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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu spune cã el este de
profesie ºomer.
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Este stabilit: pentru
ocuparea postului de
rector al Universitãþii din
Craiova ºi-au depus
candidatura trei
eminente cadre
didactice, fiecare cu
propria strategie,
dezvoltarea pe cãi
europene ºi moderne a
învãþãmântului superior
craiovean fiind
principalul drum pe
care merg candidaþii.
Electorii îi pot alege într-
un singur tur de scrutin
sau dupã cel de-al
doilea, aºa cum spune
metodologia legalã.
Prima înfãþiºare în faþa
alegãtorilor este pe 23
februarie. 77777 ED
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ªi-a ucis bunicaªi-a ucis bunicaªi-a ucis bunicaªi-a ucis bunicaªi-a ucis bunica
vitregã cuvitregã cuvitregã cuvitregã cuvitregã cu
10 lovituri de cuþit10 lovituri de cuþit10 lovituri de cuþit10 lovituri de cuþit10 lovituri de cuþit

Un bãrbat de 32 de ani, din co-
muna Rast, a fost arestat pre-
ventiv, ieri dupã-amiazã, pentru
30 de zile, în baza mandatului
emis de Tribunalul Dolj pe nu-
mele sãu pentru comiterea in-
fracþiunii de omor. Bãrbatul ºi-a
ucis, miercuri dupã-amiazã, bu-
nica vitregã, în vârstã de 71 de
ani, cu mai multe lovituri de cu-
þit. Autorul, care a recunoscut
totul, le-a declarat anchetatorilor
cã s-a enervat foarte tare pe bã-
trânã pentru cã n-a vrut sã recu-
noascã o discuþie pe care o avu-
sese cu o rudã despre problemele
medicale pe care le-ar fi avut el.

Preþuri dublate, statul
nu le taxeazã câºtigurile,
iar cumpãrãtorii merg „în orb”!
LegumeleLegumeleLegumeleLegumeleLegumele
ºi fructele dinºi fructele dinºi fructele dinºi fructele dinºi fructele din
pieþele Craiovei,pieþele Craiovei,pieþele Craiovei,pieþele Craiovei,pieþele Craiovei,
o necunoscutão necunoscutão necunoscutão necunoscutão necunoscutã
totalã pentrutotalã pentrutotalã pentrutotalã pentrutotalã pentru
cumpãrãtoricumpãrãtoricumpãrãtoricumpãrãtoricumpãrãtori

Geniul de laGeniul de laGeniul de laGeniul de laGeniul de la
Hobiþa, sãrbãtoritHobiþa, sãrbãtoritHobiþa, sãrbãtoritHobiþa, sãrbãtoritHobiþa, sãrbãtorit
cu invitaþi dincu invitaþi dincu invitaþi dincu invitaþi dincu invitaþi din
Chiºinãu, TârguChiºinãu, TârguChiºinãu, TârguChiºinãu, TârguChiºinãu, Târgu
Jiu ºi CraiovaJiu ºi CraiovaJiu ºi CraiovaJiu ºi CraiovaJiu ºi Craiova

Despre marele sculptor Con-
stantin Brâncuºi s-a discutat, ieri,
la Craiova, în cuvinte dintre cele
mai frumoase, fiecare dintre vor-
bitori încercând parcã sã surprin-
dã cât mai bine complexitatea
sculptorului oltean ºi sã se situe-
ze cât mai aproape de ceea ce a
fost ºi ce a gândit artistul care se
nãºtea, în urmã cu 140 de ani, într-
un sat al Gorjului, la Hobiþa.

Vizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuite
la Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artã
CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova
de Ziua Naþionalãde Ziua Naþionalãde Ziua Naþionalãde Ziua Naþionalãde Ziua Naþionalã
„Constantin„Constantin„Constantin„Constantin„Constantin
Brâncuºi”Brâncuºi”Brâncuºi”Brâncuºi”Brâncuºi”
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Ministrul de Interne:
“Am solicitat simplificarea
procesului de obþinere
a autorizaþiei de securitate
la incendiu”

Ministrul de Interne, Petre Tobã,
a anunþat cã, pentru debirocratiza-
rea procesului de avizare, a cerut
conducerii Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã (IGSU)
sã analizeze posibilitatea eliminãrii
avizului din fluxul actual de
avizare-autorizare a documentaþii-
lor pentru construcþiile noi sau care
ºi-au schimbat destinaþia ºi sã
pãstreze doar activitãþile de
verificare în teren ºi autorizare,
dupã caz. De asemenea, ministrul a
cerut simplificarea procesului de
obþinere a autorizaþiei de securitate
la incendiu ºi eliminarea monopo-
lului deþinut la acest moment de un
numãr restrâns de firme ºi experþi,
care impun costuri ridicate
investitorilor. Mesajul a fost
transmis cu ocazia ºedinþei de
evaluare a activitãþii Departamen-
tului pentru Situaþii de Urgenþã în
anul 2015.

Deputatul Mãdãlin Voicu,
control judiciar ºi o cauþiune
de 500.000 de lei

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
a anunþat oficial cã a dispus luarea
mãsurii controlului judiciar pe
cauþiune, în valoare de 500.000 lei,
pentru o perioadã de 60 de zile, în
cazul deputatului Mãdãlin Voicu.
Deputatul s-a prezentat ieri-
dimineaþa la sediul DNA, unde i-au
fost aduse la cunoºtinþã mãsurile în
dosarul în care este cercetat pentru
trafic de influenþã, fals în declaraþii
ºi spãlare a banilor, toate în formã
continuatã. “Mãsura a fost dispusã
în scopul asigurãrii bunei desfãºu-
rãri a procesului penal, împiedicã-
rii sustragerii inculpatului de la
urmãrirea penalã ºi prevenirii
sãvârºirii altor infracþiuni, în
condiþiile în care Parlamentul
României – Camera Deputaþilor
a respins cererea de încuviinþa-
re a reþinerii ºi arestãrii
preventive a inculpatului Voicu
Mãdãlin ªtefan”, se aratã în
comunicatul DNA.

Conduita ºi evaluarea acti-
vitãþii poliþistului vor fi regle-
mentate prin lege, în acest sens
Guvernul aprobând, ieri, un
proiect de lege pentru care va
solicita Parlamentului dezbate-
rea în regim de urgenþã, a anun-
þat purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului, Dan Suciu.

Guvernul a aprobat, ieri, pro-
iectul de lege pentru modifica-
rea ºi completarea Legii 360/
2002 privind Statutul poliþistu-
lui, prin care sunt introduse noi
reglementãri referitoare la eva-
luarea activitãþii ºi a conduitei
poliþistului, în acord cu decizia Curþii
Constituþionale care a stabilit cã eva-
luarea activitãþii ºi a conduitei poli-
þistului þine de statutul acestuia ºi,
prin urmare, trebuie reglementatã prin
lege organicã ºi nu printr-o metodo-
logie aprobatã prin ordin al ministru-
lui afacerilor interne, aºa cum este în
prezent.

Astfel, proiectul de lege reglemen-
teazã perioada în care se realizeazã
evaluarea activitãþii ºi a conduitei
poliþistului, intervalul de timp în care
se realizeazã evaluarea de serviciu,
persoanele care au competenþa de a
realiza, respectiv de a aproba evalua-
rea de serviciu, criteriile de evaluare
a activitãþii profesionale ºi a condui-
tei, calificativele care pot fi obþinute,
respectiv “foarte bine”, “bine”, “sa-
tisfãcãtor”, “nesatisfãcãtor”, proce-

Guvernul a decis încetarea mandatului ºi numi-
rea în funcþie pentru 19 posturi de prefect ºi douã
de subprefecþi. Astfel, potrivit documentelor pri-
vind hotãrârile de guvern, prefectul judeþului Alba,
Gheorghe Feneºer, a fost înlocuit cu Cornel Mutg
care a exercitat funcþia de subprefect al aceluiaºi
judeþ. Prefectul de Argeº, Mihail Adrian Oprescu,
a fost înlocuit din funcþie cu Cristian Soare.

 Prefectul judeþului Bistriþa-Nãsãud, Ioan Þin-
teanu, a fost înlocuit cu Ovidiu-Victor Frenþ, fost
subprefect al aceluiaºi judeþ. Prefectul de Boto-
ºani, Costicã Macaleþi, a fost înlocuit cu Dan Ne-
chifor. La Brãila, Nicu Lucian Olteanu, a fost înlo-
cuit cu Mãdãlina Cochino. La Dâmboviþa, Ioan
Marinescu a fost înlocuit din funcþia de prefect
cu Antonel Jîjîie, fost subprefect. Prefectul de
Gorj, Alin Vasile Vãcaru, a fost înlocuit cu Gheor-
ghe Paraschivu. La Satu-Mare, Eugeniu Avram a
fost schimbat din funcþia de prefect, iar în locul
acestuia a fost numit Radu Bud. La Vaslui, An-
drei Puicã a fost schimbat din funcþia de prefect
cu Olteanu Daniel. De asemenea, Grigoraº Mari-
an a fost numit temporar în funcþia de prefect al

Trei mii de angajaþi ai Complexului Energetic
Oltenia ar urma sã fie disponibilizaþi în 2016, au
anunþat, dupã negocieri cu administraþia CEO,
sindicaliºtii, concedierile fiind confirmate de con-

Normele privind aplicarea legii
votului prin corespondenþã au fost
adoptate, ieri, de Guvern, care a sta-
bilit modelele, dimensiunile ºi condi-
þiile de realizare a documentelor ne-
cesare exercitãrii dreptului de vot
pentru românii din afara graniþelor.
“Sunt câteva clarificãri pentru votul
prin corespondenþã, legea care a fost
votatã anul trecut. Sunt clarificãri me-
todologice, organizatorice pe care le
aduce AEP ºi care, evident, sunt
aprobate prin hotãrâre de guvern”, a
declarat Dan Suciu, purtãtor de cu-
vânt al Executivului.

Astfel, românii din strãinãtate,
care vor sã voteze prin coresponden-
þã, vor primi un plic exterior prevãzut
cu elemente de siguranþã care sã asi-
gure sigilarea acestuia, în care vor fi

Guvernul schimbã 19 prefecþi în urmaGuvernul schimbã 19 prefecþi în urmaGuvernul schimbã 19 prefecþi în urmaGuvernul schimbã 19 prefecþi în urmaGuvernul schimbã 19 prefecþi în urma
evaluãrii activitãþii acestoraevaluãrii activitãþii acestoraevaluãrii activitãþii acestoraevaluãrii activitãþii acestoraevaluãrii activitãþii acestora

judeþului Iaºi. Totodatã, Guvernul a
decis încetarea exercitãrii funcþiei ºi a
cel puþin trei subprefecþi.

Sãptãmâna trecutã, purtãtorul de cu-
vânt al Guvernului, Dan Suciu, anunþa
schimbãri semnificative la nivelul pre-
fecþilor, dupã ce Executivul a analizat ca-
pacitatea de reacþie a acestora ºi dorinþa
lor de se implica sau nu politic în campa-
nia electoralã. Dan Suciu mai spunea cã
noii prefecþi vor fi numiþi fãrã concurs,
deoarece timpul e scurt

“A fost o trecere în revistã a activi-
tãþii prefecþilor ºi o analizã a comporta-
mentului, atât în ceea ce priveºte capa-
citatea de a reacþiona, cât ºi dorinþa de
a nu se implica politic în campania elec-
toralã. Evaluarea s-a fãcut, vor urma în
cel mai scurt timp, probabil pânã la fi-
nalul lunii, schimbãri care vor viza un
numãr semnificativ de prefecþi”, a spus Suciu,
miercuri, la finalul ºedinþei Executivului. El a adã-
ugat cã actualul Guvern nu va organiza concur-

suri pentru ocuparea posturilor care rãmân va-
cante invocând timpul scurt avut la dispoziþie de
Cabinetul Cioloº.

Conduita ºi evaluarea poliþistului
vor fi reglementate prin lege

S-au adoptat normele de aplicare
a Legii votului prin corespondenþã

Disponibilizãri masive
la Complexului Energetic Oltenia

dura de comunicare ºi de contestare
a rezultatului evaluãrii, echivalarea
rezultatelor obþinute prin alte proce-
duri de evaluare.

În prezent, raporturile de serviciu
ale poliþiºtilor sunt reglementate prin
Legea 360/2002 privind Statutul po-
liþistului, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, care delegã ministru-
lui afacerilor interne dreptul de sta-
bilire, prin ordin, a metodologiei pri-
vind evaluarea poliþistului. Prin de-
cizia nr. 637 din 13 octombrie 2015,
Curtea Constituþionalã a admis excep-
þia de neconstituþionalitate a unor
prevederi privind evaluarea activitã-
þii ºi a conduitei poliþistului, consta-
tând cã evaluarea activitãþii ºi a con-
duitei poliþistului þine de statutul
acestuia ºi, prin urmare, trebuie re-
glementatã prin lege organicã.

introduse plicul interior ºi certifica-
tul de alegãtor. Plicul interior, în care
va fi introdusã opþiunea alegãtoru-
lui, va conþine un autocolant cu men-
þiunea “VOTAT”. În hotãrârea apro-
batã în ºedinþa de ieri este stabilit ºi
rolul Poºtei Române. “De asemenea,
se clarificã modul prin care ordona-
torul de credite stabileºte serviciile
ºi cheltuielile care rezultã din aceste
servicii”, a mai spus Suciu.

Potrivit documentului, impactul fi-
nanciar referitor la aplicarea legii nu
poate fi estimat în acest moment de-
oarece depinde de numãrul de alegã-
tori români cu domiciliul sau reºedin-
þa în strãinãtate care îºi vor exprima
opþiunea de a vota prin coresponden-
þã ºi vor depune cereri de înscriere în
Registrul electoral, în acest scop.

ducere, care nu a precizat ºi dimensiunea
lor, transmite Mediafax.

Administraþia Complexului Energetic Ol-
tenia a participat, ieri, la o întâlnire cu sindi-
catele, în cadrul cãreia au fost stabilite câte-
va mãsuri de eficientizare a companiei. Prin-
tre acestea se numãrã un program de restruc-
turare ºi o perioadã de cinci zile de ºomaj
tehnic, în zona Rovinari ºi la Cariera Husni-
cioara, începând cu data de 22 februarie. Li-
derul de sindicat din zona Rovinari, Gheor-
ghe Peptan, a declarat, la final, cã la nego-
cieri s-a stabilit ca aproximativ 3.000 de per-
soane sã fie disponibilizate în 2016.

“Din martie va începe programul de re-
structurare. În primã fazã, pleacã cine do-
reºte, cu plãþi compensatorii. Colegii au so-
licitat cinci salarii. Nu cred cã se îngrãmã-

deºte nimeni sã plece. Anul acesta trebuie sã se
ajungã la 3.000 de salariaþi disponibilizaþi. Se
vorbeºte ºi de partea economicã, pentru cã sunt
vreo 300 de economiºti”, a precizat Gheorghe

Peptan, liderul de sindicat din zona Rovinari.
Managerul interimar al Complexului Energe-

tic Oltenia, Laurenþiu Ciobotãricã, a refuzat sã
declare care este numãrul exact al persoanelor
disponibilizate. “Este vorba de desfiinþarea
multor posturi de conducere, de un act mana-
gerial mult mai simplu. Discutãm de reduceri de
posturi în toate zonele. De la costuri cu presta-
torii, costuri cu energia, costuri cu prestaþiile
din partea tuturor. Discutãm ºi de reduceri de
personal, dar numãrul va fi stabilit în funcþie
de toate elementele ºi îl vom prezenta partene-
rilor de discuþie. (...) Nu pot sã spun cã este
vorba despre 3.000 de oameni. Discutãm de
perioada 2016-2020, aceºti oameni ar pleca în
condiþiile prevãzute în contractul colectiv de
muncã, mã refer la salarii compensatorii ºi la
venit de completare. De sãptãmâna viitoare
vom demara ºi un plan de plecãri voluntare.
Sunt salariaþi în concedii medicale, în strãinã-
tate, care sunt în concediu fãrã platã”, a decla-
rat Ciobotãricã.
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Ieri ºi astãzi la Bruxelles, un
summit crucial, un Consiliu Euro-
pean de mare risc: 28 de ºefi de
stat ºi de guvern trebuie sã se punã
de acord asupra concesiilor fãcu-
te pentru ca David Cameron, pre-
mierul britanic, sã evite, prin toate
mijloacele, ca Regatul Unit sã pã-
rãseascã UE (“Brexit”). De fapt,
Marea Britanie vrea sã-ºi renego-
cieze termenii aderãrii la UE, pro-
punând de fapt o reformã nu uºor
de acceptat. Atât cancelarul ger-
man, Angela Merkel, cât ºi preºe-
dintele francez, Francois Hollan-
de, doresc sã-i ofere premierului
britanic un acord solid, menit sã-i
permitã a proceda, eficient, la o
campanie electoralã pentru “Da”,
la referendum, adicã menþinerea
þãrii sale în Uniunea Europeanã.
Sigur cã “preþul” are niºte limite,

MIRCEA CANÞÃR
fiindcã altminteri s-ar putea alimen-
ta discursul eurofob ºi populist.
Dacã mai multe puncte erau încã
în discuþie, asearã, ºi se anunþa o
noapte lungã, diplomaþii europeni
luaserã cunoºtinþã de compromi-
surile convenite, cel puþin în 4
domenii cheie: suveranitate, com-
petitivitate, mai bunã guvernanþã
ºi o mai bunã protecþie a sistemu-
lui social britanic. Pe chestiunea
suveranitãþii, Bruxelles-ul a propus
lui David Cameron ca atunci când
55% din parlamentele naþionale din
UE se opun unei legi europene,
aceasta poate fi blocatã. Discuþiile
pe autoritatea “zonei euro” mai
permiteau nuanþe, în sensul cã
Londra doreºte ca moneda Euro
sã nu mai fie singurã în spaþiul UE.
În fine, tema alocaþiilor sociale
pentru europenii non-britanici a

primit urmãtoarea soluþie: privarea
în primii 4 ani de sejur în Regatul
Unit de orice ajutor. Comisia Eu-
ropeanã s-a angajat sã amendeze
o directivã existentã, în cazul lui
“Da” la referendumul britanic, adi-
cã rãmânerea în UE. Inclusiv sta-
tele din sud-estul Europei, Polonia
ºi Portugalia, extrem de reticente,
s-au arãtat dispuse sã accepte
aceastã concesie cu condiþia ca
durata suspendãrii ajutorului sã nu
se aplice ºi lucrãtorilor sosiþi în
Regatul Unit dupã intrarea în vi-
goare a noii legislaþii europene. S-
au mai cerut asigurãri ca regle-
mentarea Comisiei sã nu fie utili-
zatã de nici o altã þarã, în afara
Regatului Unit. Miercuri, 17 fe-
bruarie a.c., spre searã, mai mulþi
diplomaþi angajaþi în negocieri se
arãtau optimiºti: un acord cu Lon-

dra, suficient de pertinent, dar ºi
logic, se întrezãrea. Numai cã
acest “precedent” ar putea genera
ºi alte referendumuri, în alte þãri,
care vor dori sã-ºi renegocieze ºi
ele anumite clauze, a spus o sursã
de rang înalt. Adicã “Brexit” ar
putea fi preludiul unei dezintegrãri
a Europei. Noaptea de joi spre vi-
neri s-a anunþat ca una lungã, ten-
sionatã, pe chestiunea “Brexit”. Un
alt subiect fierbinte, precum criza
imigranþilor, care divide Europa,
urma sã fie acroºat. David Came-
ron va reveni astã searã la Londra,
spre a înºtiinþa guvernul sãu de
ceea ce a obþinut. Abia apoi se va
lansa în bãtãlia pentru menþinerea
sau non-menþinerea în UE a þãrii
sale, convins fiind cã ºi restul
membrilor guvernului sãu nu vor
face campanie inversã. Preºedin-

Nu “Brexit”, nu ºantajului lui David Cameron!Nu “Brexit”, nu ºantajului lui David Cameron!Nu “Brexit”, nu ºantajului lui David Cameron!Nu “Brexit”, nu ºantajului lui David Cameron!Nu “Brexit”, nu ºantajului lui David Cameron!
tele Consiliului European, Donald
Tusk, a publicat deja propunerile
sale anterioare, iar Jean Claude
Juncker s-a arãtat “încrezãtor”.
Sintetizând, David Cameron joacã
tare: ieºirea din UE a þãrii sale poa-
te avea consecinþe economice re-
almente greu suportabile. UE este
primul partener economic al Re-
gatului Unit. Potrivit Open Euro-
pe, “Brexit” antreneazã o pierdere
de PIB de 0,8-2%. Apoi, ieºirea din
UE ar putea antrena un nou refe-
rendum, în Scoþia, care este pro-
UE. În rest, sigur cã Regatul Unit
rãmâne o voce influentã, o putere
nuclearã, un membru statornic
NATO ºi în Consiliul de Securitate
al ONU. Cu toate acestea, David
Cameron a avertizat ieri cã nu va
accepta un acord “care nu va rãs-
punde cerinþelor” Regatului Unit.

În ultimii ani, deficienþele pro-
cesului de descentralizare din
2009, parþial pregãtit ºi reglemen-
tat, au condus la reducerea numã-
rului ºi aºa insuficient de furnizori
de asistenþã medicalã comunitarã,
odatã cu diminuarea calitãþii servi-
ciilor furnizate.

Astfel, asistenþa medicalã co-
munitarã se desfãºoarã în prezent
neuniform, dificultate parþial cau-
zatã de neînþelegerea de cãtre re-
prezentanþii autoritãþilor publice
locale (APL) a importanþei acestor
categorii de personal în comunita-
te, parþial cauzatã de lipsa de clari-
tate ºi detaliu a cadrului normativ
(de exemplu, nu este prevãzut cu
claritate cine acoperã cheltuielile
legate de activitatea AMC, altele
decât cele salariale care sunt aco-
perite de la bugetul de stat, prin
transferuri cãtre APL de la Minis-
terul Sãnãtãþii).

Conceptul de centru comunitar

Se pregãteºte o lege pentru asistenþii comunitariSe pregãteºte o lege pentru asistenþii comunitariSe pregãteºte o lege pentru asistenþii comunitariSe pregãteºte o lege pentru asistenþii comunitariSe pregãteºte o lege pentru asistenþii comunitari
Ministerul Sãnãtãþii a lansat în dezbatere publicã proiectul de

Lege privind asistenþa medicalã comunitarã. Acesta prevede, prin-
tre altele, îmbunãtãþirea cadrului normativ, definirea centrelor co-
munitare integrate ºi integrarea serviciilor la nivel comunitar.

integrat unde sã îºi desfãºoare ac-
tivitatea asistentul medical comu-
nitar în sistem integrat cu alþi lu-
crãtori ºi profesioniºti comunitari
trebuie definit de urgenþã în legis-
laþia sanitarã, mai ales luând în con-
siderare oportunitãþile existente în
cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020 prin care au-
toritãþile locale pot construi/reabi-
lita spaþii cu destinaþia de centru
comunitar integrat din fonduri eu-
ropene, cu condiþia sã existe per-
sonal care sã îl deserveascã.

Finanþare pentru 1.048
de asistenþi medicali comunitari

ºi 391 de mediatori sanitari
Este, de asemenea, necesar ca

Ministerul Sãnãtãþii sã dezvolte un
program de formare a personalu-
lui din asistenþa medicalã comuni-
tarã cu fonduri europene din ciclul
2014-2020, în cadrul Programului
Operaþional Dezvoltarea Capitalu-

lui Uman, aºa cum
este menþionat în
Strategia Naþionalã
de Sãnãtate 2015 –
2020, condiþionalita-
te impusã de Comi-
sia Europeanã.

În prezent, Mi-
nisterul Sãnãtãþii asi-
gurã finanþarea pen-
tru 1.048 de asis-
tenþi medicali comu-
nitari (AMC) ºi 391
de mediatori sanitari
pentru comunitãþile
de romi (MSR). În
conformitate cu
mãsurile prevãzute
în Strategia Naþio-
nalã de Sãnãtate
2015-2020. Pentru anul 2015 fon-
durile aprobate în bugetul Minis-
terului Sãnãtãþii privind activita-
tea de asistenþã medicalã comu-
nitarã au crescut cu 3.000.000 lei
faþã de prevederile bugetare din
2014, în valoare de 28.901.000 lei.
În cursul anului 2015 au fost
aprobate 399 de posturi noi de
asistent medical comunitar ºi 95
de posturi noi de mediator sani-
tar. La finele lunii octombrie 2015
erau ocupate 66 de posturi noi de
asistent medical comunitar din
cele aprobate, iar pentru celelalte
posturi se deruleazã procedura de
angajare la nivelul autoritãþilor lo-
cale solicitante.

Ar putea sã aparã
specialitatea de asistenþã

medicalã comunitarã
Prin noua lege se urmãreºte

îmbunãtãþirea cadrului normativ
privind asistenþa medicalã comu-
nitarã, definirea centrelor comu-
nitare integrate ºi integrarea ser-

viciilor la nivel comunitar.
Serviciile furnizorilor de asisten-

þã medicalã comunitarã vor putea
fi furnizate în sistem integrat cu
alþi lucrãtori ºi specialiºti comuni-
tari, în funcþie de nevoile din co-
munitate ºi de profilul acesteia (de-
mografic, de morbiditate, indica-
tori socio-economici). Va fi posi-
bilã asigurarea serviciilor medico-
sociale pentru persoanele vulnera-
bile prin dezvoltarea reþelei de asis-
tenþã medicalã comunitarã.

Coordonarea activitãþii asisten-
þei medicale comunitare, suprave-
gherea metodologicã, monitoriza-
rea ºi evaluarea activitãþii, vor fi
întãrite la nivelul direcþiilor de sã-
nãtate publicã judeþene.

Se va realiza o reglementare cla-
rã a competenþelor instituþiilor care
coordoneazã serviciile de asisten-
þã medicalã comunitarã: Ministe-
rul Sãnãtãþii, structurile de specia-
litate teritoriale ale Ministerului Sã-
nãtãþii (direcþiile de sãnãtate publi-
cã judeþene), autoritãþile publice lo-
cale. Va fi posibilã dezvoltarea unui

instrument standardizat de colec-
tare date/analizã/planificare/moni-
torizare ºi evaluare a serviciilor de
asistenþã medicalã comunitarã pre-
cum ºi îmbunãtãþirea comunicãrii
între autoritãþile publice locale, ju-
deþene ºi centrale.

Se va dezvolta un program de
formare de bazã, obligatoriu, în
asistenþa medicalã comunitarã (în
sistem modular), completat cu
module de educaþie medicalã con-
tinuã care sã fie furnizate asisten-
þilor medicali comunitari în func-
þie de nevoi ºi de profilul comuni-
tãþilor cu persoane aparþinând gru-
purilor vulnerabile.

Formarea  de bazã a asistenþi-
lor medicali comunitari este în pre-
zent cea de asistent medical ge-
neralist, dar pe mãsurã ce asis-
tenþa medicalã comunitarã se dez-
voltã ºi îºi dovedeºte cost/efica-
citatea, ar urma sã se dezvolte
specialitatea de asistenþã medica-
lã comunitarã.

RADU ILICEANU



4 / cuvântul libertãþii vineri, 19 februarie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Fapta s-a petrecut miercuri, 17
februarie a.c., dupã-amiazã, în
Rastul Vechi. Potrivit procurorilor
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, Alin Daniel Niþu,
de 32 de ani, locuia în satul Rastu
Nou, singur, în timp ce rudele sale
stau în Rastul Vechi. Miercuri, 17
februarie a.c., s-a dus la locuinþa
pãrinþilor sã hrãneascã pãsãrile,
pentru cã ei erau plecaþi din locali-

Aflatã în penitenciar de pe 15
mai 2015, când a fost condamna-
tã definitiv pentru delapidare, Doi-
na Liana Paraschiv, fostã contabi-
lã, casierã ºi administrator al Aso-
ciaþiei de Proprietari nr. 1 Craiovi-
þa Nouã, a cerut eliberarea condi-
þionatã. La sfârºitul lunii decembrie
2015 Judecãtoria Craiova a respins
propunerea, fixând pentru 29 aprilie
a.c. termenul de formulare a cere-
rii de eliberare, însã femeia a con-
testat hotãrârea instanþei de fond.
N-a avut mai mult noroc nici la
Tribunalul Dolj, unde miercuri, 17
februarie a.c., i s-a respins conte-
staþia, ca nefondatã: „Respinge ca
nefondatã contestaþia formulatã de
condamnatul Paraschiv Liana
Doina, împotriva sentinþei penale
nr. 4779/29.12.2015 a Judecãto-
riei Craiova. În baza art. 275 alin
2 NCPP obligã contestatorul la

ªi-a ucis bunica vitregãªi-a ucis bunica vitregãªi-a ucis bunica vitregãªi-a ucis bunica vitregãªi-a ucis bunica vitregã
cu 10 lovituri de cuþitcu 10 lovituri de cuþitcu 10 lovituri de cuþitcu 10 lovituri de cuþitcu 10 lovituri de cuþit

Fosta contabilã a Asociaþiei de Proprietari nr. 1
Craioviþa Nouã s-ar fi vrut eliberatã condiþionat

Judecãtorii Tribunalului Dolj au respins, miercuri,
eliberarea condiþionatã a Doinei Liana Paraschiv, fosta
contabilã, casierã ºi administrator al Asociaþiei de Proprie-
tari nr. 1 Craioviþa Nouã, condamnatã definitiv, anul trecut,
la 2 ani ºi 10 luni închisoare cu executare pentru delapida-
re. Hotãrârea Tribunalului este definitivã, iar femeia poate
face o nouã cerere la sfârºitul lunii aprilie.

plata sumei de 50 lei cheltuieli ju-
diciare statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã, azi,
17.02.2016”, dupã cum se aratã
în hotãrârea instanþei. Astfel, fe-
meia rãmâne în continuare încar-
ceratã în Penitenciarul Craiova.

Reamintim cã, pe 3 iunie 2013,
poliþiºtii Serviciului de Investigare
a Fraudelor Dolj, împreunã cu pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au reþinut-o pe
Doina Liana Paraschiv, de 62 de
ani, din Craiova, acuzatã de dela-
pidare ºi fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã. Femeia, care a fost
administrator, contabil ºi casier al
Asociaþiei de Proprietari nr. 1 Cra-
ioviþa Nouã, a sustras, în timp,
aproape jumãtate de milion de lei
din banii achitaþi de locatari. „În
fapt s-a reþinut cã învinuita, în
perioada ianuarie 2010 – decem-

brie 2011, îndeplinind cumulativ
funcþiile de administrator, conta-
bil ºi casier la o asociaþie de pro-
prietari din cartierul Craioviþa
Nouã, ºi-a însuºit din gestiune
suma de 453.000 de lei prin înre-
gistrarea în evidenþa contabilã a
unor sume mai mici faþã de cele
înscrise în chitanþele prin care în-
casa banii de la proprietari ºi prin
nepreluarea soldurilor zilnice rea-
le”, au declarat, la momentul res-
pectiv, reprezentanþii IPJ Dolj.

Dupã ce Judecãtoria Craiova a
respins propunerea de arestare
preventivã a femeii, Tribunalul
Dolj a admis recursul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
Doina Liana Paraschiv fiind ares-
tatã preventiv pe 6 iunie 2013,
mãsurã prelungitã pânã pe 7 oc-
tombrie 2013. Procurorii au trimis-
o în judecatã pe femeie, dosarul
fiind înregistrat pe rolul Judecãto-
riei Craiova pe 21 iunie 2013. Dupã
un an ºi jumãtate de proces, pe 18
decembrie 2014, magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova au gãsit-o vinova-
tã pe femeie de delapidare ºi au
condamnat-o la 3 ani ºi 4 luni de
închisoare cu executare, iar ca

pedeapsã complementarã i s-a in-
terzis dreptul de a ocupa funcþia
de administrator, contabil ºi casier,
pe o perioadã de 3 ani dupã execu-
tarea pedepsei principale. 

În plus, judecãtorii au admis
în parte acþiunea civilã formulatã
de Asociaþia de Proprietari nr.1 A
Craioviþa Nouã ºi au obligat-o pe
inculpatã la plata sumei de
448.854,97 lei cu titlu de daune
materiale la care se adaugã pena-
litãþi de întârziere la RA Termofi-
care – suma de 500.438,76 lei ºi

la Compania de Apa – suma de
132.224,21 lei. Doina Liana Pa-
raschiv a atacat hotãrârea instan-
þei de fond, iar pe 15 mai 2015
Curtea de Apel Craiova a pronun-
þat sentinþa definitivã. Judecãto-
rii au admis apelul inculpatei ºi i-
au redus pedeapsa la 2 ani ºi 10
luni închisoare, însã tot cu exe-
cutare, fiind menþinute dispozi-
þiile cu privire la achitarea sume-
lor stabilite de instanþa de fond,
în aceeaºi zi fiind ridicatã ºi dusã
direct la penitenciar.

Un bãrbat de 32 de ani, din co-
muna Rast, a fost arestat preven-
tiv, ieri dupã-amiazã, pentru 30 de
zile, în baza mandatului emis de
Tribunalul Dolj pe numele sãu pen-
tru comiterea infracþiunii de omor.
Bãrbatul ºi-a ucis, miercuri dupã-
amiazã, bunica vitregã, în vârstã

tate, apoi a trecut ºi pe la bunici.
Bunicul lui era în curte cu niºte
vecini, iar bunica sa vitregã, Opri-
þa Cioarã, de 71 de ani, a intrat în
casã. El a mers dupã ea ºi a înce-
put sã-i reproºeze cã a auzit-o în
urmã cu vreo lunã cum îi spunea
unei nepoate cã el este bolnav, cã
a slãbit mult ºi cã ar avea cancer.

S-au apucat la ceartã, pentru
cã bãtrâna n-a recunoscut cã ar

fi spus aºa ceva, tânãrul a
spus cã a auzit-o cu urechile
lui ºi discuþiile au continuat
pânã când acesta a pus mâna
pe un cuþit din bucãtãrie cu
care a lovit-o repetat în zona
toracicã, pânã ce bãtrâna n-a
mai miºcat, lãsând-o într-o
baltã de sânge. A lãsat cuþitul
a colo, a ieºit din casã ºi a
plecat la el acasã, în Rastu
Nou, de unde a sunat pe 112
anunþând ce a fãcut. A aºtep-
tat liniºtit acasã sosirea poliþiºtilor
ºi a procurorului criminalist din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.

Anchetatorii au ajuns la faþa lo-
cului, au fãcut cercetãrile, cada-
vrul victimei fiind apoi transpor-
tat la morga spitalului din Bãileºti,
pentru efectuarea necropsiei. În
raportul preliminar, medicii legiºti
au consemnat cã trupul neînsu-
fleþit prezenta multiple plãgi pro-
duse prin înjunghiere repetatã (cel
puþin 10 lovituri de cuþit), iar au-
torul a fost ridicat ºi adus la Cra-

iova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. A fost au-
diat de procurorul de caz, a recu-
noscut totul ºi a spus cã s-a ener-
vat rãu pentru cã bãtrâna n-a re-
cunoscut cã-l vorbise de rãu. A
fost reþinut pe bazã de ordonanþã,
miercuri noaptea. Iar ieri dupã-
amiazã a fost prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de aresta-
re preventivã pentru comiterea
infracþiunii de omor.

Judecãtorii au admis propune-
rea procurorilor ºi au dispus ares-
tarea inculpatului pe o perioadã de
30 de zile, acesta fiind introdus în

arestul IPJ Dolj: „Admite propu-
nerea Ministerului Public – Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului NIÞU DANIEL ALIN,
pe o duratã de 30 zile începând cu
data de 18 februarie 2016 ºi pânã
la data de 18 martie 2016, inclu-
siv. În baza art. 275 alin. 3 Cpp,
cheltuielile judiciare avansate de
stat rãmân în sarcina acestuia. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în ºedinþa din Camera de
Consiliu, azi, 18.02.2016”, se ara-
tã în hotãrârea Tribunalului Dolj.

de 71 de ani, cu mai multe lovituri
de cuþit. Autorul, care a recunos-
cut totul, le-a declarat anchetato-
rilor cã s-a enervat foarte tare pe
bãtrânã pentru cã n-a vrut sã recu-
noascã o discuþie pe care o avuse-
se cu o rudã despre problemele
medicale pe care le-ar fi avut el.
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Comerþul de legume ºi fructe,
din mai toate pieþele craiovene, este
departe de a fi ceea ce reprezintã
acesta într-o lume civilizatã. Pe
segmentul comercializãrii legume-
lor ºi fructelor proaspete se mani-
festã fenomene care creeazã dis-
funcþionalitãþi ale pieþei acestor
produse ºi care aduc prejudicii
importante atât comercianþilor co-
recþi, cât ºi consumatorilor ºi, în
egalã mãsurã, pauperizeazã activi-
tatea producãtorilor autohtoni de
legume-fructe. Aceºtia oricum nu
mai conteazã pentru nimeni. Fe-
nomenele negative constatate ºi de
autoritãþi sunt cele din sfera eva-
zionistã ºi îmbracã diverse forme
reprezentate de totalitatea proce-
deelor ilicite, cu ajutorul cãrora
agenþii economici se sustrag, în
total sau în parte, de la plata obli-
gaþiunilor stabilite prin legile fisca-
le în domeniul comercializãrii le-
gumelor ºi fructelor, în care se
înregistreazã un nivel semnificativ
pe acest segment.

Filiera evazionalã
e clasicã
ºi dubleazã
preþurile

Borderourile de achiziþii
existente în practica co-
merþului cu legume ºi fructe
sunt simple înscrisuri cu
care se achiziþioneazã ºi
transportã legume ºi fruc-
te, nu au regim fiscal strict
în sensul evidenþierii opera-
þiunilor în gestiunea conta-
bilã a firmei ºi nu au ele-
ment de securizare, aceas-
ta permiþând pierderea, dis-
trugerea, cu bunã ºtiinþã
sau falsificarea fãrã dificul-
tate. Existenþa pieþei “la ne-
gru”, dominatã de interme-
diari care practicã adaosuri
comerciale aberante, ajun-
gând chiar de 100%, sunt
de naturã sã menþinã nejus-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În plin avânt al controalelor inspectorilor antifraudã,
comerþul din pieþele craiovene de legume ºi fructe – ºi nu

numai – pare sã nu dea niciun semn de timorare. Toate merg
ca unse, nimeni nu emite un bon fiscal cumpãrãtorilor, doar
banala taxã de folosire zilnicã a meselor de expunere este
încasatã, asta dacã nu cumva intervine ºi largheþea sufle-
teascã a casierilor, ce mai trec cu vederea cã suprafaþa

folositã la vânzarea mãrfurilor, uneori, e dublatã în realitate,
pe motiv cã spaþiile alãturate sunt doar pentru depozitarea

temporarã a mãrfii. ªi toate acestea în timp ce, în frig ºi
ploaie, stau afarã adevãraþii producãtori de zarzavaturi.
Puþini, dar sunt. Nu mai vorbim de comerþul la liber al

þigãrilor de contrabandã, adevãrat atentat la sãnãtatea
publicã, având în vedere ce substanþe intrã în componenþa
lor, inclusiv bãlegar. Dar poate cã aºa trebuie sã meargã

lucrurile. În fond, costã doar 7-8 lei pachetul. Un control al
autoritãþilor – rãruþ, cã-i mai drãguþ –, soldat cu amenzi

modice ºi, gata! Apa tot din amonte vine!

tificat de mari preþurile, sã încura-
jeze specula ºi sã îi nemulþumeas-
cã pe cumpãrãtori.

Majoritatea producãtorilor îºi
comercializeazã marfa ,,la negru”
cãtre intermediarii en-grosiºti din
pieþe, care la rândul lor o comer-
cializeazã în baza unor certificate
de producãtor eliberate, cel mai ade-
sea, cu încãlcarea legii. În pieþele
agroalimentare se comercializeazã
legume-fructe provenite din þãri ter-
þe sau din comunitatea europeanã
ºi, în majoritatea cazurilor, este elu-
datã legislaþia fiscalã: prin inexisten-
þa facturilor, lipsa evidenþei gestiu-
nii, lipsa caselor de marcat.

Minciuna
face banii!

Foarte mari cantitãþi de legu-
me ºi fructe proaspete, provenite
din comerþul intracomunitar sau
din import, derulate “la negru”,
ajung a fi comercializate ca pro-
duse autohtone în en-gros-uri
sau, direct, în pieþele agroalimen-
tare. Legumele ºi fructele achizi-
þionate de en-grosiºti din bazinele
legumicole sau pomicole existen-
te în Dolj, unde se organizeazã
pieþe locale cunoscute sub nume-
le de târguri, oboare, sunt achizi-

þionate fãrã acte sau cel mult pe
baza de borderou de achiziþii în-
tocmit formal. ªi, uite cum, pe
tarabe gãsim un pãtrunjel cât stu-
ful de voinic, parcã tras la indigo
pentru fiecare comerciant!

Nimeni nu
garanteazã
provenienþa
mãrfii, în caz
de incident
alimentar

Pe filiera de comercializare a
legumelor ºi fructelor nu sunt res-
pectate normele de igienã ºi de si-
guranþã alimentarã impuse de re-
gulile unui comerþ civilizat. Certi-
ficatele de producãtor sunt elibe-
rate de primãrii cu foarte mare le-
jeritate, fãrã sã fie verificate su-
prafeþele cultivate, culturile înfiin-
þate, cantitãþile de legume fructe
estimate a se realiza pe specii sau,
ºi mai grav, în condiþii în care per-
soanele respective nu deþin pãmânt
ºi nici nu figureazã în registrele
agricole cu teren cultivat. În coti-
dianul nostru am mai scris, recent,

cã 4-5 vânzãtoare de lapte ºi pro-
duse din lapte dintr-o piaþã a Cra-
iovei au stocuri de marfã de parcã
ar deþine mii de capetele de bovine
în proprietate!

Cu batista
pe þambal…

Sumele cu care statul este pã-
gubit, anual, din practicarea co-
merþului ,,la negru” sunt estimate
la câteva miliarde de euro. Dimi-
nuarea acestor practici negative
prezentate mai sus intrã atât în
competenþa Ministerului Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, Minis-
terul Finanþelor Publice, precum ºi
a altor instituþii, care au în atribuþii
administrarea pieþelor agroalimen-
tare ºi eliberarea certificatelor de
producãtori. În ceea ce priveºte
legislaþia specificã în sfera comer-
cializãrii legumelor ºi fructelor
proaspete, se apreciazã cã aceasta
este lacunarã, în special sub as-
pectul stabilirii trasabilitãþii, permi-
þând ca, în baza unor aºa zise do-
cumente „borderouri de achiziþie”,
sã se aprovizioneze mulþi evazio-
niºti, iar în baza certificatului de
producãtor sã se comercializeze
produse fãrã respectarea norme-
lor de evidenþã prevãzutã de legis-
laþia fiscalã.

Regimul
sancþionar mai mult
îi stimuleazã

În pieþele agroalimentare craio-
vene, cantitãþi importante de legu-
me ºi fructe proaspete se comer-
cializeazã de cãtre persoane care
în realitate nu sunt producãtori
agricoli. Marfa este achiziþionatã
“la negru” sau provine din import.
De asemenea, legislaþia actualã
specificã prevede sancþiuni mici,
care nu sunt de naturã sã descu-
rajeze fenomenele ilicite existente

în acest domeniu. Având în vede-
re aceste motive ºi pornind de la
situaþia existentã, ilicitã, ce ia am-
ploare de la an la an, ne întrebãm
dacã mai e vreo ºansã sã ne reve-
nim pe calea cea bunã!?

O soluþie avansatã zilele trecute
de ministrul Agriculturii ar fi dota-
rea TIR-urilor cu sisteme GPS,
astfel încât sã se controleze co-
merþul cu fructe ºi legume, dar i
s-ar fi spus cã legislaþia româneas-
cã nu permite acest lucru. Achi-
mescu a precizat cã nu este stat
european care sã aibã mai multe
probleme cu evaziunea la fructe ºi
legume comparativ cu România,
deoarece în restul þãrilor membre
funcþioneazã foarte eficient siste-
mul de monitorizarea ºi verificare
a tranzitului ºi comerþului cu aceste
produse. Ministrul Irimescu a
subliniat ca ANSVSA nu îºi face
treaba ºi cã sperã cã va face o echi-
pa bunã alãturi de noul preºedinte
al Autoritãþii, Andrei Butaru, astfel
încât importurile de fructe, legume
sã fie mult mai bine controlate.

Metoda
“Caruselul”,
cea mai uzitatã
de evazioniºti

Cota majoritarã a importurilor
de legume ºi fructe este deþinutã
de Turcia, cu peste 60% din tota-
lul acestor segmente intrate în
România. Autoritãþile cunosc des-
tul de bine metoda “Caruselul” ºi
personajele principale ce o joacã
aproape perfect de atâþia ani. Aºa-
dar, a da cu biciul doar în falangele
terminus ale acestei caracatiþe, ta-
rabagii, este doar praf în ochii proºti-
lor. Fãrã o reglementare unitarã la
nivel naþional, sãnãtatea alimentarã
va fi pe mai departe expusã unor
riscuri incalculabile, în pofida cu-
vintelor ºi bilanþurilor bine colorate
în roz ale autoritãþilor statului.
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Din totalul autoturismelor, au-
toutilitarelor, motocicletelor ºi re-
morcilor oprite, 70,6% au prezen-
tat diferite probleme tehnice sau
legate de acte iar 49%  au fost
respinse pentru cã au fost consi-
derate neconforme din punct de
vedere al securitãþii rutiere (inspec-
torii RAR au constatat proasta
funcþionare a instalaþiei electrice de
iluminare ºi semnalizare, defecþi-
uni ale sistemului de frânare, sta-
rea necorespunzãtoare a ºasiului,
caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale în mecanismul de direc-
þie sau în articulaþiile punþilor faþã

Dezbaterea a durat peste trei ore
ºi a fost moderatã de ministrul pen-
tru Consultare ºi Dialog Civic, Vio-
leta Alexandru, care a precizat cã
un act normativ atât de important
cum este proiectul de lege privind
Securitatea Ciberneticã a României,
care are un impact atât de mare în
spaþiul public, trebuie supus anali-
zei tuturor factorilor din societa-
tea civilã.  „Acesta este motivul
pentru care Ministerul pentru Con-
sultare Publicã ºi Dialog Civic a
decis sã sprijinire metodologic
echipa Ministerul Comunicaþiilor ºi
pentru Societatea Informaþionalã,
iniþiatorul proiectului de act norma-
tiv, pentru ca aceastã primã dez-
batere pe actuala variantã a textu-
lui sã se desfãºoare conform pre-
vederilor legii nr. 52/2003, legea
transparenþei decizionale” a subli-
niat ministrul MCPDC.

Ministrul Violeta Alexandru a
mai precizat cã important este ca
echipa guvernamentalã sã practi-
ce un proces decizional cu adevã-
rat participativ ºi eficient de la
momentul iniþierii unui act norma-
tiv, trecând prin etapa de consul-
tare ºi dezbatere publicã, pânã la

În ordonanþele procurorilor se
aratã cã, în 26 octombrie 2009,
printr-o hotãrâre, Consiliul Local
al municipiului Sfântu Gheorghe a
aprobat contractarea unei finanþãri
rambursabile externe în valoare de
12.000.000 euro de la Banca Eu-
ropeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, stabilind ca rambursa-
rea creditului sã se efectueze în
zece ani cu o perioadã de graþie de
3 ani ºi o perioadã de 7 ani ram-
bursare principalã de la unitatea
creditoare. Totodatã, prin aceeaºi
hotãrâre, Consiliul Local a stabilit
cã suma contractatã va fi utilizatã
în scop de investiþii. Ulterior, în
noiembrie 2010, între Primãria
municipiului Sfântu Gheorghe ºi
BERD a fost încheiat un contract
de credit pentru acordarea unui
împrumut care nu va depãºi suma
de 12.000.000 euro, în legãturã cu
proiectul “Reabilitarea strãzilor ºi
iluminatului public din oraºul Sfân-
tu Gheorghe”. Potrivit procurori-

DNA a ajuns ºi laDNA a ajuns ºi laDNA a ajuns ºi laDNA a ajuns ºi laDNA a ajuns ºi la
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Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie au luat mãsura
controlului judiciar pe o duratã de 60 de zile faþã de primarul
din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, acuzat de utilizare în alte

scopuri a creditelor garantate din fonduri publice. De aseme-
nea, procurorii anticorupþie au mai dispus punerea în miºcare

a acþiunii penale faþã SC Tractebel Engineering SA, pentru
complicitate la infracþiunea de care este acuzat primarul.

lor, anterior acestei date, primarul
Antal Arpad-Andras a depus dili-
genþe în vederea încheierii unui
contract de consultanþã cu SC
Tractebel Engineering SA., având
ca obiect prestarea unor servicii
de consultanþã în vederea întoc-
mirii documentaþiei necesare atri-
buirii unui contract pentru între-
þinerea infrastructurii urbane. So-
cietatea respectivã a întocmit ºi
caietul de sarcini, în care a inse-
rat anumite condiþii care ar fi în-
lesnit câºtigarea licitaþiei de cãtre
o asociere de trei firme. “În acest
context, pentru a favoriza socie-
tãþile comerciale care au fost de-
semnate sã executate lucrãrile,
Antal Arpad-Andras a schimbat
destinaþia sumei de 4.248.728,15
euro pentru a fi utilizatã în alte
scopuri decât cele pentru care s-
a contractat creditul, provocând
de asemenea ºi un prejudiciu bu-
getului local de 549.312,14 euro,
fãrã TVA”, aratã DNA.

Dezbatere publicã despre proiectulDezbatere publicã despre proiectulDezbatere publicã despre proiectulDezbatere publicã despre proiectulDezbatere publicã despre proiectul
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Zilele trecute, s-a organizat la
sediul Ministerului Comunicaþii-
lor ºi Societãþii Informaþionale
prima dezbatere publicã referi-
toare la proiectul Legii Securitã-
þii Cibernetice. La discuþii au
fost prezenþi miniºtrii Violeta
Alexandru (MCPDC) ºi Marius
Bostan (MCSI), Augustin Jianu,
director general CERT-RO,
Marcel Opriþ, director STS,
Florin Cosmoiu, Directorul
Centrului National Cyberint din
cadrul Serviciului Român de
Informaþii (SRI), alãturi de peste
60 de reprezentanþi ai societãþii
civile ºi jurnaliºti.

integrarea, inclusiv comunicarea,
propunerilor societãþii civile în va-
rianta care va fi supusã aprobãrii
Guvernului.
Au fost procesate 68 de milioa-
ne de alerte de securitate
ciberneticã

Augustin Jianu, director general
al CERT-RO a susþinut o prezenta-
re tehnicã referitoare la realitãþile
spaþiului cibernetic ºi necesitatea
securitãþii cibernetice, explicând pe
scurt cum funcþioneazã un atac ci-
bernetic  ºi ce consecinþe poate
avea acesta. ”În Raportul CERT-RO
am subliniat cã am procesat 68 de
milioane de alerte de securitate ci-
berneticã, din care am extras 2,3
milioane de adrese IP unice, com-
promise sau vulnerabile. Atacatorii,
pentru a-ºi anonimiza atacurile, fo-
losesc niºte sisteme deja compro-
mise, pentru a-i ataca mai departe
pe alþii. La nivel global, în 2015,
durata medie de detecþie a unei in-
truziuni a fost de 268 de zile. Asta
înseamnã cã atacatorul a intrat într-
un sistem compromis ºi a stat aco-
lo 268 de zile, pânã sã fie depistat!”,
a precizat Augustin Jianu.

„Trebuie sã ne asigurãm cã
aceastã putere nu este folositã
în mod contrar”

Reprezentanþii societãþii civile
dar ºi ziariºtii prezenþi la dezbatere
au ridicat probleme concrete refe-
ritoare la conþinutul proiectului de
lege, dar ºi aspecte legate de se-
manticã ale textului proiectului.
„Vorbim despre Big Data, Cloud,
Internet of Things. Noi nu putem
construi infrastructurã ciberneticã
fãrã sã ne asigurãm cã este folosi-
tã în mod corect ºi în interesul
cetãþenilor. Nu putem folosi banii
publici sã construim infrastructuri,
putere de calcul ºi capabilitãþi, iar
ele sã cadã în mâna unor oameni
care nu respectã nici drepturile
omului ºi sunt adversarii democra-
þiei ºi ai libertãþii, valori pe care noi
toþi vrem sã le apãrãm. Trebuie sã
ne asigurãm cã aceastã putere nu
este folositã în mod contrar. Este
important ca partea civilã, partea
privatã, cetãþenii sã participe la
acest proces. Vom lua în conside-
rare ºi vom analiza toate opiniile
exprimate”, a afirmat ministrul
Marius Bostan.

În Dolj, în urma verificãrilor RAR, anul trecut:
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Registrul Auto Român a verificat tehnic în
trafic, pe parcursul anului trecut, 1.194 de ve-
hicule în judeþul Dolj. În urma controalelor, in-
spectorii RAR au descoperit cã 25% (298) din-
tre vehiculele controlate prezentau pericol
iminent de accident, în special din cauza de-

fecþiunilor majore la sistemul de frânare ºi la
direcþie. În aceste situaþii una dintre mãsurile
luate a fost reþinerea certificatului de înmatri-
culare, care poate fi redobândit numai dupã
efectuarea unei inspecþii tehnice la reprezen-
tanþele Registrului Auto Român.

ºi spate). “Prin controalele tehnice
pe care le facem zilnic, eliminãm
de pe ºosele vehiculele care pun în
pericol siguranþa participanþilor la
trafic. Este contribuþia noastrã sub-
stanþialã la a avea un parc auto cât
mai sigur în România”, a declarat
George-Adrian Dincã, directorul
general al Registrului Auto Român.
63,07% dintre vehiculele mai
vechi de 15 ani au prezentat
diferite neconformitãþi

Din totalul vehiculelor verifica-
te, 6,87% au fost neconforme din

punct de vedere al dovezii de efec-
tuare a inspecþiei tehnice periodice
(dovada de efectuare a ITP expi-
ratã, dovezi de efectuare a ITP fal-
se).  În urma analizei emisiilor po-
luante, la 22,48% dintre autovehi-
culele verificate inspectorii RAR au
constatat depãºirea nivelului ma-
xim admis . La nivelul întregii þãri,
Registrul Auto Român a verificat
tehnic în trafic, în anul 2015,
81.702 vehicule. Dintre aceste ve-
hicule, aproximativ 27% au fost
mai vechi de 15 ani, 32,35% aveau
între 11 ºi 15 ani, iar 12,34% aveau
între  9 ºi 10 ani. Au fost oprite ºi

vehicule mai noi: 4,74% aveau în-
tre 1 ºi 3 ani ºi 24,04% între 4 ºi 8
ani. Procentajul de respingere în
funcþie de vechime aratã cã
63,07% dintre vehiculele mai vechi
de 15 ani au prezentat diferite ne-
conformitãþi, faþã de 48,01% din-
tre cele cu vârsta cuprinsã între 6
ºi 8 ani sau 28.47% la cele mai noi
de 3 ani. În urma controalelor mix-
te desfãºurate în judeþul Dolj de
cãtre Registrul Auto Român ºi Po-
liþia Rutierã, pe parcursul anului

2015 au fost aplicate 335 sancþi-
uni ºi au fost reþinute 75 de permi-
se de conducere ºi 707 certificate
de înmatriculare. Directorul Gene-
ral al Registrului Auto Român mai
menþioneazã faptul cã rezultatele
controalelor desfãºurate în trafic
nu reflectã starea generalã a par-
cului auto din România, deoarece
echipajele mixte R.A.R. – Poliþie
opresc pentru verificare doar ace-
le vehicule care sunt susceptibile
de a prezenta defecþiuni.
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Programa este clarã pentru toþi:
„ Strategii ale Universitãþii din Cra-
iova, pe termen mediu ºi lung, ºi
politici pe domenii de interes ale
Universitãþii din Craiova” ºi la ea
au subscris toþi cei trei candidaþi
la postul de rector al Universitãþii
din Craiova: prof.univ.dr. Dan

 Este stabilit: pentru ocuparea postu-
lui de rector al Universitãþii din Craio-
va ºi-au depus candidatura trei eminente
cadre didactice, fiecare cu propria stra-
tegie, dezvoltarea pe cãi europene ºi mo-
derne a învãþãmântului superior craio-

vean fiind principalul drum pe care merg
candidaþii. Electorii îi pot alege într-un
singur tur de scrutin sau dupã cel de-al
doilea, aºa cum spune metodologia lega-
lã. Prima înfãþiºare în faþa alegãtorilor
este pe 23 februarie.

Claudiu Dãniºor, actualul deþi-
nãtor al portofoliului; prof.univ.dr.
Romulus Lungu, ex-prodecan al
Facultãþii de Electrotehnicã din
Craiova ºi unul dintre cei mai buni
specialiºti în cadrul disciplinelor
de aviaþie; prof.univ.dr. Ionuþ
Cezar Spânu, în prezent prorec-

tor al Universitãþii din Craiova.

Fiecare cu metoda sa
Dan Claudiu Dãniºor merge pe

continuarea programelor de cer-
cetare, pe politici medii ºi lungi,
bazate pe coordonarea eforturi-
lor ºi competenþelor tuturor ce-
lor implicaþi, astfel încât Univer-
sitatea din Craiova sã fie o insti-
tuþie de învãþãmânt superior foar-
te apreciatã, cu programe avan-
sate. Romulus Lungu, unul din-
tre cei mai buni specialiºti din Ro-
mânia în ceea ce priveºte specia-
lizãrile tehnice de aviaþie, vrea sã
întãreascã rolul managerului ºi al
profesionalismului, mergând pe
dialogul ºi cooperarea între ca-
drele specializate, indiferent de
disciplinã, astfel încât sã creas-
cã performanþele. Ionuþ Cezar
Spânu îºi doreºte sã creeze un
cult al calitãþii în educaþie ºi cer-
cetare, atrãgând ºi comunitãþile
locale în acest proiect.

Metodologii de alegeri
Toþi candidaþii îºi doresc o

Universitate performantã, nee-

xistând dubii în acest sens, ºi
trebuie sã-i mulþumeascã pe cei
care le vor acorda votul. Vorbind
despre procesul electoral, meto-
dologia este foarte clarã: la pri-
mul tur, organizat pe 23 februa-
rie, în intervalul orar 8.00 –
18.00, la care trebuie sã fie o
prezenþã de 2/3 din electori (ca-
dre didactice ºi de cercetare, ti-
tulare, din partea personalului

universitar, reprezentanþi ai stu-
denþilor din Senatului Universi-
tãþii ºi din Consiliile facultãþilor),
cel care ar putea câºtiga fiind ne-
voit sã depãºeascã 50% +1 din
voturi. Dacã nu se întruneºte
cvorumul, la prima întrunire, pe
25 februarie, va fi al II-lea tur
de scrutin, unde, indiferent de
prezenþã, va fi ales rectorul.

CRISTI PÃTRU

În urmã cu douã zile,  Elena
Diana Gabroveanu, de la Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, a fost
declaratã prima calificatã la „bio-
logie”, în Lotul Naþional al Româ-
niei, care va participa, în perioa-
da 7-14 mai, la a XIV-a ediþie a
Olimpiadei de ªtiinþe a Uniunii Eu-
ropene (EUSO), cu loc de desfã-
ºurare în Tartu (Estonia).

La aceastã competiþie, Româ-

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
performanþa merge înainte

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova nu se dezminte
ºi scoate pe „bandã rulantã” elevi de nota zece, care reprezintã

România la competiþii de anvergurã, obþinând ºi rezultate
notabile. Zilele trecute, una dintre eleve a fost selecþionatã în
lotul olimpic, iar cea de-a doua aºteaptã rãspunsul comisiei.

nia va participa cu douã echipe,
fiecare formatã din câte trei elevi,
câte unul pentru fiecare materie:
fizicã, biologie, chimie. „Ca direc-
tor, nu pot decât sã fiu mândru
pentru rezultatele obþinute. Aºtep-
tãm, cu speranþe îndreptãþite, ca
ºi cea de-a doua candidatã – Ele-
na Mãdãlina Stãnãºel– sã fie
parte din echipa þãrii noastre, la
chimie. Este un nou rezultat de

prestigiu pentru
ºcoala craioveanã”, a
precizat prof.Zamfi-
ricã Petrescu, di-
rector al Colegiului
Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”. Cei doi pro-
fesori care le-au pre-
gãtit pe cele douã
eleve,Genelia Pe-
trescu (biologie) ºi
Cornelia Cerãcea-
nu(chimie), au fost
felicitate, la rândul
lor, de conducerea
Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice a trimis
tuturor Inspectoratelor ªcolare

Ordonanþa de urgenþã care va reglementa doc-
toratul este analizatã din punctul de vedere al lega-
litãþii ºi oportunitãþii, urmând sã fie aprobatã în
maximum douã sãptãmâni, a precizat ieri purtãto-
rul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, adãugând
cã Executivul va veni cu clarificãri.

“Sunt chestiuni de clarificat care vizeazã carac-
terul constituþional ºi caracterul de urgenþã al de-
mersului, toate elementele tehnice care vizeazã
dintr-o perspectivã legalã modificãrile pe care le
propune ordonanþa. Nu este o chestiune de princi-

piu care trebuie neapãrat discutatã, ci mai degrabã
una de oportunitate ºi legalitate. Subiectul rãmâne
în atenþie ºi Guvernul va veni în cel mai scurt timp
cu clarificãri sub formula unor modificãri”, a spus
Suciu.

La ºedinþa precedentã a Guvernului, ministrul
Educaþiei, Adrian Curaj, a prezentat propunerile de
modificarea a legislaþiei privind ºcolile doctorale,
care au fost în dezbatere publicã, ºi care, potrivit
ministrului, urmau sã fie aprobate de Executiv în
aceastã sãptãmânã. (Mediafax)

Judeþene Procedura nr.27376/
2016 privind înscrierea în
clasa I a copiilor care împli-
nesc vârsta de ºapte ani, pânã
pe 31 august , inclusiv.

„Am trimis tuturor unitãþi-
lor subordonate toatã meto-
dologia, iar noutatea este cã
toþi copiii care împlinesc
vârsta respectivã pot fi
înscriºi în clasa I, la solicita-
rea pãrinþilor, chiar dacã nu
au urmat clasa pregãtitoare.
Altfel, unitãþile de învãþãmânt
trebuie sã trimitã pe adresa

ISJ Dolj listele cu locurile
disponibile, perioada de înscrie-
re fiind 22-28 februarie,

solicitãrile neputând fi realizate
on-line, ci numai la instituþiile
de învãþãmânt. Se poate depune
o singurã solicitare, la ºcoala de
circumscripþie sau la una unde
sunt locuri disponibile. Dacã
numãrul cererilor este mai mare
decât cele puse la dispoziþie, la
o instituþie ºcolarã, înscrierea
va fi efectuatã între 11-16
martie, pe baza unei strategii
elaborate de ISJ, prioritate
având cei care fac parte din
circumscripþia unde sunt
arondaþi”, a precizat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector
general adjunct al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Prin simpozionul dedicat lui
Constantin Brâncuºi, organizatorii
– Facultatea de Teologie ºi Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova – ºi-au pro-
pus sã marcheze cei 140 de ani care
s-au scurs de la naºterea sa. Ma-
nifestarea a fost gãzduitã în Aula
„Nestor Vornicescu” a Centrului de
Restaurare al Mitropoliei Oltenia ºi
s-a bucurat de prezenþa unui pu-
blic numeros, în primele rânduri
fiind distinºi oameni de culturã, unii
care ºi-au dedicat ani din viaþã pen-
tru a studia parcursul ºi gândirea
lui Constantin Brâncuºi, cum este
Sorana Georgescu-Gorjan ºi aca-
demicianul Victor Crãciun. Unul
dintre invitaþi a fost ºi Eugen Si-
mion, preºedintele Academiei Ro-
mâne, care însã nu a putut sã ajun-
gã la Craiova.

„Toþi gravitãm în jurul
acestor personalitãþi”

Cuvântul de început a aparþinut
gazdelor, ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, urându-le tuturor invitaþi-
lor, inclusiv autoritãþilor locale, un
bun venit la lucrãrile dedicate ma-
relui sculptor.

„Constantin Brâncuºi reprezintã
pentru noi omul care a reuºit în via-
þã, cu ajutorul lui Dumnezeu, sã
depãºeascã limitele firii umane ºi sã
ajungã în panteonul valorilor univer-
sale. Este datoria noastrã sã ne adu-
cem aminte, cum spune Sf. Apos-
tol Pavel, de înaintaºii noºtri, sã le
urmãm pilda ºi sã-i promovãm în
toate momentele vieþii noastre. Per-
sonalitãþi ca Brâncuºi sunt de dorit
de toate naþiile ºi popoarele lumii
pentru cã, pe aceste coloane, se ri-
dicã existenþa popoarelor. Toþi gra-
vitãm în jurul acestor personalitãþi
pentru cã, în primul rând, sunt de-
þinãtoarele darurilor lui Dumnezeu.
Minunile ºi lucrãrile lui Dumnezeu
sunt arãtate prin om ºi omul este
acela care, cu ajutorul înþelepciunii
divine, pãtrunde în taina materiei sã
o dãltuiascã, sã o aranjeze în aºa fel
încât sã reziste în timp ºi sã fie o
axã de comuniune între pãmânt ºi
cer. Cu alte cuvinte, artistul, geniul,
sfântul sunt aceia care coboarã di-
vinul pe pãmânt”, le-a spus ÎPS Iri-
neu invitaþilor.

Despre marele sculptor Constantin Brâncuºi s-a discutat,
ieri, la Craiova, în cuvinte dintre cele mai frumoase, fiecare
dintre vorbitori încercând parcã sã surprindã cât mai bine
complexitatea sculptorului oltean ºi sã se situeze cât mai
aproape de ceea ce a fost ºi ce a gândit artistul care se
nãºtea, în urmã cu 140 de ani, într-un sat al Gorjului, la

Hobiþa. Strânse în mãnunchi – toate prelegerile vor fi publi-
cate într-un volum –, prezentãrile au reuºit totuºi sã aºeze în

sufletele iubitorilor de artã, dar ºi ale necunoscãtorilor,
pãrticele din spiritul geniului, ca niºte lespezi simple ºi

curate cum sunt cele ce acoperã mormântul în care-ºi doar-
me somnul de veci, în cimitirul Montparnasse din Paris.

„Cinstindu-l pe mare sculptor,
cinstim ortodoxia”

Dupã ce a explicat de ce trebu-
ie sã fie sãrbãtorit întotdeauna Con-
stantin Brâncuºi – deoarece „un
popor care are memorie istoricã
trãieºte, dãinuieºte” – Mitropolitul
Olteniei a accentuat latura religioasã
a marelui sculptor ºi modul cum
credinþa l-a influenþat pe Constan-
tin Brâncuºi.

„Cinstindu-l pe mare sculptor,
cinstim ortodoxia, biserica noas-
trã, care l-a ajutat sã se de-
sãvârºeascã. Pentru cã el
a crescut în cadrul credin-
þei noastre, din ea s-a adã-
pat ºi dacã a realizat ceva
este datorat, în primul
rând, credinþei ortodoxe,
care, prin mistica ei, prin
tainele ei, a reuºit sã-l spi-
ritualizeze atât de mult în-
cât sã realizeze ce alþii nu
au putut sã facã. Era prie-
ten cu Rodin, chiar uce-
nic în atelierul lui în prima
fazã, dar nu a putut sã stea
sub imperiul gândirii ºi
spiritualitãþii acestuia. ªi a
fãcut ceva inedit, ºi aceas-
ta l-a lansat ºi l-a arãtat atât
nouã, românilor, cât ºi tu-
turor din întreaga lume, ca
un artist desãvârºit, un ar-
tist care ºi astãzi, prin nu-
mele lui, dã prilejul multo-
ra sã scoatã tratate întregi
despre ceea ce a însemnat opera
de artã, spiritualitatea ºi înãlþimea
gândului ºi a înþelepciunii”, a sur-
prins, în cuvinte deosebit de fru-
moase, ceea ce a fost la rãdãcina
spiritului sãu creator înalt.

„Vã arãtãm de ce noi,
la Craiova, þinem

sã îl omagiem pe Brâncuºi”
Lucian Dindiricã, directorul Bi-

bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova, parte-
ner al evenimentului, le-a urat in-
vitaþilor sã se bucure de progra-
mul care le-a fost pregãtit, deoa-
rece este unul special.

«Ne încearcã o mare bucurie
astãzi, când aniversãm 140 de ani
de la naºterea marelui Constantin

Brâncuºi, ca Biblioteca Judeþeanã
sã fie partenerã cu Facultatea de
Teologie în organizarea acestui
mare eveniment cultural. ªi anii
precedenþi, biblioteca organiza
manifestãri care îi erau dedicate lui
Constantin Brâncuºi, dar anul aces-
ta cu atât mai mult, cu binecuvân-
tarea ÎPS Irineu ºi cu sprijinul Con-
siliului Judeþean Dolj, am reuºit sã
facem un program de care sun-
tem foarte mândri. În cadrul pro-
gramului sunt incluse ºi douã vizi-
te tematice care vin sã vã arate de

ce noi, la Craiova, þinem sã îl oma-
giem pe Brâncuºi. Este vizita la
Biserica „Madona Dudu”, acolo
unde Brâncuºi a slujit la stranã, dar
ºi la Muzeul de Artã, unde veþi ve-
dea o clãdire superbã, dar ºi o ade-
vãratã colecþie de artã a lui Con-
stantin Brâncuºi».

„Ne mândrim cu cea mai mare
colecþie de opere”

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, le-a spus distinºilor in-
vitaþi cã sculptorul Constantin
Brâncuºi nu este doar cel mai cu-
noscut dintre olteni, ci ºi cel mai
cunoscut dintre români. Olguþa
Vasilescu a amintit ºi de drama-
turgul Eugen Ionescu, care, de
asemenea, este foarte cunoscut în

literatura universalã, îndeosebi
cea francezã, el fiind însã nãscut
la Slatina, cu studiile desãvârºite
la Craiova.

«Întotdeauna când mergi în afa-
ra graniþelor þãrii ºi vorbeºti despre
personalitãþile cunoscute, Brâncuºi
este primul care le vine pe buze
tuturor celor care ºtiu ceva despre
România. Noi ne mândrim nu doar
cu gorjeanul care a fost adoptat de
Craiova, dar ºi cu alt mare om de
culturã care a fost nãscut la Slati-
na, Eugen Ionescu, cel care ºi-a
finalizat studiile chiar aici, la Cole-
giul Naþional „Carol I”. Ne mân-
drim în Craiova cu cea mai mare
colecþie de opere Constantin Brân-
cuºi din România. Din pãcate, micã
faþã de ce existã la muzeul fran-
cez, dar poate, pe parcurs, statul
român va mai reuºi sã recupereze

câteva din operele de artã ºi sã le
aducã aici, în Oltenia».

Noul stadion,
legat de arta brâncuºianã
Primarul Craiovei a punctat ºi

ceea ce a fãcut municipalitatea pen-
tru memoria lui Constantin Brân-
cuºi, ºi anume o Tabãrã de Sculp-
turã pentru artiºti, cioplitori în pia-
trã, precum ºi construcþia noului
stadion care a fost legatã pentru
totdeauna de arta brâncuºianã.

«Noi am încercat sã gãsim un
nou Brâncuºi, printr-un simpozion
de sculpturã pe care îl face în fie-
care an ºi care se cheamã chiar
„Drumuri brâncuºiene” ºi care are
în centrul sãu câte o altã perso-
nalitate craioveanã. A fost Marin

Sorescu, iar anul trecut a fost ma-
estrul Tudor Gheorghe, care îm-
plinea ºi o frumoasã vârstã de 70
de ani chiar în timpul Taberei de
Sculpturã. Anul acesta este Adrian
Pãunescu. Urmeazã Alexandru
Macedonski ºi, desigur, toate ce-
lelalte personalitãþi cu care noi ne
mândrim. Vreau sã vã spun cã, în
momentul în care ne-am gândit
cum va arãta noul stadion al Cra-
iovei ºi am stat de vorbã cu arhi-
tecþii, le-am spus cã trebuie sã se
gândeascã la faptul cã oraºul Cra-
iova nu este doar patria fotbalului,
ci este ºi patria lui Brâncuºi. ªi
atunci ar fi bine ca ei sã imagineze
forma ovoidã, aºa cum gândea
Brâncuºi în foarte multe din ope-
rele din colecþia sa. Ceea ce s-a ºi
întâmplat ºi o sã vedeþi când se va
finaliza, anul acesta».

Edificiul din sticlã, dedicat
lui Constantin Brâncuºi

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, a
spus cã politicienii nu ar trebui
sã vorbeascã  în cadrul unor
astfel de evenimente, ci sã lase
faptele sã vorbeascã despre
modul cum pun în operã valo-
rile pe care le-a lãsat un ase-
menea geniu.

«ªi aici, faþã de alte dãþi, noi
chiar venim în faþa dumnea-
voastrã fãrã sã ne mai ruºinãm.
Muzeul de Artã a fost restaurat
cu 8 milioane de euro, acolo
unde o salã poartã numele lui
Brâncuºi, iar operele lui sunt
puse la mare respect. Eu pun la
socotealã ºi un scaun care este
tot operã de artã, cum pun ºi
Ecorseul care este cel mai bine
pãstrat ºi este fãcut tot de Brân-

cuºi. Se aflã ºi cel mai scump „Sã-
rut” din lume, de circa 20 milioane
de dolari. Dupã ce am fãcut toate
aceste lucruri, am zis cã nu sufi-
cient, cã ar trebui sã facem ceva ce
am vãzut cã s-a cerit ºi înainte de a
fi noi, ceva mai special pentru Brân-
cuºi, un loc care sã fie numai al lui.
Cu 7,3 milioane de euro, vom face
un edificiu special pentru Brâncuºi
care va spectaculos numai prin con-
strucþia sa: o prismã de 15 metri
înãlþime, cu forma ovoidã ºi 1.200
de metri sub pãmânt, ca la Muzeul
Louvre din Paris».

Edificiul dedicat lui Constantin
Brâncuºi va fi terminat în acest an,
autoritãþile judeþene spunând cã va
fi pentru prima datã când, dupã
foarte mulþi ani, în România, se
construieºte ceva pentru Brâncuºi.
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Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei organi-
zeazã astãzi, ora 10.15, în cadrul proiectului educativ
„BIOS-ART”, un modul de educaþie animalierã plasticã
având tema „Legenda lui Dragobete”. „Manifestarea
culturalã îºi propune – prin prezentãri
muzeologice, naraþii de gen interactiv,
module tematice cât mai motivante –
sã promoveze în rândul preºcolarilor
legendele ºi miturile specifice primã-
verii, într-o manierã care sã determine
acþiuni afective necesare descoperirii,
cunoaºterii ºi reþinerii sãrbãtorilor ce-
lebrate în luna februarie de români”,
precizeazã reprezentanþii muzeului.

Invitaþi sunt preºcolarii de la Grã-
diniþa „Floarea Soarelui”, însoþiþi de
educatoarea Carmen Tudoraºcu, iar
coordonatorul proiectului este muzeo-
graf Lila Gima. «Tema este ineditã ºi
educativã, cãci sunt din ce în ce mai
puþini cei ce cunosc faptul cã, iniþial,
Dragobetele sau Dragomir, cum era

„Legenda lui Dragobete”, la Muzeul Olteniei
cunoscut la sate, a fost închipuit de vechii daci ca un
flãcãu voinic, chipeº, care sãlãºluia prin pãduri ºi în-
drãgea foarte mult animalele. Dacii îl considerau pe Dra-
gobete un zeu peþitor, un naº ce oficia în cer, la începu-

tul primãverii, nunta tuturor animale-
lor ºi sortea ca acestea, fie cã sunt
insecte, pãsãri etc., dacã „se întâl-
nesc” ºi „logodesc” în ziua de 24 fe-
bruarie, se vor iubi tot anul. Ulterior,
românii l-au transformat pe Drago-
bete, fiul Babei Dochia, într-o zeita-
te ce îi ocroteºte ºi le poartã noroc
ºi oamenilor, devenind astfel ºi pro-
tectorul iubirii celor care se întâlnesc
în ziua de Dragobete», a precizat
Lila Gima.

Implicarea preºcolarilor în modul
de educaþie animalierã plasticã „Le-
genda lui Dragobete” va fi una in-
teractivã, care se va finaliza cu reali-
zarea unor colaje ce vor reda aspec-
te din lumea animalelor.

„Brâncuºi ºi-a iubit sculpturile ca pe sine în-
suºi, ca pe sinele pe care dorea sã-l arate lumii.
O parte din el se aflã la Muzeul de Artã din Cra-
iova. Veniþi sã-l sãrbãtorim de ziua lui de naºte-
re!”, este invitaþia lansatã de reprezentanþii insti-
tuþiei, care mai precizeazã cã programãrile pen-
tru grupuri se fac la numãrul de telefon
0251.412.342. Potrivit acestora, „colecþia Brân-
cuºi de la Craiova reflectã perioada de început,
când artistul îºi contureazã traseul de la un figu-
rativ comun în epocã, pânã la momentul de apo-
geu, în care concepþiile sale estetice depãºesc
contemporaneitatea, impunând arta modernã”.

 La Muzeul de Artã sunt expuse ºase opere
ale lui Constantin Brâncuºi. Este vorba despre
„Vitellius” (ghips, 1898) – executatã în pe-
rioada studenþiei la Academia de Arte Frumoa-
se din Bucureºti, fiind consideratã prima sa
lucrare muzealã. „Orgoliu” (1905) este pri-

Muzeul de Artã Craiova poate fi vizitat gratuit astãzi, între
orele 10.00 ºi 17.00, inclusiv Cabinetul Brâncuºi, unde publicul
va beneficia ºi de ghidaj, de la orele 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ºi
16.00. Tot aici au loc proiecþii cu operele reprezentative ale ar-
tistului, însoþite de cuvintele acestuia. Evenimentele sunt dedi-
cate de instituþia craioveanã Zilei Naþionale „Constantin Brân-
cuºi” ºi împlinirii a 140 de ani de la naºterea marelui sculptor
(1876-1957), care a revoluþionat limbajul ºi viziunea în arta se-
colului trecut, prefigurând în acest fel modernismul.

Modestas Barkauskas este
unul dintre cei mai apreciaþi diri-
jori din tânãra generaþie. Din 2008
este director artistic ºi dirijor al
orchestrei de tineret a ªcolii de
Muzicã „Balys Dvarionas” din Vil-
nius, ansamblu cu care a susþi-
nut concerte în Germania, Bel-
gia, Polonia ºi a înregistrat trei

Concert pentru pian ºi orchestrã, cu muzicieni din LituaniaConcert pentru pian ºi orchestrã, cu muzicieni din LituaniaConcert pentru pian ºi orchestrã, cu muzicieni din LituaniaConcert pentru pian ºi orchestrã, cu muzicieni din LituaniaConcert pentru pian ºi orchestrã, cu muzicieni din Lituania
Muzica Lituaniei a fost celebratã, sãptãmâna aceasta, în Sta-

giunea „Europa” a Filarmonicii „Oltenia” prin mai multe eve-
nimente artistice, programul culminând cu concertul simfonic
de astã-searã, ora 19.00. Acesta îi aduce pe scenã pe unul din cei
mai apreciaþi tineri dirijori din Vilnius, Modestas Barkauskas –
director artistic ºi dirijor al Orchestrei de Tineret „Balys Dva-
rionas” din capitala Lituaniei, ºi pe reputatul pianist Kasparas
Uinskas. Un bilet pentru concert costã 35 lei, cu reducere la 25
lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

CD-uri. Repertoriul sãu este de-
osebit de variat ºi bogat, înce-
pând cu lucrãri din secolul al
XVII-lea ºi pânã la muzica con-
temporanã, acoperind toate ge-
nurile: simfonic, de operã ºi mu-
zicã de camerã. Este implicat în
numeroase proiecte privind edu-
caþia muzicalã a tinerilor ºi este
dirijor-invitat al Fundaþiei „Mstis-
lav Rostropovich”. Este profesor
la Academia de Muzicã ºi Teatru
din Vilnius.

Pianistul lituanian Kasparas

Uinskas a concertat pe unele din-
tre cele mai prestigioase scene din
întreaga lume (Carnegie Hall –
New York, Berliner Philharmonie).
Repertoriul sãu cuprinde lucrãri
reprezentative pentru toate epocile
componistice, de la Johann Sebas-
tian Bach la compozitorii secolu-
lui al XX-lea, însã predilecþia ar-
tistului este de departe cãtre cre-
aþia chopinianã (în 2006 a realizat
un CD ºi în 2008 un DVD cu pa-
gini celebre de Fr. Chopin). Vã-

dind o preocupare deosebitã pen-
tru promovarea muzicii lituaniene,
în 2005 Kasparas Uinskas s-a alã-
turat unui grup de artiºti împreu-
nã cu care a înregistrat lucrãri
aparþinând compozitorului, pianis-
tului ºi muzicologului Vladas Ja-
kubenas, precum ºi lucrãri com-
puse de Balys Dvarionas.

În programul concertului de
astã-searã sunt incluse trei creaþii
care vor fi prezentate în primã au-
diþie la Craiova: Uvertura festivã
de Balys Dvarionas, Trei preludii
pentru pian (versiunea orchestra-
lã: Arvydas Malcys) de Mikalojus
Konstantinas Ciurlionis, ºi Suitã

din baletul „Egle, regina ºerpi-
lor de casã” de Eduardas Balsys.
De asemenea, va fi interpretat
Concertul nr. 1 în Mi minor pen-
tru pian ºi orchestrã, op. 11 de
Frederic Chopin. Lucrarea a fost
scrisã în anul 1830, sub impulsul
evenimentelor revoluþionare ale
epocii, reliefând intens sentimen-
tul de dragoste nutrit de Chopin
pentru tânãra cântãreaþã Constan-
ce Gladkowska. Prima audiþie a
avut loc în acelaºi an la Varºovia
(11 octombrie), în contextul emo-
þionantelor concerte „de adio” sus-
þinute de compozitor înainte de a
pãrãsi Polonia natalã.

Estonia, cea de 16- þarã invitatã în Stagiunea „Europa”, va adu-
ce la Craiova, sãptãmâna viitoare, doi tineri pianiºti: Mihkel Poll
– muzician complex, cu o tehnicã perfectã ºi o interpretare plinã
de lirism ºi sensibilitate, ºi Johan Randvere – student al Acade-
miei de Muzicã ºi Teatru din Tallinn. Juri Alperten, dirijorul Ope-
rei Naþionale din Estonia, va prezenta împreunã cu Orchestra Sim-
fonicã a Filarmonicii „Oltenia” douã lucrãri estoniene (în primã
audiþie naþionalã) ºi Simfonia a 2-a de Beetohoven.

ma sculpturã turnatã în
bronz la Paris ºi se evi-
denþiazã ca o etapã de
eliberare din figurativis-
mul specific perioadei.
Li se alãturã „Cap de
copil” (1906), „Frag-
ment de tors” (mar-
murã, 1909-1910) ºi „Sãrutul” (1907), aceas-
ta din urmã executatã din piatrã de Marna în
tehnica „tãieturã directã” ºi fiind consideratã
prima sculpturã modernã din lume. În fine,
„Domniºoara Pogany”, care a devenit cunos-
cutã dupã ce artistul a prezentat în 1913 vari-
anta în ghips la Armory Show New-York, stâr-
nind reacþii dintre cele mai controversate.
Muzeul din Craiova deþine o copie dupã prima
variantã a acestei faimoase sculpturi.

Tot la Craiova se aflã „Ecorºeul” (1902-

1903), aparþinând, de asemenea, perioada stu-
denþiei la Academia de Arte Frumoase din
Bucureºti, varianta de la Muzeul de Artã fi-
ind exemplarul cel mai bine pãstrat din cele
cinci existente. Instituþia mai are în patrimo-
niu câteva obiecte care au aparþinut marelui
sculptor: aparat de fotografiat, creion, cutie
scrisoare, precum ºi un scaun colþar ce da-
teazã din anii studiilor la ªcoala de Arte ºi
Meserii, fiind una dintre puþinele lucrãri  ar-
tizanale din creaþia sa.
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Liderii europeni încearcã sã ajungã la un acord
în privinþa concesiilor de fãcut Marii Britanii, pen-
tru a-i convinge pe britanici sã rãmânã în Uniunea
Europeanã, dar fãrã a frâna o continuare a integrã-
rii zonei euro. În cazul în care Consiliul European,
care continuã astãzi, reuºeºte sã ajungã la un acord
mulþumitor pentru premierul britanic, David Came-
ron va putea organiza rapid referendumul pe care
l-a promis, pe tema rãmânerii sau nu a Marii Brita-
nii în UE, probabil la sfârºitul lui iunie. Cameron a
promis cã va face o campanie în favoarea rãmâne-
rii þãrii în blocul european, în cazul în care obþine
câºtig de cauzã. Rãmânerea Marii Britanii în UE,
doritã de Cei 28, ar reprezenta îndepãrtarea unei
puternice incertitudini pentru Europa, care se con-
fruntã deja cu cea mai gravã crizã a migraþiei de la
al Doilea Rãzboi Mondial ºi pânã în prezent, cu o
ascensiune a miºcãrilor extremiste, cu o ameninþa-
re teroristã ºi cu o slãbiciune persistentã a econo-
miei. “Sunt convins cã ne mai rãmân câþiva paºi de
fãcut pentru a ajunge la un acord”, declara preºe-
dintele UE Donald Tusk, care conduce negocieri-
le. Premierul francez Manuel Valls a apreciat cã un
acord este posibil ºi de dorit. Negocierile s-au con-
centrat, în ultimele zile, asupra problemelor guver-

Universitatea din Texas
autorizeazã portul armelor
de foc la cursuri

Universitatea din Texas, în sudul
Statelor Unite, a autorizat studenþii
sã poarte arme la cursuri, implemen-
tând astfel un proiect de lege adop-
tat de cãtre aleºi locali ºi care pune
capãt unei interdicþii anterioare în
acest sens. “Nu cred cã pistoalele
au ce cãuta într-un campus univer-
sitar, deci aceastã decizie a fost cea
mai mare problemã a preºedinþiei
mele de pânã acum”, a deplâns Gre-
gory Fenves, preºedintele instituþiei.
Dezbaterea provocatã de aceastã
hotãrâre este cu atât mai sensibilã
în Statele Unite, cu cât Universita-
tea din Texas, cu sediul la Austin, a
fost, în 1966, teatrul primului atac
armat în masã dintr-un campus uni-
versitar. Un fost puºcaº marin, Char-
les Whitman, a ucis la vremea res-
pectivã 14 persoane ºi a rãnit alte
31, dupã ce a deschis focul din tur-
nul unui ceas. “Îi înþeleg pe nume-
roºii membri ai facultãþii, membri ai
personalului, studenþi ºi pãrinþi ai
studenþilor care au semnat petiþii,
au trimis e-mailuri ºi scrisori ºi care
s-au organizat în vederea interzice-
rii armelor în campus ºi mai ales în
sãlile de cursuri”, a subliniat el. Nu-
meroºi membri ai universitãþii au
ameninþat cã vor pãrãsi instituþia
în cazul în care va fi autorizat portul
armelor de foc în incintã. Aleºii aces-
tui stat conservator au cedat, în au-
gust, presiunilor unor grupuri de
lobby favorabile armelor de foc,
convinºi cã o recentã serie de ata-
curi armate în instituþii ºcolare ame-
ricane ar fi putut sã fie evitate dacã
studenþii ar fi putut deschide focul.
Ei au validat, astfel, un proiect de
lege care revine asupra interzicerii
armelor de foc în campusurile uni-
versitare publice. “Prezenþa arme-
lor într-o instituþie de învãþãmânt
superior este contrarã misiunii noas-
tre de educare ºi cercetare, fondatã
pe gândirea criticã, libertatea de ex-
primare ºi dezbatere”, a declarat
Gregory Fenves, precizând cã uni-
versitãþile private texane vor conti-
nua sã aplice interdicþia armelor de
foc în campusurile lor. “Însã, în ca-
litate de preºedinte, am obligaþia sã
aplic legea”, a spus el. Armele pot fi
interzise în continuare la evenimen-
te sportive, în restaurantele univer-
sitãþilor, infirmerii, anumite labora-
toare ºi unele edificii universitare.
Universitatea Texas, o instituþie foar-
te apreciatã, este una dintre cele mai
mari instituþii publice americane.
Aici studiazã aproximativ 51.000 de
studenþi.

Guvernul Sloveniei vrea
mobilizarea militarilor
pentru securizarea frontierelor

Guvernul Sloveniei a cerut Par-
lamentului sã aprobe o misiune
specificã de mobilizare a militari-
lor pentru ajutarea poliþiei în se-
curizarea frontierelor, în contex-
tul crizei imigranþilor. “Intenþio-
nãm mobilizarea militarilor în ca-
drul mãsurilor de sporire treptatã
a controlului asupra fluxului de
imigranþi”, a declarat ministrul
sloven al Apãrãrii, Andreja Katic.
Guvernul Sloveniei a formulat
aceastã propunere în contextul în
care Austria a anunþat mãsuri pen-
tru limitarea numãrului imigran-
þilor. Parlamentul de la Ljubljana
a aprobat în octombrie un proiect
de lege care permite participarea
armatei la misiuni de securizare a
frontierelor.

Elveþienii vor merge sãptãmâna viitoare la refe-
rendum pentru a vota dacã rezidenþii strãini trebu-
ie sã fie expulzaþi automat din þarã în cazul în care
sunt condamnaþi pentru diverse infracþiuni - de la
crimã la depãºirea limitei de vitezã - fãrã a avea
dreptul la recurs. Partidul Popular din Elveþia (SVP),
care se opune ferm primirii imigranþilor în þarã, a
propus aceastã iniþiativã, asigurând aprobarea re-
ferendumului prin adunarea numãrului necesar de
voturi în Parlament, unde deþine o treime din lo-
curi. Iniþiativa SVP vine în contextul în care peste
un milion de imigranþi au ajuns în Europa anul tre-
cut, majoritatea dintre aceºtia îndreptându-se spre
Germania, unde s-a generat un val de indignare pe
fondul agresiunilor din Ajunul Anului Nou din
Koln, din cauzã cã cei mai mulþi suspecþi în acest
caz sunt solicitanþi de azil. Partidele democrate din
Elveþia precum Democraþii liberi ºi Social-Demo-
craþii, se opun acestei iniþiative, acuzând SVP de
rasism, atitudine extremistã, ceea ce ar putea duce
la o deteriorare a relaþiilor cu UE. Rezidenþii de altã
naþionalitate din Elveþia reprezintã un sfert din
populaþia de opt milioane de locuitori a þãrii, dar

Premierul turc, Ahmet Davutoglu,
a declarat, ieri, cã atacul care a avut
loc miercuri searã la Ankara a fost
comis de “organizaþia sirianã teroris-
tã Unitatea de Protecþie a Poporului
Kurd (YPG)”, în cooperare cu Parti-
dul Muncitorilor din Kurdistan
(PKK). “Acest atac a fost lansat de
un membru YPG în cooperare cu
membri ai organizaþiei teroriste sepa-
ratiste PKK din Turcia”, a spus pre-
mierul Turciei, într-o conferinþã de
presã. “Atacatorul sinucigaº a fost
Salih Necar”, a mai spus acesta. Da-
vutoglu a precizat cã atacul a scos la
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nanþei economice, raporturilor dintre zona euro ºi
þãrile care nu fac parte din ea ºi reglementãrilor
financiare - cu scopul ca instituþiile financiare bri-
tanice sã nu beneficieze de un avantaj asupra con-
curenþilor lor. Un alt dosar priveºte posibilitatea
ca Marea Britanie sã priveze de ajutoare sociale
muncitorii europeni care au emigrat pe teritoriul
sãu, pe o perioadã limitatã ºi în urma identificãrii
anumitor condiþii excepþionale - ºi anume un aflux
excepþional de muncitori care sã ameninþe echili-
brul pieþei muncii. Celelalte douã puncte sunt com-
petitivitatea Europei ºi ca parlamentele naþionale
sã se poatã opunã unor reglementãri, în contextul
în care Marea Britanie respinge o Uniune “tot mai
strânsã”. Cancelarul german Angela Merkel a apre-
ciat cã cea mai mare parte a acestor reforme propu-
se de cãtre David Cameron sunt justifcate ºi rezo-
nabile. Preºedintele Parlamentului European (PE)
Martin Schulz a anunþat, însã, în urma unei întâl-
niri cu David Cameron, cã nu poate garanta cã un
eventul acord va fi aprobat de cãtre Legislativ. Însã
el a dat asigurãri cã PE se va pronunþa “imediat
dupã referendumul” organizat de Londra. Criza
refugiaþilor figureazã, de asemenea, pe agenda
summitului, cu obiectivul înregistrãrii unor progre-

se în aplicarea unor decizii deja luate - privind pro-
tejarea frontierelor externe ale UE, cooperarea cu
Turcia sau ajutorarea Greciei. Preºedintele Comi-
siei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a declarat
pentru cotidianul german “Bild” cã Europa înre-
gistreazã progrese în gestionarea acestei crize ºi a
subliniat cã numãrul migranþilor care sosesc în
Grecia, din Turcia, începe sã scadã.

Turcia a bombardat poziþii ale militanþilor kurzi
din nordul Irakului dupã atentatul de la Ankara

ivealã adevãrata faþã a formaþiunii
YPG ºi cã a dovedit încã o datã cã
aceasta este o organizaþie teroristã.
Autoritãþile turce au spus în repeta-
te rânduri cã gruparea sirianã YPG,
subdiviziunea armatã a Partidului
Uniunii Democratice (PYD), este o
organizaþie teroristã care are legãturi
puternice cu teroriºtii din cadrul Par-
tidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK) ºi cã ambele grupuri sunt co-
ordonate de aceleaºi centre de ope-
raþiuni din localitatea irakianã Qan-
dil. Uniunea Europeanã ºi Statele
Unite, alãturi de alþi aliaþi occidentali

ai Turciei, au recunoscut formaþiu-
nea PKK drept organizaþie teroristã,
însã au ezitat sã includã gruparea YPG
în aceeaºi categorie. Cel puþin 28
persoane au murit, iar alte 61 au fost
rãnite în atentatul comis miercuri sea-
rã cu un vehicul-capcanã în centrul
oraºului turc Ankara. Explozia a vi-
zat autocare militare care erau oprite
la un semafor, a anunþat armata tur-
cã. Atentatul a avut loc în apropie-
rea sediului Statului Major general
al armatei turce, nu departe de Gu-
vernul ºi Parlamentul Turciei. Preºe-
dintele Turciei, Recep Tayyip Erdo-
gan, a afirmat anterior cã þara sa nu
va accepta niciodatã crearea unui
bastion kurd la frontiera sa cu Siria
ºi cã va continua sã bombardeze
poziþiile miliþiilor kurde siriene. “Nu
vom accepta niciodatã un nou Kan-
dil (n.r. bazã a Partidului Muncitori-
lor din Kurdistan în Irak) la frontiera
noastrã”, a declarat Recep Tayyip
Erdogan. “Îmi pare rãu, nu se pune
problema ca noi sã oprim raidurile
asupra forþelor kurde în Siria”, a adã-
ugat el. Forþele turce au bombardat
baze ale militanþilor kurzi în nordul
Irakului, în cursul nopþii de miercuri
spre joi, la câteva ore dupã ce o ma-
ºinã-capcanã care viza militari a ex-

plodat în Ankara, atac soldat cu 28
de morþi, a anunþat armata turcã. Rai-
durile aeriene au fost efectuate în
Haftanin, din nordul Irakului, de la
frontiera cu Turcia, unde se aflã o
bazã a miºcãrii radicale Partidul Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK). Potri-
vit armatei turce au fost vizaþi 60-70
de militanþi kurzi, printre care se aflau
ºi lideri ai filialei PKK din Irak. Auto-
care militare oprite la semafor au fost
vizate de explozia produsã miercuri
searã în capitala turcã Ankara, a pre-
cizat armata turcã.  Atacul de mier-
curi searã din Ankara este ultimul
dintr-o serie de atentate comise în
Turcia în ultima perioadã. La înce-
putul lunii ianuarie, un atentat sin-
ucigaº a avut loc în zona centralã
din Istanbul, în care au murit 11 tu-
riºti germani. O amplã campanie mi-
litarã împotriva militanþilor kurzi a
fost declanºatã de forþele turce în
sud-estul þãrii, bilanþul depãºind
600 de morþi. În plus, forþele turce
au lansat sâmbãtã ºi o campanie
militarã împotriva militanþilor kurzi
sirieni (YPG) în nordul Siriei, în apro-
piere de frontiera cu Turcia, inter-
venþie criticatã dur de Franþa ºi de
SUA, care au solicitat oprirea ime-
diatã a bombardamentelor.

Elveþia organizeazã un referendum pe tema expulzãrii
automate a rezidenþilor strãini condamnaþi

68% din totalul celor aflaþi în închisoare în Elveþia.
Mulþi provin din state precum Italia ºi Germania
sau din þãrile balcanice ºi din Africa. În baza pro-
punerii de lege prezentate de SVP, cetãþenii strãni
vor fi deportaþi automat din þarã dupã ce îºi ispã-
ºesc pedeapsele, fãrã a avea dreptul la recurs, în
cazul în care sunt condamnaþi pentru crimã, viol,
jaf, dar ºi pentru intrare prin efracþiune ºi depãºi-
rea limitei de vitezã. De asemenea, ºi
copiii imigranþilor nãscuþi în Elveþia ar
putea fi vizaþi de aceastã mãsurã dacã
sunt condamnaþi pentru infracþiuni.
Iniþiativa SVP va fi supusã votului ce-
tãþenilor în referendumul organizat pe
28 februarie. “Dacã iniþiativa va trece,
va însemna un vot împotriva unor am-
ple grupuri de oameni din instituþii po-
litice, economice ºi civile”, a avertizat
Claude Longchamp, de la Institutul de
Cercetare GfS. Criticii atrag atenþia cã
deportãrile automate reprezintã încãl-
cãri ale Convenþiei Europene pentru
Drepturile Omului în cazul familiilor, în

sensul cã cei expulzaþi ar putea lãsa în urmã membri
ai familiei care depind financiar de aceºtia. Potrivit
estimãrilor fãcute de oficiali din Guvernul elveþian,
circa 10.210 de persoane ar fi putut fi expulzate din
þarã în 2014, dacã legea propusã de SVP era în vi-
goare. Vor exista însã niºte restricþii legale care vor
fi avute în vedere de autoritãþi în cazul ordonãrii
expulzãrii, dacã propunerea de lege va fi adoptatã.
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A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã a Fi-

nanþelor Publice Craiova - Administraþia Judeteanã
a Finanþelor Publice Dolj organizeazã licitaþii publi-
ce în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi completarile ulte-
rioare la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206  pentru: 1.SC EXCEL TRANS
SRL,Craiova, str. Rozelor, nr. 70, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscalã 15920202 în data de 14.03.2016, ora
12,00 pentru vânzarea bunurilor: autoturism marca
Dacia, tip Logan, nr înmatriculare DJ-08-KFF, an fa-
bricaþie 2004, culoare alb, nefuncþional, prêt porni-
re licitaþie 2.235 lei; autoturism marca Dacia, tip Lo-
gan, nr. înmatriculare DJ-08-ALV, an fabricaþie 2005
utilizat în regim de taxi, prêt pornire licitaþie 2.765
lei. Amplasare: sediul societãþii. 2.SC BOGALYS SRL,
Craiova, str. Electroputere, nr.14, bl K6, sc.1, ap. 12,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 15697721 în data de
14.03.2016, ora 15,00 pentru vânzarea bunurilor:
autoturism Dacia Logan, an fabricaþie 2005, nr în-
matriculare DJ-24-SUN, pret pornire licitaþie 2.950
lei; autoturism Daewoo Matiz, an fabricaþie 2002, nr
înmatriculare DJ-82-FOX, pret ponire licitaþie 1.100
lei;autoturism Daewoo Matiz, an fabricaþie 2005,nr
inmatriculare DJ-18-FOX (avariat frontal), pret por-
nire licitaþie 350 lei; autoturism Daewoo Cielo, an
fabricaþie 1996, nr înmatriculare DJ-14-SUN (avariat),
pret pornire licitaþie 250 lei. Autoturismele au fost
utilizate în regim de taxi. Amplasare: Aleea IV ªimni-
cul de Sus, Dolj. 3.TRUST–TINERII ROMI PENTRU
UNITATE, SOLIDARITATE ªI TRANSPARENTA,Craio-
va, str. Eugeniu Carada, nr. 10, cam 7 casã, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 24171377 în data de
15.03.2016,ora 12,00 pentru vânzarea bunurilor:lap-
top Toshiba – SATELITE  L300, 2buc.,preþ pornire
licitaþie 200 lei/buc. autoturism Opel Vectra,an fa-
bricaþie 2006, neinmatriculat, pret pornire licitaþie
13.150 lei Amplasare: Craiova, str. IL Caragiale, nr.3.
4.SC OLTDAM  GROUP SRL, Craiova, str Constantin
Lecca, nr.11, jud Dolj, cod identificare fiscalã
28597937 în data de 15.03.2016, ora 15,00 pentru
vânzarea bunurilor: expresor cafea, pret pornire li-
citaþie 325 lei; laptop Fujitsu Siemens-Amilo, pret
pornire licitaþie 220 lei; obiecte de inventar (aplica
aluminiu, birou cires, calculator 12 digits, carcasa
ATX ASUS, casa de marcat DATECS MP55, CPU AMD
FX 4100 SK AM3, dulap, DVD RW LG SATA, hard disk
500GB SATA2, maºinã gheaþã, memorie RAM 2GB -
2 buc, monitor TFT 18,5, placã baza ASUS  M5A78L,
placa video ASUS, rata mare, scaun bar-24 bu, scaun
pergola-2 buc, scaun ergonomic, scrumiera-2buc,
set masã bancã 2 scaune-3 seturi) prêt pornire lici-
taþie 1.490 lei. Amplasare: sediul societãþii. 5.SC
ANTONIO & DIANA  SRL, Craiova, str. Desnatui, nr.
23, bl. A11, sc.2, ap.17, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 15705883 în data de 16.03.2016, ora 12,00 pen-
tru vânzarea bunului: autoutilitarã Iveco, tip Euros-
tar 440E46T/E75, nr înmatriculare DJ-78-AYD, an fa-
bricaþie 2001, prêt pornire licitaþie 8.450 lei. Ampla-
sare: sediul societãþii. 6.SC AUTOTRANS  ANRAL
SRL, Craiova, str. Henri Coanda, nr. 64, bl.1, sc.A,
ap.7, jud Dolj, cod identificare fiscalã 28654471 în
data de 16.03.2016, ora 15,00 pentru vânzarea bu-
nului: autoturism Renault, tip Symbol, nr înmatricu-
lare DJ-99-GEN,utilizat în regim de taxi, an fabrica-
þie 2007, pret pornire licitaþie 3.150 lei. 7.SC  SMD
AUTOTRANS SRL, Podari, str. Belcineanca, nr. 26,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 4179163 în data de
17.03.2016, ora 12,00  pentru vânzarea bunului: au-
toutilitarã Renault  tip Premium 410.18D, an fabrica-
þie 2007, nr înmatriculare DJ-25-SMD, pret pornire
licitaþie  41.115 lei .Amplasare: sediul societãþii. 8.SC
CHALLANGE  COM  SRL, Craiova, bdul Nicolae Ro-
manescu, Constructia C1, nr. 136, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 7100155 în data de 17.03.2016, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: autoturism CHE-
VROLET SPARK KLAK, nr. înmatriculare DJ-19-ZST,
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an fabricaþie 2006, pret pornire licitaþie 3.410 lei;
maºinã de gleduit beton – defectã, pret pornire lici-
taþie 650 lei; pompã de tencuit G4-defecta, pret por-
nire licitaþie 2.570 lei; aspirator tip rucsac-defect,
pret pornire licitaþie 10 lei; rame schelã ºi anexe,
pret pornire licitaþie 1.075 lei; maºinã de tencuit, pret
pornire licitaþie 5.075 lei; aerotermã 15kw, pret por-
nire licitaþie 225 lei; calculator-PC, pret pornire lici-
taþie 70 lei. Amplasare: sediul societãþii. 9.SC BOG-
DAMY  OIL SRL, Craiova-Cernele, str Rovine, nr.77,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 22093418 în data
de 18.03.2016, ora 13,00 pentru vânzarea urmãtoa-
relor proprietãþi: teren în suprafaþã de  2.000 mp si-
tuat în extravilanul mun. Craiova, T72, P2, jud Dolj.
Terenul este situat în extravilanul mun. Craiova, în
zona de vest, la cca 1 km de cartierul Rovine 2 (Troa-
ca), cca 1 km de strandul Colosseum, cca 3 km de
supermarket-ul PIC ºi în vecinãtatea drumului Of-
froad  Malul  Jiului,nr. cad. 211748/cf 211748 Craio-
va, pret pornire licitaþie 6.200 lei. teren în suprafaþã
de 8.000 mp situat în extravilanul mun. Craiova, T72,
P17, jud Dolj. Terenul este situat în extravilanul mun.
Craiova, în zona de vest, la cca 1 km de cartierul
Rovine 2(Troaca), cca 1 km de strandul Colosseum,
cca 3 km de supermarket-ul PIC si in vecinatatea
drumului Offroad  Malul  Jiului, nr cad 211751/cf
211751 Craiova, pret pornire licitaþie 31.850 lei. te-
ren în suprafaþã de  4.800 mp situat în extravilanul
mun. Craiova, T5, P23, jud Dolj. Terenul este situat
în extravilanul mun. Craiova, în zona de vest, la limi-
ta intravilanului cartierului Rovine 2(Troaca), cca 1,5
km de strandul Colosseum, cca 2 km de  supermar-
ket-ul PIC ºi cca 2 m de drumul Offroad  Malul  Jiu-
lui, la cca 1,5 km de DN6, nr cad 211610/cf 211610
Craiova, prêt pornire  licitaþie 46.725 lei, (proprietã-
þile  dnei  PIRPIDEL   CLAUDIA  ipotecate  în favoa-
rea AJFP Dolj) ºi teren in suprafaþã de 4.400 mp si-
tuat în extravilanul mun. Craiova, T46, P49, jud Dolj.
Terenul  este situat în extravilanul mun. Craiova, în
zona de vest, vis-a-vis de strandul Colosseum, la
cca 2 km de cartierul Rovine 2 (Troaca ), cca 1km de
str. Brestei, 2 km de supermarket-ul PIC, nr. cad
21083/cf 211253 Craiova, pret pornire licitaþie
107.175 lei, (proprietatea  dnei  PUTUREANU MARI-
LENA GUSTI ipotecatã  în favoarea AJFP Dolj ). 10.SC
P.C.M.  GRUP SRL, Craiova, str. Calea Bucureºti, bl.
U10, sc.1, ap.22, jud Dolj, cod identificare fiscalã
14248368 în data de 21.03.2016, ora 12,00 pentru vân-
zarea terenului intravilan în suprafaþã de 1.288 mp
situat în Craiova, bdul Nicolae Romanescu, nr. 5A,
nr cad 212.877, înscris în cartea funciarã 212877 UAT
Craiova, pret pornire licitaþie 338.988 lei, proprieta-
tea numiþilor Petria Cezar-Gabriel ºi Petria Marile-
na-Virginia ipotecatã în favoarea AJFP Dolj. 11. SC
UBF  COMPANY  SRL, Craiova, str Brestei, nr.204bis,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 15523709  în data
de 21.03.2016, ora 15,00  pentru vânzarea terenului
intravilan 252 mp, nr. cad 23504, CF 210731, situat
în Craiova, str Brestei, nr. 202 (fost nr. 206), prêt
pornire licitaþie 39.000 lei, proprietatea dlui Mitra-
che Marius ipotecat în favoarea AJFP Dolj. Menþio-
nãm cã pe teren se aflã o construcþie  în stadiu avan-
sat  de degradare. 12.SC DALEROM SRL, Craiova,
str. Vasile Alecsandri, nr. 39, jud Dolj, cod identifica-
re fiscalã 29927197 în data de 22.03.2016, ora 12,00
pentru vânzarea bunului: autoutilitarã Furgon Dae-
woo Damas Van, nr înmatriculare DJ-25-TLS, an fa-
bricaþie 1999, pret pornire licitaþie 310 lei. Amplasa-
re: ªimnicul de Sus, sat Dudoviceºti, jud Dolj. 13.
SC ADIVAL SRL, Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 19,
bl. D32, sc.1, ap.17, jud Dolj, cod identificare fiscalã
24794014 in data de 22.03.2016, ora 15,00 pentru vân-
zarea bunului: autoturism Opel, tip Astra G Break, nr
înmatriculare DJ-09-SEI, an fabricaþie 2004, prêt por-
nire licitaþie 4.850 lei. Amplasare: sediul societãþii.
14.SC CRISTIANA ROMANIAN SRL,Craiova, str Traian
Lalescu, nr. 30, jud Dolj, cod identificare fiscalã

24457256 în data de 23.03.2016, ora 12,00 pentru vân-
zarea bunului: autoturism DAEWOO, tip Cielo, nr în-
matriculare DJ-06-ZET, an fabricaþie 1996, prêt porni-
re licitaþie 1.150 lei. Amplasare: sediul societãþii. 15.SC
CEROS ROM SRL Craiova, str Dezrobirii, nr. 7, bl. G3,
sc.1, ap. 23, jud Dolj, cod identificare fiscalã 11068427
în data de 23.03.2016, ora 15,00 pentru vanzarea bu-
nului: betoniera 250 l, pret pornire licitaþie 440 lei.
Amplasare: loc Coºoveni, jud Dolj 16.SC MICOM SRL
Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 52, jud. Dolj, cod
identificare fiscalã 2294000 în data de 24.03.2016, ora
12,00 pentru vânzarea stocului de piese ºi accesorii
auto Cielo, Olcit, Tico, Dacia, preþ pornire licitaþie 330
lei (141 buc); casã de marcat Datecs MP55 preþ por-
nire licitaþie 70 lei.Amplasare sediul societãþii. 17.SC
GITAVAL SRL, Craiova, str. M. Viteazul, nr.5, bl.7, par-
ter, jud Dolj, cod identificare fiscalã 29081798 în data
de 24.03.2016, ora 15,00  pentru vânzarea bunului:
copiator BIZHUB  C250 – defect, pret pornire licitaþie
385 lei. Amplasare: sediul societãþii. Preþurile nu in-
clud  TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite pentru vânza-
re, menþionate mai sus. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pînã  la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în
ziua precedentã termenului de vânzare: oferte de
cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei,
în contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062 , cod
fiscal 4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ;
imputernicirea persoanei care-l reprezinta pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de ORC; pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în limba românã; pen-
tru persoanele fizice române,copie de pe actul de
identitate; pentru persoanele fizice strãine, copie de
pe actul de identitate/paºaport; dovada emisã de cre-
ditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale restante  (Con-
siliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora
se afla domiciliul sau sediul ofertanþilor ), urmând sã
se prezinte la datele stabilite pentru vânzare ºi la lo-
cul fixat in acest scop. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, iar bunu-
rile pot fi adjudecate la cel mai mare prêt oferit, chiar
dacã acesta este inferior preþului de pornire a licita-
þiei, potrivit prevederilor art. 250, alin (14) din  Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. In cazul pre-
zentãrii unui singur ofertant la licitaþie, comisia poa-
te sã îl declare adjudecãtar dacã acestã oferã cel puþin
preþul de pornire a licitaþiei. Ofertele de cumpãrare
pot fi depuse direct sau transmise prin poºtã. Nu se
admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin
telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitaþie se
pot prezenta ºi prin mandatari care trebuie sã iºi jus-
tifice calitatea prin procurã specialã autenticã. Taxa
de participare nu se restituie ofertanþilor care nu s-
au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat încheie-
rea procesului-verbal de adjudecare, precum ºi ad-
judecãtarului care nu a plãtit preþul. Potrivit dispozi-
tiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã  când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului. Impotriva prezentului înscris-
,cel interesat poate introduce contestaþie la instan-
þa judecatoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiintã, în con-
formitate cu prevederile art.260 si art 261 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Pentru infor-
maþii suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel:
0251/402.207.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Domnul DADOVICI IONUÞ ANDREI repre-

zentând S.C. „MARMOSAB” SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
„SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN ANEXÃ A4 ÎN
ATELIER DE PIETRÃRIE” propus a fi amplasat în
comuna Almãj, sat ªitoaia, judeþul Dolj. T 6, P12-
13. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate în sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova strada Petru Rareº nr.1
ºi la sediul din sat ªitoaia comuna Almãj, jude-
þul Dolj, Aleea Piersicului nr.10, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.00 ºi vineri între
orele 8-00- 14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova,strada
Petru Rareº, nr.1, faxc: 0251/ 419.035; e-mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro.

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu sediul
profesional în Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud.
Gorj, vinde la licitaþie publicã, bunuri proprieta-
tea S.C. MAXITEC S.R.L., aflatã în procedura fa-
limentului în dosarul 11260/63/2009, pe rolul Tri-
bunalul Judeþean Dolj, în fiecare zi de marþi în-
cepând cu data de 22.03.2016 orele 13,30, dupã
cum urmeazã: - teren extravilan situat în  extra-
vilanul municipiului Craiova, zona Cernele, tar-
laua 52/1, parcela 31/1, jud. Dolj, în suprafaþã de
14.173 mp, la preþul de 897.898,00 lei. Inscrierea
la licitaþie ºi procurarea regulamentului de vân-
zare se va face la sediul SIOMAX SPRL, în zilele
lucrãtoare între orele 800 – 1230, 1230 – 1630 pânã
cel târziu în ziua licitaþiei orele 12.00, în baza achi-
ziþionãrii regulamentului de vânzare ºi a achitã-
rii garanþiei de participare de 10% din preþ. In-
formaþii suplimentare la sediul lichidatorului sau
la telefoanele 0253/214120, 0753095556. Cei ce
pretind vreun drept asupra bunurilor supuse li-
citaþiei sunt invitaþi sã anunþe lichidatorul judi-
ciar înainte de data stabilitã pentru vînzare ºi sa-
I comunice documentele justificative.

Unitatea Medico – Socialã Sadova, judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi în regim contractual, vacan-
te din cadrul Unitãþii Medico – Sociale Sadova,
judeþul Dolj, astfel: - asistent medical – 2 posturi;
- infirmierã – 3 posturi; Concursul se va desfã-
ºura în data de 15 martie 2016 proba scrisã ora
10 ºi proba de interviu in dat de 16 martie 2016
ora 14, cu respectarea hotãrârii de guvern 286/
2011. Condiþii de participare: - asistent medical
- studii postliceale sanitare, specializare asis-
tent medical generalist, vechime  minim 6 luni. -
infirmierã, treapta profesionalã debutant - stu-
dii gimnaziale, specializare în domeniu. Dosare-
le de concurs se pot depune în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului privind organiza-
rea concursului. Condiþiile de participare la con-
curs ºi bibliografia se gãsesc afiºate la sediul
Unitãþii Medico – Sociale Sadova. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la numãrul de telefon 0251
376 513 ºi 0722883987.

ªCOALA Gimnazialã „Ion Gh.Pleºa” Almãj,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea pe perioadã determinatã a funcþiei con-
tractuale, temporar vacante de profesor limba
englezã, 0,50 norme (15.03.2016-28.06.2016), în
09 martie 2016, ora 9.00, proba inspecþia la cla-
sã ºi în 10 martie 2016, ora 8.30, proba scrisã.
Condiþii de participare ºi bibliografia de concurs
sunt afiºate la sediul ªcolii Gimnaziale „Ion Gh.
Pleºa” Almãj. Relaþii suplimentare la tel.:
0251.449.172, mobil 0727.741.714, persoanã de
contact: Teicã Alina Elena.

Societatea REYSOL S.R.L., cu sediul în Cra-
iova, str. Mircea Voda, nr. 11, jud. Dolj, anunþã pu-
blicul interesat asupra elaborãrii primei versiuni
a PUZ pentru construire imobil S+P+7+8 parþial
cu destinaþia Hotel, birouri ºi imprejmuire teren
în localitatea Craiova, str. Severinului, nr. 12, jud.
Dolj ºi declanºarea etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, site-ul
APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 18 zile calendandaristice de la 
data prezentului anunþ.

COLEGIUL „ªtefan Odobleja” cu sediul în
Craiova, str.Electroputere, nr. 21, jud.Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de laborant ºcolar (discipline
tehnice)- 1/1 normã, 1 post, perioadã nedetermi-
natã, conform HG nr.286/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Candidaþii trebuie sã aibã
studii de nivel superior cu diplomã de licenþã în
domeniu, vechime minimã 5 ani în specialitate.
Concursul va avea loc la sediul unitãþii din stra-
da Electroputere, nr.21, în data de 14.03.2016, ora
12.00. Dosarele se depun la secretariatul unitãþii
în intervalul orar 10.00-14.00 pânã pe data de
04.03.2016. Relaþii suplimentare la avizierul uni-
tãþii ºcolare sau la telefon 0351/461.456. Persoa-
nã de contact: Toma Nicolina, secretar-ºef.

COLEGIUL „ªtefan Odobleja” cu sediul în
Craiova, str. Electroputere, nr. 21, jud.Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de arhivar 1/1 normã, 1 post,
perioadã nedeterminatã, conform HG nr.286/2011
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Candi-
daþii trebuie sã aibã studii medii, vechime în muncã
3 ani. Concursul va avea loc la sediul unitãþii din
strada Electroputere, nr. 21, în data de 14.03.2016,
ora 12.00. Dosarele se depun la secretariatul uni-
tãþii în intervalul orar 10.00-14.00 pânã pe data
de 04.03.2016. Relaþii suplimentare la avizierul uni-
tãþii ºcolare sau la telefon 0351/461.456. Persoa-
nã de contact: Toma Nicolina, secretar-ºef.

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova
organizeazã în data de 10.03.2016, la ora 14.00
la sediul din str. A. I. Cuza, nr.11, concurs pen-
tru ocuparea posturilor vacante de inginer- ºef,
consilier juridic IA S, sufleor IS, ºef formaþie mun-
citori. Bibliografia ºi actele necesare sunt afi-
ºate la sediul instituþiei ºi pe site-ul Teatrului.
Înscrierile se pot face pânã la data de 01.03.2016.
Relaþii la telefon: 0251/ 411.725.

ANUNÞ privind informarea ºi consultarea
publicului în conformitate cu ordinul nr. 2701/
30dec.2010 al MDRT asupra propunerilor preli-
minare din “ELABORARE P.U.D. ºi obþinere avize
pentru Construire halã cu destinaþia service auto”,
amplasament: Aleea 4 ªimnic, nr. 14, beneficiar
DONDOE STANCA, proiectant S.C. Giurgiulescu
Proiect S.R.L.. Publicul este rugat sã transmitã
observaþii asupra documentaþiei expuse/disponi-
bile la sediul Primãriei Municipiului Craiova - Ser-
viciul Urbanism: str. A.I.Cuza, nr. 7, sau pe pagi-
na de internet a Primãriei Craiova www.primaria-
craiova.ro - în perioada 19.02.2016-26.02.2016,
între orele 8.00-16.00. Publicul este invitat sã par-
ticipe la comentarea propunerilor supuse proce-
sului de avizare ºi elaborarea propunerii finale,
care include toate observaþiile ºi se supune pro-
cedurii de transparenþã decizionalã. Raspunsul
la observaþiile transmise va fi publicat pe pagina
de internet a Primãriei Craiova ºi va fi prezentat
timp de 10 zile de la încheierea perioadei de con-
sultare a publicului, la sediul propriu.

STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, cod fis-
cal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie pro-
prie urmãtoarele:
 1. SÃMÂNÞÃ PORUMB

Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

RÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la te-

lefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

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.

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.
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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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
promovarea într-o funcþie publicã de conducere vacantã în
data de 22.03.2016, respectiv:

1)- ºef birou în cadrul Biroului Circulaþia pe drumurile publice
2)-condiþii de desfãºurare a concursului;
-proba scrisã - 22.03.2016, la sediul primãriei, str. T. Vladi-

mirescu nr. 24, ora 10.30.
-interviul se susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la data

susþinerii probei scrise de cãtre candidaþii declaraþi admiºi la
proba scrisã. Data ºi ora interviului se afiºeazã odatã cu re-
zultatele la proba scrisã.

3)-termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la publicare,
la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu nr.24-Serv.Resurse uma-
ne-Salarizare.

4)-selecþia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de
depunere a dosarelor

5)- condiþii de participare la concurs conform art.66  din
Legea nr. 188/1999:

Dosarul de înscriere se depune la Serv. R.Umane-Salarizare,
ºi va cuprinde documentele prevãzute de art.49 din HG 611/
2008 ºi art.66 din Legea nr.188/1999.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zilei de
naºtere Geta - soþie, Gabi - fiu,
Georgiana - fiicã, Ana - norã,
Ovidiu ginere ºi nepoþii urea-
zã domnului ADRIAN ENUCA,
sãnãtate, prosperitate, bucu-
rii ºi „La Mulþi Ani!”.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþare anga-
jeazã persoanl frizerie- coafurã,
manichiurã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon: 0764/125.224.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Te-
lefon: 0251/446.535; 0760/
071.644.
Doamnã serioasã bonã numai
pentru copii rog seriozitate. Te-
lefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucureºti
(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 camere,
central, etaj 1. Telefon: 0758/
883.182
Vând apartament 2 camere în
Sinaia. Telefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere decoman-
date etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere de-
comandate Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi curte 500
mp renovatã, în localitatea Se-
garcea. Telefon: 0764/366.984.

VÂND casã, cartier Romaneºti,
str. Bucura, nr. 86A. Telefon:
0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã Bor-
dei + 700 m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apartament + di-
ferenþã. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu 700
m teren vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereascã mare -
central, pretabilã clinicã, pensi-
une, firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol 2,65 ha pe
raza comunei Mârºani, cadas-
tru, taxe la zi, preþ 3000 euro/ha.
Telefon: 0766/694.623
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp Craiova-
Cartier ªimnicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon: 0744/563.823.

7000 mp, Bodãeºti (Melineºti)
deschidere 270 m. Telefon:
0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui. Preþ con-
venabil. Telefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Tele-
fon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan gri metalizat, GPL,
an fabricaþie  2005, perfectã sta-
re. Telefon: 0723/984309.
Vând Logan culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km -
proprietar, înmatriculat, 1850
Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.
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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

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în România,
benzinã. Detalii la telefon: 0768/
954.944.
RENAULT Fluence, noiembrie
2010, 60.000 km, 110 CP, ben-
zinã, unic proprietar, 6.800 Euro,
echipare full-option. Telefon:
0727/620.091.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar- de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatricu-
lata RO; - An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, negocia-
bil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând COMBINÃ CP.12 ºi LADA
1025 (eventual subansamble).
Telefon: 0730/304.591.
Vând motosapã RURIS 6,5 CP
5 ore de folosire – 1200 Ron.
Telefon: 0746/125.821.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.

Vând sãpun de casã 4 lei/kg,
televizor color cu telecomandã
- 80 lei, drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã nou - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 telefoane mobile, 1 ta-
bletã, 1 mobil noi. Preþ 200 lei.
Telefon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut Ileana,
maºinã Singer, casã de marcat
Samsung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hainã
de piele de cãprioarã nouã lun-
gã. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi piele
negru, piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin televo-
zor, telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã
gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghilotinã
noi-1,15ml preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã ora 16.00.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând cauciuc 155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi acoperiº,  ara-
gaz voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex) D 125
/ 850W, canistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de surfilat. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electri-
cã. Telefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Calorifere fontã – 10 lei elemen-
tul, televizor color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.

Vând convenabil sau scimb cu
un calorifer de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/231.610.

Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu toate furni-
turile, Tv color D- 1x2 Cm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/964.686.

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

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lângã
Craiova caut doamnã serioasã
pentru prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683.
Caut doamnã serioasã  vârsta
45-55 ani pentru prietenie - cã-
sãtorie. Telefon: 0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.
Acordãm credite atât pensi-
onari cât ºi salariaþi în regim
de urgenþã. Telefon: 0768/
885.255.

PIERDERI
PIERDUT Certificat de înre-
gistrare emis de ORC Dolj
sub nr. J16/1860/1991 apar-
þinând SC Negreanu SNC.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã un parcurs imbatabil în
Divizia A1, a cãrei ierarhie o
conduce detaºat, cu 43 de puncte
strânse în 16 runde, SCM U
Craiova a ratat startul în Cupa
României, suferind cea dintâi
înfrângere a sezonului, scor 1-3,
miercuri searã, pe terenul Arcadei
Galaþi (locul 4 în Div. A1), în
manºa tur a sferturilor de finalã.
Acolo unde în urmã cu douã
sãptãmâni câºtigau fãrã drept de
apel, 3-0 în campionat, “alb-
albaºtrii” au cedat cu 1-3 (21-25,
25-22, 18-25, 19-25).

„Dupã o serie de partide foarte
bune, în care nu am pierdut, a
venit ºi primul eºec. Nu am reuºit
sã gestionãm momentele impor-
tante ºi nu am putut reveni. Nu
este nimic pierdut, avem meciul

Primul eºec stagional pentru voleibaliºtii craioveniPrimul eºec stagional pentru voleibaliºtii craioveniPrimul eºec stagional pentru voleibaliºtii craioveniPrimul eºec stagional pentru voleibaliºtii craioveniPrimul eºec stagional pentru voleibaliºtii craioveni
retur la Craiova ºi trebuie sã ne
impunem. Este important cã am
câºtigat un set, iar în partida a
doua sã ne calificãm”, a spus
tehnicianul Dan Pascu.

Returul de la Polivalentã va fi
miercurea viitoare.

În restul meciurilor din turul
sferturilor, Municipal Zalãu (locul
2 în campionat) a dispus cu 3-2,
acasã, de Unirea Dej (locul 7), iar
Explorãri Baia Mare (locul 3) cu 3-
1, în Capitalã, de Dinamo (locul 9).
CS U Cluj, “lanterna” Diviziei A1,
este deja calificatã în semifinale,
ardelenii profitând de retragerea
lui Tomis Constanþa.

Pânã la revanºa cu gruparea
moldavã, SCM U revine în
campionat, primind, duminicã
(13:45), în direct la Digi Sport,

vizita Unirii Dej. Într-o conferinþã
de presã organizatã, ieri, la
Polivalentã, cu prilejul acestui
joc, Dan Pascu a declarat: „Dejul
este o echipã care luptã pânã la
capãt, nu cedeazã niciodatã, o
echipã imprevizibilã, care se
dãruieºte în teren ºi ne-a pus
probleme în sezoanele trecute la
Craiova. În Cupã, Dejul a pierdut
foarte greu la Zalãu, scor 3-2, iar
acest lucru ne pune în gardã ºi
vom trata partida cu maximã
seriozitate. Din pãcate nu avem
prea mult timp pentru antrena-
mente, lucru care se va întâmpla
timp de aproape o lunã, urmând
sã evoluãm din trei în trei zile.
Suntem obiºnuiþi cu acest stil ºi
încercãm sã scoatem maximum
din fiecare joc.”

Dupã remiza fãrã goluri cu Hajduk Veljko Negotin, ACS
Podari s-a impus cu 3-0, miercuri, la Kladovo, în compa-
nia gazdelor de la Djerdap, în al doilea joc test, ºi ultimul,
al cantonamentului din Serbia.

Divizionara noastrã de Liga a III-a a deschis scorul în
minutul 14, când fundaºul central Ionuþ Cioinac a exe-

Podariul încheie cu o victorie clarã
stagiul de pregãtire din Serbia

cutat impecabil o loviturã liberã. Pânã la pauzã, Cârstea
ºi Simion au ratat ºansa de a face 2-0, rezultat la care s-
a ajuns în cele din urmã în minutul 72. La finalizare s-a
gãsit atacantul Claudiu Bãlan, care a reluat din 10 metri
o centrare expediatã din flancul drept de cãtre Ciocârlã.
Tabela a fost închisã de acelaºi Cioinac (82), cu o lovi-
turã de cap.

Tehnicianul podãrean, Gigi Ciurea, a utilizat echipa:
Mecea – Marcu, Vulpe, Cioinac, Geamãnu – I. Sârmon,
Avram – Raicea, Cârstea, Simion – Cl. Bãlan. Au mai in-
trat I. Stancu, D.Stancu, Ciocârlã, Georgescu, Cruºovea-
nu, Dragomir ºi Tuþu. Astãzi, ACS va reveni în þarã, iar
marþi, de la ora 14:00, va juca un nou amical, la Rovinari,
cu Pandurii II Târgu Jiu. Urmat apoi, vineri, de un altul, în
compania lui ACSO Filiaºi, pe terenul de la Aripile.

Pe locul 10 în Seria 3, Podari revine în campionat în 5
sau 6 martie, întâlnind, în deplasare, pe Sporting Roºiori
(locul 9).

În perioada 10-14 februarie 2016, 
tenismena de la CSS Craiova, Luiza
Popescu, a reprezentat Romania la
competiþia „2016 Czech Junior & Ca-
det Open”, din cadrul  „ITTF Pre-
mium Junior Circuit”. În proba pe
echipe, Luiza Popescu ºi coreeanca
Shin Yubin, favorite numãrul 3,  au
câºtigat medaliile de aur, dupã ce au
învins reprezentantele Austriei, Ce-
hiei, Turciei, iar în semifinale ºi finalã

Tenis de masã: Craioveanca Luiza
Popescu, medaliatã cu aur în Cehia

pe cele ale Slovaciei ºi Sloveniei, ul-
timele douã fiind favorite principale
ale competiþiei. În proba de dublu
fete, Popescu Luiza a jucat alãturi de
lituanianca Melaikaite Auguste, dar
au fost eliminate din primul tur. În
proba de simplu feminin, Luiza a pier-
dut calificarea în faza finalã, dupã ce
adversara din Turcia a întors scorul
de la 0-2. În turneul de consolare,
Luiza a ajuns pânã în semifinalã. An-

trenorul Luizei Popescu, Cã-
tãlin Georgescu, a declarat:
”Luiza practicã acest sport de
4 ani ºi jumãtate, progresând
rapid datoritã talentului, am-
biþiei ºi seriozitãþii de care dã
dovada. Deºi nu are suficien-
tã experienþã, a câºtigat 2 me-
dalii de bronz reprezentând
România ºi sunt foarte mân-
dru de ea”.

Un alt sportiv de la CSS
Craiova, Bogdan Cristian,
pregãtit de Olimpiu  Oproiu,
a evoluat în proba pe echipe
alãturi de Rãdoi Cristian (CSS
Slatina), cei doi pierzând în
sferturi cu scorul de 3-2 în
faþa Suediei. La dublu, Cris-
tian ºi Oproiu s-au oprit tot
în sferturi. La simplu, Bogdan
Cristian a trecut de grupe, dar
a fost eliminat apoi de un
sportiv maghiar.

Dacã marþi, în ambele partide câº-
tig de cauzã au avut gazdele (PSG –
Chelsea 2-1 ºi Benfica – Zenit 1-0),
miercuri, formaþiile vizitatoare au fost
cele care au izbândit, Real Madrid
trecând cu 2-0 de AS Roma, iar VFL
Wolfsburg cu 3-2 de KAA Gent.

Pe “Olimpico”, Cristiano Ronaldo
a deblocat tabela (57), dupã o fazã în
care l-a ridiculizat pe Florenzi, pen-
tru a-l învinge pe Szczesny cu un ºut
fenomenal, aproape de vinclu. Sco-

Principalã favoritã ºi deþinãtoare a titlului, Simona
Halep a fost eliminatã de la Dubai (Emiratele Arabe
Unite) încã din optimile de finalã. Calificatã direct în
aceastã fazã, a treia jucãtoare a lumii a pierdut, mier-
curi searã, în douã seturi, scor 6-7, 2-6, în faþa sâr-
boaicei Anei Ivanovic (locul 17 mondial).

Meciul a început cum se poate mai bine pentru
Halep, carea fãcut break în chiar primul game, apoi a
servit pentru set. Ivanovic a egalat însã la 5, dupã
care fiecare ºi-a valorificat serviciul, astfel ajungân-
du-se în tie-break, adjudecat clar de sârboaicã, 7-2.

“Cred cã am jucat bine. Am fost agresivã, dar ea a
jucat ºi mai bine... A revenit incredibil în meci. Eu am
servit solid ºi am returnat bine, aºa cã mi-e necaz cã

DIGI SPORT 1
18:00 – HANDBAL – Liga Campio-

nilor: HCM Baia Mare – Thuringer /
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani
– Astra.

DIGI SPORT 2
15:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Dubai, în Emiratele Arabe Unite /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Bo-
logna – Juventus.

DIGI SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Levante – Getafe.
DIGI SPORT 4
20:00 – HANDBAL – Liga Campio-

nilor: Gyor – Savehof / 21:30 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Nice.

DOLCE SPORT 1
18:00 – HANDBAL – Liga Campio-

nilor: HCM Baia Mare – Thuringer /
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani
– Astra / 3:00 – BASCHET NBA: Okla-
homa Thunder – Indiana Pacers.

DOLCE SPORT 2
18:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Rio de Janeiro, în Brazilia / 21:30 – FOT-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
BAL Spania – La Liga: Levante – Ge-
tafe.

EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mon-

dialã, la Chamonix, în Franþa / 12:45 –
SCHI ALPIN – CM, la La Thuile, în
Italia / 14:45 – SCHI ALPIN – CM, la
Chamonix / 16:00 – COMBINATA
NORDICÃ – CM, la Lahti, în Finlanda
/ 17:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Lahti / 21:00 – SNOOKER -
Openul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Re-
gatul Unit.

EUROSPORT 2
13:45 – COMBINATA NORDICÃ –

CM, la Lahti, în Finlanda / 14:45 – SNO-
OKER - Openul Þãrii Galillor, la Cardiff,
în Regatul Unit / 16:30 – CICLISM –
Turul Andaluziei, în Spania / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Jagiel-
lonia Bialystok – Slask Wroclaw / 21:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga:
Frankfurt – Hamburg.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Boto-

ºani – Astra.

LIGA CAMPIONILOR

Real Madrid ºi Wolfsburg, ca ºi calificate în sferturi
rul final a fost stabilit de rezerva Jese
(86), la capãtul unei curse personale.
Roma: Szczesny – Florenzi (Totti

87), Manolas, Rudiger, Digne – Pja-
nic, Vainqueur (De Rossi 77), Nain-
ggolan – Salah, Perotti, El Shaarawy
(Dzeko 64). Antrenor: Luciano Spal-
letti.
Real: Navas – Carvajal, Varane,

Ramos, Marcelo – Modric, Kroos,
Isco (Kovacic 64) – James Rodrigu-
ez (Jese 82), Benzema, Cr. Ronaldo
(Casemiro 89). Antrenor: Zinedine
Zidane.

La confruntarea din Belgia, “fe-
nomenul” Gent (calificatã în “elimi-
natorii” chiar la prima sa participare
în competiþie) aproape cã n-a existat
pe teren în primele 80 de minute, mo-
ment când Wolfsburg conducea de-
taºat, cu 3-0, datoritã reuºitelor lui
Draxler (44, 54) ºi Kruse (60). Pe fon-
dul rezultatului liniºtitor, “lupii” s-au
deconectat în final, prilejuindu-le

gazdelor sã capete de doi bani spe-
ranþe, goluri Kums (80) ºi Coulibaly
(89).
Gent: Sels – Nielsen, Mitrovic,

Asare – Foket, Renato Neto, Kums,
Dejaegere – Milicevic (Saief 61) –
Depoitre (Coulibaly 80), Simon (Mat-
ton 61). Antrenor: Hein Vanhaeze-
brouck.
Wolfsburg: Casteels – Jung

(Schurrle 45+1), Knoche, Dante, Ro-
driguez – Luiz Gustavo, Arnold – Viei-
rinha (Schafer 80), Trasch, Draxler –
Kruse (Putaro 90+2). Antrenor: Die-
ter Hecking.

Celelalte jocuri din cadrul manºei
tur a optimilor de finalã se vor desfã-
ºura sãptãmâna viitoare, dupã urmã-
torul program: Arsenal – FC Barcelo-
na, Juventus – Bayern Munchen
(marþi), PSV Eindhoven – Atletico
Madrid, Dinamo Kiev – Manchester
City (miercuri). Retururile sunt pro-
gramate în 8, 9, 15 ºi 16 martie.

Halep, rateu din start la Dubai
am pierdut. Totuºi, mã simt ok, inclusiv din punct de
vedere fizic. Nu mai am niciun fel de durere ºi asta e
cel mai important, sã fiu sãnãtoasã. E greu dupã o
astfel de înfrângere, dar asta simte oricare altã jucã-
toare. Este normal, acestea sunt condiþiile pe care
trebuie sã le accepþi”, a declarat Halep, care de luni,
22 februarie, va pica de pe locul 3, pe locul 4 în clasa-
mentul mondial. Simona a început anul pe poziþia se-
cundã.

Pentru Halep urmeazã turneul Premier 5 de la Doha
(Qatar), sãptãmâna viitoare, la care va avea statut de
favoritã 2. Ca ºi la Dubai, Halep este calificatã direct
în turul secund al competiþiei, care va fi de asemenea
transmisã în direct la Digi Sport.
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1. Astra 24 13 8 3 40-28 47
2. Dinamo 24 12 8 4 31-23 44
3. Viitorul 24 12 7 5 46-26 43
4. Steaua 24 12 7 5 33-21 43
5. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
6. ASA 24 8 11 5 26-20 35
7. CSMS Iaºi 24 9 8 7 20-23 35
8. Craiova 24 8 6 10 25-25 30
9. Botoºani 24 6 8 10 30-33 26
10. CFR Cluj 24 7 10 7 29-25 25
11. ACS Poli 24 4 10 11 22-34 22
12. Voluntari 24 3 9 12 23-40 18
13. Concordia 24 3 8 13 21-40 17
14. Petrolul 24 2 8 14 16-31 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.
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Liga I – Etapa a XXV-a
FC Botoºani – Astra, astãzi, ora 20.30
CSMS Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – Chiajna, sâmbãtã, ora 20.30
Petrolul – Viitorul, duminicã, ora 18
CFR Cluj – ASA, duminicã, ora 20.30
Pandurii – „U” Craiova, luni, ora 18
FC Voluntari – Steaua, luni, ora 20.30

-  Cãtãlin, sunteþi în grafic
dupã sezonul regulat…

Burlacu: Aºa este, ne bucurãm
cã am ajuns în postura actualã ºi
obiectivul nostru rãmâne viabil.
Avem ºansa de a juca în continua-
re meciuri interesante ºi de a urca
în clasament. Suntem în formã,
avem o mentalitate profesionistã ºi
o stare de spirit pozitivã. Aºtept cât
mai mulþi fani la salã, deja am vã-
zut cã vin în numãr tot mai mare.
E important sã vinã ºi cât mai mulþi
copii, aºa cum se întâmplã în ulti-
ma vreme, este o propagandã bunã
fãcutã sportului ºi oraºului în ge-
neral.

- La ce sã ne aºteptãm în
acest minicampionat al echipe-
lor din Top 6?

Burlacu: Dacã pânã acum am
avut parte de destule meciuri spec-
taculoase, decise în ultimele minu-
te sau în ultimul minut sau la ulti-
ma fazã, de acum încolo cred cã
vor fi doar astfel de jocuri. Au rã-
mas în luptã echipe bune, ne cu-
noaºtem fiecare cu fiecare extrem
de bine, în cele mai mici amãnun-
te, nu mai sunt secrete din punct
de vedere tactic. Va conta foarte
mult puterea de concentrare, în
special la meciurile din play-off.

- Sunteþi în play-off deja,
care ar fi obiectivul pentru
restul sezonului, þinând cont cã
fanii deja se aºteaptã sã vã lup-

Juniorii Universitãþii Craiova,
Alin Manea ºi Raul Hreniuc, au
evoluat în ultima parte a meciului
amical pe care naþionala under 19
a României a terminat-o la egali-
tate, scor 1-1, în deplasare, în faþa
echipei similare a Israelului.

Manea ºi Hreniuc au intrat pe final înManea ºi Hreniuc au intrat pe final înManea ºi Hreniuc au intrat pe final înManea ºi Hreniuc au intrat pe final înManea ºi Hreniuc au intrat pe final în
egalul naþionalei under 19 cu Israelulegalul naþionalei under 19 cu Israelulegalul naþionalei under 19 cu Israelulegalul naþionalei under 19 cu Israelulegalul naþionalei under 19 cu Israelul

Aceasta din urmã se impusese în
prima disputã amicalã dintre cele
douã formaþii, scor 1-0, tot sãp-
tãmâna aceasta. Golul naþionalei
pregãtite de Andrei Siper a fost
marcat de cãpitanul Cicâldãu, în
minutul 19, iar replica gazdelor a

venit în minutul 81. Pentru Ro-
mânia U19 au evoluat: Suciu –
Rogoza (75 Hreniuc), Ciobotariu,
Dudea (86 Mailat), Chelaru (90
Panait) – Dr. Cojocaru, Chivari
(84 Mih) – Al. Stoica (84 Al.
Manea), Cicâldãu (75 P. Petre),
Vâlceanu (67 Dulca) – Cr. Ene
(67 Botã). Naþionala U19 a Ro-
mâniei va participa în perioada
24-29 martie 2016 la Turul de Eli-
tã pentru calificarea la Euro 2016
din Germania. Tricolorii fac par-
te din grupa a treia, care va fi
gãzduitã de Austria, ºi vor juca
dupã urmãtorul program: pe 24
martie, ora 12, Cehia – România;
26 martie, ora 16.30: România –
Austria; 29 martie, ora 19, Slo-
vacia – România. Pentru a se
califica la CE din Germania (11-
24 iulie), reprezentativa pregãtitã
de Andrei Spier trebuie sã câºti-
ge grupa.

Echipa de baschet SCMU Craiova a terminat sezonul regu-
lat pe locul 5, asigurându-ºi astfel prezenþa în play-off. Dumi-
nicã, la ora 17, alb-albaºtrii debuteazã în minicampionatul echi-
pelor din Top 6, pe care vor sã-l termine pe unul din primele 4
locuri, aºa încât sã joace mai multe meciuri acasã în prima
fazã a play-off-ului.  Despre meciul cu “U” BT Cluj, situaþia
de la echipã ºi obiectivele pentru restul sezonului a vorbit cã-
pitanul Craiovei, Cãtãlin Burlacu.

taþi la titlu?
Burlacu: Deocamdatã, va fi o

luptã pentru locurile 1-4, care,
dupã cum se ºtie, îþi conferã prile-
jul de a juca un meci în plus pe
teren propriu în prima fazã din
play-off. Deci acesta ar fi þelul
nostru, de a ne clasa pe una din
primele patru poziþii, pentru a avea
ºanse mari la semifinale. De aco-
lo, putem forþa ºi alt obiectiv.

- Dupã ce s-a întâmplat în
acest sezon cu echipa, eºti mul-
þumit cã ai ales Craiova ºi cum
ai caracteriza evoluþia ta ºi a
echipei?

Burlacu: Nu mã intereseazã
foarte mult statistica personalã, la
experienþa mea nu mai am astfel
de ambiþii, fac orice doar ca echi-
pa sã câºtige, stau ºi în cap dacã e
nevoie! Au fost ºi douã meciuri în
care îmi reproºez cã nu am ajutat
echipa, pentru care îmi ºi cer scu-
ze. Unul în care puteam aduce vic-
toria ºi altul în care am fost sus-
pendat. Ca echipã, mã bucur cã
am avut victorii clare, serioase,
bazate pe un joc solid. Sunt mul-
þumit de echipã, am ajuns la nive-
lul pe care l-am dorit atunci când
am venit la Craiova. Au fost multe
schimbãri în lot, dar este normal,
fiindcã nu poþi nimeri din prima
cea mai bunã formulã de echipã
sau de joc.

- Existã o favoritã la titlu sau

oricare din formaþiile calificate
deja în play-off poate câºtiga
campionatul?

Burlacu: Nu cred cã existã o
favoritã clarã la titlu. Sunt patru-
cinci echipe echilibrate valoric,
printre care ne numãrãm ºi noi.
Decisiv va fi modul de abordare al
play-off-ului, iar eu am destule
astfel de experienþe, ºtiu cum sã
abordez jocurile decisive.

- Se poate spune cã eºti un
jucãtor controversat, þinând
cont de antipatiile pe care le
trezeºti… Sunt destui în lumea
baschetului care sunt uimiþi ºi
de modul cum te-a adoptat Cra-
iova, dupã adversitatea pe care
o stârneai înainte în Bãnie…

Burlacu: Nu mã intereseazã ce
se spune despre mine. Când ai fost
atâþia ani locomotiva baschetului
românesc, e normal sã aparã anti-
patii, sã þinã lumea ºi cu cei din
spate. Eu îmi fac treaba unde joc

ºi atât, nu þin cont de ce se spune.
- Clujenii au fost pãrut des-

tul de frustraþi la eºecul recent
din Polivalentã, s-au manifes-
tat destul de vehement la adre-
sa spectatorilor, arbitrilor.
Acum vor veni probabil foarte
montaþi pentru revanºã. Cum
va fi acest debut în a doua par-
te a campionatului?

Burlacu: Sunt convins cã ei îºi
vor lua mãsuri de precauþie, dar nici
noi nu vom sta cu sabia în teacã.
Nu existã echipã pe care sã nu o fi
învins în acest sezon, aºa cã nu mai
avem vreo teamã, vreun complex.
Clujul este o echipã foarte bunã, are
jucãtori cu experienþã, aþi vãzut cã
noi am încercat sã pãstrãm acea
marjã de 9-10 puncte, dar s-au apro-
piat de câteva ori ºi au fost aproape
sã întoarcã meciul.

- Aþi marcat mult în ultimele
douã meciuri, multã lume vor-
beºte despre Craiova ca despre

o echipã foarte bunã pe atac.
Burlacu: Suntem o echipã

bunã pe atac, dar ºi la recuperãri.
Cred totuºi cã suferim încã la ro-
taþie, sper sã se rezolve aceastã
problemã o datã cu revenirea ju-
cãtorilor accidentaþi. Vor fi me-
ciuri din trei în trei zile ºi depla-
sãri foarte lungi, aºa cã avem ne-
voie de o rotaþie solidã.

- Aveþi acum un nou jucãtor
român care poate avea minute,
Florin Popa, ce pãrere þi-a fãcut?

- Burlacu: Florin Popa este un
jucãtor care s-a integrat foarte re-
pede, ne-a ajutat foarte mult încã
de la debut. Galaþiul nu este o echi-
pã facilã, mai ales pe teren pro-
priu, iar noi ne-am impus clar aco-
lo, cu ajutorul lui. Este foarte im-
portant cã avem încã un jucãtor
român în echipã care se exprimã
la un nivel de joc foarte bun. Vrem
sã facem istorie la Craiova în acest
sezon ºi el ne poate ajuta.
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