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- Am terminat-o cu democraþia, Po-
pescule. Acum avem tehnocraþie.
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La standarde europeneLa standarde europeneLa standarde europeneLa standarde europeneLa standarde europene

Campusul Fa-
cultãþii de Meca-
nicã în care s-au
investit 10 milioa-
ne de euro, din
fonduri europene,
a fost inaugurat
ieri, cu mare fast,
în prezenþa
prof.univ.dr Gigel
Paraschiv, minis-
tru secretar de
stat în Ministerul
Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ºi a preºe-
dintelui Consiliu-
lui Naþional al
Rectorilor din
România, fost
ministru al MEC,
prof.univ.dr Sorin
Câmpeanu. Invi-
taþia a fost onora-
tã ºi de reprezen-
tanþii administra-
þiei publice locale
ºi centrale.
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O povesteO povesteO povesteO povesteO poveste
de dragostede dragostede dragostede dragostede dragoste
mistuitoaremistuitoaremistuitoaremistuitoaremistuitoare

Povestea o nareazã “The
Guardian”. ªi o face emoþio-
nant. În faþa camerelor cana-
lului australian de televiziu-
ne Channel 10, americanul
Norwood Thomas (93 de ani)
s-a întâlnit, ieri, la Adelaide,
în sud-estul Australiei, cu Jo-
yce Morris, în vârstã de 88 de
ani, cea care i-a frânt inima
în urmã cu 70 de ani, la Lon-
dra, cu câteva luni înaintea
debarcãrii aliaþilor. Cei doi ti-
neri îndrãgostiþi s-au întâlnit
la Londra în timpul celui De-
al doilea Rãzboi Mondial.

Canalizare
ºi pentru satul Sãrata
Comuna CãlãraºiComuna CãlãraºiComuna CãlãraºiComuna CãlãraºiComuna Cãlãraºi
continuãcontinuãcontinuãcontinuãcontinuã
proiecteleproiecteleproiecteleproiecteleproiectele
importanteimportanteimportanteimportanteimportante
în 2016în 2016în 2016în 2016în 2016

Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –
un „Nou Evun „Nou Evun „Nou Evun „Nou Evun „Nou Ev
Mediu”?Mediu”?Mediu”?Mediu”?Mediu”?

Criza refugiaþilor continuã
sã amplifice tensiunile dintre
liderii celor 28 de naþiuni din
cadrul UE, ale cãror organis-
me insistã, deseori cu o reto-
ricã fãrã ºanse persuasive, în
favoarea soluþionãrii ei în
baza unui acord încheiat la fi-
nele anului trecut. Între timp,
celor douã fronturi pro ºi con-
tra integrare (reprezentate în-
deosebi de Germania ºi Fran-
þa, pe de o parte, ºi de grupul
de la Viºegrad)...”, susþinutã
de Italia ºi de premierul ei,
Matteo Renzi.

Câte bucurii,Câte bucurii,Câte bucurii,Câte bucurii,Câte bucurii,
atâtea necazuriatâtea necazuriatâtea necazuriatâtea necazuriatâtea necazuri
pentru cãutãtorulpentru cãutãtorulpentru cãutãtorulpentru cãutãtorulpentru cãutãtorul
de comoride comoride comoride comoride comori
de la Desa!de la Desa!de la Desa!de la Desa!de la Desa!
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Guvernul a decis: alegerile
locale vor avea loc în 5 iunie

Alegerile locale vor avea loc în
data de 5 iunie, a decis Executivul,
care a aprobat în ºedinþa de ieri 6
hotãrâri de Guvern care vizeazã
organizarea ºi desfãºurarea
acestui scrutin. Anunþul a fost
fãcut de purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, Dan Suciu. “Azi
adoptãm un pachet de hotãrâri de
guvern care pregãtesc alegerile
locale ºi inclusiv stabilim data
alegerilor locale. O sã fie prezentã
sã prezinte aceste proiecte de
hotãrâri de guvern ºi doamna
preºedintã a Autoritãþii Electorale
Permanente(AEP) pentru cã sunt
hotãrâri de guvern pregãtite de
Autoritatea Electoralã Permanen-
tã”, le-a spus premierul membrilor
Cabinetului, ieri, la începutul
ºedinþei Executivului. Totodatã,
Dacian Cioloº a precizat cã
Guvernul ºi AEP trebuie sã lucreze
împreunã pentru pregãtirea
alegrilor care vor avea loc anul
acesta. Potrivit calendarului
acþiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor locale, pus
în dezbatere de AEP, startul
campaniei electorale ar urma sã
fie dat în data de 6 mai 2016, iar o
zi mai târziu, pe 7 mai, ar urma sã
se stabileascã prin tragere la sorþi
numãrul de ordine de pe buletinele
de vot. Comunicarea cãtre toate
birourile electorale de circum-
scripþie a listei cuprinzând
denumirile ºi semnele electorale
ale partidelor politice, ale alianþe-
lor politice, ale alianþelor electo-
rale, precum ºi ale organizaþiilor
cetãþenilor aparþinând minoritãþi-
lor naþionale, legal constituite,
care au dreptul sã participe la
alegerea autoritãþilor administra-
þiei publice locale trebuie sã fie
fãcutã cel târziu în data de 12
aprilie 2016. Cu 30 de zile
înaintea datei votãrii - cel târziu
în ziua de 6 mai 2016 - vor trebui
aduse la cunoºtinþã publicã
numãrul circumscripþiilor
electorale, delimitarea ºi numero-
tarea fiecãrei secþii de votare,
precum ºi sediile acestora.
Cetãþenii vor putea merge la vot
pentru a-ºi desemna aleºii locali
în data de 5 iunie 2016, în
intervalul 7:00-21:00.

“Fiscul este una dintre cele
mai importante instituþii din Ro-
mânia, iar conducerea sa trebu-
ie sã fie mai presus de orice sus-
piciune. În aceastã situaþie, în
care preºedintele ºi vicepreºe-
dintele ANAF sunt puºi sub acu-
zare, este normal sã le cer de-
misia. Asupra integritãþii condu-
cerii ANAF nu trebuie sã existe
nici o urmã de îndoialã. Le-am
cerut demisia celor doi pentru cã,
în poziþiile pe care le deþin, nicio
suspiciune nu este acceptabilã
din perspectiva integritãþii pe
care ANAF, ca instituþie, o re-
clamã”, a declarat Dragu într-
un comunicat.

Ea a subliniat cã activitatea
ANAF se desfãºoarã normal,
ceea ce este cel mai important
lucru în acest moment. “Avem
în vedere mai multe variante pen-
tru conducerea ANAF ºi urmea-
zã sã luãm o decizie cât de cu-
rând posibil”, a mai spus minis-
trul. Diaconu ºi Gogancea-Vã-

Hotãrârile de guvern care
sunt necesare pentru organiza-
rea alegerilor locale, precum ºi
data la care acestea vor avea loc
vor fi adoptate de Guvern în
prezenþa preºedintei AEP, Ana
Maria Pãtru, le-a spus prim-mi-
nistrul Dacian Cioloº miniºtri-
lor,  miercur i ,  la  începutul
ºedinþei Executivului. “Azi ( n.r
ieri) adoptãm un pachet de ho-
tãrâri de guvern care pregãtesc
alegerile locale ºi inclusiv sta-
bilim data alegerilor locale. O sã
fie prezentã sã prezinte aceste
proiecte de hotãrâri de guvern
ºi doamna preºedintã a Autori-
tãþii Electorale Permanente(A-

Preºedintele ºi vicepreºedintele ANAFPreºedintele ºi vicepreºedintele ANAFPreºedintele ºi vicepreºedintele ANAFPreºedintele ºi vicepreºedintele ANAFPreºedintele ºi vicepreºedintele ANAF,,,,,
urmãriþi penal pentru abuz în serviciu.urmãriþi penal pentru abuz în serviciu.urmãriþi penal pentru abuz în serviciu.urmãriþi penal pentru abuz în serviciu.urmãriþi penal pentru abuz în serviciu.

Ministrul Finanþelor le cere demisiaMinistrul Finanþelor le cere demisiaMinistrul Finanþelor le cere demisiaMinistrul Finanþelor le cere demisiaMinistrul Finanþelor le cere demisia
Preºedintele ANAF, ªtefan Gelu Diaconu ºi vicepre-

ºedintele ANAF, Mihai Gogancea-Vãtãºoiu sunt urmã-
riþi penal pentru abuz în serviciu ºi favorizarea fãptui-
torului, a transmis DNA, ieri, într-un comunicat. Mi-
nistrul Finanþelor Publice, Anca Dragu, a cerut demi-

sia preºedintelui ANAF, Gelu ªtefan Diaconu, ºi a
vicepreºedintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vãtãºoiu,

dupã ce aceºtia au fost puºi sub acuzare de cãtre DNA în
dosarul deputaþilor Mãdãlin Voicu ºi Nicolae Pãun.

tãºoiu sunt urmãriþi penal pen-
tru abuz în serviciu ºi favoriza-
rea fãptuitorului, a transmis
DNA, în dosarul parlamentari-
lor Mãdãlin Voicu ºi Nicolae
Pãun.

Preºedintele ANAF a stat ieri
circa o orã la sediul DNA

DNA a cerut ieri încuviinþa-
rea reþinerii ºi arestãrii preventi-
ve a deputaþilor Mãdãlin Voicu
ºi Nicolae Pãun, pentru trafic de
influenþã, fals în declaraþii, de-
turnare de fonduri, spãlare de
bani.

Deputatul PSD Mãdãlin Voi-
cu este acuzat de trafic de in-
fluenþã, fals în declaraþii, spãla-
re a banilor, toate în formã con-
tinuatã. Deputatul Nicolae Pãun,
care este ºi preºedinte al Aso-
ciaþiei Partida Romilor Pro Eu-
ropa este acuzat de “ folosire sau
prezentarea cu rea-credinþã de
documente ori declaraþii false,
inexacte sau incomplete, având

ca rezultat obþinerea pe nedrept
de fonduri europene, schimba-
re, fãrã respectarea prevederi-
lor legale, a destinaþiei fonduri-
lor europene, deturnare de fon-
duri, spãlare a banilor, cumpã-
rare de influenþã, influenþare a
declaraþiilor, toate în formã con-
tinuatã”.

“În perioada 2011-2015, în
calitate de preºedinte al Asocia-
þiei Partida Romilor Pro Europa,
Pãun Nicolae a plãtit, lunar,
sume de bani fixe în cuantum
total de 217.300 lei, deputatului
Mãdãlin Voicu ºi a asigurat un
salariu unei persoane din familia
acestuia acestuia (fãrã nicio con-
traprestaþie), în cadrul unuia din

proiectele derulate de Asociaþia
Partida Romilor”, noteazã DNA.

Instituþia susþine cã “aceste
foloase au fost oferite pentru ca
deputatul Mãdãlin Voicu sã in-
tervinã la funcþionari ºi demni-
tari, intervenþii concretizate în
contextul validãrii proiectelor cu
finanþare europeanã, în contex-
tul promovãrii unui proiect de
lege privind amnistia contribu-
þiei de asigurãri de sãnãtate pen-
tru anumite categorii de persoa-
ne fizice ºi în legãturã cu neîn-
casarea, de cãtre ANAF, a sume-
lor aferente deciziilor de impu-
nere emise cãtre persoanele an-
gajate, în mod fictiv, în cadrul
Partidei Romilor Pro Europa”.

Guvernul discutã un plan integrat de 47 de mãsuri
destinat combaterii sãrãciei care are în vedere toate
categoriile de vârstã ºi îºi propune sã fie finanþat atât

de la bugetul de stat, cât ºi din fonduri europene, a
anunþat ieri premierul Dacian Cioloº.

EP) pentru cã sunt hotãrâri de
guvern pregãtite de Autoritatea
Electoralã Permanentã”, le-a
spus premierul membrilor Ca-
binetului ,  ieri ,  la începutul
ºedinþei Executivului.

Totodatã, Dacian Cioloº a pre-
cizat cã Guvernul ºi AEP trebuie
sã lucreze împreunã pentru pre-
gãtirea alegrilor care vor avea
loc anul acesta. “De data aceas-
ta, AEP are prin lege mult mai
multe atribuþii în organizarea ºi
derularea alegerilor decât a avut
în trecut”, a afirmat premierul.
Potrivit calendarului acþiunilor
din cuprinsul perioadei electorale
a alegerilor locale, pus în dez-

batere de AEP, startul campaniei
electorale ar urma sã fie dat în
data de 6 mai 2016, iar o zi mai
târziu, pe 7 mai, ar urma sã se
stabileascã prin tragere la sorþi
numãrul de ordine de pe buleti-
nele de vot.

Comunicarea listei cuprin-
zând denumirile ºi semnele elec-
torale ale partidelor politice, ale
alianþelor politice, ale alianþelor
electorale, precum ºi ale orga-
nizaþiilor cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, legal

constituite, care au dreptul sã
participe la alegerea autoritãþi-
lor administraþiei publice loca-
le, cãtre toate birourile electo-
rale de circumscripþie trebuie sã
fie fãcutã cel târziu în data de
12 aprilie 2016. Cu 30 de zile
înaintea datei votãrii - cel târ-
ziu în ziua de 6 mai 2016 - vor
trebui aduse la cunoºtinþã pu-
blicã numãrul circumscripþiilor
electorale, delimitarea ºi nume-
rotarea fiecãrei secþii de vota-
re, precum ºi sediile acestora.

Guvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcieGuvernul discutã strategia anti-sãrãcie
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Povestea o nareazã “The
Guardian”. ªi o face emoþio-
nant. În faþa camerelor canalului
australian de televiziune Channel
10, americanul Norwood Tho-
mas (93 de ani) s-a întâlnit, ieri,
la Adelaide, în sud-estul Austra-
liei, cu Joyce Morris, în vârstã de
88 de ani, cea care i-a frânt ini-
ma în urmã cu 70 de ani, la Lon-
dra, cu câteva luni înaintea de-
barcãrii aliaþilor. Cei doi tineri în-
drãgostiþi s-au întâlnit la Londra
în timpul celui De-al doilea Rãz-
boi Mondial. El avea 21 de ani ºi
era un tânãr paraºutist, ea era o
preafrumoasã londonezã de 17
ani, rafinatã, ºi preocupatã de
soarta þãrii sale. Profitã împreu-
nã de o permisie a lui Norwood
Thomas, pentru o promenadã pe
Tamisa ºi magia a fãcut restul.
Prea multe detalii intime nu sunt
dezvãluite. Povestea de amor
fierbinte nu a durat, din cauza
precipitãrii debarcãrii în Nor-

MIRCEA CANÞÃR

O poveste de dragoste mistuitoareO poveste de dragoste mistuitoareO poveste de dragoste mistuitoareO poveste de dragoste mistuitoareO poveste de dragoste mistuitoare

Þara noastrã a primit din partea
Bruxelles-ului o autorizaþie tempo-
rarã pentru 171 de zile, timp în care
va putea sã-ºi trateze, din nou, se-
minþele de floarea-soarelui ºi po-
rumb, pentru însãmânþãrile de pri-
mãvarã, cu pesticide din clasa ne-
onicotinoidelor, ne-a precizat La-
urentiu Baciu, preºedintele Ligii
Asociaþiilor Producãtorilor Agricoli
din România (LAPAR). „Este im-
portant cã oficialii europeni au în-
þeles fenomenul, ºi anume cã, Ro-
mânia se aflã într-o situaþie ceva
mai specialã faþã de alte þãri, deoa-
rece se confruntã cu atacuri frec-
vente ale dãunãtorului Rãþiºoara
porumbului. O sãmânþã netratatã,
mai ales în zona de sud ºi sud-est
a þãrii, ar însemna o cultura ratatã.
Sunt în joc milioane de hectare”, a
declarat Laurenþiu Baciu.

Statistici crude, dar adevãrate
Din cele 2,5 milioane de hecta-

re cu porumb, din care peste 1
milion sunt situate în zona foarte
favorabilã de atac din sudul ºi sud-
estul þãrii, oare câte hectare sunt
tratate, an de an, împotriva dãunã-

mandia. Dupã sfârºitul rãzboiu-
lui, reîntors acasã în SUA, Nor-
wood Thomas a expediat, în
neºtire, scrisori fierbinþi, implo-
rând-o pe aceeaºi Joyce Morris
sã traverseze Atlanticul, pentru a
oficializa unirea lor. Frumoasa
londonezã nu a dat curs, nicio-
datã,  invitaþiilor din raþiuni acum
ignorate, considerând cã el - deja
cãsãtorit - dorea sã-ºi pãrãseas-
cã familia pentru ea. Mai clar, nu
i-a rãspuns niciodatã. ªi tãcerea
a durat 70 de ani. Dar, anul tre-
cut, Joyce, divorþatã dupã 30 de
ani de mariaj, a cerut ajutorul fiu-
lui sãu pentru a-l reîntâlni pe
Norwood prin internet. Într-un
articol tratând D-Day, apãrut
într-un ziar local din Virginia,
(SUA), fostul soldat american a
fost identificat. Fiul lui Joyce a
cerut ajutorul jurnalistului, care
era autorul articolului, iar acesta
a luat imediat contact cu Norwo-
od Thomas, vãduv dupã 2001,

întrebat dacã el o cunoaºte pe
Joyce Durrant, numele ei de fatã.
Rãspunsul nu a fost decât unul la-
pidar “Oh my God”. ªi dupã 70
de ani ei s-au reîntâlnit prin Sky-
pe. Povestea a devenit publicã ºi
sute de persoane au contribuit via
internet, pentru a-i plãti voiajul lui
Thomas Norwood în Australia,
unde trãia fosta sa mare dragos-
te. Aproape 7.500 dolari (6.600
euro) au fost strânºi, ºi compania
Air New Zeeland s-a angajat sã
suporte restul voiajului, încât
Sfântul Valentin îi va gãsi împreu-
nã pe cei doi. Siropoasã pentru
unii puriºti, umanã pentru alþii, mai
sentimentali, povestea este una
realã cu oameni, traversaþi de sen-
timente, îndoieli ºi obsesii, ajutaþi
de alþi oameni în momentele lor de
cumpãnã, spre a-ºi gãsi liniºtea su-
fleteascã deplinã, înaintea “marii
despãrþiri”. Un material epic sufi-
cient de dens pentru un roman de
dragoste teribil.

Pentru cinePentru cinePentru cinePentru cinePentru cine
îºi permite!îºi permite!îºi permite!îºi permite!îºi permite!

Mult discutata problematicã a utilizãri pesticidelor din clasa neonicotinoidelor,
care ar afecta albinãritul a fost tranºatã, recent, de Comisia Europeanã. Astfel,
culturile din primãvarã de floarea-soarelui ºi porumb pot fi tratate cu neonicoti-
noide, în baza unei autorizaþii temporare obþinutã în urma notificãrii pe care Liga
Asociaþiilor Producãtorilor Agricoli din România a fãcut-o la Bruxelles. Astfel,
riscul de a se ajunge la culturi agricole afectate este cât mai redus. Cu condiþia ca
fermierii sã ºi dispunã de banii necesar cumpãrãrii insecticidelor.

torului Rãþiºoara promubului? Din
statisticile MADR, suprafaþa me-
die a exploataþiei în România este
de 3,3 ha, numãrul fermelor care
practicã o agriculturã intensivã este
în jur de 12.000, în timp ce numã-
rul fermelor care fac agriculturã
extensivã de subzistenþã, cu o su-
prafaþã cuprinsã între 1 ºi 5 ha,
este în jur de 1 milion!

Având în vedere preþul inputu-
rilor, nu ºtim câþi dintre aceºti mici
fermieri îºi permit sã trateze semin-
þele de porumb. Mulþi dintre ei fo-
losesc sãmânþa „din pãtul” ºi cul-
tivã porumb în monoculturã. De
precizat cã, un litru de insecticid
având ca substanþã activã Imida-
cloprid  costã 473, 68 de lei!

Disputele cu apicultorii
sunt mai vechi

Despre o eventualã influenþã a
folosirii acestor pesticide asupra
albinelor, preºedintele LAPAR ne-
a declarat, contactat telefonic cã:
“Nu se întâmplã absolute nimic al-
binelor. La mine, în fermã, este plin
de stupi. Am vorbit ºi cu Ioan Fe-
tea, preºedintele Asociaþiei Crescã-

torilor de Albine din România ºi mi
s-a spus cã nu este nicio problemã
cu neonicotinoidele. Desigur, mai
sunt accidente, dar din cauza lip-
sei de expertizã tehnicã a crescã-
torilor de albine. Nu
de puþine ori, albine-
lor li se ia toatã mie-
rea ºi sunt obligate
sã se descurce cu
apã ºi zahãr. Pãi,
cum sã nu ai mor-
talitate, în asemenea
situaþie?”.

Crescãtorii de al-
bine îºi pun un mare
semn de întrebare,
dacã nu cumva per-
misivitatea folosirii
de pesticide pentru
culturile agricole are cel mai mare
impact negative asupra albinelor.
“În majoritatea statelor membre
U.E. neonicotinoidele (pesticidele)
sunt interzise prin legislaþia proprie.
Numai la noi se tot dau derogãri ºi
fermierii au voie sã le foloseascã
în fiecare an”, se aratã într-un co-
municat al Asociaþiei Crescãtorilor
de Albine din România. Neonicoti-
noidele sunt pesticide cu o toxici-

tate deosebit de puternicã. Aces-
tea au fost introduse pe piaþa eu-
ropeanã în anul 2000 fiind carac-
terizate printr-o mare eficienþã pen-
tru cã sunt de 7.000 de ori mai to-

xice decat Diclor-Difenil-Triclore-
tanul, mult cunoscutul (DDT).

Alte clarificãri vin
de la Comisia pentru Agricultu-

rã
Comisia pentru Agriculturã din

Camera Deputaþilor a discutat,
marþi, 08 februarie a.c., cu repre-
zentanþi ai fermierilor situaþia pro-
vocatã de protestele oierilor din de-

cembrie 2015. “Vom admite restric-
þii la perioada de pãºunat. Dar nu
atât de mari. Covorul natural trebu-
ie sã se refacã. Iar fermierii trebuie
sã respecte mult mai bine bunãsta-

rea animalelor. Fermierii sã
înþeleagã cã trebuie sã aibã
pãmânt, cât sã poatã hrãni
oile ºi în stabulaþie. Ce fa-
cem când afarã sunt -20 de
grade? Scoatem oile la pãs-
cut…ce?! Îmi aduc amin-
te de un banc legat de cali-
tatea laptelui. Întrebat un
medic, despre care ar fi cel
mai bun lapte, acesta rãs-
punde: laptele de mamã e
cel mai bun pentru copil,
cel de vacã e cel mai bun
pentru viþel ºi cel de caprã

e cel mai bun pentru ied!”, ne-a pre-
cizat Laurenþiu Baciu, preºedintele
Ligii Asociaþiilor Producãtorilor Agri-
coli din România. Referitor la pro-
testul oierilor acesta ne-a expus po-
ziþia sa: “Eu sunt ºi crescãtor de oi,
ºi vânãtor ºi fermier. Cei care mã-
nâncã vânatul nu sunt câinii cioba-
nilor, sunt câinii comunitari lãsaþi
prin pãdurile României, înfometaþi”.

VALENTIN CEAUªESCU
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În urma celor 10 percheziþii fã-
cute marþi în Craiova, procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova împreunã cu cei trei ancheta-
tori francezi prezenþi în Bãnie au
luat decizia sã-i reþinã, la finalul au-
dierilor, pe Claudia Zlotea, de 40
de ani, Ionuþ Fistogeanu, de 17 ani,
Roxana Gîscã, de 21 de ani, Adri-
an Ruicu, de 35 de ani, Albert Ia-

Reamintim cã, pe 20 octombrie
2015, seara, la ora 17.45, poliþiºtii
rutieri au fost anunþaþi prin apelul
unic de urgenþã 112 cu privire la
faptul cã, pe strada Henri Coandã,
din Craiova, a avut loc un accident
de circulaþie soldat cu rãnirea unui
pieton, iar ºoferul vinovat de pro-
ducerea evenimentului a pãrãsit
locul faptei. Poliþiºtii Biroului Ru-
tier Craiova ajunºi la faþa locului
au stabilit, în urma investigaþiilor
efectuate, faptul cã Marian Bãluþã,
de 26 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Fiat,
fãrã a poseda permis de conduce-
re, ajuns la trecerea de pietoni a
accidentat-o grav pe Mariana Ma-
tei, de 55 de ani, din Craiova care
traversa strada pe trecerea de pie-
toni. A dispãrut imediat de la locul
faptei, însã un martor al acciden-
tului a apucat sã reþinã numãrul de
înmatriculare al maºinii pe care o
conducea ºi le-a spus poliþiºtilor.
Fie din curiozitate, fie lovit de re-
muºcãri, ºoferul vinovat a trecut
din nou pe lângã locul unde acci-

Piaþa „Brazda lui Novac”, Piaþa
”Valea Roºie”, Piaþa ”Craioviþa
Nouã” ºi Piaþa Centralã au fost vi-
zate de razia Poliþiei Locale. Timp
de o sãptãmânã, un echipaj format
din 11 poliþiºti locali din cadrul Bi-
roului Activitate Comercialã, spri-
jiniþi de agenþi de la serviciile ope-
rative de ordine publicã, au des-
cins în fiecare piaþã ºi au controlat
toþi comercianþii, fie cã au fost so-
cietãþi economice sau producãtori
agricoli.

„S-a verificat respectarea regu-
lilor de comerþ pe domeniul public
ºi privat al municipiului Craiova,
prevenirea ºi combaterea activitã-
þilor comerciale ilicite. Noi am con-
trolat atât persoanele fizice, cât ºi
juridice autorizate dacã deþin do-
cumentele de însoþire a mãrfurilor
comercializate, iar în cazul produ-
cãtorilor agricoli dacã au certifi-
cate de producãtor. Au fost solici-
tate ºi buletinele de verificare me-

ªase craioveni arestaþi în cazul reþeleiªase craioveni arestaþi în cazul reþeleiªase craioveni arestaþi în cazul reþeleiªase craioveni arestaþi în cazul reþeleiªase craioveni arestaþi în cazul reþelei
de hoþi ºi cerºetori care acþiona în de hoþi ºi cerºetori care acþiona în de hoþi ºi cerºetori care acþiona în de hoþi ºi cerºetori care acþiona în de hoþi ºi cerºetori care acþiona în PPPPParisarisarisarisaris

Poliþia Localã a descinsPoliþia Localã a descinsPoliþia Localã a descinsPoliþia Localã a descinsPoliþia Localã a descins
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Poliþia Localã Craiova a fãcut, zilele trecute, o razie de propor-
þii în pieþele din municipiu. Au fost verificate toate societãþile

comerciale ºi producãtorii agricoli ºi au fost aplicate amenzi în
valoare de 6.500 de lei. Au fost confiscate ºi mai multe mãrfuri.

trologicã a aparatelor de cântãrit”,
a precizat Tavi Mateescu, directo-
rul Poliþiei Locale Craiova.

Potrivit conducerii Poliþiei Locale
Craiova, în timpul acestei razii, au
fost legitimate 82 de persoane ºi au
fost controlate 20 de societãþi co-
merciale ºi 17 producãtori agricoli.
„Un numãr de 11 persoane au fost
conduse la sediul nostru ºi au fost
verificate în baza de date. Le-am
aplicat sancþiuni în valoare de 5.500
de lei pentru comerþ ilicit ºi alte
sancþiuni de 1.000 de lei conform
regulamentului de gospodãrire a
oraºului Craiova, aprobat în 2009”,
a mai spus Tavi Mateescu. Poliþiºtii
locali au confiscat ºi mai multe
mãrfuri, printre care 440 de perechi
de încãlþãminte, douã haine de bla-
nã, o hainã de piele, patru geci ºi 26
de genþi (toate second-hand), 50 de
sticle cu parfum, 6 ceasuri, gablon-
þuri ºi un aspirator.

LAURA MOÞÎRLICHE

ªase persoane, trei bãrbaþi ºi trei femei, au fost
arestate preventiv pentru 30 de zile, ieri dupã-
amiazã, în urma descinderilor de marþi ale poliþiºtilor
ºi procurorilor DIICOT Craiova în cazul reþelei de
traficanþi de persoane ºi hoþi care acþiona în Franþa.
Anchetatorii francezi prezenþi la Craiova au emis
marþi seara, la finalul audierilor, mandate europene
de arestare pe numele celor ºase craioveni, iar
Curtea de Apel Craiova a dispus ieri arestarea suspec-
þilor în vederea demarãrii procedurillor de extrãdare.

mandiþã de 22 de ani ºi Carmen
Poenaru, de 38 de ani, toþi din
municipiu. Odatã cu reþinerea lor,
anchetatorii francezi au emis pe
numele celor ºase ºi mandate eu-
ropene de arestare, astfel cã aceº-
tia au fost prezentaþi, ieri dupã-
amiazã, Curþii de Apel Craiova pen-
tru confirmarea mandatelor ºi ares-
tarea preventivã. Judecãtorii Cra-

ioveni au emis pe numele craiove-
nilor mandate de arestare preventi-
vã pentru 30 de zile, urmând sã fie
demarate procedurile în vederea
extrãdãrii lor. Reamintim cã descin-
derile din Craiova s-au fãcut în ca-
drul unui dosar penal înregistrat la
Tribunalul din Meaux – Franþa ºi
instrumentat de Oficiul Central de
Luptã împotriva Delincvenþei Itine-
rante din cadrul Direcþiei Poliþiei
Judiciare a Jandarmeriei Naþionale
Franceze. Potrivit anchetatorilor, în
perioada 2014 – 2015, principalii
membri ai grupãrii ar fi racolat per-
soane din România pentru a se de-
plasa cu mai mulþi copii minori 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 trenurile de
mare vitezã care circulã pe terito-
riul Franþei (TGV) ºi locurile foarte
aglomerate (metrou, pieþe publice

etc.). Pe parcursul cercetãrilor, s-a
stabilit cã unii copii ar fi strâns în
anumite zile pânã la 7.000 de euro.

CARMEN ZUICAN

Craioveanul de 26 de ani
reþinut în octombrie 2015 pentru
patru infracþiuni la regimul
circulaþiei, dupã ce, fiind sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi
fãrã permis a accidentat grav o
femeie care traversa regulamen-
tar strada Henri Coandã din
Craiova ºi a fugit, ºi-a aflat
pedeapsa. Judecãtoria Craiova
l-a condamnat marþi, 9 februarie
a.c., la o pedeapsã de 1 an ºi 10
luni închisoare cu executare. În
plus, firma la care craioveanul
avea încheiatã poliþa obligatorie
de rãspundere civilã auto a fost
obligatã de judecãtori sã-i
achite victimei 40.000 lei daune
morale. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

dentase femeia, în timp ce poliþiº-
tii fãceau cercetãrile ºi mãsurãto-
rile, aºa cã aceºtia au observat ime-
diat maºina ce corespundea date-
lor oferite de martori ºi l-au oprit
pe ºofer, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj. Luat la în-
trebãri, acesta n-a vrut sã recu-
noascã nimic în prima fazã, dar
poliþiºtii l-au testat cu aparatul al-
cooltest, rezultând o concentraþie
de 0,63 mg/l alcool pur în aerul
expirat, au verificat în baza de date
stabilind cã nu are permis, aºa cã
tânãrul a cedat ºi a recunoascut cã
el a provocat accidentul. Victima a
fost transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova pen-
tru acordare de îngrijiri ºi tot aco-
lo a fost dus ºi ºoferul, însã pen-
tru recoltarea probelor biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. „Ce-
lui în cauzã i s-au recoltat probe
biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei, iar pe numele sãu poli-
þiºtii au întocmit dosar de cerceta-
re penalã pentru vãtãmare corpo-
ralã din culpã, pãrãsirea locului
accidentului, conducere fãrã per-
mis ºi conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. Marþi searã, în
baza probatorului administrat în
cauzã de poliþiºti s-a dispus conti-
nuarea urmãririi penale faþã de sus-
pect ºi reþinerea acestuia pe baza
de ordonanþã pe o perioadã de 24
ore”, a declarat la momentul res-
pectiv subcomisar Alin Apostol,

purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Pe 20 noiembrie Marian Bãluþã

a fost trimis în judecatã pentru toa-
te cele patru infracþiuni reþinute în
sarcina sa, iar marþi, 9 februarie
a.c. Judecãtoria Craiova a pronun-
þat sentinþa. În condiþiile în care
inculpatul ºi-a recunoscut faptele
ºi a cerut sã fie judecat în proce-
dura simplificatã, a afost gãsit vi-
novat de toate cele patru infracþi-
uni la regimul circulaþiei. Judecã-
torii au contopit pedepsele ºi au
decis ca Bãluþã sã primeascã o pe-
deapsã totalãd e 1 an ºi 10 luni în-
chisoare cu executare:  “contopeºte
cele patru pedepse aplicate în pe-
deapsa cea mai grea de 1 an ºi 4
luni închisoare, la care adaugã un
spor de 1/3 din totalul celorlalte
pedepse, respectiv 6 luni închisoa-
re, urmând ca inculpatul Bãluþã
Marian sã execute pedeapsa de 1
an ºi 10 luni închisoare”, se aratã
în sentinþa instanþei, craioveanul
fiind menþinut sub control judiciar.
Cât despre despãgubiri, firma de
asigurãri la care avea încheiatã
poliþa obligatorie de rãspundere ci-
vilã auto, SC Carpatica Asig S.A.,
trebuie sã-i achite victimei 1989 lei
daune materiale, 40.000 lei daune
morale ºi 2000 lei reprezentând
cheltuieli de judecatã. Hotãrârea
Judecãtoriei Craiova nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN
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Iarna nu a fost foarte grea nici
pentru locuitorii din comuna Cãlã-
raºi, care au ºi început sã-ºi plani-
fice culturile agricole din aceastã
primãvarã. Cartoful timpuriu este
primul cu care producãtorii agri-
coli vor ieºi în câmp la sfârºitul
acestei luni. Primarul Vergicã
ªovãilã ne-a explicat, ieri, cã ma-
joritatea celor care se încumetã sã
meargã pe aceastã culturã, deja îºi
pregãtesc acum terenul pentru cã,
peste maximum douã sãptãmâni,
tuberculii trebuie puºi în pãmânt.
”Este o tehnicã pe care oamenii au
perfecþionat-o de la an la an. Noi

Canalizare ºi pentru satul Sãrata
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Anul 2016 începe cu o veste extrem de
bunã pentru locuitorii din comuna Cãlã-
raºi. Localitatea de pe malul Dunãrii a fost
prinsã ºi în etapa II a Masterplanului de
apã ºi canal al judeþului, ceea ce înseamnã
cã ºi satul Sãrata va avea reþea de canali-
zare. Primarul Vergicã ªovilã a anunþat cã

lucrarea va merge foarte repede deoarece
s-a redimensionat conducta principalã de
deversare a apelor menajere ºi nu vor mai
fi necesare alte sãpãturi. Primãria Cãlã-
raºi intenþioneazã sã asfalteze ºi o parte din
drumurile pe sub care s-a lucrat la cana-
lizare ºi alimentare cu apã.

ieºim primii pe piaþã cu cartofi tim-
purii ºi datoritã solului nisipos care
este un mare avantaj aici. În fieca-
re an se cultivã, în medie, 300 de
hectare cu cartof timpuriu, iar pro-
fitul îi încurajeazã pe oameni sã o
ia de la capãt”, a precizat primarul
Vergicã ªovãilã.

Pregãtiri pentru
cultivarea cartofului
timpuriu

Cultura care vine din urmã este,
bineînþeles, cea de lubeniþã. Bos-
tanagii din anul acesta se pregã-
tesc ºi ei intens sã-ºi înfiinþeze hec-
tarele cu pepeni verzi. Potrivit pri-
marului, în aceastã perioadã, cul-
tivatorii se ocupã de realizarea pa-
tului de pãmânt pe care vor fi aºe-
zate plantele de lubeniþã. „Lubeni-
þã necesitã mai multã cãldurã de-
cât cartoful timpuriu ºi oamenii ºtiu
bine acest amãnunt. Acum, ei pre-
gãtesc ghivecele cu seminþe. Când
plantele vor mai creºte, le mutã în
câmp, nu înainte însã de a întinde
o folie specialã care le vor asigura

cãldura de la rãdãcinã. Pe deasu-
pra ºirurilor de plante, vor pune
arcade pe care, de asemenea, le vor
îmbrãca în folie. Noi numim
aceastã tehnicã «la tunel» ºi este
una foare eficientã”, ne-a explicat
Vergicã ªovãilã. În aceastã varã,
specialiºtii din cadrul Primãriei
Cãlãraºi spun cã se vor cultiva 800
de hectare cu pepeni verzi ºi pe-
peni galbeni.

O extindere de
30 de kilometri
de canalizare

O veste cu adevãrat
bunã pentru aceºti locuitori
este cã localitatea lor a fost
inclusã ºi în etapa a doua a
Masterplanului de apã ºi
canalizare a judeþului Dolj.
Acest lucru înseamnã cã
vor fi realizaþi încã 30 de
kilometri de canalizare me-
najerã, adicã diferenþa care
mai rãmãsese dupã ce s-a
implementat faza întâi. „Este vor-
ba de introducerea unei reþele de
20 de kilometri de canalizare în
satul Sãrata ºi 10 kilometri în sa-
tul Cãlãraºi. Când se va termina
ºi aceastã extindere, toatã comu-
na va avea apã ºi canalizare. Bu-
curia mea va fi foarte mare atunci
pentru cã toþi sunt locuitorii aces-
tei comune ºi toþi meritã sã bene-
ficieze de aceste utilitãþi”, a mai
spus ªovãilã. Potrivit acestuia,
lucrãrile la extindere vor merge
chiar mai repede decât primul ºan-
tier pentru cã nu va mai fi nevoie
sã se execute noi sãpãturi, fiind
redimensionatã conducta princi-
palã de colectare a apelor mena-
jere astfel încât sã-i preia ºi pe
ceilalþi abonaþi.

Branºamentele sunt
gratuite pentru toþi
locuitorii

Un punct bun este cã locuitorii
care se vor branºa la reþeaua de
canalizare nu trebuie sã plãteascã
nici un ban, branºamentul în sine ºi
manopera fiind acoperite din cadrul
proiectului. La fel se întâmplã ºi în
cazul alimentãrii cu apã. Spre deo-
sebire de alte localitãþi, autoritãþile
locale au negociat pentru ca toate
costurile suplimentare de racorda-
re la reþelele de utilitãþi sã fie supor-
tate din valoarea lucrãrii, lucru care
a fost acceptat de Compania de Apã
Oltenia care implementeazã Mas-
terplanul judeþean. În felul acesta,

localnicii sunt scutiþi de sume
care, pentru ei, sunt destul de
mari, având în vedere cã bran-
ºamentul la canalizare se ridicã
la 2000 de lei, iar racordul la re-
þeaua de alimentare cu apã la
suma de 1200 de lei. În total vor
fi peste 800 de branºamente ºi
500 de racorduri care sunt oferi-
te gratuit abonaþilor din Cãlãraºi.

Sala de festivitãþi
de la Sãrata
va fi inauguratã
în luna mai
Comuna Cãlãraºi a fost prinsã ºi

în Masterplanul de deºeuri. Prima-
rul Vergicã ªovãilã a explicat cã, în
scurt timp, vor fi împãrþite pubele-
le de gunoi pentru fiecare gospo-
dãrie. În plus, vor fi montate ºi 22
de tomberoane mari, unde se va
putea face colectarea selectivã a gu-
noaielor. ”Suntem prinºi în acest
proiect de 52 de milioane de euro ºi
sperãm ca pânã la sfârºitul acestui
an sã fie implementat. Scpãm de
folii, PET-uri ºi alte deºeuri care,
de acum, vor fi reciclate aºa cum
prevãd normele europene”, a spus
primarul din Cãlãraºi.

Tot într-o stare avansatã sunt
ºi lucrãrile de la sala de festivitãþi
care se ridicã în satul Sãrata. Con-
strucþia este ridicatã în totalitate, a
fost montat acoperiºul, iar acum
se lucreazã la interioare. În primã-
varã, când vremea va permite, ex-
teriorul va fi vopsit, clãdirea ur-
mând sã fie inauguratã de ziua co-
munei, pe 21 mai.

Miss Dragobete
Dragobetele, sãrbãtoarea româ-

neascã a îndrãgostiþilor, va fi sãr-
bãtorit cu un spectacol special. Pe
scena cãminului cultural, vor urca
mult îndrãgiþii dansatori ai Ansam-
bului Folcloric ”Bordeiaºul” din
localitate care îi vor delecta pe
spectatori. Surpriza evenimentului
va fi concursul de Miss pe care îl
vor organiza Primãria.

Discuþii cu cetãþenii
comunei pe buget

Peste 450 de persoane au parti-
cipat, la sala de festivitãþi a comu-
nei Cãlãraºi, la dezbaterea pe mar-
ginea bugetului localitãþii pentru anul
2016. Primarul Vergicã ªovãilã i-a
invitat pe consãteni la discuþii de-
spre modul în care se vor cheltui
banii acestui an. Au fost prezentate
investiþiile realizate pânã în prezent,
cele aflate în curs de execuþie, dar
ºi proiectele propuse pentru viitor.
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Având în vedere dezbaterea iniþiatã de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice cu privire la planurile ca-
dru din învãþãmântul preuniversitar, cla-
sele V-VIII, profesorii de Istorie din în-
vãþãmântul doljean, profesorii din me-
diul universitar craiovean, împreunã cu
Societatea de ªtiinþe Istorice din Româ-
nia, Filiala Dolj îºi exprimã urmãtoarele
puncte de vedere:

- Niciuna din cele trei variante ofi-
ciale propuse pânã acum de Comisia de
la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei ºi o
aºa-zisã a patra propunere avansatã în
presã de o parte a membrilor Comisiei
sus-numite nu corespunde realitãþilor
actuale din învãþãmântul preuniversitar.

- Comisia constituitã nu este repre-
zentativã, nefiind cooptat în cadrul
acesteia nici un profesor de Istorie, în
condiþiile în care se discutã despre dis-
ciplina Istorie ºi numãrul de ore distri-
buitacesteia.

- Întrucât învãþãmântul românesc este
parte componentã a spaþiului educaþio-
nal european, unde se regãsesc între 3 ºi
5 ore de Istorie pe sãptãmânã, conside-
rãm cã ºi din acest punct de vedere tre-
buie sã ne aliniem la standardele europe-
ne de învãþãmânt.

- Solicitãm introducerea în planu-

COMUNICAT
rile cadru a douã ore de Istorie la cla-
sele V-VIII.

Disciplinele pe care Comisia inten-
þioneazã sã le introducã, ºi anume:

• Educaþia pentru drepturile copi-
lului (clasa a V-a)

• Educaþia interculturalã (clasa a VI-a)
• Educaþia pentru cetãþenie democra-

ticã (clasa a VII-a)
• Educaþia economicã (clasa a VIII-a),

nu corespund cerinþelor reale ale învãþã-
mântului românesc.

Totodatã, este necesarã o transparen-
þã totalã în ceea ce priveºte dezbaterile ºi
deciziile Comisiei întrunite la MENCS.

În sprijinul argumentaþiei noastre in-
vocãm doar câteva dintre principiile in-
cluse în Recomandarea 15 din 2001 pri-
vind predarea Istoriei în Europa în seco-
lul al XXI-lea adoptatã de cãtre Comite-
tul de Miniºtri al Consiliului Europei la
31 octombrie 2001. Conform acesteia
predarea Istoriei trebuie:

- Sã ocupe un loc central în educaþia
unor cetãþeni responsabili ºi implicaþi ac-
tivi în societate.

- Sã fie un factor decisiv în reconci-
lierea, cunoaºterea, înþelegerea ºi respec-
tul reciproc între popoare.

- Sã contribuie la cunoaºterea moºte-
nirii istorice europene.

Conform adresei nr.279/04.02.2016 a
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice, toate inspectoratele ºcolare ju-
deþene trebuie sã realizeze toate condiþiile
necesare simulãrii tehnice a examenelor de
Evaluare naþionalã (elevii din cls. a VIII-a)
ºi de Bacalaureat (cei din cls. a XI-a ºi a
XII-a). Practic, este vorba despre încercãri

ªcolile din Dolj,
pregãtite pentru simulãri

tehnice, fãrã subiecte reale ºi fãrã participa-
rea elevilor, în pregãtirea adevãratelor simu-
lãri, care vor avea loc în februarie – martie.
Astfel, pe 17 – 18 februarie, se va va face o
probã a transferului, în sistem informatizat,
a subiectelor pentru Evaluarea naþionalã, iar
pe 2-3 martie acelaºi proces va avea loc în
ceea ce priveºte Bacalaureatul. „La nivelul

Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, am demarat pregãtirile pentru
organizarea simulãrii Evaluãrii naþi-
onale ºi a Bacalaureatului, fiind
emise decizii în ceea ce priveºte
componenþa comisiilor la nivelul fie-
cãrei instituþii de învãþãmânt, , aces-
tea întrunindu-se ºi stabilind modul
de desfãºurare a simulãrilor, în con-
formitate cu metodologia ºi preci-
zãrile ministerului. De asemenea, am
solocitat, tuturor ºcolilor, sã trans-
mitã opþiunile opþiunile elevilor pen-
tru proba „la alegere”, la Bacalau-
reat, ºi compinenþa comisiilor ”, a
precizat prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general al ISJ
Dolj ºi preºedinte al Comisiei Ju-
deþene a examenului de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Sãptãmâna trecutã, prof.
Alexandrina Thorwachter,
director al Colegiului Naþional
„Carol I”, ºi unul dintre
adjuncþii sãi,   prof. Rãzvan
Jenaru, ºi-au prezentat
demisia, din motive personale.
Ieri, în cadrul Consiliului de
Administraþie al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, la
propunerea inspectorului
general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, s-a
stabilit noua conducere a
Colegiului Naþional „Carol I”.
Astfel, prof . Anca Pricinã a
fost numitã în funcþia de
director¸ prof.  Laura Crã-
ciunoiu va fi adjunct, iar
prof.  Lucian Chilom  ºi-a
pãstrat postul de director
adjunct.

Douã cadre
cu experienþã

Noile numite în funcþii au
experienþã în domeniu ºi, mai

Ieri, în cadrul Consiliului de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, s-a stabilit
noua conducere a Colegiului Naþional „Carol I”.
Conform legislaþiei, s-a stabilit formula de mana-

gement, din cea veche fiind pãstrat doar unul
dintre directorii adjuncþi. Cadrele didactice care
preiau prerogativele de conducere sunt cu state
vechi în învãþãmânt, inclusiv în „Carol I”, având

ºi experienþa anilor de inspecþie.

mult, chiar în cadrul instituþiei
de învãþãmânt unde au fost
desemnate în funcþii de
conducere, urmând ca, în
perioada imediat urmãtoare,
sã-ºi prezinte planul de
management. „Am o experien-
þã în învãþãmânt, din 1987.
Între 2003 – 2005, am fost la
ISJ Dolj, ca inspector de
specialitate – „limba ºi litera-
tura românã ”. În 2005, am
fost director adjunct al ªcolii
Gimnaziale „Nicolae Bãlces-
cu”, apoi, din 2006 pânã în
2009, am fost director „plin”.
Am venit la ISJ, dar m-am
întors, în 2010, la ªcoala
„Bãlcescu”, pânã în 2012,
când am revenit, ca inspector
de specialitate la ISJ Dolj,
unde am activat pânã în 2015.
Am foarte multe obiective de
realizat ºi cred cã trebuie
prezentate”, a declarat prof.
Anca Pricinã, care, din 2007,
este ºi membru în Corpul de
Control al ministrului de
resort. La rândul sãu, prof.

Laura Crãciunoiu ne-a preci-
zat: „Eu sunt ºi absolventã al
Colegiului „Carol I” ºi, de 17
ani, sunt titularã aici, la
catedra de „limba ºi literatura

românã”. În 2009, am lucrat
la ISJ Dolj, ca director de
imagine sau, dacã vreþi, ca
purtãtor de cuvânt al institu-
þiei. Este o onoare pentru mine

ºi  cred cã pot duce la bun
sfârºit ceea ce mi-am propus,
în colabirare cu întreaga
echipã managerialã. ”

CRISTI PÃTRU
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Proiectul a prevãzut reabilita-
rea, modernizarea clãdirilor exis-
tente, extinderea ºi refuncþiona-
lizarea unora dintre acestea, cre-
area de condiþii conform unor
norme de elitã pentru desfãºura-
rea proceselor educaþionale.  Ast-
fel, au fost amenajate la standar-
de europene spaþii destinate pre-
dãrii cursurilor, desfãºurãrii la-
boratoarelor, spaþii pentru birou-
rile profesorilor, pentru consul-
taþii, secretariat, dar ºi birourile
de informare. De asemenea, a
fost construitã o bazã sportivã ºi
au fost amenajate spaþii ultramo-
derne de cazare dotate la nivel
hotelier. Proiectul a fost realizat
de firma Getrix din Craiova, iar
constructorul capusului a fost SC
Recon SA. Atât arhitectul ºef,
Marian Trif, cât ºi acþionarul ma-
joritar al firmei de construcþii,
Marian Petcu au fost ieri pre-

zenþi, susþinând importanþa aces-
tor proiecte, mai ales din punct
de vedere al dezvoltãrii resursei
umane. „Aþi vãzut doar o parte
din campusul  „Mecanicã”, este
de fapt o foarte micã parte iar
prin inaugurarea de astãzi ( n.r
ieri) nu s-a dorit altceva  decât
un omagiu adus întregii comuni-
tãþi academice craiovene, un
omagiu adus profesioniºtilor de
excepþie, acestei echipe minuna-
te formatã din reprezentanþi ai
Agenþiei Regionale de Dezvolta-
re Sud-Vest Oltenia, arhitecþi,
constructori, care au fãcut posi-
bil transformarea unui vis în re-
alitate. De fapt astãzi ( n.r ieri)
asistãm cu toþii la un minunat
curs de arhitecturã ºi construcþii
civile. Aþi vãzut pânã acum un
þesut urban fracturat compus
dintr-o clãdire veche, de patri-
moniu ºi înconjurat de clãdiri
care pãreau nesemnificative, spe-
cifice construcþiilor anilor 1950-
1960... Totul integrat într-un
spaþiu arhitectural dinamic ºi
foarte modern. Povestea de suc-

La standarde europene…

Campusul Facultãþii de Mecanicã în care s-au
investit 10 milioane de euro, din fonduri europene,

a fost inaugurat ieri, cu mare fast, în prezenþa
prof.univ.dr Gigel Paraschiv, ministru secretar de
stat în Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi a pre-
ºedintelui Consiliului Naþional al Rectorilor din

România, fost ministru al MEC, prof.univ.dr Sorin
Câmpeanu. Invitaþia a fost onoratã ºi de reprezen-

tanþii administraþiei publice locale ºi centrale.

Prof.univ.dr Sorin Câmpeanu:
„Universitatea din Craiova a înregistrat în ultimul timp foarte multe pro-

grese ºi este pe un loc fruntaº, pe care, din pãcate, nu se regãsesc multe
dintre facultãþile din România. Apreciez Universitatea din Craiova nu numai
din punct de vedere al infrastructurii, dar am constatat o preocupare ºi în
ceea ce priveºte poziþionarea în ratingurile internaþionale Apreciez Universi-
tatea din Craiova nu numai din punct de vedere al infrastructurii, dar am
constatat o preocupare ºi în ceea ce priveºte poziþionarea în ratingurile
internaþionale. Am observat o atenþie acordatã programului de studiu ºi mai
ales am observat o atenþie acordatã studenþilor ºi accesul acestora la un act
educaþional de calitate. Chiar proiectul de astãzi, spuene foarte multe. Fap-
tul cã v-aþi gândit sã dezvoltaþi infrastructura didacticã ºi de cercetare,
þinând cont ºi de infrastructura socialã -de partea de cãmin. Aþi lansat o
provocare…”

Prof.univ.dr Gigel Paraschiv:
„Vreau sã vã mulþumesc pentru invitaþie. Domnul decan le-a mulþumit

celor implicaþi în proiect. Eu nu vreau sã le mulþumesc, ci vreau sã-i felicit.
Vreau sã vã spun cã atunci când eram sunat de cineva din Craiova ºi
spunea cã vine la Bucureºti, eu trebuia deja sã mã gândesc la o soluþie,
pentru cã sunt oameni care ºtiu ce vor ºi dacã ºtiu ce vor, nu se lasã pânã
nu rezolvã problema. Acesta este motivul pentru care vã felicit astãzi ( n.r
ieri).  Dacã vreþi sã devinã cu adevãrat cel mai mare campus din þarã
trebuie sã aveþi în continuare rezerve de curaj, de credinþã, de idei, de
dorinþã…”

Arhitect Maria Trif, SC Getrix SA, firma care a fãcut proiectul:
„Provocarea  fost din partea Universitãþii, din Craiova în calitate de be-

neficiar de a face toate aceste  obiective într-un singur mare proiect de
investiþii. Sigur cã nu a fost uºor nici pentru echipa de proiectare, care nu
este formatã numai din arhitecþi sau numnai din arhitecþi cu experinþã, ci ºi
din foarte mulþi arhitecþi tineri. Echipa a fost formatã aºadar, din mai mulþi
tineri, cu diverse specializãri ºi toþi ºi-au adus contribuþia  la acest proiect”

Prof.univ.dr Dan Claudiu Dãniºor, rectorul Universitãþii din Craiova:
„Este o onoare pentru mine sã fiu astãzi ( n.r ieri) la finalul unui proiect

care reprezintã cel mai bine Universitatea din Craiova. Vreau sã vã spun
cã în mod clar cã Universitatea din Craiova este o universitate de cerce-
tare avansatã, iar proiectul pe care Facultatea de Mecanicã în finalizeazã
astãzi, aduce cercetarea ºtiinþificã în prim plan, ºtim cu toþii de clãdire
frumoasã de cercetare ºi de studiu au putut sã realizeze colegii noºtri.
Este o tendiþã pe care Universitatea trebuie sã o pãstreze ºi sã o încuraje-
ze. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare este prioritarã pentru noi, iar
Senatul a stabilit cã una din preocupãrile noastre va fi atragerea de fon-
duri europene. Universitatea din Craiova este centralã în mod real pe
studenþi. Acest campus o dovedeºte…”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ces al acestui proiect nu s-a ter-
minat, va continua cu moderni-
zarea completã a acestui spaþiu
devenind cel mai frumos cam-
pus universitar din þarã. Un spa-
þiu în care predarea, cercetarea,
învãþarea, relaxarea, viaþa stu-
denþeascã se domolesc în cel
mai fericit mod posibil”, a subli-
niat prof.univ.dr Cristiana Teo-
dorescu, prorectorul Universitã-
þii din Craiova.

Sãli de proiectare
dotate cu echipa-
mente ºi soft-uri
de ultimã generaþie

Tot cu fonduri europene, au
fost achiziþionate ºi implementa-
te echipamente ºi aparaturã de
laborator de ultimã generaþie. În
acelaºi timp, a fost realizatã o in-
frastructurã modernã ºi perfor-

mantã pentru biblioteca facultaþii
cu acces direct la informaþia ºtiin-
þificã de actualitate. Principalul
scop al proiectului este de a asi-
gura un proces educaþional la
standarde europene, de a creºte
rolul economic, social ºi cultural
al centrului universitar, precum
ºi de a creºte postofoliul de co-
laborãri cu instituþiile ºi universi-

tãþile naþionale ºi internaþionale.
„În calitate de decan al Facultãþii
de Mecanicã pot sã spun cã sunt
un om fericit, pentru cã am reu-
ºit sã implementãm un proiect
complex, un proiect frumos, un
proiect dedicat studenþilor. Aº
vrea sã vã spun cã viitorul Fa-
cultãþii de Mecanicã a fost o pre-
ocupare permanentã al întregu-
lui corp didactic al Facultãþii de
Mecanicã, iar acest viitor a înce-
put sã prindã contur graþie aces-
tui proiect de reabilitare ºi mo-
dernizare. Acesta este un proiect
cu caracteristici speciale. Este
primul proiect din þarã care tra-
teazã într-un sistem integrat de o
înaltã calitate ºi în acelaºi timp,
spaþiile de învãþare ºi spaþiile de
cazare. Proiectul acesta plaseazã
Facultatea de Mecanicã în plin
secol al XXI-lea, printr-o infras-
tructurã educaþionalã modernã,
cu dotãri de ultimã orã ºi cu spa-
þii speciale de învãþare pentru stu-
denþi. Aþi vãzut ºi clãdirea de la-
borator, unde sunt sãli de pro-
iectare dotate cu echipamente ºi
soft-uri de ultimã generaþie.
Aceastã trecere subtilã de la cã-
min la complexul de laborator este
ceva special ºi acest lucru face
ca acest proiect sã fie special...”,
a prezentat prof.univ.dr Nicolae
Dumitru, decanul Facultãþii de
Mecanicã.
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Numele lui Dan Emil Cioclea a
fost pus pentru prima datã în legã-
turã cu o mare descoperire arheo-
logicã în judeþul Dolj la jumãtatea
lunii ianuarie a anului trecut. Pasio-
nat de istorie, cum se declarã, ºi
deþinãtor autorizat de detector de
metale, acesta a dat atunci peste un
inventar metalic format din 9 piese,
îndeosebi de armament, aparþinând
unor rãzboinici celþi, toate cu o ve-
chime de peste 2000 de ani. Tot anul
trecut, în Ajunul Crãciunului – când
probabil consãtenii sãi beau rachiu
ºi dãdeau în clocot sarmalele –, Cio-
clea bãtea terenurile din împrejuri-
mile Desei ºi declara la Primãrie cã
a gãsit, în punctul cunoscut sub
numele „Balta Stoicãi”, un tezaur.
220 de monede de argint, care s-au
dovedit a fi denari romani imperiali,
l-au fãcut pe om sã creadã cã a dat
norocul peste el taman de Naºterea
Domnului! Nici prin minte nu i-a
trecut câte probleme îi ies în cale
odatã cu comoara…

ªi-a cumpãrat detectorul
de metale din banii pentru

repararea acoperiºului casei.
„Mai sã divorþez din cauza asta!”

Dar cine este Dan Emil Cioclea
ºi cum a reuºit þãranul din Desa sã
treacã de la sãpatul pãmântului la
„scormonitul” acestuia cu aparatul
de detectat metale? Are 57 de ani, a
absolvit liceul ºi a fãcut din istorie
ºi arheologie un hobby, ne spune.
„Eu citesc, sunt documentat. Cu-
nosc ºi istoria, dar cunosc ºi gra-
matica limbii române. ªtiu ºi supi-
nul verbului a fi!”, ne asigurã. A lu-
crat o vreme în industrie, iar dupã
revoluþie, închizându-se multe fa-
brici, s-a apucat de agriculturã. La
þarã, lipsurile sunt multe, iar banii,
mai mereu puþini. Aºa cã familia lui

Câte bucurii, atâtea necazuri par sã îi aducã descope-
ririle arheologice pe care le-a fãcut în ultimul an cãu-
tãtorului de comori de la Desa. Dupã ce, din cauza lip-
sei experþilor evaluatori, nu îºi poate primi recompen-
sa de 30% din valoarea armelor celtice gãsite în ianua-
rie 2015, acum Dan Emil Cioclea riscã sã piardã ºi de-
tectorul de metale pe care îl deþine legal.

Muzeul Olteniei îl acuzã cã, în decembrie 2015, a dis-
trus „definitiv ºi ireversibil” un sit arheologic în proce-
sul de recuperare a unui tezaur cu 220 de monede de ar-
gint – denari romani imperiali –, în acest sens sesizând
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj ºi Direcþia Ju-
deþeanã pentru Culturã Dolj ºi solicitând aplicarea de
sancþiuni. Omul se apãrã spunând cã a respectat legea ºi

MAGDA BRATU

s-a chibzuit
cum a putut
pentru a
s t r â n g e
suma nece-
sarã reparã-
rii acoperiºului casei. În mintea lui
Cioclea încolþise însã, de ceva timp,
alt gând… „Mai vãzusem pe la tele-
vizor aparate de-astea, pe la cei care
gãseau comori. Am vãzut cã se dã-
deau recompense ºi m-am gândit
cã se poate trãi ceva mai bine din
asta. Cã din agriculturã… se trãieº-
te greu”, povesteºte omul.

Prin 2014 a decis sã-ºi cumpere
un detector de metale: „Soþia ple-
case în Italia, sã munceascã pentru
o lunã. Am prins momentul ºi mi-
am cumpãrat unul. Investiþia a fost
o avere: cu autorizaþie cu tot – în
jur de o mie de euro! Am avut nu-
mai probleme dup-aia… Mai sã di-
vorþez din cauza asta! Ea nu a fost
de acord, zicea sã fi fãcut acoperi-
ºul casei. Acum, ca ºi mine, trage
speranþe cã om face ceva cu el…”,
spune bãrbatul, adãugând cã iese „la
detectat” în timpul liber ºi... din purã
pasiune. „Mai sunt care au aparate,
dar unii se plimbã degeaba cu ele,
cã îþi mai trebuie ºi altceva…”, ne
spune ºi aratã spre cap.

N-a fost singura pãþanie la pri-
mirea detectorului! „Când l-a adus,
curierul nu mi-a luat banii pe el:
dintr-o greºealã, figura ca achitat!
Dar am zis cã nu e bine sã nu plã-
tesc. Dacã eu plec din start aºa,
Dumnezeu nu-mi ajutã. Am sunat
la cei care mi l-au trimis ºi le-am
spus. Iar la douã sãptãmâni am gã-
sit armele celtice!”, povesteºte aces-
ta. Peste alte trei sãptãmâni scotea
la ivealã un inventar de 52 de piese,
majoritatea de epocã romanã –
monede, inele de argint cu model
floral, fibule din bronz, pandantive,

brãþãri –, intrate, ca ºi obiectele
aparþinând rãzboinicilor celþi, în pa-
trimoniul Muzeului Olteniei.

Acuzat de „distrugerea definitivã
ºi ireversibilã a sitului arheologic

în care au apãrut monedele”
Ca ºi atunci, Cioclea se vrea om

cinstit ºi acum, când muzeul îl acu-
zã de distrugerea unui sit arheolo-
gic. Povestea nu este deloc simplã
ºi, dacã se dovedeºte cã a încãlcat
legea, s-ar putea încheia pentru el
cu sancþiuni serioase. În raportul
întocmit dupã cercetarea la faþa
locului, la sfârºitul anului trecut,
arheologul expert dr. Florin Ridi-
che, manager al muzeului, menþi-
oneazã cã s-au constatat „existen-
þa mai multor gropi fãcute de des-
coperitor pentru recuperarea tutu-
ror monedelor” ºi „diferenþa de
culoare a solului dintre zona unde
au apãrut monedele ºi restul tere-
nului agricol, ce sugereazã o inter-
venþie recentã cu un utilaj agricol
mecanizat”. În plus, „pe toatã zona
cercetatã, la suprafaþã, s-au gãsit
materiale arheologice ceramice
fragmentare de epocã romanã”.

În adresa nr. 291/05.02.2016
înaintatã Inspectoratului  de Poliþie
al Judeþului Dolj – Serviciul de In-
vestigaþii Criminale, Muzeul Olteniei
aratã cã descoperirea lui Cioclea nu
se situeazã în cadrul legal: «În con-
diþiile în care descoperitorul tezau-
rului monetar nu a oprit imediat
sãpãturile, dupã apariþia primelor
bunuri arheologice, s-a ajuns la
distrugerea definitivã ºi ireversibi-
lã a sitului arheologic în care au

apãrut aceste monede, sit care ar fi
putut oferi mai multe date istorice
referitoare la descoperire. Astfel, au
fost încãlcate prevederile Ordonan-
þei Guvernului nr. 43/2000, repu-
blicatã, privind protecþia patrimo-
niului arheologic ºi declararea unor
situri arheologice ca zone de inte-
res naþional, Cap. II, art. 5, alin.
8, în care se spune cã „se instituie,
din momentul descoperirii de bu-
nuri arheologice, pentru o perioa-
dã ce nu poate depãºi 12 luni, regi-
mul de protecþie pentru bunurile ar-
heologice ºi zonele cu potenþial ar-
heologic, în vederea cercetãrii ºi sta-
bilirii regimului de protejare”. Dis-
trugerea unui sit arheologic se înca-
dreazã în prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 43/2000, republica-
tã, Cap. VI, art. 28, alin. 1, lit. a».

Muzeul Olteniei cere „confisca-
rea aparatului ºi aplicarea

sancþiunilor prevãzute de lege”
Prin aceeaºi adresã se sesizeazã

faptul cã, luna trecutã, mai precis
pe 15 ianuarie, Cioclea a predat Pri-
mãriei Desa, pentru a fi donat Mu-
zeului Olteniei, un obiect, „topor de
luptã celtic din bronz” descoperit în
punctul numit „Uturinu”, aºa cum
reiese din actul de predare înregis-
trat cu nr. 168/15.01.2016. «Dupã
cum se observã, acest obiect a fost
donat, în timp ce tezaurul monetar
descoperit cu numai trei sãptãmâni
înainte a fost predat, urmãrindu-se
evident în acest ultim caz obþinerea
recompensei prevãzute în Legea
182/2000 privind protecþia patrimo-
niului cultural naþional mobil, art.
49, alin. 4. Din cunoºtinþele noas-
tre, nu existã în legislaþie modali-
tatea de a dona obiecte ce aparþin
patrimoniului cultural naþional
mobil, descoperite ca urmare a fo-
losirii detectorului de metale de
persoane fizice sau de entitãþi juri-
dice autorizate, ci doar procedura
de a preda. De asemenea, ne pu-
nem fireasca întrebare pe ce criterii
sau în baza cãrei autorizãri a decis
d-nul Emil Cioclea sã evalueze cã
un tezaur monetar din argint este
mai important decât un obiect de
bronz, luând hotãrârea, la final, cã
unul trebuie predat ºi celãlalt trebu-
ie donat autoritãþilor», se mai aratã
în document. În concluzie, Muzeul
Olteniei solicitã confiscarea tezauru-
lui ºi, pentru a preveni cazuri ase-
mãnãtoare pe viitor, retragerea drep-
tului de a mai folosi detectorul de
metale lui Dan Emil Cioclea, „cu
confiscarea aparatului ºi aplicarea

sancþiunilor prevãzute de lege”.
O altã adresã a fost înaintatã Di-

recþiei Judeþene pentru Culturã Dolj
– instituþie care are între atribuþii ºi
expertizarea obiectelor susceptibile
de a face parte din patrimoniul cul-
tural naþional –, muzeul specificând
cã existã suspiciunea cã tezaurul
«nu se încadreazã în prevederile
Legii nr. 182/2000 privind protec-
þia patrimoniului cultural naþional
mobil, art. 46, alin 1, coroborat cu
prevederile de la art. 49, alin. 1,
atunci când ne referim la regimul
de proprietate al terenului pe care
s-a fãcut descoperirea. Ca atare,
pânã la stabilirea regimului de pro-
prietate al terenului, nu pot fi apli-
cate prevederile Legii nr. 182/2000,
art. 49, alin. 4, ºi, implicit, nici
efectuarea expertizãrii tezaurului.
Vã solicitãm sã fie clarificate aces-
te aspecte ce þin de aplicarea legis-
laþiei în vigoare».

Cu tezaurul sub picioare,
în Ajunul Crãciunului! „Dupã
intuiþie mã duc. Paranormal

nu sunt, vã spun sincer!”
Miza întregii poveºti este una mare

pentru Dan Emil Cioclea, care ºtie
prea bine ce sumã frumuºicã i-ar
putea reveni dupã evaluarea tezau-
rului monetar recent descoperit.
Gândul cã ar pute-o pierde, ba, mai
mult, cã ar putea rãmâne ºi fãrã de-
tectorul de comori în care a investit
atâþia bani, l-a speriat pe om într-atât
încât, cum-necum, a gãsit suma
necesarã sã-ºi angajeze un avocat.
L-ar putea apãra mai bine, zice, de-
cât o face el istorisind lucrurile aºa
cum susþine cã s-au petrecut. Mai
exact, mânat de intuiþie – pe care
spune cã s-a bazat întotdeauna în
descoperirile sale –, Cioclea a ajuns
în Ajunul Crãciunului cu tezaurul sub
picioare. A plecat singur în cãutãri,
cum face de obicei. „Nu iau pe ni-
meni cu mine. Chiar mã deranjeazã
altcineva. (...) Dupã intuiþie mã duc.
Paranormal nu sunt, vã spun sin-
cer!”, ne asigurã bãrbatul.

«E un teren agricol acolo, la 3
km jumãtate, 4 km maxim de Desa.
Se cheamã „Balta Stoicãi”. E al unei
persoane particulare. Sunt oameni
de la mine de pe stradã, mi-au dat
acceptul cã intru, nu e problemã.
Eu mai trecusem pe-acolo. Era o
zonã unde mi s-a pãrut mie cã nu e
cercetatã, dupã cum erau terenul,
formele de relief. Cã am o intuiþie
din asta... ªi am dat cu detectorul.
Dând acolo, hopa! La un moment
dat a început sã sune, dar suna re-
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cã nu este un impostor, cum reprezentanþii muzeului în-
cearcã sã arate. Dovadã ºi faptul cã mereu a vrut sã le dea
o mânã de ajutor, însã în ultima vreme aceºtia i-au refu-
zat colaborarea. „De când am luat detectorul, mi-au în-
tors spatele. Li se pare, poate, cã eu îi eclipsez prin des-
coperiri. Poate îi deranjez…”, spune Cioclea.

Nemulþumit cã imaginea de om cinstit i-a fost afecta-
tã în comunã, dar gândind ºi la eventualitatea compli-
caþiilor care ar putea apãrea odatã cu sesizãrile fãcute
de muzeu, bãrbatul de 57 de ani ºi-a angajat un avocat.
Cum va ieºi basma curatã din toatã povestea cu tezaurul
monetar rãmâne de vãzut… Pânã atunci, Cioclea conti-
nuã „vânãtoarea” de comori istorice, pentru care mãr-
turiseºte cã are o realã pasiune. Dacã, pe lângã bucurii,
îi aduce ºi un ban în plus, cu atât mai bine!

petat. Mi-am dat seama dupã zgo-
mot cã sunã a monezi, cã am gãsit
ãlea 52 de piese ºi tot la fel îmi suna,
acelaºi zgomot. Dar monede de
suprafaþã, nu mi-a indicat aparatul
o adâncime», a povestit Cioclea,
adãugând cã a gãsit aproape toate
monedele în acelaºi loc. „Era o con-
centraþie mare aici ºi câteva, vreo
cinci-ºase, mai rãsfirate pe o su-
prafaþã mai mare”. Are ºi o explica-
þie pentru asta: „Oala cu monezi a
fost scoasã de un plug cu brãzda-
rul mare, de-astea de-au apãrut
acum, moderne. Trecând discul la
arãturã, a spart-o”.

„Vreau sã colaborez
în continuare cu ei, dar de când
am luat detectorul mi-au întors

spatele. Poate cã îi eclipsez
prin descoperiri...”

Bãrbatul susþine cã terenul – aflat
la aproximativ 7 km de situl arheo-
logic în care, de ani buni, Muzeul
Olteniei face cercetãri – „era arat,
era pregãtit pentru semãnatul po-
rumbului” când a gãsit tezaurul. „În
decembrie, am fost acolo împreu-
nã cu domnul Florin Ridiche ºi cu
doi arheologi de la muzeu, pe care
i-am cunoscut în anii trecuþi, când
am colaborat la sãpãturile lor, ºi cu
doi subofiþeri de la Postul de Poliþie
Desa. Am mers, le-am arãtat zona
ºi au constatat. Ce li s-a fi pãrut lor
nu ºtiu… Cã cicã nu corespunde

pãmântul. N-avea cum! Arãtura se
face din iunie. Dupã ce s-a treierat
grâul, lumea, ca sã distrugã buruie-
nile, sã nu se mai regenereze pirul,
arã. Dar ei au zis cã s-ar fi fãcut de
curând altã arãturã. Aºa au consi-
derat, cã e diferenþã de sol. Eu n-
am constatat nimic. Ce am fãcut
eu… am spãlat monezile, cã erau
mizerabile, nu puteam sã le predau
aºa, dar nu le-am luat patina. Le-am
spus cã am sãpat doar cu o lopãþicã
pentru monedele împrãºtiate. Restul,
v-am zis, au fost toate la un loc. Era
o nebunie sã ar! Ce rost avea? Ce sã
caut mai jos, dacã ele erau scoase
de lama plugului! Nu mã înþelegeþi
greºit: cu lopãþica n-am sãpat la rând,
ci ici-colo, la o adâncime de 15-20
cm, cã mai jos nu avea rost”, a mai
povestit Cioclea – singura persoanã
din Desa care deþine în prezent de-
tector de metale.

Fotografiile care însoþesc ra-
portul arheologilor, ataºate sesizã-
rilor fãcute de Muzeul Olteniei la
Inspectoratul de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj ºi Direcþia Judeþeanã pen-
tru Culturã Dolj, vin sã contrazicã
spusele bãrbatului. Dan Emil Cio-
clea – care în 2005 ºi 2006 a fãcut
parte din echipa care i-a sprijinit
pe specialiºtii craioveni la sãpãtu-
rile de pe ºantierul arheologic des-
chis la Desa în punctul cunoscut
sub numele „Castraviþa” – este însã
convins cã aceºtia nu-l mai au la
inimã ºi îl acuzã pe nedrept pentru

cã le face concurenþã.
„Lor li se pare poate cã eu îi eclip-

sez prin descoperiri, având în 15 ani
mai puþine decât mine. Dacã le pu-
neþi toate cap la cap, ale mele sunt
mai multe decât ale lor. ªi pe banii
mei fãcute. Ei folosesc banii contri-
buabililor. Vreau sã colaborez în con-
tinuare cu ei, dar de când am luat
detectorul mi-au întors spatele”, se
plânge Cioclea. „Nu vreau sã mã ia
ca pe un impostor. În rest, n-am ni-
mic cu ei... Dar sã nu mai fiu incri-
minat. Nefiind sit acolo, ci teren ara-
bil, nu am distrus nimic. Plugul a
distrus!”, mai spune acesta.

„Dacã nu m-ar fi interesat
recompensa, aº fi donat totul! Dar
ºi eu vreau sã trãiesc cât de cât...”

Pânã sã se stabileascã dacã ºi în
ce mãsurã este vinovat, bãrbatul din

Desa continuã cãutarea de comori.
ªi se aratã în continuare dispus sã
doneze muzeului unele dintre piese
descoperite... chit cã ele nu-i apar-
þin ºi este obligat, conform legii, sã
le predea, indiferent de valoarea lor.
Poate într-o zi dã iarãºi marea lovi-
turã! „Dacã nu m-ar fi interesat re-
compensa, aº fi donat totul! Dar ºi
eu vreau sã trãiesc cât de cât... Cã
o ducem greu de tot”, recunoaºte
Cioclea, în aºteptarea recompensei
pe care trebuie sã o primeascã pen-
tru descoperirea armelor celtice, în
urmã cu un an. Aºteptarea i s-ar
mai putea prelungi pânã în luna iu-
nie, din lipsa unui expert autorizat
pentru inventarul metalic.

Ce va face cu banii? „Am o ne-
poatã care e la ºcoalã, trebuie sã
am grijã ºi de ea. Vremurile sunt
grele… Cu o parte din ei sã mai re-
par ce mai am pe acolo, pe-aca-

sã… ªi cu alta, ce ne-om mai lua ºi
noi, un animal – o vacã, un porc.
Mai investesc în agriculturã… Avem
teren mult, 12 hectare. ªi e cheltu-
ialã, cu toate cã ne mai dau niºte
subvenþii. Oricât ar evalua armele
ºi oricât mi-ar da, pentru mine sunt
bani, înseamnã ceva. Iar dacã nu
primesc recompensa ºi pe mone-
de… doar n-o sã mã duc sã mã
spânzur, Doamne fereºte! Poate cã
nu-i dau nici în judecatã, dacã îºi
cer scuze cã mã trateazã ca pe un
hoþ! Iar lumea se uitã acum într-un
fel la mine, cã acolo, la Desa, toþi
ne cunoaºtem...”, declarã bãrbatul.

Dan Emil Cioclea mai spune nu
vrea sã fie confundat cu vânãtorii
de comori. „Cã doar nu sunt In-
diana Jones! Sunt un simplu þã-
ran!”, rosteºte rãspicat. Adevãrat!
Unul pentru care pãmântul are o
cu totul altã valoare...

A plecat dintre noi arheologul ºi profe-
sorul Gheorghe Popilian, unul dintre cei
mai serioºi oameni de ºtiinþã ºi culturã din
Oltenia. Dupã o viaþã plinã de experienþe,
dr. Gheorghe Popilian a decis cã este
momentul sã se alãture iluºtrilor sãi pro-
fesori, colegi ºi prieteni, trecuþi deja în
lumea umbrelor.

Dupã 89 de ani de viaþã, a plecat dintre
noi liniºtit. A trãit, a muncit, a suferit.
Foarte mulþi l-au cunoscut, dar ºi mai
mulþi l-au respectat.

Figurã marcantã a arheologiei clasice
româneºti, Gheorghe Popilian poate fi
aºezat alãturi de marii profesori de istorie
veche ºi arheologie din ultimul secol. Lu-
crarea sa de cãpãtâi „Ceramica romanã
din Oltenia”, tipãritã la Craiova în anul
1976, este citatã în toate cãrþile ºi lucrãri-
le de specialitate din þarã ºi din Europa.

Colectivul Institutului de Cercetãri
Socio-Umane „C. S. Nicolãescu-Plopºor”
din Craiova regretã profund trecerea în
nefiinþã a cercetãtorului ºtiinþific I dr.
Gheorghe Popilian, fost director al Mu-
zeului Regional Porþile de Fier din Dro-
beta-Turnu Severin ºi, mai târziu, al in-
stitutului nostru. A fost  deþinut politic
în perioada comunistã.

Personalitate marcantã a vieþii ºtiin-
þifice ºi culturale româneºti, conducã-
tor a mai multor ºantiere arheologice,
autor a numeroase cãrþi ºi studii ºtiin-
þifice, conducãtor de doctorate, regre-
tatul Gheorghe Popilian a avut o con-
tribuþie însemnatã la cercetarea arheo-
logicã din Oltenia.

Profesorii de istorie de la Universi-
tatea din Craiova îºi exprimã regre-
tul faþã de trecerea în eternitate a dis-
tinsului istoric Gheorghe Popilian, per-
sonalitate remarcabilã a istoriografiei
româneºti.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
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Preocupãrile sale în domeniul istoriei vechi
nu s-au limitat însã doar la ceramica ro-
manã. A publicat deopotrivã studii cu pri-
vire la circulaþia monetarã, obiecte de
podoabã ºi accesorii vestimentare, necro-
pole, aºezãri, evenimente politico-milita-
re, culte ºi credinþe religioase etc. Pentru
cei care l-au cunoscut, a reprezentat ºi
reprezintã un exemplu de muncã, seriozi-
tate ºi corectitudine. Numeroasele, lungi-
le ºi istovitoarele campanii arheologice i-
au dat posibilitatea acumulãrii unei boga-
te experienþe, pe care a împãrtãºit-o cu
generozitate celor care i-au cerut sfatul.

Astfel cã, la final de viaþã ºi de carierã,
cu toþii îi putem ura:

DOREL BONDOC

Sit tibi terra levis,
GHEORGHE POPILIAN!
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Criza refugiaþilor continuã sã
amplifice tensiunile dintre liderii ce-
lor 28 de naþiuni din cadrul UE, ale
cãror organisme insistã, deseori cu
o retoricã fãrã ºanse persuasive, în
favoarea soluþionãrii ei în baza unui
acord încheiat la finele anului tre-
cut. Între timp, celor douã fronturi
pro ºi contra integrare (reprezenta-
te îndeosebi de Germania ºi Fran-
þa, pe de o parte, ºi de grupul de la
Viºegrad) li s-a alãturat un al treilea
cu o mizã aparent pacificantã dar
în realitate mult mai „insidioasã”,
susþinutã de Italia ºi de premierul
ei, Matteo Renzi.

Perspectiva unei soluþionãri care
sã nu afecteze în mod structural
coeziunea UE ºi aºa în faza unor în-
cercãri ce i-ar putea fi chiar fatale
nu se întrevede pentru moment.

Însã nu asupra acestei perspecti-
ve doresc sã mã opresc (în definitiv,
trãim în era compromisurilor dictate
de corectitudinea politicã ºi, cu si-
guranþã, cu titlu „convenþional”, se
va gãsi o ieºire care sã rezolve, fie ºi
pentru moment, foaia de parcurs), ci
despre o cazuisticã istoriograficã vag
ºi superficial evocatã, cel puþin la noi.

Mi-a cãzut în mânã o carte a unui
istoric italian specializat în epocile
revolute ale Imperiului Roman ºi ale
Europei ºi ceea ce m-a frapat a fost

Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –Criza refugiaþilor –
un „Nou Ev Mediu”?un „Nou Ev Mediu”?un „Nou Ev Mediu”?un „Nou Ev Mediu”?un „Nou Ev Mediu”?

teza – vag adusã în discuþie în aces-
te ultime luni, dar cu siguranþã inci-
tantã în subsidiaritatea ei – cã, în fapt,
dacã aserþiunea cã, neasumatã, Is-
toria riscã sã se repete are valoare
de axiomã, atunci pericolul revenirii
la un „NOU EV MEDIU” nu e doar
o discuþie hazardatã.

Alessandro Barbero, autorul unui
tom cu titlul “9 agosto 378 il giorno
dei barbari”, apãrutã anul trecut la
editura Laterza, readuce în prim-
plan, cu date statistice ºi cu un apa-
rat sursologic indubitabile, momen-
tul primei migrãri, declanºatã la data
mai sus pomenitã, a peste douã sute
de mii de migranþi, în majoritatea
goþii stabiliþi pe cele douã versante
ale Dunãrii, aºadar pe teritoriile de
azi ale Bulgariei ºi României. Ce-i
drept, ei au fost alungaþi spre spaþiul
de Rãsãrit al Imperiului Roman încã
nedespãrþit oficial sub presiunea
hoardelor de huni, însã, dupã catas-
trofala ºi neaºteptata înfrângere de
la Adrianopole, fluxul migrator a luat
drumul Europei, spre þinuturile itali-
ce mai ales.

Istoricul italian reaminteºte teza,
împãrtãºitã ºi de alþi cercetãtori, cã
bãtãlia aceea ºi, desigur, pierderea ei
a marcat începutul unei noi ere, cea
a Evului Mediu. De aici încolo, si-
militudinile nu lipsesc, ba, mai mult,
ele devin mai semnificative decât apar
la o lecturã superficialã. Argumentele
sunt datorate a ceea ce Barbero nu-
meºte „accelerarea bruscã, dramati-
cã, într-un proces de deschidere a
imperiului roman cãtre imigraþia bar-
barã, care deja de ceva vreme înce-
puse sã transforme societatea, arma-
ta, guvernarea însãºi a imperiului”.

Cum se ºtie, împãratul Flavius
Iulius Valens a pierit în acea bãtãlie,
însã acceptase deja primirea refu-
giaþilor alungaþi de huni de pe pãmân-
turile lor. Sunt, sugereazã autorul
cãrþii, suficiente argumente pentru
a reflecta, cu datele istorice la vede-
re, asupra a douã momente atât de
asemãnãtoare, pãstrând, fireºte, pro-
porþiile ce se impun. Angela Merkel
nu e… Valens ºi, cu siguranþã, nu
va risca sã devinã mai mult decât o
victimã „politicã”, însã ceea ce di-

ferenþiazã cele douã momente e fap-
tul cã, atunci, cu peste aproape douã
milenii în urmã, motivaþia romanã n-
a fost una de naturã economicã, ci
efectiv umanitarã.

Acum cauzele umanitare, dacã
existã totuºi, sunt minore în raport
cu cele de ordin economic ºi de ci-
vilizaþie, fiindcã, adaugã istoricul ita-
lian, „Ca ºi atunci astãzi existã de o
parte o lume bogatã, ordonatã,
structuratã de legi respectate de ce-
tãþeni.. iar de cealaltã parte popoare
ce trãiesc în mizerie ºi care aspirã
sã ajungã într-un sistem ce garan-
teazã bunãstare ºi siguranþã”.

Întrebarea cea mai dificilã – pe
care se sprijinã opozanþii deschiderii
merkeliene a Europei – este dacã nu
cumva tocmai siguranþa locuitorilor
europeni  nu va avea de suferit.

Ce se va întâmpla pânã la urmã e
încã greu de anticipat, rãmâne însã,
aºa cum subliniam, aceastã instiga-
re cu care istoriografia ne viziteazã
deseori ºi asupra cãreia, striviþi sub
o actualitate bulversantã, nu ne mai
facem timp sã reflectãm.

Republicanul Donald Trump ºi de-
mocratul Bernie Sanders au câºtigat
alegerile primare din statul american
New Hampshire, dupã ce au pierdut
voturile din Iowa de sãptãmâna tre-
cutã. Rezultatele din New Hampshire
vor genera o luptã strânsã între can-
didaþii republicani la preºedinþia ame-
ricanã în Carolina de Sud, pe 20 fe-
bruarie, iar pentru candidaþii demo-
craþi americani lupta se va da pe 27
februarie. Pentru Trump câºtigarea
alegerilor primare din New Hampshi-
re demonstreazã cã rãmâne printre
favoriþi, dupã ce pe 1 februarie a pier-
dut în faþa senatorului Ted Cruz din
Texas în prima serie de alegeri pri-
mare din Iowa. În alegerile de marþi
din Hew Hampshire, Hillary Clinton,
fost secretar de stat american, care candideazã
din partea democraþilor la alegerile prezidenþia-
le din 8 noiembrie din SUA, a fost învinsã de
democratul socialist Bernie Sanders, obþinând
39% din sufragii, faþã de 60% cât a obþinut
Sanders, dupã numãrarea a 86% dintre voturi.
Clinton abia a reuºit sã câºtige alegerile primare
din Iowa, dupã ce s-a aflat la egalitate cu San-
ders, care a reuºit sã o învingã în New Ham-

ªeful Statului Major al armatei
nord-coreene, Ri Yong Gil, a fost
executat de regimul Kim Jong-Un,
anunþã surse citate de agenþia Yon-
hap, în ceea ce pare a fi cea mai
recentã dintr-o serie de execuþii în
Coreea de Nord. Ri Yong Gil, ºeful
Statului Major al armatei nord-co-
reene, a fost executat în februarie,
pentru acte de corupþie ºi conspi-
raþie, au declarat surse militare care
au preferat sã pãstreze anonimatul.

Iranul anunþã cã va moderniza
sistemul de rachete Emad
ºi va primi primele sisteme
S-300 din Rusia

Iranul urmeazã sã-ºi moder-
nizeze anul acesta sistemul de
rachete balistice Emad, anunþã
ministrul Apãrãrii, care a
prezentat un program criticat
de ONU ºi din cauza cãruia
Washingtonul a impus sancþi-
uni Teheranului. De asemenea,
Republica islamicã urmeazã sã
înceapã sã primeascã, în
urmãtoarele douã luni, primele
sisteme ruse de rachete sol-aer
de tip S-300 modernizate, un
contract blocat înainte de
semnarea unui acord istoric în
dosarul nuclear iranian cu
marile puteri, a declarat
Hossein Dehghan. Teheranul s-
a angajat prin acest acord, în
iulie, sã-ºi limiteze activitãþile
nucleare, iar sancþiunile
economice care i-au fost
impuse au fost ridicate în
ianuarie. Însã, tensiunile cu
Washingtonul continuã sã se
afle la un nivel ridicat, în
contextul în care Teheranul
continuã sã-ºi dezvolte capaci-
tãþile militare. Iranul a testat
pentru prima datã o rachetã de
tip Emad în octombrie. Noua
rachetã, cu cea mai bunã
precizie din arsenalul iranian,
va juca un rol important în
cadrul disuasiunii iraniene
convenþionale. Însã Washingto-
nul afirmã cã racheta de tip
Emad poate fi dotatã cu un
focos nuclear, iar din aceastã
cauzã testarea ei a încãlcat o
rezoluþie ONU. Americanii au
impus luna trecutã noi sancþi-
uni unor persoane ºi entitãþi
iraniene în legãturã cu progra-
mul balistic. “Vom dezvãlui
urmãtoarea generaþie de
(rachete de tip) Emad, cu o
precizie îmbunãtãþitã, în
urmãtorul an (iranian, care
începe pe 20 martie)”, a
declarat marþi seara Dehghan.
“Racheta (de tip) Emad nu
reprezintã o încãlcare a acordu-
lui nuclear sau vreunei rezoluþii
ONU, odatã ce nu vom folosi
niciodatã un focos nuclear (în
ea). Aceasta este o acuzaþie”, a
spus el, adãugând cã în curând
aceasta va intra în producþia de
masã. Teheranul urmeazã
totodatã ca în urmãtoarele
douã luni sã înceapã sã
primeascã sisteme antiaeriene
de tip S-300 din Rusia, a
anunþat Dehghan, care a
adãugat cã acest contract va fi
adus la îndeplinire pânã la
sfârºitul anului. Rusia a anulat
contractul de vânzare-cumpãra-
re a acestui sistem avansant
antirachetã cãtre Iran în 2010,
în urma unor presiuni occiden-
tale, dupã ce ONU a impus
Iranului sancþiuni în legãturã
cu programul nuclear. Tehera-
nul ºi Moscova au demarat, de
asemenea, negocieri cu privire
la livrarea cãtre Iran a unor
avioane de vânãtoare de tip
Suhoi-30, a mai anunþat
Dehghan. “Am decis inclusiv
numãrul de avioane de vânã-
toare Suhoi-30 pe care vrem sã
le achiziþionãm”, a declarat el.

Alegeri prezidenþiale SUA 2016: Donald Trump ºi Bernie Sanders
au câºtigat alegerile primare din New Hampshire

Militarii turci au reþinut 34 de
persoane ºi au confiscat pânã la 15
kilograme de explozivi ºi patru cen-
turi explozive, pe care unele dintre
aceste persoane le aveau asupra lor,
în timp ce încercau sã intre în Tur-
cia din Siria, scria presa turcã ieri
citând armata. Acest grup era al-
cãtuit din patru bãrbaþi, zece fe-

ªeful Statului Major al armatei
nord-coreene a fost executat

Serviciul Naþional de Informaþii din
Coreea de Sud a refuzat sã comen-
teze informaþiile, care deocamdatã
nu pot fi confirmate din alte surse.
Regimul stalinist de la Phenian con-
firmã rar astfel de informaþii. În
2013, Phenianul a confirmat exe-
cutarea lui Jang Song Thaek, un-
chiul lui Kim Jong Un ºi al doilea
cel mai influent lider al þãrii. În mai
2015, ministrul nord-coreean al
Apãrãrii ar fi fost ºi el executat.

Militarii turci au arestat 34 de persoane
cu 15 kilograme de explozivi ºi patru centuri

explozive asupra lor, la frontiera cu Siria
mei ºi 20 de copii, potrivit agenþiei
de presã private Dogan ºi altor
publicaþii. Aceste persoane au fost
reþinute marþi seara, în districtul
Oguzeli din provincia Gaziantep
(sud-est), dupã ce au traversat
frontiera dintr-o zonã sirianã afla-
tã sub controlul jihadiºtilor din Sta-
tul Islamic (SI).

pshire, pentru cã alegãtorii mai tineri l-au prefe-
rat datoritã propunerilor sale populiste de a înlã-
tura supremaþia bãncilor americane ºi de a obli-
ga statul sã plãteascã taxele de ºcolarizare pen-
tru facultate. “Oamenii au tot dreptul sã fie su-
pãraþi, dar sunt ºi însetaþi, însetaþi dupã soluþii”,
a declarat Clinton, în vârstã de 68 de ani dupã ce
l-a felicitat pe Sanders, în vârstã de 74 de ani.
“Voi lucra mai mult ca oricine altcineva pentru a

face acele schimbãri necesare sã le
îmbunãtãþeascã vieþile”, a precizat
Clinton. “Am trimis mesaje care vor
avea ecou de pe Wall Street pânã în
Washington, din Maine în California
ºi de aceea guvernarea þãrii noastre
mãreþe aparþine tututor cetãþenilor ei,
nu doar unei mâini de candidaþi
prosperi”, a declarat Sanders despre
victoria sa din New Hampshire. Cir-
ca 73% dintre votanþi cred cã Statele
Unite se aflã pe calea greºitã ºi aceºti
oameni formeazã o majoritate a ce-
lor care îi susþin pe Trump ºi San-
ders, potrivit unui sondaj de opinie
realizat de Ipsos în colaborare cu
Reuters. Donald Trump, care a mi-
litat pentru deportarea extracomuni-
tarilor ºi interzicerea musulmanilor

pe teritoriul Statelor Unite, s-a clasat pe primul
loc în alegerile din New Hampshire cu 35% din-
tre voturi printre republicani, dupã numãrarea
a 88% dintre voturi. El ºi-a felicitat candidaþii,
având o abordare decentã, dar a promis sã re-
vinã la cea necizelatã. “Mâine: bum,bum”, a
exclamat el, fãcând referire la declaraþiile sale
explozive cu care a obiºnuit publicul de-a lun-
gul campaniei sale electorale.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRIVIND

VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE Comparti-
mentul Valorificare Bunuri În temeiul art. 30,
alin. (1), lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr.
731/2007 privind aprobarea Normelor Meto-
dologice de aplicare a Ordonanþei Guvernu-
lui nr.14/2007 pentru reglementarea modului
ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor intra-
te, potrivit legii, în proprietatea privatã a sta-
tului, republicatã, Direcþia Generalã Regionalã
a Finanþelor Publice Craiova – A.J.F.P. Dolj
organizeazã licitaþie publicã în data de
24.02.2016 orele 14:00 la sediul instituþiei din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2 – Com-
partimentul Valorificare Bunuri, a urmãtoa-
relor bunuri: - AUTOUTILITARÃ marca IVECO
DAILY, tip 35S13V, cul. ALB, serie ºasiu
ZCFC3590005322721, serie motor
AAA2674682, nr. înmatriculare FZI-05539, cm³
2800, diesel, nr. Km. 395.082, an fabricaþie
2001  la preþul de 11.904,00 Lei – 50 Lei pas
pornire licitaþie. Preþul conþine TVA. - REMOR-
CÃ marca MONTENEGRO, tip RPCH2G2SC4,
nr. identificare VST3120035M000370, cul. ALB,
nr. axe 2, cap. Încãrcare 9000/18000, acope-
ritã cu prelatã, nr. înmatriculare B-9538-EK,
an fabricaþie 2005 la preþul de 31.200,00 lei –
100 Lei pas pornire licitaþie. Preþul conþine
TVA. La licitaþie pot participa atât persoane
fizice, cât ºi persoane juridice, îndeplinind
urmãtoarele condiþii: - înscrierea la licitaþie
se face pe bazã de cerere, care se depune
pânã la data de 23.02.2016 orele 15:00 la se-
diul D.G.R.F.P. Craiova, A.J.F.P. Dolj – Com-
partiment Valorificare Bunuri, împreunã cu: -
plata garanþiei de participare la licitaþie, re-
prezentând 10% din valoarea de pornire a
licitaþiei, în contul IBAN – RO0-
9TREZ2915005XXX000140 – CUI 4416952; -
împuternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; - pentru persoane juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerþului; - pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus în
limba românã ºi legalizat; - pentru persoane
fizice române, copie de pe actul de identita-
te; - pentru persoane fizice strãine, copie de
pe paºaport sau carte de identitate, dupã caz;
- dovada emisã de creditorii fiscali (buget
consolidat, buget local) cã nu are obligaþii
fiscale restante. Pentru informaþii suplimen-
tare, vã puteþi adresa la sediul nostru din Cra-
iova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Comparti-
mentul Valorificare Bunuri sau la nr. de  tele-
fon: 0251/402259, 0251/533827.

S.C. OLTYRE SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acodului de mediu pentru pro-
iectul ,,SCHIMBARE DE DESTINAÞIE
HALÃ C7-  DIN SPAÞIU GARARE UTILA-
JE AGRICOLE ÎN SPAÞIU DE DEPOZITA-
RE SEMINÞE ªI PESTICIDE,, propus a fi
amplasat în oraº Segarcea , str. Repu-
blicii, nr. 3, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus ºi observaþiile
publicului pot fi consultate ºi se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM DOLJ din
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.

S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL organizeazã concurs în vederea
ocupãrii postului vacant de muncitor
calificat, perioadã nedeterminatã, în data
de 03.03.2016. Concursul se va desfã-
ºura la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL din str. Calea Bucureºti, nr. 51,
dupã cum urmeazã: - în data de
03.03.2016, ora  11.00,  proba scrisã; - în
data de 08.03.2016, ora 11.00, interviu.
Dosarele se vor depune pânã la data de
24.02.2016 ora 10.00, la sediul SC PIEÞE
ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL - Compartimen-
tul Resurse Umane, Salarizare. Tematica
ºi condiþiile de participare vor fi afiºate
la sediul societãþii. Relaþii suplimentare
la  numãrul de telefon 0251/410696.

S.C. ROMDECA S.R.L., pentru S.C
BUTTERFLY EFFECT S.R.L.” anunþã pu-
blicul interesat asupra decizieie tapei de
încadrare pentru PLANUL DE MANAGE-
MENT AL ARIEI  DE PROTECÞIE SPECIA-
LÃAVIFAUNISTICÃ ROSPA0074   MAGLA-
VIT – planul nu se supune evaluãrii de
mediu ºi nu se supune evaluãrii adec-
vate, urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã aviz de mediu. Documen-
taþia care a stat la baza luãrii deciziei eta-
pei de încadrare poate fi consultatã în
zilele de luni – joi, între orele 830 -1600 ºi
vineri între orele 830 -1300 la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rares, Nr. 1, Craiova ºi la sediul
S.C. Butterfly Effect S.R.L., Str. Gheorghe
Bariþiu, nr.11bis, Craiova. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
(tel.: 0251.530.010, fax: 0251.419.035, e-
mail: office@arpmdj.anpm.ro),întermen
de 10 zilecalendaristice de la data publi-
cãriiîn mass-media.

Compania de Apa Oltenia SA cu
sediul in Craiova, str.Brestei, nr.133,
solicitã autorizaþie de mediu pentru ac-
tivitãþiile „Captare, tratare ºi distribu-
þie apã” ºi „Colectare, tratare ºi epu-
rare ape uzate” cod CAEN 3600, 3700,
desfãºurate în localitatea Segarcea, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9 -14.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Craiova pânã la data
de 26.02.2016.

APM DOLJ ºi S.C. DELFIN GAZ
S.R.L., cu sediul în com. Periºor, str. Vlad
Tepes, nr. 3, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“DESFIINÞARE CORP C1(P), AMPLASARE
POMPÃ DISTRIBUÞIE CARBURANÞI ªI
COPERTINÃ, REZERVOR SUBTERAN,
CONSTRUIRE CABINÃ STAÞIE CU MAGA-
ZIN(P), TERASÃ NEACOPERITÃ, SPÃLÃ-
TORIE AUTO(P) ªI RAMPÃ GUNOI ªI AM-
PLASARE FIRME LUMINOASE” propus a
fi amplasat în judeþul Dolj, com. Periºor,
sat Periºor, str. Henri Coandã, nr. 93/1.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, mun.
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul S.C. DELFIN GAZ S.R.L., în zilele de
luni pânã joi între orele 8.00 – 16.30 ºi
vineri între orele 8.00 – 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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 IA în 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>
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achi-
ziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de conce-
siune de servicii

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
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OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþa-
re angajeazã persoanl
frizerie- coafurã, mani-
chiurã- pedichiurã,
cosmeticã. Telefon:
0764/125.224

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Doamnã serioasã
bonã numai pentru co-
pii rog seriozitate. Tele-
fon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂND casã, cartier
Romaneºti, str. Bucu-
ra, nr. 86A. Telefon:
0761/449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie +
pomi sau schimb cu
apartament + dife-
renþã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înma-
triculat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

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.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2
camere, central, etaj 1.
Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând( schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + dependin-
þe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã,
teren 5500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
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Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp
profesional din arcade
montate pe pivoþi. Se
mutã rapid pe altã cul-
turã sezonierã. Tele-
fon: 0786/391.745.
Vând motosapã RU-
RIS 6,5 CP 5 ore de
folosire – 1200 Ron.
Telefon: 0746/ 125.821.
Vând 2 telefoane mo-
bile, 1 tabletã, 1 mobil
noi. Preþ 200 lei. Tele-
fon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handi-
cap, 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. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cã-
min mobilatã (lângã
Confecþii). Telefon:
0767/305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683.
Caut doamnã serioasã
vârsta 45-55 ani pen-
tru prietenie- cãsãtorie.
Telefon:0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

DECESE
Cu durere anunþãm
pierderea unui om
deosebit, soþ, tatã ºi
bunic, ing. ANZOLINI
AURELIO. A trecut
prin viaþã cu demni-
tate, apreciat, res-
pectat ºi lasã în
urma lui durere, la-
crimi ºi frumoase
amintiri. Înmormân-
tarea va avea loc vi-
neri, 12.02,2016,
ora 14.00, la Cimiti-
rul Catolic, cu ple-
care din strada I. L.
Caragiale nr. 2.
Familia Emil ºi
Ioana Groºereanu
anunþã trecerea în
nefiinþã a celui ce
a fost tatã, bunic ºi
strãbunic, ANDREI
GROªEREANU,
veteran de rãzboi.
Înmormântarea va
avea loc, astãzi, în
localitatea Groºe-
rea, judeþul Gorj.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Având în vedere dezbaterea iniþiatã de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice cu privire la planurile ca-
dru din învãþãmântul preuniversitar, cla-
sele V-VIII, profesorii de Istorie din în-
vãþãmântul doljean, profesorii din me-
diul universitar craiovean, împreunã cu
Societatea de ªtiinþe Istorice din Româ-
nia, Filiala Dolj îºi exprimã urmãtoarele
puncte de vedere:

- Niciuna din cele trei variante ofi-
ciale propuse pânã acum de Comisia de
la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei ºi o
aºa-zisã a patra propunere avansatã în
presã de o parte a membrilor Comisiei
sus-numite nu corespunde realitãþilor
actuale din învãþãmântul preuniversitar.

- Comisia constituitã nu este repre-
zentativã, nefiind cooptat în cadrul
acesteia nici un profesor de Istorie, în
condiþiile în care se discutã despre dis-
ciplina Istorie ºi numãrul de ore distri-
buitacesteia.

- Întrucât învãþãmântul românesc este
parte componentã a spaþiului educaþio-
nal european, unde se regãsesc între 3 ºi
5 ore de Istorie pe sãptãmânã, conside-
rãm cã ºi din acest punct de vedere tre-
buie sã ne aliniem la standardele europe-
ne de învãþãmânt.

- Solicitãm introducerea în planu-

COMUNICAT
rile cadru a douã ore de Istorie la cla-
sele V-VIII.

Disciplinele pe care Comisia inten-
þioneazã sã le introducã, ºi anume:

• Educaþia pentru drepturile copi-
lului (clasa a V-a)

• Educaþia interculturalã (clasa a VI-a)
• Educaþia pentru cetãþenie democra-

ticã (clasa a VII-a)
• Educaþia economicã (clasa a VIII-a),

nu corespund cerinþelor reale ale învãþã-
mântului românesc.

Totodatã, este necesarã o transparen-
þã totalã în ceea ce priveºte dezbaterile ºi
deciziile Comisiei întrunite la MENCS.

În sprijinul argumentaþiei noastre in-
vocãm doar câteva dintre principiile in-
cluse în Recomandarea 15 din 2001 pri-
vind predarea Istoriei în Europa în seco-
lul al XXI-lea adoptatã de cãtre Comite-
tul de Miniºtri al Consiliului Europei la
31 octombrie 2001. Conform acesteia
predarea Istoriei trebuie:

- Sã ocupe un loc central în educaþia
unor cetãþeni responsabili ºi implicaþi ac-
tivi în societate.

- Sã fie un factor decisiv în reconci-
lierea, cunoaºterea, înþelegerea ºi respec-
tul reciproc între popoare.

- Sã contribuie la cunoaºterea moºte-
nirii istorice europene.

Conform adresei nr.279/04.02.2016 a
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice, toate inspectoratele ºcolare ju-
deþene trebuie sã realizeze toate condiþiile
necesare simulãrii tehnice a examenelor de
Evaluare naþionalã (elevii din cls. a VIII-a)
ºi de Bacalaureat (cei din cls. a XI-a ºi a
XII-a). Practic, este vorba despre încercãri

ªcolile din Dolj,
pregãtite pentru simulãri

tehnice, fãrã subiecte reale ºi fãrã participa-
rea elevilor, în pregãtirea adevãratelor simu-
lãri, care vor avea loc în februarie – martie.
Astfel, pe 17 – 18 februarie, se va va face o
probã a transferului, în sistem informatizat,
a subiectelor pentru Evaluarea naþionalã, iar
pe 2-3 martie acelaºi proces va avea loc în
ceea ce priveºte Bacalaureatul. „La nivelul

Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, am demarat pregãtirile pentru
organizarea simulãrii Evaluãrii naþi-
onale ºi a Bacalaureatului, fiind
emise decizii în ceea ce priveºte
componenþa comisiilor la nivelul fie-
cãrei instituþii de învãþãmânt, , aces-
tea întrunindu-se ºi stabilind modul
de desfãºurare a simulãrilor, în con-
formitate cu metodologia ºi preci-
zãrile ministerului. De asemenea, am
solocitat, tuturor ºcolilor, sã trans-
mitã opþiunile opþiunile elevilor pen-
tru proba „la alegere”, la Bacalau-
reat, ºi compinenþa comisiilor ”, a
precizat prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general al ISJ
Dolj ºi preºedinte al Comisiei Ju-
deþene a examenului de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Sãptãmâna trecutã, prof.
Alexandrina Thorwachter,
director al Colegiului Naþional
„Carol I”, ºi unul dintre
adjuncþii sãi,   prof. Rãzvan
Jenaru, ºi-au prezentat
demisia, din motive personale.
Ieri, în cadrul Consiliului de
Administraþie al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, la
propunerea inspectorului
general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, s-a
stabilit noua conducere a
Colegiului Naþional „Carol I”.
Astfel, prof . Anca Pricinã a
fost numitã în funcþia de
director¸ prof.  Laura Crã-
ciunoiu va fi adjunct, iar
prof.  Lucian Chilom  ºi-a
pãstrat postul de director
adjunct.

Douã cadre
cu experienþã

Noile numite în funcþii au
experienþã în domeniu ºi, mai

Ieri, în cadrul Consiliului de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, s-a stabilit
noua conducere a Colegiului Naþional „Carol I”.
Conform legislaþiei, s-a stabilit formula de mana-

gement, din cea veche fiind pãstrat doar unul
dintre directorii adjuncþi. Cadrele didactice care
preiau prerogativele de conducere sunt cu state
vechi în învãþãmânt, inclusiv în „Carol I”, având

ºi experienþa anilor de inspecþie.

mult, chiar în cadrul instituþiei
de învãþãmânt unde au fost
desemnate în funcþii de
conducere, urmând ca, în
perioada imediat urmãtoare,
sã-ºi prezinte planul de
management. „Am o experien-
þã în învãþãmânt, din 1987.
Între 2003 – 2005, am fost la
ISJ Dolj, ca inspector de
specialitate – „limba ºi litera-
tura românã ”. În 2005, am
fost director adjunct al ªcolii
Gimnaziale „Nicolae Bãlces-
cu”, apoi, din 2006 pânã în
2009, am fost director „plin”.
Am venit la ISJ, dar m-am
întors, în 2010, la ªcoala
„Bãlcescu”, pânã în 2012,
când am revenit, ca inspector
de specialitate la ISJ Dolj,
unde am activat pânã în 2015.
Am foarte multe obiective de
realizat ºi cred cã trebuie
prezentate”, a declarat prof.
Anca Pricinã, care, din 2007,
este ºi membru în Corpul de
Control al ministrului de
resort. La rândul sãu, prof.

Laura Crãciunoiu ne-a preci-
zat: „Eu sunt ºi absolventã al
Colegiului „Carol I” ºi, de 17
ani, sunt titularã aici, la
catedra de „limba ºi literatura

românã”. În 2009, am lucrat
la ISJ Dolj, ca director de
imagine sau, dacã vreþi, ca
purtãtor de cuvânt al institu-
þiei. Este o onoare pentru mine

ºi  cred cã pot duce la bun
sfârºit ceea ce mi-am propus,
în colabirare cu întreaga
echipã managerialã. ”

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui: Celta Vigo

– Sevilla.
DIGI SPORT 2
10:00, 17:30 – TENIS (F) – Turneul de la Sankt

Petersburg, în Rusia / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Lazio – Verona.

DIGI SPORT 3
20:00, 21:45 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Kristianstad – Kielce, Rhein-Neckar Lowen – HC
Vardar.

DIGI SPORT 4
19:00, 21:00 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16:

Khimki Moscova – Real Madrid, Fenerbahce Istan-
bul – Unicaja Malaga.

Doar handbalistele joacã acasã, în weekendDoar handbalistele joacã acasã, în weekendDoar handbalistele joacã acasã, în weekendDoar handbalistele joacã acasã, în weekendDoar handbalistele joacã acasã, în weekend
Dintre cele patru echipe

craiovene de salã, din elitã,
numai fetele de la handbal vor
evolua pe propriul parchet, în
acest final de sãptãmânã. Se va
întâmpla sâmbãtã, de la ora
18:00, iar adversarã le va fi
Universitatea Alexandrion Cluj,
formaþie pregãtitã de Carmen
Amariei, cea care o antrena pe
SCM în prima parte a sezonului
2013-2014.

Alb-albastrele vin dupã o altã
disputã susþinutã la Polivalentã,
înfrângere cu HCM Roman (17-
22), ºi ocupã actualmente locul
7 (din 14) în Liga Naþionalã, cu
26 de puncte din 18 jocuri. De
partea cealaltã, ardelencele, care
etapa trecutã au dispus la pas de
“lanterna” Alba Sebeº (35-25, la
Cluj), se gãsesc trei locuri mai
jos, pe 10, cu 19 puncte. În tur,
SCM a obþinut una dintre cele
mai clare victorii ale sale din
acest sezon (38-28).

În aceeaºi zi de sâmbãtã vor
juca ºi restul formaþiilor oltene.
De asemenea de la 18:00, vor
intra în luptã echipele de volei.
Bãieþii, lideri neînvinºi ai
campionatului (40 de puncte în
15 meciuri), întâlnesc tot pe

reprezentanta Clujului, CS “U”.
Craiovenii au stat runda prece-
dentã, câºtigând la “masa
verde” contra Tomisului
Costanþa, care s-a retras din
campionat. în timp ce oponeþii,
penultimii în clasament (10p)
dupã forfait-ul dobrogenilor, au
evoluat asearã, pe parchetul
propriu, într-o restanþã cu
Tricolorul Ploieºti. Încleºtarea
directã din toamnã a fost una
fãrã istoric, 3-0 în favoarea lui
Licã ºi compania.

Trecând la echipa femininã,
fãrã succes în retur ºi cu doar
un set cucerit în patru partide,
team-ul pregãtit de Alexandru
Cosma (pe ante-penultimul loc
în clasament – 10, cu 9 puncte
în 15 partide) se aflã în  misiune
imposibilã, având de înfruntat
liderul ºi campioana en-titre,
Alba Blaj (41 de puncte din 42
posibile). În prima parte a
campionatului, Blajul s-a impus
categoric, 3-0.

Finalmente, un ceas mai
târziu, de la 19:00, baschetbaliº-
tii dau piept cu Phoenix Galaþi,
în runda finalã a sezonului
regulat. Asearã, dupã închiderea
ediþiei, din postura de echipã

deja calificatã în play-off, SCM
U (locul 6, cu 32 de puncte) s-a
ciocnit, la Polivalentã, în cadrul
etapei a 21-a, cu U-Banca

Transilvania Cluj (locul 3, cu 34
puncte). Tot acasã a jucat ºi
Galaþiul (locul 9, cu 27 puncte),
contra lui BC Mureº (locul 2, cu

34 de puncte). În tur, Craiova ºi
Phoenix au oferit o partidã cu
200 de puncte, bãieþii lui Oliver
Popovic câºtigând cu 108-94.

Problema revenirii lui ªtefan
Radu la naþionalã, înainte de
Euro 2016, este un capitol în-
chis. A spus-o chiar fundaºul lui
Lazio, care într-un interviu
acordat Gazetei Sporturilor a
declarat cã rãspunsul oferit pre-
ºedintelui FRF, Rãzvan Burlea-
nu, este unul negativ.

Retras în 2013, fãrã sã ofere
un motiv clar, ªtefan Radu (29
de ani) susþine cã acum se aflã
la vârsta la care preferã sã se

UEFA îi invitã pe suporterii
tuturor reprezentativelor cali-
ficate la turneul final sã alea-
gã sloganul ce va fi inscripþi-
onat pe autocarele echipelor.

ªtefan Radu refuzã
din nou naþionala

concentreze pe
ceea ce are de fã-
cut la echipa de
club. “Nu rezist pe
douã fronturi  º i
prefer sã mã pãs-
trez pentru echipa
de club”, afirmã
fostul fundaº al lui
Dinamo.

“Mi-e greu sã
spun, dar rãspun-
sul e nu! Eram de-
cis încã de când
m-au contacta t
preºedintele Rãz-
van Burleanu. Am
zis cã mã mai gîn-
desc, dar în sinea
mea eram decis. A
venit apoi în Italia,
nu special pentru
mine, a vorbit ºi
cu Lobonþ, cred cã
ºi cu Tãtãruºanu.
A încercat sã mã
convingã, dar n-a
reuºit .  [ . . . ]  Mã
apropii de 30 de
ani ºi nu mai sunt
june, aºa cã prefer

sã mã pãstrez pentru echipa de
club. Nu mai pot sã mã împart
pentru cã nu rezist pe douã fron-
turi. Nu uitaþi cã Serie A e o
competiþie extrem de solicitan-
tã. Te stoarce ca pe o lãmâie,
te epuizeazã!”, a declarat ªte-
fan Radu pentru sursa citatã.

14 selecþii are ªtefan Radu
în naþionala României, pentru
care a debutat în 2006, când
încã evolua în Liga 1, la Dina-
mo Bucureºti.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa: Trelissac – Mar-

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

Olanda / 21:45 – RUGBY – Meci amical: Stade Tou-
lousan – Sharks of Durban.

EUROSPORT 1
15:30 – SCHI FOND – Cupa Mondialã, la Stock-

holm, în Suedia / 17:30, 19:30 – BIATLON – CM, la
Presque Isle, în Statele Unite / 22:00 – FOTBAL DE
SALÃ – Campionatul European, la Belgrad, în Serbia,
semifinale: Spania – Kazakstan.

EUROSPORT 2
19:30 – FOTBAL DE SALÃ – Campionatul Euro-

pean, la Belgrad, în Serbia, semifinale: Serbia – Rusia.

Alege sloganul României la Euro 2016!
Pânã în data de 1 martie

2016, fanii pot înscrie propriul
slogan (în limba þãrii pe care
o susþin) pe site-ul uefa.com,
iar  începând cu 18 mart ie

2016, cele mai inspirate pro-
puneri vor putea fi votate de
cãtre toþi suporterii.

Cel mai de succes slogan va
fi imprimat pe autocarul fie-
cãrei selecþionate prezente la
Campionatul European din
Franþa.

Pentru suporterii care pro-
pun sloganul echipei favorite
UEFA a pregãtit ºi premii: bi-
lete la Euro 2016 ºi un set pro-
moþional de la Hyundai, spon-
sorul competiþiei ºi al concur-
sului. Câºtigãtorii vor fi anun-
þaþi pe 2 mai 2016.

Amintim, “tricolorii” fac
parte la turneul final din grupa
A, alãturi de Franþa, Elveþia ºi
Albania, urmând sã fie chiar
protagoniºtii meciului de des-
chidere, contra naþiunii gazdã,
meci programat în data de 10
iunie, de la ora 22:00, pe Sta-
de de France, din Saint-Denis.
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1. Astra 23 13 7 3 38-26 46
2. Viitorul 23 12 7 4 45-24 43
3. Dinamo 23 11 8 4 30-23 41
4. Steaua 23 11 7 5 31-21 40
5. Pandurii 23 11 7 5 30-24 40
6. ASA 23 8 11 4 26-19 35
7. CSMS Iaºi 23 8 8 7 18-22 32
8. Craiova 23 7 6 10 23-25 27
9. Botoºani 23 6 8 9 30-32 26
10. CFR Cluj 23 7 9 7 27-23 24
11. ACS Poli 23 4 9 10 21-32 21
12. Concordia 23 3 8 12 21-38 17
13. Voluntari 23 2 9 12 21-39 15
14. Petrolul 23 2 8 13 16-29 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXIV-a
Mâine
Ora 20.30 ASA Tg. Mureº - Pandurii Tg. Jiu

Sâmbãtã, 13 februarie
Ora 18.00 FC Viitorul - CSMS Iaºi
Ora 20.30 Astra Giugiu - CFR Cluj

Duminicã, 14 februarie
Ora 14.00 „U” Craiova - Petrolul Ploieºti
Ora 16.30 Poli Timiºoara - FC Voluntari
Ora 19.00 FC Dinamo - FC Botoºani

Luni, 15 februarie
Ora 20.30 Concordia Chiajna - FC Steaua

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

 Topul suporterilor - general: 1. Steaua 49 %, 2.
Dinamo 11 %, 3. Universitatea Craiova 6 %, 4. CFR
Cluj 6 %, 5. Alte echipe 5 %, 6. Rapid 3 %, 7 Astra 1
%. Nicio preferinþã 19 %.

Topul suporterilor - bãrbaþi: 1. Steaua 49 %, 2.
Dinamo 15%, 3. CFR Cluj 8 %, 4. Universitatea Cra-
iova 6%, 5. Alta 5 %, 6. Rapid 4%, 7. Astra 2%.
Nicio preferinþã 10%.

Topul suporterilor – femei: 1. Steaua 49 %, 2. Di-
namo 9%, 3. CFR Cluj 5 %, 4. Universitatea Craiova
4%, 5. Alta 4 %, 6. Rapid 2%, 7. Astra 0%. Nicio
preferinþã 27%.

Topul pe vârste – 18-34 de ani: 1. Steaua 50 %, 2.
Dinamo 9%, 3. CFR Cluj 5 %, 4. Alta 6 %, 5. Rapid
3%, 6. Universitatea Craiova 1%, 7. Astra 0%. Nicio
preferinþã 15%.

Topul pe vârste – 35-59 de ani: 1. Steaua 47 %, 2.
Dinamo 11%, 3. CFR Cluj 7 %, 4. Universitatea Cra-
iova 6%, 5. Alta 6 %, 6. Rapid 2%, 7. Astra 0%.
Nicio preferinþã 20%.

Topul pe vârste – peste 60 de ani: 1. Steaua 50 %,
2. Dinamo 7%, 3. Universitatea Craiova 6%, 4. Rapid
5%, 5. CFR Cluj 5 %, 6. Alta 3 %, 7. Astra 2%. Nicio
preferinþã 21%.

Topul suporterilor – urban: 1. Steaua 45 %, 2.
Dinamo 10%, 3. CFR Cluj 8 %, 4. Alta 7 %, 5. Rapid
5%, 6. Universitatea Craiova 3%, 7. Astra 2%. Nicio
preferinþã 20%.

Topul suporterilor – rural: 1. Steaua 55 %, 2. Di-
namo 13%, 3. Universitatea Craiova 7%, 4. CFR Cluj

Dacã Andrei Ivan este, cu patru
goluri, golgheterul ªtiinþei din acest
sezon, Nicuºor Bancu ºi Thaer Ba-
wab sunt jucãtorii cu cele mai multe
pase decisive în actuala ediþie de cam-
pionat în tricoul Universitãþii Craio-
va, câte patru. Între timp, iordania-
nul, care a marcat ºi trei goluri, a
plecat la Steaua. Campionii la acest
capitol din Liga I sunt portughezul
Tiago Lopes de la CFR Cluj ºi Vlad
Achim, mijlocaºul transferat de FC

Majoritatea suporterilor Universitãþii Craiova au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,Majoritatea suporterilor Universitãþii Craiova au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,Majoritatea suporterilor Universitãþii Craiova au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,Majoritatea suporterilor Universitãþii Craiova au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,Majoritatea suporterilor Universitãþii Craiova au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,
sunt din Muntenia, locuiesc în mediul rural ºi ca orientare politicã sunt de stângasunt din Muntenia, locuiesc în mediul rural ºi ca orientare politicã sunt de stângasunt din Muntenia, locuiesc în mediul rural ºi ca orientare politicã sunt de stângasunt din Muntenia, locuiesc în mediul rural ºi ca orientare politicã sunt de stângasunt din Muntenia, locuiesc în mediul rural ºi ca orientare politicã sunt de stânga

Universitatea Craiova ocupã locul 3, dupã Steaua ºi
Dinamo ºi la egalitate cu CFR Cluj în topul preferinþelor

microbiºtilor din þarã
Conform unui sondaj al Centru-

lui de Studii ºi Cercetãri Infopoli-
tic, efectuat sãptãmâna trecutã,
Universitatea Craiova ocupã locul
al treilea în topul preferinþelor su-
porterilor din România, aproxima-
tiv 6 % dintre fanii români simpa-
tizând cu Campioana Unei Mari
Iubiri. Steaua Bucureºti sau FCSB
este de departe echipa cu cea mai
mare prizã la microbiºti, aproape

3 %, 5. Alta 2 %, 6. Rapid 1%, 7. Astra 1%. Nicio
preferinþã 18%.

Topul suporterilor – Muntenia: 1. Steaua 49 %, 2.
Dinamo 12%, 3. Universitatea Craiova 9%, 4. Rapid
4%, 5. Alta 4 %, 6. Astra 1%, 7. CFR Cluj 0 %. Nicio
preferinþã 21%.

Topul suporterilor – Transilvania: 1. Steaua 47 %,
2. CFR Cluj 18 %, 3. Alta 8 %, 4. Dinamo 6%, 5.
Rapid 3%, 6. Universitatea Craiova 1%, 7. Astra 0%.
Nicio preferinþã 16%.

Topul suporterilor – Moldova: 1. Steaua 53 %, 2.
Dinamo 20 %, 3. Rapid 2%, 4. Alta 2%, 5. Universi-
tatea Craiova 1%, 6. Astra 1%, 7. CFR Cluj 0%. Nicio
preferinþã 21 %.

Topul suporterilor ca opþiuni politice – stânga: 1.
Steaua 52 %, 2. Dinamo 15 %, 3. Universitatea Cra-
iova 7%, 4. Rapid 3%, 5. Alta 3%, 6. CFR Cluj 2%,
7. Astra 0%. Nicio preferinþã 17 %.

Topul suporterilor ca opþiuni politice – dreapta: 1.
Steaua 49 %, 2. Dinamo 11 %, 3. CFR Cluj 7%, 4.
Universitatea Craiova 4%, 5. Rapid 4%, 6. Alta 4%,
7. Astra 2%. Nicio preferinþã 19 %.

Topul suporterilor ca opþiuni politice – UDMR: 1.
CFR Cluj 59%, 2. Alta 11%,  3. Rapid 5%, 4. Steaua
2 %, 5. Dinamo 0 %, 6. Universitatea Craiova 0%, 7.
Astra 0%. Nicio preferinþã 23 %.

Topul suporterilor ca opþiuni politice – apolitici:
1. Steaua 52 %, 2. Alta 17%, 3. Dinamo 6 %, 4.
Rapid 1%, 5. CFR Cluj 0%, 6. Universitatea Craiova
0%, 7. Astra 0%. Nicio preferinþã 24 %.

Rezultatele sondajului Centrului de Studii ºi Cercetãri Infopolitic:

jumãtate din cei întrebaþi (49 %)
declarându-ºi afecþiunea faþã de
clubul lui Gigi Becali. Pe locul se-
cund se aflã Dinamo, care îºi re-
vendicã 11 la sutã dintre suporterii
români. Pentru titlul de campioanã
a provinciei se luptã Universitatea
Craiova ºi CFR Cluj, ambele cu 6
%. Formaþia din Gruia a punctat
masiv în acest top datoritã perfor-
manþelor din ultimul deceniu, în

timp ce ªtiinþa nu mai conteazã
practic în lupta pentru supremaþie
în fotbalul românesc de aproxima-
tiv 20 de ani, în acest timp retro-
gradând de douã ori, iar preþ de
doi ani pur ºi simplu nu a mai
existat. De altfel, majoritatea su-
porterilor ªtiinþei au peste 35 de ani,
în aceastã categorie intrând cei
care au prins vremurile de glorie ºi
prima generaþie de descendenþi ai

acestora. Doar 1 % dintre fanii sub
35 de ani s-au ataºat de culorile alb-
albastre ale ªtiinþei. Ca o conclu-
zie dupã acest sondaj, majoritatea
suporterilor Universitãþii Craiova
au peste 35 de ani, sunt bãrbaþi,
sunt din Muntenia, locuiesc în
mediul rural ºi ca opþiune politicã
sunt de stânga.

Locul 5 în topul general este
ocupat de o echipã din Liga a II-a,
Rapid Bucureºti, care este simpa-
tizatã de 3 % dintre români. Lide-
rul Ligii I, Astra Giurgiu, are doar
un singur procent în acest studiu,
în timp ce alþi 5 % dintre intervie-
vaþi au alte preferinþe din rândul
echipelor româneºti. 19 % dintre
cei întrebaþi nu sunt fanii niciunei
echipe.

Steaua dominã toate topurile, cu
excepþia celui în rândul votaþilor
UDMR, care sunt suporteri ai CFR-
ului în majoritate, preferã alte echi-
pe (cel mai probabil FCM Târgu
Mureº) sau þin cu Rapidul, echipã
consideratã „feroviarã”, precum
CFR Cluj.

Surprinzãtor, în top nu este in-
clusã Poli Timiºoara, care ºi-ar
putea revendica un numãr impor-
tant de suporteri, atât ai echipei din
Liga a III-a, cât ºi ai celei din pri-
mul eºalon. Sondajul a fost fãcut
în rândul populaþiei adulte, neinsti-
tuþionalizatã, fiind efectuate 1096
de interviuri, pe un eºantion mul-
tistadial cluster, cu selecþia proba-
bilisticã a persoaneloe ºi o eroarea
toleratã de 3.2%.

Bancu ºi Bawab, câte patru assist-uri
pentru Universitatea Voluntari de la Viitorul Constanþa,

ambii cu câte ºase realizãri. Clasa-
mentul celor mai buni pasatori din
Liga 1 Orange înaintea primei etape
din 2016: Tiago Lopes, Vlad Achim
– 6;  Nistor, Dimitrov, Hernandez Ja-
vier, Budescu – 5;  Pena, Fai, Ser-
giu Hanca, Bawab, Benzar, Bancu,
Martinus, Cernat, Tade – 4;  Bran-
dan, Golubovic, Alibec, Boldrin, C.
Matei, Fl. Tãnase, Moussa, Enache,
Anton, Kone, Rãzvan Marin, Stan-
ciu – 3. În ultimele sezoane, cei mai
buni pasatori din campionat au fost:
2014-2015 - Lucian Sânmãrtean, 10

pase decisive; 2013-2014 - Constan-
tin Budescu, 10 pase decisive; 2012-
2013 - Marian Constantinescu, Ju-
nior Morais, Silviu Panã, 9 pase de-
cisive; 2011-2012 - Modou Sougou,
12 pase decisive.
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