preºedinþia State-
lor Unite va solicita un buget
militar de 3,4 miliarde de dolari
destinat Europei de Est în anul
2017, comparativ cu fondurile
de 789 de milioane de dolari alo-
cate în prezent. Pentagonul ar
urma sã utilizeze fondurile pen-
tru suplimentarea capacitãþilor
militare - armament greu, vehi-
cule blindate ºi alte echipamente
- în þãri membre NATO din Eu-
ropa Centralã ºi de Est.
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Ultima carte a criticului, istori-
cului literar ºi profesorului de lite-
raturã românã contemporanã, la
Facultatea de Litere din cadrul Uni-
versitãþii din Bucureºti ºi anterior
Facultatea de Litere din Craiova, se
cheamã “Sesiunea de toamnã”
(Ed. „Cartea româneascã”, 2015),
un “jurnal”, într-un fel insolit, cum
însuºi îl defineºte, în sensul cã în-
registreazã “schimbãrile de per-
spectivã ºi de ton pe care (...) le-
a înlesnit scurgerea timpului”.
Definindu-ºi jurnalul “Sesiune de
toamnã”, adicã oportunitatea unor
reexaminãri, Eugen Negrici, mulþi
ani dascãl universitar agreabil la
Facultatea de Filologie din Bãnie,
rãsplãtit cu titlul de “Doctor Ho-
noris Causa”, în urmã cu un an,
deloc incomodat de egolatria pedan-
tã, prezentã inevitabil, lanseazã de
fapt o provocare celor care îl ºtiu.
“Jurnalul” sãu poate avea o mi-
norã dimensiune documentarã, aºa
cum au ºi însemnãrile lui Andrei
Pleºu “Note, stãri, zile” (Ed. „Hu-
manitas”, 2010) a cãror structurã,
am observat, o “apreciazã”. Însã
e vorba ºi de altceva. Eugen Ne-
grici se propune exacerbat ca re-
per moral, deºi “evoluþiile inavua-
bile”, unele dintre ele, nu-l reco-
mandã deloc, ºi chiar amuzã. Dar

MIRCEA CANÞÃR

patimile omului sunt nenumãrate,
ca nisipul mãrii, ºi ne-o spune chiar
domnia sa: “iubirea e o chestiu-
ne de avitaminozã”. O posibilã
îndreptãþire a jurnalului ar fi exce-
lenþa stilisticã, dar e prea puþin, fi-
indcã are ºi alte ingrediente, unele
curioase. La Craiova, în anii ’70,
Eugen Negrici atinsese pubertatea
intelectualã. Bine pregãtit filologic,
cu consistente lecturi beletristice,
neignorând subtilitãþile tehnice ale
criticii ºi istoriografiei, fãcea o fi-
gurã interesantã în peisajul mediu-
lui academic. Plãcea studenþilor, la
cursuri ºi seminarii, la ºuete la o
cafea la “Agop”, dar ºi studentelor,
publica în “Ramuri”, cu Alexan-
dru Piru redactor-ºef, cronici lite-
rare, în 1969 (a publicat ºi mai târ-
ziu), etalând o bunã cunoaºtere a
literaturii vechi. “Naraþiunea în
cronicile lui Grigorie Ureche ºi
Miron Costin” (1972) îl impune
prin erudiþie, limbajul modern, con-
centrat ºi sugestiv. Suntem la în-
ceputul anilor ’70, ecourile ’68-ului
revoluþionar încã reverberau, pre-
miera filmului “Reconstituirea” se
consumase, apãruserã filmele lui
Costa Gavras (Z, Bãtãlia pentru
Alger, Stare de asediu), Richard
Nixon fusese la Bucureºti, cânta
Phoenix, intelectualii ieºeau din

statutul dubios de puºcãriaºi sau
puºcãriabili politici, deºi Tezele din
iulie 1971 vor inhiba oarecum en-
tuziasmul provocat de timida oc-
cidentalizare a României, datoritã
circulaþiei mai libere a indivizilor
ºi informaþiei culturale. Apãreau
cãrþi despre obsedantul deceniu.
Aceastã resuscitare a sentimente-
lor patriotice care a funcþionat ºi
“mulþi au prins cu disperare sau
inconºtienþã momeala, nu l-a
pãcãlit ºi pe Eugen Negrici”, ne
spune acum. Nareazã o întâmpla-
re banalã cu Marin Lungu, primar
al Craiovei, partener de vânãtoa-
re, alãturi de dr. Filip Popescu,
când, cooptat fiind “ca scriitor”
într-un adevãrat stat major (tipo-
grafi, ziariºti, poeþi loco, redactori
de la ziarul “Înainte”, scriitori de
discursuri oficiale), pentru confec-
þionarea unei telegrame, conchide
cã nu putea “sã i se întâmple
ceva mai grotesc”, tocmai sere-
nissimei persoane, care «nu scri-
sese numele lui Ceauºescu ºi cã-
ruia deschiderea “Scânteii” îi dã-
dea greþuri». Amuzantã imagine.
Nu toþi suntem amnezici. Folclo-
rul universitar din Bãnie nu reþine
vreun gest de minimã frondã ale
lui “Pucu” Negrici la adresa siste-
mului, care îl ºi trimite doi ani la

Bratislava, ca lector, considerân-
du-l element “sãnãtos”, dar sã ad-
mitem cã orice act de protest tre-
buia dezamorsat prin calomnii bine
ticluite. Existã în schimb probe
concrete, e adevãrat nevinovate,
nu doar la cele care face referire,
de participare nelipsitã la vânãtori,
“meseria mea secretã ºi mito-
logicã”, în compania activiºtilor de
partid sau anturajul acestora.
“Grea boalã aceastã boalã rega-
lã”, cum ne reaminteºte undeva,
în jurnalul sãu ipocrit, deºi, aºa
cum o descrie, nu lasã impresia
unei vocaþii autentice. Partea glo-
rioasã a întâmplãrii din ianuarie
1978 din pãdurea Radovan, unde
“la o bãtaie la mistreþi” a fost
aproape de a împuºca un membru
CC, instructor cu misiuni speciale
la Craiova, pare neverosimilã, fi-
indcã zvonul s-ar fi propagat ºi
neam de neamul lui Eugen Negrici
nu mai punea mâna pe arma de
vânãtoare. Câþiva ani mai târziu,
când la Periºor a fost înregistrat
un accident de vânãtoare, în no-
iembrie 1987, a fost aruncatã în
aer toatã conducerea de partid a
judeþului. Eugen Negrici, la Craio-
va, a etalat multe virtuþi intelectua-
le. Nu a îndurat nici o mizerie, ca
sã vomite atâtea tulburãri sufleteºti.
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Revoluþiile pot schimba regimuri
politice, ierarhi sociale, dar nu oa-
menii adevãraþi. Fie ei ºi de cultu-
rã, deºi când ºtim cine a semnat
volumele intitulate “Zece ani de
domnie a M. S. Regele Carol II”,
mare lucru nu mai e de spus. De
ce doreºte domnia sa, iscusit ad-
ministrator al carierei proprii, de ani
buni, sã ne convingã de ceea ce
nu a fost îl priveºte. Vorba lui Ale-
cu Russo: “Dumnezeu sã ierte
trecutul”. Pe alocuri autorul “Se-
siunii de toamnã” ne aruncã într-
o smintealã generalã. Cei în com-
pania cãrora îºi satisfãcea un
hobby, nu “oarecare”, sunt stig-
matizaþi pentru convingerile lor din
acele momente. Veghea criticã i s-
a dezgheþat târziu domnului profe-
sor ºi “oportunitatea unor ree-
xaminãri” nu-l avantajeazã, mo-
ralmente. Referindu-se la “Iluzii-
le literaturii române”, cartea cea
mai ambiþioasã a lui Eugen Negrici,
scrisã cu furie rece, criticul Nico-
lae Manolescu, altminteri bun prie-
ten, spune cã “exemplele suferã
ca ºi studiile lui Negrici despre
literatura românã în comunism,
fie din lipsa nuanþelor, fie din
exagerãri polemice”. Sã fim se-
rioºi, exagerãrile nu pot fi doar
polemice, când cochetezi cu ele.

Consiliul de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar a luat în
discuþie , în ultima ºedinþã, din
ziua de 3 februarie, aprobarea lis-
tei cu persoanele – cadre didac-
tice – care, pe 16 septembrie
2016 – îndeplinesc condiþiile le-
gale de pensionare sau pot avea
pânã la cel mult trei ani peste li-
mita de pensionare, data de ra-
portare a acesteia din urmã fiind
1 septembrie 2016,  ºi au solici-
tat menþinerea în activitate în anul
ºcolar urmãtor. În primã fazã, 75
de cadre didactice au primit ac-
ceptul de continuare a activitãþii,

Deºi suma nu a fost precizatã
cu exactitate, promisiunea de fi-
nanþare a fost fãcutã de primarul
Craiovei ºi a plecat de la o interpe-
lare a consilierului Ionel Panã. În
ultima ºedinþã a CLM, alesul local
a venit cu propunerea sã se acor-
de o sumã de bani pentru finanþa-
rea Festivalului Shakespeare.
„Chiar dacã nu am reuºit sã intrãm
în competiþia pentru titlul de Capi-
talã Culturalã Europeanã, eu spun
cã trebuie sã dãm dovadã, încã din
2016, cã suntem o capitalã cultu-
ralã. Dacã am pierdut o bãtãlie, eu
sper cã nu am pierdut ºi rãzboiul.
Ar fi bine sã dãm bani pentru Fes-
tivalul Shakespeare”, a spus con-
silierul Ionel Panã.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu i-
a rãspuns consilierului cã autorita-
tea localã ºi-a propus sã finanþeze
acest eveniment, cu atât mai mult

Peste 70 de cadre didactice pensionarePeste 70 de cadre didactice pensionarePeste 70 de cadre didactice pensionarePeste 70 de cadre didactice pensionarePeste 70 de cadre didactice pensionare
îºi pot urma activitateaîºi pot urma activitateaîºi pot urma activitateaîºi pot urma activitateaîºi pot urma activitatea

dar mai sunt câteva contestaþii de
evaluat.

 Conform legislaþiei , menþine-
rea în activitate a cadrelor didac-
tice titulare, care îndeplinesc vâr-
sta de pensionare, se face cu
acordul Consiliilor de administra-
þie ale unitãþilor de învãþãmânt, în
perioada 26-28 ianuarie fiind
punctul „terminus” de depunere
a dosarelor cu cererile de acest
fel. Instituþiile ºcolare pot valida
cererea unui cadru didactic, de
menþinere în activitate, peste vâr-
sta de pensionare, dacã nu sunt
restricþii de activitate pe discipli-

na respectivã ºi dacã persoana
care cere prelungirea are normã
întreagã. S-a început centraliza-
rea datelor venite din teritoriu, iar
pe 3 februarie a avut loc o ºedinþã
care a luat în calcul toate datele.

Sunt ºi contestaþii
Pe 3 februarie, Consiliul de Ad-

ministraþie al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj a luat în discuþie
tabelul cu toate cadrele didcatice
care, având vârsta de pensionare,
au solicitat menþinerea pe post ºi
în anul ºcolar urmãtor. „A fost în-
tocmitã lista cu toate cadrele di-
dactice care îndeplinesc condiþii-
le legale de pensionare, la data de
1 septembrie 2016, ºi au solicitat
menþinerea în activitate. Consilii-
le de administraþie din unitãþile ºco-
lare au acordat aviz pentru 75 de
cadre didactice, aprobate de cã-
tre CA al ISJ Dolj. Sunt douã si-
tuaþii care au fost constatate în CA
al ISJ Dolj, conform cãrora Con-
siliile de Administraþie ale ºcolilor
nu au respectat normele legale,
fiind vorba de ªcolile Gimnaziale
din comuna Vela ºi municipiul Bãi-
leºti. De asemenea, au fost depu-
se douã contestaþii faþã de refuzul
CA al unitãþii de învãþãmânt ”, a
declarat prof. Janina Vaºcu, in-
spector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj,
preºedinte al Comisiei judeþene de
mobilitate în învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

Primãria Craiova promite
finanare pentru

Festivalul Shakespeare

cu cât ediþia actualã va fi una spe-
cialã, ºi au fost prevãzuþi bani în
bugetul pe 2016. „Anul acesta
avem un eveniment deosebit în
Craiova, «Europa pentru teatru».
Este un premiu care se acordã o
datã la trei ani ºi pe care s-au bãtut
inclusiv capitale europene. ªi nu
au reuºit sã aducã acest premiu.
Noi reuºim anul acesta sã îlm adu-
cem la craiova. Banii sunt prinºi în
bugeul de la imagine, deci este fi-
nanþatã ºi aceastã activitate.

Cea de-a X-a ediþie a Festivalu-
lui Shakespeare se va desfãºura în
perioada 14-23 aprilie, la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”. Craio-
va va fi reprezentatã, pe scena fes-
tivalului, de tragedia shakespearia-
nã „Julius Caesar”, care este pusã
în scenã de cunoscutul regizorul
american Peter Schneider.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit IPJ Dolj, pe 6 august
2015, în jurul orei 18.00, poliþiºtii
Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pieleºti au
fost sesizaþi de cãtre Petriºor S.,
de 41 de ani, din Craiova cu privi-
re la faptul cã, în noaptea de 05/
06.08.2015, persoane necunoscu-
te, au pãtruns în casa sa de vacan-
þã, din comuna Gherceºti, de unde
i-au sustras o plitã vitroceramicã
ºi alte bunuri, producând un pre-
judiciu de aproximativ 350 lei. De
asemenea, pe 23 decembrie 2015,
un alt craiovean, Florin D., de 41
de ani, din Craiova a reclamat fap-

Echipajele de intervenþie din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Ol-
tenia” al Judeþului Dolj au fost solicitate sã
intervinã pentru stingerea mai multor incen-
dii, miercuri ºi joi, cel mai grav dintre ele
fiind în comuna Cerãt. Astfel, potrivit re-
prezentanþilor ISU Dolj, miercuri, la ora
08.50, Secþia de Pompieri Segarcea a inter-
venit cu douã autospeciale pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la acoperiºul locuin-
þei lui Vasile G., de pe strada Dunãrii, din

Poliþiºtii craioveni au continuat
activitãþile specifice pentru pre-
venirea ºi combaterea furturilor
din genþi ºi buzunare din munici-
piul Craiova. Astfel, miercuri, 3
februarie a.c., poliþiºti de inves-
tigaþii criminale din cadrul Poli-
þiei Municipiului Craiova – Biroul
de Investigaþii Criminale ºi din
cadrul Secþiilor Urbane de Poliþie
au acþionat pe principalele artere
de circulaþie, dar ºi în locurile
aglomerate (Centrul Vechi, Piaþa
Centralã, Piaþa Craioviþa Nouã,

Curtea de Apel Craiova judecã
astãzi contestaþia formulatã de avo-
catul lui George Musceleanu, bãr-
batul de 45 de ani din Medgidia, ju-
deþul Constanþa, pe numele cãruia
Tribunalul Dolj a emis un mandat
de arestare preventivã, pentru sã-
vârºirea, în cursul anului 2013, a
infracþiunilor de accesare fãrã drept
a unui sistem informatic ºi asociere
în vederea comiterii de infracþiuni.
Bãrbatul era urmãrit la nivel naþio-
nal din data de 11 decembrie 2013
ºi la nivel internaþional din 26 mar-
tie 2014, iar avocatul sãu,
Adelina Codreº, a þinut sã
precizeze faptul cã Musce-
leanu s-a prezentat singur la
sediul Tribunalului Dolj, la
termenul de pe 2 februarie
a.c., judecãtorul luând de-
cizia de punere în executa-
re a mandatului emis în
2013 pe numele inculpatu-
lui. Mai mult, avocata sus-

Arestat pentru furturi din locuinþeArestat pentru furturi din locuinþeArestat pentru furturi din locuinþeArestat pentru furturi din locuinþeArestat pentru furturi din locuinþe
Un bãrbat de 31 de ani, din comuna doljeanã

Gherceºti, a fost arestat preventiv pe o perioadã de
30 de zile, miercuri dupã-amiazã, în baza mandatului
emis de Judecãtoria Craiova, dupã ce poliþiºtii au
stabilit cã este autorul mai multor furturi din locuinþe.

tul cã, în perioada 19 - 23.12.2015,
persoane necunoscute, prin forþa-
rea unei ferestre, au pãtruns în
imobilul ce îi aparþine, situat tot în
comuna Gherceºti, de unde au sus-
tras mai multe electrocasnice, ca-
uzându-i un prejudiciu de 2.000 lei.

Miercuri, 3 februarie a.c., în
urma activitãþilor specifice desfã-
ºurate de cãtre poliþiºtii Secþiei 5
Poliþie Ruralã Pieleºti ºi specialiºtii
Serviciului Criminalistic, a fost
identificat autorul furturilor, Alin
Cosmin Florea, de 31 de ani, din
comuna Gherceºti, Dolj. Poliþiºtii

au documentat activitatea infracþi-
onalã, astfel cã, bãrbatul a fost re-
þinut pentru 24 de ore, iar în ace-
eaºi zi a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere însuºitã ºi promovatã
cãtre Judecãtoria Craiova, unde
magistraþii au dispus arestarea
acestuia pe o perioada de 30 zile:
„Dispune arestarea preventivã a
inculpatului Florea Cosmin Alin,
pe o duratã de 30 zile, de la 03
februarie 2016 pânã la data 03
martie 2016 inclusiv, sub aspectul
sãvârºirii a douã infracþiuni de
furt calificat prev. de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit. b ºi d
C.p. ºi prev. de art.228 alin.1,
art.229 alin.1 lit. b ºi d ºi alin.2 lit.
b C.p. În baza art. 275 alin. (3) C.
proc. pen., cheltuielile judiciare

avansate de stat rãmân în sarcina
acestuia. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în camera de con-

siliu, azi, 03 februarie 2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Ju-
decãtoriei Craiova. Doljeanul a fost
introdus în arestul IPJ Dolj.

Incendii lichidate de pompierii doljeni

Musceleanu contestã la Curtea de
Apel Craiova punerea în executare
a mandatului emis pe numele sãu

þine cã bãrbatul s-a prezentat la in-
stanþã ºi la termenele anterioare din
proces, pe 9 decembrie 2015 ºi 13
ianuarie 2016 ºi a plecat dupã în-
cheierea ºedinþelor de judecatã. ªi
asta în ciuda faptului cã era dat în
urmãrire. La rândul lor, reprezen-
tanþii IPJ Dolj au confirmat cã l-au
preluat pe Musceleanu de la sediul
instanþei ºi l-au dus în arestul unitã-
þii dupã confirmarea madatului. Cu
privire la fondul cauzei, Tribunalul
Dolj a anunþat cã va pronunþa sen-
tinþa pe 9 februarie a.c.

Acþiuni pentru combaterea furturilor din genþi ºi buzunare
centrele comerciale Electropute-
re Mall, Bãnie ºi Pelendava), pre-
cum ºi în mijloacele de transport
în comun, pe traseele R.A.T.
Craiova. Pe parcursul acþiunii au
fost desfãºurate activitãþi preven-
tive de informare a conducãtori-
lor auto de pe mijloacele de trans-
port în comun, aceºtia fiind în-
drumaþi sã apeleze telefonic lu-
crãtorii specializaþi în prevenirea
furturilor din buzunare/genþi, ori
de câte ori observã apariþia, în
mijoacele de transport, a persoa-

nelor cunoscute ca autori de fur-
turi cu acest mod de operare. În
cadrul activitãþilor desfãºurate au
fost identificaþi ca suspecþi de
comiterea unor infracþiuni de furt
din buzunare ºase persoane, asu-
pra cãrora, cu ocazia efectuãrii
controlului corporal sumar, nu au
fost gãsite bunuri sau valori. Mai
exact, în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate, oamenii legii
l-au depistat, pe bulevardul 1 Mai,
pe minorul P.O., de 15 ani, poli-
þiºtii Secþiei 2 Craiova stabilind cã
este unul dintre autorii unui furt
comis la data de 18.01.2016, în
dauna unei pensionare. De ase-
menea, în staþia de autobuz ,,Se-
garcea” din Craioviþa Nouã au
fost depistaþi Nicolae N., de 45
de ani, Costicã D., de 45 de ani
ºi Nicu C., de 54 de ani, toþi cu-
noscuþi ca autori de furturi din
buzunare. Tot în cadrul acestor
activitãþi au fost depistaþi, în zona
Piaþei Centrale, Sorin D., de 23
de ani ºi Florin D., de 24 de ani,
ambii din Craiova care au fost
cercetaþi pentru comiterea de fur-
turi din buzunare.

Mai multe locuinþe au luat foc în ultimele douã zile, în judeþul Dolj, pompierii
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã intervenind în toate cazurile pentru
lichidarea incendiilor. Cel mai grav dintre incidente s-a petrecut în comuna Cerãt,
unde flãcãrile izbucnite la o casã de pe strada Dunãrii au afectat ºi douã locuinþe
învecinate. Din nefericire, într-o locuinþã din Craiova, unde au fost solicitaþi ieri
dupã-amiazã, pompierii au gãsit o persoanã decedatã.

comuna Cerãt. La sosirea echipajelor de
pompieri, incendiul cuprinsese locuinþa bãr-
batului ºi se extinsese la acoperiºurile case-
lor învecinate. Pentru cã pericolul era mare,
au sosit în sprijin ºi echipaje de la Detaºa-
mentul 2 Pompieri Craiova ºi Secþia Pom-
pieri Bãileºti. Dupã mai bine de o orã de lup-
tã cu flãcãrile, cadrele ISU Dolj au reuºit sã
lichideze incendiul. În urma acestuia au ars
la Vasile G. – acoperiºul casei, mobilierul,
aparatura electronicã ºi electrocasnicã din 8
camere, documente personale, actele de pro-
prietate ale locuinþei si autoturismelor, ma-
teriale textile ºi centrala termicã, iar la Mari-
nel M. ºi Elena R., proprietarii locuinþelor
învecinate, au fost afectate acoperiºurile. Din

primele cercetãri ale specialiºtilor a rezultat
drept cauzã probabilã a incendiului o pro-
blemã la sistemul de încãlzire, care nu fuse-
se izolat termic corespunzãtor. Ieri diminea-
þã, în jurul orei 2.00, Detaºamentul de Pom-
pieri Calafat a intervenit cu o autospecialã
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
plante furajere ce-i aparþineau lui ªtefan C.,
din comuna Unirea, incendiul fiind lichidat
fãrã sã se extindã, însã au ars aproximativ 4
tone de plante furajere. ªi tot ieri dimineaþã,
în jurul orei 8.00, pompierii craioveni au fost
alertaþi dupã ce un incendiu a izbucnit la o
locuinþã de pe strada Bibescu, din municipiul
Craiova. Proprietarii au anunþat forþele de in-
tervenþie, iar la faþa locului au ajuns douã au-

tospeciale din cadrul Detaºamentului 1 Pom-
pieri Craiova. Flãcãrile au fost mistuit acope-
riºul ºi s-au degradat trei camere ale locuin-
þei, iar din primele verificãri se pare cã incen-
diul a pornit de la un scurtcircuit electric, dupã
cum au mai precizat reprezentanþii ISU Dolj.

În plus, ieri dupã-amiazã, în jurul orei
14.00, un echipaj al Detaºamentului 1 Pom-
pieri Craiova a fost solicitat pe strada Tran-
dafirului din municipiul Craiova, pentru stin-
gerea unui incendiu care cuprinsese un imo-
bil. Dupã stingerea incendiului, pompierii au
gãsit într-o camerã a locuinþei trupul neîn-
sufleþit al unui bãrbat. S-a stabilit ulterior cã
bãrbatul, Aurel V., de 54 de ani, fusese ex-
ternat în urmã cu douã zile de la Spitalul de
Neuropsihiatrie din Craiova. Cum incendiul
a izbucnit în interiorul locuinþei, anchetato-
rii iau în calcul posibilitatea ca bãrbatul sã-l
fi provocat. “Au fost demarate cercetãri
pentru stabilirea cauzei incendiului dar ºi a
circumstanþelor în care ºi-a pierdut viaþa
bãrbatul”, a precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.
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Fostul suprefect de Dolj, Ion
Groza, care a fost el însuºi candi-
datul PNL la Primãria Craiova, la
alegerile din 2008, este, de ieri, unul
dintre cei doi vicepreºedinþi ai PMP
Dolj. Groza spus, în conferinþa de
presã, cã s-a despãrþit de PNL
dintr-o „nepotrivire de caracter”,
concret din cauza jocurilor de cu-
lise pe care le face dintotdeauna
Mihai Voicu, co-preºedintele PNL
Dolj. „Mihai Voicu este un perso-
naj destul de abil, inteligent uneori,
dar înconjurat de oameni care sunt
servili necondiþionat. Pentru bine
Doljului, îi cer sã demisioneze.
Mihai Voicu este primul care ar tre-
bui sã plece, cel puþin din judeþul
Dolj”, a spus Groza. Celãlalt vice-
preºedinte al organizaþiei judeþene
este fostul consilier judeþean Ro-
meo Chiþu, ºi el plecat din PNL pe
motiv cã „idealurile sale în ceea ce
priveºte liberalismul nu au fost
puse în operã”.
„Acest oraº a fost furat
ºi vândut”

Gelu Viºan ºi-a anunþat candi-
datura la final conferinþei, mizând
pe senzaþional. Înainte a fãcut o
pregãtire presei, avertizând cã va
spune niºte lucruri grave, dar cã
el îºi asumã, „cu mare drag” toa-
te procesele care vor decurge din
afirmaþiile sale. „Acest oraº a fost

„Cele mai recente ºtiri din Li-
bia sunt îngrijorãtoare, iar situaþia
umanitarã este un dezastru. E ne-
voie de ajutoare urgente pentru cã
Daesh a reuºit sã se înrãdãcineze
acolo. De la câteva sute de luptã-
tori la faþa locului, acum par sã
fie câteva mii ºi e uºor de înþeles
ce înseamnã asta, în sensul era-
dicãrii lor. În ceea ce priveºte so-
luþia politicã, un Guvern de Acord
Naþional este esenþial ºi e foarte

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Candidaturã explozivã la Primãria Craiova
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Libia a devenit o problemã regionalã majorã
Plenul Parlamentului European, reunit în aceastã sãptãmânã la

Strasbourg, a gãzduit miercuri searã o dezbatere privind situaþia din
Libia, dupã ce, în cursul aceleiaºi zile, preºedintele Nigeriei, Muhammadu
Buhari, le-a atras atenþia eurodeputaþilor asupra faptului cã Libia a
devenit o problemã regionalã majorã. Eurodeputatul PSD Victor Boºtina-
ru, vicepreºedintele Grupului S&D din Parlamentul European pentru
politicã externã, a subliniat în intervenþia sa cã Libia are nevoie de un
guvern de Acord Naþional ºi o armatã unitã pentru a eradica Daesh.

doar o problemã localã, ci, treptat
devine o problemã majorã regio-
nalã, cu consecinþe dramatice pen-
tru o regiune care deja se confruntã
cu mult prea multe crize. Astãzi
Libia are nevoie disperatã de o ar-

important sã existe un spirit de
compromis cu adoptarea listei cu
noii miniºtri de îndatã ce va fi pro-
pusã. Va fi însã doar un mic pas
în direcþia cea bunã, deoarece pro-
vocãrile care le stau înainte sunt
urgente. Pânã acum, sancþiunile
împotriva anumitor persoane au
fost enunþate dar nu ºi implemen-
tate. E important sã fim mult mai
fermi, sã aplicãm sancþiuni împo-
triva acestor oameni care submi-

neazã o soluþie politicã pentru Li-
bia.”, a subliniat eurodeputatului
Victor Boºtinaru.
„Noul guvern va trebui
sã facã faþã crizei umanitare
dezastruoase”

Eurodeputatul român a mai
subliniat faptul cã, în lipsa spriji-
nului din partea comunitãþii inter-
naþionale, acþiunile guvernului libian
nu vor fi suficiente. „Noul guvern
va trebui sã facã faþã crizei umani-
tare dezastruoase ºi de securitate
din acest stat. Deja, aceste douã
elemente sunt interconectate. E
nevoie de sprijin din partea Uniunii
Europene ºi a Comunitãþii Interna-
þionale. În aceastã dimineaþã, pre-
ºedintele Nigeriei, Buhari, ne-a
spus cã situaþia din Libia nu este

matã unitã pentru a eradica Daesh,
dar acest lucru nu va fi suficient
dacã nu va fi completat de spriji-
nul ºi mijloacele comunitãþii inter-
naþionale...”, a subliniat europarla-
mentarul român.

Gelu Viºan, preºedintele organizaþiei judeþene a
Partidului Miºcarea Popularã, ºi-a anunþat, ieri,
candidatura la funcþia de primar al Craiovei. Aces-
ta a mãrturisit cã s-a hotãrât sã candideze pentru
a se bate cu ”gãºtile” PSD ºi PNL, care, în opinia
sa, ”au furat oraºul”. Fostul parlamentar de
Bãileºti a vorbit despre un blat care s-a oficializat,
din luna mai 2015, la Bucureºti, între cele douã
conduceri naþionale. „Marian Jean Marinescu nu a
fost parte a acestui blat. El s-a bãtut pânã în
ultima clipã pentru un adversar corect, ºi acesta a
fost Dan Cherciu”, a dezvãluit Gelu Viºan.

furat de gãºtile de politicieni, gaº-
ca PSD ºi gaºca PNL, ºi din când
în când de gaºca PSD+PNL.
Acest oraº a fost furat ºi vândut
unor firme din Bucureºti ºi bãgat
la cutie. Craiova este privit ca un
oraº închis, interzis. La Bucureºti
se spune cã nu vrem sã mergem
în Craiova fiindcã nu vrem sã in-
trãm peste gaºca PSD. Aþi furat
destul. Acasã!”, a spus Viºan.
Acesta ºi-a adus aminte ºi de men-
torul sãu, fostul ministru al Trans-
porturilor, Radu Berceanu, la adre-
sa cãruia a avut un atac dur.
„Blatul între partide
a fost fãcut în mai 2015”

Candidatul PMP pentru Primã-
ria Craiova a mai spus cã, în luna
iunie 2015, când ºi-a anunþat can-
didatura în interiorul partidului, a
fost avertizat cã îºi asumã o misi-
une imposibilã deoarece, la Cra-
iova, ar exista un blat fãcut, încã
din luna mai, între PSD ºi PNL.
”Eu am auzit în iunie a anului de
acest blat. Am zis cã nu se poate,
dar acum pot sã vã confirm, cu
toatã tãria: blatul la nivelul Craio-
vei înseamnã Olguþa Vasilescu la
Primãrie ºi candidatul PNL, Nico-
lae Giugea (el, ca persoanã nu are
nici o vinã aici, doar cã a accep-
tat), la Consiliul Judeþean Dolj.
Ultima datã când am auzit, din

nou, despre acest blat a fost acum
câteva zile”, a afirmat Viºan.
La Dolj, doi candidaþi-iepuri

În opinia acestuia, Claudiu Man-
da, despre care se vehiculeazã cã
va fi candidatul PSD la ºefia ju-
deþului, ºi Pavel Badea, care este
candidatul oficial al PNL la Primã-
ria Craiova, sunt doar candidaþi-
iepuri ce asigurã spatele adevãraþi-
lor câºtigãtori. „Existã iepuri ºi de
pe o poziþie de lider de partid. Clau-
diu Manda este iepure, este candi-
dat-iepure. Aici înþelegerea a fost
fermã ºi agreatã la Bucureºti, între
PSD ºi PNL, pe mai multe oraºe
din România. Claudiu Manda îºi
doreºte sã fie senator ºi primeºte
asta la schimb”.
”Voicu l-a scos pe Bãdiþã
din joben”

Blatul a fost confirmat ºi de fos-
tul liberal, Ion Groza, care a spus

cã Pavel Badea a fost scos din jo-
ben de preºedintele Mihai Voicu, aºa
cum s-a întâmplat ºi cu propria
candidaturã pentru Primãria Cra-
iova, în 2008. „Mihai Voicu, cel
care a distrus partidul, l-a scos pe
Bãdiþã din joben. L-au scos candi-
dat, aºa cum m-au scos pe mine
în 2008, spunându-mi cã am 20%
în sondaj, la o întâlnire la hotelul
Mariott. Vorbiserã cu Auricã Solo-
mon demult (am aflat ºi eu mai târ-
ziu). Deci este tot o cacialma a lui
Voicu care, de când e în funcþie,
nu s-a ocupat decât de ºmeche-
rii”, a mai spus Groza. Acesta a
dezvãluit cã sondajul de opinie din
interiorul PNL nu a fost relevant
deoarece nu a reflectat realitatea.
Atac la oamenii
Olguþei Vasilescu

Din postura de candidat, Vi-
ºan a atacat-o pe contra-candi-
data sa, Olguþa Vasilescu, primar

în funcþie, spunând despre
aceasta cã ºi-a plasat acoliþii în
funcþii de conducere, fãrã a se
þine cont cã aceºtia nu au exper-
tize în domeniu. ”Când a ajuns
primar, Olguþa Vasilescu ºi-a pus
toþi acoliþii, pe cei care au pus
afiºe, directori ºi ºefi la regii. Ce
expertizã poate sã aibã unul Pre-
da, pe care îl cunosc de când era
purtãtorul volanului al Olguþei,
era copilul ei de casã. Cum sã îl
pui ºef la RAT, ºef la RAADPFL
ºi city manager. Dar de unde l-ai
scos, mânca-l-ar tata? Domnul
Manda, frãþiorul lui Claudiu Man-
da, este director la RAT. Aceºti
indivizi puºi de Olguþa Vasilescu
nu au nici o expertizã ºi nu fac
altceva decât furã pentru ei ºi
partid, vã spun eu”, a afirmat
Gelu Viºan. Potrivit acestuia,
PMP Dolj ºi-a propus sã câºtige
Primãria Craiova ºi sã scoatã un
scor de 15% la nivel de judeþ.
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Este ultima comunã a judeþului,
urmatã doar de Filiaºi, ce încheie
traseul Doljului pe ruta de nord-vest
a României. Construitã de-o parte
ºi de alta a drumului european 79,
comuna Brãdeºti ne face cinste,
chiar ºi când este privitã, în vitezã,
de sute de oameni ce o tranziteazã.
ªi, cum sã nu fie aºa, când case

fermecãtoare rãsar aproape de te-
renurile fertile cultivate de braþe
deloc istovite. Zeci de solarii se dis-
ting cu uºurinþã în foarte multe din
gospodãrii, semn cã legumicultura
îºi duce pe mai departe acelaºi des-
tin, din generaþie în generaþie. Vop-
site în culori plãcute, pline de ener-
gie, gardurile ºi aºezãrile celor din
Brãdeºti dovedesc cu ochiul liber
cã, aici, meritã sã rãmâi, sã-þi înte-
meiezi o familie ºi sã pui o cãrãmi-
dã, în plus, la tot ceea ce au con-
struit „maica ºi taica”. Douã gene-
raþii active, care se sprijinã una pe
cealaltã, ºi o a treia care face primii
paºi spre o lume, ce o construiesc
împreunã.

Pe bunã dreptate denumitã „micul orãºel”,

Comuna Brãdeºti rãmâne, pe mai departe,Comuna Brãdeºti rãmâne, pe mai departe,Comuna Brãdeºti rãmâne, pe mai departe,Comuna Brãdeºti rãmâne, pe mai departe,Comuna Brãdeºti rãmâne, pe mai departe,
plinã de vitalitate ºi eleganþãplinã de vitalitate ºi eleganþãplinã de vitalitate ºi eleganþãplinã de vitalitate ºi eleganþãplinã de vitalitate ºi eleganþã

Una dintre localitãþile cele mai atin-
se de ritmul transformãrilor fireºti,
comuna Brãdeºti, îºi menþine blazonul
respectabil pe care ºi l-a câºtigat, nu cu
puþine eforturi din partea edilului Ion
Rãcãreanu. Beneficiind de avantajul
plasãrii pe singurul coridor ce leagã
Doljul de judeþele limitrofe dinspre
nrod-vest, un drum cu un tranzit spec-
taculos, de la an la an, brãdeºtenii nu se

dezmint ºi probeazã cã rãmân aceiaºi
oameni pentru care munca înnobileazã
viaþa. Case noi, bine articulate, strãzi
asfaltate, beneficiari ai condiþiilor de
civilizaþie precum gaze naturale, apã ºi
canalizare – elemente ce, încã, lipsesc
la nivelul altor oraºe ºi municipii, toa-
te acestea completeazã tabloul plin de
optimism al unei aºezãri, nu de puþine
ori, denumitã, „micul orãºel”.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Când experienþa
îºi spune cuvântul

Sã conduci destinele a peste
4.500 de suflete, în timpuri în care
ºi vãcarul satului are telefon mobil
ºi acces la internet nu este floare
la ureche. Puterea de înþelegere a
oamenilor ºi nevoile acestora sunt

din ce în ce mai mari, de la an la
an. Deschiderea spre nou este mai
mult decât naturalã, este chiar o
obligaþie a oricãrui edil, ce vrea sã
rãsplãteascã încrederea acordatã
de cetãþeni. Poate, din aceste mo-
tive, ºi nu numai, primãria Brãdeºti
face parte dintr-o echipã puterni-
cã ce acceseazã mai lejer fonduri
europene. Prin Hotãrârea nr. 30/
28.04.2015 a Consiliului Local al
comunei Brãdeºti s-a aprobat ade-
rarea localitãþii Brãdeºti la Grupul
de Acþiune Localã Amaradia-Jiu. ªi
beneficiile nu au întârziat sã apa-
rã. Drumuri asfaltate, mobilier pen-
tru noua grãdiniþã ce va avea ºi un
program after-school, achiziþii de

mijloace de necesitate edilitarã pen-
tru a pune în acþiune Servicul de
Lucrãri Publice sunt câteva dintre
realitãþile actuale ale comunei.

 La acestea se mai adaugã im-
plementarea Serviciului Public Co-
munitar Local de Evidenþã a Per-
soanelor Brãdeºti, ce a avut loc în
luna mai 2014, la eveniment parti-
cipând ºeful Direcþiei Comunitare
Judeþene de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj, Marin Stãnicã, ºi primarii
comunelor Coþofenii din Faþã ºi
Braloºtiþa. “Oamenii cãrora le re-
prezint interesele chiar aveau ne-
voie de un asemenea serviciu, mo-
tiv pentru care m-am luptat o bunã
perioadã de timp pentru ca acesta
sã devinã funcþional”, ne-a preci-
zat Ion Rãcãreanu, primarul co-
munei Brãdeºti. De menþionat cã,
la acea datã, erau pe lista de aºtep-
tare 27 de astfel de servicii pentru
populaþie în tot atâtea comune.

Asistenþa socialã, element
actual în orice administraþie
Într-un judeþ cu un nivel al

ºomajului dublu în raport cu rata
medie naþionalã, riscurile provoca-
te de lipsa locurilor de muncã sunt
atent monitorizate de conducerea
primãriei Brãdeºti. „În prezent,
operãm cu 120 de dosare de asis-
tenþã socialã. Mai sunt cazuri de
tinere cu un nivel economic des-
tul de precar, care nasc ºi trebuie
vizitate în permanenþã pentru a aju-
ta familiile sã depãºeascã perioada
cea mai grea. Motiv pentru care,
chiar avem angajat pe post de asis-
tent comunitar o persoanã de aici,
din comunã, care cunoaºte foarte
bine toate aceste situaþii concrete.
Am putut sã apreciem efortul ºi
pasiunea sa, prin acordarea la sa-
lariu a acelor sporuri prevãzute ºi
în sistemul sanitar general”, a mai
precizat Ion Rãcãreanu.

Programele de inserþie profesi-
onalã a romilor bat la uºã

Riscurile perpetuãrii sãrãciei în
rândul populaþiei de etnie romã
sunt crescute ºi la Brãdeºti, ca de
altfel în mai toate comunele. Cul-
mea, totul pleacã de la o cauzã
unicã: nedeclararea onestã a apar-
tenenþei la aceastã etnie! Subiec-
tul l-am mai dezbãtut recent în
cotidianul nostru, arãtând cã, la
Galicea Mare, de pildã, sunt în
evidenþele Direcþiei de Statisticã
doar 4 persoane de etnie romã ºi
pe baza acestor date se constru-

ieºte strategia de dezvoltare ruralã
a þãrii ºi Doljului!? Or, în faþa unei
evidenþe contrare, actele pe care
administraþia publicã le-ar putea
întocmi pentru a genera proiecte
de incluziune profesionalã sunt
imposibile. Un alt paradox al Ro-
mâniei care va trebuie cât mai re-
pede sã fie reaºezat pe fundamen-
tele realitãþii.

Furnizor de legume,
pânã în Petroºani

Importanþa comunei Brãdeºti a
fost reliefatã inclusiv de Senat ºi
Camera Deputaþilor. Ulterior orga-
nizãrii referedumului local de
schimbare a denumirii satului Rã-
carii de Jos în Rãcari, proiect ne-
validat de parlamentari din cauza

opoziþiei liberalilor, comuna Brã-
deºti a primit recunoaºtera oficia-
lã a importanþei economice. „Prin
poziþia sa, în partea centralã a Po-
diºului Getic, prin îndeletnicirea
oamenilor ºi a hãrniciei lor, comu-
na are un rol important în aprovi-
zionarea pieþelor din Craiova, Fi-
liaºi, Petroºani ºi alte centre din
þarã cu diverse produse agricole”,
se aratã în expunerea de motive
referitoare la aprobarea proiectu-
lui de lege privind organizare ad-
ministraþiei publice locale precum
ºi a teritoriului. Nu mai rãmâne
decât ca oamenii din Brãdeºti sã
fie la fel de optimiºti, sãnãtoºi ºi
rugãciunea de searã sã le dea a
doua zi ºansa sã dovedeascã cã
sufletele nobile meritã tot ce e mai
frumos pe lume!

Ion Rãcãreanu
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În era unui nou ºi pernicios analfabe-
tism cultural, nu ºtiu câþi dintre tinerii de
azi, liceeni ori, mai grav, universitari filo-
logi, au citit ori mãcar au auzit de un stu-
diu al tânãrului, pe atunci, Lucian Blaga,
cu un titlu pe cât de inedit pe atât de legi-
tim. Se numea „Revolta fondului nostru
nelatin” ºi apãrea, în 1921, aºadar pe la
începuturile carierei ºi operei marelui poet
ºi gânditor din Lancrãm. Faptul cã îºi fã-
cuse loc în paginile publicaþiei „Gândirea”,
încã departe de derapajele sale ideologice,
unele reale, altele atribuite peste decenii,
pânã azi, în numele unor forþãri nu mai
puþin ideologie, are o semnificaþie care, din
raþiuni de spaþiu, nu-ºi gãseºte aici nece-
sara oportunitate.

Succint, relativizând (fãrã a-l dezavua
în vreun fel) ceea ce el numea un „orgoliu
al latinitãþii noastre”, autorul considera cã
ar fi sosit atunci momentul unui necesar
„bun simþ”. Însã nu despre accentele, co-
recte în dialectica lor internã, ale acelui
articol publicistic îmi propun sã discut aici,
ci, printr-o ciudatã similaritate, reacþia lui
Blaga m-a fãcut sã-mi amintesc, cu ace-

Revolta fondului nostru ne-reformistRevolta fondului nostru ne-reformistRevolta fondului nostru ne-reformistRevolta fondului nostru ne-reformistRevolta fondului nostru ne-reformist
eaºi nedisimulatã revoltã, ºi despre un alt
„orgoliu”, încã ºi mai pernicios ºi care ne
bântuie conºtiinþele de peste un sfert de
veac. Mã refer la iureºul „reformist”, înãl-
þat la un mega-orgoliu, pe care niciun gu-
vern, niciun minister, nicio formaþiune
politicã ori vreun analist moftangiu nu uitã
sã-l reclame cu o insistenþã ºi o frecvenþã
demnã de calendarul sãrbãtorilor legale.

Când nu e substituitã cu termeni pre-
cum schimbarea ºi, mai nou, resetarea,
reforma asta scandatã cu fiece prilej a
ajuns, în mod cât se poate de paradoxal,
un motiv de spaimã: genereazã frisoane,
ca semne ale unei febre anunþate ale cãrei
consecinþe mai degrabã maligne, de nu
cumva chiar dezastruoase nimeni nu le ia
în seamã. ªi nici mãcar dupã ce efectele,
catastrofale deseori, apar în toatã eviden-
þa lor nedoritã.

Actualul Preºedinte, noul premier ºi
aproape toþi miniºtrii sãi tehnocraþi n-au
reuºit sã se sustragã acestei maladii. Pri-
mul, „stãtãtor de þarã”, se grãbise chiar
sã preanunþe o (altã, nouã?!) reformã a
educaþiei; prin celelalte ministere febra

schimbãrilor se resimte tot în anturajul „re-
formist”. Experimentul de la ministerul în-
vãþãmântului, cu scoaterea latinei ºi cu ce-
lelalte mutãri în cadrul curriculei ºcolare
a generat deja o dezbatere mai mare decât
elanul orgolios al „reformei”.

Nu neagã nimeni, în propriul sãu de-
mers biografic ºi, pânã la urmã, chiar des-
tinal, nevoia de schimbare. Nu e posibil,
nici logic ºi cu atât mai puþin biologic”, o
schimbare structuralã de proporþii; atra-
ge, printre altele, o agresiune asupra iden-
titãþii ºi, la nivel social, poate genera neli-
niºti susceptibile de nevroze pe care nicio
nu le poate vindeca.

Este tot atât de adevãrat cã societatea,
Lumea, ca ºi indivizii ce le alcãtuiesc, se
aflã, azi mai mult ca oricând, într-o conti-
nuã schimbare. Numai cã adaptarea în salt,
precipitat, fãrã acea plasã de siguranþã de-
fensivã nu e deloc recomandabilã. Din in-
tegrarea noastrã europeanã (în mare parte
manipulatã, fiindcã, orice s-ar spune, n-am
fost niciodatã altceva decât europeni) s-a
fãcut o veritabilã manie ale cãrei resurse
par încã la fel de bogate. Sigur cã, membri

ai unei comunitãþi supra-statale de interese
(deºi se discutã cu destulã vigoare încã am-
biguitatea acestui atribuit de supra-statal,
îndeosebi în contextul unei Uniuni inegale
ori, dacã se preferã, cu mai multe… vite-
ze) a trebuit sã ne aliniem îndeosebi legis-
laþii, poate cã ºi comportamente la nivel
instituþional, cã or mai fi rãmas încã lu-
cruri de renovat, poate chiar de clãdit. Însã
a ne nega singuri ºi cu o voluptate cu totul
pãguboasã înfãptuiri ºi demersuri ce ne-au
fãcut demni de stimã ºi de respect de-a lun-
gul unei Istorii atât de insinuase ºi, deseori,
plinã e capcane ºi de vitregii mi se pare
unul dintre ororile acestui prezent nemilos.

Un simplu exemplu pe post de experi-
ment ar fi suficient sã justifice teza noas-
trã de mai sus: distanþa – pe alocuri astro-
nomicã – între calitatea învãþãmântului au-
tohton, marca Spiru Haret, ºi cea a celui
din ultimele decenii, deturnat ºi rãsturnat,
într-un ritm ameþitor, în numele unor re-
forme, dupã care rãmân ca probe semi-
doctismul, incultura chiar, ca ºi un anal-
fabetism desuet, amintind cât se poate de
tragic de vetuste vremuri seculare.

Anul trecut 2.535 de doljeni au
aflat cã suferã de o formã de can-
cer, ceea ce înseamnã, în medie,
cã în fiecare zi ºapte pacienþi au
primit aceastã veste cruntã. În
aceste condiþii, Direcþia de Sãnã-
tate Publicã Dolj în colaborare au-
toritaþile publice locale care au în
subordine cabinetele de planifica-
re familialã, cabinetele ªcolare,
asistenþii comunitari, mediatorii
sanitari, cabinetele de medicinã de
familie, Asociaþia pentru Sãnãtate,
Educaþie ºi Familie - filiala Craio-
va, Societatea Studenþilor Medici-
niºti din Craiova, Organizaþia Stu-
denþilor Farmaciºti Craiova, Cru-
cea Roºie Dolj ºi Asociaþia Euro-

Peste 23.000 de doljeni
se luptã cu cancerul

Anul trecut, 23.054 de doljeni figu-
rau în evidenþele medicale cu afecþi-
uni oncologice. ªi mai grav este cã în
fiecare lunã, spitalele craiovene în-
registreazã mai mult de o sutã de noi

cazuri. Cancerul rãmâne o problemã
de sãnãtate publicã, decesele provo-
cate de aceastã boalã ocupând locul
doi, dupã cele provocate de bolile
aparatului circulator.

protector au celebrat, ieri, Ziua
Mondialã de Luptã împotriva Can-
cerului. Scopul acestei campanii
este de a reduce numãrul de dece-
se care pot fi prevenite în fiecare
an, prin creºterea gradului de con-
ºtientizare a cancerul în rândul
publicului larg ºi prin impulsiona-
rea guvernelor spre a lua mãsuri
suplimentare împotriva bolii. Des-
fãºurându-se sub sloganul „Noi
Putem. Eu Pot.”, campania Ziua
Mondialã de Luptã împotriva Can-
cerului 2016 exploreazã acþiuni pe
care putem sã le întreprindem pen-
tru a salva vieþi, pentru a atinge o
mai mare echitate în îngrijirea can-
cerului ºi pentru a face din lupta

împotriva cancerului o prioritate.

30% din decesele prin cancer
pot fi prevenite

Se considerã cã peste 30% din
decesele prin cancer pot fi pre-
venite. Reducerea expunerii sola-
re, a poluãrii aeriene urbane sau
ambientale, renunþarea la taba-
gism, reducerea consumului de
alcool, modificarea stilului de via-
þã, a comportamentului alimentar
ºi a regimului de activitate fizicã,
a comportametului sexual, trata-
mentul infecþiilor, evitarea expu-
nerii la substanþe chimice carci-
nogene, la radiaþii ionizante,  pot
conduce la reducerea incidenþei ºi

prevalenþei cancerului.
Mortalitatea prin cancer poate

fi redusã prin diagnostic ºi trata-
ment timpurii. Programele de dia-
gnostic precoce, prin identificarea
de semne sau simptome timpurii
(în cancerele tegumentare, de col
uterin, sân, colorectal, oral) sunt
în particular relevante în þãrile cu
surse financiare reduse, unde nu
existã screening ºi unde majorita-
tea pacienþilor sunt diagnosticaþi în
stadii foarte avansate. Programele
de screening vizeazã aplicarea sis-
tematicã a unui test în populaþia
asimptomaticã, pentru a identifica
persoanele cu leziuni incipente,
precanceroase, perfect curabile
prin tratament adecvat. Astfel de
programe sunt eficiente în caz de
localizãri frecvente (cancer de col
uterin, colorectal, mamar), pentru
care existã teste accesibile majori-
tãþii populaþiei, acceptabile din
punct de vedere al costului, urma-
te apoi de supraveghere ºi trata-
ment. Se utilizeazã examen radio-
logic pulmonar pentru cancerul
pulmonar, examen citologic Papa-
nicolau ºi detecþia HPV pentru can-
cerul de col uterin, autopalpare ºi
mamografie pentru depistarea can-
cerului de sân, test hemocult, sig-
moidoscopie/colonoscopie pentru
cancerul colorectal.

Noile terapii prelungesc viaþa
bolnavilor

Existã trei posibilitãþi de trata-
ment curativ: chirurgical, chi-

mioterapic ºi radioterapic, apli-
cate singure sau în combinaþii, cu
scopul de a vindeca  sau de a
prelungi considerabil viaþa, sau de
a ameliora calitatea ei. Diagnos-
ticul ºi tratamentul cancerului tre-
buie completate de suportul psi-
hologic al pacientului ºi aparþinã-
torilor. Unele din cele mai frec-
vente, cum sunt neoplasmul ma-
mar, de col uterin, colorectal ºi
oral, au rate mari de vindecare
atunci când sunt detectate tim-
puriu ºi tratate adecvat. Chiar ºi
leucemia, limfoamele la copii,
seminomul testicular au rate mari
de vindecare dacã se asigurã tra-
tament corespunzãtor.

Cancerele depistate în stadii
avansate evolueazã invariabil
spre deces. În aceastã situaþie
este nevoie de tratament palia-
tiv, cu scopul de a ameliora
simptomele bolii, a îmbunãtãþi
calitatea vieþii ºi a asigura supor-
tul psihic necesar, cu rezultate
pozitive la peste 90% din pacien-
þii aflaþi în stadii avansate. În-
grijirile comunitare sau la domi-
ciliu sunt esenþiale pentru ame-
liorarea durerii moderate sau se-
vere, de care suferã peste 80%
din pacienþii cu cancer în fazã ter-
minalã. Acest tratament este ne-
cesar a se dezvolta, în special,
în areale cu proporþie mare de
pacienþi în faze avansate, cu pu-
þine ºanse de vindecare.

RADU ILICEANU
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ªi în vacanþã se uceniceºteªi în vacanþã se uceniceºteªi în vacanþã se uceniceºteªi în vacanþã se uceniceºteªi în vacanþã se uceniceºte
la Fabrica de poveºti electroColibri!la Fabrica de poveºti electroColibri!la Fabrica de poveºti electroColibri!la Fabrica de poveºti electroColibri!la Fabrica de poveºti electroColibri!

Copiii care au vi-
sat sã devinã uceni-
cii Fabricii de po-
veºti electroColibri ºi
nu au reuºit sã se
înscrie la niciun ate-
lier din noua serie,
începutã la 1 februa-
rie, dar ºi cei care îºi
doresc o vacanþã
creativã sunt aºtep-
taþi sã descopere tai-
nele atelierelor de
creaþie, în perioada
8-12 februarie. Ac-
torii Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” le-au pregãtit cinci atelie-
re, diferite de la o zi la alta, în intervalul orar 10.00 – 13.00, în serii de
câte 55 de minute fiecare.

Este vorba despre „Copii, poveºti ºi pãpuºi”, cu Adriana Ioncu ºi
Daniel Mirea (8 februarie), „Dincolo de poveste”, cu Rodica Prisãcaru
ºi Mugur Prisãcaru (9 februarie), „Micii creatori”, cu Ionica Dobrescu
ºi Daniel Mirea (10 februarie), „Primul pas pe scenã”, cu Alis Ianoº ºi
Emanuel Popescu (11 februarie), „Ne distrãm ºi învãþãm”, cu Geo Di-
nescu ºi Marin Fagu (12 februarie).

Ucenicii vor cãlãtori alãturi de actori prin minunata lume a poveºtilor,
se vor împrieteni cu pãpuºile, vor deveni la rândul lor mici creatori, vor
cunoaºte tehnici de mânuire, de expresie, de miºcare, vor face primul
pas pe scenã, vor învãþa ce înseamnã arta animaþiei ºi se vor distra cu fel
de fel de experimente. Preþul biletului pentru un atelier este 5 lei/persoa-
nã. Nu existã un numãr limitat de locuri ºi pot participa la cursuri copii
de toate vârstele.

Spectacol folcloric de DragobeteSpectacol folcloric de DragobeteSpectacol folcloric de DragobeteSpectacol folcloric de DragobeteSpectacol folcloric de Dragobete
Ansamblul Folc-

loric „Maria Tãna-
se” va prezenta joi,
25 februarie, de la
ora 18.00, în sala
Operei Romane
Craiova, spectaco-
lul „Dragobetele
sãrutã fetele”. Vã
vor încânta soliºtii
Mariana Ionescu
Cãpitãnescu, Nicu-
lina Stoican, Con-
stantin Enceanu,
Petricã Mîþu Sto-
ian, Ciri Mayer, Li-
liana Popa, Lavinia Bîrsoghe, Marius Mãgureanu, Aneta ªiºu, Liviu Dicã
ºi Cristian Bãnãþeanu, ca ºi ansamblul de dansatori, coregrafia fiind rea-
lizatã de maestrul Ionel Garoafã. Acompaniamentul spectacolului va fi
susþinut de orchestra ansamblului, sub conducerea muzicalã a maestru-
lui Nicu Creþu. Biletele pentru spectacol se gãsesc la Agenþia Operei
Române Craiova ºi la sediul ansamblului (Craiova, strada „Criºului” nr.
9), la preþurile de 30 lei – tarif întreg ºi 20 lei – tarif redus pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.

O dirijoare danezã la pupitrulO dirijoare danezã la pupitrulO dirijoare danezã la pupitrulO dirijoare danezã la pupitrulO dirijoare danezã la pupitrul
Orchestrei Simfonice a FilarmoniciiOrchestrei Simfonice a FilarmoniciiOrchestrei Simfonice a FilarmoniciiOrchestrei Simfonice a FilarmoniciiOrchestrei Simfonice a Filarmonicii
„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”

Stagiunea „Eu-
ropa”, proiect al
Filarmonicii „Olte-
nia” de promovare
a muzicii clasice
europene, continuã
cu Sãptãmâna da-
nezã, a 13-a din
cele 28 dedicate
þãrilor europene in-
vitate. Astã-searã,
de la ora 19.00,
Orchestra Simfo-
nicã, dirijatã de Maria Badstue, interpreteazã în primã audiþie lucrarea
„Noapte ºi trompete” de Hans Abrahamsen ºi partea a doua din „Simfo-
nia I” de Carl Nielsen – celebrul compozitor nordic, cunoscut pentru
cele ºase simfonii ºi pentru „Cvintetul Vântului”. Mezzosoprana An-
drea Pelleegrini, alãturi de simfonicul craiovean, vor da viaþã creaþiei
lui Gustav Mahler, „Kindertotenlieder”, concertul încheindu-se cu „Sim-
fonia fantasticã” de Berlioz. Biletele se gãsesc la Agenþia Filarmonicii, la
preþurile de 25 ºi 35 lei.

***************

***************

Potrivit reprezentanþilor institu-
þiei, „atelierele de creativitate dedi-
cate confecþionãrii mãrþiºorului
sunt organizate tocmai pentru a po-
vesti, chiar reinventa în contempo-
raneitate, legenda mãrþiºorului,
care, contextualizat cu mãiestria
creativã a micuþilor participanþi, sã
creeze sfera unui meºteºug capabil
sã fie revitalizat”. „Vino alãturi de
specialiºtii Muzeului Olteniei sã re-
petãm obiceiul pe care þãranii îl fã-
ceau la fiecare început de primã-
varã ca semn protector împotriva
bolilor ºi a nenorocului, hai sã le
povestim copiilor legenda monedei
de argint, legatã la mânã cu fir rã-
sucit de lânã, alb ºi roºu, care dupã
12 zile era atârnat într-un pom ro-
ditor ca sã aducã sãnãtate ºi no-
roc!”, este invitaþia acestora.

Atelierele de creativitate din pe-
rioada 16-19 februarie se vor des-
fãºura pe douã secþiuni: pentru
preºcolari – între orele 10.00-
11.30, ºi pentru ºcolari – între ore-
le 13.00-14.30. Manifestarea îºi
propune sã iniþieze copiii în cultu-

Pentru a reaminti copiilor simbolistica mãrþiºorului ºi le-
genda monedei de argint, legatã la mânã cu fir rãsucit de
lânã, alb ºi roºu, dar ºi pentru a le dezvolta creativitatea,
Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Bãniei) va
organiza pentru ei, în zilele de 16, 17, 18 ºi 19 februarie,
ateliere de creaþie, sub coordonarea specialiºtilor institu-
þiei. Micile creaþii vor fi reunite apoi, pe 1 Martie, în „Para-
da Mãrþiºoarelor” – expoziþie însoþitã de o festivitate de
premiere a celor mai reuºite dintre ele. Evenimentul se
aflã la ediþia a VIII-a ºi este organizat de Secþia de Etnogra-
fie a Muzeului Olteniei, în colaborare cu Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj.

ra tradiþionalã româneascã, în
expresiile ºi modelele ei, mo-
tiv pentru care participanþii
vor beneficia de expuneri ºi
demonstraþii atât în cadrul
atelierelor de creaþie, cât ºi în
expoziþia de bazã a Secþiei de
Etnografie a muzeului. Pen-
tru o judicioasã gestionare a

spaþiului de desfãºurare, reco-
mandat este ca instituþiile de în-
vãþãmânt sã participe la ateliere
cu maximum 6 copii. În plus,
fiecare ºcoalã sau grãdiniþã tre-
buie sã îºi procure materialele
necesare confecþionãrii mãrþiºoa-
relor, în funcþie de caracteristi-
cile proiectelor alese. Înscrierile
se vor face la numãrul de tele-
fon 0351/44.40.30.

«Pentru cã Muzeul Olteniei
iubeºte tradiþia, încurajeazã meº-
teºugurile ºi creaþia fiecãrui mãr-
þiºor, le ºi expune, pentru a fi ad-
mirate de oamenii oraºului. Astfel,
în data de 1 martie, ora 11.00, va
organiza vernisajul expoziþiei ºi
festivitatea de premiere a mãrþiºoa-
relor, în sediul central al institu-
þiei, Sala „ªtefan Ciuceanu”, din
strada „Madona Dudu” nr. 14», se
menþioneazã într-un comunicat de
presã al instituþiei.

În vederea deschiderii expozi-
þiei, unitãþile ºcolare înscrise la eve-
niment vor depune un panou cu
maximum 25 de mãrþiºoare pânã

în data de 26 februarie, ora 16.00,
la Muzeul Olteniei (clãdirea nouã).
Panourile trebuie sã fie din zãpadã
artificialã, acoperite cu materiale
textile sau de hârtie de culoare ro-
ºie. Dimensiunile panourilor vor fi
70 cm lungime ºi 50 cm lãþime.
Numele instituþiei de învãþãmânt ºi
localitatea vor fi scrise cu litere
mari. Sub fiecare mãrþiºor vor fi
menþionate numele ºi vârsta copi-
lului. Un juriu format din artiºti
plastici ºi specialiºti ai muzeului va
stabili câºtigãtorii, urmând a fi pre-
miat un singur mãrþiºor de la fie-
care ºcoalã/grãdiniþã participantã.

Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” organizeazã astãzi, 5
februarie, ora 18.00, prima în-
tâlnire din cadrul proiectului lu-
nar „Imago texte”, o continua-
re a proiectului „De la Cetatea
Bãniei la Cetatea Poeziei”. Po-
trivit iniþiatorilor, acesta „s-a
nãscut de la ideea metamorfo-
zelor pe care un text le suferã în
procesul de creºtere ºi dezvol-
tare a conþinutului pânã la desã-
vârºirea propriei forme”. 

Invitat este prozatorul Augus-
tin Cupºa (n. 10 ianuarie 1980,
Craiova), absolvent al Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie, medic
rezident la Spitalul Clinic de Psihi-
atrie „Prof. dr. Al. Obregia” din
Bucureºti. A debutat cu versuri în
revista „Ramuri”, în anul 2004, iar
în anul 2005, cu volumul de ver-
suri „Prezent compus/ recompus”
(Editura „Convorbiri Literare”).

Întâlnire cu tânãrul
prozator Augustin Cupºa

în debutul proiectului
„Imago texte”

În 2006 i-a fost
acordat premiul pentru
cel mai bun scenariu de
scurtmetraj la Concur-
sul Naþional de Scena-
rii HBO-TIFF. Romanul
sãu, „Perforatorii”, a
obþinut Premiul pentru
Prozã la Concursul de
manuscrise al Uniunii
Scriitorilor din Roma-
nia pe 2005 ºi a fost la-
ureat la concursul de
debut al Editurii „Car-
tea Româneascã” pe
2005, Premiul „Petre
Pandrea” ºi Premiul revistei „Ra-
muri”. 

În 2011, Augustin Cupºa a
câºtigat concursul de manuscri-
se al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mania, cu volumul de prozã
scurtã „Profesorul Bumb ºi ma-
cii” (Ed. „Cartea Româneascã”).

În 2013 a publicat volumul de
prozã „Marile bucurii ºi marile
tristeþi” (Ed. „Trei”).

Întâlnirea de astãzi, din Salo-
nul Medieval al Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”, va fi mo-
deratã de Petriºor Militaru. Intra-
rea publicului este liberã.
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Fondatorul WikiLeaks Julian As-
sange a anunþat ieri, într-un comuni-
cat, cã este pregãtit sã se predea poli-
þiei britanice astãzi la prânz, zi în care
aºteaptã arbitrajul - cu caracter necon-
strângãtor - al Grup de lucru ONU pri-
vind detenþia arbitrarã (WGAD). Gru-
pul de lucru ONU privind detenþia ar-
bitrarã (WGAD) a luat o decizie în fa-
voarea fondatorului WikiLeaks Julian
Assange, dupã ce a examinat o petiþie
prin care australianul i-a cerut sã exa-
mineze o “detenþie ilegalã”. Assange
s-a refugiat în Ambasada Ecuadorului
la Londra în 2012, pentru a evita sã fie
extrãdat cãtre Suedia, unde este acu-
zat de agresiuni sexuale, acuzaþii pe
care le respinge. El a anunþat anterior,
ieri, cã va accepta sã fie arestat dacã
Grupul ia o decizie în defavoarea sa,
dar a îndemnat ca mandatul de aresta-
re pe numele sãu sã fie anulat în cazul
în care decizia va fi în favoarea sa.
Poliþia Metropolitanã a anunþat cã
Assange va fi arestat dacã pãrãseºte ambasada.
Mandatul emis pe numele sãu rãmâne în vigoare,
au precizat forþele de ordine.WGAD urmeazã sã
anunþe vineri rezultatul anchetei pe care a efec-
tuat-o cu privire la cazul lui Assange. “În cazul în
care (grupul) ONU anunþã  vineri (astãzi) cã am
pierdut cazul împotriva Marii Britanii ºi Suediei,
voi ieºi din ambasadã la prânz pentru a accepta
sã fiu arestat de cãtre poliþia britanicã, având în
vedere cã nu mai existã nicio perspectivã semni-
ficativã de apel”, anunþa ieri Assange în acest

12 islamiºti, inclusiv presupusul
nou lider al filialei Stat Islamic
din Yemen, omorâþi

Douã presupuse atacuri cu
drone americane au omorât 12
luptãtori islamiºti în noaptea
de miercuri spre joi, în Yemen,
au declarat  mai mulþi local-
nici, printre cei eliminaþi
numãrându-se inclusiv un
lider operaþional al reþelei Al-
Qaida, care ar fi fost noul
coordonator al filialei Stat
Islamic din Yemen. În urma
unuia dintre atacuri au murit
ºase bãrbaþi aflaþi într-o
maºinã care circula în oraºul
Al-Rawda din provincia
Shabwa, o zonã deºerticã
izolatã, unde se presupune cã
îºi desfãºoarã activitatea
luptãtorii Al-Qaida. Provincia
a fost þintitã anul acesta de
atacuri cu drone. Un alt atac a
omorât ºase luptãtori islamiºti
aflaþi într-o maºinã care
circula în provincia Abyan.
Printre cei eliminaþi se aflã
Jalal Baleedi, un lider operaþi-
onal suspectat cã a coordonat
atacuri Al-Qaida asupra
statului Yemen. Pe mãsurã ce
lupta în þarã s-a intensificat în
timpul rãzboiului civil ºi în
timpul unei intervenþii militare
a statelor arabe din Golful
Persic, se presupune cã Baleedi
a pãrãsit Al-Qaida în Peninsu-
la Arabã (AQAP) ºi a devenit
ºeful filialei Stat Islamic din
Yemen.

Alertã pe aeroportul din Madrid
din cauza unei ameninþãri
cu bombã

Autoritãþile aeroportuare au
decretat, ieri dimineaþã, alertã
generalã pe aeroportul din
Madrid, la cererea comandan-
tului unui avion al companiei
Saudi Airlines, care urma sã
decoleze spre Riad, a informat
AENA, autoritatea aerianã
care gestioneazã aeroporturile
spaniole. AENA a informat pe
Twitter la ora localã 13.15
(14.15, ora României) cã
nivelul de alertã a fost redus.
Garda civilã, care se ocupã de
anchetã, nu a prezentat
motivul acestei alerte. Potrivit
cotidianului El Pais, ea a fost
declanºatã de prezenþa în
avion a unui mesaj scris pe o
foaie de hârtie ºi fixat în
perete cu ajutorul unui cuþit,
sugerând, în limba englezã
“o ameninþare cu bombã”.
“Alerta gereralã înseamnã cã
forþele de securitate ºi servi-
ciile de urgenþã sunt mobili-
zate. Avionul a fost izolat ºi
pasagerii debarcaþi”, a
precizat un purtãtor de
cuvânt. AENA anunþase
anterior cã aeronava Boeing
777-200, care trebuia sã
decoleze de pe aeroportul din
Madrid ºi sã aterizeze la Riad,
a fost ameninþatã cu bombã.
“Avionul a fost izolat ºi
aeroportul funcþioneazã în
condiþii normale”, a mai
precizat purtãtorul de cuvânt.

Un student italian, care a dispãrut în Cairo sãp-
tãmâna trecutã, a fost gãsit decedat de autoritãþile
egiptene, iar pe corpul sãu, abandonat pe margi-
nea unei autostrãzi, au fost descoperite semne de
torturã. Giulio Regeni, în vârstã de 28 de ani, doc-
torand la Departamentul de Politicã ºi Studii Inter-
naþionale de la Universitatea Cambridge din Ma-
rea Britanie, urma un stagiu la Universitatea Ame-
ricanã din Cairo printr-un acord interuniversitar. El
a dispãrut sãptãmâna trecutã, pe 25 ianuarie, cu
ocazia împlinirii a cinci ani de la încheierea regimu-
lui de 30 de ani al lui Hosni Mubarak. Ca mãsuri de

Mii de oameni au ieºit în stradã,
ieri, la Atena, pentru a protesta faþã
de mãsurile de austeritate care vizea-
zã reformarea sistemului de pensii,
iar mai multe regiuni din þarã au fost
blocate din cauza grevei generale.
Revizuirea sistemului de pensionare

comunicat. “Însã, dacã voi câºtiga, iar statele pãrþi
vor fi gãsite cã au acþionat ilegal, aºtept sã mi se
restituie imediat paºaportul ºi sã înceteze orice
încercãri de a mã aresta”, adaugã el. În septem-
brie 2014, Assange a depus plângere împotriva
Suediei ºi Marii Britanii la acest organism man-
datat de ONU, cu scopul de a obþine o recunoaº-
tere a izolãrii sale în incinta Ambasadei Ecuado-
rului, începând din 2012, drept o detenþie ilegalã.
Assange s-a refugiat în sediul Ambasadei Ecua-
dorului la Londra în iunie 2012, dupã ce autoritã-

þile suedeze au cerut sã fie extrãdat. El
nu a fost acuzat de vreo infracþiune, ci
este cãutat sã fie interogat în Suedia
în legãturã cu acuzaþii de agresiune
sexualã formulate împotriva sa de cã-
tre douã femei. “Timp de aproape pa-
tru ani, domnul Assange a fost privat
de un anumit numãr al libertãþilor sale
fundamentale. În ultimele 816 zile el a
fost izolat într-o zonã de 30 de metri
pãtraþi în incinta Ambasadei Ecuado-
rului la Londra, fãrã sã aibã acces la
aer proaspãt sau lumina soarelui, co-
municaþiile sale au fost limitate ºi ade-
sea perturbate, nu a avut acces la in-
stalaþii medicale adecvate, a fost su-
pus unei supravegheri continue a tim-
pului sãu ºi se aflã într-o stare con-
stantã de insecuritate juridicã ºi pro-
ceduralã. Domnul Assange nu a fost
inculpat”, se arãta în textul trimis
atunci WGAD. În cazul în care comu-
nitatea internaþionalã îi dã dreptate ºi
apreciazã cã Londra ºi Stockholmul nu

au acþionat cu respectarea legii, Julian Assange
cere sã i se restituie imediat paºaportul ºi sã fie
opritã orice încercare de reþinere a sa. Vizat de un
mandat de arestare european, australianul în vâr-
stã de 44 de ani refuzã sã se predea Suediei, de
teamã cã ar fi extrãdat cãtre Statele Unite, unde ar
putea sã i se reproºeze publicarea pe site-ul Wi-
kiLeaks, în 2010, a aproximativ 500.000 de docu-
mente referitoare la Irak ºi Afganistan - clasate
secret al Apãrãrii - ºi a 250.000 de comunicãri di-
ploamtice.

prevenire a posibilelor atacuri înaintea evenimen-
tului aniversar, poliþia a reþinut numeroºi activiºti
ºi a ordonat populaþiei sã nu participe la manifes-
taþii. Niciun protest de amploare nu a avut loc cu
aceastã ocazie. Dupã ce a fost descoperit de auto-
ritãþile egiptene, corpul sãu a fost transportat la o
morgã din Cairo, au precizat oficiali ai securitãþii ºi
un lucrãtor de la respectiva morgã. Un prieten de-
al lui Regeni a anunþat dispariþia tânãrului, dupã
ce a plecat din locuinþa sa, din Cairo, pentru a se
întâlni cu un prieten în zona centralã a capitalei.
Anul trecut, militanþi ai reþelei teroriste Stat Isla-

mic au rãpit un cetãþean croat din Cairo, pe care l-
au decapitat mai târziu. Potrivit unei surse din Par-
chetul General, pe corpul bãrbatului au fost gãsite
urme de înjunghiere în zona umerilor ºi tãieturi pe
urechile ºi nasul acestuia. Ministrul Industriei din
Italia, Federica Guidi, ºi-a scurtat vizita de douã
zile în Egipt miercuri noapte dupã ce autoritãþile au
anunþat decesul lui Regeni, al cãrui corp a fost
identificat oficial ieri dimineaþã. Guidi a solicitat
autoritãþilor egiptene sã investigheze moartea tâ-
nãrului înainte de întoarcerea sa în Roma, potrivit
biroului de presã al Ministerului Industriei.

Studentul de la Cambridge dispãrut în Egipt
a fost gãsit mort, cu semne de torturã pe corp

- acþiune care urmeazã a fi întreprin-
sã de guvernul de stânga condus de
Alexis Tsipras - este una dintre con-
diþiile stabilite de creditori internaþi-
onali. Manifestanþii au solicitat pre-
mierului Tsipras sã renunþe la planul
de revizui sistemul de asigurãri so-

ciale, decizie care ar putea duce lo-
cuitorilor un nivel foarte scãzut de
trai, fiind ameninþaþi cu sãrãcia. Zeci
de zboruri interne au fost anulate, fe-
riboturile au rãmas în porturi ºi siste-
mul de transport public a fost parali-
zat, în mare parte, din cauza grevei
generale organizate de principalele
sindicate din Grecia, GSEE (sectorul
privat) ºi ADEDY (sectorul publicat).
Mii de oameni au ieºit în stradã pen-
tru a protesta, de la lucrãtori din do-
meniul maritim la muzicieni ºi doc-
tori, în centrul Atenei. Este cea de-a
doua mobilizare la nivel naþional de
când Tsipras a preluat puterea în ia-
nurie 2015, promiþând sã punã capãt
unui an de austeritate, pentru a adu-
ce þara într-o situaþie financiarã ºi mai
dificilã, riscând expulzarea din zona
euro, evitatã prin al treilea pachet de
ajutor din partea Fondului Monetar
Internaþional ºi UE în valoare de 86
de miliarde de euro, acord încheiat
anul trecut. Greva de 24 de ore coin-
cide cu o reevaluare majorã a perfor-
manþelor Greciei în termenii stabiliþi

de acordul UE-FMI. Reprezentanþii
Uniunii Europene ºi ai Fondului
Monetar Internaþional au ajuns în
Grecia în cursul acestei sãptãmâni
pentru a discuta despre revizuirea
sistemului de pensii, reformarea ta-
xelor ºi problema creditelor cu care
se confruntã bãncile greceºti. Guver-
nul trebuie sã reducã cheltuielile cu
pensiile cu 1% din PIB-ul þãrii, adicã
1,8 miliarde de euro în acest an. Pen-
tru a acorda protecþie pensionarilor
faþã de aceste mãsuri, ale cãror pen-
sii au fost deja scãzute de 11 ori din
2010, guvernul grec plãnuieºte sã ma-
joreze contribuþiile la asigurãrile so-
ciale plãtite de angajaþi ºi angajatori.
Dar sindicatele contestã planul gu-
vernului, avertizând cã ar creºte rata
de ºomaj deja mare ºi va forþa anga-
jaþii ºi angajatorii sã facã evaziuni fis-
cale în declararea veniturilor pentru
a evita plãtirea de taxe majorate la
asigurãrile sociale. În baza reformei
privind sistemul de pensii, contribu-
þiile la asigurãrile sociale ar urma sã
se tripleze în urmãtorii.
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Annabelle

Se difuzeazã la HBO,
ora 01:00

Înainte de Trãind printre de-
moni a fost Annabelle. V-a
îngrozit de-a dreptul în "Trãind
printre demoni", însã abia
acum începe totul pentru
Annabelle. Capabilã de cele
mai crunte acte de cruzime,
pãpuºa Annabelle este închisã
într-un muzeu ocult din Con-
necticut, unde primeºte doar
vizita preotului, care o binecu-
vanteazã de douã ori pe lunã...

Mecanicul

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Arthur Bishop (Jason Stat-
ham) este un "mecanic", un
asasin de elitã cu un cod de
onoare strict ºi cu un talent
unic pentru eliminarea þinte-
lor. Este o slujbã care necesi-
tã profesionalism desãvârºit
ºi o detaºare absolutã, iar
Bishop e cel mai bun din
breaslã. Dar când mentorul ºi
prietenul sãu apropiat, Harry
(Donald Sutherland), este
ucis, Bishop îºi pierde orice
urmã de detaºare.

Taken 3: Teroare în L.A.

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

În primele douã pãrþi ale
cunoscutei serii de acþiune,
fostul agent Brian Mills (Liam
Neeson) a trebuit sã-ºi apere
familia de atacatori, vânân-
du-i fãrã milã. Doar cã de
aceastã datã vânãtorul se
transformã în vânat, având
pe urmele sale atât autoritãþi-
le, cât ºi un duºman din
trecutul sãu plin de violenþã,
duºman gata de orice pentru
a-l face pe Mills sã sufere.

VINERI - 5 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Poveºti în halate albe
10:25 Domeniul ªtirbei-Buftea
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:05 O þarã mai bunã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Piedone in Egipt
1980, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
23:05 Love Ranch
2009, SUA, Dramã
01:05 Exclusiv în România
01:45 Piedone in Egipt (R)
1980, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
03:30 Telejurnal
04:20 Poveºti în halate albe
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Republic of Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Virusul Zika. Urgenþã

globalã.
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Biutiful
2010, Spania, Mexic, Dramã
01:40 Deportaþii
02:30 Arta fericirii
03:35 A doua emigrare
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:25 Godzilla 3D
09:25 Un antrenor de legendã
11:20 Nu vom avea niciodatã

Parisul
12:50 Autorii anonimi
14:25 Reþeta dragostei
16:10 New York Melody
17:55 Filme ºi vedete
18:30 Aceasta este lumea mea
20:00 Riposta
20:50 O cãlãtorie cu mizã mare
22:40 Marea frumuseþe
01:00 Annabelle
02:40 Ultima cinã
04:10 O cãlãtorie cu mizã mare
06:00 Alt Love Building

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mecanicul
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:15 Înmormântare cu peripeþii
2010, SUA, Comedie
00:00 Mecanicul (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:45 Înmormântare cu peripeþii

(R)
2010, SUA, Comedie
03:30 Ce spun românii (R)
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Avenida Brasil (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Lupta rozelor (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
06:00 Case cu personalitate

07:15 Balada lui Lucy Whipple
(R)

09:00 La Mãruþã
10:15 La bloc (R)
12:45 Eu sunt Moºul (R)
14:30 Crãciunul cu familia Krank

(R)
16:30 La bloc
18:30 Gladiatorii din Roma 3D
20:30 Karate Kid
23:00 Strazile îndurãrii
01:15 Plimbare
01:30 Mereu la prima întâlnire

(R)
03:15 Cine A.M.
06:15 Balada lui Lucy Whipple

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Taken 3: Teroare în L.A.
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Johnny English
2003, SUA, Comedie
00:15 Taken 3: Teroare în L.A.

(R)
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Johnny English (R)
2003, SUA, Comedie
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 TELESHOPPING
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
22:30 NORA PENTRU LEANA
00:30 ªtirile  Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dupã faptã ºi rãsplatã
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Secrete de stil
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 La TV (R)
Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 ªcoala.tv
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Nunþi de poveste
22:15 La TV
Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Nunþi de poveste (R)
03:15 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: Venin în

Severin!
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 5 februarie - max: 8°C - min: -4°C

$
1 EURO ........................... 4,5086 ............. 45086
1 lirã sterlinã................................5,9110....................59110

1 dolar SUA.......................4,0320........40320
1 g AUR (preþ în lei)........148,6830.....1486830

Cursul pieþei valutare din 5 februarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Preºedintele Consiliului de
Administraþie al SC TEXIND SA cu sediul în
Craiova, str. Caracal, nr. 172B, judetul Dolj,
înmatriculatã în Registrul Comerþului sub
nr.J16/1042/1991, având CUI 2313667 atribuit
fiscal RO, pentru aplicarea prevederilor
art.111,113, 117 si art.118 din Legea 31/1990,
republicatã, privind societãþile comerciale,
CONVOACÃ ADUNAREA GENERALÃ ORDI-
NÃ a ACÞIONARILOR   TEXIND SA pentru
data de  05.03.2016,  orele 11,00 ºi ADUNA-
REA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ a ACÞI-
ONARILOR TEXIND SA pentru data de
05.03.2016, orele 13,00 care vor avea loc la
sediul TEXIND SA din Craiova,  str.  Caracal,
nr. 172B, pentru toþi acþionarii cu data de re-
ferinþã 01.03.2016 cu urmãtoarea ordine de
zi: I. ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ a
ACÞIONARILOR. 1. Aprobarea situaþiilor finan-
ciare aferente anului 2015 pe baza: - raportu-
lui de gestiune al Preºedintelui Consiliului de
Administraþie pentru exercitiul financiar 2015;
- raportul Auditorului Financiar Extern pentru
exercitiul financiar 2015; - raportul cenzorilor
interni pentru exercitiul financiar 2015; 2. Des-
cãrcarea de gestiune a Preºedintelui Consi-
liului de Administraþie pentru exercitiul finan-
ciar 2015. 3. Aprobarea datei de înregistrare.
Propunerea pentru data  de înregistrare prin
care urmeazã sã se identifice acþionarii care
urmeazã a beneficia de alte drepturi ºi asupra
cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârilor  Adunã-
rii Generale este 28.03.2016. 4. Aprobarea unor
modificãri în structura Consiliu de Administra-
þie, ca urmare a demisiei unui membru. Lista
cuprinzând informaþii cu privire la numele, lo-
calitatea de domiciliu ºi calificarea profesiona-
lã ale persoanelor propuse pentru funcþia de
administrator se aflã la dispoziþia acþionarilor
putând fi consultata ºi completatã de aceºtia.
5. Aprobarea reinvestirii comisiei de cenzori ca
urmare a expirãrii mandatului de 3 ani. II. ADU-
NAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ a AC-
ÞIONARILOR 1. Aprobarea vânzãrii unei pãrþi
de maxim 35000 mp din terenul în suprafaþã de
48545 mp, proprietate a societãþii, situat în Cra-
iova, str. Caracal, nr.172B la un preþ de minim
400lei/mp. Imputernicirea Preºedintelui Consi-
liului de Administraþie de a semna documente-
le ºi contractele aferente. 2. Aprobarea gajãrii,
închirierii ºi vânzãrii unor active ale societãþii ºi
împuternicirea Preºedintelui Consiliului de Ad-
ministraþie de a întocmi ºi semna documentele
ºi contractele aferente. 3. Aprobarea delegãrii
competenþei de contractare a unor credite ban-
care în favoarea Consiliului de Administraþie ºi
garantarea acestora cu bunuri din patrimoniul
societãþii în limita a 2/3 din valoarea activelor.
Dacã la prima convocare nu se întruneste cvo-
rumul legal necesar, a doua A.G.O.A ºi respec-
tiv A.G.E.A. se vor þine în ziua de 06.03.2016,
orele 11,00 ºi respective 13,00 tot la sediul men-
þionat al SC TEXIND SA, iar hotãrârile se vor
adapta potrivit dispoziþiilor legale.

D.G.R.F.P. Craiova; A.J.F.P.Dolj –Serviciul
Fiscal Orãºenesc  Baileºti scoate la licitaþie
publicã  urmãtoarele bunuri mobile ºi imobi-
le aparþinînd  urmãtorilor debitori: Bonci Ser-
ban Mihai din localitatea Baileºti în calitate de
prorpietar al bunurilor ipotecate în favoarea
debitorului II Fedele Giuseppe din localitatea
Baileºti str.Lt.Becherescu bl.A, sc.1, ap.8 CUI
– 22285669 în  data de 15.02.2016 ora 11 urmã-
toarele bunuri: 1) teren intravilan în suprafaþã
de 5.681 la preþul de 63.718 lei ºi bunurile mo-
bile 1) presa balotatã AMA la preþul de 13.275
lei; 2) greblã rotativã la preþul de 4.125 lei; 3)
greblã trei roate la preþul de 3.300 lei; 4) cosi-
toare la preþul de 4.125 lei; 5) trailer la preþul de
6.000 lei. SC Karma SRL din localitatea Craio-
va str.Grigorie Pleºoianu nr.24, bl.34, sc.1,
ap.10 CUI - 17853576 în data de 16.02.2016 ora
11 urmãtoarele bunuri: maºinã de cusut buto-
ierã la preþul de 2.295 lei; 2) maºinã de cusut
industrialã cheiþã la preþul de 2.010 lei; 3) maºi-
nã surfilat la preþul de 1.208 lei; 4) maºinã de
surfilat 5 fire la terul de 1.935 lei. Preturile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Licitaþia se va þine la
sediul SFO Baileºti, la ora 11 iar vînzarea se va
face conform Legii nr. 207/2015, numai cãtre
cei care nu au obligaþii fiscale restante. Pentru
participarea la licitaþie ofertanþii depun , cu cel
puþin o zi înainte de data licitaþiei , respectiv
12.02.2015; 15.02.2016 urmãtoarele documen-
te: a) ofertã de cumpãrare; b) dovada plãþii ta-
xei de participare sau o scrisoare de garanþie
bancarã, reprezentînd 10% din preþul de porni-
re a licitaþie, în contul contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal 4830007,
deschis la Trezoreria Craiova c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofernat;d) pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrul comerþului; e)pentru
persoanele juridice strãine, copie de pe actul
de înmatriculare în limba românã; f) pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de
identificare; g) pentru persoanele fizice straine,
copie de pe paºaport; h) dovada, emisã de cre-
ditorii fiscali, cã nu are obligaþii fiscale restan-
te. Relaþii suplimentare la telefon 0251/312.169
sau la sediul SFO Baileºti str.Victoriei nr.42.

SADOVEANU MARIAN anunþã propune-
rea preliminarã privind proiectul: ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL ªI OBÞINERE AVI-
ZE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5
RETRAS CU DESTINAÞIA LOCUINÞE COLECTI-
VE situat la  adresa Craiova, Calea Bucureºti nr.
137E. Publicul este invitat sã transmitã observaþii
pânã la data de 19 februarie 2016 la sediul Primã-
riei Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia SA, Craio-

va, str. Brestei, nr.133, judeþul Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a  acordului de mediu pen-
tru investiþia aferentã  „PROIECTULUI RE-
GIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUC-
TURII DE APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL
DOLJ, IN PERIOADA 2014 – 2020” în vede-
rea execuþiei lucrãrilor: “Extinderea siste-
melor de apã potabilã ºi canalizare apã
uzatã menajerã”,  propus a fi amplasat în
Comuna Coþofenii din Dos. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr.1.

SUBSEMNATUL Beþiu Alexandru Tra-
ian Cornel, domiciliat în Craiova, Str.Calea
Bucureºti, nr.42, Bl.P4, et.3, ap.14, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire bloc locuinþe
S+P+4E”. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului-
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj- din
Craiova, Str.Petru Rareº, nr.1 ºi sediul so-
cietãþii: Craiova, Str.Constantin Severeanu,
nr.9, în zilele de luni pânã vineri între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul autoritãþii competen-
te pentru protecþia mediului din Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj.

Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate cu sediul în Bucureºti, Calea Cãlãraºi-
lor, Nr. 248, Bloc S19, Sector 3 organizea-
zã concurs în data de 02.03.2016, la sediul
CNAS – Sala de Consiliu pentru ocuparea
postului vacant de Preºedinte-Director
General la Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj. Dosarele de înscriere se depun la
C.N.A.S. – Cabinet Preºedinte. Termenul li-
mitã de depunere a dosarelor este data de
19.02.2016 (inclusiv), pânã la ora 17,00.
Condiþiile de participare la concurs, biblio-
grafia ºi actele solicitate candidaþilor se
aflã afiºate la sediul C.A.S. Dolj ºi pe pagi-
na de internet a C.A.S. Dolj – www.casdj.ro,
sectiunea Structura institutiei /posturi va-
cante. Informaþii suplimentare privind con-
ditiile de participare la concurs, actele ne-
cesare inscrierii si bibliografia de concurs
se pot obþine la sediul CNAS, respectiv la
sediul CAS Dolj, pe pagina de internet a
CNAS, respectiv a CAS Dolj precum si la
Direcþia Resurse Umane, Salarizare si Eva-
luare Personal a CNAS, telefon nr.
0372309240.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Te-
lefon: 0251/446.535; 0760/
071.644.
Doamnã serioasã bonã numai
pentru copii rog seriozitate. Te-
lefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament 2 camere,
central, etaj 1. Telefon: 0758/
883.182
Vând apartament 2 camere în
Sinaia. Telefon: 0722/ 963.871.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/660.001.
Amaradiei 2 camere decoman-
date etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere de-
comandate Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã Bordei cu 700
m teren vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Proprietar vând casã nouã Bor-
dei + 700 m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apartament +
diferenþã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând casã boiereascã mare -
central, pretabilã clinicã, pensiu-
ne, firmã. Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/170.160.

7000 mp, Bodãeºti (Melineºti)
deschidere 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui. Preþ con-
venabil. Telefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Tele-
fon. 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km -pro-
prietar, înmatriculat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în România,
benzinã. Detalii la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar- de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatricula-
ta RO; - An fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchidere
centralizata; ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp profesional
din arcade montate pe pivoþi. Se
mutã rapid pe altã culturã sezo-
nierã. Telefon: 0786/391.745.
Vând 2 telefoane mobile, 1 ta-
bletã, 1 mobil noi. Preþ 200 lei.
Telefon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut Ileana,
maºinã Singer, casã de marcat
Samsung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi acoperiº,  ara-
gaz voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex) D 125
/ 850W, canistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hainã
de piele de cãprioarã nouã lun-
gã. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi piele
negru, piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin televo-
zor, telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã
gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Te-
lefon: 0771/385.734.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 5 februarie 2016

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând douã cuþite de ghilotinã
noi-1,15ml preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã ora 16.00.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de surfilat. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul
Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Calorifere fontã – 10 lei elemen-
tul, televizor color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu toate furni-
turile, Tv color D- 1x2 Cm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon: 0767/116.092.

Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând hotã nouã, mãturã electri-
cã. Telefon: 0351/459.314.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobilat
Valea Roºie. Telefon: 0351/
433.875.
Închiriez camerã cãmin mobi-
latã (lângã Confecþii). Telefon:
0767/305.817.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lângã
Craiova caut doamnã serioasã
pentru prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie D.G.A.S.P.C.
OLT pe numele  Gheorghe
Mioara- Mirabela ºi Gheorghe
Vasile – Alin. Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Familia ªtefan ºi Rodica Tun-
soiu sunt alãturi de Mirela ºi
Claudiu la durerea pricinui-
tã de decesul bunului lor tatã
MARIN STAMATESCU. Since-
re condoleanþe!

DISPOZIÞIA NR.675
PRIMARUL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 ºi alin.4 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã  extraordinarã în data de 08.02.2016,

ora 10.00  în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

  ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2014 referitoa-
re la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L.

2. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2014 referitoare
la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

3. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2014 referitoare
la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

4. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la
desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a Termo Craiova Urban S.R.L.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Sorin Manda, administrator al R.A.T. SRL.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei comisiei de evaluare ºi a comisiei pentru soluþionarea conte-

staþiilor pentru administratorul R.A.T. SRL
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii terenului artificial de fotbal din incinta Centrului Turistic de

Agrement ºi Sport, aflat în proprietatea judeþului Dolj ºi în administrarea Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea concesionãrii, cãtre S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., a terenului

aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7.

           Emisã azi  04.02.2016

                PRIMAR,    PT. SECRETAR,

    Lia - Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
 Cons. jr. Diana DÃRAC
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a bifat, mier-
curi searã, a 14-a victorie din tot
atâtea etape scurse din Divizia
A1. Deºi se anunþa un meci teri-
bil, dat fiind faptul cã Arcada re-
prezenta cealaltã echipã aflatã în
mare formã (dacã facem referire
la ultimele cinci partide de cam-
pionat, toate câºtigate), plus cã
în turul din Bãnie, alb-albaºtrii se
vãzuserã nevoiþi sã revinã de la
1-2, trupa lui Dan Pascu s-a im-
pus cu un rezultat “alb”.

Dupã douã seturi adjudecate
cu 25-22 ºi 25-21, Licã ºi com-
pania au pus capãt partidei întor-
când rezultatul de la 15-22, pen-
tru un 27-25.

“Am primit o lecþie la meciul
cu Piatra Neamþ (n.r. 3-2 etapa
trecutã) ºi în acest joc bãieþii au
evoluat la adevãrata lor valoare.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 14-A

Ce joc dificil? Seria imbatabilã continuã!

Craiova se întoarce cu tolba plinã de la GalaþiCraiova se întoarce cu tolba plinã de la GalaþiCraiova se întoarce cu tolba plinã de la GalaþiCraiova se întoarce cu tolba plinã de la GalaþiCraiova se întoarce cu tolba plinã de la Galaþi
Rezultate complete: CS Arcada Galaþi – SCM U CRAIOVA 0-3,

VCM PLS Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 3-1, CS “U”
Cluj – ACS Volei Municipal Zalãu 0-3, AS Volei Club Caransebeº – CS
Unirea Dej 3-0, CS Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti 3-1, LMV Tri-
colorul Ploieºti – CVM Tomis Constanþa 3-0 la “masa verde”, deoarece
campioana s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 37 7. Dej 18
2. Zalãu 32 8. CSM Buc. 13
3. Baia Mare 30 9. Dinamo 10
4. Galaþi 29 10. U Cluj 10
5. Caransebeº 28 11. Piatra N. 8
6. Ploieºti 22

Am pregãtit foarte bine partida,
nu I-am lãsat pe cei de la Galaþi
sã se desfãºoare, sã îºi facã jo-
cul lor obiºnuit. Apreciez serio-
zitatea bãieþilor, încrederea pe
care au avut-o în ei ºi dorinþa lor
de victorie”, a declarat Pascu,
citat de site-ul oficial al clublui

din Bãnie.
În runda viitoare, SCM U ar fi

trebuit sã evolueze “acasã” con-
tra campioanei Tomis Constan-
þa, dar cum echipa de la Malul
Mãrii s-a retras înaintea returu-
lui, alb-albaºtrii îºi vor adãuga alte
trei puncte în clasament.

Ca ºi în decembrie ºi ianuarie,
echipa naþionalã a României se
plaseazã pe locul 16, cu 987 de
puncte, în clasamentul FIFA al
acestei luni, dat publicitãþii ieri,
pe site-ul oficial al forului fotba-
listic mondial.

De altfel, faþã de precedenta ie-
rarhie, niciuna din primele 18 po-
ziþii nu s-au modificat, iar Top 10
aratã astfel: 1. Belgia – 1.494p, 2.
Argentina – 1.455p, 3. Spania –
1.370p, 4. Germania – 1.347p, 5.
Chile – 1.293p, 6. Brazilia –
1.251p, 7. Portugalia – 1.219p, 8.
Columbia – 1.211p, 9. Anglia –
1.106p, 10. Austria – 1.091p.

Adversarele tricolorilor la tur-
neul final al Campionatului Euro-
pean din vara acestui an ocupã ur-
mãtoarele locuri: Elveþia – locul 12
(1.050p), Franþa – 24, salt de o
poziþie (868p), Albania – 36, salt
de douã poziþii (746p).

Pivotul Craiovei, Bogdan Popescu, s-ar afla în ne-
gocieri avansate cu Energia Tg. Jiu, dupã cum a no-
tat, ieri, sportingorj.ro. Fostul internaþional român,

România – o nouã staþionare
pe locul 16, în clasamentul FIFA

Cât priveºte ºi rivalele din preli-
minariile Cupei Mondiale din 2018,
acestea stau astfel: Polonia – locul
34, cu 787p, salt de o poziþie, Da-
nemarca – 40, cu 692p, salt de

douã poziþii, Muntenegru – 84,  cu
403p, salt de o poziþie, Armenia –
123, cu 285p, în regres douã lo-
curi, Kazahstan – 131, cu 266p,
salt de o poziþie.

Bogdan Popescu, cãtre Energia?
ajuns la 38 de ani, chiar a asistat, miercuri, la meciul
Energiei de la Piteºti, din FIBA Europe Cup, cu litua-
nienii de la Pieno. Popescu nu le-a purtat noroc gorje-

nilor, care au pierdut cu 86-101, însã
s-au calificat mai departe graþie jo-
cului rezultatelor.

Venit la începutul sezonului de la
BC Timiºoara, 18 partide în Liga Na-
þionalã a bifat Popescu, strângând
medii de 9,8 puncte, 5,2 recuperãri
ºi 0,9 pase decisive, în 20,5 minute
jucate în medie pe meci.

Bogdan Popescu a mai jucat la
Energia chiar în stagiunea de debut
în care gruparea gorjeanã îºi fãcea
apariþia pe prima scenã a baschetu-
lui românesc.

Pânã la închiderea acestei ediþii,
Energia nu anunþase nimic oficial în
privinþa transferului lui Bogdan Po-
pescu.

DIGI SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) –

Liga Campionilor: HCM Baia
Mare – Ferencvaros / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga:
Malaga – Getafe.

DIGI SPORT 2
16:30 – POLO – Cupa

României: Rapid – Poli Cluj /
18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Unirea Slobo-
zia – HCM Rm. Vâlcea / 19:45
– BASCHET (M) – Euroliga,
Top 16: Zalgiris Kaunas –
ÞSKA Moscova / 21:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League:
Mechelen – Anderlecht.

DIGI SPORT 3
17:45, 19:00 – POLO –

Cupa României: Steaua –
Dinamo, CSM Digi Oradea –
Sportul Studenþesc / 21:45 –
BASCHET (M) – Euroliga, Top
16: Real Madrid – Laboral
Kutxa Vitoria Gasteiz.

DOLCE SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) –

Liga Campionilor: HCM Baia
Mare – Ferencvaros / 4:30 –
BASCHET NBA: Dallas Mave-
ricks – San Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania –

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

La Liga: Malaga – Getafe.
EUROSPORT 1
11:30 – CICLISM – Turul

Dubaiului, în Emiratele Arabe
Unite: etapa a 3-a / 15:00 –
SNOOKER – Mastersul
German, la Berlin: etapa a 3-a
/ 18:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE (M) – Cupa
Mondialã, la Oslo, în Norvegia
/ 20:15 – BIATLON (F) –
Cupa Mondialã, la Canmore,
în Canada / 21:30 – SNOO-
KER – Mastersul German:
etapa a 3-a / 4:45 – SCHI
ALPIN (M) – CM, la Jeon-
gseon, în Coreea de Sud.

EUROSPORT 2
16:00 – CICLISM – Turul

Comunitãþii valenciene, în
Spania / 19:30 – FOTBAL DE
SALÃ – Campionatul Euro-
pean, la Belgrad, în Serbia,
faza grupelor: Kazakstan –
Croaþia / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga:
Monchengladbach – Werder
Bremen.

LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia –

Pro League: Mechelen –
Anderlecht.
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Directorul tehnic al Universitã-
þii Craiova, Daniel Mogoºanu, a
tras concluziile stagiilor de pregã-
tire din Turcia, declarându-se mul-
þumit de modul cum au rãspuns
jucãtorii la antrenamente ºi cum au
evoluat în meciurile amicale. “Sunt
mulþumit de modul în care s-a pre-
gãtit ºi a reacþionat la cerinþele mele
echipa, chiar aº putea spune cã am
sesizat o schimbare pozitivã a gru-
pului vis-a-vis de perioada anterioa-
rã, ceea ce mã bucurã foarte mult.
Aº prefera sã le caracterizez sta-
giile sub altã formã, nu cea a re-
zultatelor, ci a conþinutului, calita-
tea jocului. Sunt foarte multe plu-
suri, existã însã ºi minusuri care
trebuie remediate cât mai repede.
Dar, în principiu, sunt foarte mul-
te lucruri pozitive, ceea ce mã bu-
curã. Sper ca în perioada scurtã
pe care o mai avem pânã la înce-
perea campionatului sã remediem
deficienþele ºi sã arãtãm cât mai
bine în prima etapã. Principalul
câºtig este grupul, pentru modul
în care a acþionat la cerinþele mele.
Am sesizat o schimbare mare în

Directorul tehnic al Universitãþii Craiova pretinde cã echipa
a înregistrat un upgrade faþã de mandatul lui Emil Sãndoi

ceea ce priveºte percepþia asupra
antrenamentelor, a jocului”.

Mogoºanu a þinut sã evidenþieze
evoluþia echipei în meciul cu Slo-
van Bratislava, încheiat 0-0, remar-
cându-l pe Madson:  “În ultimul joc,
cu Slovan Bratislava, echipa a arã-
tat un joc solid, exact, cu multe as-
pecte pozitive, fãrã situaþii în care
sã ezitãm. E adevãrat cã numãrul
ocaziilor nu a fost foarte mare, dar
de la început pânã la sfârºit echipa
a avut o cadenþã foarte bunã. Exis-
tã o schimbare majorã de atitudine
vis-a-vis de antrenament ºi de joc
la tot grupul. Madson ºi pe mine
m-a impresionat prin travaliu ºi se-
riozitate”.

Unica nemulþumire a lui Mogo-
ºanu a fost legatã de lotul restrâns
avut la dispoziþie, în special dupã ple-
carea lui Vãtãjelu, Ivan ºi Mateiu la
selecþionata divizionarã: “Cred cã am
gestionat bine aceastã perioadã, mai
ales cã trei dintre jucãtorii de bazã
au fost la echipa naþionalã. Mã bu-
cur pentru ei, dar mi-aº fi dorit sã
fie alãturi de noi sã punem la punct
detaliile de joc. Am avut la dispoziþie

un grup restrâns numeric, pentru
cele trei meciuri am avut la dispozi-
þie 12 jucãtori cu maturitate, restul
fiind juniori din cadrul Centrului, care
au ºi evoluat în aceste meciuri”.

“Trebuie sã câºtigãm neapãrat
meciul cu Petrolul”

Despre stoperii care au avut pro-
bleme medicale, Popov ºi Kay, Mo-
goºanu a precizat cã s-au antrenat
cu restul lotului, dar au fost protejaþi
pentru a nu risca recidive în meciu-
rile amicale: “Popov s-a antrenat la
parametrii normali, însã nu are încã
voie sã intre în meciuri pentru a se
evita contactul direct cu adversarii.
Va reveni pe teren la finalul lunii fe-
bruarie. Iar Kay, cu probleme medi-
cale anterioare, încã nu a fost recu-
perat sutã la sutã. A apãrut într-un
singur joc timp de 70 de minute. De
menþionat cã dupã aceste douã sta-
gii nu existã niciun accidentat, ceea
ce este foarte important. E lucrul
care bucurã cel mai mult: nu e nici-
un accidentat, iar bãieþii au continui-
tate în pregãtire ºi jocuri”.  

Mogoºanu mizeazã pe Mãzãra-
che, atacantul pe care l-a avut sub
comandã ºi la echipa satelit: “Este
un jucãtor cu o vitezã extraordina-
rã. Ne va ajuta mult. Mai sunt multe
de pus la punct, este un tânãr care
nu a evoluat pânã acum decât la
nivelul ligii a treia. Dacã va învãþa
anumite lucruri, Mãzãrache va fi
un jucãtor de viitor”.

Cât despre juniorii promovaþi la
echipa mare, Mogoºanu a preci-
zat: “Au început sã înþeleagã rigo-
rile ºi cerinþele Ligii 1. Sper ca într-
o perioadã scurtã de timp unul sau
doi dintre ei sã facã pasul la echipa
mare. Juniorii trebuie sã munceas-
cã zi de zi, sã fie serioºi ºi sã în-
magazineze cât mai multe cunoº-
tinþe. Ivan deja a fãcut pasul spre
echipa naþionalã, ºi Burlacu are

calitãþi, dar va trebui sã munceas-
cã mult mai mult pentru a veni ra-
pid aproape de nivelul echipei”.

Pentru reluarea campionatului,
staff-ul tehnic considerã cã esenþi-
alã este victoria în meciul cu Petro-
lul: “Ne propunem sã jucãm un fot-
bal cât mai bun, ofensiv ºi agresiv.
Este important primul joc de cam-
pionat, cu Petrolul, trebuie sã-l câº-
tigãm neapãrat. Suntem adepþii po-
liticii paºilor mãrunþi, în care vrem
sã gestionãm bine fiecare zi, fieca-
re antrenament, astfel încât la ora
meciului sã fim în cea mai bunã
formã ºi sã câºtigãm cele trei punc-
te. Avem 7 zile de antrenamente, vor
reveni ºi bãieþii de la echipa naþio-
nalã – Ivan, Mateiu ºi Vãtãjelu, iar
împreunã sã punem la punct deta-
liile legate de organizarea jocului”.
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