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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu în partid vreau sã intru,
Popescule, eu vreau sã intru în
serviciu. actualitate / 3

actualitate / 3

actualitate / 7

actualitate / 6

social / 5

Judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj au pronunþat,
ieri, sentinþa în dosarul
în care ªtefan Cosmin
Gheorghiþã, fost director
al Sucursalei Imprimeria
„Oltenia”, ºi fosta conta-
bilã ºefã a unitãþii, Ionica
Flori Popa-Florea, au
fost judecaþi pentru abuz
în serviciu. Cei doi incul-
paþi au primit câte 3 ani
de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui
termen de încercare de 5
ani ºi trebuie sã achite
prejudiciul creat, în
valoare de 109.952,47
lei. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova. Procu-
rorii DNA Craiova i-au
acuzat pe cei doi cã au
închiriat unei firme, fãrã
licitaþie ºi la un
preþ mult sub cel al
pieþei, douã suprafeþe de
teren aflate în adminis-
trarea sucursalei, pe o
perioadã de 66 de luni.
Contractul se încheie pe
15 ianuarie 2017.
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în unanimitate!în unanimitate!în unanimitate!în unanimitate!în unanimitate!

Senatorul de Craiova Mihai Fifor,
liderul grupului de senatori social-
democraþi, a devenit de marþi, 9 fe-
bruarie a.c., la propunerea lui Liviu
Dragnea, în cadrul Consiliului Naþi-
onal al partidului, preºedintele aces-
tui for. Anterior, funcþia respectivã
fusese deþinutã de Rovana Plumb,
care nu a mai candidat, pentru un
nou mandat, din motive nedezvol-
tate. Prin dobândirea funcþiei de pre-
ºedinte al Consiliului Naþional al
PSD, universitarul craiovean, doc-
tor în ºtiinþe “magna cum laudae”,
din 2003, devine, realmente, unul din-
tre liderii partidului, abilitat fiind sã
construiascã departamentele gene-
ratoare de politici publice pentru
PSD, implicit ceea ce se numeºte,
îndeobºte “guvernul din umbrã”.
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Peste 15,5 milioane de ape-
luri s-au primit anul trecut la
Numãrul Unic de Urgenã 112,
mai mult de jumãtate din aces-
tea fiind false. Statistica reali-
zatã de Serviciul de Telecom-
unicaii Speciale (STS) aratã cã
în ce mai multe situaþii a fost
solicitatã Ambulana –
3.741.439 (60,74 %), apoi Po-
liia – 1.373.394 (22,30 %),
Pompierii-SMURD – 869.059
(14,11 %) ’i Jandarmeria –
168.788 (2,74 %).
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Bilanþ ANP: Peste 4.500 de
telefoane mobile au fost gãsite
în penitenciare în 2015

Conform informaþiilor oferite, ieri,
de Administraþia Naþionalã a Peniten-
ciarelor (ANP), la finalul anului 2015,
în penitenciarele din România erau
28.334 deþinuþi, dintre care 25.055
condamnaþi definitiv (88,43 %), 2.453
arestaþi preventiv ºi condamnaþi în
primã instanþã (8,66%), 522 sancþio-
naþi cu mãsura internãrii într-un cen-
tru de detenþie (1,84%), iar 304 sanc-
þionaþi cu mãsura internãrii într-un
centru educativ (1,07%). Conform
raportului, existã 19 penitenciare în
regim semideschis ºi deschis, 14 pe-
nitenciare în regim închis ºi maximã
siguranþã, un penitenciar pentru fe-
mei ºi ºapte secþii pentru femei în alte
penitenciare, douã centre de deten-
þie, douã centre educative ºi ºase
penitenciare spital. În 23 de unitãþi
existã secþii speciale de arest preven-
tiv. Potrivit ANP, în anul 2015 au fost
gãsite 4.554 telefoane mobile la deþi-
nuþi, mai puþine faþã de anul 2014,
atunci când au fost descoperite 6.549
de telefoane mobile.

Solicitarea lui Iohannis de a
trimite 50 de militari în Irak,
aprobatã de conducerea
Parlamentului

Birourile Permanente reunite ale
Parlamentului au aprobat solicitarea
preºedintelui Klaus Iohannis de a tri-
mite 50 de militari în Irak, pentru in-
struire în lupta împotriva ISIS, ur-
mând ca aceasta sã fie supusã ple-
nului, a declarat, ieri, preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu.
Iohannis a solicitat Parlamentului sã
aprobe participarea Armatei Româ-
niei, pe teritoriul Republicii Irak, la
activitãþi de instruire a forþelor de
securitate irakiene în cadrul Coaliþiei
Internaþionale anti-ISIL / Daesh, con-
dusã de SUA, cu un efectiv total de
pânã la 50 de militari, cuprinzând in-
structori, personal de stat major ºi
de sprijin din domeniile: forþe spe-
ciale, informaþii militare ºi forþe teres-
tre, potrivit solicitãrii adresate Parla-
mentului. Costurile generate de par-
ticiparea forþelor ºi mijloacelor Arma-
tei României la aceastã misiune vor fi
asigurate prin suplimentarea buge-
tului MApN pentru anul 2015.

Premierul Dacian Cioloº l-a de-
mis, ieri, pe preºedintele ANAF,
Gelu Diaconu, au declarat pentru
Mediafax surse guvernamentale. De
asemenea, ªeful Executivului l-a
demis ºi pe vicepreºedintele ANAF,
Mihai Gogancea-Vãtãºoiu. Decizii-
le urmeazã sã fie publicate în Mo-
nitorul Oficial ºi vin dupã discuþii
ale premierului atât cu Gelu Diaco-
nu, cât ºi cu ministrul de Finanþe.
Primul-ministru a subliniat cã ‘’este
important sã nu menþinem o stare
de ambiguitate la ANAF’’, pentru
ca aceasta sã rãmânã o ‘’structurã
credibilã’’.

Preºedintele ANAF, Gelu Diaco-
nu, a refuzat, ieri, cererea ministe-
rului Finanþelor de a-ºi prezenta de-
misia, calificând dosarul DNA în

Ministerul Finanþelor Publice a semnat acor-
dul de licenþiere a Trezoreriei Statului ca accep-
tator de plãþi electronice cu carduri MasterCard
ºi Maestro, care va permite contribuabililor sã
plãteascã taxe ºi impozite online la bugetul de
stat ºi la bugetele locale, fãrã perceperea unor
comisioane.

“Ministerul Finanþelor Publice a semnat acor-
dul de licenþiere a Trezoreriei Statului ca ac-
ceptator de plãþi electronice cu carduri Master-
Card ºi Maestro în condiþiile stabilite de Or-
donanþa de Urgenþã a Guvernului nr 146/
2002 privind formarea ºi utilizarea resurse-
lor derulate prin Trezoreria Statului”, se aratã
într-un comunicat al ministerului.

Implementarea sistemului de platã online,
inclusiv extinderea serviciilor de internet ban-
king ale Trezoreriei Statului, se va realiza din
fonduri europene prin proiectul “Îmbunãtãþi-
rea capacitãþii procesului decizional la nivelul
sectorului financiar din România - TREZOR”.
În urma evaluãrii de cãtre Autoritatea de Ma-
nagement a Programului Operaþional Capaci-
tate Administrativã (POCA), acesta a fost ac-

Guvernul a alocat pentru des-
fãºurarea alegerilor locale suma de
350 milioane de lei. Potrivit purtã-
torului de cuvânt al Guvernului,
Dan Suciu, suma este mai mare
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Premierul Dacian Cioloº l-a numit pe Diaco-
nescu ca preºedinte interimar al Fiscului la scurt
timp dupã ce a semnat decizia de eliberare din
funcþie a lui Gelu Diaconu, care a condus pânã
la acest moment Direcþia Informaþii Fiscale din
cadrul ANAF. Potrivit declaraþiei sale de avere
din mai 2015, noul ºef al Fiscului a avut un venit
anual de 87.036 lei din funcþia de director gene-
ral, ceea ce înseamnã cã a primit un salariu de

circa 7.200 lei pe lunã. În declaraþia din mai 2011,
venitul anual se ridica la 78.870 lei. El a mai câº-
tigat în 2014 o indemnizaþie de 17.837 lei de la
Compania Naþionalã Loteria Românã pentru po-
ziþia de membru în Consiliul de Administraþie.

Diaconescu deþine împreunã cu soþia douã
terenuri intravilane în judeþul Argeº, unul de 4.400
metri pãtraþi din anul 2004, iar celãlalt cu o su-
prafaþã de 2.648 metri pãtraþi, din anul 2010.

Totodatã, cei doi au un apartament în Bucureºti
de 81 metri pãtraþi, din anul 2006, iar soþia mai
are o casã de locuit în Valea Mare din anul 1988,
cu o suprafaþã de 88 metri pãtraþi. Noul ºef al
ANAF are douã autoturisme, un BMW din anul
2009 ºi un Peugeot din 2012. Diaconescu mai
figureazã în declaraþia de avere cu un credit con-
tractat în 2007, în valoare de 38.000 euro, cu
scadenþã în 2032.

Guvernul va aloca pentru alegerile locale 350 de milioane de lei

Taxele ºi impozitele la bugetul de stat, plãtite cu cardul

decât cea atribuitã la alegerile pre-
cedente întrucât nu se mai utilizea-
zã fonduri de la bugetele locale.

El a explicat cã suma alocatã în
acest an este mai mare faþã de su-

mele atribuite la scrutinele prece-
dente din câteva motive. ‘’Nu se
mai utilizeazã bani de la bugetele
locale”, a spus Suciu, care a mai
precizat cã o altã noutate o repre-
zintã apariþia a 180 de operatori
tehnici care introduc date supli-
mentare, cum ar fi CNP-ul, prin
intermediul unui sistem operat de
STS. Ei vor fi plãtiþi la fel ca ºi
membrii comisiilor electorale, adi-
cã 85 de lei / zi, a adãugat purtãto-
rul de cuvânt al Guvernului.

Astfel, în suma alocatã de la
bugetul de stat, sunt incluse ºi fon-
durile necesare pentru plata indem-
nizaþiilor membrilor birourilor elec-

torale de circumscripþie, ale birou-
rilor electorale ale secþiilor de vo-
tare ºi ale aparatului tehnic auxiliar
al acestora.

De asemenea, sunt incluse cos-
turile de implementare ale Sistemu-
lui informatic pentru monitoriza-
rea prezenþei la vot ºi de prevenire
a votului ilegal. Totodatã, un ele-
ment de noutate a fost adus prin
introducerea operatorilor de calcu-
lator în secþiile de votare ale cãror
indemnizaþii sunt asigurate de la
bugetul de stat.

Guvernul a decis miercuri cã
alegerile locale vor avea loc la data
de 5 iunie.

ceptat în vederea finanþãrii.
Proiectul va dezvolta o componentã dedi-

catã plãþii cu cardul, prin intermediul cãreia
contribuabilii vor putea efectua plata online a
tuturor tipurilor de impozite ºi taxe atât la bu-
getul de stat, bugetele locale, bugetul asigurã-
rilor sociale de stat, cât ºi la cele administrate
de alte instituþii publice. Contribuabilii nu vor
plãti comisioane la tranzacþii.

“E un pas important pe care Ministerul Fi-

nanþelor Publice îl face pentru a veni în întâmpi-
narea contribuabililor. Aceºtia îºi vor putea plãti
taxele ºi impozitele de acasã ºi de la serviciu, cu
ajutorul unui sistem sigur ºi accesibil. Consider
cã uºurinþa cu care ne plãtim taxele ºi impozitele
este esenþialã pentru o colectare mai eficientã ºi
pentru creºterea gradului de conformare volun-
tarã. Este ºi o expresie a respectului pe care îl
avem pentru cetãþean. Infrastructura nou creatã
este deschisã pentru toate sistemele de platã care

acceptã autorizarea Trezoreriei în condiþiie le-
gislaþiei în vigoare”, a declarat în comunicat
ministrul Finanþelor Publice, Anca Dragu.

MasterCard va realiza implementarea tehni-
cã, care va dura maxim trei luni.

“Licenþierea Trezoreriei Statului ca accep-
tator de plãþi cu cardurile MasterCard sau Ma-
estro reprezintã o premierã mondialã ºi sun-
tem mândri cã astfel ne alãturãm autoritãþilor
în demersurile lor de creºtere a gradului de
fiscalizare a economiei, cu ajutorul mijloace-
lor de platã electronice”, a afirmat Cosmin
Vladimirescu, manager general al MasterCard
pentru România.

Finanþele au semnat acordul de licenþiere a Trezoreriei ca acceptator de plãþi electronice

care este urmãrit penal pentru abuz
în serviciu ºi favorizarea fãptuito-
rului, alãturi de vicepreºedintele
Mihai Gogancea-Vãtãºoiu, drept
“kafkian”.

Ministrul Finanþelor Publice,
Anca Dragu, a cerut demisia pre-
ºedintelui ANAF, Gelu ªtefan Dia-
conu, 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. Dia-
conu ºi Gogancea-Vãtãºoiu sunt
urmãriþi penal pentru favorizarea
fãptuitorului ºi abuz în serviciu cu
obþinere de foloase necuvenite pen-
tru sine sau altul, a transmis DNA.
Preºedintele ANAF a stat miercuri
circa o orã la sediul DNA.

Daniel Diaconescu, numit la ºefia instituþiei
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Senatorul de Craiova Mihai Fi-
for, liderul grupului de senatori
social-democraþi, a devenit de
marþi, 9 februarie a.c., la propu-
nerea lui Liviu Dragnea, în ca-
drul Consiliului Naþional al parti-
dului, preºedintele acestui for.
Anterior, funcþia respectivã fuse-
se deþinutã de Rovana Plumb,
care nu a mai candidat, pentru un
nou mandat, din motive nedezvol-
tate. Prin dobândirea funcþiei de
preºedinte al Consiliului Naþional
al PSD, universitarul craiovean,
doctor în ºtiinþe “magna cum la-
udae”, din 2003, devine, real-
mente, unul dintre liderii partidu-
lui, abilitat fiind sã construiascã

MIRCEA CANÞÃR
departamentele generatoare de
politici publice pentru PSD, im-
plicit ceea ce se numeºte, înde-
obºte “guvernul din umbrã”. Cu
o zi înaintea Consiliului Naþional,
Liviu Dragnea se exprima astfel:
“Preºedintele (...) trebuie sã
fie un om deosebit, care sã
aibã expertizã (...) este o func-
þie deosebit de importantã ºi
trebuie sã fie cineva care sã
aibã capacitatea sã munceas-
cã”. Faptul cã, anterior, fusese
vehiculat numele deputatului Con-
stantin Niþã, iar Liviu Dragnea l-
a propus ºi susþinut pe Mihai Fi-
for, înseamnã cã, în opinia sa,
acesta îndeplineºte cel mai bine

exigenþele avute în vedere. Pânã
la urmã toatã povestea þine de
bucãtãria internã a PSD, nu pro-
duce emoþii speciale, ºi relevan-
þã are numai prin faptul cã, re-
petãm, Mihai Fifor este, încã, se-
nator de Craiova, cadru univer-
sitar, ex-director al Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, ex-manager al Muzeul Ol-
teniei, care accede într-o func-
þie de conducere a partidului, nu
ex-abrupto, ci mai întâi ca lider
al grupului parlamentar de la
Senat ºi apoi preºedinte al Con-
siliului Naþional, o demnitate de-
þinutã, dacã ne reamintim, de

Adrian Nãstase, acesta confe-
rindu-i o vizibilitate aparte. Cu un
discurs sistematic sobru, calibrat,
în deplin respect pentru toate
normele retorice, cu o fizionomie
agreabilã, Mihai Fifor aduce un
plus de emancipare pentru par-
tidul sãu. Apreciat dupã toate
aparenþele de Liviu Dragnea, dar
nu numai, fiindcã nu ar fi mare
lucru, într-un context precum cel
actual cu “legea defãimãrii”,
greu de perceput (ne mai trebu-
ie “Ministerul Adevãrului”), în-
þelegem cã, de datã recentã,
Mihai Fifor este “detaºat”, pro-
babil spre a da o mânã de ajutor,
la Arad, unde, de regulã, social-
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democraþii nu prea au avut sorþi
de izbândã, în reduta lui Gheor-
ghe Falcã, primar ex-PDL, acum
PNL, din 2004. Unele explicaþii
mai clare pe aceastã “opþiune”
ar trebui oferite chiar de Mihai
Fifor, pentru cei care l-au votat
ºi i-au salutat ulterior ascensiu-
nea politicã. Un paradox este
totuºi cã, în timp ce la centru vo-
tul pentru preºedinþia Consiliului
Naþional a fost în unanimitate, în
teritoriu nici o voce, fie ºi rãz-
leaþã, nu a adus în discuþie aceas-
tã izbândã. Care, unora dintre
“camarazi”, formulã legitimatã
de socialiºtii francezi, le-a pro-
dus chiar indispoziþie.

La eveniment au mai luat par-
te Gheorghe Mungiu, primarul lo-
calitãþii,  precum ºi comisarul-ºef
de poliþie Marin Stãnicã, directo-
rul Direcþiei Publice Comunitare
de Evidenþã a Persoanelor
(DPCEP), instituþie aflatã în
subordinea CJ Dolj.

Vicepreºedintele CJ Dolj Alina
Elena Tãnãsescu a precizat cu
aceastã ocazie cã prin deschiderea
noului serviciu, cei peste 5.000 de
locuitori ai comunei Ciupercenii
Noi vor putea obþine acte de iden-
titate chiar în localitatea lor, fãrã a
mai fi nevoiþi sã se deplaseze la
Calafat. „Mã bucur cã suntem alã-
turi de reprezentanþii autoritãþii lo-
cale din comuna Ciupercenii Noi
ºi de locuitorii acesteia, la deschi-
derea celui de-al 45-lea serviciu
comunitar de evidenþã a persoane-
lor din judeþul Dolj. Dacã la înce-
putul colaborãrii dintre Consiliul
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Directorul DPCEP, comisar-ºef de poliþie Ma-
rin Stãnicã: „În perioada urmãtoare, vor fi des-
chise unitãþi similare ºi în alte localitãþi, subliniind
faptul cã judeþul Dolj se situeazã pe primul loc la
nivel naþional în ceea ce priveºte descentralizarea
serviciului de evidenþã a persoanelor”.

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj Alina Elena Tãnãsescu a participat, mier-
curi dupã-amiazã, la inaugurarea serviciului pu-
blic comunitar local de evidenþã a persoanelor
(SPCLEP) din comuna Ciupercenii Noi, noua
structurã deservind peste 5.000 de locuitori.

Judeþean ºi Direc-
þia de Evidenþã a
Persoanelor exis-
tau doar nouã ase-
menea servicii,
acum iatã cã nu-
mãrul lor a crescut
de cinci ori. Este o
dovadã a faptului
cã noi, CJ Dolj, am
susþinut descentra-
lizarea, pentru cã
administraþia trebu-
ie fãcutã aproape de cetãþean ºi în
beneficiul acestuia. Prin deschide-
rea noului serviciu, cei peste 5.000
de locuitori ai comunei Ciuperce-
nii Noi vor putea obþine acte de
identitate chiar în localitatea lor,
fãrã a mai fi nevoiþi sã se deplase-
ze la Calafat, acolo unde erau aron-
daþi pânã acum, economisind ast-
fel timp ºi resurse financiare. Îl
felicit pe domnul primar Gheorghe

Mungiu pentru realizare, dar ºi pe
reprezentanþii Direcþiei de Eviden-
þã a Persoanelor, dorindu-le suc-
ces în gestionarea acestei activi-
tãþi“, a declarat vicepreºedintele CJ
Dolj Alina Elena Tãnãsescu.

„Este un moment deosebit,
aºteptat de întreaga comunitate”

Serviciul Public Comunitar Lo-

cal de Evidenþã a
Persoanelor Ciupercenii Noi func-
þioneazã în fostul sediu al primã-
riei, imobil aflat în centrul localitã-
þii. Amenajarea spaþiului a implicat
o investiþie în valoare de aproape
4.000 de lei, fonduri alocate din bu-
getul comunei. Noua structurã este
dotatã cu toate echipamentele ne-
cesare în vederea eliberãrii docu-
mentelor de identitate, în cadrul
SPCLEP fiind angajate trei persoa-

ne. „Este un moment deosebit, aº-
teptat de întreaga comunitate. Mã
bucur pentru faptul cã am reuºit
sã aducem aceste servicii mai
aproape de cetãþeni. Vreau sã mul-
þumesc tuturor instituþiilor care ne-
au oferit sprijinul pentru ca aceastã
structurã sã-ºi înceapã activitatea.“,
a subliniat primarul comunei Ciu-
percenii Noi, Gheorghe Mungiu.

MARGA BULUGEAN

Decizia privind numirea dr. Andrei Dan Butaru
în funcþia de preºedinte, cu rang de secretar de
stat, al Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor a fost publicatã în
Monitorul Oficial nr. 0104/2016. Andrei Dan Bu-
taru îndeplineºte, actualmente, funcþia de direc-
tor executiv al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj. El vine la condu-
cerea ANSVSA, dupã Dorin Valter Enache, de-
mis în decembrie anul trecut, pentru cã ANI a
constatat cã se afla în conflict de interese.

Dupã cum titreazã deja unele publicaþii, pre-
mierul Cioloº ºi-a numit trei oameni importanþi
în poziþii-cheie, printre aceºtia aflându-se ºi dr.

Andrei Dan Butaru este noul preºedinte al Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor

Andrei Dan Butaru. Cu state vechi în speciali-
tate, acesta a primit ºi girul universitarilor de
profil, capacitatea sa managerialã ºi anvergura
profesionalã fiind tot atâtea atuuri pentru nomi-
nalizarea sa. Dr. Andrei Dan Butaru este mem-
bru al Colegiului Medicilor Veterinari Dolj ºi vi-
cepreºedinte al Comisiei Superioare pentru
Deontologie ºi Litigii din cadrul Colegiului Me-
dicilor Veterinari din România.

Nãscut la 4 octombrie 1958, în comuna Amã-
rãºtii de Jos, judeþul Dolj, dr. Andrei Dan Butaru a
primit, cu mult timp în urmã, din partea Consiliul
Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii,
Adeverinþa nr. 8643/08.09.2009 prin care, în baza

Notei de Constatare nr. S/DI/I2837, din data de
15.10.2008, s-a stabilit „cã nu existã date ori do-
cumente din care sã rezulte calitatea de lucrãtor
sau colaborator al Securitãþii, în sensul legii”. Aºa-
dar, cu un trecut „curat”, om al faptelor, ce a
reuºit sã formeze la Craiova o echipã maturã de
specialiºti, dr. Butaru merge, cel puþin pânã în
noiembrie a.c., la conducerea structurii centrale,
din ce în ce mai expusã exigenþelor de tot felul.
Optimismul, perseverenþa ºi flerul ne dorim sã-l
caracterizeze ºi pe mai departe, iar avansãrile de
la deconcentrate la nivel central nu pot decât sã
ne aducã un zâmbet de mândrie olteneascã!

VALENTIN CEAUªESCU



Poliþiºtii atrag atenþia asupra faptului cã vârstnicii sunt o categorie
vulnerabilã ºi insistã ca aceºtia sã nu dea curs nici unei solicitãri de a plãti
sume de bani, fãcute de diverse persoane, sã nu ofere nici un fel de date
cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent
de calitatea invocatã de interlocutor, sã nu dea crezare veºtilor prin care
sunt anunþaþi cã sunt “fericiþii” câºtigãtori ai unor concursuri la care nu
au participat ºi sã nu accepte în nici un caz sã trimitã persoanelor necu-
noscute bani în avans pentru ridicarea unor premii, pentru cã toate aces-
tea sunt metode folosite de infractori ca sã-i lase fãrã bani.
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Reamintim cã, în urmã cu un
an, mai exact pe 20 februarie 2015,
se înregistra la Tribunalul Dolj do-
sarul în care procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova i-au trimis în ju-
decatã pe fostul director al Sucur-
salei Imprimeria „Oltenia” din ca-
drul Companiei Naþionale a Impri-
meriilor “Coresi” SA ºi pe conta-
bila ºefã a unitãþii. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut urmãtoarea
stare de fapt: pe 15 iunie 2012,
inculpaþii Gheorghiþã ªtefan Cos-
min, în calitate de director al Su-
cursalei Imprimeria „Oltenia” din

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de miercuri,
lucrãtori din cadrul Poliþiei Mu-
nicipiului Craiova – Biroul de In-
vestigaþii Criminale, aflaþi în exe-
cutarea atribuþiilor de serviciu,
l-au prins în flagrant pe Sever
Pãpãlã, de 60 de ani, din comu-
na Padina, judeþul Mehedinþi
care, în jurul orei 13.15, a sus-
tras din locuinþa unei craioven-
ce un portofel în care erau bani
ºi carduri bancare.

Mai exact, bãrbatul a abordat-
o pe Ioana M., de 69 de ani, sub
pretextul vânzãrii de portocale la
un preþ redus, iar femeia, fãrã
sã bãnuiascã nimic, l-a invitat în
locuinþã. Acolo, profitând de
neatenþia bãtrânei, a sustras din
hol portofelul, apoi a plecat.
Autorul a fost dus la sediul Po-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat,
ieri, sentinþa în dosarul în care ªtefan Cos-
min Gheorghiþã, fost director al Sucursalei
Imprimeria „Oltenia”, ºi fosta contabilã ºe-
fã a unitãþii, Ionica Flori Popa-Florea, au fost
judecaþi pentru abuz în serviciu. Cei doi in-
culpaþi au primit câte 3 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încer-
care de 5 ani ºi trebuie sã achite prejudiciul

creat, în valoare de 109.952,47 lei. Hotãrâ-
rea nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova. Procurorii
DNA Craiova i-au acuzat pe cei doi cã au în-
chiriat unei firme, fãrã licitaþie ºi la un
preþ mult sub cel al pieþei, douã suprafeþe de
teren aflate în administrarea sucursalei, pe
o perioadã de 66 de luni. Contractul se în-
cheie pe 15 ianuarie 2017.

cadrul Companiei Naþionale a
Imprimeriilor,,Coresi” SA (socie-
tate comercialã cu capital integral
de stat) ºi Popa-Florea Ionica-
Flori, având funcþia de ºef Com-
partiment contabilitate, salariza-
re ºi personal în cadrul aceleiaºi
sucursale, cu nerespectarea abuzi-
vã a prevederilor legale inciden-
te, a atribuþiilor de serviciu, a nor-
melor interne obligatorii de atri-
buire a contractelor de închiriere
aplicabile în cauzã ºi a Hotãrârii
nr. 5/21.12.2009 a Consiliului de
Administraþie al CNI Coresi SA
(prin care s-au stabilit tarifele
minime obligatorii de închiriere a

activelor companiei) au încheiat
un contract de închiriere cu o so-
cietate comercialã, având ca ob-
iect suprafeþele de teren de 865,27
mp ºi 6,45 mp aflate în adminis-
trarea sucursalei, fãrã respectarea
unei proceduri specifice licitaþiei
publice, cauzând o pagubã mate-
rialã în cuantum de 109.952,47 lei
în patrimoniul CNI Coresi SA.

Potrivit anchetatorilor, prin în-
cheierea acestui contract s-a obþi-
nut implicit un folos material ne-
cuvenit pentru firma respectivã,
fiind stabilite clauze unilateral avan-
tajoase pentru acesta ºi pãgubitoa-
re pentru CNI Coresi SA, precum:
includerea suprafeþei suplimenta-
re de teren de 6,45 mp care nu a
fãcut obiectul unei licitaþii publice
competitive, deºi aceastã procedu-
rã era obligatorie, plata unei chirii
lunare la un preþ inferior cu 1 euro/
mp faþã de tariful minim obligato-
riu (0,5 euro/mp faþã de 1,5 euro/
mp) stabilit pentru acest bun având
categoria de teren liber cu inter-
dicþia de construcþii definitive, aflat
în patrimoniul Sucursalei Impri-
meria „Oltenia”, termenul de închi-
riere de 66 luni, începând cu data
de 15.06.2012 ºi pânã pe data de
15.01.2017 inclusiv, faþã de terme-
nul stabilit prin normele interne ºi
contractul cadru de închiriere, res-
pectiv 1 an, cu posibilitatea de pre-
lungire, penalitãþi de 0,1% faþã de

0,3 % pentru fiecare zi de întâr-
ziere a plãþii obligaþiilor financiare
asumate ºi posibilitatea ca locata-
rul sã eludeze obligaþia de a pune
la dispoziþia locatorului (la înceta-
rea contractului) imobilul închiriat
cu toate îmbunãtãþirile aduse, în
schimbul plãþii unei daune evalua-
te la cuantumul derizoriu de doar
1.000 de euro. Procurorii au insti-
tuit sechestrul asupra unor bunuri
mobile ºi imobile, aflate în proprie-
tatea inculpaþilor, pânã la concu-
renþa sumei de 109.952,47 lei.

Ieri, judecãtorii Tribunalului
Dolj au soluþionat cauza. Ambii in-
culpaþi au fost gãsiþi vinovaþi, însã
au fost condamnaþi la câte 3 ani
de închisoare cu suspendare:
 „Condamnã pe inculpatul Gheor-
ghiþã ªtefan Cosmin la pedeapsa
de 3 ani închisoare. Dispune sus-
pendarea executãrii pedepsei de 3
ani închisoare aplicatã inculpatu-
lui Gheorghiþã ªtefan Cosmin sub
supraveghere pe durata unui ter-

men de încercare de 5 ani (...)
Condamnã pe inculpata Popa Flo-
rea Ionica Flori la pedeapsa de 3
ani închisoare. Dispune suspenda-
rea executãrii pedepsei de 3 ani
închisoare aplicatã inculpatei
Popa Florea Ionica Flori sub su-
praveghere pe durata unui termen
de încercare de 5 ani. Admite în
acþiunea civilã formulatã de par-
tea civilã Compania Naþionalã a
Imprimeriilor CORESI SA. Obli-
gã inculpaþii în solidar la plata
cãtre partea civilã Compania Na-
þionalã a Imprimeriilor CORESI
SA a sumei de 109.952,47 lei”, se
aratã în hotãrârea instanþei. În plus,
judecãtorii craioveni au menþinut
sechestrul instituit de DNA Craio-
va asupra autoturismului Skoda al
lui Gheorghiþã ºi asupra aparta-
mentului femeii, inculpaþii fiind
obligaþi sã achite ºi câte 1.000 de
lei cheltuieli judiciare. Hotãrârea nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Un bãrbat de 60 de ani, din comuna Padina, judeþul Mehedinþi, a fost arestat
pentru 30 de zile în baza mandatului emis ieri, pe numele sãu, de Judecãtoria Craio-
va, pentru mai multe furturi. Poliþiºtii craioveni au stabilit cã bãrbatul a pãcãlit mai

mulþi pensionari craioveni, sustrãgându-le diverse sume de bani.

Poliþiºtii atrag atenþia asupra faptului cã vârstnicii sunt o categorie
vulnerabilã ºi insistã ca aceºtia sã nu dea curs nici unei solicitãri de a plãti
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cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent
de calitatea invocatã de interlocutor, sã nu dea crezare veºtilor prin care
sunt anunþaþi cã sunt “fericiþii” câºtigãtori ai unor concursuri la care nu
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liþiei, a fost identificat, iar prin
extinderea cercetãrilor poliþiºtii
au mai stabilit cã, suspectul, pe
27 ianuarie 2016, profitând de
neatenþia lui Gheorghe M., de 79
de ani, din Craiova i-a sustras o
borsetã cu 3.000 de lei ºi car-
duri bancare.

De asemenea, oamenii legii au
stabilit ºi faptul cã, pe 14 decem-
brie 2015, în timp ce se afla pe

Calea Bucureºti, Pãpãlã a abor-
dat-o pe Lucia M., de 69 ani, iar
prin distragerea atenþiei a pã-
truns fãrã drept în sufrageria
apartamentului femeii, de unde
a sustras suma de 1.000 lei. În
cauzã s-a dispus continuarea
urmãririi penale faþã de Sever
Pãpãlã sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt calificat, în
baza probatoriului administrat fi-

ind reþinut pentru 24 de ore ºi
introdus în arestul IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventi-
vã pe o perioadã de 30 de zile,
propunere admisã de instanþã:
„Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craio-
va Dispune arestarea preventi-
vã a inculpatului Pãpãlã Sever

pe o duratã de 30 zile, de la
11.02.2016 pânã la data
11.03.2016 inclusiv. În baza
art.275 alin. (3) C. proc. pen.,
cheltuielile judiciare avansate
de stat rãmân în sarcina aces-
tuia. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 11.02.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei.
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Din punctul de vedere al ape-
lurilor false, judeþele Covasna, Cã-
lãraºi ºi Mureº ocupã primele lo-
curi. Pentru luna ianuarie a.c., din
totalul de 1.244.049 apeluri,
486.142 (39,08%) au fost reale
ºi 757.907 (60,92%) false. Urma-
re a constatãrilor fãcute de auto-
ritãþile statului, 13.146 de cetãþeni
au fost sancþionaþi conform legii
pentru apeluri false ºi abuzive cã-
tre numãrul 112. Cele mai multe
sancþiuni au fost aplicate în jude-
þele Teleorman ºi Suceava, dar ºi
în Bucureºti.

Timp de reacþie,
sub zece secunde

Timpul mediu de rãspuns al
Centrului 112 este de 3,68 secun-
de ºi este înregistrat în cazul a
94,63% dintre apelurile la numã-
rul unic de urgenþã. În ce priveº-
te localizarea apelanþilor, aceasta
se face în proporþie de 97,20%
pentru reþelele de telefonie fixã ºi
de 99,27% pentru cele de telefo-
nie mobilã. Potrivit celui mai re-
cent raport al Comisiei Europene,
România se situeazã printre sta-
tele membre cu cei mai buni timpi
de reacþie (sub 10 secunde) ºi o

Peste 15,5 milioane de apeluri s-au pri-
mit anul trecut la Numãrul Unic de Ur-
genþã 112, mai mult de jumãtate din aces-
tea fiind false. Statistica realizatã de Ser-
viciul de Telecomunicaþii Speciale (STS)

aratã cã în ce mai multe situaþii a fost
solicitatã Ambulanþa – 3.741.439 (60,74
%), apoi Poliþia – 1.373.394 (22,30 %),
Pompierii-SMURD – 869.059 (14,11 %)
ºi Jandarmeria – 168.788 (2,74 %).

acurateþe sporitã în a localiza ape-
lanþii la numãrul unic de urgenþã
112. Potrivit aceluiaºi raport al Co-
misiei Europene, România este
una dintre puþinele þãri membre UE
în care 112 este numãr unic de
urgenþã. În urma campaniilor de
educare ºi informare desfãºurate
de cãtre Serviciul de Telecomu-
nicaþii Speciale, numãrul de ape-
luri false a scãzut în ultimii ani cu
aproximativ 38% ºi se situeazã la
circa 62 de procente, înscriindu-
se în media înregistratã la nivel
european. Eurobarometrele Comi-
siei Europene, referitoare la nu-
mãrul unic european de urgenþã
112, aratã cã România a fãcut pro-
grese remarcabile în administra-
rea ºi dezvoltarea Sistemului Na-
þional Unic pentru Apeluri de Ur-
genþã ºi se aflã pe primele locuri
în ceea ce priveºte informarea ºi
educarea populaþiei în UE.

Din octombrie 2015 este
funcþional serviciul de anunþare
a urgenþelor prin SMS

Numãrul unic pentru apeluri de
urgenþã 112 trebuie folosit doar
atunci când este necesarã inter-
venþia agenþiilor specializate de ur-

genþã, pentru asigurarea asisten-
þei imediate în situaþii în care este
periclitatã viaþa, integritatea ori sã-
nãtatea cetãþeanului, ordinea pu-
blicã, proprietatea publicã sau pri-
vatã ori mediul. Apelarea abuzivã
a numãrului unic pentru apeluri de
urgenþã 112 sau transmiterea de
mesaje false la numãrul 113 con-
stituie contravenþii, iar faptele sunt
sancþionate cu amendã de la 500
la 1.000 de lei. Numãrul pan-eu-
ropean de urgenþã 112 a fost cre-
at în 1991. În aprilie 2005, Siste-
mul Naþional Unic pentru Apeluri
de Urgenþã 112 a devenit operaþi-
onal în toatã România. Începând
cu anul 2008, 112 este singurul
numãr care poate fi folosit de pe
orice telefon fix sau mobil pentru
a beneficia, gratuit, de serviciile
de urgenþã (ambulanþã, pompieri
ºi poliþie) în orice þarã a Uniunii
Europene.

Din octombrie 2015, în Româ-
nia, este funcþional serviciul de
anunþare a urgenþelor prin SMS
pentru persoanele cu dizabilitãþi de
auz ºi/sau vorbire, prin mesaje
scurte la numãrul 113, pãstrând
caracteristicile serviciului 112 de
voce: gratuitate ºi accesibilitate.

Pentru a putea utiliza acest numãr
este obligatorie înscrierea în baza
de date a Serviciului 112. Pânã
acum, au fost validate ca ºi înre-
gistrate 2.200 de persoane iar ac-
tivitatea continuã. De la darea în
folosinþã a facilitãþii SMS 113, au
fost primite 26 solicitãri.

Ziua Europeanã a Numãrului
Unic de Urgenþe 112

Ieri a fost sãrbãtoritã Ziua Eu-
ropeanã a Numãrului Unic de Ur-
genþe 112, o ocazie specialã pen-
tru conºtientizarea cetãþenilor eu-
ropeni ºi a turiºtilor cu privire la
Numãrul European de Urgenþã
112. Anul acesta, Ziua Europea-
nã 112 a fost dedicatã studenþi-
lor beneficiari ai programelor de
mobilitate universitarã ERAS-
MUS, cu accent pe o mai bunã
informare ºi conºtientizare a
acestora. În acest context, Aso-
ciaþia Numãrului European de
Urgenþã (EENA) a solicitat ser-

viciilor naþionale de urgenþã, bi-
rourilor de informare ale UE din
statele membre, reþelelor europe-
ne de cooperare studenþeascã ºi
agenþiilor ERASMUS sã contri-
buie pentru maximizarea impac-
tului acþiunilor de promovare 112
pe o categorie cât mai mare de
public þintã. În România, Servi-
ciul de Telecomunicaþii Speciale
(STS), cu sprijinul Consiliului
Naþional al Rectorilor, a organi-
zat, ieri, o zi de informare 112 în
centrele universitare din þarã. În
numeroase instituþii de învãþã-
mânt superior româneºti, în spe-
cial acolo unde au loc programe
de mobilitate ERASMUS, au fost
pregãtite puncte de informare
112, au fost postate afiºe cu
mesaje în limbile englezã, fran-
cezã ºi germanã ºi au fost distri-
buite pliante informative. Au mai
fost organizate vizite ale elevilor
ºi studenþilor în centrele de pri-
mire apeluri de urgenþã 112.

RADU ILICEANU

S-a dat startul la ediþia a XIII-
a a concursului judeþean, fazã a
competiþiei naþionale „Mesajul
meu antidrog” . Subcomisar  Flo-
rin Nicolãiþã, ºeful CPECA Dolj,
a punctat întâlnirea: «Ne bucu-
rãm de parteneriatul nostru cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, a societãþii civile ºi a „Eu-
roprotector”. Mai mult, din acest
an, avem ºi sprijinul Primãriei
Craiova, care va contribui la pre-
mierea adolescenþilor. Scopul
nostru este promovarea metode-
lor de viaþã sãnãtoasã, iar scãde-
rea consumului de droguri ºi a
consumatorilorse aflã, de aseme-
nea, printre obiectivele noastre.
La acest concurs sunt mai multe
secþiuni – film de scurtmetraj (li-
ceu), spot antidrog (liceu), eseu
literar (gimnaziu ºi liceu), iar, de

„Mesajul meu antidrog”,
mai actual ca niciodatã

Ieri, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj s-a dat
startul cele de-a XIII-a ediþii a fazei judeþene, din calendarul naþional, a Concursului

Naþional „Mesajul meu antidrog”, organizat în parteneriat de CPECA Dolj, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Asociaþia „Europrotector”. Cu aceastã ocazie, a fost premiatã ºi o

elevã care, anul trecut, a câºtigat premiul I la faza naþionalã a competiþiei.

acum, ºi în limba „romani”, arte
vizuale (graficã ºi picturã, pen-
tru ambele cicluri de învãþãmânt
preuniversitar amintite). Ne mân-
drim cã, an de an, avem premianþi
la nivel naþional. Chiar ºi acum,
vã putem prezenta o elevã câºti-
gãtoare».

O adolescentã ne învaþã
sã vedem viaþa aºa cum este

Este în clasa a VIII-a la Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”,
dar a venit de la Liceul „Horia
Vintilã” din Segarcea. A câºtigat,
la ediþia trecutã a concursului
„Mesajul meu antidrog”, premiul
I la graficã – picturã. „Eram în
clasa a V-a ºi nu ºtiam foarte
multe despre aceste mesaje. Cu
timpul, am început sã înþeleg ºi
am zis sã-i ajut . Creaþia mea a

fost în alb- negru, deoarece aºa
este ºi viaþa, nu este coloratã ”,
a spus premianta ªtefania
Stancu. Lecþia ei a fost bine
înþeleasã. „Mã bucur cã putem
fi parteneri în acest proiect ºi-i
vom ajuta în continuare pe cei
de la CPECA. Dar aceastã tânã-
rã, cãreia îi urez succes în con-
tinuare, ne-a arãtat aºa cum este
viaþa, în alb ºi negru, ºi trebuie
sã alegem”, a spus prof. Simo-
na Chiriþã, inspector pentru
activitãþi extra-ºcolare în cadrul
ISJ Dolj.

Cerinþe de modificare
a legislaþiei

Prezentã la întâlnire, Oana
Mateescu, reprezentanta „Euro-
protector”, a adus în discuþie
douã probleme majore: «Am avut,
de curând, încheierea unui pro-
iect – „Cu mintea limpede”, des-
tinat adolescenþilor care au pro-
bleme de la consumul de droguri,
alcool etc. Ne dorim sã fie dez-

bãtute ºi sã fie ºi legiferate douã
probleme: una care þine de drep-
tul de decizie independentã a ti-
nerilor, de la 16 ani, dacã tot pot
rãspunde penal, pentru a apela la
psiholog sau alþi specialiºti; con-
silierea obligatorie a copiilor cu
probleme de violenþã, pentru a nu

se mai ajunge la tragedii ca în
cazul când Andrei Goreci a fost
omorât în stradã de un adoles-
cent care a fost mutat prin mai
multe instituþii ºcolare, ºtiindu-se
problemele lui cu violenþa». Ni-
mic mai adevãrat...
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GEORGE POPESCU

A trecut aproape neobservatã întreprinde-
rea lui Yanis Varoufakis, fostul ministru de
finanþe al Greciei din echipa Syriza a premie-
rului grec Tzipras, de a pune bazele unei miº-
cãri („de jos”, cum insistã sã repete) menite
a schimba regulile în UE spre a o salva ºi a o
restitui, astfel, cetãþenilor ei. Carismatic, in-
teligent, cu o expertizã în materie de reforme
economice pe care nici adversarii sãi de la
Bruxelles nu i-o contestã, el a ales sã-ºi lan-
seze miºcarea politicã, în mod semnificativ
ºi cu un mesaj nelipsit de o bunã dozã simbo-
licã, în Germania (a d-nei Merkel ºi, mai ales,
a lui Wolfgang Schäuble, cel mai înverºunat
„inamic” al sãu) ºi, spre a spulbera orice alte
dubii, în sala unui teatru din Berlin.

În declaraþiile publice de pe scena teatru-
lui berlinez, ca ºi în interviurile acordate unor
media interesate, Varoufakis a enunþat, în
termeni neechivoci, resorturile ca ºi princi-
pala mizã a miºcãrii sale, Diem 25, adicã
Miºcarea pentru Democraþie în Europa.

UE e, în viziunea sa, un organism „bol-
nav”, întâi de toate rãtãcit, dovada cea mai

concludentã fiind „eºecul spectaculos de a
gestiona criza refugiaþilor”; el e un adversar
dur al politicii de închidere a frontierelor eu-
ropene prin ridicarea de ziduri, relevând cã
„sârma ghimpatã ºi acele ziduri reflectã nesi-
guranþã ºi rãspund numai la nesiguranþã”.

Nu s-a ferit sã avertizeze asupra perico-
lului de dezintegrare a Uniunii Europene care,
potrivit lui, va antrena un colaps care va
aminti cutremurãtor de anii 30, în urma pre-
luãrii puterii de cãtre Hitler.

„Bãtãlia mea porneºte de jos – a conti-
nuat el -, schimbãm regulile spre a salva
Europa”. Diem 25 nu va fi un partid, ci o
miºcare, cu asumat caracter civic, ceea
ce îl face sã repereze sensul schimbãrii în
contextul altor miºcãri, pe care de altfel le
numeºte, le aprobã ºi le poziþioneazã în
aceeaºi direcþie cu cea iniþiatã de el. Stân-
ga se aflã la putere în Portugalia, adaugã
el; Podemos ºi Psoe ar putea sã se alieze
ºi sã constituie un guvern în Spania, ªi,
totuºi, nu e lipsit de o dozã de scepticism
în aceastã direcþie. Fiindcã, adaugã, ade-

vãrata problemã pleacã de la faptul cã „Eu-
ropa e un edificiu construit prost, unde
dominã un proces decizional opac prezen-
tat de cãtre birocraþia comunitarã ca apo-
litic ºi tehnic” ia democraþia din mâna po-
porului. Cazul lui Tzipras e mai mult de-
cât ilustrativ: „Primãvara lui 2015 de la
Atena a fost sufocatã ºi guvernul sãu a
fost constrâns sã accepte ceea ce fusese
ales ca sã combatã. Astãzi singurii care
apãrã pensiile sunt fasciºtii. Un dezastru.
Sunt mulþumit cã votul dat la Lisabona a
carotat povestea succesului austeritãþii.
Însã noul executiv portughez a putut de-
pune jurãmântul abia dupã ce a acceptat
reþeta austeritãþii coaptã de cãtre UE. Gu-
vernezi propria þarã dar nu ai putere în
Europa. E o problemã serioasã fiindcã
dezolarea genereazã apatie ºi depresie. Iar
singurii care beneficiazã sunt miºcãrile
naþionaliste ºi nostalgicii dictaturii”.

Împãrtãºeºte poziþia premierului italian Renzi
în criticile acestuia la adresa staff-ului de la Bru-
xelles ºi, mai ales, contra orgoliului german, in-

sistând asupra tezei cã riscul cel mai mare este
înstrãinarea clasei politice de alegãtori, iar ºi mai
rãu e acþiunea, repetatã, de dezbinare a actanþi-
lor europeni, prin manevre care au sfârºit prin a
pune unele þãri împotriva altora.

Fireºte, abordãri nelipsite de un sens po-
pulist – de care altminteri a ºi fost acuzat -,
însã nu lipsesc vocile, unele din rândul unor
economiºti, gânditori critici ai actualei stãri
de lucruri de pe continent, care îi recunosc
fostului ministru grec legitimitatea unui de-
mers mai mult decât necesar.

Iar în contextul crizei refugiaþilor, n-ar fi
chiar lipsit de sens a aºeza tentativa lui Va-
roufakis în descendenþa istoriei Europei, chiar
ºi în linia sa mitologicã. A aminti, în acest
context, cã, în mesajul politic, al „Eneidei”
lui Virgiliu, eroul troian Eneas pornise de pe
teritoriile Greciei de azi spre a ajunge la Roma
ºi a pune bazele viitoarei Europe, poate fi doar
o ipotezã într-un plan metaforic. Dar nu cum-
va, ca în multe alte etape ale Istoriei, viziona-
rismul de sorginte artisticã s-a dovedit a pre-
cede instaurarea adevãrului faptic?

YYYYYanis Vanis Vanis Vanis Vanis Varoufakis –aroufakis –aroufakis –aroufakis –aroufakis –
un Enea în cãutarea unei un Enea în cãutarea unei un Enea în cãutarea unei un Enea în cãutarea unei un Enea în cãutarea unei Noi EuropeNoi EuropeNoi EuropeNoi EuropeNoi Europe

Având în vedere prevederile Or-
donanþei nr. 28/2008, coroborate cu
prevederile H.G. nr. 218/2015 ºi a
Normelor tehnice de completare a
Registrului Agricol pentru perioada
2015-2019, Primãria Municipiului
Craiova aduce la cunoºtinþã cã, toþi
proprietarii sau utilizatori de terenuri
agricole aflate pe raza Craiovei, cât
ºi deþinãtorii de animale, persoane
fizice sau juridice, trebuie sã se pre-
zinte la Primãrie, la sediul din stra-
da „A.I. Cuza” nr. 1, fostul „Pala-
ce”, parter, Serviciul Registrul Agri-
col, în zilele de luni sau joi, între
orele 9.00-11.00, pentru a face de-
claraþia în Registrul Agricol, în anul
în curs.

Primul interval
de înscriere a început

Înscrierea datelor în Registrul
Agricol în a cãrui razã administra-

Declaraþiile în Registrul Agricol,
obligatorii pe raza Craiovei

„Rebranding-ul Global Plast, «partenerul de
casã bunã», marcheazã o etapã în procesul sãu
de maturizare ºi reflectã cu fidelitate filosofia ºi
maniera de a se raporta la piaþã ºi consumator,
asumându-ºi poziþia de lider. Noua identitate re-
flectã viziunea, misiunea, valorile ºi strategia com-
paniei. Prin noile brand-uri de produs se doreºte
o poziþionare relevantã în piaþã ºi în mintea con-
sumatorilor, printr-o atractivitate mai mare la raft
ºi promisiunea autenticitãþii ºi calitãþii produselor
noastre”, a explicat Dan Doroican, responsabi-
lul Marketing al Global Plast.

Trei noi branduri
Conform informaþiilor din domeniu, piaþa arti-

colelor de unicã folosinþã, menaj ºi curãþenie, a
soluþiilor de ambalare ºi a produse din hârtie se

Pentru a evita posibile amenzi, toþi proprietarii sau utilizatorii
de terenuri agricole de pe raza Craiovei, cât ºi deþinãtorii de ani-
male trebuie sã declare datele cerute de Registrul Agricol. Actele
ce dovedesc deþinerea terenurilor ºi cele referitoare la proprieta-
tea animalelor sunt obligatorii. Orice modificare în proprietatea
craiovenilor trebuie adusã la cunoºtinþa celor de la Registrul Agri-
col în cel mult 30 de zile de la apariþia oricãror modificãri.

tiv-teritorialã îºi are domiciliul ca-
pul gospodãriei se face pe baza de-
claraþiei date pe propria rãspundere
de capul gospodãriei sau, în lipsa
acestuia, de un alt membru major
al gospodãriei, care dispune de ca-
pacitate deplinã de exerciþiu. Pen-
tru persoanele juridice, datele se
înscriu în Registrul Agricol pe baza
declaraþiilor date de reprezentantul
legal respectiv, însoþite de documen-
te. Prima perioadã în care persoa-
nele fizice ºi juridice au obligaþia sã
declare datele pentru înscrierea în
Registrul Agricol este 5 ianuarie – 1
martie pentru datele anuale privind
membrii gospodãriei, terenul aflat în
proprietate ºi cel pe care îl utilizea-
zã, clãdirile cu destinaþie de locuin-
þã, construcþiile-anexã ºi mijloacele
de transport cu tracþiune animalã ºi
mecanicã, maºinile, utilajele ºi in-
stalaþiile pentru agriculturã ºi silvi-
culturã, efectivele de animale exis-

tente în gospodãrie/unitate cu per-
sonalitate juridicã la începutul fie-
cãrui an, precum ºi modificãrile in-
tervenite în cursul anului precedent
în efectivele de animale pe care le
deþin, ca urmare a vânzãrii-cumpã-
rãrii, a produºilor obþinuþi, a morþii
sau a sacrificãrii animalelor ori a altor
intrãri-ieºiri.

Orice modificare trebuie
precizatã în cel mult 30 de zile

Al doilea interval, 1-31 mai, este
pentru datele privind modul de fo-
losinþã a terenului, suprafeþele cul-
tivate, numãrul pomilor în anul
agricol respectiv. Persoanele fizi-
ce ºi juridice au obligaþia sã decla-
re date pentru a fi înscrise în Re-
gistrul Agricol ºi în afara acestor
intervale de timp, în cazul în care
au intervenit modificãri în proprie-
tate, în termen de 30 de zile de la
apariþia modificãrii.

Deþinãtorii de terenuri trebuie sã
prezinte actul de identitate, toate
actele de proprietate (titlu de pro-
prietate, contracte de vânzare-
cumpãrare, contracte de donaþie)
sau de folosinþã (contracte de aren-
dã, contracte de comodat), precum

ºi documentaþiile cadastrale, acolo
unde este cazul. Deþinãtorii de ani-
male trebuie sã prezinte, pe lângã
actul de identitate, documentele ce
le deþin referitoare la numãrul de
animale ºi starea de sãnãtate a
acestora (paºapoarte, carnete de
sãnãtate, carnete de membru viza-
te de o asociaþie agricolã).

Sancþiunile
pot ajunge la 1.500 de lei

În conformitate cu prevederile
art. 20 alin (1) din O.G, nr. 28/2008
privind Registrul Agricol, declara-
rea de date neconforme cu realita-
tea, refuzul de declarare, degrada-
rea, distrugerea sau sustragerea in-
tegralã sau parþialã a datelor din

Registrul Agricol, refuzul de a pre-
zenta primarului, prefectului sau
persoanelor împuternicite de aceº-
tia documentele ºi evidenþele nece-
sare în vederea verificãrii realitãþii
datelor, nedeclararea la termenele
stabilite ºi în forma solicitatã a da-
telor care fac obiectul Registrului
Agricol, precum ºi neîndeplinirea de
cãtre personalul din aparatul de spe-
cialitate al primarului cu atribuþii în
domeniu a obligaþiilor ce decurg din
prezenta ordonanþã constituie con-
travenþie ºi se sancþioneazã cu
amenda de la 100 lei la 500 lei, în
cazul persoanelor fizice, iar în cel
al persoanelor juridice, cu amenda
de la 300 la 1.500 lei.

VALENTIN CEAUªESCU

Global Plast a reuºit sã se impunã ca o companie româneascã de încredere
Companiile cu capital românesc îºi consolideazã poziþiile pe pieþele lor

de profil, prin întãrirea propriei identitãþii vizuale ºi de marcã. Acesta
este motivul pentru
care grupul Global
Plast, cu o experien-
þã de peste 12 ani în
domeniul distribuþiei
articolelor pentru
gospodãrie, a decis
crearea unei identi-
tãþi vizuale de
impact  ºi alegerea
unei strategii noi
privind organizarea
portofoliului de
produse.

ridicã la circa 1 miliard de euro. Compania bucu-
reºteanã, înfiinþatã în anul 2003 cu capital integral
românesc, unul dintre primii trei distribuitori din
domeniu, cu filiale în Constanþa, Iaºi, Timiºoara,
Bacãu ºi Cluj-Napoca, a decis crearea a  trei noi
branduri de produs. „Într-o industrie dominatã de
private labels ºi branduri cu renume internaþional,
Global Plast a reuºit sã se impunã ca o companie
româneascã de încredere, pe a cãrei promptitudi-
ne te poþi baza în orice moment. Noile mãrci, dez-
voltate pentru gamele de hârtie, menaj-curãþenie
ºi produse de unicã folosinþã, pot concura acum
fãrã probleme cu numele consacrate ale catego-
riei household”, considerã Mona Ursu, managing
partner al BrandFusion, cei care au creat identita-
te corporate ºi noile branduri de produs.

MARGA BULUGEAN
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A fost ales noul preºedinte al
Senatului Universitãþii din Craiova

S-au încheiat alegerile pentru
desemnarea noului preºedinte al
Senatului Universitãþii din Craiova.
Au candidat prof.univ.dr. Leonard
Geo Mãnescu, deþinãtorul portofo-
liului din noiembrie 2013, ºi prof.u-
niv.dr. Gheorghe ªtefan, prodecan
al Facultãþii de Mecanicã. Cel care
a întrunit adeziunea membrilor Se-
natului a fost Gheorghe ªtefan.
Acesta este nãscut pe 8 octombrie
1963, iar cariera ºi-a început-o, dupã
absolvirea studiilor universitare, la Uzina Mecanicã Filiaºi, unde a activat
pânã în 1992, când a intrat în mediul universitar, ocupând mai multe posturi.-
Din 2012 este prodecan al Facultãþii de Mecanicã.

CRISTI PÃTRU

Prima lecþie din programul
„Tango Primii Paºi Weekend în
Craiova” se desfãºoarã astãzi,
între orele 18.30 ºi 20.00, ºi are
intrare liberã, constituind ºi
lansarea oficialã a cursurilor de
tango argentinian în Craiova. Ea
va fi susþinutã de Anca ºi Traian
Ionescu, fondatorii Asociaþiei
pentru Culturã ºi Tango (A.C.T.)
ºi producãtorii spectacolului de
muzicã live-tango-teatru „Luna
Tango”. O reprezentaþie a
acestuia a avut loc ºi la Opera
Românã din Craiova, pe data de

Încã o craioveancã admisã
la Academia de Balet
a Operei de Stat din Viena

Asociaþia „Dance Conspiracy”
din Craiova se mândreºte cu a doua
elevã admisã la prestigioasa Acade-
mie de Balet din Viena. Este vorba de
Mara Dumitraºcu (11 ani), pregãtitã
de profesorii Alina ºi Marius Onofrei.
«Pe 9 februarie, micuþa craioveancã a
susþinut o audiþie de înalt standard
profesional în cadrul Academiei vie-
neze ºi a fost declaratã admisã de co-

misia condusã de fosta stea a baletului Simona Noja. Este o incontestabilã
confirmare a valorii ºcolii de balet „Dance Conspiracy” ºi a celor doi profesori
care promit cã nu se vor opri aici ºi vor îndruma paºii spre aceastã frumoasã
meserie ºi altor copii talentaþi din Craiova», au precizat reprezentanþii asociaþiei.

MAGDA BRATU

Concert simfonic cu muzicieni
din Luxemburg

Proiect de promovare a patrimoniului mu-
zical european, Stagiunea „Europa” a ajuns
la jumãtatea cãlãtoriei, parcurgând 14 sãptã-
mâni din cele 28 dedicate statelor membre ale
Uniunii Europene. Muzica Europei continuã
sã fie prezentatã în sala de concerte a Filar-
monicii „Oltenia” de invitaþi din Luxemburg:
dirijorul Carlo Jans ºi violonistul Constan-
tin Riccardi. Astã-searã, de la ora 19.00, pu-
teþi urmãri evoluþiile celor doi, în compania
Orchestrei Simfonice craiovene. În pro-
gram:„Moods” pentru orchestrã de Marco
Putz ºi „Trois esquisses” pentru orchestrã
de coarde de Rene Mertzig, ambele în primã
audiþie, Introducere ºi Rondo capriccioso
pentru vioarã ºi orchestrã, op. 28, de Camil-
le Saint-Saens, ºi Simfonia nr. 6 în Fa major,
op. 68 de Ludwig van Beethoven.

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

Se premiazã cele mai frumoase
scrisori de dragoste

La Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”  are loc astãzi, ora 12.00, festi-
vitatea de premiere a concursului „Yo
love dich, mio amour!”, ediþia a III-a.
„Juriul a ales, þinând cont de originali-
tatea textelor, de structura lor stilisticã
ºi de corectitudinea gramaticalã, cele
mai frumoase poveºti de dragoste scri-
se în limbi strãine – germanã, englezã,
francezã, spaniolã ºi italianã –, iar au-
torii acestora, liceeni (clasele a IX-a –
a XII-a) ºi studenþi (licenþã ºi master),

vor fi rãsplãtiþi cu premii”, anunþã organizatorii. Pentru fiecare limbã strãinã,
la ambele secþiuni, vor fi acordate Premiul I (în valoare de 300 lei), Premiul al II-
lea (200 lei) ºi Premiul al III-lea (100 lei).

MAGDA BRATU

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

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

Expoziþie
de graficã realizatã
de Valentin Vãduva

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã
astãzi, ora 18.00, în Salonul Medieval, la expoziþia
de graficã semnatã de Valentin Vãduva. Expoziþia
face parte din proiectul „Artã cu poveste”, iniþiat
din dorinþa de a promova ºi susþine artiºtii autodi-
dacþi. Despre expoziþie va vorbi sculptorul craio-
vean Gabriel Rizea. Accesul publicului este liber.

MAGDA BRATU

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

WWWWWeekend cu tango argentinian la Casaeekend cu tango argentinian la Casaeekend cu tango argentinian la Casaeekend cu tango argentinian la Casaeekend cu tango argentinian la Casa
de Culturã a Studenþilor din Craiovade Culturã a Studenþilor din Craiovade Culturã a Studenþilor din Craiovade Culturã a Studenþilor din Craiovade Culturã a Studenþilor din Craiova

Asociaþia pentru Culturã ºi Tango în parteneriat cu Casa de
Culturã a Studenþilor organizeazã în perioada 12-14 februarie,
în premierã la Craiova, un weekend cu iubire ºi îmbrãþiºãri în
paºi de tango argentinian. Susþinãtorul evenimentului „Tango
Primii Paºi Weekend în Craiova” este Lucian Stan, unul dintre
cei mai cunoscuþi maeºtri de tango din România: protagonist
„Luna Tango”, Trafic Strings „Gala Tango” de la Ateneul Ro-
mân, semifinalist la Campionatul European Tango, Todi 2014 –
tango de pistã ºi participant la Campionatul Mondial de Tango în
2014. Pentru înscriere se completeazã un formular accesând link-
ul http://craiova.tangoact.ro/#Evenimente. Prima lecþie, de astã-
searã, are intrare liberã, iar pentru celelalte se percepe taxã de
participare. Evenimentul se desfãºoarã în noua salã de dans a
Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova.

Traian Ionescu, vicepreºedinte A.C.T. ºi profesor de tango: «Sunt
dansator ºi am experienþã în tango argentinian din 2009, când am înce-
put sã descopãr frumuseþea ºi complexitatea acestui dans. De atunci ºi
pânã în prezent am dansat, am urmat cursuri cu maeºtri internaþionali,
am predat tango argentinian ºi am ajutat la formarea de profesori de
tango în cadrul Asociaþiei pentru Culturã þi Tango. În cariera mea de
dansator am participat la seminarii cu maeºtri internaþionali, în diferite
þãri din Europa, cât ºi în Argentina, unde timp de douã luni am aprofun-
dat acest dans cu maeºtri argentinieni».

Anca Ionescu, preºedinte
A.C.T. ºi profesoarã de tango:
«La început a fost privirea. A ur-
mat o invitaþie la dans ºi o îmbrãþi-
ºare. De atunci timpul zboarã în
ritm de tango ºi noi am rãmas îm-
brãþiºaþi… Tango-ul ne-a schimbat
pe fiecare dintre noi pentru totdeau-
na. Dorim sã ne construim vieþile
în jurul acestei arte, prin care reu-
ºim, cu fiecare dans în parte, sã ne
povestim unul altuia realitatea prin
imagini expresive, sã creãm împre-
unã cu partenerii de dans pe acor-
durile muzicii ºi sã generam emoþii
specifice complexe, la care partici-
pã atât cel care conduce în dans,
cât ºi cel care urmeazã».

La sediul Inspectoratului
Dolj va avea loc ºedinþa in-
formalã a directorilor din in-
stituþiile ºcolare craiovene,
sub numele „Selecþia profe-
sorilor care vor ajuta la
identificarea ºi depistarea
elevilor în situaþii de risc
social”, din cadrul Proiectu-
lui „Educaþia poate rupe lan-
þul sãrãciei!”, proiect finan-
þat cu sprijinul financiar „Po-
vertyAllevationProgramme”
(Programul de combatere a
sãrãciei, finanþat de Granturi nor-
vegiene, Primãria Craiova ºi Primã-
ria Oslo fiind partenere). Din par-
tea municipalitãþii craiovene, res-
ponsabili sunt Alina Roºca (mana-
ger proiect), Ioana Stoian (asisten-

ªedinþã informalã pentru eleviiªedinþã informalã pentru eleviiªedinþã informalã pentru eleviiªedinþã informalã pentru eleviiªedinþã informalã pentru elevii
din familii defavorizatedin familii defavorizatedin familii defavorizatedin familii defavorizatedin familii defavorizate

Astãzi, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, va avea
loc o ºedinþã informalã cu directorii a 23 de unitãþi ºcolare (cicluri-
le primar, gimnazial ºi liceal) ºi a trei instituþii de învãþãmânt li-
ceal din Craiova, pentru stabilirea strategiei necesare aplicãrii Pro-
iectului „Educaþia poate rupe lanþul sãrãciei!”, implementat de
Primãria Craiova, în parteneriat cu ISJ Dolj, cu perioadã de apli-
care decembrie 2015 – decembrie 2016.

þã ºi mediere socialã), Oana Rãdu-
lescu (manager financiar), Claudiu
Popescu (comunicare).

„Grupurile þintã din proiect sunt
constituite din elevii înscriºi în ci-
clurile ºcolare primare ºi cu pro-

bleme de adaptare ºcolarã ºi so-
cialã, determinate de existenþa unor
situaþii de risc social: familii fãrã
venituri, cu venituri reduse sau
care beneficiazã de ajutoare socia-
lã; familii monoparentale sau cu

pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate; manifestarea unor
probleme de comportament;
existenþa riscului de abandon
ºcolar etc. Vor fi cuprinºi în-
vãþãtorii ºi diriginþii claselor I-
VIII, familiile copiilor ºi mem-
brii comunitãþii locale. Scopul
este elaborarea unui model de
intervenþie în domeniul integrã-
rii ºcolare ºi sociale a tinerilor,
iar ca obiectiv principal se aflã
îmbunãtãþirea competenþelor
sociale, civice ºi profesionale
ale resurselor umane de la ni-

velul reþelei de ºcoli din Craiova”, a
declarat prof. Aita Fodor, inspec-
tor în cadrul ISJ Dolj ºi responsabil
de comunicare socio-educativã în
cadrul proiectului.

CRISTI PÃTRU

9 septembrie 2015.
Mâine, 13 februarie, între

orele 16.30 ºi 18.00, va avea loc
un Curs de dezvoltare personalã
prin miºcare ºi tango terapia, cu
Monica Toma – formator,
consilier dezvoltare personalã,
coach, instructor de dans, care
va ghida primii paºi fãcuþi în

explorarea acestei arte. Vor urma,
între orele 18.00-19.30 ºi 20.00-
21.30, alte douã lecþii de tango
(fiecare cu preþul de 20 lei), iar
între orele 21.30 ºi 23.00 – o
searã de dans cu show (25 lei).
Duminicã, 14 februarie, progra-
mul va continua, între orele
15.00-16.30, cu a patra lecþie (20
lei) ºi cu practicã de tango
argentinian asistatã – între orele
16.30-19.00 (15 lei). Costul
întregului pachet, pentru toate
evenimentele din weekend, este
80 lei, iar pentru studenþi – 60 lei.

Organizatorii precizeazã cã nu
este necesarã înscrierea cu
partener ºi recomandã partici-
panþilor ca la cursuri sã poarte
îmbrãcãminte comodã ºi pantofi
de schimb (pentru fete – prefe-
rabil pantofi cu toc sau balerini).
Detalii suplimentare pot fi
solicitate preºedintelui A.C.T.,
Anca Ionescu (tel.
0742.356.884), ºi Ramonei
Ghiþã, membru A.C.T. (tel.
0743.027.236), sau pot fi
obþinute accesând http://craio-
va.tangoact.ro.

MAGDA BRATU
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Rusia s-a declarat pregãtitã sã nego-
cieze modalitãþi de încheiere a unui ar-
mistiþiu privind bombardamentele efec-

Phenianul acuzã Seulul
cã i-a „declarat rãzboi” ºi suspendã
„telefonul roºu” militar

Coreea de Nord a catalogat joi drept o
“declaraþie de rãzboi” decizia Seulului de
a suspenda activitatea parcului industrial
intercoreean de la Kaesong ºi a anunþat
suspendarea “telefonului roºu” militar
între cele douã þãri. Phenianul a declarat
parcul de la Kaesong “zonã sub control
militar” începând de ieri ºi a ordonat
plecarea tuturor sud-coreenilor care
muncesc la nord de linia de demarcaþie.
Muncitorii nord-coreeni au fost evacuaþi,
iar materialul a fost plasat sub sechestru,
adaugã KCNA citând un comunicat
oficial. Seulul a anunþat miercuri suspen-
darea activitãþilor la Kaesong - conside-
rat singurul exemplu de cooperare între
cele douã Corei - ca mãsurã de retorsiune
dupã ce Phenianul a efectuat în weekend
un tir de rachetã cu razã lungã de acþiune.
Coreea de Sud a început, ieri, sã îºi
retragã cetãþenii dintr-un parc industrial
comun situat la graniþa cu statul nord-
coreean, potrivit unui buletin de ºtiri.
Aceastã miºcare este o reacþie la testul
nuclear efectuat recent de regimul de la
Phenian ºi la presupusa lansare de cãtre
acesta a unei rachete sãptãmâna trecutã,
evenimente ce au intensificat tensiunile în
Peninsula Coreeanã. “Guvernul încearcã
sã îºi retragã cetãþenii sud-coreeni de
acolo cât mai repede posibil”, a spus un
oficial. Coreea de Nord a anunþat, joi,
drept rãspuns, cã închide complexul ºi cã
îi va expulza pe toþi sud-coreenii de
acolo, a mai informat agenþia Yonhap.
Din complexul industrial Kaesong,
construit în 2004, fac parte 120 de
companii sud-coreene care au aproxima-
tiv 54.000 de angajaþi nord-coreeni.
Potrivit agenþiei de presã sud-coreene,
mai mulþi nord-coreeni nu s-au prezentat
joi la lucru.

Începe procesul unui fost membru SS,
acuzat de moartea a 170.000
de persoane în lagãrul din Auschwitz

Un fost membru al trupelor naziste SS,
în vârstã de 94 de ani, va fi judecat în
Germania pentru moartea a cel puþin
170.000 de persoane în lagãrul de
exterminare din Auschwitz. Potrivit
procurorilor, Reinhold Hanning se ocupa
de primirea prizonierilor evrei în lagãrul
din Polonia ºi chiar i-ar fi escortat pe unii
dintre ei spre camerele de gazare. Han-
ning a recunoscut cã îi pãzea pe prizoni-
eri, dar a negat orice implicare a sa în
masacrul de la Auschwitz. El va fi judecat
într-un tribunal din Detmold, vestul
Germaniei, fiind probabil ultimul proces
de acest fel. Hanning este unul dintre cei
patru foºti membri ai trupelor SS - trei
bãrbaþi ºi o femei - care urmeazã sã fie
judecaþi în urmãtoarele luni. Hanning s-a
înrolat în SS la vârsta de 18 ani. Circa 1,1
milioane de oameni au murit în lagãrul
din Auschwitz în operaþiunile de extermi-
nare ordonate de naziºti, majoritatea
dintre acesþia fiind evrei. La procesul lui
Hanning, vor depune mãrturie împotriva
lui supravieþuitori ai lãgãrului din
Auschwitz din cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. “Vedeam cum ieºeau flãcãri din
cuptoare ... mirosul de carne umanã era
atât de puternic încât abia îl puteai
suporta”, îºi aminteºte Leon Schwar-
zbaum, în vârstã de 94 de ani. Înainte de
2011, procurorilor li se solicita sã
furnizeze dovezi care sã arate implicarea
directã a inculpaþilor în masacrele din
timpul nazismului. Dar aceastã condiþie
nu mai este necesarã din 2011, când s-a
decis un judecãtor a decis condamnarea
lui John Demjanjuk, argumentând cã prin
activitãþile sale în calitate de lucrãtor la
un lagãr de extreminare din Polonia al
naziºtilor a contribuit la uciderea în masã
a prizonierilor.

Iranul avertizeazã Turcia în privinþa in-
tensificãrii legãturilor cu Arabia Sauditã,
care pierde din ce în ce mai mulþi aliaþi din
cauza politicilor sale greºite în Orientul Mij-
lociu. “Cred cã Arabia Sauditã va fi lãsatã
singurã, cu deciziile sale greºite. De aceea,
le spunem turcilor: Fiþi precauþi! Nu
staþi de partea pierzãtorilor”, a de-
clarat adjunctul ministrului iranian de
Externe, Ibrahim Rahmanpour. Rah-
manpour a purtat discuþii cu oficiali
ai Ministerului de Externe turc pe
tema problemelor din regiune, con-
centrându-se, în special, pe situaþia
din Siria. “Nu suntem îngrijoraþi în
privinþa Turciei”, a precizat Rahman-
pour. “Sunt sigur cã Turcia ia în con-
siderare poziþia ºi interesele Iranu-
lui. Dar vom aºtepta ºi vom vedea
dacã aceastã cooperare (militarã)
între Turcia ºi Arabia Sauditã va avea
loc sau este doar un zvon”, a adãu-
gat oficialul iranian. Discutând de-

Alianþa Nord-Atlanticã este pregãtitã sã
efectueze misiuni de patrulare pe Marea
Egee cu scopul de a descuraja traficanþi sã
transporte migranþi din Turcia în Grecia, a
anunþat ieri secretarul american al Apãrãrii
Ashton Carter. Acesta a fãcut acest anunþ
în urma unei solicitãri în acest sens adre-
sate NATO de cãtre Turcia, Germania ºi
Grecia, toate state membre ale Alianþei
Nord-Atlantice. Miniºtrii Apãrãrii din state-
le membre ale Alianþei participã la o reuniu-
ne la Bruxelles. Aceastã misiune urmeazã
sã fie planificatã de cãtre autoritãþile milita-
re NATO, a precizat Carter. Comitetul Mi-
litar NATO va analiza recomandãrile pre-
zentate ºi le va supune ulterior Consiliului
Nord-Atlantic, organismul de decizie al
Alianþei. “NATO ºi toate pãrþile aflate la
masã în aceastã dimineaþã au anunþat voin-
þa NATO de a susþine ºi participa la aceastã
operaþiune”, a declarat el, la finalul reuniu-
nii miniºtrilor Apãrãrii din statele membre
NATO, la Bruxelles. Secretarul american a
declarat într-o conferinþã de presã cã viza-
rea “sindicatului criminal care-i exploteazã

tuate în Siria, încetarea focului fiind soli-
citatã de opoziþia sirianã ºi de Occident,
care atribuie continuãrii raidurilor aerie-

ne ruse eºecul negocieri-
lor de pace de la Geneva.
“Suntem pregãtiþi sã dis-
cutãm modalitãþi privind o
încetare a focului în Si-
ria”, a spus Guennadi Ga-
tilov, viceministrul rus al
Afacerilor Externe. “Vom
merge la conferinþa inter-
naþionalã de la Munchen
pentru a discuta despre
acest lucru”, a adãugat
acesta. Siria se confrun-
tã, începând din martie
2011, cu revolte reprima-
te violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de

securitate subordonate regimului Bashar
al-Assad, forþele opoziþiei ºi grupuri te-
roriste, inclusiv organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul
conflictului depãºeºte 250.000 de morþi.
O coaliþie condusã de Statele Unite efec-
tueazã raiduri aeriene în Siria ºi Irak, vi-
zând poziþii ale reþelei teroriste Stat Is-
lamic. Din coaliþie fac parte þãri precum
Australia, Canada, Marea Britanie, Fran-
þa, Bahrain, Iordania, Maroc, Qatar, Ara-
bia Sauditã ºi Turcia. În septembrie
2015, Rusia a lansat raiduri aeriene în
Siria, pentru susþinerea regimului Bas-
har al-Assad. Statele Unite ºi NATO au
acuzat Rusia cã atacã poziþii ale insur-
genþilor susþinuþi de Occident. Moscova
susþine cã vizeazã exclusiv poziþii ale re-
þelei teroriste Stat Islamic.

pe aceºti sãrmani oameni” va avea cel mai
puternic impact umanitar. “Existã, în pre-
zent, un sindicat criminal care-i exploatea-
zã pe aceºti sãrmani oameni”, a spus Car-
ter. Premierul turc Ahmet Davutoglu a
anunþat miercuri, într-o vizitã la Haga, cã a
convenit împreunã cu premierul olandez
Mark Rutte sã coopereze cu NATO ºi Agen-

þia europeanã pentru protecþia frontierelor
externe Frontex în lupta “împotriva trafi-
canþilor de persoane care exploateazã refu-
giaþi sirieni ºi paveazã calea morþii acestora
pe mare”. Aproximativ 75.000 de migranþi
ºi refugiaþi au sosit de la începutul anului
pe mare, în Grecia, potrivit Înaltului Comi-
sariat ONU pentru Refugiaþi (UNHCR).

spre posibilitatea de a mobiliza trupe saudite
la sol în Siria trimiþându-le prin Turcia, ofi-
cialul iranian a explicat cã existã o ºansã foar-
te micã în acest sens, þinând cont cã mare
parte din frontiera turco-sirianã este închi-
sã. “Mobilizarea de trupe militare saudite

în Siria este purã propagandã. Ei nu au o
astfel de forþã militarã. Ei pot sã trimitã doar
militari strãini pe care sã îi plãteascã, aºa
cum au fãcut multã vreme. Se pare cã ace-
le forþe teroriste din Siria au fost destabili-
zate ºi cautã sã scape plecând în Libia.

Aceastã declaraþie a Arabiei
Saudite este doar ca sã cre-
eze aºteptãri în rândul ace-
lor luptãtori ºi sã nu pãrã-
seascã Siria”, a explicat Rah-
manpour. Legãturile diplo-
matice dintre Iran ºi Arabia
SAuditã s-au deteriorat la
începutul lunii ianuarie dupã
ce conducerea sauditã a or-
donat executarea, într-o sin-
gurã zi, a 47 de persoane
condamnate de acte de tero-
rism, printre care un impor-
tant lider ºiit, Nimr al-Nimr,
ceea ce a creat indignare în
Orientul Mijlociu.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filan-

tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.N.Titulescu, nr.40 pentru ocupa-
rea urmãtoarelor posturi vacante,
conform HG 286/2011- cu modificãri
ºi completãri: Economist IA- Biroul
de Evaluare ºi Statisticã medicalã-  2
posturi. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
07.03.2016, ora 13.00, Proba interviu
în data de 10.03.2016, ora 13.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: Diploma de licenþã; Con-
curs pentru ocuparea postului; 6 ani
ºi 6 luni vechime în specialitate. Can-
didaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pânã la data de
26.02.2016, ora 10.00, la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului
din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, str.Fi-
lantropia, nr.1 pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Infirmierã- Cl.ATI- 1 post, Infirmierã-
Cl.Obs-Ginecologie II- 1 post, Infirmie-
rã- Cl.Med.I- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de 07.03.2016, ora 13.00, Proba inter-
viu în data de 10.03.2016, ora 13.00.
Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: ªcoala generalã;
Curs infirmierã, Concurs pentru ocu-
parea postului; 6 luni vechime în acti-
vitate. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs pânã la
data de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova organizeazã concurs la se-
diul din localitatea Craiova, str.Filantro-
pia, nr.1 pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Bucãtar IV-
Administrativ- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
08.03.2016, ora 13.00, Proba interviu în
data de 11.03.2016, ora 13.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Ni-
vel de calificare I, Concurs pentru ocu-
parea postului. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la
data de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs la
sediul din localitatea Craiova, str.Filan-
tropia, nr.1 pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical debutant PL- Cl.Hemato-
logie- 1 post, Asistent medical debutant
PL- Cl.Cardiologie- 1 post, Asistent
medical debutant PL- Cl.Obs-Gin.II- 1
post, Asistent medical debutant PL- Ca-
mera de gardã (Pediatrie)- 5 posturi,
Asistent medical debutant PL- Amb.A-
dulþi- Cab.Oftalmologie- 1 post, Asistent
medical debutant PL-Cl.Med.I- 1 post,
Asistent medical debutant PL- Cl.Obs-
Gin.I- 1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 28.03.2016,
ora 9.00, Proba interviu în data de
31.03.2016, ora 9.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Concurs
pentru ocuparea postului; Diploma
ºcoala sanitarã postlicealã. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 26.02.2016, ora
10.00, la sediul Spitalului din str.N.Titu-
lescu, nr.40. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Asistent medical princi-
pal PL- Ambulatoriul Adulþi- Cab.He-
matologie-1 post, Asistent medical
principal PL- Cl.ATI- 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 09.03.2016, ora 9.00,
Proba interviu în data de 14.03.2016,
ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Con-
curs pentru ocuparea postului; Di-
plomã ºcoala sanitarã postlicealã; 5
ani vechime ca asistent medical.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Paznic- Administrativ- 2
posturi, Portar- Administrativ- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 09.03.2016,
ora 13.00, Proba interviu în data de
14.03.2016, ora 13.00. Pentru partici-
pare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Concurs pentru ocuparea postului;
Diplomã ºcoala generalã, Atestat po-
liþie. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.
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Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filan-

tropia Craiova organizeazã concurs la
sediul din localitatea Craiova, str.Filantro-
pia, nr.1 pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Îngrijitoare
curãþenie- Cl.Med.II- 2 posturi, Îngrijitoa-
re curãþenie- Cl.Med.II- Comp.Diabet- 1
post, Îngrijitoare curãþenie- Cl.Med.III- 1
post, Îngrijitoare curãþenie- Cl.Cardiolo-
gie-1 post, Îngrijitoare curãþenie- Cl.He-
matologie- 2 posturi, Îngrijitoare curãþe-
nie- Cl.Obs-Gin I- 1 post, Îngrijitoare cu-
rãþenie- Cl.Obs-Gin.II- 2 posturi, Îngrijitoa-
re curãþenie- Cl.Pediatrie- 1 post, Îngriji-
toare curãþenie- Cl.Oncologie- 1 post, În-
grijitoare curãþenie- Farmacia nr.1- 1 post,
Îngrijitoare curãþenie- Laboarator unic de
analize medicale- 1 post, Îngrijitoare cu-
rãþenie- Laborator unic de Radiologie- 1
post, Îngrijitoare curãþenie- Ambulatoriul
de Spec.Copii- 1 post, Îngrijitoare curã-
þenie- Ambulatoriul de Spec.Adulþi- 1
post. Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 08.03.2016, ora
9.00, Proba interviu în data de 11.03.2016,
ora 9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: ªcoala generalã; Con-
curs pentru ocuparea postului. Candida-
þii vor depune dosarele de participare la
concurs pânâ la data de 26.02.2016, ora
10.00, la sediul Spitalului din str.N.Titu-
lescu, nr.40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Ser-
viciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs la
sediul din localitatea Craiova, str.Filan-
tropia, nr.1 pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi vacante, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Mun-
citor necalificat I- zone verzi- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de 28.03.2016, ora 13.00,
Proba interviu în data de 31.03.2016, ora
13.00. Pentru participare la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: Concurs pentru ocuparea
postului. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs pânã la
data de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr. 40. Re-
laþii suplimentare la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr. 40-Serviciul RUONS,
tel. 0251/307.500.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filan-

tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Asistent medical PL-
Cl.Hematologie- 1 post, Asistent
medical PL- Cl.Neonatologie- prema-
turi- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de
29.03.2016, ora 9.00, Proba interviu în
data de 01.04.2016, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Diploma ºcoala postlicealã
sanitarã; Concurs pentru ocuparea
postului; 6 luni vechime în speciali-
tate. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs pânã la
data de 26.02.2016, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1 pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Inginer IA- spec.apara-
turã medicalã- Comp. Aparaturã Me-
dicalã-1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data
de 29.03.2016, ora 13.00, Proba inter-
viu în data de 01.04.2016, ora 13.00.
Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Concurs pentru ocu-
parea postului; Diploma de licenþã,
6 ani ºi 6 luni vechime în specialita-
te. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spita-
lului din str. N. Titulescu, nr. 40- Ser-
viciul RUONS, tel. 0251/307.500.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Cra-
iova, str.Filantropia, nr.1 pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi va-
cante, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Econo-
mist I- Biroul de Evaluare ºi Statis-
ticã medicalã -1 post, Registrator
medical deb.- Biroul de Evaluare
ºi Statisticã medicalã-1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de 07.03.2016, ora
9.00, Proba interviu în data de
10.03.2016, ora 9.00. Pentru parti-
cipare la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Pt.economist I: Diplomã de
licenþã; Concurs pentru ocuparea
postului; 3 ani ºi 6 luni vechime în
specialitate. Pt.registrator medical
deb: Diploma studii medi; Concurs
pentru ocuparea postului. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data de
26.02.2016, ora 10.00, la sediul Spi-
talului din str. N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.
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MUNICIPIUL CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  imobi-
lului -  spaþiu comercial în suprafaþã de 105 mp  situat în  municipiul
Calafat, str. Traian, bl. I, parter, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1,2 euro (echivalent lei)/

mp /lunã;
 perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 100 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþia va avea loc  la data de 25.02.2016, ora 1100,  iar înscrierea
se va face pînã la data de  25.02.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spaþii-
lor – standului nr. 4 situat în Piaþa Industrialã din municipiul Calafat,
str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp

de stand/lunã;
 perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
 persoanele care participa la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 25.02.2016, orele 1115,  iar înscrie-
rea se va face pînã la data de 25.02.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  unor
suprafeþe de 1000 mp fiecare, lotul 2, 7, situate în municipiul Calafat,
în zona Popasului turistic Bascov, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro (echivalent lei)/

lot/an;
 perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
 caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la

licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 25.02.2016, ora 1130, 1145 iar in-
scrierea se va face pînã la data de 25.02.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.





IN MEMORIAM GHEORGHE POPILIAN

Închinãm rândurile care urmeazã, memoriei profesorului ºi ar-
heologului Gheorghe Popilian, care ne-a fost dascãl, coleg de breas-
lã ºi deopotrivã prieten. Atât cât l-am cunoscut, ne-a fost tuturor
model de acribie ºtiinþificã, cinste ºi moralitate, iar colectivul Mu-
zeului Olteniei Craiova îi va pãstra o pioasã amintire.

Deºi plecat dintre noi la o vârstã venerabilã, mai avea încã multe
de spus în arheologia româneascã ºi europeanã. Din acest punct de
vedere, este de datoria noastrã sã-i continuãm munca de cercetare
ºi publicare.

Muzeul Olteniei Craiova, ca instituþie ce i-a fost apropiatã, gãz-
duieºte astãzi numeroase obiecte arheologice, graþie cercetãrilor
efectuate de domnia sa. Cele mai multe deja au vãzut lumina tiparu-
lui, iar altele urmeazã a fi publicate sub egida instituþiei noastre.

A fost o onoare pentru noi sã-i fim colaboratori ºi prieteni.
La trecerea sa în nefiinþã, nu putem decât sã spunem:
Dumnezeu sã-l odihneascã !
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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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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã Jeni ºi
Costel ureazã domnului
doctor FLORESCU ALE-
XANDRU, multã sãnãtate,
bucurii ºi „La Mulþi Ani!”.

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

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2 came-
re, central, etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2 came-
re în Sinaia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând( schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
VÂND casã, cartier Roma-
neºti, str. Bucura, nr. 86A.
Telefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + dife-
renþa. Telefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol 2,65 ha
pe raza comunei Mârºani,
cadastru, taxe la zi, preþ
3000 euro /ha. Tele-
fon:0766/694.623
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova- Cartier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar-
de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp profesi-
onal din arcade montate pe
pivoþi. Se mutã rapid pe altã
culturã sezonierã. Telefon:
0786/391.745.
Vând motosapã RURIS 6,5
CP 5 ore de folosire – 1200
Ron. Telefon: 0746/ 125.821.
Vând sãpun de casã 4 lei/ kg,
televizor color cu telecoman-
dã-80 lei, drujbã electricã Ein-
ºel cu lanþ rezervã nou- 220
lei. Telefon: 0770/ 303.445.
Vând 2 telefoane mobile, 1
tabletã, 1 mobil noi. Preþ 200
lei. Telefon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hai-
nã de piele de cãprioarã nouã
lungã. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
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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.

DIRECÞIA  URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Serviciul  - Urbanism si nomenclatura urbana

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

Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962; 0768/
437.838.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobi-
lat Valea Roºie. Telefon:
0351/433.875.

Închiriez camerã cãmin
mobilatã (lângã Confecþii).
Telefon: 0767/305.817.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã Craiova caut doamnã
serioasã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon: 0763/
722.683.
Caut doamnã serioasã vâr-
sta 45-55 ani pentru priete-
nie- cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Domnul dr. GHEORGHE
POPILIAN, reputat ar-
heolog al provinciilor
romane ºi specialist în
cercetarea ceramicii ro-
mane, fost director al In-
stitutului de Cercetãri
Socio-Umane al Acade-
miei Române Craiova, a
plecat dintre noi. Mem-
brii Institutului de Ar-
heologie “Vasile Pâr-
van” Bucureºti care au
avut onoarea ºi bucuria
de a-l cunoaºte ºi lucra
cu dânsul îi vor pãstra
o vie amintire. Dumne-
zeu sã îl odihneascã!

Familiile Mihai Firicã
ºi Carmen Alexe
anunþã cu inimile
sfâºiate de durere
decesul celei care a
fost FLORICA FIRICÃ
(71 ani), mamã iubi-
toare ºi bunicã mi-
nunatã. Înmormânta-
rea va avea loc sâm-
bãtã, 13.02.2016 la
cimitirul Romaneºti,
ora 13.00. Dumnezeu
s-o odihneascã!

CONDOLEANÞE
Un gând de mângâiere
ºi sincere condoleanþe
pentru familiile Anzolini ºi
Beldiman, la marea du-
rere pricinuitã de trecerea
în nefiinþã a dragului lor
soþ, tatã drag ºi bunic,
ANZOLINI AURELIO.
Bunul Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace, iar pe
cei ce-l plâng sã-i mângâie
ºi sã-i ocroteascã. Corina
ºi Mihai Bambache

Comitetul de conduce-
re al Secþiei Craiova al
Societãþii Numismatice
Române, regretã tre-
cerea în nefiinþã a ilus-
trului arheolog ºi nu-
mismat GHEORGHE
POPILIAN, care timp
de câteva decenii a
fost un colaborator
apropiat al Secþiei Cra-
iovene. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a reuºit, poate, cea mai
impozantã prestaþie a sa din acest campionat,
dispunând cu 91-81, miercuri searã, la
Polivalentã, într-un derby al sextetului
fruntaº, de U-BT Cluj.

Sigurã de prezenþa în play-off odatã cu
încheierea etapei trecute, formaþia lui Oliver
Popovic s-a impus garþie sfertului secund,
adjudecat cu 19-10, dupã ce actul inaugural
se încheiase egal 23. În manºa cu numãrul 3,
alb-albaºtrii ºi-au îmbunãtãþit sensibil avanta-
jul, în “decisiv” întrându-se cu 66-56. Totuºi,
transilvãnenii nu-ºi spuseserã ultimul cuvânt,
gãsind resurse de a se apropia la o posesie,
dupã un parþial de 0-8 (66-64). Craiova însã a
rãspuns extraordinar, prin omul sãu numãrul
1, Darius Hargrove (foto, la minge), venit în
aceastã iarnã chiar de la Cluj, americanul
înclinând definitiv balanþa.

Hargrove a totalizat 27 de puncte (4/6 de la
distanþã, 5/8 de la douã puncte, 5/6 de la linia
aruncãrilor libere), 4 recuperãri ºi douã pase
decisive, cifre care au condus la un exelent
indice al eficienþei, de 28. Baschetbalistul de
peste Ocean a fost urmat în topul marcatorilor
SCM-ului de Mladen Pantic (18p), Travis
Bureau (16 puncte plus cele mai multe recupe-
rãri – 7), Cãtãlin Burlacu (12p), Radenko
Pilcevic (11p) ºi Aaron Johnson (7 puncte plus
cele mai multe pase decisive – 10).

De partea cealaltã, Filip Adamovic a pus pe
tabelã 20 de puncte, Kyndall Dykes – 19, iar
Branko Jorovic – 18. Primii doi ºi-au trecut
în cont ºi cele mai multe asisst-uri, câte 4, pe
când Jorovic a fost principalul recuperator
(9), performanþã care l-a ajutat pe sârb sã
devinã ºi cel mai eficient jucãtor de la U-BT,
cu un indice de 19.

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

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Pandurii.
DIGI SPORT 2
11:00, 16:30 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Sankt Petersburg, în Rusia
/ 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Savehof – Midtjylland /
22:30 – FOTBAL Portugalia – Liga
Sagres: Benfica – Porto.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – BASCHET (M) –

Euroliga, Top 16: Lokomotiv Kuban
Krasnodar – Darussafaka Dogus Is-
tanbul, ÞSKA Moscova – Olympia-
cos Pireu / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Carpi – Roma.

DIGI SPORT 4
18:00 – POLO – Super Liga Naþi-

onalã: Dinamo – Steaua / 19:15 –
VOLEI (F) – Divizia A1: Dinamo –
CSM Lugoj / 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Sporting Gijon – Rayo
Vallecano.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Pandurii.
DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Rotterdam, în Olanda / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sporting
Gijon – Rayo Vallecano.

EUROSPORT 1
18:15, 20:00 – BIATLON – Cupa

Mondialã, la Presque Isle, în Statele
Uni te  /  21:00  –  SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Vikersund, în
Norvegia / 2:45, 5:45 – SCHI ALPIN
– CM, la Naeba, în Japonia.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-

straklasa: Ruch Chorzow – KGHM
Zaglebie Lubin / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Mainz –
Schalke.

LOOK TV
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Dundee FC – St. Johnstone.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Pandurii.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Hargrove ºi-a demolat fosta echipã

Spectacol total,Spectacol total,Spectacol total,Spectacol total,Spectacol total,
cu alb-albaºtrii la pupitrucu alb-albaºtrii la pupitrucu alb-albaºtrii la pupitrucu alb-albaºtrii la pupitrucu alb-albaºtrii la pupitru

Rezultate complete: SCM U
CRAIOVA – U-BT Cluj 91-81, CS
Gaz Metan Mediaº – CSM CSU
Oradea 76-93, Steaua CSM Exim-
bank – CS Energia Tg. Jiu 75-62,
BC SCM Timiºoara – BCMU Pi-
teºti 85-69, CS Phoenix Galaþi –
BC Mureº Tg. Mureº 83-74, CS
Dinamo Bucureºti – CSU Atlassib
Sibiu 90-78.

1. Oradea (16/5) 37
2. U-BT Cluj (14/7) 35
3. BC Mureº (14/7) 35
4. Steaua (14/7) 35
5. CRAIOVA (13/8) 34
6. Sibiu (13/8) 34
7. Dinamo (10/11) 31
8. Tg. Jiu (9/12) 30
9. Galaþi (8/13) 29
10. Timiºoara (5/16) 26
11. Piteºti (8/13) 26
12. Mediaº (2/19) 23

BCM-U Piteºti a început cam-
pionatul cu o penalizare de trei
puncte.

Faþã de stagiunile trecute, Liga
Naþionalã se disputã într-un nou
format. Inovaþia vine din faptul cã
odatã încheiate dublele fiecare cu
fiecare, adicã etapa viitoare, clasa-
mentul se va împãrþi în douã, ur-
mând sã se joace din nou duble fie-
care cu fiecare. Apoi, urmeazã
play-off-ul, celor ºase din partea
superioarã a ierarhiei alturându-li-
se locurile 7 ºi 8. Se joacã în sis-
tem eliminatoriu, sferturile aducând
faþã în faþã locurile 1 cu 8, 2 cu 7,
3 cu 6 ºi 4 cu 5.

Programul etapei viitoare, ul-
tima din sezonul regulat (mâine,
ora 19:00): CS Phoenix Galaþi –
SCM U CRAIOVA, CSM CSU Ora-
dea – CSU Atlassib Sibiu, U-BT Cluj
– BC Mureº Tg. Mureº, BC SCM
Timiºoara – Steaua CSM Exim-
bank, CS Gaz Metan Mediaº – CS
Dinamo Bucureºti, CS Energia Tg.
Jiu – BCMU Piteºti.

Burlacu: “Sunt convins
cã vor veni partide
ºi mai frumoase”

Cãpitanul Cãtãlin Burlacu, a declarat,
conform site-ului oficial al clubului, cã meciul
contra clujenilor a fost unul dintre cele mai
frumoase ale SCM-ului în acest sezon, dând
asigurãri cã vor veni partide ºi mai frumoase:
„Am învins o echipã foarte bunã a campiona-
tului. Vreau sã continuãm sã jucãm tot aºa ºi
sã mergem pânã la capãt. Mã bucur foarte
mult cã am câºtigat în faþa unui public
minunat, cãruia vreau sã îi mulþumesc, pe
aceastã cale. A fost unul dintre meciurile
frumoase ale noastre, dar sunt convins cã
vor veni ºi partide mai frumoase.”

“Clujul are o echipã foarte bunã, dar
am realizat un meci extraordinar ºi am
reuºit sã ne impunem”, a spus ºi Darius
Hargrove.

„Deºi eram calificaþi în Top 6, toþi ne-
am mobilizat sã ne impunem ºi astãzi. A
fost un meci greu, dar am luptat ºi am
câºtigat”, a încheiat Travis Bureau.

Þenter: “Greºelile ne-au
împiedicat sã obþinem
un rezultat pozitiv”

Tehnicianul Clujului, Marcel Þenter,
cel care în trecut s-a aflat ºi la cârma
alb-albaºtrilor, a dat pus eºecul pe seama
greºelilor din defenisivã: “A fost un
meci aprig disputat, pe care din pacate l-
am pierdut, la mare luptã. Am avut
momente în care puteam schimba soarta
jocului, însã niºte greºeli foarte simple
în apãrarae ne-au impiedicat sã obþinem

un rezultat pozitiv.”

Vine Florin Popa,
pleacã Ciotlãuº

Florin Popa (foto) este noul jucãtor al
Craiovei. Baschetbalistul, prezent la meciul cu
U-BT, a venit de la “lanterna” Gaz Metan
Mediaº, formaþie de care s-a despãrþit în
aceastã sãptãmânã.

Originar din Timiºoara, Popa a activat la
ambele echipe din oraºul natal, BC ºi Timba.
El a început sezonul în maioul lui BC, însã
problemele grupãrii bãnãþene l-au determinat
sã se orienteze cãtre o altã echipã.

Drept urmare, Popa a revenit la Gaz
Metan, grupare pentru care a evoluat ºi în
stagiunea precedentã. În prezentul sezon,
Popa a bifat 20 de partide, cu medii de 4,2
puncte, 2,7 pase decisive ºi 1,2 recuperãri.

Venirea lui Popa a condus la despãrþirea de
Marius Ciotlãuº, tânãrul jucãtor fiind împru-
mutat, în Liga 1, la CSM Ploieºti.



16 / cuvântul libertãþii vineri, 12 februarie 2016sportsportsportsportsport

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
Astãzi
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

Universitatea Craiova
Au venit: -
Au plecat: Bawab (Steaua), Bãlgrã-

dean, Curelea, Ferfelea (scoºi din lot).
Echipa de bazã: Straton – S. Achim,

Iliev, Acka, Vãtãjelu – Madson, Mateiu,
Zlatinski – Ivan, Bancu, Nuno Rocha.
Antrenor: Daniel Mogoºanu (nou)

Astra Giurgiu
Au venit: Scarlatache (Lankaran),

Takayuki (Osmanlispor), Boudjemaa
(Slavia Praga).

Au plecat: Budescu (Dalian), Tem-
bo, Ninos (reziliere de contracte).

Echipa de bazã: S. Lung jr. – Ena-
che, Gãman, Geraldo, Junior Morais –
Boudjemaa, Boldrin, Teixeira, de Amo-
rim -  D. Niculae, Alibec. Antrenor:
Marius ªumudicã.

Viitorul Constanþa
Au venit: Pecanha, V. Rusu (ambii

Petrolul), De Lucas (Beitar Ierusalim),
Goulun (Omonia Nicosia), Perju (FC
Braºov).

Au plecat: V. Achim, Þâru, Mitache
(toþi la FC Voluntari), Mitrea (Ascoli),
Gavra, Albuþ (ambii Gaz Metan), Aga-
novic (AEL Limassol), Râmniceanu
(Dinamo), Vânã (Cãlãraºi), Miºelãricu
(Petrolul), Cr. Munteanu, Ciupe (rezi-
liere de contract).

Echipa de bazã: Pecanha – Ben-
zar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea – I. Fi-
lip, De Lucas - Nicoliþã, Cernat, Chiþu -
Fl. Tãnase.  Antrenor: Gheorghe Hagi.

Dinamo Bucureºti
Au venit: Bartalsstovu (Levanger),

Kortzorg, Hanca (ambii de la ASA),
Batin (FC Botoºani), Ekeng (Cordoba),
Olteanu (FC Braºov), V. Lazãr (Chiaj-
na), Râmniceanu (Viitorul), Muþiu (Tãr-
lungeni).

Au plecat: C. Matei (Atromitos), I.
Popescu, Gavrilã (ambii Petrolul), Fai
(Standard), van Haaren (Sanliufaspor),
Feussi (Chiajna), Abraham, Ghomsi,
Shalaj, Vojnovic (reziliere de contract).

Echipa de bazã: Cerniauskas –
Hanca, Marc, Nedelcearu, S. Filip –
Rotariu, Anton, Ekeng, Palic - Gnohe-
re, Essombe. Antrenor: Mircea Rednic.

FCSB
Au venit: Marica (Konyaspor), Pin-

tilii (Hapoel Tel Aviv), Tamaº (Cardiff
City), Bourceanu (Trabzon), Gebhardt
(Nurnberg), Pârvulescu (FC Voluntari),
Bawab (Universitatea Craiova), Mom-

Pauza competiþionalã a fost presãratã cu transferuri spectaculoase,
singura echipã care nu a efectuat nicio achiziþie fiind Universitatea

Dupã nici douã luni de pauzã, Liga
I se reia pentru a-ºi consuma mai în-
tâi restul de trei etape rãmas din se-
zonul regular, pentru ca mai apoi sã
înceapã lupta concretã pentru obiec-
tive, titlu ºi cupele europene pentru
formaþiile din play-off, respectiv evi-
tarea retrogradãrii directe ºi a baraju-
lui, pentru echipele din play-out. A
fost cea mai scurtã vacanþã de iarnã
din istoria primei ligi din România,
aceastã grabã datorându-se în primul
rând sistemului cu play-off ºi play-
out, o premierã pentru România, dar
ºi necesitãþii condensãrii campiona-
tului pentru ca echipa naþionalã sã-
ºi înceapã pregãtirile pentru Euro
2016. Practic, „primul campionat”, aºa
cum ar putea fi numit sezonul regu-
lar, se va încheia cam în perioada în

care începea returul în sezoanele tre-
cute, iar apoi va începe „al doilea cam-
pionat”. Vom avea fotbal la foc auto-
mat, fiindcã formaþiile din play-off vor
avea la finalul stagiunii 36 de meciuri,
iar cele din play-out nu mai puþin de
40 de meciuri. Teoretic, o echipã din
play-out poate ajunge sã dispute într-
un sezon în jur de 50 de meciuri, dacã
ajunge în fazele finale ale Cupei Ligii
ºi Cupei României.

Marica, Mutu, Gebhardt,
Milevsky ºi Ziani sunt noile
vedete ale Ligii I

De departe, echipa care s-a întãrit
cel mai mult în iarna aceasta este
Steaua, care a adus jucãtori cu CV

impresionant pentru campionatul
nostru, unii dintre ei vânduþi la un
moment dat cu milioane de euro
(Bourceanu, Pintilii, Tamaº), dacã nu
chiar zeci de milioane de euro (Mari-
ca, Gebhardt). Pe lângã superstaruri-
le transferate de Steaua, în Liga I au
ajuns fotbaliºti care au însemnat la
un moment dat foarte mult pentru fot-
balul internaþional. Adrian Mutu este,
de departe, cel mai bun exemplu, iar
trecerea „Briliantului” la Târgu
Mureº se pare cã a fost înlesnitã ºi
de noul mariaj al acestuia. Pentru a
prinde play-off-ul, ASA l-a „repatriat”
pe fostul cãpitan, Marius Constan-
tin, care a jucat o jumãtate de an la
echipa lui Dan Petrescu, în China, iar
Þucudean a revenit ºi el în Ardeal
pentru a-ºi relansa cariera. Astra ºi-a
pierdut vedeta ºi cãpitanul, Budes-
cu, plecat în China sã facã avere, mai
mult decât sã joace fotbal, dar a ºi
readus în þarã jucãtori care au avut
evoluþii bune în Liga I, Takayuki ºi
Boudjemaa. Pandurii a fãcut ºi ea o

repatriere de marcã, fostul mijlocaº
al Oþelului ºi Vasluiului, Liviu Antal,
fiind adus din „Þara Sfântã”. Viitorul
a pierdut 3 jucãtori importanþi, Mi-
trea, Achim ºi Aganovic, dar ºi-a
umplut rapid „golurile” ºi, cel mai
important, are, în sfârºit, portar de
siguranþã, dupã aducerea veteranu-
lui brazilian Pecanha. La Dinamo,
Rednic a fãcut din nou o triere în
masã, dupã ce a avut rezultate neaº-
teptat de bune în urma celei din varã,
când a schimbat aproape un întreg
lot de jucãtori.

În general, echipele care aveau
chiar obiectiv ºi nu doar speranþe de
play-off, iar acum nu mai au ºanse sã
ajungã în Top 6, au încercat sã redu-
cã pierderile prin despãrþirea de ju-
cãtorii cu salarii mari, iar cazurile cele
mai elocvente sunt Craiova, Chiajna
ºi Timiºoara. Dintre acestea, doar
Universitatea Craiova nu a adus nici-
un jucãtor, chiar dacã FRF a anunþat
cã interdicþia la transferuri nu vizea-
zã ºi jucãtorii liberi de contract. În

schimb, echipa ºi-a pierdut cãpitanul,
Bãlgrãdean, ºi golgheterul din sezo-
nul trecut, Thaer Bawab, care a mar-
cat 3 goluri ºi a oferit 4 assist-uri în
acest sezon.

Au atras atenþia FC Voluntari ºi
Petrolul, echipele aflate pe locuri re-
trogradabile, care au efectuat cam-
panii de achiziþii impresionante,
chiar de nivelul formaþiilor din play-
off. La Ploieºti a ajuns Ziani, algeri-
anul cumpãrat cândva de Marseille
cu 11 milioane de euro ºi de Wol-
fsburg cu 10 milioane. Voluntariul a
adus ºi ea jucãtori cu nume, dar cel
mai important transfer este consi-
derat cel al noului preºedinte, Miti-
cã Dragomir, fostul ºef al LPF. Un
transfer-ºoc în Liga I este cel al
ucraineanului Artem Milevsky la
Chiajna. Cel alintat acum un dece-
niu „noul ªevcenko” a ajuns la 30
de ani ºi a strâns 50 de meciuuri ºi 8
goluri pentru naþionala þãrii sale, dar
nu s-a consacrat nici de departe pe
mãsura talentului.

cilovic (Pandurii).
Au plecat: Tudorie, Enceanu, ªte-

fãnescu (toþi la FC Voluntari), Guilher-
me (Bari), Þucudean (ASA), Tahar
(Boavista), Tade, Alcenat (contracte
reziliate).

Echipa de bazã: Niþã –  Papp, Vare-
la, Tamaº, Momcilovic – Pintilii – Ad.
Popa, Gebhardt, Stanciu, Chipciu –
Marica. Antrenor: Laurenþiu Reghe-
campf.

Pandurii Târgu Jiu
Au venit: Antal (Hapoel Tel Aviv),

Ropotan (Petrolul), Rãuþã (CS Mio-
veni), Acsinte (FC Botoºani).

Au plecat: Momcilovic (Steaua),
Khalouta (Den Bosch), Filipetto (rezi-
liere de contract).

Echipa de bazã: Mingote – Ungu-
ruºan, Sãpunaru, Erico, Acsinte - Nis-
tor, Ropotan - Antal, Rãduþ, Nicoarã -
Hora. Antrenor: Edward Iordãnescu.

ASA Târgu Mureº
Au venit: Mutu (Pune City), Muth

(Gaz Metan), Ciolacu (Slask Wroclaw),
Þucudean (Steaua), M. Constantin
(Jiangsu), L. Buº (Cãlãraºi), G. Matei
(Academia Clinceni),

Au plecat: Axente (Maccabi Neta-
nya), Kortzorg, Hanca (ambii Dinamo),
Bejan (MKS Cracovia), Golanski (Gor-
nik Zabrze), Manolov, Luis Pedro (re-
ziliere de contract).

Echipa de bazã: Stãncioiu – Velay-
os, M. Constantin, Ivan Gonzales,
Brandan - G. Mureºan, N’Doye, Voi-
culeþ – Jazvic, Mutu, Þucudean. An-
trenor: Petre Grigoraº (nou).

CSMS Iaºi
Au venit: Andrei Cristea (Martina

Franca), Llulaku (Gaz Metan), Cãinari
(Bucovina Pojorâta), Saric (Zadar).

Au plecat: Grigorie, Dantas, L. Ga-
nea (reziliere de contract).

Echipa de bazã: Grahovac – I. Voi-
cu, Frãsinescu, Ciucã, Þigãnaºu - Bole,
Creþu, Llulaku - Onduku, Golubovic,
An. Cristea. Antrenor: Nicolo Napoli.

FC Botoºani
Au venit: Matulevicius (Tobol),

Muºat, V. Bujor (ambii Academica Clin-
ceni), Carralero (Ebro), Casado (Spar-
tak Trnava), Tomozei (Rm. Vâlcea), Al.
Ichim (Ceahlãul).

Au plecat: Acsinte (Pandurii), Ba-
tin (Dinamo), Danci (Gaz Metan), Brow-
ne, Costin, Cordoº, Neziri, Brata (rezi-

liere de contracte).
Echipa de bazã: P. Iliev – Dimitrov,

Ngadeu, Miron, Popovici – Cucu, Vaº-
vari - Martinus, Cabrera, Hadnagy –
Matulevicius. Antrenor: Cristian Pustai.

CFR Cluj
A venit: Juan Carlos (Tenerife).
A plecat: N. Roºu (Chiajna).
Echipa de bazã: Mincã – Tiago

Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora –
Jakolis, Gomelt, Petrucci - Pãun, Be-
leck, C. Lopez. Antrenor: Tony Con-
ceicao.

ACS Poli Timiºoara
Au veni7: Rajcomar (Maastricht),

Manu Torres (Jumilla), Jugovic (Cel-
je), Ignea (Baia Mare), A. Suares (Te-
nerife), Strauss (Kiryat Shmona), Eve-
ron Pisas (Dordrecht).

Au plecat: Luchin (Levski), Neagu
(Gaz Metan), Rufino (Segovia), Sarmov
(Beroe), Pap, M. Croitoru, Curtean, Kir-
chstein, Poparadu, Popovici (reziliere
de contracte).

Echipa de bazã: Strauss – Belu,
Scutaru, Melinte, Dan Popescu – Zicu,
Llorente, Suares - Goga, Elek, Javi Her-
nandez. Antrenor: Florin Marin.

Concordia Chiajna
Au venit: Feussi (Dinamo), N. Roºu

(CFR Cluj), Obodo (Skoda Xanthi),
Niasse (Mordovia Saransk), Milevsky
(RNK Split), Zerbo (Feralpisalo).

Au plecat: C. Þârã (Rapid), S. Panã
(FC Braºov), Sârghi (Ermis), Vagner,
Grãdinaru, D. Lung, Bruno Madeira,
M. Constantinescu (scoºi din lot), Di-
na (AEL Limassol), V. Lazãr (Dinamo).

Echipa de bazã: Matache – Feussi,
Niasse, Tincu, Bãrboianu – Serediuc,
Obodo, Giurgiu, N. Roºu, Purece - Pena.
Antrenor: Adrian Falub.

FC Voluntari
Au venit: Monakana (Brighton),

Filipov (Beroe Stara Zagora), Bornes-
cu (liber), Calancea (Ceahlãul), Sham-
sin (Al Egtmaaey), ªtefãnescu, Tudo-
rie, Enceanu (toþi de la Steaua), B. Mi-
tache, B. Þâru, V. Achim (toþi de la Vii-
torul), Moke (Rapid).

Au plecat: M. Costea (Ittihad Kal-
ba), Pârvulescu (Steaua), Goossens,
Novakovic, Cârstocea, Lytovka,
Tchoutou, Al. Ioniþã, Cãlinþaru (con-
tracte reziliate), Fl. Maxim (retras).

Echipa de bazã: Balauru – L. Rus,
Þâru, Maftei, Briceag – H. Kone, Moke,

V. Achim, Enceanu - Tudorie, Ad. Bã-
lan. Antrenor: Ionel Ganea (nou).

Petrolul Ploieºti
Au venit: Paolucci (Latina Calcio),

Inez (Botev Plovdiv), Miºelãricu (Vii-
torul), Begeorgi, Lesoimie (ambii Ajac-
cio), Guerriero (Laval), Pacar (Servette
Geneva), Prestia (Parma), I. Popescu
(Dinamo), Gavrilã (Petrolul), Ziani (Fu-
jairah), Astafei (Adanaspor), Stana

(Ceahlãul), Marcos (Nea Salamina).
Au plecat: Pecanha, Vl. Rusu (am-

bii Viitorul), Ropotan (Pandurii), Tudo-
se, Lemnaru, Genev, Faug Porret, Mili-
nceanu, Farina, Tamuz, Nepomuceno
(contracte reziliate), Moussa (Tromso),
Velasco (Fuenlabrada).

Echipa de bazã: Cobrea – Peteleu,
Benga, Prestia, Pulhac - Astafei, Ziani,
Marinescu, Zoubir - Pacar, Paolucci. An-
trenor: Constantin Schumacher (nou).
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