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Drama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama Colegiului
Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”

Colegiul Naþional „Carol I”
a devenit subiect de dezbatere,
atât în spaþiul virtual, cât ºi în
sala de ºedinþã a CLM Craio-
va. ªi, nu în ultimul rând, în
timpul conferinþelor de presã
susþinute pe la sediile partide-
lor politice. Ieri, a ieºit la
rampã, cu o poziþie interesantã
am spune noi, consilierul local
Pavel Badea, candidatul PNL la
Primãria municipiului Craiova,
care a vorbit mai puþin în
calitate de om politic ºi mai
mult în calitate de pãrinte.
Dincolo de conjunctura electo-
ralã în care poate fi circum-
scrisã o astfel de poziþie,
realitatea este, într-adevãr,
una destul de dureroasã
pentru orice cetãþean al
acestui oraº, dar mai ales
pentru un absolvent al acestei
prestigioase instituþii de
învãþãmânt. Pentru prima oarã
în istoria acestui colegiu, unul
care s-a aflat întotdeauna pe
podiumul olimpiadelor naþio-
nale ºi internaþionale ºi de pe
bãncile cãruia au plecat, la
universitãþi celebre din Europa
ºi SUA, nume care astãzi fac
cinste oraºului ºi þãrii noastre,
se invocã deja evacuarea,
mutarea elevilor fie în clãdiri
anexe, dar chiar în alte colegii.
ªi asta pentru cã pãrinþii îºi
pun serios problema siguranþei
copiilor lor. Fãrã sã ai vreo
legãturã cu aceastã unitate de
învãþãmânt, de fost absolvent
sau de pãrinte, poþi sã observi
starea de degradare avansatã a
clãdirii. Afiºele mari, care au
fost lipite preventiv pe zidurile
exterioare cu atenþionarea
„cade tencuiala”, te fac sã-þi
pui o întrebare normalã: cum
de s-a ajuns aici?
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O nouã stafieO nouã stafieO nouã stafieO nouã stafieO nouã stafie
bântuie prinbântuie prinbântuie prinbântuie prinbântuie prin
EuropaEuropaEuropaEuropaEuropa

Nu existã lunã ori chiar sãptãmâ-
nã în care, avide de senzaþional,
media de la noi ori de aiurea sã nu
vesteascã o apocalipsã. Ignorând
însã tocmai senzaþionalul cu vãdit
gust „ezoteric”, adevãrul este cã, din
o suitã de cauze a cãror evidenþã nici
nu mai trebuie demonstratã, semne
mai mult decât neliniºtitoare, mai ales
aici, pe bãtrânul continent european,
existã îndestulãtoare. ªi nu am în
vedere nici derapaje de ordin „stra-
tegic” din sânul UE, nici mãcar cri-
zele de tot felul, inclusiv cea a imi-
graþiei, în sine cu efecte catastrofale
deja resimþite, ci, mai nou, conflic-
tul, deocamdatã la nivel propagan-
distic, dintre Rusia ºi NATO.

Pacienþ i iPacienþ i iPacienþ i iPacienþ i iPacienþ i i
care refuzãcare refuzãcare refuzãcare refuzãcare refuzã
programeleprogrameleprogrameleprogrameleprogramele
de prevenþiede prevenþiede prevenþiede prevenþiede prevenþie
ar puteaar puteaar puteaar puteaar putea
sã plãteascãsã plãteascãsã plãteascãsã plãteascãsã plãteascã
tratamentult ratamentult ratamentult ratamentult ratamentul

Românii care refuzã sã parti-
cipe la programele de diagnostic
ºi apoi se îmbolnãvesc ar putea
plãti costurile tratamentului. Aºa
prevede un proiect legislativ sem-
nat de 130 de parlamentari. Prin-
tre cei care ar putea fi obligaþi sã
achite costurile medicamentelor
se numãrã ºi bolnavii de cancer.

Dosar penalDosar penalDosar penalDosar penalDosar penal
la Spitalulla Spitalulla Spitalulla Spitalulla Spitalul
din Segarceadin Segarceadin Segarceadin Segarceadin Segarcea
dupã moarteadupã moarteadupã moarteadupã moarteadupã moartea
unei pacienteunei pacienteunei pacienteunei pacienteunei paciente

Crearea deCrearea deCrearea deCrearea deCrearea de
cooperative estecooperative estecooperative estecooperative estecooperative este
o soluþie pentruo soluþie pentruo soluþie pentruo soluþie pentruo soluþie pentru
relansarearelansarearelansarearelansarearelansarea
micilor fermierimicilor fermierimicilor fermierimicilor fermierimicilor fermieri
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Vremea va fi
mai caldã decât
în mod obiºnuit

Astãzi, vremea va fi mai
caldã decât în mod obiºnuit în
prima decadã a lunii februarie,
cu precãdere în regiunile
intracarpatice. Astfel, tempera-
turile maxime se vor încadra
între 4 ºi 14 grade, iar cele
minime între -10 grade în
depresiunile Carpaþilor Orien-
tali ºi 6...7 grade în Dealurile
Banatului, informeazã Adminis-
traþia Naþionalã de Meteorolo-
gie (ANM).

Cerul va fi variabil, cu
înnorãri temporare, îndeosebi
noaptea în vest ºi nord-vest,
unde pe arii restrânse va ploua
slab. Spre sfârºitul intervalului,
în nordul Carpaþilor Orientali
ºi în Munþii Apuseni, la altitu-
dini mari, vor fi ºi precipitaþii
sub formã de lapoviþã sau
ninsoare. Vântul va sufla slab ºi
moderat, cu unele intensificãri
la munte, dar ºi în partea de
vest ºi cea de rãsãrit a teritoriu-
lui. Dimineaþa ºi noaptea, în
zonele joase de relief din
centru, sud ºi est vor fi condiþii
de ceaþã.

Mâine, vremea va fi mult mai
caldã decât în mod obiºnuit la
aceastã datã; temperaturile
maxime se vor încadra între 6 ºi
16 grade, cu cele mai ridicate
valori în vestul teritoriului, iar
cele minime vor fi cuprinse între
-5 grade în depresiunile Carpa-
þilor Orientali ºi 8...9 grade în
Dealurile Banatului. În regiuni-
le din vestul, nord-vestul ºi
centrul þãrii vor fi înnorãri
temporare, pe arii restrânse va
ploua slab, iar în zona montanã
înaltã precipitaþiile vor fi ºi sub
formã de lapoviþã sau ninsoare.
În restul teritoriului, cerul va fi
variabil, iar în zonele joase de
relief, dimineaþa ºi noaptea,
izolat va fi ceaþã. Vântul va
avea intensificãri în regiunile
vestice ºi la munte, unde în a
doua parte a intervalului
rafalele vor depãºi local 60 km/
h, iar în rest va sufla slab ºi
moderat, cu intensificãri
izolate, temporare în est ºi în
centru.

Distribuirea kit-urilor medicale
pentru rãniþii din Colectiv a fost re-
luatã dupã ce o problemã de comuni-
care dintre Crucea Roºie ºi Unifarm,
firma care aprovizioneazã medicamen-
tele necesare, a stârnit controverse
faþã de preþurile kit-urilor.

Kit-urile cu medicamente ºi creme
pentru rãniþii în urma incendiului din
Colectiv sunt mai nou personalizate,
dupã ce au fost, vreme de câteva sãp-
tãmâni, în centrul unei dispute me-
diatice între Crucea Roºie din Româ-
nia ºi Unifarm, companie din subor-
dinea Ministerului Sãnãtãþii. Iniþial,
kit-urile nu au fost personalizate
dupã nevoile fiecãrui pacient, însã
mai mulþi rãniþi au atras atenþia cã
acea componenþã standard pe care
au avut-o cele 70 de kit-uri distribui-
te de Unifarm nu corespundea cerin-
þelor tuturor. În plus, cremele ºi gelu-
rile pentru tratarea arsurilor pe care
le conþineau kit-urile nu ajungeau la
totalul de 2.800 de lei, cât s-a comu-
nicat iniþial cã este costul lor.

În urma acestor plângeri, Crucea
Roºie a comunicat pe 29 ianuarie, prin

Dacian Cioloº vine la dezbatereaDacian Cioloº vine la dezbatereaDacian Cioloº vine la dezbatereaDacian Cioloº vine la dezbatereaDacian Cioloº vine la dezbaterea
privind legea electoralãprivind legea electoralãprivind legea electoralãprivind legea electoralãprivind legea electoralã

Premierul Dacian Cioloº participã astãzi, la Ca-
mera Deputaþilor, la ora premierului, în care este
programatã dezbaterea privind legislaþia electora-
lã, liderul deputaþilor PNL, Eugen Nicolãescu, co-

mentând cã aºteaptã ca ºeful Executivului sã le
explice cum se face democraþia realã cu un singur
tur. Dezbaterea intitulatã “Legislaþia electoralã ro-
mâneascã trebuie sã asigure o mai bunã reprezen-
tativitate a cetãþenilor” are loc începând cu ora 16.00.
Purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a
precizat pentru Mediafax cã premierul va rãspunde
invitaþiei PNL ºi va participa la dezbatere.

Pe de altã parte, întrebat ieri, într-o conferinþã
de presã, ce vor discuta cu premierul Dacian Cio-
loº, liderul deputaþilor liberali, Eugen Nicolãescu, a
spus cã aºteaptã sã vadã care este poziþia acestuia
cu privire la alegerea primarilor. “Aºteptãm ca dom-
nul Cioloº sã vinã ºi sã ne explice cum se face o
democraþie realã fãrã sã respecþi o majoritate atunci
când alegi un primar”, a comentat Nicolãescu.

Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor a apro-
bat, sãptãmâna trecutã, dezbaterea politicã solici-
tatã de Grupul PNL cu tema “Legislaþia electoralã
româneascã trebuie sã asigure o mai bunã repre-
zentativitate a cetãþenilor”, la care este invitat pre-
mierul Dacian Cioloº. Decizia a fost luatã dupã ce,
luni, premierul Dacian Cioloº a discutat cu liderii

fiecãrui partid parlamentar cu privire la propune-
rea PNL de modificare a legii privind alegerea pri-
marilor în sensul revenirii la douã tururi de scrutin.
În condiþiile în care aceastã propunere a fost sus-
þinutã doar de PNL ºi Miºcarea Popularã, iar PSD
ameninþa cu boicotarea alegerilor, premierul a anun-
þat cã nu existã o majoritate parlamentarã care sã
susþinã amendarea legii ºi cã decizia aparþine Par-
lamentului.

Liberalii îi ceruserã sã modifice legea prin ordo-
nanþã de urgenþã, ei având depus la Parlament ºi
un proiect de lege care se aflã la comisii, în Senat.
PNL a venit cu aceastã iniþiativã dupã ce, în vara
anului trecut, a fost de acord cu menþinerea alege-
rii primarilor într-un singur tur de scrutin, prevede-
re inclusã în pachetul de legi electorale adoptat de
Legislativ în 2015.

Alegerea primarilor în douã tururi de scrutin era
inclusã ºi în varianta iniþialã a programului de gu-
vernare prezentat de premierul Dacian Cioloº, însã
dupã discuþiile cu liderii partidelor dinaintea votu-
lui de învestire a Guvernului, prevederea a fost
eliminatã.

Disputã între Unifarm ºi Crucea Roºie
pe kit-urile medicale pentru rãniþii din Colectiv

Legea dãrii în platã ar putea conduce la apariþia
în România a unor “soluþii de finanþare supuse
legislaþiei altor state”, în contextul în care piaþa
Uniunii Europene este liberã pentru serviciile fi-
nanciare, a declarat, vineri, viceguvernatorul BNR,
Bogdan Olteanu.

“Capacitatea ºi inventivitatea cetãþeanului care
doreºte sã ia credit, respectiv a industriei care
doreºte sã facã afaceri sunt mari. Putem sã întâl-
nim foarte multe scenarii. Este util sã realizãm cã
ne aflãm pe o piaþã a Uniunii Europene care este
liberã pentru serviciile financiare ºi cã este posi-
bil sã aparã soluþii de finanþare supuse legislaþiei
altor state, dacã acelea vor fi mai atrãgãtoare pen-
tru consumatori. Pot sã aparã foarte multe formu-
le complicate. Ceea ce noi ne-am dori ºi am suge-
ra este ca în urma legiferãrii sã fie soluþii simple,
clare ºi transparente, mai curând decât soluþii ex-
trem de complicate care evite o legiferare care
împiedicã creditarea. De aceea preferãm sã defi-
nim foarte clar ºi cine este cel care are nevoie sã
fie ajutat, pentru ce ºi, de asemenea, sã gãsim
acele soluþii care sã permitã ca ºi dupã adoptarea
unei asemenea legislaþii sã poatã sã existe credi-
te cu avans suficient de mic, încât generaþiile ti-

intermediul unui comunicat, cã nu va
onora nicio platã pentru kit-urile me-
dicale pânã nu se va primi clarificãri-
le necesare, legat de situaþia kit-uri-
lor medicale, de la instituþiile implica-
te. Crucea Roºie a spus cã nu a pri-
mit niciun document sau vreo factu-
rã în acest sens de la Unifarm, motiv
pentru care nu a achitat kit-urile dis-
tribuite pânã acum. Însã, situaþia ara-
tã altfel din perspectiva celor de la
Unifarm.

Directorul companiei, Adrian Ionel,
a explicat pentru Mediafax cã în baza
acordului semnat între Unifarm ºi Cru-
cea Roºie, urmeazã sã le trimitã o fac-
turã cu toate produsele achiziþionate
la sfârºitul perioadei de distribuire. El a
detaliat ºi cum s-au produs evenimen-
tele din punct de vedere cronologic.

Dupã tragedia din Colectiv, în pe-
rioada post-externare a pacienþilor din
spitale, Crucea Roºie a venit cu ideea
sã distribuie kit-uri, soluþia lor având
costuri de cumpãrare cu 30% - 40%
mai mari decât cele obiºnuite, a expli-
cat Adrian Ionel. “Le-am zis cã vor
cheltui bani în plus, fiindcã au vrut

iniþial sã se ducã sã cumpere de la
farmacii. Atunci ne-au cerut ajutorul
ºi am încheiat un acord. Kit-urile sunt
stabilite de o comisie de medici ºi de
Ministerul Sãnãtãþii. Iniþial s-a agreat,
dupã aceea nu ºtiu ce s-a întâmplat,
cã a mai durat o lunã ºi ceva de zile
timp în care au tot negociat, nu numai
dânºii, ci ºi alte douã-trei fundaþii, cu
Ministerul Sãnãtãþii. Cert e cã dupã o
lunã de zile au ajuns la acea soluþie pe
care noi le-am propus-o iniþial. Ne-am
apucat de lucru, am primit un kit iniþial
format dintr-un numãr de 30 de repe-
re, care costau 2.800 de lei. Am cãutat
produsele din kit, i-am sunat pe cei de
la Crucea Roºie ºi le-am comunicat cã
produsele nu sunt integral în þarã,
dureazã pânã se comandã. Crucea
Roºie ºi Ministerul Sãnãtãþii ne-au
spus: daþi drumul urgent la ce aveþi,
pentru pacienþi. Noi le-am dat drumul
în componenta în care erau atunci,
urmând ca ulterior sã completãm cu
restul substanþelor pe mãsurã ce ele
vin. Asta a fost toatã povestea. Aºa
au ajuns sã coste 1.250 - 1.500 aceste
kit-uri care urmau sã fie completate.

În momentul de faþã, prin personaliza-
re se pot ajunge ºi la comenzi de 5.000
de lei”, a detaliat directorul Unifarm.

El a spus cã, de la caz la caz, o
cremã poate sã valoreze între 10 lei ºi
300 - 400 de lei. Ionel a mai spus cã la
sfârºitul operaþiunii va fi întocmitã o
facturã, care va fi trimisã Crucii Roºii
conform acordului scris dintre pãrþi,
dar a adãugat cã le-a transmis celor
de la Crucea Roºie care sunt preþuri-
le pentru fiecare componentã în par-
te ºi care sunt cheltuielile logistice
fãcute de Unifarm

“Dacã nu ne înþelegem, vom apli-
ca toate metodele pe cale amiabilã. Le
punem la dispoziþie ce doresc. Banii
nu conteazã ºi vã spun sincer, chiar
dacã cei de la Crucea Roºie nu vor
dori sã plãteascã, nu îmi pun nicio pro-
blemã, ne asumãm noi”, a spus direc-
torul Unifarm Adrian Ionel. În ceea ce
priveºte o posibilã soluþionare în in-
stanþã a neînþelegerii dintre cele douã
entitãþi, el a spus cã niciodatã nu pre-
ferã aceastã cale ºi cã Unifarm nu a
mai avut probleme cu niciunul dintre
partenerii de pânã acum.

Olteanu, BNR: Darea în platã ar putea aduce
“soluþii de finanþare supuse legislaþiei altor state”

nere sã ºi le permitã”, a afirmat Olteanu,
într-o conferinþã de presã.

Viceguvernatorul a refuzat, însã, sã
afirme explicit, rãspunzând unei întrebãri,
dacã bãnci din alte þãri UE vor putea sã
dea credite în România, în baza pieþei li-
bere a serviciilor financiare din UE, fãrã a
i se aplica legea dãrii în platã. “Serviciile
financiare circulã liber în întreg spaþiul
european. Cei care vor dori sã gândeascã
o asemenea schemã, o vor gândi. (...) De-
pinde dupã caz. O bancã (strãinã, n.r.) nici
nu trebuie sã vinã în România, ea poate sã opere-
ze inclusiv de acolo. (...) Nu trebuie sã-þi înfiinþezi
bancã în România pentru a da credite în România,
aºa cum o bancã din România nu trebuie sã-ºi
înfiinþeze o societate bancarã proprie în Italia ca
sã dea credite în Italia. Le poate da de aici. Sau
alte operaþiuni bancare. (...) ªi acum puteþi lua
credit de la o bancã strãinã. Rãspunsul este dupã
caz ºi în funcþie de legislaþia din þara strãinã ºi din
România. Nu existã un rãspuns standard, existã
diverse ipoteze”, a spus el.

Potrivit legii dãrii în platã, debitorul va ceda
toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului,

în situaþia în care executarea obligaþiilor asumate
prin contractul de credit a fost garantatã cu douã
sau mai multe bunuri. Modificãrile au fost intens
criticate de cãtre reprezentanþii bãncilor.

În decembrie, preºedintele Klaus Iohannis a
transmis Parlamentului cererea de reexaminare
asupra legii privind stingerea creditelor prin da-
rea în platã a imobilelor, invocând faptul cã acest
proiect este binevenit, însã forma adoptatã de
Legislativ, în loc sã-i ajute pe cei cu credite, riscã
sã creeze “dificultãþi”. Proiectul de lege ar fi tre-
buit sã fie dezbãtut mâine în Comisia Juridicã a
Senatului, însã discuþiile au fost amânate.
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Potrivit propunerii legislative,
semnatã de 128 de parlamentari,
majoritatea de la PNL, autoritãþile
ar urma sã elaboreze un Program
Naþional de Prevenþie multianual,
finanþat cu nu mai puþin de 10% din
sumele alocate sistemului naþional
de sãnãtate. În proiect se prevede
ca toþi cetãþenii români  sã aibã drep-
tul de a beneficia de programele,
mãsurile ºi acþiunile de prevenþie,
indiferent de calitatea lor de asigu-
rat. Pentru cei care se menþin sã-
nãtoºi sunt propuse stimulente în
bani. Potrivit proiectului, bonusu-
rile de la casa de asigurãri vor fi
transferate într-un cont personal de
economii doar pentru cheltuieli cu
sãnãtatea. Ca sã primeascã stimu-
lentele, titularul trebuie sã prezinte
o stare bunã de sãnãtate sau, dupã
caz, sã demonstreze cã respectã

Pacienþii care refuzã programele de prevenþie ar putea sãPacienþii care refuzã programele de prevenþie ar putea sãPacienþii care refuzã programele de prevenþie ar putea sãPacienþii care refuzã programele de prevenþie ar putea sãPacienþii care refuzã programele de prevenþie ar putea sã
plãteascã tratamentulplãteascã tratamentulplãteascã tratamentulplãteascã tratamentulplãteascã tratamentul

Românii care refuzã sã participe la programele de
diagnostic ºi apoi se îmbolnãvesc ar putea plãti cos-
turile tratamentului. Aºa prevede un proiect legisla-
tiv semnat de 130 de parlamentari. Printre cei care
ar putea fi obligaþi sã achite costurile medicamente-
lor se numãrã ºi bolnavii de cancer.

întocmai sfaturile medicilor. În
plus, trebuie sã arate cã participã
la competiþii sportive.

600 de milioane de euro
pentru prevenþie

Astfel, asiguraþii pot sã suporte
costurile unor tratamente care alt-
fel ar fi fost în totalitate gratuite.
De exemplu, o pacientã cu cancer
mamar depistat în stadiul 3 care a
refuzat participarea la programele de
depistare prin mamografie poate fi
obligatã sã suporte o contribuþie la
costurile curative în cuantum de
10% sau 20%, dar fãrã a depãºi
anumite limite care se stabilesc prin
contractul-cadru sau un pacient cu
hipertensiune arterialã care a refu-
zat sã se prezinte la controlul medi-
cal, solicitat de medic, poate fi obli- gat sã suporte nu doar 50% din

costul tratamentului, ci 50% din
toate costurile de diagnostic ºi tra-
tament, inclusiv concediile de boa-
lã determinate. Scopul este, potrivit
semnatarilor proiectului, acela de a
crea iniþial un mecanism de bonifi-
caþii care sã fie coroborat, în prima
etapã, cu acþiuni susþinute de infor-
mare a beneficiarilor despre mãsuri-
le de prevenþie. Într-o etapã ulterioa-
rã, probabil într-un termen rezonabil
de 5 ani, sã fie implementate ºi apli-
cate mãsurile penalizatoare.

Programele de prevenþie vor fi
finanþate din bugetul de stat, 10%
din totalul fondurilor de sãnãtate
dintr-un an pentru acþiunile de pre-
venþie, ceea ce înseamnã peste
600 de milioane de euro. Pentru
aplicarea legii, echipele de medici
ºi profesioniºti în sãnãtate publi-
cã vor elabora norme de aplicare

astfel încât sã se ia în considera-
re specificul riscurilor de naturã
medicalã, patologiilor din Româ-
nia, condiþiilor de logisticã, con-
diþiilor din diverse zone ale þãrii,
în aºa fel încât toþi cetãþenii sã be-
neficieze de servicii de prevenþie.

40.000 de doljeni nu au
nici mãcar medic de familie
Acest proiect apare în ciuda fap-

tului cã, numai în judeþul Dolj,
aproximativ 40.000 de persoane nu
au acces la serviciile medicale ele-
mentare ºi nu se regãsesc pe lista
vreunui medic de familie. În plus,
la nivelul judeþului Dolj, la aceastã
datã, existã în continuare un defi-
cit de medici specialiºti, în mod
special în mediul rural. Specialitã-
þile deficitare sunt:  oncologie me-
dicalã, diabet zaharat, nutriþie ºi boli

metabolice, hematologie precum ºi
endocrinologie, neurologie pedia-
tricã ºi psihiatrie pediatricã.

În prezent, existã un singur pro-
gram pentru diagnosticul precoce
al cancerului. Femeile între 25 ºi
64 de ani pot face gratis teste
Babeº-Papanicolau chiar dacã nu
au semne de boalã. Dar numai ju-
mãtate dintre medicii de familie s-
au înscris în programul gratuit.
Rezultatele vin târziu fiindcã sunt
prea puþini anatomopatologi.

Anual, în România sunt dia-
gnosticate aproximativ 80.000 de
cazuri noi de cancer ºi aproape
30.000 de decese sunt provocate
de aceastã boalã. Reprezentanþii
asociaþilor de pacienþi susþin cã
pentru afecþiunile hematologice lip-
sesc ºapte medicamente, iar pen-
tru oncologie la fel.

RADU ILICEANU

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi, Substanþe Peri-
culoase Dolj au urmãrit, ºi în anul
2015, creºterea gradului de sigu-
ranþa a cetãþenilor prin activitãþile
desfãºurate vizând prevenirea, des-
coperirea ºi constatarea infracþiu-
nilor la regimul armelor ºi muniþii-
lor, autorizarea persoanelor fizice
ºi juridice pentru a deþine arme ºi
muniþii, prevenirea, descoperirea ºi
constatarea infracþiunilor la regimul
materiilor explozive; asigurarea res-
pectãrii prevederilor legale privind
regimul substanþelor periculoa-
se  ºi foarte periculoase, produse-
lor de protecþie a plantelor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor,
poliþiºtii au organizat 41 acþiuni ºi
749 controale punctuale la persoa-
ne fizice ºi juridice având drept
scop verificarea modului în care
sunt respectate prevederile legale

Aproape 4.000 kg de articoleAproape 4.000 kg de articoleAproape 4.000 kg de articoleAproape 4.000 kg de articoleAproape 4.000 kg de articole
pirotehnice ºi 100 de armepirotehnice ºi 100 de armepirotehnice ºi 100 de armepirotehnice ºi 100 de armepirotehnice ºi 100 de arme
confiscate anul trecut de poliþiºticonfiscate anul trecut de poliþiºticonfiscate anul trecut de poliþiºticonfiscate anul trecut de poliþiºticonfiscate anul trecut de poliþiºti

din acest domeniu. Ca urmare a
acestor activitãþi ºi a investigaþiilor
desfãºurate, poliþiºtii din cadrul
Serviciului Arme, Explozivi, Sub-
stanþe Periculoase au constatat-
 221 infracþiuni, dintre acestea 142
vizând nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor, alte 41 la regi-
mul materialelor explozive, iar 27
pe linie de braconaj.

„Pe parcursul anului 2015, po-
liþiºtii serviciului au dispus indis-
ponibilizarea a 100 arme, 1.850
cartuºe, 3940 kg articole piroteh-
nice, dar ºi 225 kg substanþe toxi-
ce pentru protecþia plantelor. De
precizat este ºi faptul cã, în urma
neregulilor constatate, poliþiºtii
doljeni au anulat ºi suspendat
dreptul de deþinere, port ºi folosire
a unor arme ºi muniþii, letale sau
neletale, la peste 150 de persoa-
ne”, a precizat agent ºef adjunct

Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

În plus, reprezen-
tanþii IPJ Dolj atrag
atenþia asupra ulti-
melor modificãri
aduse anul acesta
Legii nr. 295/2004
privind regimul ar-
melor ºi muniþiilor în
baza cãrora deþinã-
torii de arme neleta-
le supuse autorizã-
rii, în momentul în care se prezin-
tã la prelungirea valabilitãþii permi-
sului de armã trebuie sã facã ºi
dovada absolvirii unor cursuri de
iniþiere pe linie de arme ºi muniþii.
Acest lucru este valabil ºi pentru
cei care intenþioneazã sã devinã
acum deþinãtori de arme, mai exact
cei aflaþi la prima autorizare.

De asemenea, noile prevederi
legale limiteazã numãrul de cartu-
ºe pe care îl pot deþine proprietarii
de arme la 25 de bucãþi Toþi deþi-
nãtorii de arme vor fi notificaþi de
poliþiºti cu cel puþin 6 luni înainte
de expirarea valabilitãþii permisului
de armã, iar persoanele care nu se
prezintã, în termen de 5 ani de la

eliberarea permisului de armã sau
de la ultima prelungire, încalcã pre-
vederile art. 342, alin 6 din Cod Pe-
nal, ceea ce constituie infracþiune
ºi se soldeazã ºi cu ridicarea ar-
mei, au mai precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Otilia Constantin, în vârstã de
67 de ani, din comuna doljeanã
Cerãt, a ajuns, sãptãmâna trecutã,
la Spitalul Orãºenesc Segarcea,
pentru a se opera la un picior. In-
tervenþia chirurgicalã a decurs
bine, însã pentru cã avea dureri, o
asistentã i-a administrat Piafen, deºi
pacienta era alergicã. Femeia a fã-
cut ºoc anafilactic ºi a decedat. Mai
exact, deºi în fiºa de observaþie a
femeii scria cã este alergicã la al-

Judecãtorii Tribunalului Dolj
au pronunþat, joi, 4 februarie
a.c., sentinþa, în cazul doljeanu-
lui care a ucis o femeie din co-
muna Lipovu pentru cã i-a refu-
zat avansurile, aruncându-i ca-
davrul într-un lan de floarea-soa-
relui. Pentru cã autorul, Marius
Marin, de 34 de ani, din Lipovu,
a recunoscut comiterea faptei ºi
a cerut sã beneficieze de redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã, judecãtorii de la Tri-
bunal l-au condamnat la 10 ani
de puºcãrie: „condamnã pe in-
culpatul MARIN MARIUS la
pedeapsa principalã de 10 ani
închisoare cu executare în regim
de detenþie. Deduce din pedeap-
sa aplicatã inculpatului MARIN
MARIUS durata reþinerii  ºi
ares tãr i i  prevent ive  de  la
15.07.2015 la zi”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Judecãtorii
l-au menþinut pe inculpat dupã
gratii ºi l-au obligat la plata su-
mei de 1850 lei cheltuieli judi-
ciare. Atât bãrbatul condamnat,
cât ºi procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, cei
care l-au trimis în judecatã, pot
face apel, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova.  

Dosar penal la Spitalul din SegarceaDosar penal la Spitalul din SegarceaDosar penal la Spitalul din SegarceaDosar penal la Spitalul din SegarceaDosar penal la Spitalul din Segarcea
dupã moartea unei pacientedupã moartea unei pacientedupã moartea unei pacientedupã moartea unei pacientedupã moartea unei paciente

Poliþiºtii doljeni au deschis un dosar penal dupã ce, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, o femeie de 67 de ani a murit în
Spitalul din Segarcea în urma unei injecþii cu piafen. O asisten-
tã de la unitatea medicalã i-a administrat pacientei calmantul,
asta deºi în fiºa de observaþie scria cã este alergicã, lucru
recunoscut de conducerea spitalului.

gocalmin, asistenta i-a fãcut o in-
jecþie cu Piafen, care conþinea ºi
substanþa ce i-a fost fatalã femeii.

Disperaþi, membrii familiei au
cerut explicaþii conducerii unitãþii
medicale, în condiþiile în care ei
anunþaserã despre alergia femeii.
Directorul Spitalului din Segarcea,
Doru Golfiþã, a recunoscut cã vina
îi aparþine asistentei: „Pacienta ar
fi fost alergicã la algocalmin ºi
asistenta i-a fãcut piafen. Trebu-

ia sã nu facã dacã ºtia cã e aler-
gicã la algocalmin. Este notat în
foaie de observaþie alergie la al-
gocalmin. Normal era sã se uite.
E obligaþia lor sã se uite”, a de-
clarat acesta.

Pentru cã raportul preliminar
medico-legal de dupã autopsie
confirmã cã decesul femeii s-a
produs din cauza ºocului anafilac-
tic, poliþiºtii doljeni au deschis un
dosar penal, urmând ca la finali-
zarea anchetei sã se dispunã so-
luþia corespunzãtoare prin Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Segar-
cea. Familia victimei a anunþat cã
va sesiza ºi Colegiul Medicilor
Dolj, pentru cã îºi doreºte sã plã-
teascã asistenta vinovatã.

Ucigaºul de la Lipovu, condamnat la 10 ani de detenþie
Autorul crimei din comuna doljeanã

Lipovu, bãrbatul de 34 de ani care a
ucis cu sânge rece o localnicã de 33
de ani ºi a aruncat-o, dezbrãcatã, într-
un lan de floarea-soarelui de la margi-
nea localitãþii, a fost condamnat la 10
ani de închisoare. Bãrbatul a recunos-
cut faptele ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea limitelor de pedeapsã, soli-

citare admisã de instanþã. Hotãrârea,
pronunþatã joi, 4 februarie a.c. de Tri-
bunalul Dolj, nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Cra-
iova. Doljeanul a fost acuzat s-a ener-
vat atât de tare pentru cã victima i-a
refuzat avansurile, încât a lovit-o re-
petat cu o furcã ºi cu coada acesteia
pânã i-a zdrobit capul.

Trupul victimei, gãsit într-un lan
de floarea-soarelui

Reamintim cã, pe 13 iulie 2015,
în jurul orei 21.00, poliþiºtii din
comuna Lipovu erau anunþaþi cã,
în extravilanul localitãþii, într-un lan
de floarea-soarelui, a fost gãsit
cadavrul unei femei, complet dez-
brãcat ºi parþial devorat de anima-
lele sãlbatice. Priveliºtea a fost
cumplitã pentru bãrbatul care s-a
dus sã-ºi inspecteze cultura ºi a
gãsit victima fãrã piciorul stâng,
cu craniul ºi toracele la vedere.
Oamenii legii au ajuns rapid la faþa
locului, au izolat perimetrul, ulte-
rior în zonã fãcându-ºi apariþia
echipe de cercetare formate din
poliþiºti criminaliºti ºi coordonate
de un procuror din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Pânã la lãsarea întunericului anche-
tatorii reuºiserã doar sã stabileas-
cã faptul cã victima nu fusese uci-
sã în locul respectiv, ci fusese
aruncatã acolo, întrucât nu era sân-
ge în zonã. Cadavrul a fost ridicat
ºi transportat la morgã, unde me-
dicii legiºti, în urma autopsiei, au
stabilit cã era vorba despre o cri-
mã. Potrivit raportului preliminar
medico-legal, moartea victimei a

fost violentã ºi s-a datorat hemo-
ragiei ºi dilacerãrii meningo-cere-
brale, urmare a unui traumatism
cranio-cerebral cu fracturã mul-
tieschiloasã de boltã ºi bazã de cra-
niu. Leziunile traumatice s-au pu-
tut produce prin compresiune în-
tre douã planuri dure (cãlcare), lo-
vire cu un corp dur.
Fiica vitregã a victimei a oferit
un „fir” important

În acest condiþii, marþi dimineaþã
anchetatorii au pornit din nou la
Lipovu, încercând sã afle cum ºi-
a gãsit sfârºitul victima, Floriana
Ploºteanu, de 33 de ani din locali-
tate. Fiica vitregã a victimei a fost
cea care le-a oferit cel mai impor-
tant indiciu, dupã ce ºi-a amintit
cã, în timp ce discutau la telefon,
pe lângã mama sa, care mergea pe
jos cãtre Radovan, a trecut un bãr-
bat care a strigat-o ºi întrebând-o
ce se întâmplã, Floriana i-a spus
cã e „Traian al lui Zorinel” care tre-
ce cu cãruþa pe lângã ea. Oamenii
legii l-au cãutat prin comunã pe
„Traian al lui Zorinel”, reuºind sã
afle cã este vorba, de fapt, despre
Marius Marin, de 34 de ani, din
localitate. Bãrbatul a fost adus la
Postul de Poliþie, a fost luat la în-
trebãri, însã nu a spus nimic, in-
sistând cã el nu are nici o treabã
cu crima sau cu victima. Între timp
însã anchetatorii au reuºit sã des-
copere locul crimei, hainele victi-
mei, pline de sânge ºi mai multe
bucãþi de lemn, din ceea ce fusese
o coadã de furcã. Pus în faþa pro-
belor descoperite de anchetatori,

Marius Marin a recunoscut cã a
trecut cu cãruþa pe lângã femeie,
pe câmp, s-a întors dupã ea, i-a
fãcut avansuri, însã a fost refuzat,
aºa cã de ciudã a lovit-o cu furca
în cap, apoi cu coada acesteia,
pânã s-a rupt în mai multe bucãþi.
A tras-o apoi în lanul de floarea-
soarelui unde a dezbrãcat-o, rupân-
du-i hainele. Dându-ºi seama cã nu
mai miºcã, bãrbatul a pus-o în cã-
ruþã ºi ºi-a continuat deplasarea cu
ea cãtre Radovan, însã dupã vreo
500 de metri a intrat cu cãruþa
pânã în mijlocul plantaþiei lanului,
unde într-un  loc circular, din care
vegetaþia lipsea, a aruncat cada-
vrul, pe care l-a  acoperit cu lu-
cerna cositã pe care o avea în cã-
ruþã, apoi a plecat cãtre casã. Ul-
terior bãrbatul s-a hotãrât sã sca-
pe ºi de cãruþa cu care transpor-
tase victima. A demontat-o, ajutat
de un prieten cãruia îi spusese cã

a lovit o maºinã ºi nu vrea sã fie
descoperit de  proprietarul aces-
teia, a  ascuns structura metalicã
în spatele unei locuinþe abando-
nate care aparþinuse cumnatului
sãu, într-o  zonã cu vegetaþie sãl-
baticã  înaltã, iar pãrþii de lemn i-
a dat foc, rãmãºiþele fumegânde
fiind descoperite de anchetatori.
Mai mult, ºi-a cumpãrat o altã
cãruþã ºi a schimbat ºi potcoavele
calului. Din fericire, toate acestea
nu l-au ajutat sã scape. Pe 14 iulie
bãrbatul a fost adus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat ºi reþinut
pentru 24 de ore sub acuzaþia de
omor, iar o zi mai târziu Marius
Marin a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile, mãsu-
ra fiind prelungitã ulterior.
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Colegiul Naþional „Carol I” ºi soluþiile care
se impun, în mod impetuos acum, pentru
ca aceastã clãdire de patrimoniu sã nu se
distrugã total. Acestea ar fi numai proble-
mele de suprafaþã ale uneia dintre cele mai
galonate unitãþi de învãþãmânt din þarã, do-
vadã fiind palmaresul greu de egalat
al acestor elevi ºi profesori. Pe lân-
gã aspectele de ordin arhitectural ºi
de consolidare, Colegiul „Carol I”,
pe vremuri renumitul Liceu „Nico-
lae Bãlcescu”, suferã ºi o degradare
spiritualã, asta ca urmare a politizã-
rii excesive pe care, de-a lungul ani-
lor, partidele politice perindate la
putere au implementat-o, din pãca-
te, ºi aici. Efectul imediat a fost cã
au transformat educaþia într-un
câmp de luptã electoral.

Consilierul local Pavel Badea sus-
þine cã în ultimele zile sunt foarte
multe nemulþumiri ale pãrinþilor. Existã
ºi un protest al profesorilor Colegiu-
lui Naþional „Carol I” vizavi de închi-
derea corpului principal. „Avem o strângere
de inimã toþi cei care avem copii acolo. ªi
bãiatul meu învaþã în acest colegiu ºi mã gân-
desc cã riscul este foarte mare, în orice mo-
ment se poate întâmpla o nenorocire cu co-
pilul meu ºi cu toþi copiii noºtri. În ultimele
sãptãmâni, s-a luat decizia sã se închidã cor-
pul principal, chiar dacã acolo îºi desfãºoarã
activitatea ºi Opera Românã. Aceastã decizie
a creat foarte multã nemulþumire pentru cã
sunt peste 15 clase care nu mai pot fi folosi-
te, sunt grupuri sanitare insuficiente pentru a
avea condiþiile minime necesare. Vorbesc din-
colo de politicã, vorbesc în calitate de pãrin-
te. Acest liceu meritã mai mult, pentru cã ne-
a reprezentat pe noi, cei care am avut de-a
lungul timpului copiii care au studiat acolo,
am avut tot timpul dorinþe de a face perfor-
manþe pe învãþãmânt, am avut acest liceu ca
etalon. ªi nu s-au fãcut lucruri suficiente ca
sã fie considerat rezolvat din punct de vede-
re al infrastructurii”, ºi-a motivat Badea pozi-
þia, în cadrul unei conferinþe de presã, susþi-
nutã ieri la sediul PNL Dolj în prezenþa ºefu-
lui sãu de campanie, deputatul Ionuþ Stroe.

„Liceul va intra într-un con de umbrã”
Pavel Badea a acuzat-o pe Lia Olguþa Vasi-

lescu, primarul Craiovei, cã, deºi a promis la
început de mandat cã va rezolva problema
colegiului, nu s-a realizat acest lucru. «În
2012, la deschiderea anului ºcolar, primarul
în funcþie a promis cadrelor didactice ºi pã-
rinþilor cã, în mandatul dânsei, se va rezolva
problema. Nu s-a întâmplat acest lucru.
Acum nu avem încã un studiu de fezabilitate
ºi un proiect tehnic pentru a începe lucrãrile
ce vizeazã reconsolidarea ºi reamenajarea

Drama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama ColegiuluiDrama Colegiului
Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”

Colegiul Naþional „Carol I” a devenit subiect de dezbatere,
atât în spaþiul virtual, cât ºi în sala de ºedinþã a CLM Craiova. ªi nu în ultimul
rând, în timpul conferinþelor de presã susþinute pe la sediile partidelor politice. Ieri,
a ieºit la rampã, cu o poziþie interesantã am spune noi, consilierul local Pavel Badea,
candidatul PNL la Primãria municipiului Craiova, care a vorbit mai puþin în calitate
de om politic ºi mai mult în calitate de pãrinte. Dincolo de conjunctura electora-
lã în care poate fi circumscrisã o astfel de poziþie, realitatea este, într-adevãr,
una destul de dureroasã pentru orice cetãþean al acestui oraº, dar mai ales
pentru un absolvent al acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt. Pentru
prima oarã în istoria acestui colegiu, unul care s-a aflat întotdeauna pe podiu-
mul olimpiadelor naþionale ºi internaþionale ºi de pe bãncile cãruia au plecat, la
universitãþi celebre din Europa ºi SUA, nume care astãzi fac cinste oraºului ºi
þãrii noastre, se invocã deja evacuarea, mutarea elevilor fie în clãdiri anexe, dar
chiar în alte colegii. ªi asta pentru cã pãrinþii îºi pun serios problema siguranþei
copiilor lor. Fãrã sã ai vreo legãturã cu aceastã unitate de învãþãmânt, de fost
absolvent sau de pãrinte, poþi sã observi starea de degradare avansatã a clãdirii.
Afiºele mari, care au fost lipite preventiv pe zidurile exterioare cu atenþionarea
„cade tencuiala”, te face sã-þi o întrebare normalã: cum de s-a ajuns aici?

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

corpului principal, care aparþine patrimoniu-
lui Primãriei. Sper cã, în urmãtoarea perioa-
dã, executivul sã aloce resurse financiare ur-
gente pentru cã astfel liceul va intra într-un
con de umbrã. În ultimii patru ani, s-au pier-
dut peste 200 de elevi. Colegiul intrã, pe zi ce

trece, într-un con de umbrã ºi nu este nor-
mal acest lucru. Toþi ne mândrim cu „Carol
I” ºi trebuie sã facem totul pentru a ne mândri
ºi pe viitor», a subliniat Badea.

„Am fost singurul consilier
care am susþinut sportul în ºcoli”

Consilierul Pavel Badea a arãtat, în con-
ferinþa de ieri, cã PNL nu a putut sã facã
mai mult pentru situaþia de la „Carol I”, deºi
s-a încercat acest lucru, deoarece din Con-
siliul de Administraþie al colegiului nu face
parte nici un consilier liberal. Cu toate aces-
tea, preºedintele PNL Craiova a depus un
amendament, asumat de executiv, privind
amenajarea de terenuri de sport pentru elevi.
„Prin legea învãþãmântului, avem dreptul la

doi consilieri în consiliul de administraþie.
Nu aveam, prin urmare, acces la toate in-
formaþiile de acolo. Aduceþi-vã aminte cã,
în 2013, am fost singurul consilier care a
depus amendament, acceptat de executivul
Primãriei, pentru amenajarea de terenuri de
sport. Este singurul amendament acceptat
în 2013 pentru un liceu. În ceea ce priveºte
reabilitarea, am avut informaþii care vizeazã
dorinþa executivului de a-l pune pe prioritãþi
pentru ceea ce înseamnã dezvoltarea infras-

tructurii în învãþãmânt. Din 2012, am
fost înºtiinþaþi cã se vor reface toate
cele trei corpuri, cele douã erau refã-
cute dupã revoluþie, iar cel de-al trei-
lea, cel mai important, care cuprinde
ºi Opera, sã fie executat în acest man-
dat de patru ani. Din nefericire nu s-
au gãsit resursele necesare, disponibi-
litãþile de a se depune pe fonduri euro-
pene, suma fiind foarte mare, în jur
de 15 milioane de euro. Trebuiau însã
fãcute mult mai multe eforturi, iar exe-
cutivul sã se orienteze mai mult pe ceea
ce înseamnã accesarea de fonduri eu-
ropene”, a criticat Badea modul în care
a fost gestionatã problema Colegiului
Naþional „Carol I”.

„Nu poþi sã nu te alãturi demersului
a peste 1.500 de pãrinþi”

Deputatul PNL Ionuþ Stroe care a vorbit,
în primul rând, în calitate de absolvent al
acestui liceu, a spus cã se delimiteazã de
interpretãrilor politice care pot fi date aces-
tui demers, scopul fiind salvarea colegiului.
„Nu este un obiectiv politic, nu este un sub-
iect care sã satisfacã interesele noastre sau
aspiraþiile legitime de a prelua conducerea
acestui oraº. Ci este o cauzã cât se poate de
sincerã ºi urgentã, fiindcã nu ai cum sã stai
deoparte ºi sã nu te alãturi demersului a peste
1.500 de pãrinþi, nu ai cum sã stai deoparte
ºi sã nu vorbeºti despre un colegiu care a
format elitele craiovene. Acest colegiu îm-

plineºte, anul acesta, 190 de ani ºi nu ai cum
sã te uiþi impasibil la o clãdire de patrimo-
niu, o clãdire istoricã care este reprezentati-
vã pentru acest oraº ºi pe care o regãseºti,
ca ºi reper, în diversele momente istorice:
Hora Unirii jucatã în Craiova în 1848. Nico-
lae Bãlcescu, Titu Maiorescu sau Nicolae
Titulescu sunt oameni care au studiat aco-
lo. Este vorba ºi de siguranþa a peste 2.000
de suflete, profesori ºi copii, care, din pã-
cate, este periclitatã în acest moment”.

„Dorim o reacþie cât mai rapidã
din partea autoritãþilor”

Liberalii spun cã Executivul Primãriei
Craiova ar trebui sã reacþioneze ºi sã aloce
fondurile necesare pe baza unei prioritizãri,
care se întocmeascã în funcþie de perfor-
manþele elevilor. «Ne dorim o reacþie cât mai
rapidã din partea autoritãþilor ºi ieºirea din
starea aceasta de nepãsare. Nu o facem din
interes electoral, ci pentru a evita o situaþie
tristã în acest oraº. ªtim ce înseamnã alo-
carea de bani, ºtim ce înseamnã efortul bu-
getar. Dar doamna primar ºi cei care decid
în CL ar trebui sã prioritizeze. Este elemen-
tarã regula, apropo de finanþare a învãþãmân-
tului, conform cãruia banul urmeazã elevul,
banii urmeazã performanþa. Dacã au dificul-
tãþi în a prioritiza alocarea de fonduri, tre-
buie sã se uite câþi copii învaþã acolo, ce
performanþe au, fiindcã existã o competiþie
nedeclaratã între ºcoli. Este o adevãratã
competiþie sã ajungi la „Carol I”, „Fraþii Bu-
zeºti”. Aºadar, acestea sunt prioritãþile în le-
gãturã cu alocarea de fonduri», a tras un
semnal de alarmã ºi deputatul Ionuþ Stroe.

***
Soarta Colegiului Naþional „Carol I”, care

rãzbate ºi prin vocea politicului, este una
ingratã, þinând cont de istoricul acestei
prestigioase unitãþi de învãþãmânt. Printr-o
decizie a conducerii colegiului, corpul prin-
cipal a fost, aºadar, izolat de restul ºcolii,
iar copiii – înghesuiþi în alte clase. Inclusiv
o salã de studiu a fost transformatã în can-
celarie, profesorii fiind nevoiþi sã foloseas-
cã pânã ºi o toaletã comunã. Fosta condu-
cere s-a ferit sã mai riºte sãnãtatea elevilor
ºi a recurs la aceastã mãsurã. Însã parado-
xul constã în faptul cã Opera Românã Cra-
iova, care face parte din acelaºi corp trei,
funcþioneazã în continuare, cu tot cu sus-
þinerea programelor în sala de spectacole.
Lucrurile au mers pânã acolo încât direc-
torul general, Alexandrina Thorwachter, ºi
directorul adjunct, Rãzvan Jenaru, au ales
sã-ºi depunã împreunã demisiile, invocând
„motive personale”, iar astãzi conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj trebuie
sã decidã cine preia managementul cole-
giului, unul foarte dificil cu aceastã proble-
mã locativã nerezolvatã. Aºadar, este o si-
tuaþie de crizã în învãþãmântul doljean, pe
care, din pãcate, doar campania electoralã
o mai rãscoleºte acum.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Achim Irimescu, l-a primit pe
Ambasadorul Franþei în România, E.S.
François Saint-Paul, la 5 februarie a.c.
Ministrul român a subliniat relaþia bunã
de colaborare dintre România ºi Franþa
ºi i-a solicitat interlocutorului sãu spriji-
nul pentru a perfecta anumite chestiuni
punctuale, printre acestea regãsindu-se
ºi Fondul Mutual. El a precizat utilitatea
asistenþei pãrþii franceze având în vede-
re experienþa pe care o deþine Franþa în
domeniu. La rândul sãu, ambasadorul l-
a asigurat pe ministrul agriculturii de tot
suportul pentru a definitiva cadrul legis-
lativ, în acest sens þara noastrã va cola-
bora cu experþii francezi pentru a finali-
za Fondul Mutual în urmãtoarea perioa-
dã. Ambasadorul Saint-Paul a arãtat cã,
în prezent, existã o colaborare între

Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(AFIR) a efectuat primele plãþi
aferente Programului Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014 –
2020 (PNDR 2020). Cu acest
prilej, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Achim
Irimescu, a înmânat Notificãri-
le de platã primilor beneficiari
ai Programului, un grup de
tineri fermieri din localitatea
Colibaºi, din judeþul Giurgiu.
„Mã aflu astãzi pentru prima
datã în Colibaºi ºi am  rãmas
impresionat pentru ca am
vãzut aici oameni tineri foarte
gospodari. În localitate sunt
400 de hectare de solarii ºi
înmânãm astãzi primele
notificãri de platã pentru 29 de
fermieri. Este extrem de
important sã aveþi în vedere
asocierea ºi cooperativele
pentru a putea ieºi pe piaþã.
Este meritul beneficiarilor cã
au avut iniþiativa, al primarului
cã i-a sprijinit ºi al colegiilor
de la AFIR care au reuºit sã
vireze banii fermierilor într-un
timp foarte scurt”, a declarat
ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Achim Irimes-
cu. Beneficiarii care au primit
efectiv fonduri europene
nerambursabile accesate prin
PNDR 2020 sunt cei ai Sub-
mãsurii 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

agenþiile de plãþi din România ºi Franþa
pe probleme ce privesc sistemele infor-
matice, programele de promovare, iar
acest protocol de colaborare va conti-
nua ºi pe viitor.

O altã temã de discuþie de pe agenda
întâlnirii a vizat cercetarea agricolã, mi-
nistrul Irimescu precizând în acest sens
cã restructurarea cercetãrii agricole este
una dintre prioritãþile mandatului sãu. De
aceea, are în vedere crearea unui Insti-
tut naþional care sã realizeze manage-
mentul cercetãrii în agriculturã, þinând
cont de faptul cã situaþia cercetãrii agri-
cole este în declin în România. Ambasa-
dorul Franþei a precizat cã în România
existã un potenþial deosebit pentru inves-
titorii francezi. De altfel, multe compa-
nii franceze au afaceri de succes, aici,
în domeniul industriei alimentare, iar

dezvoltarea relaþiilor bilaterale este im-
portantã pentru ambele pãrþi.

În final, oficialii au discutat despre ini-
þiativa „4 pentru 1000” lansatã de Fran-
þa, în cadrul Planului de acþiune Lima-
Paris pentru climat, care reuneºte toþi
actorii publici ºi privaþi voluntari pen-

tru a susþine iniþiativele care favorizea-
zã protecþia solului si promoveazã o
agriculturã durabilã.  În acest  sens,
Ambasadorul Franþei a invitat România
sã se alãture acestei platforme, care cu-
prinde mai multe state, asociaþii profe-
sionale, ONG-uri etc.

29 de tineri fermieri au fost primii
beneficiari ai plãþilor din cadrul nou-
lui PNDR. Accentul trebuie pus, spune
ministrul Agriculturii, pe asocierea
producãtorilor ºi crearea de coopera-
tive agricole pentru a putea ieºi pe piaþã
ºi a desfãºura o activitate rentabilã.

Sprijinul pentru tinerii fermieri se
acordã în douã tranºe. Prima este în
valoare de 75% din sprijinul nerambur-
sabil, iar restul de 25% se primeºte
dupã verificarea îndeplinirii tuturor
acþiunilor din planului de afaceri asu-
mat de fermieri.

Tot mai mulþi
tineri investesc
în agriculturã

Valoarea totalã nerambursa-
bilã a primelor plãþilor efec-

tuate cãtre 124 de tineri
fermieri este de 3.855.000
euro. Aceastã submãsurã s-a
bucurat de un interes deose-
bit, în cadrul sãu fiind depuse
cele mai multe cereri de
finanþare, 2.874, în valoare
totalã nerambursabilã de peste
120 milioane de euro. Dintre

acestea, 1.388 cereri de
finanþare cu o valoare de 58,6
milioane de euro au fost
selectate pentru finanþare,
pânã în prezent. Sesiunea
continuã de primire a proiec-
telor aferentã anului 2015
pentru solicitanþii de finanþare
prin intermediul sM 6.1 s-a

derulat între 25 martie 2015 ºi
30 octombrie 2015.

În conformitate cu procedu-
rile ºi instrucþiunile de platã
aprobate, prima cerere de platã
(tranºa I) se va depune de
cãtre tânãrul fermier în maxim
30 zile de la data semnãrii
Contractului de finanþare.
Tranºa I reprezintã un procent
de 75% din valoarea sprijinului
nerambursabil. A doua cerere
de platã (tranºa II) se depune
în maxim 33 de luni (57 de
luni – pentru exploataþii
pomicole) de la data semnãrii
Contractului de finanþare, dupã
verificarea îndeplinirii tuturor
acþiunilor prevãzute în Planul
de Afaceri, inclusiv dupã
implementarea standardelor
europene (dacã este cazul).
Tranºa II reprezintã un procent
de 25% din valoarea sprijinului
nerambursabil acordat. De
asemenea, precizãm cã valoarea
maximã a sprijinului financiar
nerambursabil acordat prin sM
6.1 tinerilor fermieri este de
50.000 de euro (în cazul
exploataþiilor de dimensiuni mai
mici, 12.000 – 29.999 SO,
sprijinul este mai mic, respectiv
40.000 de euro). Aºadar, în
termen de doar 3 luni de la
închiderea sesiunii de depunere
a proiectelor AFIR a efectuat
primele plãþi în contul benefi-
ciarilor sM 6.1, trecând prin
etapele procedurale de evaluare,
selecþie ºi contractare.
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Nu existã lunã ori chiar sãptãmânã în
care, avide de senzaþional, media de la
noi ori de aiurea sã nu vesteascã o apo-
calipsã. Ignorând însã tocmai senzaþio-
nalul cu vãdit gust „ezoteric”, adevãrul
este cã, din o suitã de cauze a cãror evi-
denþã nici nu mai trebuie demonstratã,
semne mai mult decât neliniºtitoare, mai
ales aici, pe bãtrânul continent european,
existã îndestulãtoare. ªi nu am în vede-
re nici derapaje de ordin „strategic” din
sânul UE, nici mãcar crizele de tot fe-
lul, inclusiv cea a imigraþiei, în sine cu
efecte catastrofale deja resimþite, ci, mai
nou, conflictul, deocamdatã la nivel pro-
pagandistic, dintre Rusia ºi NATO.

La mai bine de ºapte decenii de la sfâr-
ºitul celui mai sângeros rãzboi cunos-
cut de istoria umanitãþii, ale cãrei urmãri
încã persistã, în memoria culturalã ca

O nouã stafie bântuie prin EuropaO nouã stafie bântuie prin EuropaO nouã stafie bântuie prin EuropaO nouã stafie bântuie prin EuropaO nouã stafie bântuie prin Europa
ºi a unor supravieþuitori, vremea vrajbei
de prin anii ’30 ai veacului trecut pare
sã reînvie cu sunete de tambure ºi de
trompete nelipsite de gustul triumfalis-
mului arondat unei trufii bezmetice.

Recent, o ºtire preluatã de pe la agenþii
occidentale indica drept posibilã ipoteza
unui marº de neoprit al armatei ruse spre
inima Europei. O armatã care, în regi-
mul putinian ale cãrui vechi orgolii im-
periale au tot fost zgândãrite în aceºti
ultimi ani, continuã o cursã a înarmãrii
în dispreþul sancþiunilor occidentale ali-
mentând teza cã, de fapt, Rãzboiul Rece
nu ºi-a dat obºtescul sfârºit.

Ca într-o oglindã a ororilor, imediat
a sosit ºi replica preluatã de pe la alte
agenþii ºi din surse considerate de re-
ferinþã potrivit cãreia NATO dispune de
„Cinci arme… care pot opri o eventua-

lã ofensivã a Rusiei în Europa”. ªi ca
lucrurile sã nu lase loc vreunei îndo-
ieli, sunt descrise, cu detalii tehnice
demne de scenarii cinematografice cu
care suntem bombardaþi pe micile ecra-
ne searã de searã, cele „cinci arme”,
fãrã nicio minimã tresãrire la dimensi-
unea catastroficã a unor astfel de po-
sibile confruntãri militare pe pãmântul
ºi pe cerul european.

Dacã mai adãugãm ºi informaþia de
acum câteva luni despre ameninþarea so-
sitã din anturajul noii nomenclaturi mos-
covite potrivit cãreia o rachetã ruseas-
cã ar avea nevoie de minute ori secunde
ca sã atingã obiective româneºti, tabloul
unui dezastru capãtã forme coºmareºti.

Cã un astfel de scenariu va fi ori nu
posibil (preferabil sã fie lãsat în seama
„armatei” de scenariºti hollywoodieni!)

nu mi se pare mai semnificativ decât
lipsa de reacþie faþã de riscurile noului
context geopolitic mult mai labil decât
ne place sã-l enunþãm.

Ceea ce mi se pare îngrijorãtor e de-
monetizarea comportamentului pacifist.

Ca ºi cu patriotismul, ieºit din uz, ba,
uneori, prilej de suspiciune ori chiar de
blamare (în ciuda demonstraþiilor de
acest fel etalate de alþii, mai ales de ame-
ricani), ºi pacifismul a intrat într-un sta-
diu de interdicþie, de autocenzurã mã-
suratã cu eventuala lipsã de… rating.
Cãci într-o lume în care violenþa ºi cri-
ma concureazã, în media, publicitatea
produselor alimentare, ce interes ar mai
putea avea poziþionarea pacifistã, ca act
de refuz categoric al oricãror posibile
conflicte armate care bântuie, mediatic,
ca o stafie prin Europa?

Decizia vizeazã în principal
aprobarea unui nou calendar în
ceea ce priveºte realizarea lucrãri-
lor de construcþie ºi instalarea echi-
pamentelor necesare; includerea
unor lucrãri de construcþii auxilia-
re în a doua fazã de implementare;
precum ºi achiziþionarea unor echi-
pamente suplimentare destinate
activitãþilor de cercetare ºtiinþificã.
„Este un proiect important pentru
România, pentru cercetarea ºtiin-
þificã din þarã. În acelaºi timp, este
important ca acesta sã se deruleze
fãrã sincope pentru cã este un
foarte bun exemplu despre ce poate
face România cu fonduri REGIO.
Acest proiect este unic în Europa
pentru cã presupune realizarea unei

S-a aprobat amendarea proiectului
de cercetare „Extreme Light

Infrastructure – Nuclear Physics”
Comisarul european pentru Politicã Regionalã Corina Creþu a apro-

bat amendarea proiectului de cercetare „Extreme Light Infrastructure –
Nuclear Physics”, care se deruleazã la Turnu Mãgurele.

instalaþii cu fascicule laser ºi gama
ºi va beneficia de tehnologii de ul-
timã generaþie cu ajutorul cãrora
va putea fi studiat impactul radia-
þiei electromagnetice foarte inten-
se asupra materiei.”, susþine Co-
misarul european Corina Creþu.

Valoare totalã
a cheltuielilor eligibile -
136,4 milioane de euro
Acest proiect major face parte

din Programul Operaþional Com-
petitivitate pentru asistenþã struc-
turalã ºi se deruleazã prin Fondul
european de dezvoltare regionalã.
Implementarea proiectului ELI-NP
a fost împãrþitã în douã faze încã
de la debutul acestuia. Decizia de

amendare a proiectului, se referã
la lucrãrile prevãzute a fi realizate
în cadrul primei faze. Aceasta este
cuprinsã pentru finanþare în pe-
rioada de programare 2007- 2013,
cu o valoare totalã a cheltuielilor
eligibile de 136,4 milioane de euro,
din care 116,3 milioane de euro
(85%) provin din Fondurile de
dezvoltare regionalã. Faza a doua
a proiectului de cercetare ELI-NP
este prevãzutã a fi finalizatã în
2018 ºi are o valoare totalã a chel-
tuielilor eligibile de 174,5 milioa-
ne euro, din care 148 milioane de
euro provin din Fondul european
de dezvoltare regionalã.

Forumul strategic european
privind infrastructurile

de cercetare
Context ELI-NP este un pro-

iect de cercetare pan-european,
gãzduit de Republica Cehã, Ro-
mânia ºi Ungaria, al cãrui scop
este sã promoveze cercetarea na-
þionalã ºi europeanã prin crearea
unei infrastructuri de cercetare de
reputaþie internaþionalã, deschisã
specialiºtilor din mediul ºtiinþific
universitar ºi privat, precum ºi din
mediul întreprinderilor. ELI-NP
este o parte a proiectului „Extre-
me Light Infrastructure”, care a
fost identificat în 2006 de Foru-
mul strategic european privind in-
frastructurile de cercetare
(ESFRI) drept unul dintre proiec-
tele de infrastructuri de cercetare
de înaltã prioritate pentru Euro-
pa. Proiectul reprezintã cel de-al
doilea pilon al unei structuri
paneuropene pentru lasere, în apri-
lie 2011 Comisia aprobând deja o
finanþare în valoare de 236 de mi-
lioane de euro pentru primul pilon
al ELI, în Republica Cehã.

MARGA BULUGEAN

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj a organizat recent
selecþia pentru studenþii ºi
masteranzii care doresc sã
desfãºoare o activitate
lucrativã pe teritoriul Germa-
niei pe perioada vacanþei de
varã (minim 2 luni). Pentru
anul 2016, Agenþia Federalã
de Muncã din Germania
dispune de 100 de locuri
destinate studenþilor români.
La selecþie au participat
studenþii ºi masteranzii  cu
vârsta între 18-35 ani care
urmeazã cursuri de zi, la o
facultate de stat sau particu-
larã, acreditatã conform legii
ºi care au cunoºtinþe bune/
foarte bune de limba germa-

nã. Selecþia are loc anual, în
baza înþelegerii încheiate între
Ministerul Muncii, Solidaritã-
þii Sociale ºi Familiei ºi
Agenþia Federalã de Muncã
din Germania, privind medie-
rea studenþilor români în
vederea angajãrii pe perioada
vacanþei de varã în Republica
Federalã Germania. Studenþii
ºi masteranzii care au domici-
liul în judeþul Dolj  sau sunt
înregistraþi la o instituþie de
învãþãmânt superior din acest
judeþ, trebuie sã se adreseze
de regulã pentru astfel de
activitãþi consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj.

MARGA BULUGEAN

Aplicaþiile majore care pot fi derivate din activitãþile de cercetare ce se
vor derula în cadrul proiectului românesc

• „Fluorescenþã de rezonanþã nuclearã pentru noi tehnologii cu aplica-
bilitate în industria de management a deºeurilor nucleare”

• „Testare ne-distructivã ºi studiul materialelor”
• „Radioizotopi pentru industria farmaceuticã”
• Iradierea materialelor cu aplicaþii multiple, inclusiv în domeniul ºtiin-

þei materialelor ºi reactoarelor de fuziune
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Tableta se cheamã “Alo!
Centrala: cine-i acolo?” ºi
aparþine lui Tudor Arghezi, inte-
gratã fiind într-unul din volumele
sale (VI) de publicisticã, prefa-
þate de acad. Eugen Simion. Da-
teazã de la 1929 ºi a vãzut lumi-
na tiparului în “Bilete de papa-
gal”. Aflat la Craiova, maestrul
Tudor Arghezi voia sa trimitã o
telegramã la Bucureºti, de la PTT
(Poºtã-Telefon-Telegraf), unde
dialogheazã cu funcþionara de la
ghiºeu, o domniºoarã de o volup-
tate zglobie, o netulburatã can-
doare ºi fãrã mare apetenþã pen-
tru solicitudine:

- Doriþi sã meargã telegra-
ma cu trenul sau cu cãruþa?

- Parcã aº prefera (n.r. rãs-
punde Arghezi) sã meargã pe

MIRCEA CANÞÃR

sârmã. Nu glumesc, domniºoarã,
dar mi se pare cã sârma, dupã
spusele fostului meu profesor de
fizicã, este bunã conducãtoare de
telegraf.

- E cu neputinþã, rãspunde
domniºoara de la Poºta din Cra-
iova, sârmele s-au rupt în
urma valului de zãpadã ºi în-
gheþ de care suferã toatã
Europa.

- Mulþumesc, domniºoarã, mai
bine o duc eu cu mâna.

- Perfect! (n.r. rãspunde dom-
niºoara). Dacã fiecare expedi-
tor de telegrame ar face ca
dumneavoastrã, nu am mai fi
atât de aglomerate de lucrãri
ºi ne-am putea vedea de trea-
bã în birouri: avem de numã-
rat conþinutul poºetelor noas-

tre ºi publicul ne tulburã ne-
încetat la toate ghiºeele.

- Dar, insinueazã Arghezi,
mucalit de felul sãu, parcã exis-
ta ºi o telegrafie fãrã fir; ºtiþi,
domniºoarã, (...) care permite
sã telegrafiezi ieftin pânã în
Australia.

ªi partenera de dialog a lui Ar-
ghezi s-a pornit, dintr-o datã, cu
o poftã iscatã din senin, într-un
râs de nestãvilit.

- Fugi, domnule, de aici, s-
ar putea aºa ceva? Telegrafie
fãrã fir? Este ca ºi cum aþi zice
trãsurã fãrã drum. Pe unde ar
merge telegrama, dacã nu o
laºi sã se ducã pe ceva?

În cele din urmã Arghezi
abandoneazã ideea de a mai tri-
mite telegrama la Bucureºti, la

sediul redacþiei “Bilete de pa-
pagal”, unde trebuia sã comuni-
ce ceea ce convenise. Alte pla-
titudini ale dialogului nu le mai
consemnãm. Arghezi reaminteº-
te însã cã guvernul a neglijat
Poºta, Telefonul ºi Telegraful ºi
bate monedã pe acest deziderat.
ªi dacã domniºoara de la tele-
graf se minuna solemn auzind de
posibilitatea telegrafierii pânã în
Australia, maestrul Tudor Ar-
ghezi ar fi fãcut acelaºi lucru,
dacã ar fi aflat cum se va comu-
nica peste vreo opt decenii: prin
internet, mail-uri, reþele de socia-
lizare, telefonie mobilã º.a.m.d.
Calculatorul portabil a devenit un
substitut a personalitãþii fiecãru-
ia, o excrescenþã care îºi domi-
nã utilizatorul. Dacã ne mai gân-

De-ar fi trãit Arghezi!De-ar fi trãit Arghezi!De-ar fi trãit Arghezi!De-ar fi trãit Arghezi!De-ar fi trãit Arghezi!
dim cã lumea de mâine, condusã
de calculatoare, nu va fi neapã-
ratã cea zugrãvitã de George
Orwell, în 1984, unde tehnicile
înalte sunt folosite pentru supra-
vegherea ºi controlul autocratic
al statului, trecându-se cu vede-
rea dimensiunea economicã ºi
anume cã tehnicile înalte vor
afecta, ºi încã cum, locurile de
muncã ºi nu numai. Dar asta e
o altã poveste. În rest, destul de
simpatic maestrul Arghezi, frec-
vent prin Craiova, dupã cum o
mãrturiseºte în multe din table-
tele sale, deloc convins, doam-
ne fereºte, cã graþie calculato-
rului mulþi dintre noi vor pretin-
de cã sunt realmente culþi, ºi
încã la cap.

Au fost stabilite cele douã candida-
turi la funcþia de preºedinte al Senatului
Universitãþii din Craiova. Actualul deþi-
nãtor al portofoliului, prof.univ.dr. Leo-
nardo Geo Mãnescu, va concura cu
prof.univ.dr. Gheorghe ªtefan, pro-
decan al Facultãþii de Mecanicã ºi res-
ponsabil cu activitãþile organizatorice la
Departamentul din Drobeta-Turnu Se-
verin, pe probleme de învãþãmânt ºi
cercetare, din cadrul instituþiei de învã-
þãmânt superior din Craiova.

Ambii competitori se pliazã pe Pla-
nul strategic de dezvoltare a procesului
de învãþãmânt ºi a cercetãrii în Univer-
sitatea din Craiova, în contextul inte-
grãrii europene ºi a internaþionalizãrii
învãþãmântului superior. Dar fiecare are pro-
pria strategie. Astfel, Gheorghe ªtefan se aratã
ceva mai conservator, dorind sã pãstreze nu-
mãrul comisiilor, dupã cum se aratã în planul
sãu: „... Cred cã membrii Senatului, care au
deja experienþã în aceste comisii, dacã doresc,
pot sã-ºi continue activitatea ºi în noul man-
dat. Prin consultare, noii membri ai Senatului,
în funcþie de competenþe, vor completa aceste
comisii ºi, ulterior, îºi vor desemna conduce-
rea, în conformitate cu Regulamentul de des-
fãºurare a activitãþii Senatului Universitãþii

Doi candidaþi pentru ºefia Senatului
Universitãþii din Craiova

„Simon Boccanegra”,
în premierã la Opera Românã Craiova

„Simon Boccanegra”, de Giuseppe Verdi
– operã cu un prolog ºi trei acte, pe un libret
de Francesco Maria Piave ºi Arrigo Boito,
dupã piesa omonimã de Antonio Garcia Gu-
tierrez – va avea premiera joi, 11 februarie,
ora 19.00, la Opera Românã Craiova. Spec-
tacolul este realizat de o echipã condusã de
regizorul Plamen
Kartaloff (Bulga-
ria), alãturi de sce-
nograful Rãsvan
Drãgãnescu ºi di-
rijorul Marcello
Mottadelli (Italia),
precum ºi de o dis-
tribuþie de excep-
þie.

În rolul Simon
Boccanegra publi-
cul îl va putea ve-
dea pe baritonul
ªtefan Ignat, ab-
solvent al Universitãþii Naþionale de Muzicã
în 1995, an în care a obþinut ºi o bursã de
studii la celebra ºcoalã de muzicã Mozar-
teum din Salzburg, iar în 2010 a obþinut doc-
toratul în Muzicã la Universitatea de Arte -
 „George Enescu” din Iaºi. Din 1999 este
solist al Operei Naþionale Bucureºti.

Solistã a Operei Naþionale din Atena, Cel-
lia Costea (Grecia) – în rolul Maria Boc-
canegra – a evoluat de-a lungul carierei sale
în renumite teatre de operã europene ºi a
fost aplaudatã pentru interpretãrile sale pe
unele dintre cele mai importante scene ale
lumii, cum ar fi Covent Garden sau Opera

de Stat din Viena.
În celelalte roluri:
Sorin Drãniceanu
(Jacobo Fiesco),
Ioan Cherata (Pa-
olo Albiani), Dra-
goº Drãniceanu
(Pietro), Rafael Al-
varez – Cehia (Ga-
briele Adorno),
Marian Dãbuleanu
(Cãpitanul Cross-
bowmen) ºi Mãdã-
lina Zamfir (Un-
’Ancella / Came-

rista Ameliei).
Spectacol în limba italianã cu supratitrare

în limba românã ºi cu o duratã de trei ore,
„Simon Boccanegra” de Giuseppe Verdi va
putea fi vãzut ºi sâmbãtã, 13 februarie, de la
ora 19.00, într-o altã distribuþie.

MAGDA BRATU

din Craiova”, se aratã în propunerile fãcute.
La rândul sãu, Leonardo Geo Mãnescu

are propria strategie, mergând pe modificãri:
„Pentru a permite membrilor Senatului sã îºi
exprime votul ºi atunci când nu pot fi pre-
zenþi fizic, în ziua de plen, voi relansa pro-
punerea de a defini condiþiile ºi instrumente-
le tehnice necesare, care sã permitã expri-
marea votului din altã locaþie”. Desemnarea
noului preºedinte al Senatului va avea loc în
perioada 8-11 februarie.

CRISTI PÃTRU

De astãzi, elevii din învãþã-
mântul preuniversitar sunt în
vacanþa inter-semestrialã, cur-
surile urmând sã fie reluate pe
15 februarie. În cel de-al doilea
semestru al anului ºcolar 2015-
2016, copiii vor desfãºura, în pe-
rioada 18-22 aprilie, activitãþi
care fac parte din „ªcoala altfel-
:Sã ºtii mai multe sã fii mai bun!”,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj înºtiinþând unitãþile din te-
ritoriu despre obligativitatea de
a transmite, pânã pe 25 martie,
planurile cu activitãþile derulate
în intervalul respectiv.

CRISTI PÃTRU

A început
vacanþa

Muzicile Europei continuã sã
rãsune la Craiova! Sãptãmâna
aceasta, reprezentat pe scena
Filarmonicii „Oltenia” este statul

Stagiunea „Europa”: sãptãmâna
muzicalã dedicatã statului Luxemburg

Luxemburg. Îi puteþi
cunoaºte mai bine pe
câþiva dintre artiºtii
celei mai bogate þãri
europene, aflate la
graniþa cu Belgia,
Germania ºi Franþa,
participând la progra-
mul de evenimente cu
acces gratuit, ca ºi la
concertul simfonic de
vineri seara.

Astãzi, la ora 19.00, în Sala
„Filip Lazãr” a Filarmonicii, Carlo
Jans – în posturã de solist
concertist (flaut) ºi profesor

universitar – va prezenta Forumul
Internaþional pentru Flaut ºi Pian
din Diekirch. Mâine-searã, de la
aceeaºi orã, Muzeul de Artã va
gãzdui „Convorbiri muzicale” cu
flautista Elisabeth Speyer, studen-
tã a Conservatorului de Muzicã
din Luxemburg, acompaniatã la
pian de Corina Stãnescu. Protago-
niºti ai concertului de vineri seara,
dirijorul Carlo Jans ºi violonistul
Constantin Riccardi se vor
prezenta publicului joi, 11 februa-
rie, ora 19.00, în Sala „Filip
Lazãr”. La toate cele trei eveni-
mente accesul va fi liber.

Concertul simfonic de vineri,
ora 19.00, propune spre audiþie
Introducere ºi Rondo capriccioso
în La minor pentru vioarã ºi
orchestrã, op. 28 de Camille
Saint-Saens ºi Simfonia a VI-a în
Fa major, op. 68, „Pastorala”,
de Ludwig van Beethoven. De
asemenea, douã prime audiþii sunt
cuprinse în program: „Moods”
(„Stãri”) pentru orchestrã de
Marco Putz ºi „Trois esquisses”
pentru orchestrã de coarde de
Rene Mertzig. Biletele costã 25 ºi
35 lei.

MAGDA BRATU

Carlo
Jans
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Twitter vâneazã
conturile
jihadiºtilor.
Au fost închise
peste 125.000
de profiluri online
pentru “conþinut
terorist”

Platforma de microblogging
Twitter a început sã utilizeze
tehnologie antispam pentru
depistarea conturilor care
promoveazã terorismul,
suspendând, în ultimele luni,
125.000 de profiluri online cu
caracter islamist. Compania
Twitter a lansat aceastã
campanie la îndemnul Admi-
nistraþiei de la Washington,
care a cerut reþelelor de
socializare online sã intensifice
acþiunile de combatere a
mesajelor de tip terorist. În
ultimele ºapte luni, peste
125.000 de conturi care
promovau “conþinut terorist”,
în principal ale unor simpati-
zanþi ai reþelei fundamentaliste
Stat Islamic, au fost închise, a
anunþat Twitter. Reþelele de
socializare online au devenit
un instrument de recrutare ºi
radicalizare utilizat de grupuri
precum organizaþia teroristã
Stat Islamic. Twitter, cu sediul
în oraºul american San
Francisco, a anunþat supli-
mentarea personalului specia-
lizat în depistarea conþinutului
cu caracter terorist, pentru
reducerea “semnificativã” a
timpului de reacþie. Experþii
Twitter utilizeazã tehnologie
similarã cu cea antispam
pentru a depista ºi suspenda
conturile care promoveazã
terorismul. Administraþia
Barack Obama a salutat
anunþul platformei de micro-
blogging. “Avem angajamen-
tul de a lua toate mãsurile
posibile pentru blocarea
activitãþilor teroriste, inclusiv
în spaþiul cibernetic; salutãm
mãsurile luate de partenerii
privaþi din acest domeniu”, a
transmis Casa Albã.

Avalanºã în Alpii
austrieci.
Cel puþin cinci
morþi ºi 13 rãniþi

Cel puþin cinci turiºti au
murit, iar alþi 13 au fost rãniþi
în urma unei avalanºe de
zãpadã care a avut loc sâmbã-
tã în Alpii austrieci, în apro-
pierea frontierei cu Italia.
Avalanºa s-a produs sâmbãtã
în jurul orei 12.00 (13.00, ora
României) în zona Junsjoch,
situatã în apropierea orãºelu-
lui Wattens, în regiunea
austriacã Tirol. Avalanºa a
lovit douã grupuri de apliniºti.
Cel puþin cinci persoane au
murit, iar alte 13 au fost
rãnite. Doi turiºti din Cehia au
fost salvaþi de echipele de
intervenþie ale poliþiei din
Innsbruck.

Aproximativ 40 la sutã dintre
imigranþii extracomunitari ajunºi
pe teritoriul Uniunii Europene nu
au ºanse reale de a primi azil, ast-
fel cã riscã deportarea, afirmã
surse din cadrul Comisiei Euro-

Coreea de Nord a lansat ieri o
rachetã cu razã lungã de acþiune,
susþinând cã a plasat pe orbitã un
satelit, dar Coreea de Sud, Japonia
ºi Statele Unite considerã cã a fost
testatã o rachetã intercontinentalã,
acuzând regimul stalinist de la Phe-
nian cã a testat tehnologie balisti-
cã. Comandamentul strategic ame-
rican a semnalat detectarea unei
rachete care a ajuns în spaþiul cos-
mic, iar armata sud-coreeanã a ob-
servat plasarea unui obiect pe or-
bitã. Regimul Kim Jong-Un susþi-
ne cã a plasat “cu succes” pe orbi-
tã satelitul Kwangmyongsong-4.
Televiziunea nord-coreeanã a pre-
zentat imagini cu o rachetã de cu-
loare albã. Coreea de Nord lansase
o altã rachetã cu razã lungã de acþiune în 2012,
susþinând tot cã ar fi plasat un satelit, dar pre-
supusul satelit nu a fost detectat niciodatã.
Regimul de la Phenian fusese avertizat de Sta-
tele Unite ºi de China sã nu utilizeze tehnolo-
gie balisticã. “Racheta Kwangmyongsong a de-
colat de la Centrul Spaþial Sohae din regiunea
Cholsan, provincia Phyongan de Nord la ora
9:00 ( 2:30, ora României), în 7 februarie
2016. Satelitul a intrat pe orbita actualã la ora

Peste 3.175 de femei însãrcinate din Co-
lumbia sunt infectate cu virusul Zika, a anun-
þat preºedintele Juan Manuel Santos, preci-
zând cã numãrul total al cazurilor de îmbol-
nãvire este pânã acum de 25.645, dar ar pu-
tea atinge 600.000. “În momentul de faþã,
avem 25.645 de persoane infectate cu viru-
sul Zika, dintre care 3.177 de femei însãrci-
nate”, a declarat Santos într-un discurs tele-
vizat. “Proiecþiile relevã cã am putea ajunge
sã avem 600.000 de cazuri”, a sublinat pre-
ºedintele Columbiei. Trei pacienþi care aveau
virusul Zika au decedat în Columbia, au anun-
þat autoritãþile medicale de la Bogota. Virusul
Zika, despre care existã suspiciuni cã ar pro-

pene, citate de “Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung”. Potri-
vit datelor, peste un milion de imi-
granþi din Orientul Mijlociu ºi din
Africa au ajuns în Uniunea Euro-
peanã în cursul anului 2015. Rit-

mul nu pare sã fi scãzut foarte
mult în 2016. În ianuarie, pe ruta
balcanicã au continuat sã ajungã
în spaþiul comunitar circa 2.000
de extracomunitari zilnic. O eva-
luare a Comisiei Europene relevã
însã cã aproximativ 40 la sutã din-
tre clandestinii veniþi nu au nicio
ºansã realã de a obþine azil în Uni-
unea Europeanã, conform unor
oficiali citaþi de „Frankfurter Al-
lgemeinen Sonntagszeitung”. În
septembrie 2015, 69 la sutã din-
tre extracomunitarii veniþi în UE
erau cetãþeni sirieni, îndreptãþiþi
sã obþinã azil din cauza rãzboiu-
lui din þara lor. În ianuarie, nu-
mãrul refugiaþilor sirieni a scã-
zut mult. Aproximativ 60.500 de
imigranþi extracomunitari au
ajuns în ianuarie în Grecia, ve-
nind pe mare din Turcia. Cance-
larul Austriei, Werner Faymann,
a sugerat retrimiterea în Turcia

a imigranþilor salvaþi din Marea
Egee în timp ce se deplaseazã
spre insule ale Greciei. “Agenþia
UE pentru frontiere (Frontex)
trebuie sã opreascã imigranþii
care se îndreaptã spre Grecia.
Trebuie salvaþi toþi, dar apoi tre-
buie retrimiºi în Turcia. Frontex
nu trebuie sã aibã doar sarcina
operaþiunilor de salvare, ci ºi pe
cea de securizare a frontierelor”,
a declarat Werner Faymann cu
ocazia conferinþei donatorilor
pentru Siria, organizatã la Lon-
dra. “Aceastã mãsurã radicalã
este singura soluþie care poate
ruina complet modelul de afaceri
al reþelelor specializate în trafi-
cul de persoane”, a precizat can-
celarul austriac. Liderul de la Vie-
na a declarat cã le-a prezentat
aceastã propunere cancelarului
german, Angela Merkel, ºi premie-
rului Turciei, Ahmet Davutoglu.

voca microcefalia fãtului, reprezintã o urgenþã
privind sãnãtatea publicã la nivel global care
necesitã o reacþie rapidã, a stabilit Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS). Experþii me-
dicali sunt preocupaþi cã virusul Zika se trans-
mite foarte rapid ºi pe distanþe mari, conse-
cinþele fiind devastatoare. OMS avertiza sãp-
tãmâna trecutã cã virusul Zika, transmis în
principal de þânþari, se propagã “în mod ex-
ploziv” în America de Sud, unde în 2016 ar
putea fi trei-patru milioane de cazuri. De la
depistarea bolii pentru prima datã, în mai 2015,
în Brazilia, virusul s-a rãspândit în peste 20 de
þãri, printre care se numãrã Brazilia, Colum-
bia, Bolivia, Paraguay, Mexic ºi Venezuela.
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9:09 ( 2:39, ora României, la 9 minute ºi 46 de
secunde de la decolare”, a transmis televiziu-
nea publicã din Coreea de Nord. Imediat dupã
lansarea rachetei, Statele Unite, Japonia, Co-
reea de Sud ºi China au condamnat acþiunea
Phenian-ului, iar Consiliul de Securitate al ONU
s-a reunit de urgenþã. Discuþiile au avut loc cu
uºile închise. Pe de altã parte, oficialii niponi
ºi cei sud-coreeni afirmã cã, în fapt, Coreea
de Nord nu a fãcut altceva decât sã testeze

aceeaºi tehnologie folositã pen-
tru rachete nucleare. “Este ab-
solut inacceptabil cã au fãcut aºa
ceva. Sã lansezi o rachetã dupã
ce ai fãcut un test nuclear este
împotriva rezoluþiei ONU”, a de-
clarat premierul Japoniei, Shin-
zo Abe. Racheta lansatã, bote-
zatã Unha (galaxie), are o razã
de acþiune estimatã la 10.000 de
kilometri ºi teoretic poate ajun-
ge pe coasta de Vest a Statelor
Unite. Coreea de Nord are in-
terdicþiie de a face teste balisti-
ce, fiind pasibilã de sancþiunile
internaþionale. Acþiunea a fost
catalogatã de Statele Unite ca
fiind “destabilizatoare ºi provo-
catoare”. “Lansarea unei rache-

te balistice de cãtre Coreea de Nord reprezintã
încã o acþiune menitã sã provoace ºi sã desta-
bilizeze. Programul nuclear ºi de rachete al
Coreei de Nord reprezintã un pericol serios la
adresa intereselor noastre, inclusiv la adresa
securitãþii unora dintre cei mai apropiaþi aliaþi
ai noºtri. Acþiunile necugetate trebuie sã aibã
consecinþe serioase”, a declarat Susan Rice,
consilierul pentru securitate naþionalã al lui
Barack Obama.
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Godzilla 3D

Se difuzeazã la HBO, ora 22:15

Cel mai cunoscut monstru
din lume se întoarce în filmul
de acþiune Godzilla 3D, o
producþie Warner Bros. Pictu-
res ºi Legendary Pictures.
Noul regizor vizionar Gareth
Edwards (Monºtrii) prezintã o
poveste impresionantã de-
spre curaj ºi armistiþiu în faþa
forþei copleºitoare a naturii, în
care Godzilla restituie echili-
brul în timp ce omenirea este
neputincioasã...

Schimb de prizonieri

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Bazat pe romanul lui Don
Winslow, filmul lui John Her-
zfeld îºi centreazã acþiunea
asupra întâmplãrilor prin care
trece Tim Kearney (Paul Wal-
ker), un fost combatant al
Marinei americane ajuns la
închisoare. Paºaportul lui
Kearney spre libertate este un
targ propus de agentul DEA
Tad Gruzda de a juca rolul
traficantului de droguri Bobby
Z într-un schimb de prizonieri
propus de cartelul mexican al
drogurilor...

Hai sã ne cãsãtorim

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Filmul prezintã povestea lui
Rae Carter (Lucy Liu), o fostã
artistã, care a crezut întot-
deauna în povestile de dra-
goste. Când relaþia ei cu Adam
(Bobby Cannavale) s-a termi-
nat, tânãra a început sã nu mai
creadã în poveºti de dragoste.
În ciuda ezitãrilor ei, Rae se
îndrãgosteºte de Luke (Steven
Pasquale). În scurt timp Luke
o cere de soþie...

LUNI - 8 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Poveºti în halate albe
10:30 Ziduri ºi umbre
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
17:50 Discover România
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Nocturne
00:20 Observatori la Parlamen-

tul European
01:15 Exclusiv în România
01:55 Un doctor pentru

dumneavoastrã
02:55 Telejurnal
03:45 Poveºti în halate albe
04:10 Ziduri ºi umbre
04:36 Dosar România
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Misterele istoriei
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 Matei Viºniec, rege la

Avignon
20:10 Frumoasa cãlãtorie a

urºilor panda povestitã de un
saxofonist care avea o iubitã la
Frankfurt

21:40 Jurnal de secol
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Drumul lui Leºe
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol

TVR 2

07:40 Dacã aº rãmâne
09:25 A fost odata ca niciodata
11:00 Aºa se scrie istoria!
12:40 Godzilla 3D
14:45 Ferma lebedelor
16:25 Paul, mare poliþist la mall 2
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 Joséphine
20:00 Umbre
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 Welcome to New York
00:05 Walesa
02:10 Lone Star
04:25 Afacere neprevãzutã
06:00 Godzilla 3D

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 Schimb de prizonieri
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
23:45 Lege ºi dreptate
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 Schimb de prizonieri (R)
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:30 Ce spun românii (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Amintiri (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
2014, Venezuela, Dramã,

Romantic
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 Vorbeºte lumea

07:15 O datã în viaþã (R)
09:00 La Mãruþã (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 O pacoste de comoarã

(R)
15:00 Ostaticul (R)
16:45 La bloc
18:45 Culoarea dragostei
20:30 Hai sã ne cãsãtorim
22:15 Suspectul
00:00 Înmormântare cu peripeþii

(R)
01:45 Cine A.M.

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 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi pe la noi! (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri

(R)
1986, România, Aventuri
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 WOWBiz
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 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Constantin 60
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Bostonienii
2001, SUA, Thriller
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Bostonienii (R)
2001, SUA, Thriller
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Îmblânzirea scorpiei (R)
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

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 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat: cele mai

tari KO-uri
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninluni, 8 februarie - max: 9°C - min: -3°C

$
1 EURO ........................... 4,5013 ............. 45013
1 lirã sterlinã................................5,8439....................58439

1 dolar SUA.......................4,0240........40240
1 g AUR (preþ în lei)........149,8924.....1498924

Cursul pieþei valutare din 8 februarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii luni, 8 februarie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



cuvântul libertãþii / 11luni, 8 februarie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi pentru

Siguranþa Alimentelor Dolj organizeazã în data
de 01.03.2016, ora 10.00 (susþinerea probei
scrise) ºi 04.03.2016, ora 10.00 (susþinerea in-
terviului), concurs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi contractuale vacante, pe perioa-
da determinatã (pânã la data de 31.12.2016):
Ordinul Preºedintelui ANSVSA nr. 64/2007: -
medic veterinar, grad profesional I- 8 posturi;
-asistent veterinar, grad profesional IA- 2
posturi; -asistent veterinar, grad profesional
II- 2 posturi. Poate ocupa un post vacant per-
soana care îndeplineºte condiþiile prevãzute
de art.3 lit.a)-g) din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de ocupa-
re a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a cri-
teriilor de promovare în grad sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr.286/2011 ºi Ordinul ANSVSA nr.168/2015.
Termenul limitã pentru depunerea dosarelor:
-19.02.2016, ora 16.30. Dosarele se vor depu-
ne la secretariatul Direcþiei Sanitare Veterina-
re ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj. Con-
diþii specifice pentru ocuparea posturilor de
medic veterinar, gradul profesional I: -studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã, în domeniul medicinã veterinarã, spe-
cializarea medicinã veterinarã; -vechime în spe-
cialitatea studiilor absolvite- 7 ani; -experienþã
în domeniul controlului oficial în unitãþile sa-
nitar-veterinare care produc, prelucreazã, de-
poziteazã ºi/sau distribuie alimente de origi-
ne animalã. Condiþii specifice pentru ocupa-
rea posturilor de asistent veterinar, gradul pro-
fesional IA: -studii medii liceale de specialitate
absolvite cu diplomã de bacalaureat în dome-
niul veterinar; -vechime în specialitatea stu-
diilor absolvite 9 ani; -experienþã în domeniul
controlului oficial în unitãþile sanitar-veterina-
re care produc, prelucreazã, depoziteazã ºi/
sau distribuie alimente de origine animalã.
Condiþii specifice pentru ocuparea posturilor
de asistent veterinar, gradul profesional II: -
studii medii liceale de specialitate absolvite
cu diplomã de bacalaureat în domeniul vete-
rinar; -vechime în specialitatea studiilor absol-
vite 5 ani; -experienþã în domeniul controlului
oficial în unitãþile sanitar-veterinare care pro-
duc, prelucreazã, depoziteazã ºi/sau distribu-
ie alimente de origine animalã. Informaþii su-
plimentare privind bibliografia ºi actele nece-
sare în vederea participãrii la concurs se vor
solicita de la sediul Direcþiei Sanitare Veteri-
nare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj,
Str.Fântâna Popova, nr.30, telefon 0251/
428.791, interior 115.

Anunþul tãu!
SADOVEANU MARIAN anunþã propunerea

preliminarã privind proiectul: ELABORARE PLAN
URBANISTIC ZONAL ªI OBÞINERE AVIZE PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5 RETRAS CU DESTINA-
ÞIA LOCUINÞE COLECTIVE situat la  adresa Craiova,
Calea Bucureºti nr. 137E. Publicul este invitat sã trans-
mitã observaþii pânã la data de 19 februarie 2016 la se-
diul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7.

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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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CERERI SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Doamnã se-
rioasã bonã nu-
mai pentru copii
rog seriozitate.
Telefon: 0762/
850.986.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domi-
ciliu. Telefon:
0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonie-
rã în Bucureºti
(zona Dristor).
Telefon: 0724/
167.883.
Vând garsonierã
B u c u r e º t i ,
ªoseaua Pan-
duri (vis-a -vis de
Spitalul Clinic
Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- aparta-
ment 2 camere,
central, etaj 1.
Telefon: 0758/
883.182
Vând apartament
2 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã lo-
cuibilã comuna
Periºor + de-
pendinþe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 5500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.

ANUNT

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

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

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

probei scrise

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

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

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

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

Bibliografie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primariei Cârcea, din Carcea, str. Aero-
portului nr. 45, tel: 0251458121, 0251458107, d-na Georgescu Viorica Mihaela.
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VÂND casã, car-
tier Romaneºti,
str. Bucura, nr.
86A. Telefon:
0761/449.236.
Proprietar vând
casã nouã Bor-
dei + 700 m.p.
curte, vie + pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.

Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona
Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/
170.160.
7000 mp, Bodã-
eºti (Melineºti)
deschidere 270
m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã 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 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan cu-
loare roºie, fabri-
caþie 2008,
40.000 km par-
curºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km -pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice; In-
chidere centrali-
zata; ABS; Ser-
vodirectie; Xe-
non; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la telefon:
0768/954.944.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp
profesional din ar-
cade montate pe
pivoþi. Se mutã ra-
pid pe altã culturã
sezonierã. Telefon:
0786/391.745.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã,
1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon:
0762/728.493.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germa-
nã, hainã de piele
de cãprioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghe-
te, pantofi militari
noi piele negru,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii prin tele-
vozor, telefon
Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20
litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând bicicletã
copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil,
cãruþ copil sport
- 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, 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. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru me-
talic inox nou
pentru handi-
cap, masã su-
fragerie 6 per-
soane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.

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 calorifer
cu 11 elemenþi
electric nou, ra-
diator cu 3 trep-
te ALASCA nou.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color
Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând cãrucior
handicap, pat
mecanic + sal-
tea, polizor 2500
W, sobã teraco-
tã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  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 Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Resta-
urant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioa-
sã pentru priete-
nie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucra-
te manual, cu ar-
gint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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La închiderea ediþiei

Fed Cup – sferturi Grupa Mondialã: România câºtigã în decisiv disputa cu Cehia

Sâmbãtã: Simona Halep (3 WTA) – Karolina Pliskova (13 WTA) 7-6, 4-6, 2-6, Monica Niculescu (37 WTA) – Petra Kvitova (9 WTA) 6-3, 6-4.

Duminicã: Simona Halep – Petra Kvitova 6-4, 3-6, 6-3, Monica Niculescu – Karolina Pliskova 4-6, 6-4, Andreea Mitu/Raluca Olaru –
Denisa Allertova/Barbora Strycova.

Ieri, Polivalenta craioveanã
a fost martora a douã partide
“legate”, în care au fost impli-
cate echipele feminine de
handbal ºi de volei.

Primele au intrat pe parchet
jucãtoarele Simonei Gogîrlã, în-
vinse fãrã drept de apel de HCM
Roman: 17-22. Alb-albastrele ºi-
au arãtat din start neputinþa, vã-
zându-se conduse la cinci “lun-
gimi”, dupã nici un sfert de orã
(2-7, min. 13). Formaþia mol-
doveanã s-a distanþat apoi chiar
la ºapte goluri (4-11, min. 22),
ceea ce a reprezentat ºi ecartul
maxim al reprizei întâi, încheia-
te cu scorul de 8-13.

Orice speranþe într-o reve-
nire s-au nãruit uºor-uºor, de
moment de SCM-ul n-a mai

Cuplaj de zero puncte, la Polivalentã

Handbalistele, depãºite net:Handbalistele, depãºite net:Handbalistele, depãºite net:Handbalistele, depãºite net:Handbalistele, depãºite net:
“Nu pot sã-mi explic ce s-a întâmplat”“Nu pot sã-mi explic ce s-a întâmplat”“Nu pot sã-mi explic ce s-a întâmplat”“Nu pot sã-mi explic ce s-a întâmplat”“Nu pot sã-mi explic ce s-a întâmplat”

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ –
ETAPA A 18-A

Rezultate: SCM CRAIOVA – HCM Roman 17-
22, U Alexandrion Cluj – HC Alba Sebeº 35-25,
CS Mãgura Cisnãdie – CS Rapid USL Metrou
Bucureºti 29-33, CSM Unirea Slobozia – HCM
Râmnicu Vâlcea 21-23, CSM Bucureºti – HC
Zalãu 33-21, HCM Baia Mare – HC Dunãrea
Brãila 26-22. Partida CSM Ploieºti – ASC Co-
rona Braºov s-a disputat asearã, dupã închide-
rea ediþiei.
1. CSM Buc. 54 8. Zalãu 26
2. Baia Mare 51 9. Vâlcea 24
3. Braºov* 32 10. Cluj 19
4. Roman 32 11. Slobozia 16
5. Brãila 31 12. Cisnãdie 13
6. Ploieºti* 30 13. Rapid 9
7. CRAIOVA 26 14. Sebeº 4
* - un joc în plus.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 15-A
Rezultate: SCM U CRAIOVA – CSM Târgoviº-

te 0-3, CSM Bucureºti – CS “U” Cluj 3-0, CSU
Medicina Tg. Mureº – CS ªtiinþa Bacãu 3-2, CSM
Lugoj – CS Rapid Bucureºti 3-0, ACS Penicilina
Iaºi – CS Dinamo Bucureºti 0-3. Partida VC Unic
LPS Piatra Neamþ – CS Volei Alba Blaj a fost amâ-
natã pentru data de 17 februarie.
1. Alba Blaj* 41 7. Lugoj 17
2. CSM Buc. 40 8. Piatra N.* 14
3. Târgoviºte 36 9. Iaºi 14
4. Dinamo 33 10. CRAIOVA 9
5. Bacãu 27 11. U Cluj 6
6. Tg. Mureº 27 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

gãsit drumul spre poarta ad-
versã pânã în minutul 10 al
pãrþii secunde (9-16). Dupã
care s-a fãcut 9-18 (44), iar
Romanul n-a mai forþat, prile-
juindu-le jucãtoarelor noastre
sã încheie partida cu aceeaºi
diferenþã ca la pauzã.

“Nu pot sã îmi explic ce s-
a întâmplat. Vom analiza ºi
vom vedea. Nu este posibil sã
dai 17 goluri într-un meci, atât
timp cât noi, la fiecare parti-
dã dãdeam minim 28 de go-
luri, mai ales acasã. Parcã nu
a fost echipa Craiovei în te-
ren.”, a declarat, la final, Si-
mona Gogârlã.

Sârboaica Jelena Jankovic a
înscris peste 50 la sutã dintre
golurile SCM-ului – 9. Au mai

punctat Iovãnescu – 3, Bãbea-
nu – 2, Andrei, ªelaru ºi Flori-
ca – toate cu câte o reuºitã.

Runda viitoare, în 13 februa-
rie, Craiova va juca tot pe te-
ren propriu, contra Universitã-
þii Alexandrion Cluj.

Fetele de la volei,
eºec onorabil

La jumãtate de ceas dupã
meciul de handbal, în scenã au
intrat voleibalistele, care aveau
sã piardã aºteptat, scor 0-3, în
faþa celei de a doua clasate, CSM
Târgoviºte. Totuºi, elevele lui
Alexandru Cosma au avut o evo-
luþie apreciatã, în special în se-
tul doi, cedat cu 22-25. În rest,
vizitatoarele au închis manºele

la 14, respectiv 17.
Echipa de start: Mateaº, Stan-

ciu, Truþã, Geoge, Postea, Dan-
cu, Foca (libero).

SCM U va avea un meci im-
posibil ºi în etapa care urmeazã
(13 februarie), când se va de-
plasa în fief-ul liderului, cam-
pioana Alba Blaj.

Altfel, cât priveºte celelalte
ehipe craiovene de salã aflate în
elitã, ºi baschetbaliºtii au pier-
dut, 79-88 la Târgu Mureº, într-
un meci tratat pe larg în ultima
paginã, în timp ce voleibaliºtii,
liderii neînvinºi ai campionatu-
lui, nu au jucat, câºtigând la
“masa verde” disputa cu Tomis
Constanþa, pe motiv cã dobro-
genii s-au retras din competiþie.

Handbaliºtii de la CS Universitatea Craiova au
început cu dreptul partea a doua a sezonului din
Divizia A-Seria B, jucãtorii lui Costin Dumitres-
cu ºi Cãtãlin Popescu impunându-se, ieri, în Sala
Sporturilor “Ion Constantinescu”, cu 36-24 (17-
12), în compania formaþiei ACS Muhlbach Sebeº.

Graþie acestui succes, gruparea olteanã a ega-

Handbal (M) – Liga secundã

Universitatea, start de retur victorios
lat la puncte (27) ocupanta poziþiei secunde, CSM
Satu Mare, care în aceastã rundã a pierdut cu
22-27 pe terenul Universitãþii Cluj. Lider este
CSM Fãgãraº, cu 30 de puncte, fãrã a include
însã aici meciul disputat, asearã, cu CSM Ora-
dea (locul 6).

Runda care vine, Universitatea va sta.

DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: ªtiinþa Explorãri Baia Mare –

Arcada Galaþi / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Minaur
Baia Mare – CSM Ploieºti / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Espanyol – Sociedad.

DIGI SPORT 3
17:30 – FOTBAL DE SALÃ – Liga I: United Galaþi – City’us Târgu

Mureº / 19:00 – BASCHET (F) România: All Star Game.

DOLCE SPORT 1
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol – Sociedad.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olanda.

EUROSPORT 1
19:30, 22:00 – FOTBAL DE SALÃ – Campionatul European, la

Belgrad, în Serbia: meciuri din sferturile de finalã.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundesliga: Bielefeld – Duisburg.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT



16 / cuvântul libertãþii luni, 8 februarie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Selecþionata divizionarã de fot-
bal a României a învins formaþia
bulgarã Beroe Stara Zagora cu sco-
rul de 2-1 în ultimul sãu meci ami-
cal din stagiul de pregãtire efec-
tuat în Antalya. Bulgarii au deschis
scorul prin Delev (30), iar Româ-
nia a egalat imediat, prin Denis Ali-
bec (35). Ioan Hora a marcat go-
lul victoriei tricolorilor (68), în
urma unui corner. Toþi cei trei ju-
cãtori ai Universitãþii Craiova con-
vocaþi pentru turneul din Antalya
au fost titulari. Bogdan Vãtãjelu a
fost printre integraliºti, alãturi de
portarul Buzbuchi ºi ceilalþi trei
fundaºi, Mateiu a jucat o orã, în
timp ce Andrei Ivan a evoluat doar
în prima reprizã, ratând o ocazie
mare de gol în minutul 13, ºut pe

În perioada 9-18 februarie,
echipa Naþionalã U19 a României
va susþine meciuri amicale inter-
naþionale în compania selecþiona-
tei similare a Israelului, dupã ur-
mãtorul program: 15 februarie, ora
17:  Stadionul Municipal din Afula
(75 km de Tel Aviv), 17 februarie,
ora 15: Shefayim Complex din Tel
Aviv. Pentru aceastã acþiune a tri-
colorilor mici au fost convocaþi ºi
doi jucãtori legitimaþi la Universi-
tatea Craiova, fundaºul central Raul
Hreniuc ºi mijlocaºul Alin Manea.

Altfel, echipa a doua a CS Uni-
versitatea Craiova s-a impus cu 2-

Manea ºi Hreniuc,Manea ºi Hreniuc,Manea ºi Hreniuc,Manea ºi Hreniuc,Manea ºi Hreniuc,
convocaþi la naþionalaconvocaþi la naþionalaconvocaþi la naþionalaconvocaþi la naþionalaconvocaþi la naþionala

under 19under 19under 19under 19under 19

Echipa masculinã de baschet
SCMU Craiova a pierdut pentru
a treia oarã în acest sezon în faþa
celor de la BC Mureº, douã din-
tre eºecuri fiind în Liga Naþiona-
lã, iar unul în Cupa României,
care s-a dovedit suficient pentru
calificarea trupei ardelene. Dacã

luãm în calcul absenþele din echi-
pa lui Oliver Popovic, se poate
spune cã a fost o înfrângere asu-
matã, însã craiovenii chiar puteau
specula anumite momente favo-
rabile pentru a tranºa victoria la
Târgu Mureº. Fãrã cei trei sârbi,
accidentaþi (Micic a fost trecut
pe foaie, însã nu a jucat nicio
secundã), dar mai ales fãrã lide-

BC Mureº, “bestia nerra”BC Mureº, “bestia nerra”BC Mureº, “bestia nerra”BC Mureº, “bestia nerra”BC Mureº, “bestia nerra”
pentru baschetbaliºtii Craioveipentru baschetbaliºtii Craioveipentru baschetbaliºtii Craioveipentru baschetbaliºtii Craioveipentru baschetbaliºtii Craiovei

Vãtãjelu a fost integralist, Mateiu a
jucat o orã, iar Ivan în prima reprizã
a meciului câºtigat cu 2-1 de
selecþionata divizionarã împotriva
bulgarilor de la Beroe Stara Zagora

SCMU a pierdut cu 88-79 în Ardeal, dupã ce avea
un punct avans înaintea ultimului sfert

rul Cãtãlin Burlacu, menajat, Cra-
iova a mers în Ardeal pentru a nu
face figuraþie ºi de a profita de o
eventualã searã mai slabã a gaz-
delor. Acestea nu au mai avut
aceeaºi productivitate din afara
semiercului (ambele echipe au
avut procent de 33 %), însã au

fãcut diferenþa s-a fãcut în ulti-
mul sfert, pe mâna superstaru-
rului mureºenilor, Alhaji Moham-
med, ºi din duelul câºtigat sub
panou de Ousmane Barro în faþa
lui Pantic. Trei coºuri de la dis-
tanþã reuºite de Mohammed ºi alte
trei “3 point play” trecute în con-
tul lui Barro au adus victoria Mu-
reºului, dupã ce oltenii aveau

avantaj de un punct la ultima pa-
uzã. Pe sferturi, scorul a fost:
27-19, 19-22, 19-25, 23-13. Pen-
tru prima datã de când a fost
transferat la Craiova, Darius Har-
grove n-a mai depãºit 20 de punc-
te în campionat.

 “Craiova este o echipã atleticã,
de la început a jucat foar-
te tare, foarte rapid ºi cu
un singur om “mic”, iar
asta ne-a cauzat dificultãþi
în apãrare. În prima repri-
zã, planul nostru nu a fuc-
þionat, fiindcã mereu ci-
neva a fãcut o greºealã,
am jucat cam moale.
Apoi, am schimbat câte
ceva, iar acest lucru ne-a
adus victoria. În partea a
doua am jucat ca o echi-
pã, nu fiecare pentru el,
cum am fãcut în prima
reprizã” a spus antreno-
rul gazdelor, Audruis Pra-
kuraitis. Au jucat pentru
SCMU Craiova: Johnson
18 puncte, Popescu 17,
Hargrove 12, Bureau 15,
Negoiþescu 8, Pantic 5,
Pilcevic 4, Damian, Stã-

nescu. Pentru BC Mureº, Alhaji
Mohammed a înscris 26 de punc-
te, secondat de Barro, cu 19 punc-
te, iar Goran Martinic a adãugat ºi
el 15 puncte.

Dupã 20 de etape, SCMU Cra-
iova este pe locul 6, cu 32 de punc-
te ºi joacã joi, 10 februarie, de la
ora 19, în Sala Polivalentã, un meci
important, cu “U” BT Cluj.  

1, în amicalul disputat la Fãcãi în
compania formaþiei Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, ocupanta primului loc
în Liga a IV-a Gorj. Golurile alb-
albaºtrilor au fost marcate de Neac-
ºu ºi Florea (penalti). Au început
meciul pentru echipa satelit a Uni-
versitãþii: Dicã – Vlãdoiu, Cojoca-
ru, Trancã, Cr. Andrei – Hodea,
Manea, Rodeanu – Cãpãþânã, Neac-
ºu, L. Scarlat. În repriza a doua au
jucat: Nica – Ghincea, Dina, Drã-
ghici, Luicã – Florea, Armãºelu,
Iuga – Gianimu, Jurj, Neacºu. Au
mai intrat: Medrea, Cãle, C. Ion, D.
Staicu, Constantin.

lângã poartã de la 12 metri, lateral
dreapta. România a evoluat în for-
mula: Buzbuchi — Enache, Gã-
man,  Sãpunaru, Vãtãjelu — Ma-
teiu (Nedelcu, 61), Ropotan (Ne-
delcearu, 80) — Ivan (Rotariu, 46),
Rãduþ (Hora, 46), Pãun ( Tãnase,
46) — Alibec (Benzar, 61). Pentru
Beroe, ocupanta locului 3 în prima
ligã din Bulgaria, au evoluat ºi câþiva
fotbaliºti care au jucat ºi în Liga I:
Sarmov (ex-ACS Poli Timiºoara),
sârbul Nemanja Milisalvjevic (ex-
FC Vaslui, Rapid), iar rezerve au
fost Alex Neacºa (ex-Universitatea
Craiova, Gaz Metan CFR Craiova)
ºi portarul Pirgov (fost la CS Oto-
peni).

În primele douã partide, jucãto-
rii antrenaþi de Anghel Iordãnescu

au învins formaþia georgianã Tor-
pedo Kutaisi cu 5-1 (Gabriel Ena-
che, Andrei Ivan, Denis Alibec,
Mihai Rãduþ, Florin Tãnase) ºi
echipa moldoveanã Zimbru Chiºi-
nãu cu 1-0 (Ioan Hora).

Ivan, întâmpinat de fanii olteni
la aeroport

La sosirea delegaþiei tricolore din
Antalya, pe aeroportul “Henri Coan-
dã”, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, un grup de suporteri ai
ªtiinþei l-au întâmpinat pe atacantul
Andrei Ivan, pentru a-l felicita în
urma refuzurilor repetate de a ac-

cepta oferta Stelei. Fanii i-au oferit
câteva fulare înscripþionate cu me-
sajele “Mândru cã sunt oltean” ºi
“Oltenia Eterna Terra-Nova” ºi s-
au fotografiat alãturi de acesta.

Nu de aceeaºi primire cãlduroa-
sã au avut parte ºi Vãtãjelu ºi Ma-
teiu, care-ºi dãduserã acordul pen-
tru a pleca la Steaua, Vãtãjelu chiar
precizând cã “ar fi un pas înainte
pentru mine un transfer la Steaua”.

Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya
Oltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succesOltenii, titulari în al treilea succes
“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya“tricolor” din Antalya


