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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când l-am întrebat pe Popescu
cât a lual la “bac”, mi-a spus cã
nu a luat, a dat. actualitate / 5

social / 7

actualitate / 7dezvoltare ruralã / 6

Afacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea Cahuzac
Ieri, s-a deschis la Palatul

de Justiþie din Paris proce-
sul îndreptat împotriva lui
Jerome Cahuzac, acum în
vârstã de 63 de ani, fost
deputat, primar al unei
localitãþi (Villeneuve sur
Lot) ministru al bugetului, în
guvernul condus de premie-
rul Jean Marc Ayrault (16
mai 2012-31 mai 2014)
acuzat de fraudã fiscalã.
Toatã presa francezã acordã
spaþii generoase unei po-
veºti reale, deloc descumpã-
nitoare, care nu atestã
altceva decât cã minciuna
are picioare scurte ºi în
Hexagon...

Doljul, întreDoljul, întreDoljul, întreDoljul, întreDoljul, între
primele judeþe laprimele judeþe laprimele judeþe laprimele judeþe laprimele judeþe la
declararea bolilordeclararea bolilordeclararea bolilordeclararea bolilordeclararea bolilor
profesionaleprofesionaleprofesionaleprofesionaleprofesionale

Vaccinarea este obligatorie!
Cu doar câþiva deCu doar câþiva deCu doar câþiva deCu doar câþiva deCu doar câþiva de
lei putem þinelei putem þinelei putem þinelei putem þinelei putem þine
departedepartedepartedepartedeparte
pseudopesta aviarãpseudopesta aviarãpseudopesta aviarãpseudopesta aviarãpseudopesta aviarã

Crescãtorii de pãsãri trebuie sã
ºtie cã, odatã cu venirea unor tem-
peraturi mai ridicate creºte riscul
ca pãsãrile de curte sã fie infectate
cu virusul ce provoacã boala
Newcastle, denumitã ºi pseudo-
pesta aviarã. Deºi se transmite la
om mai greu, pericolul nu poate fi
deloc exclus. Omul poate face o
infecþie la nivelul ochilor-conjunc-
tivitã, dezvoltatã la 24 de ore de la
expunerea la virus. Boala apare la
pãsãri în orice sezon, dar mai ales
la sfârºitul iernii când alimentaþia
este deficitarã.

Colegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul Naþional
„Carol I”,„Carol I”,„Carol I”,„Carol I”,„Carol I”,
pacientul dinpacientul dinpacientul dinpacientul dinpacientul din
cãruciorcãruciorcãruciorcãruciorcãrucior
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Prin Ordin al ministrului Afacerilor
Interne, Petre Tobã, începând cu data
de 8 februarie a.c., generalul de brigadã
Andreiana Marin a fost împuternicit
sã îndeplineascã, pe o perioadã de ºase
luni, atribuþiile funcþiei de inspector ge-
neral al Inspectoratului General al Jan-
darmeriei Române. Mãsura a fost dis-
pusã pentru asigurarea actului de co-
mandã ºi eficientizarea activitãþii Jandar-
meriei Române. Generalul de brigadã
Andreiana Marin a condus, pânã ieri,
Gruparea de Jandarmi Mobilã ”Fraþii
Buzeºti” Craiova. Nãscut pe 7 noiem-
brie 1963, generalul de brigadã Marin
Andreiana a fost comandant al GJMb
Craiova de la sfârºitul lui 2013 pânã
acum, anterior fiind comandant la ªcoala
Militarã de Subofiþeri de Jandarmi “Gri-
gore Alexandru Ghica” Drãgãºani ºi
Comandant la Centrul de Pregãtire ºi
Perfecþionare a Cadrelor Jandarmi de la
Ochiuri. Cel puþin deocamdatã, la co-
manda GJMb Craiova rãmâne adjunc-
tul comandantului, colonelul Ion Dina.

CARMEN ZUICAN
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Rovana Plumb:
Nu mai candidez
pentru un nou
mandat la Consiliul
Naþional PSD. Niþã,
principalul favorit

Liderii PSD se vor reuni,
astãzi, în cadrul Consiliului
Naþional al partidului, ocazie cu
care se vor face o serie de
schimbãri la nivelul conducerii
acestui for. Actualul preºedinte al
CN, Rovana Plumb, a declarat,
pentru MEDIAFAX, cã nu va mai
candida pentru un nou mandat.
‘’Mâine va avea loc reuniunea
Consiliului Naþional, care
presupune constituirea Consiliu-
lui Naþional pe o altã structurã,
aºa cum a fost adoptatã în noul
Statut, la Congresul din octom-
brie anul trecut. În ceea ce mã
priveºte, eu am fost aleasã pe o
altã structurã statutarã a CN
anul trecut în martie ºi mi se pare
firesc ca alte colege ºi colegi sã
preia coordonarea acestei
structuri. Eu nu mai candidez
pentru un nou mandat’’, a
declarant Rovana Plumb.Surse
din PSD au precizat cã în locul
Rovanei Plumb va fi ales Con-
stantin Niþã, liderul PSD Braºov,
unic candidat la aceastã funcþie.
Motivaþia liderilor PSD este cã
doresc sã dea un nou impuls
Consiliului Naþional, iar pentru
asta ar fi nevoie de un lider cu
legãturi mai strânse în teritoriu.
Rovana Plumb a fost aleasã
preºedinte al Consiliului Naþio-
nal al PSD în data de 20 martie
2015, cu 807 voturi ‘’pentru’’ ºi
37 de voturi ‘’împotrivã’’.
Consiliul Naþional al PSD va
avea loc, astãzi, începând cu ora
15.00, la Palatul Parlamentului.
ªedinþa vine în contextul unui
scandal la PSD Bucureºti. Iniþial,
organizaþia PSD Sector 3
intenþiona sã organizeze un
protest, luni, cu începere de la
ora 10.00, la sediul primãriei
Sector 3. Protestatarii voiau sã
cearã demisia lui Robert Negoi-
þã din funcþia de primar ºi de
preºedinte al PSD Bucureºti,
protestul fiind anulat ca urmare
a discuþiilor cu Liviu Dragnea.

PSD a propus anularea rapoar-
telor pentru proiectul de lege ini-
þiat de PNL privind alegerea pri-
marilor în douã tururi ºi retrimi-
terea acestuia la comisiile de spe-
cialitate, a anunþat luni senatorul
liberal Cristian Bodea la Parla-
ment, în timpul ºedinþei Biroului
Permanent al Senatului. “PSD a
propus anularea rapoartelor date
de comisiile Senatului pe acest
proiect pentru cã ar fi fost func-
þionalã pânã în 30 decembrie Co-
misia de cod electoral. Noi am
considerat, cei de la PNL, cã acea
comisie avea ca mandat doar ela-
borarea legilor, iar urmãtoarele
amendamente, ceea ce este ºi
acest proiect, trebuia sã urmeze
cursul firesc ºi cã acele rapoarte
sunt valabile. PSD a forþat un vot
de anulare a rapoartelor date de
comisii, au trecut acest vot de
anulare cu opt la patru. PNL a vo-
tat împotrivã”, a declarat Bodea.

Senatorul liberal a explicat cã
în ºedinþa BP s-a votat ºi retrimi-
terea proiectului la comisiile de
specialitate a cãror raport a fost
anulat. “Apoi s-a votat retrimite-
rea din nou la comisii, dar la co-

Senat: Legea privind alegerea primarilorSenat: Legea privind alegerea primarilorSenat: Legea privind alegerea primarilorSenat: Legea privind alegerea primarilorSenat: Legea privind alegerea primarilor
în douã tururi a fost retrimisã la comisiiîn douã tururi a fost retrimisã la comisiiîn douã tururi a fost retrimisã la comisiiîn douã tururi a fost retrimisã la comisiiîn douã tururi a fost retrimisã la comisii

Senatorul Dan ªova a fost trimis în judeca-
tã de DNA în dosarul în care este acuzat cã a
luat mitã 100.000 de euro pentru a asigura în-
cheierea unor contracte între CET Govora ºi
o firmã de avocaturã. Potrivit anchetatorilor,
în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan
ªova a pretins sume de bani ºi a primit în total
100.000 de euro de la o persoanã denunþãtoa-
re, în schimbul traficãrii influenþei sale reale
pe care o avea pe lângã Mihai Bãlan, director
general al centralei de energie termicã CET
Govora SA, astfel încât acesta din urmã sã
asigure încheierea unor contracte de asistenþã
juridicã cu o anumitã societate de avocaturã,
contracte de tip abonament lunar, la o valoare
de 10.000 euro/lunã.

În urma demersurilor întreprinse de Dan
ªova pe lângã Mihai Bãlan, în lunile decem-
brie 2011, respectiv mai 2013, acesta din urmã
a încheiat douã contracte de consultanþã cu
firma de avocaturã reprezentatã de martorul

Legea privind alegerea primarilor în douã
tururi a fost retrimisã la comisii, a decis luni

conducerea Senatului, în ºedinþa Biroului
Permanent, în condiþiile în care PSD a solici-
tat anularea rapoartelor pentru proiectul de

act normativ iniþiat de PNL.
misiile cãrora le-am anulat rapor-
tul, tot cu opt la patru, noi ne-
am opus pentru cã nu conside-
rãm corectã aceastã procedurã.
Dacã puteam constata cã acele

rapoarte, dacã tot s-au fãcut, sunt
bune pentru cã n-au cum sã fie
diferite, sunt aceiaºi oameni în
comisii, aceeaºi coloraturã poli-
ticã ºi vor fi aceleaºi voturi”, a
mai spus senatorul.

Întrebat care este argumentul
pentru aceastã procedurã, Cris-
tian Bodea a spus cã “argumen-
tul politic e o tragere de timp”.
“Va merge la comisii, va mai sta
trei sãptãmâni la Comisia juridi-

cã ºi la Comisia de constituþio-
nalitate, o vor mai învârti, o vo-
tãm prin martie, se duce la Ca-
merã, mai trag ºi ei de timp ºi
prin septembrie s-ar putea sã
iasã cu douã tururi”, a mai spus
senatorul.

Cristian Bodea a declarat, de
asemenea, cã PNL va lupta “în fie-
care sãptãmânã”, dar cã proiectul
va rãmâne probabil blocat în co-
misii. “Noi ne-am luptat pentru el,
o sã luptãm în fiecare sãptãmânã,
o sã cerem de la comisii sã vinã
mai repede, cel puþin de la Comi-
sia juridicã va veni destul de re-
pede acest aviz pentru cã avem
preºedinte ºi poate decide el. (…)
La cea pe care o conduce domnul
(Ovidiu – n.r.) Donþu (preºedin-
tele Comisiei de constituþionalita-
te –n.r.) s-ar putea sã stea mult ºi
bine”, a declarat el.

Decizie definitivã a ÎCCJ: Control judiciar în loc de arest
la domiciliu pentru Dan ªova, în dosarul CET Govora

denunþãtor, iar în
perioadele ianua-
rie - octombrie
2012 ºi respectiv
iunie 2013 - august 2014 a avizat, din partea
CET Govora, plãþile efectuate în baza celor
douã documente, cu încãlcarea prevederilor
legale ºi a normelor interne de funcþionare a
societãþii respective.

De menþionat este faptul cã, încheierea unor
astfel de contracte de consultanþã nu îºi gãsea
justificarea, întrucât, la acea vreme, centrala
de energie termicã CET Govora SA dispunea
de un departament juridic în care îºi desfãºu-
rau activitatea ºase juriºti, iar problematica do-
sarelor aflate în lucru nu impunea asistenþã din
partea vreunei societãþi de avocaþi, aratã pro-
curorii. Acþionând în aceastã manierã, mai spun
anchetatorii, Mihai Bãlan a produs un prejudi-
ciu în dauna CET Govora SA în valoare de
1.301.410 lei (suma totalã decontatã cu o frec-

venþã lunarã, în baza celor douã contracte sus
menþionate), concomitent cu obþinerea unor
foloase necuvenite, în acelaºi cuantum, de cã-
tre firma de avocaturã.

La rândul sãu, Dan ªova este acuzat cã i-a
spus persoanei denunþãtoare cã îi poate asigu-
ra încheierea unui contract de asistenþã juridi-
cã cu CET Govora SA de tip abonament lu-
nar, uzitat la acea vreme, iar valoarea con-
tractului va fi în cuantum de 10.000 euro/lunã.
În schimbul acestui serviciu, ªova ar fi pre-
tins de la persoana denunþãtoare suma de
5.000 euro pentru fiecare lunã pe perioada
executãrii contractului, adicã jumãtate din va-
loarea lunarã a viitorului contract de asistenþã
juridicã ce urma sã se încheie între CET Go-
vora ºi casa de avocaturã respectivã.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis,
ieri, înlocuirea mãsurii arestului la domici-

liu cu cea a controlului judiciar în cazul
senatorului Dan ªova, trimis în judecatã în
dosarul CET Govora. Decizia Înaltei Curþi

de Casaþie ºi Justiþie este definitivã ºi a fost
luatã de un complet de divergenþã, format

din trei judecãtori, dupã ce, în cursul sãptã-
mânii trecute, doi magistraþi nu au cãzut de

acord asupra mãsurii preventive.
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Fãrã sã ºtie ce provoacã, to-
nul l-a dat consilierul Ionel
Panã, care i-a bãtut obrazul pri-
marului cã nu s-a ocupat îndea-
juns de reabilitarea colegiului
Carol I: „Mi-e teamã când mã
duc acolo, ba mai mult când

intru la Operã e ceva sinistru”,
i-a spus consilierul primarului,
apoi ºi-a cerut scuze cã a de-
viat de la subiect.„Chiar vreau
sã vã mulþumesc cã mi-aþi se-
sizat aceastã problemã”, i-a rãs-
puns Olguþa Vasilescu, cerând
sã i se aducã imediat documen-
taþia pentru Carol, „ca sã fiþi ºi
dumneavoastrã, Consiliul Lo-
cal, informaþi de ce s-a întâm-
plat pânã acum”.

Sã vinã documentele!
La un semn al primarului,

douã domniºoare au intrat în sala
de consiliu, fiecare împingând
câte un cãrucior din fier, de ti-
pul celor cu care se fac cumpã-
rãturile la supermarket. Toate
pline cu acte. Pentru cã nu se
aºteptau la asemenea recuzitã,
consilierii au amuþit. „Aici aveþi
documentaþia pentru Carol...Vã
rog frumos sã o aduceþi în faþa
mea pentru cã, ieri, s-a spus,
într-o conferinþã de presã, cã nu
existã nici Proiect tehnic, nici
DALI, nici expertizã. ªi aº vrea
sã le vadã toatã lumea”, a or-
donat, de la pupitru, Olguþa Va-
silescu. Angajatele de la cabi-
net au parcat cãrucioarele în
partea stângã a sãlii ºi au înce-
put sã-i întindã din dosare.

Colegiul Naþional „Carol I”,Colegiul Naþional „Carol I”,Colegiul Naþional „Carol I”,Colegiul Naþional „Carol I”,Colegiul Naþional „Carol I”,
pacientul din cãruciorpacientul din cãruciorpacientul din cãruciorpacientul din cãruciorpacientul din cãrucior

Douã cãrucioare pline cu acte au fost plimbate, ieri, pe sub nasul con-
silierilor municipali. Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, le-a
spus aleºilor locali cã toatã biblioteca de acte a fost scoasã de pe raf-
turi ºi adusã consilierilor spre lecturare, „ca sã fiþi ºi dumneavoastrã,
Consiliul Local, informaþi de ce s-a întâmplat pânã acum cu Colegiul
„Carol I”. Dupã ce ºi-au dezlipit cu greu privirile de la nichelul cãru-
cioarelor de supermarketuri, consilierii din opoziþie i-au reproºat pri-
marului cã acesta este un circ ieftin. Olguþa Vasilescu le-a replicat ca,
data viitoare, când mai vor sã o punã în încurcãturã, sã se pregãteascã
mai bine. Din vorbele smucite, care au devenit, mai nou, tonul obiºnuit
al ºedinþelor CLM, s-a reþinut totuºi o promisiune de 2 milioane de
euro pentru prima etapã de consolidare a colegiului.

Mirarea consilierilor:
ale cui sunt cãrucioarele?
Aºezându-ºi-le pe toate alãturi,

primarul a început sã le prezinte.
„Aici aveþi proiectul tehnic, care
va fi bãgat în comisia tehnicã pe

14 februarie. Acolo este partea
de DALI, aici este expertiza... nu
am pierdut nici o zi din mandatul
meu”. „În loc sã facem circ cu
cãrucioare, sã transformãm sala
de consiliu într-un supermarket,
mai bine ne-aþi pune la dispoziþie
copii xerox ca sã vedem toate ini-
þiativele dumneavoastrã. Înþeleg
cã, din 2012, s-a început aceastã
expertizã ºi, hop, tocmai vineri, a
ajuns la primãrie. Despre aceste
cãrucioare, care 100% sunt pro-
prietatea unui supermarket, nici
nu vreau sã ºtiu cum au ajuns
aici”, a spus Vasile.

„De-aº fi Arabela”
La atac a sãrit ºi candidatul

PNL pentru Primãria Craiova,
Pavel Badea, care i-a reproºat, din
nou, Olguþei Vasilescu cã nu ºi-a
respectat promisiunea fãcutã „În
2012, când aþi venit la lansarea
anului ºcolar, aþi promis pãrinþilor
–eram printre pãrinþi pentru cã
eram cu copilul în clasa I – cã veþi
face totul pentru reamenajarea ºi
consolidarea clãdirii principale.
Veniþi acum, dupã 4 ani de man-
dat, cã aþi fãcut tot ce v-a stat în
putinþã ca sã reuºiþi sã realizaþi ce-
eac ce aþi promis. De fapt, nu aþi
fãcut nimic, doamna primar. Din
nefericire, ne amãgiþi aºa cum ne

amãgiþi ºi pe alte
proiecte”, a spus
Badea, reuºind sã
o scoatã din sãrite
pe Olguþa Vasiles-
cu: „Dacã am fi
pocnit din degete
ºi am fi fost Ara-
bela sã spunem
cã mâine avem colegiul Carol, ar
fi fost perfect”.

Badea ºi Olguþa,
în runda a doua

În timp ce preºedintele de
ºedinþã, viceprimarul Dan Daºo-
veanu, încerca sã supunã, totuºi,
la vot proiectul de hotãrâre – unul
care nu avea nici o legãturã cu
situaþia de la Carol I - a început ºi
runda a doua. „Acolo aveþi Odo-
bleja ºi Bibescu (n.r. – liceele
Odobleja ºi George Bibescu) care
au putut fi reabilitate pentru cã s-
au început proiectele din anul
2008”, a insistat primarul sã pre-
zinte tot conþinutul de acte din
cãrucioare, lucru care l-a iritat pe
Badea: „Trebuie sã vã uitaþi ºi pe
ºcoala nr. 33 din Craioviþa. Aþi
vãzut cum aratã? ªi ºcoala nr. 37
ºi Liceul Auto... vã rugãm sã vã
uitaþi ºi pe cartierele mãrginaºe”,
a cerut liberalul. Afirmaþia lui a
declanºat reacþia primarului, care
a cerut sã i se aducã imediat

„mapa cu ºcolile unde este dom-
nul Badea în Consiliul de admi-
nistraþie, ca sã vã pun la dispozi-
þie ºi sã vedeþi cât de mult s-a in-
vestit. Nu v-am auzit niciodatã, în
calitate de consilier local, sã ce-
reþi vreo investiþie pentru aceste
ºcoli, ºi cu toate acestea s-au fã-
cut investiþiile respective”, a spus,
pe un ton tãios, Olguþa Vasilescu.

„Sunteþi o Elena Ceauºescu
în miniaturã”

În salã s-a iscat hãrmãlaie, con-
silierul Marian Vasile cerându-i
preºedintelui sã gestioneze ºedin-
þa. „Vã rog sã tãceþi din gurã”, i-a
strigat Daºoveanu. „Nu e confe-
rinþa de presã a doamnei primar”,
i-a reproºat Vasile. Dupã ce pri-
marul Craiovei a terminat de citit
lista cu ºcolile reabilitate, Badea a
trecut din nou la atac: „Dumnea-
voastrã chiar trãiþi într-o altã reali-
tate. Aþi transformat aceastã
ºedinþã într-o campanie electora-
lã. Vã rog, încercaþi sã nu trans-

formaþi totul într-un circ ieftin pen-
tru cã nu are rost. Ce aþi fãvut ara-
tã cã e totul premeditat, fãcut cu
scopul de a aduce mãreþe reuºite.
Sunteþi o Elena Ceauºescu în mi-
niaturã, doamnã”. Preºedintele de
ºedinþã a fãcut un nou apel la calm,
însã primarul a lãsat sã se înþelea-
gã cã poate face faþã ºi acestui
atac:” Domnul preºedinte, lãsaþi-l
sã se producã, vã rog frumos. Eu
am fãcut aceste dezvãluiri pentru
cã aþi avut o conferinþã în care aþi
spus cã nu s-a fãcut nimic. ªi v-a
întrebat un ziarist dacã existã PT
ºi DALI ºi aþi spus cã nu existã
nimic. Data viitoare sã veniþi mai
bine pregãtiþi”.

În sfârºit, proiectul de hotãrâ-
re privind SC Pieþe ºi Târguri a
fost votat. Cât despre cãrucioa-
rele cu documente, ele au fost
lãsate dupã ºedinþã în salã pentru
a fi fotografiate ºi rãsfoite de cã-
tre presã. Pe copertele lor erau
trecute date referitoare la Cole-
giul Naþional „Carol I”.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform IPJ Dolj, vineri, 05.02.2016,
lucrãtorii Postului de Poliþie Bulzeºti, au fost
sesizaþi de cãtre Anton Marin, de 40 ani, din
Craiova, cu privire la faptul cã tatãl sãu -
Ghiorghe Marin, de 72 de ani, cu domiciliu
în comuna Sadova, a plecat, joi, 4 februarie
a.c., în comuna Bulzeºti, pentru rezolvarea
unor probleme personale ºi nu a mai revenit
la domiciliu. Anton Marin le-a explicat poli-

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, Cristian Þãrþãleanu a fost
prins bãut la volanul BMW-ului sãu,
pe 26 iulie 2015, seara. Pe strada
„Constantin Lalescu” a fost oprit de
un echipaj de poliþie din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova, compus din
doi agenþi care l-au legitimat ºi ob-
servând cã acesta emana miros de

Doljean de 72 de ani dipãrutDoljean de 72 de ani dipãrutDoljean de 72 de ani dipãrutDoljean de 72 de ani dipãrutDoljean de 72 de ani dipãrut
sãptãmâna trecutã, cãutat de poliþiºtisãptãmâna trecutã, cãutat de poliþiºtisãptãmâna trecutã, cãutat de poliþiºtisãptãmâna trecutã, cãutat de poliþiºtisãptãmâna trecutã, cãutat de poliþiºti

Pedeapsã redusã la apel pentru ºoferul care
a vrut sã mituiascã trei poliþiºti cu 5000 de lei

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au pronunþat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, vineri, 5 februarie a.c., sentinþa definitivã în
cazul craioveanului Cristian Þãrþãleanu, ºoferul care a vrut sã
mituiascã trei agenþi de poliþie cu suma de 5.000 de lei. Dacã la
Tribunalul Dolj a primit o pedeapsã de 2 ani închisoare cu
suspendare, Curtea de Apel Craiova i-a admis apelul ºi i-a redus
pedeapsa la 1 an ºi 6 luni închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 2 ani.

alcool, i-au solicitat sã-i însoþeascã
la Biroul Poliþiei Rutiere, unde sã fie
testat cu aparatul etilotest, lucru cu
care inculpatul a fost de acord. Pe
traseu, inculpatul le-a solicitat însã
celor doi agenþi de poliþie sã nu mai
întocmeascã acte de constatare,
oferindu-le în schimb, o sumã de
bani. Agenþii Bãnicã Alin Cristian ºi
Balaci Mihai au respins propunerile

inculpatului ºi au ajuns pe strada
Câmpia Islaz, la Biroul Poliþiei Ru-
tiere, unde l-au gãsit de serviciu pe
agentul ºef adjunct Bãnicã Robert
Cristian, care l-a testat pe inculpat
cu aparatul alcooltest, rezultând o
valoare de 0,52 mg/l alcool pur în
aerul expirat. „Dupã efectuarea tes-
tãrii, inculpatul a oferit din nou
celor trei agenþi de poliþie suma de
5.000 lei, pentru a nu i se întocmi
dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de conducere a unui au-
tovehicul pe drumurile publice sub
influenþa alcoolului”, se aratã în
rechizitoriul Parchetului. ªoferul ºi-
a sunat un prieten, l-a trimis la el
acasã ºi i-a explicat de unde sã ia
5.000 de lei ºi sã-i aducã. Dupã ce
inculpatului i s-au recoltat probe de
sânge în vederea stabilirii alcoole-
miei, la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, cei trei agenþi l-
au dus înapoi la Biroul Poliþiei
Rutiere. „În acest loc, inculpatul a
scos din buzunar suma de 5.000 lei
compusã din bancnote din cupiura
de 500, 200 ºi 100 lei, pe care a
pus-o pe birou, spunându-le agen-
þilor de poliþie sã împartã banii în-
tre ei, sã distrugã în prezenþa sa
probele biologice ºi sã nu mai în-
tocmeascã dosar penal”, se aratã
în rechizitoriul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. În acel mo-
ment, în birou a intrat echipa ope-
rativã, formatã din procuror al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi ofiþeri ai Serviciului Judeþean An-

ticorupþie Dolj, care a constatat sã-
vârºirea infracþiunii de dare de mitã.
Þãrþãleanu a fost reþinut pentru 24
de ore, apoi arestat preventiv.

Pe 7 august 2015 s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosar în care Þãr-
þãleanu a fost trimis în judecatã pen-
tru dare de mitã, iar pe 26 octom-
brie instanþa a pronunþat sentinþa pe
fond. Craioveanul a fost condam-
nat la o pedeapsã de 2 ani închisoa-
re cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 3 ani, timp în
care trebuie sã respecte o serie de
obligaþii, ºi 60 de zile de muncã în
folosul comunitãþii, judecãtorii dis-
punând ºi punerea în libertate a cra-
ioveanului. Hotãrârea Tribunalului
Dolj nefiind definitivã, atât inculpa-
tul, cât ºi procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au declarat

apel. Vineri, 5 februarie a.c., Curtea
de Apel Craiova a soluþionat cauza.
Apelul Parchetului a fost respins,
fiind admis cel al inculpatului, cã-
ruia judecãtorii i-au redus pedeapsa
la 1 an ºi 6 luni închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 2 ani: „Respinge ape-
lul Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Admite apelul inculpa-
tului. Desfiinþeazã în parte sentin-
þa. Reduce pedeapsa aplicatã in-
culpatului de la 2 ani închisoare la
1 an ºi 6 luni închisoare. Menþine
suspendarea executãrii sub supra-
veghere ºi reduce termenul de în-
cercare la 2 ani. Menþine celelal-
te dispoziþii ale sentinþei. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþã publicã
la data de 05.02.2016”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.

Poliþiºtii doljeni s-au mobilizat ºi cautã un bãtrân de 72 de ani, din
comuna Sadova, care a plecat de la domiciliu în weekend ºi nu a mai
revenit. Ultimul cu care a vorbit bãtrânul a fost fiul sãu, cãruia i-a
spus cã a rãmas cu maºina împotmolit în câmp. Oamenii legii au desco-
perit autoturismul, un Renault Symbol, sâmbãtã, în câmp, pe un teren
din apropierea comunei Gherceºti. Maºina era închisã, fãrã urme de
forþare, ºi, culmea, în interior au fost gãsiþi aproximativ 150.000 lei,
bani despre care nici fiul nu ºtia nimic.

þiºtilor cã, în jurul orei 13.00 -13.30, l-a su-
nat pe tatãl sãu, care i-a confirmat faptul cã
a plecat spre casã, dar s-a împotmolit cu
maºina pe un câmp ºi nu ºtie unde se aflã.
În urma unor activi-
tãþi de cãutare, sâm-
bãtã, 6 februarie, în
jurul orei 16.30, a
fost gãsit autoturis-
mul Renault Symbol
al bãrbatului dispã-
rut, în câmp, la o dis-
tanþã de circa 3,5 km
de DJ 643F. Autotu-
rismul era închis, asi-
gurat, fãrã a prezen-
ta urme de forþare,
iar persoana cãutatã
nu se afla în acesta
ºi nici în împreju-
rimi. Mai mult, în
maºinã oamenii legii

au descoperit aproximativ 150.000 lei, sumã
despre care nici fiul sãu nu ºtia nimic. „De
la data dispariþiei poliþiºtii au demarat in-
vestigaþiile ºi cautãrile, iar în dimineaþa zi-

lei de ieri acestea
au fost reluate în
zona unde a fost
gasit autoturismul,
mai exact terenuri-
le din zona Gher-
ceºti-Mischii-ªim-
nic ºi pãdurea Bo-
baru. La activitãþi
au luat parte peste
20 poliþiºti, agenþi
de pazã ai unei fir-
me specializate ºi -
voluntari din comu-
na Gherceºti”, a
declarat agent ºef
adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Bi-

rouluid e presã al IPJ Dolj. Semnalmentele
bãrbatului dispãrut sunt: înãlþime 170-175
cm, circa 60 kg, constituþie astenicã, ochi
negri, ten deschis, pãr alb, tuns scurt. La
data plecãrii era posibil sã fie îmbrãcat în
pantaloni ºi sacou din velur, culoare maron,
cãciulã cu urechi, fular la gât, iar în picioare
purta ghete din piele. Persoana în cauzã a
fost pusã în urmãrire la nivel naþional. Re-
prezentanþii IPJ Dolj fac apel la toþi cei care
pot oferi informaþii, sã contacteze cea mai
apropiatã unitate de poliþie sau sã apeleze la
numãrul unic de urgenþã 112!
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Ieri, s-a deschis la Palatul de
Justiþie din Paris procesul îndrep-
tat împotriva lui Jerome Cahuzac,
acum în vârstã de 63 de ani, fost
deputat, primar al unei localitãþi
(Villeneuve sur Lot) ministru al
bugetului, în guvernul condus de
premierul Jean Marc Ayrault (16
mai 2012-31 mai 2014) acuzat de
fraudã fiscalã. Toatã presa fran-
cezã acordã spaþii generoase unei
poveºti reale, deloc descumpãni-
toare, care nu atestã altceva decât
cã minciuna are picioare scurte ºi
în Hexagon. La 15 mai 2012 Jero-
me Cahuzac era numit ministru al
bugetului, cooptat fiind din rândul
parlamentarilor socialiºti. În luna
decembrie a aceluiaºi an, site-ul de
informaþii online MEDIAPART,
intrã în posesia unor date privind
fondurile non-declarate, depuse
într-un fond din Elveþia ºi apoi în
Singapore. Era vorba de vreo
600.000 de euro. Cahuzac îºi cla-

MIRCEA CANÞÃR

meazã nevinovãþia în mai multe
rânduri, inclusiv în Adunarea Na-
þionalã, în faþa deputaþilor, pe care
reuºise sã-i convingã. La 19 mar-
tie 2013, preºedintele Republicii,
Francois Hollande, anunþã despãr-
þirea de ministrul sãu, care-ºi va
recunoaºte faptele la 2 aprilie 2013
în faþa judecãtorului de instrucþie,
învinuit fiind de spãlare de bani,
proveniþi din fraudã fiscalã. Con-
siderat ca o piesã grea a guvernul
Ayrault, “încarnând linia fermã
bugetarã”, într-un moment de
crizã economicã, acest “chirurg”
de profesie, deþinând o clinicã pri-
vatã de implant capilar, fusese pre-
ºedintele Comisiei de finanþe a
Adunãrii Naþionale. Interesant este
faptul cã dupã desemnarea sa, ca
membru al guvernului, Jerome
Cahuzac dispusese o expertizã la
o anchetã privind îmbunãtãþirile la
un hipodrom (Compiegne), dispu-
se de predecesorul sãu Eric Wo-

erth, care avea acum statutul de
martor asistat la Curtea de Justiþie
a Republicii (CJR). Un raport da-
tat din 22 iulie 2012, îl disculpa pe
Eric Woerth. MEDIAPART l-a
pus, imediat, sub lupã pe Jerome
Cahuzac, descoperind cã poseda-
se un cont în Elveþia la UBS, pânã
în 2010, închis ºi suma tranferatã
în Singapore, când Jerome Cahu-
zac nu devenise preºedintele Co-
misiei de finanþe a Adunãrii Naþio-
nale. Având susþinerea palatului Eli-
see ºi a premierului Jean Marc Ay-
rault, ºi chiar a opoziþiei modera-
te, Jerome Cahuzac depune la Par-
chetul din Paris o plângere pentru
defãimare contra MEDIAPART.
Scandalul se extinde, dar ºi încin-
ge. La 8 ianuarie 2013, Parchetul
din Paris deschide o anchetã pre-
liminarã pentru fraudã fiscalã ºi bri-
gada naþionalã de represiune a de-
lincvenþei fiscale intrã în rol. Sunt
audiate mai multe persoane, inclu-

siv soþia minstrului, Patricia Cahu-
zac, fostul judecãtor Jean Louis
Bruguiere, care ar fi ºtiut câte ceva
despre întreaga încrengãturã. La
3 aprilie 2013, Harlem Desir, pe
atunci prim secretar al PS, comu-
nicã o decizie a biroului naþional al
PS de excludere a lui Jerome Ca-
huzac. Douã sãptãmâni mai târziu,
la o propunere a deputatului Jean
Louis Borloo, preºedintele grupu-
lui UDI, Adunarea Naþionalã deci-
de crearea unei Comisii de anche-
tã. Înregistrãrile publicate de ME-
DIAPART, deºi de proastã calita-
te, atestã un schimb de replici în-
tre Jerome Cahuzac ºi Herve Dre-
yfus, un apropiat deloc strãin de
toatã povestea, demonstrând cã
ex-ministrul era un adept al eva-
ziunii fiscale. Ancheta judiciarã este
purtatã de judecãtorii Roger Le
Loire ºi Renaud van Ruymbeke. La
63 de ani, Jerome Cahuzac este un
paria al lumii politice franceze ºi

Afacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea CahuzacAfacerea Cahuzac
rãmâne un simbol al sfârºitului ino-
cenþei în tumultosul mandat al lui
Francois Hollande. Bineînþeles, toa-
tã povestea este exploatatã politic,
dar readuce în atenþie practica de-
punerilor în paradisurile fiscale atât
de mult repudiate. Un sondaj de
opinie demonstreazã cã 86% din
francezi considerã afacerea Cahu-
zac extrem de gravã. Codul Penal
prevede o pedeapsã cu închisoare
de 5 ani ºi o amendã de 500.000
euro. Amenda este de 2 milioane
euro ºi pedeapsa de 7 ani de închi-
soare, dacã faptele sunt comise în
bandã organizatã. Sã mai spunem
doar cã dupã 2013, toþi membrii
guvernului, imediat dupã nomina-
lizare, fac obiectul unei proceduri
de verificare a situaþiei lor fiscale.
Cã ºi la alþii corupþia e destul de
mare, nu e o noutate. Responsa-
bili, dar nevinovaþi, rãmâne credoul
bancherilor, condamnaþi la amenzi
ºi atât.

La concursul organizat în luna
noiembrie a anului trecut au parti-
cipat peste 3.000 de adolescenþi -
din 736 de ºcoli de pe întregul
continent, dintre care 31 de licee
din România. În total, 28 de elevi
de liceu, câte unul din fiecare stat
membru al Uniunii Europene, vor
fi premiaþi la Bruxelles în data
de 14 aprilie 2016, ceremonia des-
fãºurându-se în prezenþa doamnei
Kristalina Georgieva, vicepreºe-
dinte al Comisiei Europene. „Îi
adresez felicitãrile mele elevei Ro-
xana Maria Chiorean, care a reu-
ºit sã fie cea mai bunã în condiþiile
unei concurenþe acerbe pentru
primul loc în România. În fieca-
re an, concursul Juvenes Trans-
latores le oferã elevilor ºansa de
a-ºi testa aptitudinile în domeniul
limbilor strãine ºi de a-ºi pune la
încercare talentul de traducãtor”,

Concursul anual de traducere „JuvenesConcursul anual de traducere „JuvenesConcursul anual de traducere „JuvenesConcursul anual de traducere „JuvenesConcursul anual de traducere „Juvenes
TTTTTranslatores” ºi-a desemnat câºtigãtoriiranslatores” ºi-a desemnat câºtigãtoriiranslatores” ºi-a desemnat câºtigãtoriiranslatores” ºi-a desemnat câºtigãtoriiranslatores” ºi-a desemnat câºtigãtorii

Comisia Europeanã a anunþat  zilele trecute numele celor 28 de câºtigãto-
ri ai concursului anual de traducere „Juvenes Translatores”. Câºtigãtoarea
din România este Roxana Maria Chiorean, elevã în clasa a XI-a la Colegiul

Naþional „Emil Racoviþã” din Cluj-Napoca.

Proiectul a prevãzut reabilitarea, moderniza-
rea clãdirilor existente, extinderea ºi refuncþio-
nalizarea unora dintre acestea, crearea de con-
diþii conform unor norme de elitã pentru desfã-
ºurarea proceselor educaþionale.

Astfel, au fost amenajate la standarde euro-
pene spaþii destinate predãrii cursurilor, desfã-
ºurãrii laboratoarelor, spaþii pentru birourile pro-
fesorilor, pentru consultaþii, secretariat, dar ºi
birourile de informare. De asemenea, a fost
construitã o bazã sportivã ºi au fost amenajate
spaþii ultramoderne de cazare dotate la nivel
hotelier.

a declarat vicepreºedintele Kris-
talina Georgieva.

552 de combinaþii posibile
Tema traducerilor a fost coope-

rarea pentru dezvoltare ºi elevii au
putut alege oricare dintre cele 552
de combinaþii posibile între cele 24
de limbi oficiale ale UE. Câºtigã-
toarea din România a tradus din
englezã în românã, deoarece aces-
te limbi se par „tare frumoase ºi
incredibil de bogate în sonoritãþi,
expresii, valenþe ºi posibilitãþi de
exprimare. Atât de frumoase în-
cât mã fac sã mã întreb câte aº
putea descoperi dacã aº mai în-
vãþa vreo cinci sau ºase”, ne-a
mãrturisit Maria. Limba românã a
fost utilizatã ºi în afara graniþelor
României, elevul câºtigãtor din-
 Franþa, Florian Pesce, traducând
din românã în francezã.

Concursul i-a
încurajat pe unii
participanþi sã
studieze limbi
strãine

Începând din
2007, Direcþia Ge-
neralã Traduceri a
Comisiei Europene
organizeazã anual
concursul Juve-
nes Translatores-
 („tineri traducã-
tori” în latinã). Ob-
iectivul sãu este de
a promova studiul
limbilor strãine în ºcoli ºi de a le oferi
tinerilor elevi posibilitatea sã vadã
cum este sã fii traducãtor. Concur-
sul se adreseazã elevilor de liceu
în vârstã de 17 ani (în cazul ediþiei

2015-2016, celor nãscuþi în anul
1998) ºi se desfãºoarã simultan în
toate ºcolile selectate din întreaga UE,
inclusiv în regiunile ultraperiferice.

Concursul i-a inspirat ºi i-a încurajat
pe unii participanþi sã studieze limbi-
le strãine ºi la nivel universitar pen-
tru a deveni apoi traducãtori.

MARGA BULUGEAN

Campusul Facultãþii de Mecanicã, gata de inaugurare
Mâine, ora

11.00, conduce-
rea Universitãþii
din Craiova va
inaugura campu-
sul Facultãþii de
Mecanicã în care
s-au investit 10
milioane de euro,
din fonduri
europene.

Tot cu fonduri europene, au fost achiziþiona-
te ºi implementate echipamente ºi aparaturã de
laborator de ultimã generaþie. În acelaºi timp, a
fost realizatã o infrastructurã modernã ºi per-
formantã pentru biblioteca facultaþii cu acces
direct la informaþia ºtiinþificã de actualitate.

Principalul scop al proiectului este de a asi-
gura un proces educaþional la standarde euro-
pene, de a creºte rolul economic, social ºi cultu-
ral al centrului universitar, precum ºi de a creº-
te postofoliul de colaborãri cu instituþiile ºi uni-
versitãþile naþionale ºi internaþionale.

MARGA BULUGEAN
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România a iniþiat, încã din 2006,
un Plan de contingenþã pentru boa-
la de Newcastle, denumitã popular
pseudopesta aviarã. A urmat, în
2014, elaborarea de cãtre Autorita-
tea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor a Ma-
nualului operaþional pentru influen-
þa aviarã ºi boala de Newcastle. Este
o boalã viralã produsã de toate tul-
pinile aviare ale Paramyxovirusului
1 (APMV-1, genul Rubulavirus,
Familia Paramyxoviridae), având la
puii în vârstã de o zi, un indice al
patogentitãþii intracerebrale de 0,7
sau mai mare. “În condiþii naturale
virusul afecteazã numeroase specii
de pãsãri, mai sensibile fiind gãinile
ºi bibilicile, apoi fazanii, curcile,
pãunii. Se apreciazã cã raþele, gâº-
tele ºi lebedele nu sunt receptive,
dar nu sunt excluse infecþiile laten-
te”, ne-a precizat dr. Costicã Re-
tea, director adjunct al Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor.

Pierderile economice
pot fi importante

Sursa principalã de infecþie o re-
prezintã pãsãrile bolnave care elimi-
nã virusul prin toate secreþiile ºi ex-
creþiile, inclusiv prin ouã. Pãsãrile
trecute prin boalã, ca ºi cele rezis-
tente natural pot fi purtãtoare ºi eli-
minatoare de virus, o lungã perioadã
de timp. Unele pãsãri de agrement
(papagali, canari ºi altele) pot propa-
ga virusul. Pot fi implicate ºi alte
animale. Un rol important în menþi-
nerea virusului ºi difuzarea lui îl pot
avea diverºi ectoparaziþi hematofagi.
Virusul se poate menþine în nume-
roase elemente ale mediului ambiant
care pot juca un rol epidemiologic
important în difuzarea virusului.

“Omul poate de asemenea sã in-
tervinã ca un vehiculator pasiv sau
ca un vector activ. Perioada de in-
cubatie este de 4 - 6 zile. Boala se
transmite prin contact direct cu se-
creþiile pãsãrilor sau indirect, în spe-
cial cu solul, apa, hrana contami-

Vaccinarea este obligatorie!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Crescãtorii de pãsãri trebuie sã ºtie cã, oda-
tã cu venirea unor temperaturi mai ridicate
creºte riscul ca pãsãrile de curte sã fie infecta-
te cu virusul ce provoacã boala Newcastle, de-
numitã ºi pseudopesta aviarã. Deºi se transmi-
te la om mai greu, pericolul nu poate fi deloc
exclus. Omul poate face o infecþie la nivelul
ochilor-conjunctivitã, dezvoltatã la 24 de ore de
la expunerea la virus. Boala apare la pãsãri în

orice sezon, dar mai ales la sfârºitul iernii când
alimentaþia este deficitarã. Odatã apãrut, vi-
rusul este foarte rezistent la condiþiile de me-
diu. La temperatura camerei rezistã 17 sãptã-
mâni, în ouã, la 15-18 grade, ajunge la 250 de
zile, iar la temperatura din frigider, de 4-8 gra-
de, chiar 18 luni. De aceea, medicii sanitar-ve-
terinari recomandã vaccinarea periodicã a efec-
tivelor de pãsãri, începând chiar în aceastã lunã.

natã. Transmiterea este extrem de
complexã, depinzând de tipul viru-
sului, speciile pãsarilor ºi de facto-
rii de mediu. Boala de Newcastle
este cea mai gravã boalã a pãsãrilor
ºi produce pagube economice im-
portante prin morbiditate ºi morta-
liate ridicatã, scãderea productivi-
tãþii pãsãrilor ºi prin cheltuielile mari
necesare eradicãrii bolii”, a menþio-
nat dr. Costicã Retea.

Boala a regresat
în ultimii ani

În România, dupã perioada
2005-2008, când s-a înregistrat o
evoluþie dramaticã a bolii, datoritã
mãsurilor de combatere adoptate,
boala a regresat, astfel cã cele
douã focare înregistrate în anii
2012 ºi 2014, în structuri complet
diferite de creºtere ºi exploatare a
pãsãrilor domestice, demonstrea-
zã eficienþa opþiunilor de reducere
adoptate ºi implementate în Româ-
nia, pentru supravegherea ºi com-
baterea bolii de Newcastle. Situa-
þia focarelor de boalã de Newcast-
le în România, în perioada 2005-
2014, a oscilat de la 55 de focare
în 2005, la 94 de focare în 2006,
la 28 în 2007, ajungând în anii 2012
ºi 2014 la doar câte un singur caz
de pseudopestã aviarã.

Când se confirmã
virusul, mãsurile
sunt drastice

În caz de apariþie a unui focar
de, autoritatea competentã se asi-
gurã, cã sunt puse în aplicare mã-
surile corespunzãtoare. Toate pã-
sãrile domestice ºi celelalte pãsãri
captive sunt ucise fãrã întârziere,
sub supraveghere oficialã. Ucide-
rea se efectueazã, astfel încât sã
se evite orice risc de rãspândire a
influenþei aviare, în special în tim-
pul transportului. Cu toate acestea,
se poate, pe baza unei evaluãri a
riscului de rãspândire eventualã a
influenþei aviare, sã se acorde de-
rogãri pentru ca pãsãrile domesti-
ce sau alte pãsãri captive din anu-
mite specii sã nu fie ucise. Autori-
tatea veterinarã poate lua mãsurile
adecvate pentru a limita orice even-
tualã rãspândire a influenþei aviare
la orice altã pasãre sãlbaticã aflatã
în exploataþie.

“Din exploataþiile în care s-a con-
firmat boala se eliminã sub supra-
veghere oficialã toate cadavrele ºi
ouãle aflate în exploataþie. Pãsãrile
domestice deja eclozionate din ouãle
recoltate în exploataþie în perioada
cuprinsã între data probabilã a in-
troducerii HPAI – influenþã aviarã
înalt patogenã –  ºi  cea a punerii în
aplicare a mãsurilor de control se
pun sub supraveghere oficialã, iar
cercetãrile se desfãºoarã în confor-
mitate cu manualul de diagnostic,
adicã recoltare de probe pentru di-
agnostic de laborator. Carnea pãsã-
rilor domestice sacrificate ºi ouãle
recoltate în exploataþie pe parcur-
sul perioadei cuprinse între data pro-
babilã a introducerii HPAI în exploa-
taþie ºi cea a punerii în aplicare a
mãsurilor de control se strânge ºi
se eliminã sub supraveghere oficia-
lã”, a menþionat dr. Costicã Retea.

Chiar ºi gunoiul de
grajd se va steriliza

Toate substanþele ºi deºeurile
susceptibile de a fi contaminate, pre-
cum alimentele, sunt distruse sau
supuse unui tratament pentru a se
asigura distrugerea virusului influ-
enþei aviare, în conformitate cu in-
strucþiunile medicului veterinar ofi-
cial. Gunoiul de grajd ºi aºternutul
provenit de la pãsãrile susceptibile
de a fi contaminate sunt supuse
procedurilor de sterilizare. Se res-
pectã o perioadã de 30 de zile pânã
la împrãºtierea gunoiului pe câmp.
Dupã îndepãrtarea cadavrelor, spa-
þiile utilizate pentru adãpostirea ani-
malelor, pãºunile sau terenurile, echi-
pamentul susceptibil de a fi conta-
minat, precum ºi vehiculele utiliza-
te pentru transportul pãsãrilor do-
mestice ºi al celorlalte pãsãri cap-
tive, al cadavrelor, al cãrnii, al hra-
nei pentru pãsãrile domestice, al gu-
noiului de grajd, al aºternutului pen-
tru pãsãri ºi al oricãrei alte materii
sau substanþe susceptibile de a fi
contaminate, sunt supuse proce-
durilor de curãþare ºi dezinfecþie,
corespunzãtor procedurilor din
acest manual. Nici o altã pasãre
captivã ºi nici un mamifer din spe-
ciile domestice nu intrã în exploa-
taþie ºi nu o pãrãseºte fãrã autori-
zarea autoritãþii veterinare. Aceas-
tã restricþie nu se aplicã mamife-
relor din speciile domestice care nu
au acces în exploataþia infectatã.

Câteva metode
fireºti de protejare
a efectivelor

Medicii sanitar-veterinari reco-
mandã ca, în toate gospodãriile

unde sunt crescute pãsãri sã fie
aplicate mai multe mãsuri de pre-
venire a bolii. Printre acestea: vac-
cinarea la timp ºi administrarea
corectã a medicaþiei, asigurarea
unor condiþii bune de igienã în zona
în care se cresc pãsãrile, interdic-
þia de a transporta sau muta pãsã-
rile bolnave ºi de a arunca întâm-
plãtor gunoiul provenit de la aces-
tea. De asemenea, nu vor fi aduse
persoane strãine în zona în care
pãsãrile contaminate trãiesc (cres-
cãtorie, hambar, grajd, etc.), zona
respectivã urmând sã fie dezinfec-
tatã! Abia, dupã o lunã de la data
dezinfecþiei zona poate fi repopu-
latã. Mai mult, pãsãrile infectate tre-
buie sacrificate, iar ouãle distruse.

Vaccinul este
la îndemâna oricui

Conducerea DSVSA Dolj atar-
ge atenþia crescãtorilor de pãsãri
cã trebuie sã fie foarte atenþi cu
aceastã boalã. „Proprietarii au obli-
gaþia sã efectueze vaccinãrile efec-
tivelor aviare prin intermediul me-
dicilor veterinari arondaþi localitã-
þilor. Manopera sunt foarte puþin
costisitoare în raport cu beneficii-
le câºtigate în urma excluderii fac-
torilor de risc. Trebuie înþeles cã,
manopera vaccinului nu depãºeºte
0,9 lei. Aºadar, este nevoie de o
atitudine mult mai deschisã a pro-
prietarilor de pãsãri în a aborda
vaccinarea la timp”, a punctat dr.
Costicã Retea. De precizat, cã în
Dolj, în prezent, nu se întâlneºte
niciun focar de pseudopestã avia-
rã. Campania de vaccinare se efec-
tueazã de trei ori pe an, în lunile
februarie – martie, iunie – iulie ºi
octombrie – noiembrie.
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Potrivit reprezentanþilor DSP
Dolj, în domeniul medicinei mun-
cii se urmãresc în continuare ten-
dinþele evolutive ale morbiditãþii
profesionale exprimate sub for-
ma incidenþei cazurilor noi de boli
profesionale, interrelaþia acesto-
ra cu expunerea la factorii de risc
profesionali din mediul de mun-
cã, dinamica modificãrilor în timp
ale structurii clasice, precum ºi
preocupãrile medicilor de medi-
cina muncii privind depistarea
acestor boli.

Situaþia pe judeþe a bolilor pro-
fesionale aratã faptul cã în anul
2014, un numãr de zece judeþe
au declarat cele mai multe ca-
zuri de boli profesionale: Buzãu,
Olt, Prahova, Gorj, Dolj, Hune-
doara, Mureº, Bucureºti, Argeº
ºi Maramureº.

Anul trecut, inspectorii de mun-
cã au desfãºurat, pe linia „Relaþii
de Muncã”, peste douã mii de con-
troale, 155 de angajatori fiind sanc-
þionaþi, cu o valoare a amenzilor
aplicate de aproximativ 1,2 milioa-
ne de lei. Au fost depistate 203 per-
soane care nu aveau forme legale
de angajare, iar pentru alte 219 nu
au fost transmise în termenul legal
contractele de muncã. De aseme-
nea, au fost înregistrate nouã in-
fracþiuni, pentru care s-au înaintat

Amenzi ºi sancþiuni aplicate de inspectorii de muncã, în 2015
Anul 2015 a fost unul plin pentru Inspectora-

tul Teritorial de Muncã Dolj. Au fost foarte mul-
te activitãþi de verificare ºi control, s-au aplicat
sancþiuni ºi au fost efectuate mai multe acþiuni
de prevenire, care vor continua ºi în acest an.
În date statistice, valoarea amenzilor contra-
venþionale acordate a fost de circa 3 milioane
lei, pe ambele componente – „Securitate ºi
Sãnãtate în Muncã” ºi „Relaþii de Muncã”.

formele prevãzute de lege. În ace-
laºi registru, au fost înregistrate
178 de contracte colective de mun-
cã (CCM), 98 de acte adiþionale ale
CCM, iar 118.432 de zilieri au fost
luaþi în evidenþe. A rãmas un nu-
mãr mare de carnete de muncã ne-
ridicate – 10.918.
Sancþiuni ºi planuri de prevenire

În ceea ce priveºte „Securita-
tea ºi Sãnãtatea în Muncã” rezul-
tatele au fost urmãtoarele: 166 de

evenimente comunicate, dintre
care 15 mortale (unul fiind colec-
tiv); 92 de dosare de cercetare avi-
zate; 55 de accidente de muncã
soldate cu incapacitate temporarã
de muncã; 153 de autorizaþii de
funcþionare eliberate; avize pentru
produse de uz fitosanitar – 21;
1.355 de sancþiuni aplicate (1.226
avertismente, 129 de amenzi, în
cuantum de 887.500 de lei); 16
opriri din funcþiune ale echipa-
mentelor de muncã; 16 sistãri de
activitate.

„Pe lângã activitãþile noastre
zilnice, am avut 104 de întâlniri
de prevenire cu angajatorii sau
reprezentanþii acestora. ªi în
acest an, astfel de acþiuni vor
continua. Îi înºtiinþãm cã vom
organiza întâlniri periodice pe
probleme de SSM ºi se pot pro-
grama, precizând domeniul de
activitate, la e-mail constantin.du-

rac@itmdolj.ro. Scopul este de
a stabili un plan comun de pre-
venire, cu aplicarea legii”, a de-

clarat Cãtãlin Mohora, inspec-
tor ºef al ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU

Doljul, între primele judeþe laDoljul, între primele judeþe laDoljul, între primele judeþe laDoljul, între primele judeþe laDoljul, între primele judeþe la
declararea bolilor profesionaledeclararea bolilor profesionaledeclararea bolilor profesionaledeclararea bolilor profesionaledeclararea bolilor profesionale

Doljul se regãseºte printre judeþele fruntaºe
la declararea bolilor profesionale, înregistrându-
se, pe parcursul anului 2014, 75 de afecþiuni
cãpãtate la locul de muncã. Aceasta este una
din concluziille celui mai recent raport despre
starea de sãnãtate a populaþiei, publicat de
Direcþia de Sãnãtate Publicã.

Evoluþia economiei ºi pieþei
muncii au adus modificãri ºi în
patologia specificã profesionalã

Schimbãrile ivite în tabloul pa-
tologiei specifice profesionale sunt
legate de schimbãrile economice
din România, de modificãrile apã-
rute în profilul ºi distribuþia forþei
de muncã, evoluþia ºomajului, ca
ºi de alte aspecte specifice. Mor-
biditatea profesionalã la nivel na-
þional a cunoscut variaþii semnifi-
cative în ultimii 10 de ani. În anul
2014 a existat o tendinþã de creº-
tere a numãrului de cazuri cu 10%
faþã de anul precedent. Silicoza
înregistreazã o creºtere (ca numãr
total de cazuri -293) ºi se situea-
zã locul întâi în structura morbi-
ditãþii. Bolile profesionale provo-
cate de suprasolicitarea aparatu-

lui locomotor au scãzut numeric
în comparaþie cu anul precedent,
se situeazã pe locul al doilea cu
273 cazuri, fiind în concordanþã
cu tendinþele mondiale. O creºte-
re semnificativã înregistreazã ca-
zurile de azbestozã (situate pe lo-
cul trei), dat fiind gravitatea aces-
tor cazuri de îmbolnãvire.

Analiza repartiþiei numerice a
cazurilor noi pe ramuri de produc-
þie aratã cã în România, în 2014,
cele mai multe cazuri de îmbolnã-
vire au fost declarate în ramura
fabricãrii autovehiculelor de trans-
port rutier, a remorcilor ºi semire-
morcilor, la fabricarea produselor
din minerale nemetalice, în indus-
tria metalurgicã ºi a extracþiei cãr-
bunelui superior ºi inferior.

Variaþiile mari numerice ale ca-
zurilor noi de îmbolnãvire profe-
sionalã declarate pot fi explicate
prin urmãtoarele criterii obiective:
existã diferenþe ale nivelului de in-
dustrializare între judeþe; existã

trãsãturi proprii ramurii ºi tipului
de industrie din fiecare judeþ;  ju-
deþe fãrã medici specialiºti de
medicina muncii la nivel de DSP;
în condiþiile unor schimbãri rapi-
de la nivel economic, a devenit
extrem de dificilã posibilitatea
unor evidenþe corecte a angajaþi-
lor expuºi la noxe profesionale.

Pneumoconiozele au înregistrat
opt cazuri în judeþul Dolj, dintre
care un caz de micatoza, un caz
de azbestoza si unul de antracoza.
Consecinþe nefaste

Repercusiunile asupra stãrii de
sãnãtate a individului sunt multiple:
absenteism, scãderea productivitã-
þii ºi a calitãþii muncii, problema
suprasolicitãrii musculoosteo- ar-
ticulare fiind rãspânditã în dome-
niul profesional ºi fiind o mare ca-
uzatoare de absenteism, chiar dacã
numãrul cazurilor declarate este în
prezent încã redus.

Din totalul de 149 de boli pro-

fesionale înregistrate în judeþul Dolj
în 2010, un numãr de 68 sunt ca-
uzate de suprasolicitarea osteo-
musculo-articularã, comparativ cu
anul 2009 când din totalul de 241
de boli profesionale înregistrate, un
numãr de 81 au fost cauzate de
suprasolicitarea osteo-musculo-
articularã. În anul 2011, din totalul
de 73 de boli profesionale, un nu-
mãr de 28 au fost cauzate de su-
prasolicitarea osteo-musculoarticu-
larã, în anul 2012 din totalul de 191
de boli profesionale, un numãr de
110 au fost cauzate de suprasoli-
citarea osteo-musculo-articularã,
iar în anul 2013 din totalul de 284
de boli profesionale, un numãr de
263 au fost cauzate de suprasoli-
citarea osteomusculo-articularã.

Aºadar, dupã o tendinþã de
scãdere a afecþiunilor musculo-
scheletale de etiologie profesio-
nalã, se observã o revenire a aces-
tora în ultimii ani.

RADU ILICEANU
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“Academia Românã a luat act cu
îngrijorare de propunerile formulate
în cadrul celor trei variante ale Pla-

Academia Românã atrage atenþia asupra pericolului reprezentat de excluderea stu-
diului limbii latine ºi reducerea numãrului de ore la limba românã ºi istorie, solici-
tând ministrului Educaþiei, Adrian Curaj, sã reanalizeze cele trei variante alte actua-
lului Plan-cadru pentru învãþãmântul gimnazial, potrivit Mediafax.

nului-cadru pentru învãþãmântul gim-
nazial din România de cãtre Institu-
tul de ªtiinþe ale Educaþiei ºi care se

aflã acum în dezbatere publicã”, se
spune într-un punct de vedere adre-
sat ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, Adrian Curaj, de cãtre Bi-
roul Prezidiului Academiei Române,
format din academicienii Ionel-Valen-
tin Vlad –  preºedintele Academiei
Române, Cristian Hera, Bogdan Si-
mionescu, Alexandru Surdu ºi Victor
Spinei – vicepreºedinþi, ºi Victor Voi-
cu – secretar general.

Potrivit conducerii Academiei
Române, “subiectul major care în-
grijoreazã mediul academic ºi care
se regãseºte la nivelul tuturor celor
trei variante, nelãsând nicio posibi-
litate de opþiune profesorilor, este
reducerea numãrului de ore, pânã la

dispariþia din programã, la discipli-
ne fundamentale de studiu, menite
sã formeze atât cultura generalã, cât
ºi conºtiinþa istoricã ºi identitarã a
noilor generaþii”. “Astfel, mãsurile
propuse de Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei anunþã: dispariþia singu-
rei ore de limba latinã în gimnaziu,
la clasa a VIII-a, amputarea unei ore
de limba ºi literatura românã la cla-
sele a V-a ºi a VI-a ºi diminuarea
drasticã a numãrului de ore de isto-
rie, oricum insuficiente în urma re-
ducerilor impuse de ultimul plan-
cadru din 2001”, spune Academia
Românã.

Academia Românã semnaleazã
cã “toate cele trei domenii de studiu

Învãþãmântul profesional ºi tehnic merge
înainte ºi, în acest context, conform metodolo-
giei emisã de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj a trimis, spre unitãþile de învãþã-
mânt din subordine, care au clase din aceastã
categorie, înºtiinþãri cu tot ceea ce presupune
un astfel de proiect.

Pânã vineri, 12 februarie, toate instituþiile de
învãþãmânt, care au în programã clase de ºco-

A început procedura de preselecþie

La Casa de Culturã „Traian Demetrescu” are
loc astãzi, de la ora 14.00, atelierul intitulat „Co-
municare ºi dialog”, coordonat de prof. univ.
dr. Mihaela Albu ºi destinat elevilor, accesul
acestora fiind liber. Obiectivul este de a-i învã-
þa pe tineri sã-ºi dezvolte abilitãþile de comuni-
care, sã-ºi depãºeascã emoþiile atunci când vor-
besc în public, sã deprindã tehnici de susþine-
re ºi argumentare a propriilor idei, sã capete
curajul de a spune ce gândesc.

Atelierul „Comunicare ºi dialog” pentru
elevi, coordonat de prof. Mihaela Albularizare „profesionalã”, trebuie sã întocmeas-

cã planul pentru anul 2016/2017. „Pânã vineri,
12 februarie, toate unitãþile de învãþãmânt, care
organizeazã învãþãmântul profesional de stat,
cu durata de trei ani, trebuie sã stabileascã ,
împreunã cu operatorii economici sau institu-
þiile publice partenere, dacã organizeazã pro-
bã de preselecþie a candidaþilor, aºa cum este
prevãzut în Ordinul nr. 31.08.2015 al Ministe-
rului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, din 31
august 2015, privind organizarea ºi defãºura-
rea admiterii în înþãmântul liceal ºi profesional
de stat, pentru anul ºcolar 2016/2017. În cazul
în care agenþii economici sau instituþiile pu-
blice partenere  nu solicitã organizarea unei

sesiuni de preselecþie a candidaþilor, înainte de
desfãºurarea probei de admitere, sã menþione-
ze în scris acest lucru   ”, a precizat prof.  Simo-
na Ciulu, inspector pentru învãþãmântul teh-
nic ºi profesional. Pe aceleaºi coordonate, dupã
cum a mai spus Simona Ciulu, „pânã pe 19 fe-
bruarie, la ora 14:00, trebuie trimisã, spre aviza-
re , „Procedura de preselecþie ºi Procedura de
admitere”, aºa cum este stipulatã de lege”.

CRISTI PÃTRU

vitregite de actuala propunere sunt
materii cu un puternic caracter iden-
titar, contribuind împreunã la dezvol-
tarea conºtiinþei naþionale, europe-
ne ºi umaniste a tinerei generaþii”.
“Studiul limbii latine, limbii ºi litera-
turii române ºi istoriei (naþionale ºi
universale) oferã copiilor repere exis-
tenþiale, orientându-i ca cetãþeni ce
aparþin unui popor european, vor-
bitori ai unei limbi de origine latinã,
înruditã cu alte câteva limbi europe-
ne descendente din acelaºi trunchi
comun, purtãtori ai unor valori cul-
turale ºi etnice care s-au aflat întot-
deauna în deplin respect ºi armonie
cu valorile altor popoare”, mai spu-
ne Academia.

Dupã spectacolul „Pãi… despre ce vorbim
noi aici, domnule?”, de Cãtãlin ªtefãnescu,
dupã romanul „Moromeþii” de Marin Preda,
care a fost prezentat pe 28 ianuarie, craiovenii
sunt invitaþi la o nouã reprezentaþie a actorilor
Teatrului „ACT” din Bucureºti pe scena Tea-
trului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, în ca-
drul proiectului „Colibri într-un ACT”.

Este vorba despre „Dumnezeul de a doua
zi”, de Mimi Brãnescu, în regia lui Claudiu Goga
ºi scenografia lui ªtefan Caragiu, cu actorii
Mirela Opriºor ºi Vlad Zamfirescu. Spectacolul
se va juca joi, 25 februarie, de la ora 19.00, du-
reazã 80 de minute ºi se adreseazã persoanelor
cu vârsta peste 16 ani. Biletele se pot procura,
la preþul de 20 lei, de la Agenþia Teatrului „Co-
libri”, deschisã de luni pânã sâmbãtã, între ore-
le 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00-13.00.

Despre acest spectacol – care a mai putut fi
vãzut la Craiova pe 28 ianuarie 2015 – regizorul
Claudiu Goga noteazã: «„Dumnezeul de a
doua zi” este un text scris sub forma unei suc-
cesiuni de monoloage, fiecare dintre ele nefi-
ind altceva decât o fotogramã/fotografie a unui
caracter, a unei stãri sufleteºti sau a unui mo-
ment de viaþã, iar soluþia folositã pentru deve-
loparea acestor fotograme/fotografii este un
amestec seducãtor de ironie ºi autoironie. Re-

Un nou spectacol
marca Teatrul „ACT”

În organizarea Filialei Craiova a Uniunii Ar-
tiºtilor Plastici din România, la Galeria „ARTA”
s-a deschis, vineri, expoziþia de picturã în ulei
a artistei Cãtãlina Cristiana Geodescu, cu-
prinzând peste 50 de lucrãri. Autoarea s-a nãs-
cut pe meleaguri vâlcene, la 24 februarie 1968,
ºi a cãutat sã se exprime prin intermediul ver-
surilor ºi culorilor încã din copilãrie. Este li-
cenþiatã în Drept (2004) ºi are studii libere de
artã. A fost membrã, o perioadã, a Cenaclului
„Constantin Brâncuºi” din Craiova ºi, între
1998 ºi 2002, a Asociaþiei Artiºtilor Plastici
Bucureºti. Cãtãlina Cristiana Geodescu expu-
ne încã din 1983, deschizând câteva expoziþii
personale în judeþul Vâlcea ºi participând cu lucrãri la numeroase expoziþii de grup la Bucu-
reºti, Craiova, Rm. Vâlcea ºi Drãgãºani.

MAGDA BRATU

Picturã în ulei de Cãtãlina Cristiana
Geodescu, la Galeria „ARTA”

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã
invitã mâine, 10 februarie, ora 19.00, în Sa-
lonul Medieval, la cea de-a doua întâlnire din
cadrul proiectul bilunar „cARTe in ViVo”.
Proiectul este destinat tinerilor cu potenþial
creativ din Craiova, interesaþi de orientarea
lecturii spre înþelegere (prin raportarea la
propriile experienþe, gânduri, sentimente,

În universul kafkian,
prin proiectul
„cARTe in ViVo”
având ca punct de pornire subiectul unei
cãrþi) ºi nu spre acumularea mecanicã a in-
formaþiei. În discuþie este pusã nuvela „Me-
tamorfoza”, de Franz Kafka. Proiectul este
coordonat de Andrada Bãleanu – elevã în cla-
sa a XI-a la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
ºi Eliza Voinea – elevã în clasa a XII-a la
Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova. Par-
ticiparea este liberã. 

Prof. Mihaela Albu a absolvit Fa-
cultatea de Filologie a Universitãþii din
Bucureºti, iar din 1983 este doctor în
filologie. Este membrã a Uniunii Scrii-
torilor din România, membru corespon-
dent al Academiei Româno-America-
ne de ªtiinþe ºi Arte, redactor-ºef la
revista „Luminã linã” din New York ºi
la revista internaþionalã „Carmina Bal-
canica”. A publicat numeroase volu-
me – în special criticã ºi istorie literarã,
dar ºi eseuri, poezie, prozã ºi studii
monografice, specializându-se în lite-

ratura ºi presa exilului.
«Mihaela Albu are o îndelungatã activitate

la catedrã, iar experienþa sa americanã – a fost,
timp de patru ani visiting professor la Colum-
bia University din New York – i-a permis sã
descopere noi perspective ºi un alt sistem edu-
caþional, care oferã posibilitatea copiilor sã în-
veþe ce le trebuie pentru viaþã ºi le dã posibili-
tatea sã gândeascã, nu sã memoreze», preci-
zeazã organizatorii.

MAGDA BRATU

zultatul: un text comic ºi dramatic în acelaºi timp,
poetic ºi violent deopotrivã».

Ambii actori din distribuþie au absolvit Uni-
versitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cine-
matograficã „I.L. Caragiale” – Mirela Opriºor
în anul 2000, la clasa prof. Florin Zamfirescu,
iar Vlad Zamfirescu în 1997, la clasa prof. Ion
Cojar.

MAGDA BRATU
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Turcia ºi Germania vor cere Alianþei
Nord-Atlantice sã lanseze operaþiuni
maritime în largul coastelor turce pen-
tru combaterea reþelelor de traficanþi
care aduc imigranþi în Uniunea Euro-
peanã, a declarat cancelarul german,
Angela Merkel. “Cu ocazia reuniunii
miniºtrilor Apãrãrii ai statelor NATO,
vom încerca sã aflãm în ce mãsurã
Alianþa poate contribui în materie de
supraveghere maritimã pentru a facili-
ta activitãþile Frontex ºi ale Pazei de
Coastã turce”, a declarat Angela Mer-
kel. Comisarul UE pentru Extindere,
Johannes Hahn, a declarat cã Turcia
trebuie sã ia mãsuri urgente pentru di-
minuarea semnificativã a numãrului
imigranþilor care se îndreaptã spre Gre-
cia, avertizând cã, în caz contrar, presi-
unile pentru securizarea frontierelor vor
creºte. La rândul sãu, cancelarul Austriei, Werner
Faymann, a sugerat retrimiterea în Turcia a imigran-
þilor salvaþi din Marea Egee în timp ce se deplasea-
zã spre insule ale Greciei. Turcia a anunþat cã este
pregãtitã sã-ºi deschidã frontiera zecilor de mii de
sirieni care aºteaptã acest lucru în frig dupã ce au
fugit din calea ofensivei trupelor regimului de la
Damasc asupra oraºului Alep, însã Ankara nu a
precizat când îºi va deschide postul de frontierã de
la Oncupinar (sud). În aºteptarea unei decizii a
Guvernului turc, situaþia umanitarã era tot mai “dis-
peratã” pentru civili, în principal femei ºi copii, care
se adunã în nordul Siriei, potrivit Médecins sans
frontiere (MSF). În cazul în care sirienii împinºi la

Peste 180 de persoane
au murit în Ucraina din cauza
gripei porcine de la finalul
lunii septembrie

184 de persoane au murit în
Ucraina din cauza virusului
H1N1, care provoacã gripa porci-
nã, dupã declanºarea epidemiei la
finalul lunii septembrie, a anun-
þat, ieri, Ministerul ucrainean al
Sãnãtãþii, fãrã a lua în calcul ca-
zurile de deces înregistrate în estul
separatist al þãrii. Începând cu
data de 28 septembrie, în Ucraina
au fost înregistrate 220 de decese
cauzate de gripã. Dintre acestea,
34 de cazuri au fost puse în legã-
turã cu virusul atipic A ºi douã cu
virusul B, potrivit aceleiaºi surse.
Aceste statistici nu iau în calcul
teritoriile din estul separatist pro-
rus al Ucrainei aflat sub controlul
rebelilor, unde epidemia este de
asemenea, prezentã. Regiunea cea
mai afectatã, unde au murit 38 de
persoane este Odesa (sud), urma-
tã de Harkov (est) ºi Vinnitsa (cen-
tru). “În acest an, a fost înregis-
tratã o creºtere a numãrului de
bolnavi dupã mai mulþi ani când
fãceam faþã aceluiaºi virus, împo-
triva cãruia majoritatea oameni-
lor îºi dezvoltaserã imunitatea”, a
explicat sursa din cadrul Ministe-
rului Sãnãtãþii.

Rusia, îngrijoratã
de posibilitatea depozitãrii
de armament în spaþiu

Rusia este îngrijoratã de posi-
bilitatea din ce în ce mai realã a
transportãrii ºi depozitãrii de ar-
mament în spaþiu, a declarat ad-
junctul ministrului de Externe rus,
Serghei Riabkov, într-un interviu
acordat agenþiei de presã rusã
Tass. “Suntem alarmaþi din cau-
za posibilitãþii din ce în ce mai
reale ca armamentul sã fie depo-
zitat în spaþiu”, a indicat Riab-
kov. “Nu este vorba despre mili-
tarizarea spaþiului. Aº vrea sã tra-
sez o diferenþã între cele douã.
Multe þãri au folosit spaþiul ºi încã
îl folosesc pentru misiuni de co-
municare ºi securitate ºi pentru a
monitoriza ce se întâmplã în anu-
mite pãrþi din lume”, a precizat
oficialul rus. “Vom spune cã nu
este permis sã mobilizezi arma-
ment în spaþiu. Cu alte cuvinte,
arme care pot fi folosite pentru a
ataca obiecte spaþiale care apar-
þin altor state sau pentru a ataca
þinte de pe Pãmânt direct din spa-
þiu”, a explicat Riabkov. Oficia-
lul rus avertizeazã asupra concre-
tizãrii din ce în ce mai reale a unei
astfel de teorii. “Tehnologia evo-
lueazã ºi o astfel de posibilitate
devine din ce în ce mai realã”,
susþine adjunctul ministerului de
Externe rus. El a subliniat nece-
sitatea plasãrii unei interdicþii în
acest sens înainte de a fi prea târ-
ziu. “Într-o situaþie în care nu
existã o astfel de restricþie este
extrem de dificil sã luãm în con-
siderare reducerea numãrului de
arme nucleare în viitor. (Armele
nucleare) au jucat un rol central
în descurajarea oricãrui potenþi-
al agresor ºi încã joacã ºi astãzi
acest rol”, a indicat Riabkov.

Consiliul de Securitate al ONU a condamnat
“ferm” tirul unei rachete cu razã lungã de acþiune
efectuat de cãtre Coreea de Nord duminicã dimi-
neaþa ºi a promis sã adopte mãsuri dure. Repre-
zentantul permanent al Venezuelei la ONU Rafael
Dario Ramirez Carreno, a cãrui þarã prezideazã in-
stanþa luna aceasta, a subliniat asupra faptului cã
tirul reprezintã o “gravã încãlcare a rezoluþiilor
Consiliului de Securitate”. Coreea de Nord afirmã
cã a procedat, cãtre ora localã 9.30 (2.30, ora Ro-
mâniei), la lansarea unei rachete cu razã lungã de
acþiune care transporta un satelit de observaþie,
însã comunitatea internaþionalã, care a denunþat
în avans acest proiect, a apreciat cã este vorba
despre testarea unei rachete cu razã lungã de aþiu-
ne, o incãlcare a sancþiunilor ONU care interzic
Coreei de Nord sã foloseascã tehnologie balisticã.
Ambasadorul venezuelean a subliniat cã Cei 15 ºi-
au “reafirmat intenþia de a dezvolta mãsuri semni-
ficative în cadrul unei noi rezoluþii a Consiliului, ca
rãspuns la testul nuclear” efectuat de cãtre Phe-
nian în urmã cu o lunã, cãruia i se adaugã acest tir

Preºedintele american, Barack
Obama, cere Congresului deblocarea
a peste 1,8 miliarde de dolari pentru
finanþarea urgentã a luptei împotriva
virusului Zika, a anunþat, ieri, Casa
Albã. Casa Albã a anunþat cã banii
vor fi folosiþi pentru a extinde pro-
gramele de control asupra þânþarilor,

exod “se aflã la uºa noastrã ºi nu au altã opþiune,
este necesar sã-i lãsãm sã intre pe fraþii noºtri ºi o
vom face”, declara sâmbãtã preºedintele turc Re-
cep Tayyip Erdogan. Însã el nu a precizat când
vor putea pãtrunde sirienii pe teritoriul turc. Sin-
gurul punct de trecere posibil la nord de Alep,
prin postul de frontierã turc de la Oncupinar, era
închis. De partea sirianã a frontierei, la Bab al-
Salama ºi Azaz, zeci de mii de civili aºteptau în
condiþii precare. “Este o dramã. Cei care nu au
putut obþine un cort dorm sub mãslini”, a declarat
Haitham Hammou, un purtãtor de cuvânt al gru-
pãrii rebele Jabha Chamiya. “Persoanele deplasa-
te abia au o raþie alimentarã pentru o zi”, a adãu-

gat el. MSF a distribuit peste 230 de
corturi, dar locurile, apa ºi echipamen-
tele sanitare erau insuficiente, a decla-
rat Muskilda Zancada ºeful misiunii
MSF în Siria. Numãrul persoanelor care
au sosit în ultimele zile la Azaz era de
peste 30.000, însã erau aºteptate pânã
la 70.000 de persoane, potrivit lui Sule-
yman Tapsiz, guvernatorul provinciei
turce de frontierã. În faþa acestei noi
drame umanitare, europenii, care încear-
cã sã limiteze accesul refugiaþilor pe te-
ritoriul european, au îndemnat Ankara
sã-i primeascã pe sirienii care fug din
provincia Alep. Turcia, care gãzduieºte
deja 2,7 milioane de refugiaþi sirieni, “ºi-
a atins limita capacitãþii”, a reacþionat
duminicã vicepremierul Numan Kurtul-
mus. “Însã, pânã la urmã, aceºti oameni
nu au unde altundeva sã meargã”, a
adãugat el. Cancelarul german Angela

Merkel s-a aflat ieri într-o scurtã vizitã la Ankara,
pentru a încuraja Turcia sã-ºi consolideze con-
troalele la frontiere ºi sã opreascã fluxul de mi-
granþi care continuã sã ajungã în Grecia, de pe
coastele turce. În paralel, presiunea a crescut asu-
pra zonei de frontierã, deoarece trupele regimului
Bashar al-Assad au avansat în nordul provinciei
Alep, susþinute de raiduri aeriene ruse. Acestea
se aflau duminicã la doar “ºapte kilometri de ora-
ºul Tall Rifaat, unul dintre ultimele trei bastioane
ale rebelilor în nordul provinciei”, alãturi de Azaz ºi
Marea, a anunþat Rami Abdel Rahmane, directorul
Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

Consiliul de Securitate al ONU condamnã tirul de rachetã nord-coreean
de rachetã. El a dat asigurãri cã membrii Consilului
lucreazã “eficient”. “Vom veghea ca (acest) Consi-
lu de Securitate sã impunã consecinþe serioase”, a
dat asigurãri reprezentanta Statelor Unite Saman-
tha Power, flancatã de omologii ei japonez ºi sud-
coreean. “Ultimele încãlcãri ale DPRK (Republica
Popuarã Democraticã Coreea) necesitã din partea
noastrã un rãspuns ºi mai ferm”, a subliniat ea. De
la testul nuclear de pe 6 ianuarie, Statele Unite ºi
China discutã despre o nouã rezoluþie care sã ex-
tindã sancþiuni deja impuse Coreei de Nord. Sa-
mantha Power a declarat cã sperã cã un proiect de
rezoluþie va fi supus votului Consilului “cât mai
rapid posibil”. “Este urgent ºi a întârziat prea mult”,
a insistat ea. “Sperãm ca China, la fel ca toþi mem-
brii Consilului, va cântãri aceastã ameninþare gra-
vã la adresa pãcii ºi securitãþii regionale ºi interna-
þionale ºi importanþa adoptãrii unor mãsuri dure ºi
fãrã precedent”, a adãugat Power. Washingtonul
þine îndeaproape la curent Japonia, Coreea de Sud,
Marea Britanie ºi Franþa în legãturã cu negocierile
sale cu China, iar Beijingul face acelaºi lucru cu

Moscova, precizeazã surse diplomatice. Potrivit
ambasadorului japonez la ONU Motohide Yoshi-
kawa, proiectul în discuþie prevede “mãsuri mult
mai dure” împotriva Phanianului. Coreea de Nord
este vizatã de sancþiuni ONU în urma primului test
nuclear, în 2006. Ea a efectuat de atunci alte trei
teste nucleare ºi a procedat la numeroase tiruri de
rachete balistice. Sancþiunile ONU, care interzic
Phenianului orice activitate nuclearã militarã sau
în domeniul rachetelor balistice, vizeazã un anumit
numãr de indivizi ºi entitãþi ale cãror active sunt
blocate, iar deplasãrile restrânse, ºi interzic lideri-
lor þãrii sã importe produse de lux. Un diplomat
occidental de rang înalt a declarat, sub protecþia
anonimatului, cã membrii Consiliului vor fi în mã-
surã sã adopte o nouã rezoluþie în cursul acestei
luni. El a adãugat cã americanii exercitã presiuni în
vederea adoptãrii unor noi mãsuri de retorsiune -
în afara programului nuclear ºi programului rache-
telor nord-coreene, în timp ce chinezii vor ca orice
nouã mãsurã sã rãmânã în cadrul problemei nepro-
liferãrii.

pentru crearea mai rapidã a unui vac-
cin, pentru dezvoltarea testelor de
stabilire a diagnosticului ºi o mai
bunã susþinere a femeilor însãrcina-
te care obþin venituri mici. “Ceea ce
ºtim este cã se pare cã este un risc
destul de mare pentru femeile însãr-
cinate ºi pentru cele care doresc sã

aibã un copil”, a spus Obama. Casa
Albã a avertizat cã pe mãsurã ce pri-
mãvara ºi vara se apropie, Statele
Unite trebuie sã se pregãteascã sã
combatã transmiterea localã a viru-
sului. Cu toate acestea, Obama a adã-
ugat cã “nu ar trebui sã existe o pani-
cã vizavi de acest lucru”. Pânã în pre-
zent, virusul Zika nu a fost transmis
de þânþari pe teritoriul Statelor Unite,
însã unii americani s-au întors acasã
infectaþi cu acest virus din America
de Sud, Centralã, Insulele Caraibe ºi
Isulele din Oceanul Pacific. Experþii
medicali sunt preocupaþi cã virusul
Zika se transmite foarte rapid ºi pe
distanþe mari, consecinþele fiind de-
vastatoare. OMS avertiza acum douã
sãptãmâni cã virusul Zika, transmis
în principal de þânþari, se propagã “în
mod exploziv” 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 nu-
mãrã Columbia, Bolivia, Paraguay,
Mexic ºi Venezuela. Organizaþia Pan-
americanã pentru Sãnãtate (PAHO)
a lansat un apel internaþional la lupta
pentru combaterea virusului, în ca-
drul unei reuniuni cu reprezentanþi
din domeniul sãnãtãþii din 13 state
latino-americane, care a avut loc sãp-
tãmâna trecutã în Uruguay. “Estimãm
cã vom avea nevoie de aproximativ
8,5 milioane de dolari pentru a le aju-
ta în mod corespunzãtor pe statele
noastre membre sã rãspundã (n.r.
acestei provocãri)”, a declarat Caris-
sa Etienne, directorul organizaþiei.
“Cerem guvernelor, fundaþiilor ºi al-
tor donatori sã ne ajute cu bani”, a
continuat aceasta. Organizaþia a chel-
tuit pânã în prezent peste 800.000 de
dolari, a mai precizat ea.
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Ce-am gãsit
sã fie al meu

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:40

Dupã divorþul ei, Allyson ºi
Claire, fiica ei de 9 ani, se mutã
într-o casã veche de lângã
oraº.
Când Claire gãseºte o pã-

puºã abandonatã de foºtii
locatari, Allyson începe sã
vadã niºte schimbãri sinistre
în fiica ei.

Preþul rãzbunãrii

Se difuzeazã la Pro Tv ºi Pro Tv HD ,
ora 20:30

Curtie Church este angajat
de fiul unui cap al unei impor-
tante bande din Bangkok
pentru a detona un pachet
exploziv artizanal asupra
câtorva membri dintr-o bandã
rivalã.
Apoi, acesta îl cheamã ºi

inventeazã o poveste despre
o presupusã fiicã ºi îl plãteº-
te pentru a o gãsi pe fata
care - se spune - a fost rapi-
tã, drogatã ºi forþatã sã se
prostitueze.

Anul Unu

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  00:30

Comedie biblicã în stilul ca-
racteristic lui Judd Appatow.
Doi pierde-varã hãlãduiesc în
vremurile imemoriale ale Ve-
chiului Testament ºi interacºio-
neazã, în stilul propriu, cu
evenimentele prezentate în
acesta. Nu vã aºteptaþi la un
film biblic în genul Patimilor lui
Hristos, pentru cã viziunea lui
Appatow ºi a scenariºtilor este,
ca sã folosim un eufemism, cel
puþin ireverenþioasã.

MARÞI - 9 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 Destine la rãscruce
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Reconstituiri
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 Gãri de poveste
00:20 Politicã ºi delicateþuri
01:15 Exclusiv în România
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Poveºti în halate albe
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Dãnilã Prepeleac
09:30 Arte , carte ºi capricii
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Republic of Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:10 Dãnilã Prepeleac
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 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme între

Prut ºi Nistru
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

08:05 Paul, mare poliþist la mall
2

09:40 Joséphine
11:10 Walesa
13:15 Acasã la tata
14:55 Drumul ruºinii
16:30 Un antrenor de legendã
18:25 Nu vom avea niciodata

Parisul
20:00 Coºarii
21:45 E nevoie de un erou
23:40 Ce-am gãsit sã fie al

meu
01:10 Copilul dorit
02:25 Interviul
04:15 Pasiune
06:00 Acasã la tata

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 Preþul rãzbunãrii
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Fantastic, Thriller
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 Preþul rãzbunãrii (R)
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

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

07:45 La Mãruþã (R)
09:15 Amintiri (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Ultima cãlãtorie
15:00 Mai e mult pânã ajungem?

(R)
16:45 La bloc
18:45 Ca-n vremurile bune
20:30 Hai sã ne cãsãtorim
22:15 Maestrul beþiv
00:30 Anul Unu (R)
02:30 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 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
22:30 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 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Dupa fapta si rasplata (R)
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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Rãzbunare rosie
1999, SUA, Acþiune
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 Rãzbunare rosie (R)
1999, SUA, Acþiune
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
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 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 9 februarie - max: 12°C - min: 0°C

$
1 EURO ........................... 4,4763 ............. 44763
1 lirã sterlinã................................5,7957....................57957

1 dolar SUA.......................4,0081........40081
1 g AUR (preþ în lei)........151,4093.....1514093

Cursul pieþei valutare din 9 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Re-

gionalã  a  Finanþelor  Publice  Craio-
va - Administraþia  Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj  organizeazã
licitaþii  publice în baza Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedurã fis-
calã cu modificãrile ºi completarile
ulterioare la sediul A.J.F.P. DOLJ, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
pentru: 1. SC CALMAR  COM  SRL,
Craiova, str. Renaºterii, nr. 1B, bl. N3,
sc. 1, ap. 9, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 5218635 în data de 22.02.2016,
ora 10,00 pentru vânzarea bunului:
buldoexcavator, marca Komatsu, tip
WB93R, an fabricaþie 2005, model
motor S4D106 – 2S, culoare galben,
pret pornire licitaþie 84.750 lei. Am-
plasare: loc Iºalniþa, str. Preot  Gri-
gore Tolescu, nr. 3, jud Dolj. 2. SC
POLIPACK & PRINT SRL, Craiova,
str. Bucovat, nr. 191, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 31125470 în data
de 22.02.2016, ora 13,00 pentru vân-
zarea bunurilor: maºinã de tipãrit Ori-
ginal Heidelberg Offset Order, an
fabricaþie 1990, pret pornire licitaþie
89.000  lei; maºinã de confecþionat
tavite din carton, model SF4, an fa-
bricaþie 2012, prêt pornire licitaþie
66.800 lei; maºinã de tãiat cutii car-
ton cu cilindru, an fabricaþie 2009,
pret pornire licitaþie 60.100 lei. Am-
plasare: sediul societãþii. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã inºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de data stabili-
tã pentru vânzare, menþionatã mai
sus. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte,
pînã  la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în
ziua precedentã termenului de vân-
zare: oferte de cumpãrare; în cazul
vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie bancarã reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitaþiei care se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO16

Anunþul tãu!
TREZ 291.50.67XXX005062, cod fis-
cal 4830007 deschis la Trezoreria
A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în lim-
ba românã; pentru persoanele fizi-
ce române,copie de pe actul de iden-
titate; dovada emisã de creditorii fis-
cali cã nu au obligaþii fiscale restan-
te (Consiliul Local ºi Administraþia
Financiarã în raza carora se afla do-
miciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând sã se prezinte la data stabilitã
pentru vânzare ºi la locul fixat în
acest scop. Licitaþia începe de la cel
mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este su-
perior preþului de pornire la licitaþie,
iar în caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care
a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decît preþul de pornire. Taxa de
participare nu se restituie ofertanþi-
lor care nu s-au prezentat la licitatie,
celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a plãtit pre-
þul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin. (2)
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului. Impotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaþie la instanta ju-
decatoreascã competentã, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoºtiinþã, în conformitate cu pre-
vederile art.260 ºi art 261 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Pentru informaþii
suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P.
-  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu!
Titular DONDOE STANCA

anunþã elaborarea primei versiuni a
planului: “ELABORARE P.U.D. ºi ob-
þinere avize pentru Construire halã
cu destinaþia service auto”, ampla-
sament: Aleea 4 ªimnic, nr. 10 ºi de-
clanºarea Etapei de încadrare pen-
tru obþinerea Avizului de Mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, ºi
sediul titularului: Craiova, Aleea 4
ªimnic, nr. 10. Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.

Clubul Sportiv „OLIMPIC
SPORT CRAIOVA” anunþã propune-
rea preliminarã privind „Elaborarea
P.U.D. construire imobil S+P+2+ Pod
vizitabil – spaþiu cazare ºi servire
masã, imobil P+1- spaþiu administra-
tiv, cabinã pazã,piscinã, WC + duº ºi
10 cãsuþe P+M- cazare, Bd. ªterbei
Vodã, nr.38C, Craiova. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii de la
8. 02.2016 la sediul Primãriei Craio-
va, strada A.I. Cuza, nr.7

S.C. CLUB ZERYLLO ‘S SRL
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul
„EXTINDERE ªI MODERNIZARE
SPAÞIU COMERCIAL RESTAU-
RANT în Municipiul Bãileºti, str.
Mãrãºeºti Nr. 3. 1. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii / observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data
de 31.02.2016.
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ANUNT

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

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

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

probei scrise

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

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

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

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

Bibliografie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
Ce-o mai face GENE (Mi-
troi ªtefan) de la Goicea
Mare? Ce sã facã, face ...
77 ani! Foaie (a lu’ Vîrto-
peanu), Goricã (a lu’ Cã-
luianu), B. Any, Fãnel
Gusti, Mitel, Fane ºi alþii
din Goicea Micã, cu
aceastã ocazie îi doresc
DRUM BUN (sciastlivâi
puti) spre ... 88 ani. Soru-
sa IULICA, prima Direc-
toare a Liceului Teoretic
din Bârca, acum 55 ani,
are 3 (trei) ani ºi-o zi în
plus. ªi pentru ea acelaºi
gînd ca mai sus... trend
ascendent spre 90. Sã
auzim numai de bine.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþare an-
gajeazã persoanl frizerie-
coafurã, manichiurã- pedi-
chiurã, cosmeticã. Telefon:
0764/125.224

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Doamnã serioasã bonã nu-
mai pentru copii rog seriozi-
tate. Telefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2 came-
re, central, etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2 camere în
Sinaia. Telefon: 0722/963.871.

Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã, cartier Roma-
neºti, str. Bucura, nr. 86A.
Telefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.

Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + dife-
renþa. Telefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 0752/641.487.

Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craio-
va- Bechet, localitatea Se-
cui. Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km -
proprietar, înmatriculat, 1850
Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.

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

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici
un defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp profesi-
onal din arcade montate pe
pivoþi. Se mutã rapid pe altã
culturã sezonierã. Telefon:
0786/391.745.
Vând motosapã RURIS 6,5
CP 5 ore de folosire – 1200
Ron. Telefon: 0746/ 125.821.
Vând 2 telefoane mobile, 1
tabletã, 1 mobil noi. Preþ 200
lei. Telefon: 0762/728.493.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 9 februarie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 8 februarie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

DIRECÞIA  URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Serviciul  - Urbanism si nomenclatura urbana

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

Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hainã
de piele de cãprioarã nouã
lungã. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.

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

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã Craiova caut doamnã
serioasã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon: 0763/
722.683

CITAÞII
Domnul Cornea Daniel, cu
domiciliul în Craiova, str.
Hortensiei, bl. 152G, sc. 1,
Ap 20, judeþul Dolj, este ci-
tat în cadrul dosarului
nr.12879/215/2015, complet
CMF 6 la ora 10.30, aflat pe
rolul Judecãtoriei Craiova, în
data de 17.03.2016.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat de înma-
triculare cu Nr. J16/32/
1996 pentru S.C. RAMI-
ZAD COM SRL. Se de-
clarã nul.

Pierdut acte Revoluþionar
pe numele BOIANGIU
VASILE. Se declarã nule.
Pierdut cerere elibera-
re diplomã studii apro-
fundate, anexã la foaia
matricolã pe numele
JIANU GABRIELA. Se
declarã nule.
PIERDUT Certificat auto-
rizare 95688/06.09.2005
emis de ORC Dolj pen-
tru SC Investiþii Olmec SA,
CUI:13586433. Se de-
clarã nul.

DECESE
La data de 07.02.2016,
a trecut în eternitate cea
care a fost ELEONORA
BABOª, în vârstã de 75
ani. Corpul neînsufleþit
este depus la Capela
Bisericii „Postelnicul
Fir” iar înmormântarea
va avea loc la data de
09.02.2016, ora 12.00,
la Cimitirul Ungureni.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în liniºte ºi
pace! Familia.
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Divizionara de Liga a III-a, ACS Po-
dari, pleacã, astãzi, în Serbia, în tradiþi-
onalul cantonament de iarnã de la Kla-
dovo. În þara vecinã, formaþia lui Gheor-
ghe Ciurea va susþine cel puþin douã par-
tide de verificare, adversarii nefiind încã
stabiliþi.

În ultimul amical susþinut de la realua-
rea pregãtirilor, podãrenii au cedat, la scor,
0-4, vineri, la Motru, în compania Mine-
rului din localitate. La ACS au jucat: Me-
cea – Cioinac, Vulpe, Avram, Cruºoveanu
– D. Stancu, Dragomir – I. Sârmon, Câr-
stea, Raicea – Simion. Au mai intrat: Tuþu,
Marcu, I. Stancu, Geamãnu, Georgescu
ºi Omoge Benjamin Ojo (un nigerian nãs-
cut în 1996, venit în probe). În afarã de
fotbalistul african, la care, conform unor
surse din cadrului clubului, este foarte
posibil sã se renunþe, toþi ceilalþi 16 care
au evoluat cu Motru sunt prezenþe certe
în autocarul de Kladovo, lor urmând sã l-

Podariul, de astãzi în SerbiaPodariul, de astãzi în SerbiaPodariul, de astãzi în SerbiaPodariul, de astãzi în SerbiaPodariul, de astãzi în Serbia

Ribery a revenit
la antrenamentele lui Bayern,

dupã douã luni de absenþã Pentru Lucian Bute 2016 ar putea fi anul
relansãrii spre un nou meci cu titlul mon-
dial pe masã.

Fostul campion mondial IBF la cate-
goria supermijlocie se pregãteºte intens
pentru revenirea în ring, iar urmãtorul sãu
meci ar putea avea loc 2 aprilie. Echipa
lui Bute negociazã o înfruntare cu engle-
zul George Groves, cel care i-a provocat
singura înfrângere din carierã lui James
DeGale ºi care a pierdut de douã ori în
faþa lui Carl Froch, pugilist care l-a în-
vins ºi pe Bute.

În vârsta de 35 ani, Bute a fost învins
la puncte, în noiembrie, de James DeGa-

Lucian Bute ar putea lupta cu o
altã “victimã” a lui Carl Froch

i se alãture ºi Florin Preda, Claudiu Bãlan,
respectiv Giani Marinoiu, absenþi din varii
motive cu Minerul.

Amicalul cu formaþia gorjeanã a fost
al treilea din aceastã iarnã, în restul Po-
dariul impunându-se fãrã probleme: 4-1
cu grupa de juniori republicani A de la GP
Craiova (goluri Cruºoveanu 2, Marius
Avram, Bistriceanu) ºi 4-0 cu satelitul
Universitãþii Craiova, tot o echipã din al
treilea eºalon, dar dintr-o altã serie (go-
luri Cârstea, Vulpe, Raicea 2).

Podãrenii se întorc din Serbia în data
de 19 februarie, pentru ca dupã o sãptã-
mânã sã dea piept, într-un alt joc test, cu
colega de serie a celor de la CSU II,
ACSO Filiaºi. Mai mult ca sigur vor mai
urma ºi alte amicale pânã la starul retu-
rului, programat în 4-5 martie, când ACS
(locul 10, cu 15 puncte) va juca, în de-
plasare, cu Sporting Roºiori (locul 9, cu
16 puncte).

Mijlocaºul francez Franck  Ribery,
care nu a mai jucat din decembrie pentru
Bayern Munchen din cauza unei acci-
dentãri la coapsã, a participat ieri la
primul sãu antrenament colectiv cu
jucãtorii clubului bavarez, a notat
L’Equipe.

Ribery, 32 ani, s-a accidentat pe 9
decembrie la un meci cu Dinamo Zagreb
din Liga Campionilor. În sezonul trecut,
francezul a fost indisponibil 9 luni din

cauza unei acci-
dentãri la gleznã.

La sfârºitul lunii
ianuarie, Bayern
anunþa cã Ribery
urmeazã ultima
fazã a programului
sãu de recuperare.

Francezul are
ºanse, astfel, sã
evolueze în
optimile de finalã
ale Ligii Campioni-
lor, contra lui
Juventus Torino
(23 februarie,
respectiv 16
martie).

Mâine, Bayern
are meci în
sferturile Cupei
Germaniei, cu
divizionara secun-
dã Bochum.

“Avem nevoie de Rinery. Ne aºteaptã
câteva luni grele, dar frumoase. Trebuie
sã avem grijã pentru cã nu va fi uºor cu
Bochum. Echipa aratã un nivel de joc
foarte ridicat, chiar de primã ligã”, a
declarat olandezul Arjen Robben.

Bayern a remizat, sâmbãtã, în deplasa-
rea de la Leverkusen, scor 0-0. Echipa lui
Pep Guardiola este lider în Budesliga, cu
53 de puncte strânse în 20 de etape, la 8
“lungimi” de Borussia Dortmund.

DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Sankt Petersburg, în Rusia.
DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: HC Zalãu – HCM Baia Mare /
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: CSM Bucureºti – AHC Dunãrea
Cãlãraºi.

DIGI SPORT 4
21:30 – VOLEI (F) – Liga Campio-

nilor: Chemik Police – Fenerbahce Is-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
tanbul.

DOLCE SPORT 1
21:30 – FOTBAL Germania – Cupa:

Stuttgart – Dortmund.
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Rotterdam, în Olanda / 20:00 – FOT-
BAL Germania – Cupa: Leverkusen –
Werder Bremen.

EUROSPORT 1
13:45, 16:00 – COMBINATA NOR-

DICÃ – Cupa Mondialã, la Trondheim,

în Norvegia / 19:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Trondheim /
22:00 – FOTBAL DE SALÃ – Cam-
pionatul European, la Belgrad, în Ser-
bia, sferturi de finalã: Kazakhstan –
Italia.

EUROSPORT 2
19:30 – FOTBAL DE SALÃ – Cam-

pionatul European, la Belgrad, în Ser-
bia, sferturi de finalã: Rusia – Azerbai-
jan / 21:00 – BASCHET (M) – Euro-
cupa: Alba Berlin – Neptunas Klaipeda.

le, într-un meci disputat în Montreal ºi
care a fost dominat de sportivul nostru.
Bute are nevoie de un adversar bine cotat
la urmãtorul meci pentru a urca în ierar-
hie ºi a avea apoi aspiraþii pentru un nou
meci de titlu mondial.

Momentan Bute ocupã locul 14 în ie-
rarhia IBF la supermijlocie, în timp ce
Groves este al treilea în clasamentul
WBC. Groves a luptat ultima oarã pe 30
ianuarie, cu italianul Andrea Di Luisa, pu-
gilist pe care l-a fãcut KO în repriza a 5-
a. Pe acelaºi Di Luisa îl invingea ºi Bute,
prin KO tehnic, într-un meci disputat în
august 2015.
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Echipa de Fed Cup a Româ-
niei a ratat, duminicã searã, o ca-
lificare istoricã în semifinalele
competiþiei pe naþiuni a tenisului
feminin, fiind învinsã cu 3-2, la
Cluj-Napoca, de Cehia, forma-
þie care câºtigase patru din ulti-
mele cinci ediþii  (2011, 2012,
2014, 2015).

Fãrã Irina Camelia Begu ºi
Alexandra Dulgheru, cu proble-
me medicale, ºi cu Simona Ha-
lep, care a ales sã participe în ul-
timul moment, amânând o inter-
venþie chirurgicalã pentru corec-
tarea unei deviaþii de sept nazal,
România a început cu stângul,
sâmbãtã, Halep (3 WTA) fiind
învinsã de a doua rachetã a Ce-
hiei, Karolina Pliskova (13 WTA)
scor 7-6(4), 4-6, 2-6. Imediat,
Monica Niculescu (37 WTA) a
egalat, dupã ce a reuºit o victorie
de generic cu Petra Kvitova (9

FED CUP – GRUPFED CUP – GRUPFED CUP – GRUPFED CUP – GRUPFED CUP – GRUPA MONDIALÃ I – SFERA MONDIALÃ I – SFERA MONDIALÃ I – SFERA MONDIALÃ I – SFERA MONDIALÃ I – SFERTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃ

Pentru a treia oarã în ultimii pa-
tru ani, SCM Universitatea Craio-
va va evolua în play-off-ul Ligii
Naþionale. Deºi învinsã, sâmbãtã,
în deplasarea de la BC Mureº (79-
88), gruparea alb-albastrã ºi-a asi-
gurat prezenþa în grupa valoricã A
(locurile 1-6), dupã ce Dinamo a
pierdut Oradea (81-92). Între bã-
ieþii lui Oliver Popovic ºi rivala bu-
cureºteanã sunt trei puncte în cla-
sament, distanþã imposibil de sur-
montat cu douã etape pânã la fina-
lul sezonului. Oradea mai “ajuta-

WTA), 6-3, 6-4.
Duminicã, Halep a dus Româ-

nia la conducere, reuºind, la rân-
du-i, s-o depãºeascã pe decepþia
Kvitova, 6-4, 3-6, 6-3. Acceaºi
Pliskova avea sã se dovedeascã
însã o nucã tare ºi pentru Nicu-
lescu, scor 4-6, 6-4, 3-6, disputa
ajungând astfel în decisivul de
dublu. Acolo unde, cãpitanul ne-
jucãtor al Cehiei a ales sã mizeze
în continuare pe Pliskova, care a
înlocuit-o pe Denisa Allertova, iar
perechea Karolina Pliskova /
Barbora Strycova a câºtigat net,
scor 6-2, 6-3, partida împotriva
tandemului format din Raluca
Olaru ºi Andreea Mitu.

În semifinale, Cehia va întâlni
Elveþia, triumfãtoare cu 3-2 în
Germania. Pentru ultimul loc în
marea finalã se vor duela Franþa
(4-1, pe teren propriu, cu Italia)
ºi Olanda (3-1, în Rusia).

Schimbare de
situaþie la
tragerea la sorþi
(astãzi, ora
12:00)! România
– în urna
outsiderelor

Federaþia Internaþionalã de
Tenis a anunþat, ieri, ce vizeazã
urnele din care vor fi extrase
echipele pentru play-off-ul Gru-
pei Mondiale. Din pãcate, Româ-
nia a cãzut de pe locul 7 pânã pe
locul 9 în clasamentul ITF, astfel
cã tricolorele vor  face parte din
grupul outsiderelor, la tragerea la
sorþi de azi de la prânz, conform

unui nou sistem implementat de
forul mondial.

În atare condiþii, trei dintre po-
tenþialele adversare anunþate ini-
þial, inclusiv pe site-ul oficial al
FRT, este vorba despre SUA (4-
0 acasã cu Polonia), Belarus (3-
2 în Canada) ºi Spania (4-0 în
Serbia), în prima rundã din Grupa
Mondialã II – vor fi înlocuite de
formaþii mult mai tari, mãcar teo-
retic: Rusia, finalista en-titre, Ger-
mania, finalista din 2014, Italia,
campioana din 2009, 2010 ºi 2013,
ºi Australia. Cele patru echipe
favorite vor putea juca împotriva
oricãrei reprezentative din urna în
care se aflã România, Belarus,
Spania ºi SUA. Câºtigãtoarele

meciurilor disputate pe 18-19 apri-
lie îºi vor asigura un loc în sfertu-
rile ediþiei din 2017 a Fed Cup.În
week-end, echipele din care se va
alege adversara României s-au
prezentat cu loturile:

Australia (3-2 în Slovacia; în
prima rundã din Grupa Mondialã
II): Samantha Stosur, Casey Del-
lacqua, Arina Rodionova, Kim-
berly Birrell.

Rusia: Ekaterina Makarova,
Svetlana Kuzneþova, Daria Ka-
satkina.

Germania: Andrea Petkovic,
Angelique Kerber, Annika Beck,
Anna-Lena Groenefeld.

Italia: Camila Giorgi, Sara Er-
rani, Martina Caregaro.

Pliskova, imbatabilãPliskova, imbatabilãPliskova, imbatabilãPliskova, imbatabilãPliskova, imbatabilã
ºi la dubluºi la dubluºi la dubluºi la dubluºi la dublu

Clasament Liga Naþionalã

1. Oradea 35 (15/5)

2. BC Mureº 34 (14/6)

3. U-BT Cluj 34 (14/6)

4. Steaua 33 (13/7)

5. Sibiu 33 (13/7)

6. CRAIOVA 32 (12/8)

7. Dinamo 29 (9/11)

8. Tg. Jiu 29 (9/11)

9. Galaþi 27 (7/13)

10. Piteºti 25 (8/12)

11. Timiºoara 24 (4/16)

12. Mediaº 22 (2/18)

BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare

de trei puncte.

se” formaþia noastrã ºi în ediþia din
acest an a Cupei României, când,
deºi nu mai avea nevoie, a bãtut-o
pe Gaz Metan Mediaº ºi în returul
optimilor, calificând SCM-ul din
postura de lucky-looser.

Ce meciuri ne aºteaptã
în Bãnie!

Faþã de stagiunile trecute, Liga
Naþionalã se disputã într-un nou
format. Inovaþia vine din faptul cã
odatã încheiate dublele fiecare cu

fiecare, clasamentul
se va împãrþi în
douã, urmând sã se
joace din nou duble
fiecare cu fiecare.
Apoi, urmeazã play-
off-ul, celor ºase

din partea superioarã a ierarhiei al-
turându-li-se locurile 7 ºi 8. Se joa-
cã în sistem eliminatoriu, sferturi-
le fiind între locurile 1 cu 8, 2 cu
7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

Aºadar, prin rãmânerea în pri-
mele ºase, ne aºteaptã super-me-
ciuri la Craiova, în ordine aleato-
rie, cu Oradea, Mureº, Cluj, Stea-
ua ºi Sibiu. Pânã atunci însã, SCM
U mai are de jucat cu U-BT Cluj
(10 februarie, ora 19:00, acasã) ºi
cu Phoenix Galaþi (13 februarie,
ora 19:00, în deplasare).
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