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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sãracu Videanu, ºi-a fãcut o
“cãsuþã”, Popescule, cã din su-
fragerie în dormitor se duce cu
bicicleta. actualitate / 3
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PremierãPremierãPremierãPremierãPremierã
absolutã laabsolutã laabsolutã laabsolutã laabsolutã la
Craiova cu operaCraiova cu operaCraiova cu operaCraiova cu operaCraiova cu opera
verdianã verdianã verdianã verdianã verdianã „Simon„Simon„Simon„Simon„Simon
Boccanegra”Boccanegra”Boccanegra”Boccanegra”Boccanegra”

Poliþiºtii doljeni ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au orga-
nizat, ieri, o acþiune de am-
ploare, în cooperare cu au-
toritãþile franceze, pentru
destructurarea unei gru-
pãri infracþionale organiza-
te, specializatã în trafic de
persoane, furt calificat ºi
infracþiuni la regimul de
protecþie a copilului. S-au
fãcut, simultan, 14 perche-
ziþii, 10 dintre ele în Craio-
va ºi 4 în Franþa, în urma
cãrora 18 persoane, majori-
tatea de etnie romã, au fost
ridicate pentru audieri,
care se vor desfãºura la se-
diul Poliþiei Române, res-
pectiv al Jandarmeriei
Franceze. Potrivit ancheta-
torilor, suspecþii trimiteau
minori în Franþa, unde erau
instruiþi sã fure ºi sã cer-
ºeascã, sumele obþinute ast-
fel ajungând ºi la câteva mii
de euro pe zi.

Acþiune simultanã în România ºi Franþa:Acþiune simultanã în România ºi Franþa:Acþiune simultanã în România ºi Franþa:Acþiune simultanã în România ºi Franþa:Acþiune simultanã în România ºi Franþa:

Descinderi în Craiova la suspecþiDescinderi în Craiova la suspecþiDescinderi în Craiova la suspecþiDescinderi în Craiova la suspecþiDescinderi în Craiova la suspecþi
de trafic de persoane ºi furtde trafic de persoane ºi furtde trafic de persoane ºi furtde trafic de persoane ºi furtde trafic de persoane ºi furt
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Sorin MandaSorin MandaSorin MandaSorin MandaSorin Manda
va conduceva conduceva conduceva conduceva conduce
SC RASC RASC RASC RASC RAT CraiovaT CraiovaT CraiovaT CraiovaT Craiova
în urmãtorii 4 aniîn urmãtorii 4 aniîn urmãtorii 4 aniîn urmãtorii 4 aniîn urmãtorii 4 ani

Sorin Manda este adminis-
tratorul, cu acte, al noii SC
RAT SRL, societatea înfiinþatã
de Primãria Craiova pe struc-
tura fostei regii locale de
transport. Contractul sãu de
administrator a fost votat,
luni, de toþi consilierii, deºi a
avut parte ºi de câteva critici,
ºtiut fiind faptul cã, în rândul
consilierilor, se aflã acum
douã persoane care au con-
dus, de-a lungul timpului, des-
tinele fostei RAT Craiova.

ControaleControaleControaleControaleControale
în spitaleleîn spitaleleîn spitaleleîn spitaleleîn spitalele
de urgenþã,de urgenþã,de urgenþã,de urgenþã,de urgenþã,
pentru infecþiilepentru infecþiilepentru infecþiilepentru infecþiilepentru infecþiile
nosocomialenosocomialenosocomialenosocomialenosocomiale

În urmãtoarele douã luni, în
70 de spitale de urgenþã din
þarã, între care ºi cel de la Cra-
iova, vor fi demarate controa-
le ce au ca scop evaluarea
modului în care sunt suprave-
gheate infecþiile nosocomiale.
În fiecare an, mii de pacienþi
care se interneazã în spitalele
româneºti pentru a fi trataþi de
diverse afecþiuni aflã cã s-au
ales cu o altã boalã cãpãtatã
chiar în unitatea sanitarã.
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Liderul senatorilor PSD,
Mihai Fifor, a fost ales preºedinte
al Consiliului Naþional al PSD
Liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor,

a fost ales, ieri, cu unanimitate de vo-
turi, preºedinte al Consiliului Naþional
al PSD, el preluând astfel funcþia deþi-
nutã pânã în prezent de Rovana Plumb.
“Eu cred cã a fost o surprizã plãcutã
(...) Mihai Fifor este un om în care eu
am foarte multã încredere. Un tânãr care
este riguros, un tânãr care ºtie ce vor-
beºte, un tânãr care are foarte multã
bunã credinþã ºi care are viziune, ºi care
eu cred cã va face din Consiliul Naþio-
nal structura de care partidul are nevo-
ie, pe care o aºteptã de mulþi ani”, a
comentat Dragnea, la finalul Consiliu-
lui. Apropiatã de fostul lider ºi premier
Victor Ponta, Rovana Plumb anunþa luni
cã nu va mai candida pentru un nou
mandat. “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, pentru Me-
diafax.

Proiectul de lege care interzice
publicitatea medicamentelor,
respins de deputaþi în comisie
Preºedintele Comisiei pentru Sãnãta-

te, deputatul PSD Corneliu Buicu, a
declarat, ieri, cã membrii comisiei au
respins legea prin care publicitatea ex-
plicitã la televizor ºi la radio pentru
medicamente este interzisã, fiind per-
misã în alte medii la medicamente elibe-
rate fãrã prescripþie. ‘’Cererea de reexa-
minare a preºedintelui a fost acceptatã,
iar proiectul de lege a fost respins. Noi
am fost consecvenþi, în sensul în care
ºi prima datã când am avut proiectul la
Comisia pentru Sãnãtate ºi Familie am
respins proiectul legislativ. Raportul de
respingere va fi înaintat cãtre plen’’, a
declarat Buicu. Preºedintele Klaus Io-
hannis a solicitat, pe 9 ianuarie, reexa-
minarea legii prin care publicitatea ex-
plicitã la televizor ºi la radio pentru me-
dicamente va fi interzisã, fiind permisã
în alte medii la medicamente eliberate
fãrã prescripþie medicalã, afirmând cã
legea contravine directivelor europene.
Legea a fost adoptatã de Senat, în cali-
tate de Camerã decizionalã, la mijlocul
lunii decembrie.

Criteriul preþului cel mai mic nu mai
este singurul care va dicta câºtigã-
torul unei licitaþii de achiziþii publice,
au decis, ieri, senatorii, care au votat
în favoarea proiectului de lege pri-
vind achiziþiile publice aprobat de
Guvernul Ponta în octombrie 2015.
În favoarea acestui proiect s-au pro-
nunþat 88 de senatori, existând o sin-
gurã abþinere.

‘’Venim cu praguri valorice noi
pentru diverse tipuri de contracte, re-
ducerea termenelor limitã între depu-
nerea candidaturilor ºi deschiderea
ofertelor, care pot ajunge ºi la 15 zile,

Deputaþii juriºti au adoptat Deputaþii juriºti au adoptat Deputaþii juriºti au adoptat Deputaþii juriºti au adoptat Deputaþii juriºti au adoptat “““““Legea defãimãrii’’Legea defãimãrii’’Legea defãimãrii’’Legea defãimãrii’’Legea defãimãrii’’
Deputaþii din Comisia Juridicã ºi din

cea pentru Drepturile Omului au ad-
optat, ieri, ‘’Legea defãimãrii’’, iniþia-
tã de liderul PSD, Liviu Dragnea, mã-
rind la propunerea preºedintelui PSD
cuantumul amenzilor pânã la 100.000
de lei pentru cei care aduc atingere
imaginii unui grup sau unei comuni-
tãþi. Legea prevede cã în cadrul Con-
siliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii se va înfiinþa Departa-
mentul pentru Promovarea Demnitãþii
Umane ºi Toleranþei care va avea rol
de prevenire ºi sancþionare a defãimã-
rii sociale, definitã ca ‘’fapta sau afir-
maþia prin care o persoanã este pusã în
situaþie de inferioritate pe temeiul apar-
tenenþei sale la un grup social’’.

Deputaþii juriºti au decis ca sancþiunile aplicate
de acest Departament sã fie cele prevãzute în Or-
donanþa Guvernului 137/2000, adoptând un amen-
dament depus chiar de Liviu Dragnea. ‘’(1) Con-
travenþiile prevãzute la art. 2 alin. (2), (4), (5) si (7),
art. 6-9, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) ºi (6), art. 12, 13,
14 ºi 15 se sancþioneazã cu amendã de la 1.000 lei
la 30.000 lei, dacã discriminarea vizeazã o persoa-
nã fizicã, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la
100.000 lei, dacã discriminarea vizeazã un grup de
persoane sau o comunitate’’, se aratã la Articolul
26 al Ordonanþei de Guvern menþionate. În varian-
ta adoptatã de Senat proiectul prevedea cã defãi-
marea socialã s-ar putea sancþiona cu amendã de

la 1.000 la 30.000 lei, dacã vizeazã o persoanã fizi-
cã, respectiv cu amendã de la 2.000 la 60.000 de lei,
dacã vizeazã un grup social.

Preºedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea,
anunþa în octombrie cã va elimina, în Camera De-
putaþilor, criteriul defãimãrii pe criterii de aparte-
nenþã politicã ºi de avere din Legea defãimãrii pe
care a iniþiat-o, pentru a elimina riscurile de “inter-
pretare greºitã”, ºi cã va diminua cuantumul amen-
zilor. Dragnea susþinea atunci cã a urmãrit cu foar-
te mare atenþie toate observaþiile care au apãrut în
spaþiul public ºi a precizat cã “aceastã lege nu a
fost gânditã ca un mijloc de cenzurã”, ci ca un
mijloc legal pentru “demnitatea umanã”.

Legea a trecut în Comisiile comune
din Camera Deputaþilor cu 17 voturi
‘’pentru’’ ºi 5 ‘’împotrivã’’.

Deputaþii PNL au votat împotriva
acestei legi, argumentând cã reprezin-
tã ‘’un pumn în gurã dat ziariºtilor din
România’’. ‘’Noi considerãm cã este
vorba despre o reglementare excesivã.
Sunt suficiente prevederi în vigoare, mai
ales în Codul Civil, care dau posibilita-
tea celor care se considerã lezaþi în dem-
nitate sã genereze o acþiune la o instan-
þã competentã, nu era necesarã o astfel
de supra-reglementare. Mai mult decât
atât, aceastã lege, dacã va deveni lege,
poate fi intitulatã (…) o reglementare a
cenzurii pe Facebook, de asemenea, un
pumn în gurã dat ziariºtilor din Româ-

nia’’, a declarant deputatul PNL Gabriel Androna-
che. Iniþiativa legislativã a trecut de Senat ºi ur-
meazã sã intre la vot în plenul Camerei Deputaþilor,
care este for decizional.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, persoana
care se considerã vizatã de defãimarea socialã poa-
te formula, în faþa instanþei de judecatã, o cerere
pentru acordarea de despãgubiri ºi restabilirea situa-
þiei anterioare defãimãrii sau anularea situaþiei create
prin discriminare, în termen de 3 ani de la data sãvâr-
ºirii faptei sau “de la data la care persoana interesa-
tã putea sã ia cunoºtinþã de sãvârºirea ei”, mai pre-
vede proiectul. Mai multe ONG-uri au cerut Came-
rei Deputaþilor sã respingã proiectul de lege.

Legea salarizãrii, organizarea alegerilor ºi strategia
anti-sãracie, iniþiativã care va fi lansatã în zilele urmã-
toare, au fost temele de discuþie pe care premierul
Dacian Cioloº le-a abordat, ieri-dimineaþã, cu vicepre-
mierii Vasile Dîncu ºi Costin Borc. “M-am întâlnit cu
vicepremierii Vasile Dîncu ºi Costin Borc. Am discutat
temele care ne preocupã pe termen lung ºi unde avem
de luat decizii strategice: legea salarizãrii, organizarea
alegerilor ºi strategia anti-sãracie pe care ne pregãtim
sã o lansãm zilele imediat urmãtoare”, a scris premierul
Dacian Cioloº, ieri, pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierii, ministrul Muncii, ministrul Justiþiei
ºi reprezentanþii confederaþiilor sindicale vor forma
un grupe de lucru care va elabora, într-o lunã, noul
proiect al Legii salarizãrii bugetare, care va cuprinde
ºi criterii de performanþã, anunþa purtãtorul de cuvânt
al Guvernului, Dan Suciu, pe 13 ianuarie.

Senatorii au aprobat noua lege a achiziþiilor
publice – preþul cel mai mic nu va mai fi decisiv

în acelaºi timp introducem obligati-
vitatea realizãrii procedurilor de achi-
ziþie prin mijloace electronice, va exis-
ta un singur criteriu de atribuire - cea
mai bunã ofertã tehnico-economicã,
iar acest criteriu va avea mai multe
subcriterii. Deci criteriul preþului cel
mai mic va dispãrea. Avem costul pre-
þul cel mai scãzut, cel mai bun raport
calitate-preþ’’, a declarat în plenul Se-
natului preºedintele Agenþiei Naþio-
nale de Achiziþii Publice, Bogdan
Puºcaº. El a mai spus cã va fi intro-
dusã ºi obligativitatea consultãrii
pieþei înainte de lansarea unei pro-

ceduri de achiziþie.
Senatorul liberal Nicolae Vlad Popa

a spus cã legislaþia trebuia modificatã
voluntar, nu la presiunea directivelor
europene. ‘’Achiziþiile publice au fost
robinetul principal prin care s-au
scurs în diversele buzunare resursele
acestei þãri. (...) Problema este modul
în care se aplicã. Putem sã avem legea
cea mai bunã, dacã nu normele de
aplicare nu sunt extrem de precise, cu
siguranþã se vor gãsi portiþe de a elu-
da aceastã lege, mai ales dacã aceas-
tã chestiune a preþului cade sau nu
mai este atât de importantã’’, a adãu-
gat senatorul PNL Nicolae Vlad Popa.

La rândul lui, senatorul UNPR
Bumbu a cerut celeritate în instanþe-
le de judecatã, atunci când sunt ter-
mene ale contestaþiilor licitaþiilor. ‘’Pe
subiectul contestaþii, am prevãzut ex-
pres în lege douã elemente de nou-
tate. Anume complete specializate la
nivelul curþilor de apel, obligativita-
te asumatã împreunã cu CSM, ºi exis-
tã o procedurã administrative bazatã
pe notificãri obligatorii prin care con-
testatorul întâi trebuie sã parcurgã
aceastã procedurã administrativã,
care poate corecta lucrurile înainte
de a contesta licitaþia’’, a explicat pre-
ºedintele Agenþiei Naþionale de Achi-

ziþii Publice, Bogdan Puºcaº.
Referitor la eliminarea criteriul unic,

respectiv preþul cel mai mic, ºeful
ANAP a spus cã se urmãreºte adop-
tarea unor “soluþii inovatoare, bazate
pe indicatori de performanþã”. Potri-
vit amendamentelor propuse de Cur-
tea de Conturi ºi preluate de ANAP ºi
senatori, aplicarea sancþiunii cu amen-
dã contravenþionalã se prescrie în ter-
men de 36 de luni de la data sãvârºirii
faptei, se aratã în raportul Comisiei
economice. Amenzile sunt cuprinse
între 5.000 ºi 30.000 de lei. Urmãtoare-
le fapte constituie contravenþii, dacã
nu au fost sãvârºite în astfel de con-
diþii încât sã fie considerate, potrivit
legii penale, infracþiuni: neducerea la
îndeplinire a deciziilor CNSC, nepu-
nerea la dispoziþia ANAP în termenul
solicitat a informaþiilor cerute ºi orice
încãlcare a prevederilor acestei legi
sau a actelor normative emise în apli-
carea acesteia.

Tot ieri, senatorii au adoptat alte
douã proiecte, privind achiziþiile sec-
toriale ºi concesiunile de lucrãri ºi
concesiunile de servicii, pãrþi ale unui
pachet legislativ privind achiziþiile
publice iniþiat de Guvernul Ponta.
Decizia finalã urmeazã sã fie luatã de
Camera Deputaþilor.

Cioloº a discutat cu vicepremierii despre legea
salarizãrii, alegeri ºi strategia anti-sãracie

“Vorbim de celebra Lege a salarizãrii publice, care
trebuie sã fie actualizatã. Trebuie rãspuns constrân-
gerilor acestei legi, pentru cã în acest moment avem
110 clase de salarizare ºi dintre acestea 24 sunt deja
suprapuse, ca urmare a majorãrilor salariului minim,
din 2010 pânã acum, într-un ritm accelerat. Avem ni-
vele de salarizare care nu mai diferã, pentru aceeaºi
funcþie, în ministere sau instituþii diferite, dar care sunt
cel puþin la nivelul clasei de salarizare în aceeaºi cla-
sã, lipsesc criteriile de performanþã, avem situaþii în
care salariile de bazã ale persoanelor cu vechime în
muncã au ajuns sã fie mai mici decât ale debutanþi-
lor(...) ºi salariile celor cu studii superioare au ajuns
sã fie la nivelul salariaþilor cu studii medii”, a spus
Dan Suciu, el explicând cã aceste anomalii au apãrut
ca urmare a majorãrii succesive a salariului minim din
ultima perioadã.
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Alexandru Mogoºeanu, bun jur-
nalist ºi iscusit manager, la Radio
„Oltenia”, ne-a solicitat, ieri, sus-
þinerea la un demers, realmente
elevat, pe care îl gãsim oportun ºi
original, alãturându-ne lui: un lanþ
uman antrenând circa 2.000 de
persoane, prin aportul ISJ Dolj, pe
distanþa a circa 1,5 km ºi traseul
cel mai vizibil, între sediul institu-
þiei media menþionatã ºi sediul Te-
atrului Naþional “Marin Sorescu”
din Craiova, care gãzduieºte an de
an, acum a XV-a ediþie a Târgului
de Carte “Gaudeamus”, cu în-
cepere din 24 februarie, în orga-
nizarea Radio România. Pe acest
traseu urmeazã sã fie transmisã,
din mânã în mânã, o carte, sim-

MIRCEA CANÞÃR

bolizând sui generis invitaþia la “re-
descoperiþi lectura”, dar ºi pe-
rena vocaþie a craiovenilor pentru
aºa ceva, dovadã mãrturisitã nu-
mãrul mare de vizitatori la ediþiile
precedente ale Târgului de Car-
te. Întâmplãtor “un asemenea
criteriu” nu a fost avut în vedere
la departajarea destul de volunta-
rã a candidatelor pentru statutul
de Capitalã Culturalã Europeanã
2021. Demersul directorului Ra-
dio Oltenia, circumscris într-un
fel pregãtirii asidue a Târgului de
Carte Gaudeamus, din acest an,
are valenþe educative, adresându-
se precumpãnitor generaþiei tine-
re, tot mai ispititã, în opinia criti-
cului literar Alex ªtefãnescu („Me-

saj cãtre tineri”, Ed. „Curtea Ve-
che”, 2014), de mimetism, nimic
altceva decât acceptarea preme-
ditatã a uniformizãrii ºi a falsei ori-
ginalitãþi, semn cã nu criza de timp,
cum s-ar crede, este covârºitoa-
re, ci criza de rãbdare. Fireºte,
putem vorbi ºi de valenþe cultura-
le. ªi cultura, ne spune Alex ªte-
fãnescu – meritã citat – “nu re-
prezintã o colecþie de cunoº-
tinþe de care sã facem paradã
atunci când vrem sã intimidãm
lumea cu presupusa noastrã
superioritate intelectualã”.
Prin culturã ne formãm ca oa-
meni: cultura e facultatea de a
decide ce e de fãcut când nu ºtii
ceva: cum sã pui întrebarea, la ce

uºã sã baþi, în ce orizont sã te
miºti. Cultura te îmbogãþeºte ºi
prin ceea ce afli, fãrã sã fi cãu-
tat în mod direct. Neîndoielnic,
discuþia e lungã în acest “terito-
riu” ºi alþii mult mai avizaþi pot
oferi recomandãrile necesare.
Ne aflãm într-un moment în care
cultura de internet ameninþã sã
devinã cultura viitorului, ea face
victime de pe bãncile ºcolii, dar
s-a instalat vanitos ºi în creiere-
le tomnatice, grãbite sã vândã
ceea ce nu au cumpãrat vreoda-
tã. Revenim: înþelegem cã la de-
mersul lui “Ducu” Mogoºeanu,
de la Radio Oltenia, s-au alãtu-
rat deja ISJ Dolj, Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
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Aman”. ªi nu numai. Comple-
mentarã este ºi sugestia insolitã
cã “la Craiova nu se poate
vorbi de declinul lecturii”.
Dimpotrivã. Fãrã a oferi o reþe-
tã unicã a lecturii optime, Craio-
va oferã în schimb o invitaþie ori-
ginalã: “redescoperiþi lectura”.
Ea modificã în bine cunoºtinþele
fiecãruia, producând o iluminare,
prin faptul cã are acces prin emo-
þie, la cele mai ascunse, uneori cu
totul inavuabile, trãiri ale noastre.
Ea ne ajutã, sã nu ne ferim, a re-
cunoaºte, sã vorbim corect româ-
neºte, într-un limbaj cât fraged,
mai puþin mecanizat, mai puþin
ipocrit, mai puþin previzibil, depar-
te de o limbã de lemn.

Contractul de administrator a
lui Sorin Manda este de 4 ani ºi,
în tot acest timp, acesta va înde-
plini ºi funcþia de director gene-
ral. La expirarea mandatului, con-
tractul poate fi prelungit, prin act
adiþional, de membrii adunãrii ge-
nerale dacã se dovedeºte cã ºi-a
îndeplinit obligaþii asumate prin
contract. Sunt trecute în sarcina
lui Sorin Manda nu mai puþin de
47 de atribuþii pe care trebuie sã
le ducã la îndeplinire, printre care
sã semneze documentele de achi-
ziþie de bunuri, sã inventarieze
patrimoniul societãþii, sã asigure
normele de protecþia muncii pen-
tru angajaþi, sã efectueze planuri
de afaceri, sã prospecteze piaþa
pentru a atrage noi clienþi. La drep-
turi, pe lângã salariul care nu poa-
te sã depãºeascã leafa viceprima-
rilor, Sorin Manda beneficiazã ºi
de decontarea cãlãtoriilor în þarã
ºi strãinãtate, dacã acestea sunt în
interes de serviciu.

O regie prea grea pentru el,
au spus liberalii

Cu excepþia unui consilier care
s-a abþinut, contractul de adminis-
trator al lui Sorin Manda a fost
votat de toþi aleºii locali. Înainte de
vot, s-au iscat totuºi ºi câteva dis-
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Sorin Manda este administratorul, cu acte,
al noii SC RAT SRL, societatea înfiinþatã de
Primãria Craiova pe structura fostei regii lo-
cale de transport. Contractul sãu de adminis-
trator a fost votat, luni, de toþi consilierii, deºi
a avut parte ºi de câteva critici, ºtiut fiind fap-
tul cã, în rândul consilierilor, se aflã acum
douã persoane care au condus, de-a lungul tim-
pului, destinele fostei RAT Craiova.

cuþii legate de modul
cum va putea acesta sã conducã o
societate atât de grea. Criticile nu
au fost însã dure, nici mãcar cele
venite din partea opoziþiei.

Marinel Florescu, fost director
al RAT Craiova în mandatul lui
Marinicã Dincã (când acesta l-a
înlocuit pe Antonie Solomon), a
fost cel mai critic cu noul admi-
nistrator al actualei SC RAT SRL,
dar a sfârºit prin a-i ura
succes. „Sper ca RAT
sã nu ai soarta fostei
regii de termoficare, nu
va face aceeaºi paºi: in-
solvenþa ºi apoi falimen-
tul. Consider cã domnul
Sorin Manda nu are ex-
perienþã suficientã pen-
tru a conduce o institu-
þie atât de grea ºi, per-
sonal, nu îmi oferã ga-
ranþii suficiente cã lu-
crurile vor merge bine
acolo. Vreau sã îi atrag
atenþia cã transportul
public în Craiova a coborât la un
nivel poate cel mai de jos din isto-
ria Craiovei. Într-un oraº de
300.000 de locuitori facem trans-
port cu 85-90 de autobuze, nu mai
sunt tramvaie în circulaþie. Totuºi,
îi doresc succes în aceastã aven-
turã”, a spus consilierul PNL.

Fostul director Panã
a avut o melancolie

Un alt fost director al vechii re-
gii este ºi consilierul Ionel Panã.
Acesta a spus cã a fost de acord
cu transformarea în SRL, dar cã
noul administrator trebuie sã se
ocupe de schimbarea statutului din
SRL în SA. Panã a cerut apoi ca
Sorin Manda sã aibã obligaþia de a

face o strategie de dezvoltare a noii
societãþi de transport pânã în anul
2030. „Eram eu director când am
luat 40 de autobuze ºi le vãd ºi
acum mergând. Pe de o parte am
o melancolie, dar în acelaºi timp
mã uit cât de în urmã suntem. Tre-
buie sã privim ºi noi spre viitor. Sã

luãm ºi noi fonduri europene pen-
tru tramvaie noi, pentru cã mã apu-
cã milã când vom bãga niºte tram-
vaie vechi pe liniile recent moder-
nizate. Administratorul trebuie sã
proiecteze ºi sã implementeze o
strategie de dezvoltare a unitãþii
pânã în anul 2030”, amendament

pe care autoritãþile ºi l-au
însuºit ºi l-au inserat la arti-
colul 10 al contractului de
administrator.

Cel mai puternic
susþinãtor nu a fost primarul

Cel mai puternic susþinã-
tor al lui Sorin Manda a fost
viceprimarul Craiovei, Dan
Daºoveanu. Acesta le-a spus
consilierilor cã garanteazã
public pentru actualul admi-
nistrator deoarece acesta ºi-
a demonstrat capacitãþile
manageriale în ultimii trei ani

în care a condus Sport Club Mu-
nicipal Craiova. „Nu m-aþi auzit
sprijinind foarte tare promovarea
tinerilor în funcþie. De data aceas-
ta vã spun foarte clar sunt alãturi
de aceastã nominalizare, îl cunosc
foarte bine ºi i-am vãzut activita-
tea de la clubul sportiv, în cei trei

ani cât a fost director”. Vicepri-
marul Daºoveanu le-a spus consi-
lierilor cã este zgârcit cu laudele
de obicei, dar sã aibã încredere cã
atunci când el face un lobby-ul
pentru cineva, nu greºeºte. „O sin-
gurã datã am mai sprijinit un tânãr,
era vorba de Flavius Sirop, atunci
când a fost numit la Salubritate.
Am confirmarea cã am ales bine
pentru cã domnul Pavel Badea l-a
ales în staff-ul dânsului de campa-
nie. Nici de aceastã datã nu gre-
ºesc când îl nominalizez pe Sorin
Manda”. Declaraþiile sale au stâr-
nit ostilitatea foºtilor colegi din
PNL, alesul Marian Vasile atrãgân-
du-i atenþia cã atunci nu era consi-
lier. „Nu eram consilier local, dar,
când un alt coleg l-a criticat pu-
blic, eu l-am apãrat public ºi i-am
dat girul”, a replicat Daºoveanu.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, nu l-a promovat pe So-
rin Manda, dar le-a spus consilie-
rilor cã transportul în comun în
oraº nu este, totuºi, la cel mai jos
nivel, iar dacã „nivelul este încã
jos, ceea ce recunoaºtem, se da-
toreazã unor greºeli de adminis-
trare din trecut”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii Direcþiei de Investigaþii
Criminale din cadrul Inspectoratu-
lui General al Poliþiei Române
(IGPR) ºi cei de la Serviciul de In-
vestigaþii Criminale – I.P.J. Dolj, sub
coordonarea DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au desfãºurat,
ieri, o acþiune comunã, simultanã,
cu autoritãþile din Franþa. Acþiunea
a vizat destructurarea unei grupãri
organizate specializate trafic de per-
soane, furt calificat ºi tentativã la
furt calificat, precum ºi infracþiuni
la regimul de protecþie a copilului.
În cadrul acþiunii, au fost efectuate

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Augustina Sîrbu, de
45 de ani, ºi soþul ei, Liviu, de 41
de ani, amândoi din comuna Rast,
locuiau cu chirie într-o camerã de
la un cãmin de nefamiliºti din car-
tierul craiovean Lãpuº. Cãsãtoriþi de
18 ani, cei doi soþi nu aveau copii ºi
stãteau în Craiova pentru cã aici
lucrau amândoi. Relaþiile dintre cei
doi soþi erau însã extrem de tensio-
nate. În acest context, luni, 31 au-
gust 2015, când s-au întors de la
serviciu, cei doi s-au certat, iar la
un moment dat Augustina s-a înfu-
riat, a pus mâna pe un cuþit din bu-
cãtãrie ºi l-a înjunghiat pe Liviu în
zona subaxilarã stângã. Bãrbatul a

11 ani de detenþie pentru femeia care ºi-a înjunghiat
soþul în cartierul craiovean Lãpuº

Doljeanca de 45 de ani care ºi-a înjunghiat mortal soþul, fapta
petrecându-se în cartierul craiovean Lãpuº, unde cei doi locuiau
cu chirie, a fost condamnatã. Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat luni sentinþa prin care i-au aplicat femeii o pedeapsã
de 11 ani închisoare. Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

cãzut la podea, pentru cã lovitura îi
atinsese inima.

Femeia a sunat pe 112, a spus
ce a fãcut, chemând la faþa locului
ambulanþa ºi Poliþia. Medicii de pe
ambulanþã ajunºi la locuinþa celor
doi n-au mai putut face însã nimic
pentru bãrbat, decât sã constate
decesul, dupã efectuarea cercetã-
rii la faþa locului cadavrul fiind ri-
dicat ºi dus la morgã pentru efec-
tuarea necropsiei. Cât despre fe-
meie, aceasta a recunoscut cã într-
un acces de furie l-a lovit cu cuþi-
tul pe soþul ei fãrã sã-ºi dea seama
cã lovitura ar putea fi fatalã. Au-
gustina Sîrbu a fost dusã la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
a fost audiatã de procurorul de caz

care a emis pe numele ei ordonan-
þã de reþinere pentru 24 de ore, iar
pe 1 septembrie a fost arestatã pre-
ventiv pentru 30 de zile, mãsura
fiind prelungitã ulterior.

Pe 18 noiembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care femeia a fost trimisã în ju-
decatã, în stare de arest preventiv
pentru comiterea infracþiunii de
omor asupra unui membru de fa-
milie. Dosarul a fost analizat în
procedura camerei preliminare, in-
culpata nu a avut nimic de con-
testat, astfel cã a început proce-
sul. În faþa judecãtorilor, Augusti-
na Sîrbu a recunoscut comiterea
faptei ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã. Instanþa a admis so-
licitarea, iar luni, 8 februarie a.c. a
fost pronunþatã sentinþa în dosar.

Femeia a fost condamnatã la 11
ani de închisoare ºi are de achitat
1.150 lei cheltuieli judiciare: „Con-
damnã pe inculpata Sîrbu Augus-
tina la pedeapsa principalã de 11

ani închisoare cu executare în re-
gim de detenþie. Deduce din pe-
deapsa aplicatã inculpatei Sîrbu
Augustina durata reþinerii ºi ares-
tãrii preventive de la 01.09.2015
la zi. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p.
menþine mãsura arestãrii preven-
tive a inculpatei Sîrbu Augustina.
Obligã pe inculpata Sîrbu Augus-

tina la plata sumei de 1150 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare cãtre
stat. Cu drept de apel în termen de
10 zile de la comunicare. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã, azi,
08.02.2016”, se aratã în sentinþa
instanþei. Hotãrârea nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.  

Acþiune simultanã în România ºi Franþa:

Poliþiºtii doljeni ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au organizat,
ieri, o acþiune de amploare, în coopera-
re cu autoritãþile franceze, pentru des-
tructurarea unei grupãri infracþionale or-
ganizate, specializatã în trafic de per-
soane, furt calificat ºi infracþiuni la regi-
mul de protecþie a copilului. S-au fãcut,
simultan, 14 percheziþii, 10 dintre ele în

Craiova ºi 4 în Franþa, în urma cãrora 18
persoane, majoritatea de etnie romã, au
fost ridicate pentru audieri, care se vor
desfãºura la sediul Poliþiei Române, res-
pectiv al Jandarmeriei Franceze. Potri-
vit anchetatorilor, suspecþii trimiteau mi-
nori în Franþa, unde erau instruiþi sã fure
ºi sã cerºeascã, sumele obþinute astfel
ajungând ºi la câteva mii de euro pe zi.

14 percheziþii domiciliare, dintre
care 10 în Craiova ºi 4 în Franþa.

În urma acestora, au fost de-
pistate ºi conduse la sediul Poliþiei
Române, respectiv Jandarmeriei
Franceze, 18 persoane, dintre care
7 în România ºi 11 în Franþa –
membri ai grupãrii, 8 martori ºi 4
copii minori, aceºtia urmând a fi
încredinþaþi unor membri ai familiei
sau repatriaþi. Activitãþile sunt des-
fãºurate în cadrul unui dosar penal
înregistrat la Tribunalul din Meaux
– Franþa ºi instrumentat de Oficiul
Central de Luptã împotriva Delin-

cvenþei Itinerante din
cadrul Direcþiei Poli-
þiei Judiciare a Jan-
darmeriei Naþionale
Franceze. Coopera-
rea autoritãþilor judi-
ciare din cele douã
þãri în acest caz a
fost demaratã în
urmã cu aproximativ
8 luni, timp în care
au fost identificaþi
membrii grupãrii ºi s-
a stabilit modul de
acþiune al acestora.
În România, procu-

rorii DIICOT au înregistrat o cere-
re de asistenþã judiciarã internaþio-
nalã în materie penalã în acest caz,
poliþiºtii fiind delegaþi sã desfãºoare
activitãþile comune cu cei francezi.

În fapt, din cercetãri a reieºit cã,
în perioada 2014 – 2015, princi-
palii membri ai grupãrii ar fi raco-
lat persoane din România pentru a
se deplasa cu mai mulþi copii mi-
nori în Franþa, unde erau instruiþi
ºi trimiºi sã cerºeascã ºi sã fure, în
special din buzunare. Aceºtia ar fi
acþionat cu precãdere în parcul de
distracþii Disneyland Paris, în tre-
nurile de mare vitezã care circulã
pe teritoriul Franþei (TGV)
ºi locurile foarte aglomera-
te (metrou, pieþe publice
etc.). Pe parcursul cercetã-
rilor, s-a stabilit cã unii co-
pii ar fi strâns în anumite
zile pânã la 7.000 de euro,
dupã cum au anunþat repre-
zentanþii IGPR.

La acþiunea desfãºuratã pe
teritoriul Franþei au participat
jandarmi ºi poliþiºti francezi,
reprezentanþi ai Oficiului Eu-
ropean de Poliþie EUROPOL,
reprezentanþi ai serviciilor lo-

cale de protecþia copilului, reprezen-
tanþi ai Ambasadei României la Paris
ºi ataºatul de afaceri interne român
acreditat în acest stat. De asemenea,
au participat ºi un ofiþer de poliþie
judiciarã din cadrul Direcþiei de In-
vestigaþii Criminale – I.G.P.R., un
ofiþer de investigaþii criminale din ca-
drul Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Hunedoara, cunoscãtor al lim-
bii romanes ºi doi luptãtori din ca-

drul Serviciului de Intervenþii ºi Ac-
þiuni Speciale al I.G.P.R.

În Craiova, au participat la acþi-
une, împreunã cu poliþiºtii din ca-
drul Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj ºi poliþiºtii Direcþiei de
Investigaþii Criminale, trei ancheta-
tori francezi ºi ofiþerul de legãturã
al Jandarmeriei Franceze la Bucu-
reºti. În urma percheziþiilor din Cra-
iova, poliþiºtii au ridicat în vederea

cercetãrilor mai multe bu-
nuri, printre care telefoane
mobile, DVD-player ºi sis-
teme home-cinema, ceasuri
bãrbãteºti de lux, dar ºi
23.000 de euro. Persoanele
depistate vor fi audiate, ur-
mând a fi prezentate magis-
traþilor, cu propunere de lua-
re de mãsuri privative de li-
bertate în vederea continuã-
rii cercetãrilor, respectiv a
predãrii lor autoritãþilor fran-
ceze, mai anunþã reprezen-
tanþii Poliþiei Române.
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Infecþiile intraspitaliceºti au
devenit în ultimii ani o adevã-
ratã problemã de sãnãtate pu-
blicã în România, prin lipsa acu-
tã de personal medical ºi redu-
cerea bugetelor alocate preven-
þiei ºi controlului infecþiilor în
mediul spitalicesc ºi consumul
exagerat ºi eronat de antibioti-
ce, cu generarea unui nivel ex-
trem de ridicat al rezistenþei
bacteriene.

Cele mai multe infecþii noso-
comiale s-au înregistrat în sec-
þiile de chirurgie, pediatrie, nou-
nãscuþi, obstetricã ºi Anestezie
Terapie Intensivã. În privinþa ti-
purilor de infecþie depistate, mai
des întâlnite au fost cele în pla-
gã chirurgicalã, infecþiile de
tract digestiv, septicemie sau in-
fecþiile respiratorii. Problema in-
fecþiilor intraspitaliceºti rãmâne,
de altfel, una de actualitate pen-

În urmãtoarele douã luni, în 70
de spitale de urgenþã din þarã, în-
tre care ºi cel de la Craiova, vor fi
demarate controale ce au ca scop
evaluarea  modului în care sunt su-
pravegheate infecþiile nosocomia-

le. În fiecare an, mii de pacienþi
care se interneazã în spitalele ro-
mâneºti pentru a fi trataþi de di-
verse afecþiuni aflã cã s-au ales cu
o altã boalã cãpãtatã chiar în uni-
tatea sanitarã.

tru toate sistemele de sãnãtate
din lume. Pe plan mondial, nu-
mãrul afecþiunilor cãpãtate de
pacienþi în spitale este încã unul
foarte mare.

Plan naþional
de supraveghere
ºi control

Un Plan naþional de suprave-
ghere ºi control al infecþiilor no-
socomiale ºi monitorizare a utili-
zãrii antibioticelor ºi a antibioti-
co-rezistenþei a fost prezentat
sãptãmâna aceasta. Ministerul
Sãnãtãþii a organizat un grup de
lucru format din specialiºti epi-
demiologi, microbiologi, de boli
infecþioase ºi de sãnãtate publicã
care au elaborat un document
programatic privind principalele
direcþii de acþiune care trebuie
urmate în perioada urmãtoare în

cele mai importante spitale din
þara noastrã unde pot apãrea mai
frecvent infecþii nosocomiale ºi
unde se înregistreazã cele mai
mari consumuri de antibiotice sã
fie incluse în acest efort organi-
zatoric, profesional ºi material.

Specialiºtii Institutului Naþional
de Sãnãtate Publicã vor identifica
un calendar de mãsuri privind re-
sursele umane, dezvoltarea de ghi-
duri ºi metodologii de diagnostic
ºi supraveghere a infecþiilor no-
socomiale ºi rezistenþei la antibio-
tice, modificãri în structura orga-
nizatoricã ºi de personal a unitãþi-
lor sanitare ºi completarea echi-
pamentelor ºi dotãrilor necesare
activitãþii în aceste domenii.

Pe termen mediu, se doreºte
creºterea capacitãþii de diagnos-
tic, prevenire ºi control al infec-
þiilor nosocomiale ºi îmbunãtã-
þirea raportãrii infecþiilor noso-
comiale.

Principalele direcþii în acest
sens sunt creºterea capacitãþii
de identificare a pacienþilor in-
fectaþi/colonizaþi cu germeni ce
reprezintã risc major epidemio-
logic (creºterea capacitãþii de
orientare clinicã ºi a calitãþii ac-
tivitãþii de laborator): îmbunã-
tãþirea performanþelor labora-
toarelor de microbiologie ºi a
capacitãþii de orientare clinicã
privind infecþiile nosocomiale.
Apoi, eficientizarea activitãþilor
de prevenire ºi control al infec-
þiilor nosocomiale ºi extinderea

sferei de acoperire a acestora;
îmbunãtãþirea raportãrii prin
modificarea percepþiei punitive
a diagnosticãrii ºi declarãrii
acestora. De asemenea, este vi-
zatã îmbunãtãþirea modalitãþilor
de utilizare a antibioticelor în
spitale: prescrierea dupã proto-
coale, aviz specializat pentru
antibioticele de rezervã, moni-
torizarea ºi interpretarea rezis-
tenþei bacteriilor cu risc major
dupã standarde unitare. Nu în
ultimul rând, se doreºte creºte-
rea nivelului de cunoaºtere al
personalului medical privind in-
fecþiile nosocomiale ºi rezistenþa
bacterianã cu modificarea per-
cepþiei punitive a diagnosticãrii
ºi declarãrii acestora.

Infecþie
intraspitaliceºti,
subraportate
în România

O prioritate rãmâne aºadar
îmbunãtãþirea capacitãþii spitale-
lor din România de detecþie, su-

praveghere ºi control a infecþii-
lor nosocomiale, precum ºi de
limitare a rezistenþei la antibioti-
ce. Infecþiile nosocomiale sunt
privite drept o  problemã impor-
tantã de siguranþã a pacienþilor în
legãturã cu acordarea asistenþei
medicale; gravitatea lor derivã din
implicarea frecventã a unor ger-
meni rezistenþi la antibiotice ºi
evoluþia gravã ce apare de multe
ori la pacienþi cu deficienþe ale
apãrãrii antiinfecþioase.

Estimãri globale europene din
ultimii 10 ani aratã cã 5,5-7,5%
din totalul pacienþilor internaþi
contracteazã astfel de infecþii.
În România raportãrile oficiale
(ceea ce comunicã spitalele) sunt
doar de 0,2-0,25%. Date mai
credibile pentru þara noastrã au
fost furnizate de participarea la
un studiul european în anul
2012 respectiv un procent mi-
nim de 2,7%, ceea ce prin ex-
trapolare ar reprezenta circa
100.000 de cazuri înregistrate
anual în România.

RADU ILICEANU

Strategiile judeþene ale CPE-
CA Craiova fac parte din pro-
gramul pe 2015-2020 , iar pla-
nurile de acþiune pentru 2015-
2016 sunt documente care în-
sumeazã obiectivele asumate de
toate instituþiile implicate în re-
ducerea consumului de droguri.
La nivel judeþean, toate progra-
mele elaborate au primit girul
Instituþiei Prefectului ºi au be-
neficiat de hotãrâre de colabo-
rare din partea Consiliului Ju-
deþean.

În mediul preºcolar, CPECA
Craiova a realizat nouã proiecte

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Craio-
va – structurã cu centre judeþene în Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi Olt – a avut,
anul trecut, activitate intensã, iar zilele urmãtoare va derula un alt pro-

gram de prevenire ºi de consum al substanþelor halucinogene, în partene-
riat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

(„Învãþ de mic sã fiu sãnãtos”,
„Copiii noºtri cresc frumos”,
„Preºcolari în prevenire”, „Co-
piii – oglinda noastrã” etc.). În
învãþãmântul preuniversitar,
„Mesajul meu antidrog” – edi-
þia a XII-a (zilele urmãtoare de-
butând o altã sesiune) – bucu-
rându-se de cel mai mare suc-
ces. Este vorba despre o mani-
festare-concurs, de nivel naþio-
nal,  la care, în 2015, au partici-
pat 515 elevi de gimnaziu ºi li-
ceu, iar la faza finalã CPECA
Craiova a obþinut cinci premii.

De asemenea,  în cadrul

„ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun!”, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj s-au desfãºurat 23 de acti-
vitãþi de prevenire a consumului
de droguri ,  alcool ºi  tutun,
aproape 1.300 de elevi din jude-
þele arondate participând la ac-
tivitãþi în aer liber. Nu lipsitã de
importanþã a fost participarea la
manifestãrile organizate cu pri-
lejul „Zilei Internaþionale a Sã-
nãtãþii”.

Specialiºtii CPECA s-au impli-
cat ºi în campanii care au vizat
prevenirea violenþei împotriva

copiilor ºi a tinerilor, precum ºi
a stopãrii criminalitãþii. Nu au
lipsit proiectele de anvergurã lo-
calã, cu implicarea comunitãþi-
lor, sau cursuri de formare în
domeniul prevenirii consumului
de droguri. În date statistice,
CPECA  a primit 151 de solici-

tãri de informare ºi consiliere; a
þinut 308 ºedinþe de sprijin indi-
vidual pentru solicitanþi; a acor-
dat 75 de consultaþii medicale; a
admis 21 de pacienþi la tratament,
în managementul instituþiei fiind
cuprinse 81 de persoane.

CRISTI PÃTRU
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Prima companie de leasing operaþional din
România ºi lider în industria auto autohto-
nã, New Kopel Group anunþã o creºtere cu
20% a investiþiei în activitãþile de leasing
operaþional ºi Rent a Car, în 2016. În 2015,
compania a investit peste 13.000.000 de EUR
în România, în creºtere cu 16% faþã de 2014
când valoarea investiþiei a depãºit 10.000.000
de EUR. Grupul de companii ºi-a mãrit flota
cu 1000 de maºini noi, în 2014 ºi cu peste
1100, în 2015. În 2016, New Kopel Group
urmãreºte cumpãrarea a 1200 – 1500 de
maºini noi. Flota companiei este distribuitã

Situat în mijlocul naturii, la 27 km de
Craiova, între localitãþile Bratovoieºti ºi
Rojiºte, Complexul Plaza Lake ne oferã
începând cu acest an condiþii excelente de
relaxare, agrement ºi tratament. În urma
lucrãrilor de extindere ºi amenajare  ce s-au 
derulat pe tot parcursul anului 2015, odatã
cu  puþurile forate la mare adâncime s-au
descoperit ape sãrate cu numeroase proprie-
tãþi benefice asupra organismului uman.

Astfel dintre acþiunile benefice enume-
ram: efectul antiinlamator ºi regenerant,
diminuarea durerilor ºi creºterea mobilitãþii
articulare ºi flexibilitãþii musculare,  trata-
ment natural pentru reechilibrarea hormo-
nalã feminina ºi tratarea infertilitãþii, ame-
liorarea unor afecþiuni ale pielii. Se vor pu-
tea  face aerosoli pentru prevenirea ºi tra-
tarea bolilor respiratorii precum rino-farin-
gite, viroze, rinite alergice, astm bronºic,
bronºitã cronicã sau fibroza pulmonarã.

Studiul privind acþiunile acestor ape este
în plinã desfãºurare iar ambiþiile sunt mari. Se
analizeazã posibilitatea creºterii adâncimii de
forare în zona respectivã cu reale ºanse de a
se descoperi ape termale. Ar fi o ºansã imen-
sã de dezvoltarea a turismului balnear în jude-
þul Dolj ºi de a pune aceastã micã localitate pe
harta staþiunilor balneare din România.

“Vom fi prezenþi la Târgul de turism al
Olteniei din 18-20 martie de la Craiova, unde
ne vom prezenta oferta  pentru anul 2016
cu  tot ce tine de complexul balneo ºi de
agrement la Plaza Lake” ne-a declarat ma-
nagerul acestuia Laura Gavrilã. 

Astfel, societãþile agricole ºi
cooperativele agricole care desfã-
ºoarã activitãþi economice vor
completa beneficiarii tradiþionali ai
FNGCIMM, reprezentaþi de IMM-
uri definite potrivit Legii nr. 346/
14.07.2004, privind stimularea în-
fiinþãrii ºi dezvoltãrii întreprinderi-
lor mici ºi mijlocii, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Garanþia FNGCIMM este soli-
citatã de bancã ºi oferã mai multã
libertate în alegerea finanþãrii unei
afaceri viabile, la un preþ accesibil.
FNGCIMM garanteazã maxim

Garanþii pentru noi categoriiGaranþii pentru noi categoriiGaranþii pentru noi categoriiGaranþii pentru noi categoriiGaranþii pentru noi categorii
de beneficiari – societãþilede beneficiari – societãþilede beneficiari – societãþilede beneficiari – societãþilede beneficiari – societãþile

ºi cooperativele agricoleºi cooperativele agricoleºi cooperativele agricoleºi cooperativele agricoleºi cooperativele agricole
În urma semnãrii cu CEC Bank a unor acte adiþionale de

completare a convenþiilor de garantare, FNGCIMM va avea
posibilitatea sã acorde garanþii pentru o nouã categorie de

beneficiari - societãþi agricole ºi cooperative agricole.

80% din valoarea finanþãrilor pe
termen mediu ºi lung de tipul cre-
ditelor pentru investiþii ºi pânã la
70% din valoarea finanþãrilor pe
termen scurt pentru asigurarea
capitalului de lucru sau din valoa-
rea scrisorilor de garanþie banca-
rã.

„În funcþie de solicitãrile primi-
te din partea celorlalþi finanþatori,
FNGCIMM va încheia noi acte
adiþionale menite sã diversifice ca-
tegoriile de potenþiali beneficiari”,
se precizeazã  într-un comunicat
de presã.

Resortul Plaza Lake are toate ºansele
sã devinã prima staþiune balneo

cu ape sãrate din judeþul Dolj

New Kopel Group îºi extindeNew Kopel Group îºi extindeNew Kopel Group îºi extindeNew Kopel Group îºi extindeNew Kopel Group îºi extinde
activitatea ºi în imobiliareactivitatea ºi în imobiliareactivitatea ºi în imobiliareactivitatea ºi în imobiliareactivitatea ºi în imobiliare

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Când o companie alege sã aibã o flotã de la New Kopel Group, se bucurã de 4
avantaje care se reflecta în business-ul sãu:

· One Stop Shop: toate serviciile sub acelaºi acoperiº - rent a car, leasing
operaþional, vânzare de maºini second hand, workshop autorizat pentru Opel / Dacia
/ Renault precum ºi dealer pentru noile maºini Opel;

· Filozofia “Always yes!” – întotdeauna existã soluþii pentru nevoile clienþilor;
· Flexibilitate – servicii customizate prin sinergia grupului;
· Transparent si de încredere–atitudinea umanã faþã de client ºi furnizori.

în proporþie de 60% în Bucureºti ºi 40% în
celelalte oraºe. “Pentru noi, 2016 este ur-
mãtorul pas în provocãrile de business pe
care ni le-am proiectat. Ne conducem afa-
cerea cu motoarele turate, un argument pen-
tru creºterea cotei de piaþa la 7%, pe zona
de leasing operaþional. Ne vom concentra
pe serviciile de management al flotei, o zonã
neexploatatã de noi pânã acum, având ca
obiectiv o creºtere cu 20% a businessului,
începând cu flota ºi portofoliul de clienþi,
pânã la atingerea obiectivului de vânzare a
1500 de maºini noi ºi second hand, anul aces-

ta”, declara Hezi Shayb, CEO
New Kopel Group.
Este o strategie care vine în
întâmpinarea IMM-urilor

În zona de rent a car, New Ko-
pel Group are ca obiectiv menþi-
nerea creºterii cifrei de afaceri de
9% înregistratã în 2015 ºi pentru
acest an ºi adãugarea a 750 de au-
toturisme, din toate segmentele, la
flota existentã. Pentru 2016, tren-
dul pozitiv este completat de creº-
terea cu 20% a activitãþii service-
ului, New Kopel Group având
unul dintre cele mai mari service-
uri auto din România. Obiectivul
de vânzãri urmãreºte vânzarea a
cel puþin 1500 de autoturisme noi
ºi Second Hand prin intermediul
Opel Union Motors (autoturisme
noi) ºi Sixt SH (second hand). “Fi-
ind una dintre cele mai flexibile ºi
adaptabile companii de pe piaþa,
strategia noastrã urmãreºte crea-
rea de soluþii customizate pentru
clienþi menite sã le rãspundã ne-
voilor concrete pe care le au. Este
o strategie care vine în întâmpi-
narea IMM-urilor care prin specificul lor
sunt într-o continua schimbarea activitãþi-

lor ºi, implicit, a nevoilor...” declarat Hezi
Shayb CEO New Kopel Group.

New Kopel Group îºi îndreaptã atenþia spre sectorul
imobiliar pentru a gãsi noi oportunitãþi de extindere a
Grupului în România. De asemenea, strategia sa pe
2016 prevede ºi achiziþia altor companii sinergice cu
Grupul New Kopel ºi care pot fi dezvoltate ulterior.
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Ministerul Agriculturii a decis,
ieri, cã oierii vor avea dreptul sã
aibã ºase câini la stânã, dacã au
300 de mioare, dar numãrul poa-
te creºte cu încã un patruped la
fiecare sutã de oi, peste acest
numãr. Pentru a intra în vigoare,
propunerea trebuie votatã în Par-
lament. „Propunerea noastrã vi-

zeazã ºase câini la 300 de oi ºi
pentru fiecare sutã de oi încã un
câine. Practic, la 1.000 de oi sunt
13 câini. Mâine se merge la Par-
lament, pentru cã legea iniþial de
la Parlament a pornit”, a preci-
zat, ieri, Achim Irimescu, minis-
trul Agriculturii.

Limitarea numãrului de câini
de la stânã a provocat proteste la
sfârºitul anului trecut, când peste
4.000 de ciobani au contestat, in-
clusiv în faþa Palatului Parlamen-
tului, noua lege a vânãtorii. Ulte-
rior, Guvernul a amânat intrarea
în vigoare a articolelor care i-au
nemulþumit pe ciobani.

Oierii vor modificãrile,
negru pe alb

O noua rundã importantã de
negocieri între reprezentaþii oieri-
lor ºi autoritãþi a avut loc ieri, înce-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Protestul ciobanilor i-a trezit dinProtestul ciobanilor i-a trezit dinProtestul ciobanilor i-a trezit dinProtestul ciobanilor i-a trezit dinProtestul ciobanilor i-a trezit din
absurditateabsurditateabsurditateabsurditateabsurditate

Anul trecut, la mijlocul lunii decembrie, oierii au
luat drumul Bucureºtiului într-o miºcare de protest
ineditã, încercând sã tragã un semnal de alarmã asu-
pra unei legislaþii cel puþin aberante. La acea datã,
nici mai mult, nici mai puþin, ciobanii au venit în faþa
Parlamentului pentru a protesta faþã de unele regle-
mentãri intrate în vigoare prin Legea vânãtorii ºi fondu-
lui cinegetic, care limiteazã numãrul de câini ce poate fi
deþinut de o stânã, dar mai ales interzic pãºunatul ani-
malelor domestice pe terenurile agricole, între 6 decem-
brie ºi 24 aprilie. O astfel de absurditate normativã a
stârnit un scandal imens ºi mai toate agenþiile de presã
externe au relatat scene de un amatorism politic cras.
Dupã nici douã luni de la evenimente, iatã cã Ministe-
rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale dã semnalul cã ar
fi ajuns la un acord cu oierii. Mai mult, azi, propune-
rea convenitã de cele douã tabere va fi depusã la Parla-
ment pentru a fi dezbãtutã ºi votatã.

pând cu ora 14.00, în cadrul Co-
misiei pentru Agriculturã, din Ca-
mera Deputaþilor. Principalul sub-
iect de discuþie l-a reprezentat
Legea vânãtorii 407/2006, pentru
care ciobanii au solicitat mai mul-
te modificãri încã de anul trecut.
Chiar dacã unele doleanþe ale oie-
rilor au fost luate în considerare,

reprezentanþii crescãtorilor de ovi-
ne încã aºteaptã unele modificãri
substanþiale ale actului normativ.
În caz contrar, aceºtia ameninþã
cã vor ieºi din nou în stradã.

Denumirea iniþiativei legislati-
ve a fost “Analiza ºi stabilirea
modificãrilor ºi completãrilor la
Legea fondului cinegetic nr. 407/
2006, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare”, iar ca invitaþi:
Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale; Ministerul Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor; Institutul de
Cercetare Dezvoltare pentru Pa-
jiºti Braºov; AGROSTAR; Fede-
raþia Crescãtorilor de Ovine ºi
Caprine din România; Federaþia
Naþionalã PROOVIS; Federaþia
Oierilor de Munte din România;
Federaþia Naþionalã a Crescãto-
rilor de Animale ROMOVIS;
LAPAR AGVPS; PROAGRO.

Revendicãrile sunt cele mai
fireºti cu putinþã

„Vom avea din nou o întâlnire
în cadrul Comisiei de Agriculturã
din Parlament. O modificare im-
portantã pe care o aºteptãm sã
se producã în Legea Vânãtorii se
referã la articolul 4, care susþine
în prezent cã vânãtorul are drep-
tul de a intra pe terenul meu, pro-
prietate, dacã are autorizaþia de
vânãtoare. Cu acest articol nu
putem fi de acord sub nicio for-
mã. Acest lucru încalcã art. 44
din Constituþie, ºi anume dreptul
la proprietate. De asemenea, un
alt punct cu care nu suntem de
acord este art. 23 care îmi inter-
zice sã intru pe terenul meu, sã-
mi lucrez terenul, în perioada de
înmulþire, pentru cã deranjez ani-
malul sãlbatic. Nu se specificã
nicio perioadã de înmulþire în ac-
tul normativ”, a declarat Marcel
Andrei, preºedintele Sindicatului
Naþional al Crescãtorilor de Ovi-
ne din România. De asemenea,
Marcel Andrei aºteaptã ca legiui-
torul sã consemneze ºi o modifi-
care asupra perioadei în care este
interzis pãºunatul, ºi anume 6 de-
cembrie – 24 aprilie. „Este un alt
articol care nu face nimic altce-
va decât sã încalce dreptul la pro-
prietate”, mai afirmã preºedinte-
le Sindicatului Naþional al Cres-
cãtorilor de Ovine din România.

O nedreptate legislativã
recunoscutã chiar de deputaþi

Un comunicat emis pe acest
subiect de vicepreºedintele Comi-
siei pentru agriculturã, silvicultu-
rã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice, deputatul  Liviu Har-
buz, este fãrã echivoc. „Oierii au
dreptate! Legea vânãtorii trebuie
modificatã ºi este responsabilita-
tea noastrã, a parlamentarilor, sã

reparãm greºeala legislativã! Nu
existã lege perfectã, ci lege per-
fectibilã. Este scuza pe care am
gãsit-o pentru o nedreptate legis-
lativã care, în aceastã perioadã,
încurcã activitatea unora dintre
cei mai importanþi producãtori
agricoli din România, respectiv
crescãtorii de ovine. Foarte mult
dezbãtutã în comisii, chiar ºi cu
participarea liderilor din agricul-
turã, forma finalã a unor modifi-
cãri aduse în acest an la Legea
vânãtorii s-a dovedit cã trebuie re-
formulatã. Ceea ce pãrea o mã-
surã de protejare a faunei sãlba-
tice – prea mult exploatatã în ul-
timul an, nu trebuie sã limiteze
activitatea oierilor din România,
motiv pentru care am propus în
Comisia pentru agriculturã din
Camera Deputaþilor ca sãptãmâ-

na viitoare, în cadrul ºedinþelor
noastre sãptãmânale de lucru, la
discuþii sã fie invitaþi ºi liderii cres-
cãtorilor de ovine pentru a gãsi
împreunã o soluþie de mijloc.”

 Deputatul recomandã sã se
ajungã, împreunã, la o formã a
legii care, în întregul sãu, sã le
permitã acestor oameni sã facã

agriculturã fãrã a periclita în vre-
un fel fondul cinegetic al Româ-
niei, pe care ne dorim cu toþii sã
îl protejãm ºi sã îl lãsãm moºte-
nire copiilor ºi nepoþilor noºtri.
„Vreau sã dau asigurãri tuturor
crescãtorilor de animale din Ro-
mânia, fermierilor în general, cã
în Comisia pentru agriculturã din
Camera Deputaþilor nu a existat
nici un moment în care sã se pro-
punã sau sã se voteze vreun
amendament sau lege care sã
punã voit piedicã activitãþii lor.
Consider în continuare cã dialo-
gul este calea pentru a rezolva
orice problemã ºi respect drep-
tul ºi opþiunea crescãtorilor de
ovine de a organiza sãptãmâna
viitoare o acþiune de protest. Sper
însã ca invitaþia liderilor lor la dis-
cuþii constructive în Parlamentul

României sã fie o prioritate pen-
tru aceºtia întrucât este singu-
rul mod în care Legea vânãtorii
poate fi modificatã aºa cum îºi
doresc atât ei, cât ºi fermierii ºi
cei care militeazã pentru protec-
þia mediului, a florei ºi faunei
României”, a încheiat acesta
comunicarea.
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Într-un sfârºit de noiembrie din anul de
graþie 2000, mã aflam la Santo Stefano Bel-
bo, în le Langhe piemontese, locurile nata-
le ºi ale copilãriei marelui scriitor Cesare
Pavese ce au devenit fundalul mai tuturor
romanelor sale.

Fusesem invitat la un congres internaþi-
onal prilejuit de împlinirea unei jumãtãþi de
secol de la decesul scriitorului (s-a sinucis,
neaºteptat, într-o noapte de sfârºit de au-
gust 1950, în camera sa de hotel de la To-
rino, când nu împlinise 42 de ani). Pregãti-
sem o comunicare pe tema influenþelor, de
altfel fertile, ale operei sale asupra litera-
turii române din ultimele decenii.

Argumentul pe care îl notificasem organi-
zatorilor congresului a fost chiar despre ra-
porturile ºi afinitãþile dintre scriitorul italian ºi
Eliade. Fusesem rugat sã-l schimb, întrucât
altcineva, un universitar din Roma, Pietro
Angelini, cu care aveam sã dezbat, apoi ºi
subiectul în cauzã, colegi într-o pensiune din
împrejurimi, ºi-l asumase ºi anunþase deja.

Sesizând cã informaþia – ºi conþinutul
scrisorii inedite, a opta pe care scriitorul
italian o expediase lui Eliade – care toc-
mai ce apãruse în numãrul din ziua aceea
în cotidianul „La Repubblica” nu ajunsese
la cunoºtinþa tuturor participanþilor, mi-am
îngãduit sã revin asupra primei mele pro-
puneri, prezentând, pe larg, acele preo-
cupãri eliadiane din perioada sa bucureº-
teanã pe care le-am indicat ca posibile
puncte de reper ce-i proiectau pe cei doi
autori într-un raport simbiotic de natura
acelor afinitãþi elective de sorginte goet-
heanã. Nu ºtiu cât de convingãtoare va fi
fost pledoaria mea, însã în intervalul cât a
mai durat acel congres curiozitatea unor
participanþi, cu toþii pavesologi, faþã de
afinitãþile dintre cei doi ºi de empatia din-
tre ei mi-a depãºit aºteptãrile.

Câþiva erau la curent cu „scandalul”
ce-l implicase pe Pavese între 1948-1950

în ambientul stângii italiene cãre-
ia îi aparþinea tocmai pentru ini-
þiativa sa de a propune editarea a
douã cãrþi ale gânditorului român
învinuit pentru trecute legãturi cu
dreapta legionarã din propria þarã.
Autorul „Dialogurilor cu Leuco”
nu doar cã n-a renunþat la pro-
iectul sãu editorial eliadian, dar ºi-
a apãrat opþiunea – ºi implicit pe
Eliade – prin intervenþii private
(rãspunsuri epistolare la acuzele
unor „tovarãºi” de drum) ºi pu-
blice, în paginile unei reviste, di-
sociind omul de operã, valoarea
acesteia din urmã fiind indiscuta-
bilã, aºa cum avea sã-i clarifice
lui Antonio Giolitti, încã din 26 iu-
lie 1949:

(…) Cãrþile lui Mircea Eliade pe
care le traducem sunt douã:
„Téchniques du Yoga” ºi „Traité
d’histoire des religions”. Ele au fost
alese pentru interesul ºi valoarea lor ºtiin-
þifice dintr-o grãmadã de titluri pe care
editorii francezi de la case editoriale etno-
grafice ºi religioase ne le trimit. Nu ne-a
trecut prin minte sã examinãm cazierul
penal al autorului, întrucât nu e vorba
de opere de politicã sau de publicisti-
cã. Orice ar face Eliade, ca fugar, nu
poate leza valoarea ºtiinþificã a operei
sale. Ar trebui sã încetãm de a publica
operele ºtiinþifice ale lui Heisenberg fi-
indcã acesta este un nazist? Ne vom
aminti de asta atunci când va fi vorba sã
publicãm conferinþele sale politice”.

Tot scandalul era… roman, iar Pavese, re-
venit, dupã sejurul sãu din Cetatea Eternã la
Torino, îl cunoºtea, cu dedesubturi cu tot, aºa
cum îi scria colaboratorului sãu Ernesto de

Martino. Însã presiunea n-a încetat, iar aceastã
ultimã scrisoare, descoperitã peste decenii de
la prematurul sãu deces voluntar, potenþeazã
profilul unui intelectual dis-inhibat „ideologic”;
cum cãrþile lui Eliade întârziau sã aparã, el in-
vocã, aºa cum se va vedea din textul de mai
jos, circumstanþe de naturã… tehnicã, nicicum
obstacolele „ideologice”:

Ilustre Maestre, scuzaþi întârzierea dato-
ratã absenþei redactorului nostru însãrcinat
cu colecþia în care trebuie sã aparã cãrþile
dv. Am primit de la de Martino traducerea
cãrþii „Téchnique” doar acum o lunã ºi lip-
seºte încã prefaþa. Întârzierea predãrii tra-
ducerii ne împiedicã sã includem cartea dv.
în programul pe 1950, deja stabilit în ianua-
rie. De aceea socotim s-o publicãm în 1951”.

Ceea ce nu spune, din delicateþe, Pave-
se este cã „redactorul” era chiar Ernesto
de Martino care insista sã însoþeascã edi-
þiile italiene de ample introduceri în care
sã intervinã ºi cu disocieri, poziþie pe care
scriitorul torinez o refuzã categoric, consi-
derând cã operele, inclusiv ale lui Eliade,
n-au nevoie de astfel de subterfugii.

Întâmplarea aceasta, aproape necunos-
cutã în România, mi se pare nu doar un
exemplu de veritabilã corectitudine inte-
lectualã (din partea unui scriitor genial,
Cesare Pavese), dar care devine, în con-
textul dezbaterii „cazului” Vintilã Horia,
chiar un memento pentru cei care conti-
nuã sã se opunã reintegrãrii sale în patri-
moniul cultural naþional.
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Conform legislaþiei, în 2016
cuantumul gradaþiilor de merit este
de 25% din salariul de bazã. Nu-
mãrul maxim de gradaþii care pot
fi acordate se calculeazã astfel: din
numãrul stabilit prin acordarea a
16% din totalul posturilor didacti-
ce de predare, de conducere, de
îndrumare ºi control existente la
nivelul inspectoratelor ºcolare ju-
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De ieri, a început procesul de acordare a gradaþiilor de merit – sesiunea 2016 – pentru
cadrele didactice care îndeplinesc toate condiþiile cerute de lege. Este un calendar lung, cu

punct terminus data de 11 august 2016. Pe 1 martie, cei care sunt îndreptãþiþi pot sã îºi depu-
nã dosarele în vederea dobândirii drepturilor salariale.

deþene, se scade totalul gradaþiilor
acordate personalului aflat în platã
la 1 septembrie 2016, având în
vedere cã aceste drepturi se acor-
dã pe o perioadã efectivã de cinci
ani, fãrã a fi luate în calcul inter-
valele de suspendare a plãþii, din
motive neimputabile angajatului sau
ca urmare a rezervãrii catedrei sau
postului didactic.

Cei care primesc aceste benefi-
cii pânã la 31 august 2016, pot sã
îºi depunã dosarul pentru o nouã
apreciere materialã de merit. Per-
sonalul pensionat nu poate primi
drepturile, excepþie fãcând cei care
sunt pãstraþi în sistem, conform
legislaþiei, pânã la finalizarea acor-
dãrii gradaþiilor. Inspectorul ºco-
lar general din fiecare judeþ numeº-
te, prin decizie, comisia de evalua-
re a dosarelor depuse, având ur-
mãtoarea componenþã: un preºe-
dinte (inspector general adjunct/
directorul Casei Corpului Didac-
tic/ directorul Centrului Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþio-
nalã); secretar (un referent/con-
silier de la compartimentul salari-
zare-normare); membri (inspec-
tori, metodiºti etc.).

Un calendar lung, pentru
obþinerea unor drepturi

Conform legii, pe 8 februarie s-a
dat startul pentru acordarea dreptu-
rilor de merit. „Pânã pe 19 februa-
rie, comisia paritarã de la nivelul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
va finaliza detalierea punctajelor afe-
rente ºi stabilirea ponderii gradaþiilor
de merit, pe categorii de personal ºi
pe discipline de învãþãmânt. Între 22-
26 februarie se vor comunica fiºele
de evaluare, de cãtre ISJ Dolj, în te-
ritoriu, urmând ca în intervalul 1-18
martie sã fie întocmite ºi depuse, de
cãtre candidaþi, dosarele ºi avizele
obþinute de la unitatea de învãþãmânt
unde activeazã. Între 1-22 aprilie, va
urma analizarea documentelor, de
cãtre inspectorul care coordoneazã

disciplina de învãþãmânt, cu spriji-
nul Consiliului consultativ, ºi elabo-
rarea raportului referitor la activita-
tea pretendentului. Pe 18 mai, la avi-
zierul ISJ va fi afiºatã lista cu punc-
tajele obþinute în urma evaluãrii, even-
tualele contestaþii fiind soluþionate în-
tre 23-25 mai, iar pe 30-31 mai va fi
înaintat Ministerul Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice tabelul
validat cu personalul didactic care
poate primi gradaþii de merit, pe 11
august fiind emis, în acest sens,
Ordinul ministrului. Este o procedu-
rã destul de lungã, dar nu facem de-
cât sã aplicãm legea”, a declarat prof.
ªtefan Vasile (foto), director al Ca-
sei Corpului Didactic Dolj ºi preºe-
dinte al Comisiei judeþene pentru
acordarea gradaþiei de merit.

CRISTI PÃTRU
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În 1857, „Simon Boccanegra”
s-a cântat pentru prima datã la fai-
mosul teatru veneþian La Fenice ºi
nimeni nu a fost mulþumit. Lui
Verdi i se pãrea cã nimic nu mer-
ge, publicul era confuz din cauza
complicatelor intrigi suprapuse în
libretul lui Francesco Maria Piave,
iar cântãreþii nu se simþeau con-
fortabil în faþa partiturilor. Doar cri-
ticii apreciau muzica, dar tempe-
rat. În 1881, Verdi a rescris „Si-
mon Boccanegra”, dupã ce Arri-
go Boito a reclãdit libretul la indi-
caþia sa, ºi a asistat la noua pre-
mierã absolutã a operei, de data
aceasta la Scala. Era cu totul alt-
ceva. Era un spectacol matur, bine
închegat, tensionat ºi excelent ca-
librat. Era opera „Simon Boccane-
gra” pe care o ºtim astãzi.

Regizorul
Plamen
Kartaloff:
„Am realizat
un spectacol
dedicat atât
publicului
de astãzi, cât ºi
celui de mâine”

În premierã absolutã, spectaco-
lul figureazã din aceastã stagiune ºi
pe afiºul Operei Române Craiova,
în concepþia regizoralã a lui Plamen
Kartaloff – directorul Operei Naþi-
onale din Sofia (Bulgaria), cu care
instituþia craioveanã a mai colabo-
rat ºi în 2014, pentru montarea ope-
rei „Don Giovanni”, de W.A. Mo-
zart. Maestrul Kartaloff spune cã a
revenit cu bucurie aici, unde a gãsit
„o companie splendidã, cu interpreþi
de operã foarte buni, atât români,
cât ºi din strãinãtate”, împreunã cu

În timp ce corpul principal al clãdirii Colegiului Naþio-
nal „Carol I” – edificiu ce adãposteºte ºi Opera Românã
Craiova – a fost închis din cauza stãrii de degradare, ma-
nagerul Antoniu zamfir spune cã instituþia de spectacol îºi
desfãºoarã activitatea „în condiþii optime” ºi este convins
cã lucrãrile de reparaþii ºi consolidare vor începe în aceas-
tã varã. Clãdirea este monument de arhitecturã de interes
naþional, construitã la sfârºitul secolului al XIX-lea.

„Nu sunt condiþii de înalt nivel, însã noi ne-am desfãºu-
rat ºi ne desfãºurãm activitatea în condiþii optime. Toate
controalele ISU s-au încheiat ºi ni s-a permis sã continuãm
activitatea. Deci, sunt condiþii decente, se poate lucra. De-
sigur, ne dorim ca ele sã fie mai bune”, a declarat Zamfir.

Acesta a mai precizat proiectul pentru repararea clãdirii

Antoniu Zamfir, managerul Operei Române Craiova:

„Ne desfãºurãm activitatea în condiþii optime”
a început sã fie discutat în urmã cu aproximativ doi ani ºi
este acum în fazã finalã, urmând sã aibã loc procedurile
de licitaþie pentru desemnarea firmei care va realiza lucrã-
rile. „Eu am participat la peste zece întâlniri cu cei care au
realizat proiectul tehnic ºi mi-a fost solicitat punctul de
vedere în ceea ce priveºte reamenajarea sãlii de spectaco-
le ºi a scenei. S-a þinut cont de toate doleanþele noastre”, a
mai spus acesta.

Una dintre cele mai importante a fost, potrivit manage-
rului, mecanica de scenã performantã de care sala Operei
va beneficia ºi care va permite „montarea de spectacole la
un înalt nivel”. În plus, va creºte numãrul de locuri de la
360, câte sunt în prezent, la 500 ºi va fi mãritã fosa, pen-
tru accesul unui numãr mai mare de muzicieni.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Un titlu important a fost adãugat repertoriului Operei Române
Craiova – „Simon Boccanegra” de Giuseppe Verdi. Un spectacol
complex, provocator nu doar din punct de vedere dramatic ºi vo-
cal, realizat de o echipã condusã de regizorul Plamen Kartaloff
(Bulgaria), alãturi de scenograful Rãsvan Drãgãnescu ºi dirijorul
Marcello Mottadelli (Italia), precum ºi de o distribuþie de excep-
þie. „Suntem bucuroºi ºi mândri sã montãm la Craiova un titlu ce
nu existã în repertoriul nici unei Opere din România”, a menþio-
nat managerul instituþiei, Antoniu Zamfir. Spectacolul va avea douã
premiere, cu douã distribuþii diferite – mâine, 11 februarie, ºi sâm-
bãtã, 13 februarie, ambele de la ora 19.00. Încã gãsiþi bilete la
vânzare, la preþurile de 20, 30 ºi 40 lei, în funcþie de categoria
locului, cu reducere pentru elevi, studenþi, pensionari.

care a realizat „un spectacol forte,
dinamic”. Subiectul care l-a fasci-
nat pe Verdi este o ilustrare perfec-
tã a politicii la cel mai înalt nivel, o
poveste despre dragoste ºi putere,
sentimente care – subliniazã regi-
zorul – sunt actuale ºi astãzi. „Am
încercat sã realizez un spectacol în

afara timpului, dedicat atât publicului
de astãzi, cât ºi celui de mâine”, a
adãugat Plamen Kartaloff.

În cadrul unei conferinþe de pre-
sã, ºi dirijorul Marcello Mottadelli
(Italia) a mulþumit tuturor membri-
lor orchestrei ºi coriºtilor, „care au
lucrat la aceastã producþie într-un
mod extraordinar”. „Am fãcut cu
toþii pentru acest proiect un mare
efort, pentru cã partitura este foarte
dificilã”, a mai spus acesta.

Baritonul ªtefan
Ignat, din nou în
rolul titular

Rolul titular, Simon Boccanegra,
îi aparþine în ambele reprezentaþii,
din 11 ºi 13 februarie, baritonului

ªtefan Ignat, solist al Operei Na-
þionale Bucureºti. „Este o operã de-
osebitã. Sunt mândru cã în Româ-
nia sunt singurul care fac acest rol
ºi îl fac aici, la Craiova”, a declarat
artistul. ªtefan Ignat – care deþine
un bogat repertoriu de lucrãri vo-

cal-simfonice – a mai fãcut parte
din distribuþia a douã montãri ale
operei „Simon Boccanegra”: una la
Opera Naþionalã Bucureºti în 2005,
unde, de asemenea, a deþinut rolul
principal, alta la Berlin în 2009.

Soprana
Cellia Costea:
„Veþi asculta
un Verdi
total diferit”

„Interpretã foarte cunoscutã,
extrem de apreciatã la nivel mon-
dial, care face carierã în toate ma-
rile teatre din lume”, dupã cum a
prezentat-o managerul Operei cra-
iovene, soprana Cellia Costea
(Grecia) are rolul Mariei Bocca-
negra în reprezentaþia de mâine-
searã, în cea de sâmbãtã fiind in-
terpretat de Lãcrimioara Cristes-
cu (Timiºoara). „Sunteþi norocoºi
cã Opera Românã Craiova  mon-
teazã aceastã operã. Veþi asculta un

Verdi total diferit de ceea ce ºtiþi
dvs. Veþi vedea un subiect fasci-
nant, cu o regie ºi o scenografie
deosebite. Sper cã aceastã produc-
þie sã fie auzitã aici mult timp de-
acum încolo”, a declarat Cellia
Costea, în prezent solistã a Operei
Naþionale din Atena.

Montarea de la Craiova cu „Si-
mon Boccanegra” îi mai aduce în
scenã pe Sorin Drãniceanu / Kak-
haber Shavidze din Georgia (Jaco-
po Fiesco), Rafael Alvarez din Ce-
hia / ªerban Cristache (Gabriele
Adorno), Ioan Cherata (Paolo Al-
biani), Dragoº Drãniceanu (Pie-
tro), Marian Dãbuleanu (Cãpitanul
Crossbowmen) ºi Mãdãlina Zamfir
(Un’Ancella / Camerista Ameliei).

Spectacolul,
solicitat deja
în Germania
ºi Franþa

Spectacol în limba italianã cu
supratitrare în limba românã ºi cu
o duratã de trei ore, „Simon Boc-
canegra” de Giuseppe Verdi va mai
avea o reprezentaþie pe scena in-
stituþiei la jumãtatea lunii mai, ur-
mând ca apoi sã fie prezentat pes-
te hotare. Potrivit managerului
Operei Române Craiova, Antoniu
Zamfir, „spectacolul este cerut deja
în Germania ºi în Franþa, unde
avem propuneri de turnee în acest
an”. Stagiunea Operei craiovene se
va încheia pe 15 iunie, cu o altã
premierã: „Don Carlos” de Giu-
seppe Verdi, în regia lui Rareº Za-
haria, de asemenea colaborator al
instituþiei. În regia acestuia, craio-
venii au putut vedea aici, anul tre-
cut, „Sânge vienez”, pe muzica lui
Johann Strauss-fiul, ºi opera
„Otello” de Giuseppe Verdi.
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Cel puþin opt persoane au murit ºi alte 150
au fost rãnite, ieri, în landul Bavaria, din sudul
Germaniei, în coliziunea frontalã dintre douã
trenuri care au deraiat parþial de pe ºinele de
cale feratã. Unul dintre trenuri a deraiat ºi a
intrat în coliziune cu un altul, a informat poli-
þia din Bavaria. Unul dintre mecanicii de tren
se aflã printre cele opt persoane decedate,
potrivit postului TV din Bavaria BR. Cel de-al
doilea este în continuare cãutat de echipele de

ªTIRI

ªTIRI

Revoltã
la Hong Kong:
Confruntãri
între poliþie
ºi vânzãtori
ambulanþi
în China pe
fondul închiderii
standurilor
stradale

Cel puþin 44 de persoane
au fost rãnite în Hong
Kong, în confruntãrile
dintre forþele de ordine ºi
vânzãtorii ambulanþi care
au protestat faþã de decizia
autoritãþilor de a închide
standurile alimentare fãrã
autorizaþie de pe strãzile
oraºului cu ocazia Anului
Nou. Incidentele au avut loc
în cursul nopþii de luni spre
marþi, în zona Mong Kok
din Hong Kong, dupã ce
poliþia a închis standurile
alimentare stradale fãrã
autorizaþie, instalate pentru
sãrbãtorile Anului Nou
chinezesc care a început
luni, 8 februarie. Violenþele
au izbucnit dupã ce inspec-
torii alimentari ºi sanitari
au încercat sã evacueze
vânzãtorii. Protestatarii au
aruncat cu sticle incendiare
în forþele de ordine. Poliþiº-
tii au folosit gaze lacrimoge-
ne, au lovit protestatarii cu
bastoane ºi au tras douã
focuri de avertisment în aer
pentru a dispersa mulþimea.
Cel puþin 23 de persoane au
fost arestate. Peste 44 de
persoane au fost rãnite,
printre care ºi poliþiºti ºi
jurnaliºti. ªeful Executivu-
lui din Hong Kong, CY
Leung, a condamnat protes-
tele violente, explicând cã
Hong Kong-ul “nu va tolera
niciodatã asta ºi cã poliþia
nu va ezita sã aresteze
protestatarii”. Este cea mai
de amploare revoltã publicã
din dupã protestele masive
prodemocratice din 2014.
Standurile stradale sunt des
întâlnite în zona Mong Kok
în timpul anului, dar mai
ales în perioada sãrbãtorilor
de Anul Nou. Potrivit
corespondentului BBC din
Hong Kong, Juliana Liu,
autoritãþile chineze permit
în mod tacit funcþionarea
standurilor stradale fãrã
autorizaþie, dar în acest an
au decis sã punã în aplicare
legea. Poliþia susþine cã
vânzãtorii ºi activiºtii care
au venit sã-i susþinã au
primit avertismente sã
renunþe la proteste, dar le-
au ignorat. Violenþele au
durat pânã în zorii zilei de
ieri, când din zonã au plecat
protestatari ºi forþele de
ordine.

Zeci de mii de navetiºti din ora-
ºul spaniol Barcelona erau afec-
taþi ieri, dupã ce fum a intrat în
tuneluri traversate de cãi ferate,
a creat haos ºi a determinat au-
toritãþile sã suspende serviciul fe-
roviar. Potrivit pompierilor din
oraº, incendiul a izbucnit ieri di-
mineaþã într-o zonã în care s-a
acumulat gunoi, într-o garã dez-
afectatã din nord-estul Barcelo-
nei. Cinci linii feroviare frecven-

Cel puþin opt persoane au mu-
rit ieri dimineaþã în capitala siria-
nã Damasc, în urma unui atac cu
maºinã-capcanã lansat în apro-
piere de o clãdire a poliþiei, a in-
format Observatorul Sirian pen-
tru Drepturile Omului. Printre cei
uciºi în atentat se numãrã mai
mulþi poliþiºti, potrivit Observa-
torului Sirian pentru Drepturile
Omului, care a mai anunþat cã
atacul s-a soldat, de asemenea,

Magnatul Donald Trump, înscris
în cursa pentru a reprezenta Parti-
dul Republican în alegerile preziden-
þiale, a spus cã ar putea sã îi pri-
veascã în ochi pe copiii sirieni ºi sã
le spunã cã nu pot veni în Statele
Unite. Trump a fãcut aceste de-
claraþii în timpul unui eveniment de
campanie care a avut loc în oraºul
Salem ºi la care au participat apro-
ximativ 200 de persoane. Un bãr-
bat din public a spus cã locuieºte
în oraºul Greenwich din statul
Connecticut, unde Trump are o
casã, ºi cã intenþioneazã sã pri-
meascã acolo familii de refugiaþi
sirieni. El l-a întrebat pe Trump
dacã ar putea sã “îi priveascã în
ochi pe copiii de cinci, opt ºi zece
ani ºi sã le spunã cã nu pot merge
la ºcoalã acolo”. Trump nu a ezi-
tat în a spune cã ar putea, rãspuns
care a atras aplauzele sãlii. “Îi voi
privi în ochi ºi le voi spune «nu
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intervenþie, dar existã posibilitatea sã nu fi su-
pravieþuit accidentului. Peste 100 de persoane
au fost rãnite, 40 dintre acestea se aflã în sta-
re gravã, iar 15 în stare criticã. Poliþia a aver-
tizat cã numãrul deceselor ar putea creºte în
orele urmãtoare. Un purtãtor de cuvânt al po-
liþiei din Bavaria anunþase anterior cã “sunt
circa 100 de rãniþi, zeci de persoane cu rãni
grave ºi mai multe decedate”. Cele douã tre-
nuri s-au ciocnit în apropiere de oraºul Bad

Aibling, la 60 de kilometri sud-est de Mun-
chen. Iniþial, numãrul rãniþilor nu fusese sta-
bilit de autoritãþi. Incidentul a avut loc la ora
localã 06.48 (07.48 - ora României).  Potrivit
site-ului local de ºtiri mangfall24.de, citat de
Deutsche Welle, purtãtorul de cuvânt al poli-
þiei locale, Jurgen Thalmeier, a declarat cã cele
douã trenuri s-au ciocnit faþã în faþã între sta-
þiile dintre Holzkirchen ºi Rosenheim. Cel pu-
þin 11 elicoptere ºi 12 ambulanþe au fost soli-
citate la faþa locului. Datoritã unui festival din
Bavaria din aceastã sãptãmânã, în tren s-ar fi
aflat mai puþin pasageri decât în mod normal
în acel interval orar. Grupul francez de trans-
port public Transdev, de care aparþine com-
pania Meridian, ale cãrei douã trenuri au in-
trat în coliziune frontalã a anunþat cã repre-
zentanþii sãi sunt în “stare de ºoc”. Grupul
francez a anunþat totodatã cã directorul sãu
general s-a deplasat la faþa locului. “Directo-
rii ºi ansamblul de colaboratori ai Transdev
sunt extrem de ºocaþi de acest accident de o
gravitate excepþionalã. Jean-Marc Janaillac,
preºedintele-director general al Transdev, s-
a deplasat imediat la faþa locului”, a informat
grupul într-un comunicat. “O anchetã va fi
deschisã de cãtre poliþia germanã”, a mai
anunþat compania. Aceasta a informat cã do-
reºte ca ancheta privind cauzele tragediei sã
se desfãºoare “într-un mod transparent”. În
anul 2014, Transdev a înregistrat o cifrã de
afaceri de 6,6 miliarde de euro.

Donald Trump: Îi voi privi în ochi pe copiii sirieni
ºi le voi spune cã nu pot veni în Statele Unite

puteþi veni». Mã voi uita în ochii
lor”, a rãspuns Trump. “Nu ºtim
de unde provin pãrinþii lor. Pãrinþii
lor ar trebui sã stea mereu cu ei,
acest lucru este foarte important,
dar nu ºtim de unde provin pãrinþii
lor, nu au documente. Ei ar putea
fi membri ai reþelei Stat Islamic, ei
ar putea avea legãturi cu aceastã
reþea. Ar putea fi un cal Troian (n.r.
pentru teroriºti). Dacã doi la sutã
dintre aceºti oameni sunt rãu inten-
þionaþi, necazul este incredibil de
mare”, a mai avertizat Trump. “Am
o inimã mai mare decât oricine din
aceastã salã. Ceea ce facem este sã
alegem o regiune sau mai multe re-
giuni din Siria ºi sã construim aco-
lo zone sigure”, a adãugat el. Do-
nald Trump a mai declarat recent
cã, dacã va deveni preºedinte al
SUA, va introduce simularea îne-
cului ºi “metode mult mai dure” de
interogare a suspecþilor de terorism.

“Eu aº reintroduce tehnica simulã-
rii înecului”, a declarat Donald
Trump, în cursul unei dezbateri
electorale republicane în statul New
Hampshire. “ªi nu numai atât. Voi

introduce metode mult mai dure”
de interogare a suspecþilor de tero-
rism, a precizat Trump, criticat deja
pentru o serie de afirmaþii cu ca-
racter rasist ºi xenofob.

Cel puþin opt persoane au murit în Damasc,
în urma unui atentat cu maºinã-capcanã

cu rãnirea a cel puþin 20 de per-
soane. Televiziunea naþionalã si-
rianã a comunicat cã atentatul a
avut loc într-o piaþã de legume
din cartierul Masaken Barze. “O
maºinã-capcanã aparþinând unor
teroriºti a explodat într-o piaþã de
legume din cartierul Masaken Bar-
ze din Damasc, atacul soldându-
se cu moartea ºi rãnirea mai mul-
tor persoane”, a informat televi-
ziunea sirianã.

Haos în transportul feroviar pentru navetiºti
la Barcelona, în urma unui incendiu.

72.000 de pasageri afectaþi
tate de navetiºti ºi una de metrou
au fost afectate. Incendiul a fost
stins, însã serviciile feroviare
urmau sã revinã la normal dupã-
amiazã. Societatea naþionalã spa-
niolã de cãi ferate Renfe a anun-
þat cã serviciile feroviare între
Madrid ºi Barcelona, dar ºi cãtre
frontiera francezã, decurgeau
normal. Aproximativ 72.000 de
pasageri au fost afectaþi de acest
incident, potrivit companiei.
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Prãdãtor de noapte

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:50

În fiecare noapte, în timp ce oraºul
doarme, echipe frenetice înarmate
cu maºini rapide, camere video
scumpe ºi radare de poliþie por-
nesc la vânãtoare prin Los Angeles
în cãutarea unui subiect senzaþio-
nal. Aceºti jurnaliºti independenþi,
cunoscuþi ºi sub numele de "prãdã-
tori de noapte", vâneazã accidente
de maºinã, incendii, crime ºi orice
alt fel de incident pe care îl filmeazã
în speranþa ca apoi sã-l vândã
televiziunilor...

Nu te pune cu Zohan

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

Una dintre cele mai apreciate
echipe regizor-actor de la Holly-
wood se reuneºte: dupã succesul
internaþional avut cu I now pro-
nounce you Chuck and Larry,
Dennis Dugan (Big Daddy, Happy
Gilmore) colaboreazã iar cu Adam
Sandler la o supercomedie. Filmul
se concentreazã pe aventurile
unui agent al Mossadului, al cãrui
vis este sã devinã hair-stylist.
Este atât de obsedat de aceastã
carierã, încât îºi însceneazã
moartea ºi pleacã la New York...

Reþeaua

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Internetul face totul posibil.
Cyber-spaþiul este a opta
minune a lumii. Nu ºi pentru
Angela Bennet, o expertã în
computere pentru care pasi-
unea pentru universul digi-
tal se transformã în cel mai
negru coºmar al vieþii ei.
Într-o zi, în timp ce se aflã în
faþa monitorului, Angela dã
din întâmplare peste niºte
informaþii guvernamentale
strict secrete...

MIERCURI - 10 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Rezistenþa prin culturã
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
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 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Într-o searã de octombrie
2009, Dramã
01:40 Exclusiv în România
02:20 Comorile Toscanei (R)
02:50 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect
03:55 Rezistenþa prin culturã
04:45 Superconsumatorul
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Dãnilã Prepeleac
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Republic of Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic show
13:10 Dãnilã Prepeleac
13:20 Piersic show
14:20 Cartea cea de toate zilele
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 Casa de sub arbori
1971, Franþa, Dramã, Mister
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Piersic show (R)
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Piersic show (R)
03:20 5 minute de istorie
03:30 Naturã ºi sãnãtate
04:00 D'ale lu' Miticã

TVR 2

07:35 Drumul ruºinii
09:10 Nu vom avea niciodata

Parisul
10:40 Coºarii
12:25 Fast Food
14:00 Ce dacã
15:40 Liga Dreptãþii versus Liga

Bizarro
16:30 Veronica Mars
18:20 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
20:00 Supravieþuitorul
22:00 Interviul
23:50 Prãdãtor de noapte
01:45 Colecþia de arome
02:05 Sweeney Todd: Bãrbierul

diabolic din Fleet Street

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 Nu te pune cu Zohan
2008, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Lege ºi dreptate
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Nu te pune cu Zohan (R)
2008, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 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 Lupta rozelor (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
06:00 Vorbeºte lumea

07:15 Ca-n vremurile bune (R)
09:00 La Mãruþã (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Culoarea dragostei (R)
14:30 O pacoste de comoarã

(R)
16:45 La bloc
18:45 Stã sã plouã cu chiftele
20:30 Reþeaua
22:45 Bani însângeraþi
00:45 Reþeaua (R)
02:45 Cine A.M

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Vremuri întunecate
2011, SUA, Acþiune, Horror, SF,

Thriller
03:00 Observator (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
2014
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
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 Dupã faptã ºi rãsplatã (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 Martor protejat
2008, SUA, Comedie
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 Învãluiþi de iubire
2011, Dramã, Romantic
02:15 Martor protejat (R)
2008, SUA, Comedie
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, 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 Teleshopping07:00 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
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse
de ploaiemiercuri, 10 februarie - max: 13°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,4907 ............. 44907
1 lirã sterlinã................................5,8008....................58008

1 dolar SUA.......................4,0067........40067
1 g AUR (preþ în lei)........153,0464.....1530464

Cursul pieþei valutare din 10 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11miercuri, 10 februarie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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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.

Anunþul tãu!
SC COMAT DOLJ SA cu sediul în mun.

Craiova, str. Sãrarilor,nr.31, .jud Dolj anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj  pentru ,,Plan Ur-
banistic Zonal Reconsiderarea funcþionalã a zo-
nei în vederea construirii unui centru multifunc-
þional cu spaþii comerciale, servicii ºi birouri
2S+P+2 ºi imobil locuinþe colective cu funcþiuni
complementare ºi spaþii comerciale S+P+8,, în
municipiul Craiova,str. Calea Bucureºti, nr.78,
jud. Dolj, - planul nu se supune  evaluãrii de
mediu ºi nu se supune procedurii de evaluare
adecvatã, urmând a fi supus procedurii de ad-
optare fãrã aviz de mediu. Documentaþia pre-
cum ºi motivele care au stat la baza luãrii deci-
ziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele
de luni-joi între orele 830 -1600 ºi vineri între orele
800-1400 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035,
e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii în mass-media.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 10 februarie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

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 vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.

Vând( schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 5500 mp,
livadã 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 + di-
ferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
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 terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craio-
va- Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 10 februarie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

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

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

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

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

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

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

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 proprietar-
de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. 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; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. 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.
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,
calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigi-
lat, piei bovinã ºi oaie vopsi-
te. Telefon: 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
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
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.
Telefon: 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 Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.

Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
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 se-
rioasã pentru prietenie, cãsã-
torie. Telefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
ESCOMI PRODCOM SRL
declarã pierdut certificat con-
statator pentru sediu social.
Se declarã nul.

EVERLAST CONSTRUC-
TION SRL declarã pierdut
certificat de înregistrare ºi cer-
tificate constatatoare emise de
ORC Dolj. Se declarã nule.
ROTFEL COM SRL decla-
rã pierdut certificat constata-
tor pentru punctul de lucru.
Se declarã nul.
CALIRA IMPEX SRL decla-
rã pierdut certificat constata-
tor emis de ORC Dolj pen-
tru punctul de lucru al socie-
tãþii. Se declarã nul.
PIERDUT Carnet de stu-
dent eliberat de Universita-
tea din Craiova, Facultatea
de Horticulturã, pe numele
POPA NICULIÞÃ. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Colectivul D.G.A.S.P.C.
Dolj este alãturi de
domnul Stancu Octa-
vian la greaua suferin-
þã pricinuitã de dece-
sul tatãlui. Sincere
Condoleanþe!
COMEMORÃRI

S-a împlinit un an de
când bunul nostru prie-
ten, pictorul VICTOR
PÂRLAC, ne-a pãrãsit,
îndurerându-ne. Cu fie-
care zi care trece ne
este din ce în ce mai
dor de el. Ovidiu Bãrbu-
lescu ºi Gabriel Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Siguri dupã etapa trecutã de pre-
zenþa în primele ºase, performanþã
echivalentã cu accederea în play-off,
baschetbaliºtii craioveni primesc as-
tãzi replica puternicei formaþii din
Cluj.

Într-o conferinþã de presã susþi-
nutã ieri, tehnicianul Oliver Popo-
vic ºi doi dintre componeþii echipei,
cãpitanul Cãtãlin Burlacu ºi Raden-
ko Pilcevic, au prefaþat disputa con-
tra ardelenilor.

„Am reuºit sã terminãm sezonul
în Top 6, însã mâine (n.r. azi) ne aº-
teaptã un meci foarte greu cu Clu-
jul. Victoria este foarte importantã
pentru clasarea finalã în Top 6. Sunt
importante atât aceastã partidã, cât
ºi cea de sâmbãtã, de la Galaþi”, a

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-A

Deºi nu mai pot rata Top 6 ºi, implicit, play-off-ul, alb-albaºtrii rãmân cu pioarele pe pãmânt

Burlacu: “Nu sãrbãtorim nimic,Burlacu: “Nu sãrbãtorim nimic,Burlacu: “Nu sãrbãtorim nimic,Burlacu: “Nu sãrbãtorim nimic,Burlacu: “Nu sãrbãtorim nimic,
nu ne îmbãtãm cu apã rece”nu ne îmbãtãm cu apã rece”nu ne îmbãtãm cu apã rece”nu ne îmbãtãm cu apã rece”nu ne îmbãtãm cu apã rece”

SCM U Craiova – U-Banca Transilvania Cluj,
astãzi, ora 19:00, netelevizat

Eliminatã, în week-end, de campio-
na en-titre Cehia (2-3 la Cluj), în sfer-
turile de finalã ale Fed Cup, repre-
zentativa României se va duela cu
Germania, pe teren propriu (16/17
aprilie), în play-off-ul de menþinere
în elita competiþiei, conform tragerii
la sorþi efectuate, ieri, la Londra.

Nemþoaicele sunt finalistele din
2014 (1-3 cu Cehia), iar jucãtoarea lor
numãrul 1 este Angelique Kerber (2
WTA), regina de la Australian Open!

Ne viziteazã deþinãtoarea titlului de la Australian Open!

România va întâlni Germania lui Kerber,
în barajul Grupei Mondiale din Fed Cup

Ca ºi România, Germania a luptat la
finalul sãptãmânii trecute pentru ac-
cederea în careul cu aºi, capotând
identic, 2-3, la Leipzig, cu Elveþia.
Germania s-a prezentat cu echipa:
Angelique Kerber (2 WTA), Andrea
Petkovic (23 WTA), Annika Beck (39
WTA) ºi Anna-Lena Groenefeld (25
WTA la dublu). Punctele, de 1-1 ºi 2-
2, au fost aduse de Kerber, scor 6-1,
6-3 cu Timea Bacsinszky (15 WTA),
ºi de Annika Beck, 7-5, 6-4 tot cu

Bacsinszky. Killerul viitoarei oponen-
te a României a fost Belinda Bencic
(11 WTA), cu victorii atât la simplu
(6-3, 6-4 cu Petkovic, respectiv 7-6,
6-3 cu Kerber), cât ºi la dublu, unde
a fãcut pereche cu lidera mondialã a
ierarhiei, Martina Hingis (6-3, 6-2 cu
Groenefeld/Petkovic). Germania are
ºi alte jucãtoare importante, care ar
putea fi pe teren contra noastrã, Sa-
bine Lisicki (32 WTA) ºi Julia Goer-
ges (53 WTA).

Amintind cele petrecute ºi în dis-
puta România – Cehia, tricolorele s-
au lovit, la rându-le, de o jucãtoare
ce avea sã se dovedeascã imbatabi-
lã, numind-o aici pe Karolina Plisko-
va (13 WTA). Simona Halep (3 WTA)

a pãþit-o prima, scor 7-6(4), 4-6, 2-6,
Cehia deschizând astfel scorul, a ur-
mat Monica Niculescu (37 WTA),
pentru 2-2 la general. În decisivul de
dublu, deºi iniþial se anunþase cã se
va miza pe tandemul Denisa Allerto-
va/Barbora Strycova, cea dintâi a fost
înlocuitã cu Pliskova, iar cehoaicele
n-au avut emoþii cu Raluca Olaru ºi
Andreea Mitu, 6-2, 6-3. Ambele punc-
te ale României au venit contra de-
cepþiei Petra Kvitova (9 WTA), în-
vinsã cu 6-3, 6-4 de Niculescu ºi cu
6-4, 3-6, 6-3 de Halep. La România au
lipsit Irina Camelia Begu (34 WTA)
ºi Alexandra Dulgheru (54 WTA) –
ambele cu probleme medicale.

Din cauza faptului cã au regresat

douã locuri în ierarhia ITF, de pe 7 pe
9, fetele Alinei Tecºor au fost singu-
ra echipã dintre învinsele din sfer-
turi plaste în urna outsiderilor la tra-
gerea la sorþi, urnã în care au mai in-
trat trei dintre învingãtoarele din Gru-
pa Mondialã II: Belarus (3-2 în Cana-
da), SUA (4-0 cu Polonia) ºi Spania
(4-0 în Serbia). În cealaltã urnã, a ca-
pilor de serie, alturi de Germania, s-
au aflat Rusia (1-3 cu Olanda), Italia
(1-4 în Franþa) ºi Australia (3-2 în Slo-
vacia).

Programul celorlalte partide din
play-off: Rusia – Belarus, Spania –
Italia, Australia – SUA.

Iatã ºi semifinalele competiþiei:
Cehia – Elveþia, Franþa – Olanda.

Studenþii sportivi ai Craiovei
ºi-au trecut în cont o nouã
performanþã excelentã. La

Celelalte partide ale rundei (toate
astãzi): CS Gaz Metan Mediaº – CSM
CSU Oradea, Steaua CSM Eximbank –
CS Energia Tg. Jiu, BC SCM Timiºoara
– BCMU Piteºti, CS Phoenix Galaþi – BC
Mureº Tg. Mureº, CS Dinamo Bucureºti
– CSU Atlassib Sibiu.

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 campio-
natul cu o penalizare de trei puncte.

* Faþã de stagiunile trecute, Liga
Naþionalã se disputã într-un nou for-
mat. Inovaþia vine din faptul cã odatã
încheiate dublele fiecare cu fiecare, adi-
cã etapa viitoare, clasamentul se va
împãrþi în douã, urmând sã se joace din
nou duble fiecare cu fiecare. Apoi, ur-
meazã play-off-ul, celor ºase din partea
superioarã a ierarhiei alturându-li-se
locurile 7 ºi 8. Se joacã în sistem elimi-
natoriu, sferturile aducând faþã în faþã
locurile 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Valencia – Barcelona.
DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Sankt Petersburg, în Rusia.
DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – CS HC Adrian
Petrea Reºiþa / 19:00 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HCM Rm. Vâl-
cea – CSM Bucureºti / 20:30 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Dinamo
– CSU Atlassib Sibiu.

DIGI SPORT 4
16:00 – VOLEI (F) – Liga Campio-

nilor: Lokomotiv Baku – Volero Zu-
rich / 18:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: Steaua CSM Eximbank –
CS Energia Tg. Jiu / 19:45 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: HC
Prvo Zagreb – Paris SG / 21:30 –
VOLEI (F) – Liga Campionilor: PGE
Atom Trefl Sopot – Nordmeccanica
Piacenza.

spus Popovic.
“Ne aflãm în faþa unui meci im-

portant, în faþa unei echipe puterni-
ce. Clujul îºi doreºte sã obþinã chiar
titlul naþional în acest an. Noi sun-
tem, în linii mari, în obiectivul fixat
la începutul sezonului, nu sãrbãto-
rim nimic, nu ne îmbãtãm cu apã rece.
Trebuie sã arãtãm cã suntem într-o
formã ºi mai bunã”, a declarat ºi Bur-
lacu, absent, sâmbãtã, în înfrânge-
rea (79-88) de pe terenul lui BC
Mureº.

„Clujul are o echipã foarte bunã,
foarte experimentatã ºi va fi o parti-
dã foarte grea, pe care vrem sã o câº-
tigãm. Au jucãtori buni pe toate
posturile ºi stau foarte bine din punct
de vedere fizic”, a încheiat Pilcevic.

Þenter: “Craiova este un
adversar puternic, însã avem
un singur gând: victoria”

Fost antrenor al SCM-ului la fina-
lul sezonului 2013-2014, omul de la ti-
mona Clujului, Marcel Þenter, a a afir-

mat, conform site-ului oficial al clu-
bului ardelean: “Respectãm Craiova,
este un adversar puternic, însã mer-
gem în Bãnie cu un singur gând: vic-
toria! Avem mare nevoie de un suc-
ces, mai ales cã urmeazã aceastã a
doua parte a campionatului, una foar-

te importantã în perspectiva locului
ocupat la începerea play-off-ului”.

În jocul tur, la finalul lunii noiem-
brie, Craiova a pierdut clar, scor 63-81.

Dupã cinci medalii, dintre care patru de aur,

Craiovenii – vicecampioni la Naþionalele
Universitare Indoor de atletism DOLCE SPORT 1

20:00 – FOTBAL Germania –
Cupa: Heidenheim – Hertha Berlin /
22:05 – FOTBAL Franþa – Cupa: Pa-
ris SG – Lyon / 3:00 – BASCHET
NBA: Cleveland Cavalliers – Los
Angeles Lakers.

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

Rotterdam, în Olanda / 19:45 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: HC
Prvo Zagreb – Paris SG / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Cupa: Bochum –
Bayern Munchen.

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

DICÃ – Cupa Mondialã, la Tron-
dheim, în Norvegia / 17:45 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM, la Tron-
dheim.

EUROSPORT 2
20:00, 21:45 – BASCHET (M) –

Eurocupa: Maccabi Tel Aviv – Nijni
Novgorod, Limoges CSP – PAOK
Salonic.

finalul sãptãmânii trecute, în
Bacãu, a avut loc Campionatul
Naþional Universitar Indoor de

atletism, competiþie unde
Centru Universitar din
Bãnie s-a clasat pe poziþia
secundã, cu cinci medalii,
dintre care patru au fost de
aur ºi una de bronz

Pe cea mai înaltã treaptã
a podiumului au urcat
Daniel Budin, în proba de
60 de metri plat, Adelina
Tãnãsie, la 1.500 metri,
Ionuþ Drãguºin (foto), la
3.000 metri, respectiv
ºtafeta femininã de 4x400
metri, formatã din Adelina
Tãnãsie, Roxana Ene, Delia
Pãdureanu ºi Cãtãlina
Chircã.

Medalia de bronz a fost
cuceritã de acelaºi Ionuþ
Drãguºin, în proba de 1.500
metri.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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În 1857, „Simon Boccanegra”
s-a cântat pentru prima datã la fai-
mosul teatru veneþian La Fenice ºi
nimeni nu a fost mulþumit. Lui
Verdi i se pãrea cã nimic nu mer-
ge, publicul era confuz din cauza
complicatelor intrigi suprapuse în
libretul lui Francesco Maria Piave,
iar cântãreþii nu se simþeau con-
fortabil în faþa partiturilor. Doar cri-
ticii apreciau muzica, dar tempe-
rat. În 1881, Verdi a rescris „Si-
mon Boccanegra”, dupã ce Arri-
go Boito a reclãdit libretul la indi-
caþia sa, ºi a asistat la noua pre-
mierã absolutã a operei, de data
aceasta la Scala. Era cu totul alt-
ceva. Era un spectacol matur, bine
închegat, tensionat ºi excelent ca-
librat. Era opera „Simon Boccane-
gra” pe care o ºtim astãzi.

Regizorul
Plamen
Kartaloff:
„Am realizat
un spectacol
dedicat atât
publicului
de astãzi, cât ºi
celui de mâine”

În premierã absolutã, spectaco-
lul figureazã din aceastã stagiune ºi
pe afiºul Operei Române Craiova,
în concepþia regizoralã a lui Plamen
Kartaloff – directorul Operei Naþi-
onale din Sofia (Bulgaria), cu care
instituþia craioveanã a mai colabo-
rat ºi în 2014, pentru montarea ope-
rei „Don Giovanni”, de W.A. Mo-
zart. Maestrul Kartaloff spune cã a
revenit cu bucurie aici, unde a gãsit
„o companie splendidã, cu interpreþi
de operã foarte buni, atât români,
cât ºi din strãinãtate”, împreunã cu

În timp ce corpul principal al clãdirii Colegiului Naþio-
nal „Carol I” – edificiu ce adãposteºte ºi Opera Românã
Craiova – a fost închis din cauza stãrii de degradare, ma-
nagerul Antoniu zamfir spune cã instituþia de spectacol îºi
desfãºoarã activitatea „în condiþii optime” ºi este convins
cã lucrãrile de reparaþii ºi consolidare vor începe în aceas-
tã varã. Clãdirea este monument de arhitecturã de interes
naþional, construitã la sfârºitul secolului al XIX-lea.

„Nu sunt condiþii de înalt nivel, însã noi ne-am desfãºu-
rat ºi ne desfãºurãm activitatea în condiþii optime. Toate
controalele ISU s-au încheiat ºi ni s-a permis sã continuãm
activitatea. Deci, sunt condiþii decente, se poate lucra. De-
sigur, ne dorim ca ele sã fie mai bune”, a declarat Zamfir.

Acesta a mai precizat proiectul pentru repararea clãdirii

Antoniu Zamfir, managerul Operei Române Craiova:

„Ne desfãºurãm activitatea în condiþii optime”
a început sã fie discutat în urmã cu aproximativ doi ani ºi
este acum în fazã finalã, urmând sã aibã loc procedurile
de licitaþie pentru desemnarea firmei care va realiza lucrã-
rile. „Eu am participat la peste zece întâlniri cu cei care au
realizat proiectul tehnic ºi mi-a fost solicitat punctul de
vedere în ceea ce priveºte reamenajarea sãlii de spectaco-
le ºi a scenei. S-a þinut cont de toate doleanþele noastre”, a
mai spus acesta.

Una dintre cele mai importante a fost, potrivit manage-
rului, mecanica de scenã performantã de care sala Operei
va beneficia ºi care va permite „montarea de spectacole la
un înalt nivel”. În plus, va creºte numãrul de locuri de la
360, câte sunt în prezent, la 500 ºi va fi mãritã fosa, pen-
tru accesul unui numãr mai mare de muzicieni.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Un titlu important a fost adãugat repertoriului Operei Române
Craiova – „Simon Boccanegra” de Giuseppe Verdi. Un spectacol
complex, provocator nu doar din punct de vedere dramatic ºi vo-
cal, realizat de o echipã condusã de regizorul Plamen Kartaloff
(Bulgaria), alãturi de scenograful Rãsvan Drãgãnescu ºi dirijorul
Marcello Mottadelli (Italia), precum ºi de o distribuþie de excep-
þie. „Suntem bucuroºi ºi mândri sã montãm la Craiova un titlu ce
nu existã în repertoriul nici unei Opere din România”, a menþio-
nat managerul instituþiei, Antoniu Zamfir. Spectacolul va avea douã
premiere, cu douã distribuþii diferite – mâine, 11 februarie, ºi sâm-
bãtã, 13 februarie, ambele de la ora 19.00. Încã gãsiþi bilete la
vânzare, la preþurile de 20, 30 ºi 40 lei, în funcþie de categoria
locului, cu reducere pentru elevi, studenþi, pensionari.

care a realizat „un spectacol forte,
dinamic”. Subiectul care l-a fasci-
nat pe Verdi este o ilustrare perfec-
tã a politicii la cel mai înalt nivel, o
poveste despre dragoste ºi putere,
sentimente care – subliniazã regi-
zorul – sunt actuale ºi astãzi. „Am
încercat sã realizez un spectacol în

afara timpului, dedicat atât publicului
de astãzi, cât ºi celui de mâine”, a
adãugat Plamen Kartaloff.

În cadrul unei conferinþe de pre-
sã, ºi dirijorul Marcello Mottadelli
(Italia) a mulþumit tuturor membri-
lor orchestrei ºi coriºtilor, „care au
lucrat la aceastã producþie într-un
mod extraordinar”. „Am fãcut cu
toþii pentru acest proiect un mare
efort, pentru cã partitura este foarte
dificilã”, a mai spus acesta.

Baritonul ªtefan
Ignat, din nou în
rolul titular

Rolul titular, Simon Boccanegra,
îi aparþine în ambele reprezentaþii,
din 11 ºi 13 februarie, baritonului

ªtefan Ignat, solist al Operei Na-
þionale Bucureºti. „Este o operã de-
osebitã. Sunt mândru cã în Româ-
nia sunt singurul care fac acest rol
ºi îl fac aici, la Craiova”, a declarat
artistul. ªtefan Ignat – care deþine
un bogat repertoriu de lucrãri vo-

cal-simfonice – a mai fãcut parte
din distribuþia a douã montãri ale
operei „Simon Boccanegra”: una la
Opera Naþionalã Bucureºti în 2005,
unde, de asemenea, a deþinut rolul
principal, alta la Berlin în 2009.

Soprana
Cellia Costea:
„Veþi asculta
un Verdi
total diferit”

„Interpretã foarte cunoscutã,
extrem de apreciatã la nivel mon-
dial, care face carierã în toate ma-
rile teatre din lume”, dupã cum a
prezentat-o managerul Operei cra-
iovene, soprana Cellia Costea
(Grecia) are rolul Mariei Bocca-
negra în reprezentaþia de mâine-
searã, în cea de sâmbãtã fiind in-
terpretat de Lãcrimioara Cristes-
cu (Timiºoara). „Sunteþi norocoºi
cã Opera Românã Craiova  mon-
teazã aceastã operã. Veþi asculta un

Verdi total diferit de ceea ce ºtiþi
dvs. Veþi vedea un subiect fasci-
nant, cu o regie ºi o scenografie
deosebite. Sper cã aceastã produc-
þie sã fie auzitã aici mult timp de-
acum încolo”, a declarat Cellia
Costea, în prezent solistã a Operei
Naþionale din Atena.

Montarea de la Craiova cu „Si-
mon Boccanegra” îi mai aduce în
scenã pe Sorin Drãniceanu / Kak-
haber Shavidze din Georgia (Jaco-
po Fiesco), Rafael Alvarez din Ce-
hia / ªerban Cristache (Gabriele
Adorno), Ioan Cherata (Paolo Al-
biani), Dragoº Drãniceanu (Pie-
tro), Marian Dãbuleanu (Cãpitanul
Crossbowmen) ºi Mãdãlina Zamfir
(Un’Ancella / Camerista Ameliei).

Spectacolul,
solicitat deja
în Germania
ºi Franþa

Spectacol în limba italianã cu
supratitrare în limba românã ºi cu
o duratã de trei ore, „Simon Boc-
canegra” de Giuseppe Verdi va mai
avea o reprezentaþie pe scena in-
stituþiei la jumãtatea lunii mai, ur-
mând ca apoi sã fie prezentat pes-
te hotare. Potrivit managerului
Operei Române Craiova, Antoniu
Zamfir, „spectacolul este cerut deja
în Germania ºi în Franþa, unde
avem propuneri de turnee în acest
an”. Stagiunea Operei craiovene se
va încheia pe 15 iunie, cu o altã
premierã: „Don Carlos” de Giu-
seppe Verdi, în regia lui Rareº Za-
haria, de asemenea colaborator al
instituþiei. În regia acestuia, craio-
venii au putut vedea aici, anul tre-
cut, „Sânge vienez”, pe muzica lui
Johann Strauss-fiul, ºi opera
„Otello” de Giuseppe Verdi.
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