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În perioada 11-15
ianuarie 2016, Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor a desfãºurat, la nivel
naþional, o acþiune de
control de verificare a
existenþei la comercializare a unor produse ce
prezentau pe etichete/
ambalaje afirmaþii care
pot induce în eroare
consumatorii, respectiv
“Nr. 1 în Romania”,
“Nr. 1 în lapte – sursa
Nielsen – în România”,
“Fãina nr. 1 din România”, “Nr. 1 din 2002 în
preferinþele românilor”, “Nr. 1 in România
dupã volumul vânzãrilor”. Rezultatele controlului au fost tulburãtoare: nu existã niciun
studiu de piaþã care sã
susþinã mesajele publicitare ºi nu au fãcut
decât sã inducã în
eroare cumpãrãtorii!

Walesa se apãrã!
Acuzat, deunãzi, de colaborarea cu fostele servicii secrete
comuniste (SB) din þara sa, în
anii ’70, deþinãtorul Premiului
Nobel pentru pace, Lech Walesa, aflat în vizitã în Venezuela,
a dezminþit, vineri, toate acuzaþiile, declarând pe blogul sãu
personal: “Nu am colaborat cu
SB, nu am primit bani ºi nu
am fãcut rapoarte scrise sau
orale”. Scandalul e imens. Lech
Walesa, liderul sindicatului anticomunist Solidarnosc, este acuzat cã a fost informator al serviciilor secrete poloneze – Sluzba Bezpieczenstwa –, tocmai el,
care a fost ales apoi cu 74%,
primul preºedinte al Poloniei
post-comuniste.
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Biserica din satul
Valea Stanciului,
renovatã
dupã 60 de ani

Lãsat fãrã permis
dupã ce a fost prins
cu 1112
12 km/h pe
„Calea Severinului”
Un bãrbat de 30 de ani din comuna Cârcea a rãmas fãrã permisul de
conducere pentru 3 luni dupã ce, în
cadrul unei razii organizate de poliþiºtii de la Rutierã la acest sfârºit de
sãptãmânã, a fost prins circulând pe
Calea Severinului din Craiova cu 112
km/h. „Tânãrul a fost sancþionat cu
amendã în cuantum de 945 lei ºi i sa reþinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de a
conduce pentru 90 de zile”, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. În total,
99 de ºoferi au fost sancþionaþi pentru vitezã excesivã.
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Inspectorii pentru protecþia consumatorilor
desfiinþeazã reclamele la alimente
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„Ia te uitã la…”
actorul
Ilie Gheorghe
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Valeriu Zgonea: Parlamentul
a scãzut foarte mult
în ochii electoratului
Întrebat, sâmbãtã, de corespondentul
Mediafax, la o conferinþã de presã la Timiºoara, cum comenteazã votul dat de
deputaþi în cazul lui Mãdãlin Voicu ºi al
lui Nicolae Pãun, preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a rãspuns
cã a fost mereu în favoarea ridicãrii imunitãþii, însã în acest moment Parlamentul
“a scãzut foarte mult în ochii electoratului”. “ªtiþi foarte bine cum am votat eu
întotdeauna, e foarte deschis, aþi vãzut
votul meu, întotdeauna a fost pentru ridicarea imunitãþii ºi pentru reþinere ºi
arestare. În acest moment, opinia publicã din România – 8 din 10 români – au
impresia cã aceastã chestiune stabilitã
prin Constituþie interfereazã în actul de
justiþie. (...) Preocuparea mea este sã
consolidez aceastã instituþie care a scãzut foarte mult în ochii electoratului român – Parlamentul – care este fundamentul oricãrei democraþii. ªi pentru mine asta
a fost þinta: sã o reformãm, sã o modernizãm, sã fie transparentã, sã aibã acþiuni
care sã fie predictibile”, a spus Zgonea.

Proiect: Sportivii vor fi premiaþi
cu aceleaºi sume pentru
performanþe similare

Cuantumul premiilor acordate de Guvern sportivilor va fi identic pentru aceeaºi categorie de competiþie ºi acelaºi rezultat obþinut, potrivit unei propuneri legislative – depuse de un grup de parlamentari PSD – pentru completarea Legii
educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000.
Iniþiatorii precizeazã, în expunerea de motive, cã modificarea legii are ca scop eliminarea unor eventuale inechitãþi ce ar
putea sã aparã în acordarea premiilor. Proiectul a fost depus la Camera Deputaþilor,
pe 9 februarie, se aflã în consultare publicã. La sfârºitul lunii decembrie, Guvernul
Cioloº a premiat jucãtoarele naþionalei de
handbal cu câte 60.000 de lei pentru medalia de bronz cuceritã la Campionatul
Mondial din Danemarca, faþã de 14.800
de lei cât prevede legea pentru o medalie
de bronz mondialã, suma putând fi dublatã, tot conform normelor legale în vigoare. Premiul acordat fiecãrei handbaliste a fost suplimentat însã printr-o decizie a Executivului. Mãsura a fost criticatã
de mai mulþi sportivi, care au cucerit medalii mondiale în 2015 ºi care au fost premiaþi cu sume mai mici.

Preºedintele se adreseazã astãzi Parlamentului.
Premierul va fi prezent la ºedinþã
Preºedintele Klaus Iohannis se va adresa astãzi, la ora 16.00, plenului reunit al celor douã
Camere ale Parlamentului, mesajul vizând teme
de politicã internã, iar la ºedinþã va fi prezent ºi premierul Dacian Cioloº.
ªeful statului a solicitat conducerii Parlamentului sã adreseze un mesaj, însã în
scrisoarea transmisã preºedinþilor Camerei Deputaþilor ºi Senatului, Valeriu Zgonea ºi Cãlin Popescu Tãriceanu, nu se precizeazã care sunt temele punctuale care
vor fi abordate de preºedinte în discursul
sãu. Cãlin Popescu Tãriceanu a precizat,
sãptãmâna trecutã, cã este vorba despre
“probleme de politicã internã”. Preºedintele a solicitat sã vinã în Parlament, pe 16
februarie, înaintea controverselor generate de cazul ANAF-Intact ºi de declaraþiile
sale pe aceastã temã. La ºedinþã va participa ºi premierul Dacian Cioloº, care a fost
prezent în Senat, miercuri, tocmai pentru
a da explicaþii în legãturã cu acest caz, la

Indexarea alocaþiilor care sunt
deja în platã pentru copiii rãmaºi
acasã ai lucrãtorilor din alte state
UE stabiliþi în Marea Britanie se va
putea aplica doar începând cu anul
2020, a declarat preºedintele Klaus
Iohannis la finalul Consiliului European, arãtându-se ‘’foarte bucu-

ros’’ de rezultat.
ªeful statului a expus, la Bruxelles, în noaptea de vineri spre sâmbãtã, cele mai importante prevederi
pentru România din acordul UE cu
Maria Britanie. ‘’Marea Britanie va
putea beneficia de un mecanism de
salvgardare care va limita accesul
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cererea senatorilor. Dupã ºedinþa Parlamentului, la ora 17.00, cei doi vor avea întâlnirea sãptãmânalã de lucru.

Vineri noaptea, la finalul Consiliului European, preºedintele Klaus Iohannis a prezentat
concluziile acordului referitor la relaþia Marea
Britanie – Uniunea Europeanã, precizând cã românii trebuie sã ºtie cã
accesul pe piaþa muncii nu le va fi
îngrãdit ºi vor beneficia în continuare de prestaþiile sociale necontributive, iar copiii lor vor primi în
continuare alocaþii.
În cadrul aceleiaºi conferinþe, Iohannis a fãcut precizãri legate ºi de
afirmaþiile sale în cazul ANAF-Intact.
“Nu existã niciun fel de intenþie din
partea mea, nu a existat ºi nu are de
ce sã existe, sã apãr pe cineva în faþa
legii. Este evident, ºi am spus acest
lucru de nenumãrate ori, cã o decizie
judecãtoreascã trebuie aplicatã (...)
Am înþeles foarte clar mesajul pe care
l-am primit în aceste zile via Facebook”, a afirmat Iohannis.

Iohannis despre acordul cu Marea Britanie: Suntem
foarte bucuroºi cã negocierile au dat acest rezultat

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

luni, 22 februarie 2016

actualitate

cetãþenilor UE la o categorie restrânsã de prestaþii sociale necontributive, prestaþii specifice numai pentru
Marea Britanie. Mecanismul este nediscriminatoriu, aplicabil tuturor cetãþenilor Uniunii ºi are un caracter
excepþional. Va putea fi aplicat pe o
perioadã limitatã de timp de maxim 7
ani. Cetãþenii români care lucreazã
deja pe piaþa muncii din Marea Britanie nu vor fi afectaþi de acest mecanism. Acesta priveºte doar eventualii lucrãtori care vor intra pe piaþa
muncii din Marea Britanie dupã intrarea în vigoare a mecanismului. Dar
ºi aceºtia îºi vor recupera accesul la
aceste prestaþii gradual pe parcursul
unei perioade de patru ani. Noi neam implicat foarte mult în aceastã
chestiune ºi suntem foarte bucuroºi
cã negocierile au dat acest rezultat’’.
Iohannis a arãtat cã al doilea mecanism convenit la summit va permite Marii Britanii sã indexeze alocaþiile pentru copiii rãmaºi acasã ai lucrãtorilor din alte state membre UE. ‘’ªi

în acest caz decizia are un caracter
nediscriminatoriu ºi þine cont de diferenþele dintre statele membre. Marea Britanie va putea aplica indexarea pentru cererile de alocaþii care vor
fi prezentate dupã intrarea în vigoare
a mecanismului. Este important cã
pentru lucrãtorii stabiliþi în Marea
Britanie care primesc deja alocaþii
pentru copiii rãmaºi acasã indexarea
se va putea aplica doar începând cu
anul 2020", a anunþat el.
Preºedintele a subliniat cã aceste
reglementãri nu intrã automat în vigoare, ci vor fi supuse încã unui proces legislativ, iar mecanismul de indexare nu va fi extins de la alocaþiile
pentru copil la alte prestaþii sociale.
Liderii statelor membre UE au
ajuns la un acord, vineri searã, privind termenii menþinerii Marii Britanii în Uniunea Europeanã, documentul conþinând o clauzã care va permite limitarea indemnizaþiilor sociale ale
angajaþilor comunitari strãini, în anumite condiþii.

PSD cere demisia ministrului Sãnãtãþii pentru proasta gestionare a crizei din Argeº
Liderii PSD au finalizat textul moþiunii simple
“Guvernul tehnocrat este puternic virusat! ªi frustrat! ªi nevaccinat!”, care va fi depusã împotriva
ministrului Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº-Cadariu,
documentul urmând sã fie discutat mâine, în cadrul ºedinþei Biroului Permanent Naþional al PSD.
Conform draftului moþiunii, obþinut de Mediafax,
PSD îi cere ministrului Sãnãtãþii sã îºi dea demisia,
pentru cã a demonstrat cã nu este capabil sã gestioneze o crizã precum cea care a izbucnit la Argeº.
„Dacã nu sunteþi în stare sã aflaþi cauza îmbolnãvirilor, sã coordonaþi modul de intervenþie, sau mãcar sã comunicaþi cetãþenilor mãsurile ce se impun,
este cazul sã recunoaºteþi cã nu aveþi capacitatea
de a gestiona un sistem medical ºi sã lãsaþi profesioniºtii sã intervinã! Sãnãtatea nu este o joacã, domnule ministru, ci un lucru fundamental pentru România! Pânã nu este prea târziu, faceþi un gest de
onoare ºi plecaþi, copiii noºtri meritã un sistem medical care sã intervinã la timp, meritã implicare totalã, ceea ce dumneavoastrã aþi arãtat cã vã lipseºte
cu desãvârºire! Ajunge cu experimentele, cu diletantismul ºi nepãsarea, spre binele copiilor noºtri!”,
se mai aratã în draftul moþiunii depuse de PSD.
Pe de altã parte, liderii PSD cer continuarea politicilor asumate de guvernul Ponta. „Vã solicitãm,
domnule ministru, sã respectaþi ºi sã definiþi în
perioada imediat urmãtoare programele de intervenþii asumate de PSD vizând: promovarea alãptãrii, profilaxia malnutriþiei la copii cu greutate micã
la naºtere, alimentaþia sãnãtoasã ºi profilaxia obe-

zitãþii la copil, creºterea accesului la îngrijiri adecvate în unitãþi regionale pentru nou-nãscuþi cu risc
de deces neonatal, întãrirea capacitãþii de screening neonatal, actualizarea/elaborarea ghidurilor
de practicã inclusiv pentru asistenþii medicali comunitari, moaºe cu promovarea managementului
integrat al bolilor copilului, formarea personalului
din asistenþa medicalã primarã, maternitãþi, ONG”,
se aratã în moþiunea simplã.
În draftul moþiunii, PSD are trei puncte în care îi
solicitã ministrului Sãnãtãþii sã ia mãsuri de urgenþã pentru reformarea sistemului sanitar în aºa fel
încât sã preîntâmpine cazuri precum cel al bebeluºilor de la Argeº.
”În primul rând, întãrirea capacitãþii administrative ºi de intervenþie a Ministerului
Sãnãtãþii în problemele de sãnãtate publicã
prin: reorganizarea sistemului de sãnãtate
publicã din România astfel încât sã existe
capacitatea de inspecþie ºi control pentru
identificarea, eradicarea ºi prevenirea focarelor ce reprezintã pericole pentru sãnãtatea publicã a românilor!
În al doilea rând, este imperios necesarã
definirea unor protocoale ºi proceduri de
funcþionare ale sistemului de sãnãtate publicã, a unor standarde minimale ce trebuie
îndeplinite de fiecare furnizor de servicii medicale, de la medicul de familie, ambulatoriile de specialitate, spitale care sã aibã ca ºi
scop pe lângã tratarea cazurilor apãrute ºi

informarea populaþiei cu un set minimal de cunoºtinþe necesare.
Totodatã, este necesarã stabilirea la nivelul guvernului României a procedurilor necesare pentru
constituirea unui centru unic de coordonare interministerial pentru problemele de sãnãtate publicã
care sã reuneascã toate domeniile implicate în rezolvarea cazurilor ºi prevenirea apariþiei altor cazuri în care sã participe reprezentanþii domeniilor
conexe: agriculturã, mediu, administraþie, alte instituþii, pe lângã domeniul medical, similar departamentului pentru situaþii de urgenþã”, sunt cele
trei puncte solicitate de PSD.
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Walesa se apãrã!
MIRCEA CANÞÃR
Acuzat, deunãzi, de colaborarea cu fostele servicii secrete comuniste (SB) din þara sa, în anii
’70, deþinãtorul Premiului Nobel pentru pace, Lech Walesa, aflat în vizitã în Venezuela, a
dezminþit, vineri, toate acuzaþiile, declarând pe blogul sãu personal: “Nu am colaborat cu
SB, nu am primit bani ºi nu
am fãcut rapoarte scrise sau
orale”. Scandalul e imens.
Lech Walesa, liderul sindicatului anti-comunist Solidarnosc,
este acuzat cã a fost informator
al serviciilor secrete poloneze –
Sluzba Bezpieczenstwa –, tocmai el, care a fost ales apoi cu
74%, primul preºedinte al Poloniei post-comuniste. În 1995,
când ºi-a dorit al doilea mandat,

a fost învins, paradoxal, de Aleksander Kwasniewski, din partea
social-democraþilor, un fost lider
al tineretului comunist din Polonia, Pe urmã, în 2000, când Lech
Walesa a mai încercat o candidaturã, a obþinut doar 1,1% din
voturi, la scrutinul prezidenþial.
De unde a plecat toatã nebunia?
La domiciliul generalului Czeslaw Kiszezak, fost ºef al SB ºi
fost ministru de Interne, decedat anul trecut, s-ar fi gãsit mai
multe documente pe care soþia
acestuia voia sã le valorifice la
Institutul Polonez al Memoriei
Naþionale (IPN). Lukasz Kaminski, director IPN, care se
ocupã de crimele naziste ºi comuniste, a convocat o conferinþã de presã, dezvãluind un an-

gajament de mânã al lui Lech
Walesa botezat “Bolek” ºi “dosarul sãu personal”. În horã a intrat ºi preºedintele þãrii, Andrezj
Duda, care citeazã o carte scrisã de doi istorici, consideraþi a
se baza pe “probe solide”. Posibila colaborare a lui Lech Walesa cu SB este o temã de dezbatere în Polonia dupã 1990. Ea
este extrem de “dragã” celor de
la PiS-ul lui Lech Kaczynski, ºi
are în opozantul anti-comunist
Krzystof Wyszowsky un adversar al Lech Walesa, un acerb
susþinãtor, acesta declarând cã
“nu deþinãtorul Premiului
Nobel pentru pace a rupt cu
SB, ci SB a fãcut-o pentru cã
dãdea rapoarte fictive ºi încasa necuvenit între 150 ºi

250 euro” (la valoarea actualã
a zlotului). Sã nu omitem cã primele acuzaþii contra liderului istoric al “Solidaritãþii” au fost lansate în 1992 de ministrul de interne de atunci Antoni Macierewicz,
actualul ministru al apãrãrii ºi
apropiat colaborator al lui Kaczynski. Parcã se leagã lucrurile.
În anul 2000, un tribunal din Varºovia a albit trecutul lui Lech
Walesa. Numai cã aceastã decizie nu convine PiS, care o þine
langa cu teza conform cãreia în
1989 cãderea regimului de la
Varºovia nu a fost decât opera
serviciilor secrete poloneze, pentru a permite ex-comuniºtilor sãºi pãstreze puterea. O tezã pe
care majoritatea opozanþilor anticomuniºti polonezi o considerã

absurdã, fiindcã în discuþie ar
trebui introdus Vaticanul ºi nu
numai. Lech Walesa, acum în
vârstã de 72 de ani, nu rãmâne
dator ºi afirmã cã pentru a se
menþine la putere actualul guvern polonez, are nevoie de duºmani. A fãcut promisiuni populiste, pe care nu le poate onora.
Multe þãri europene traverseazã o crizã de legitimitate a democraþiei lor, dar nimeni nu îºi
imagina cã în rândul acestora ar
putea fi menþionatã ºi Polonia
“consideratã elevul fruntaº al
estului în UE”. Dacã Lech Walesa a fost “agent comunist” este
mai degrabã neverosimil, deºi în
faþa probelor peremptorii, prudenþa este recomandabilã.

diligence) furnizorilor ºi (iii) pãstrarea documentelor justificative în
ce priveºte furnizorii ºi clienþii. El
contribuie activ la eforturile internaþionale de stopare a despãduriri-

lor ºi a degradãrii pãdurilor, de conservare a biodiversitãþii ºi de combatere a schimbãrilor climatice.
MARGA BULUGEAN

“Salamul de Sibiu” a devenit
cel de-al doilea produs românesc
inclus în registrul celor ce poartã
denumirea de “Indicaþie Geograficã Protejatã” (IGP). Comisia Europeanã a aprobat, recent, cererea de înregistrare depusã de autoritãþile române în acest sens.
Acest tip de salam este un preparat din carne crudã, uscat, asemãnãtor cârnatului, acoperit cu un
strat subþire de mucegai. El este
produs în Bucureºti ºi în judeþele

Bacãu, Braºov, Covasna, Cãlãraºi,
Ilfov, Prahova ºi, dupã cum sugereazã ºi numele, Sibiu. Primele
referiri la producþia ºi comercializarea lui dateazã din secolul al
XIX-lea, el fiind denumit iniþial
“Salam de iarnã”. “Salamul de
Sibiu” se alãturã celor peste 1.300
de produse deja protejate în Uniunea Europeanã. Lista acestora
poate fi consultatã în baza de
date DOOR.
MARGA BULUGEAN

UE, cu ochii pe combaterea
exploatãrilor forestiere ilegale
Uniunea Europeanã este pe drumul cel bun în ce priveºte combaterea exploatãrilor forestiere ilegale ºi a comerþului cu produse din lemn provenite din astfel de surse, însã sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunãtãþirea situaþiei din domeniu.
Datele sunt cuprinse în cel mai
recent raport privind punerea în
practicã a Regulamentului (UE) nr.
995/2010, ce stabileºte obligaþiile
operatorilor ce introduc pe piaþã lemn
ºi produse din lemn. Ele aratã cã majoritatea acestora au luat progresiv
mãsuri de garantare a legalitãþii propriilor furnizori ºi cã a crescut gradul de conºtientizare în rândul consumatorilor în ce priveºte tãierile ilegale de pãduri. De asemenea, þãrile
producãtoare au fost încurajate sã

dezvolte sisteme de evaluare a respectãrii normelor. Însã, atât statele
membre, cât ºi sectorul privat trebuie sã acþioneze în continuare pentru punerea în aplicare eficientã ºi în
mod real a Regulamentului.
„S-au înregistrat progrese ºi în
ce priveºte numãrul de state membre care nu respectau normele europene, acesta scãzând de la 18 în
iulie 2014, la doar 4 în iunie 2015.
Printre acestea din urmã se aflã
ºi România, iar Comisia Europea-

nã a lansat contra ei o procedurã
referitoare la încãlcarea obligaþiilor de stat membru (infringement),
în luna septembrie 2015”, se precizeazã într-un comunicat de presã al Comisiei Europene, reprezentanþa în România.
Regulamentul (UE) nr. 995/
2010 stabileºte trei obligaþii principale: (i) interzicerea plasãrii pe
piaþã a lemnului recoltat ilegal sau
a produselor derivate din acesta,
(ii) verificarea antecedentelor (due

Dan Cherciu va candida independent
la Primãria Craiova
Partidul M10 Craiova a anunþat la finalul acestei sãptãmâni candidatul pe care îl susþine pentru
primãria oraºului Craiova. Dan Cherciu este candidat independent, susþinut de M10.

Candidatura lui Dan Cherciu a
fost lansatã la o întâlnire regionalã
a membrilor M10, la care au participat ºi membri din conducerea naþionalã. „Candidez pentru cã vreau
ca oraºul Craiova sã nu mai fie locul din care se pleacã. Astãzi ora-

ºul se depopuleazã, oamenii nu
doar cã nu mai vin, dar pleacã.
Vreau ca oraºul Craiova sã fie al
oamenilor, nu al intereselor corupte. Vreau sã contribui la schimbarea acestei situaþii. Îmi doresc sã

vinã alãturi de mine ºi de M10
ºi alte partide politice ºi asociaþii civice formate din oameni de
bunã calitate care vor sã schimbe Craiova în bine”, spune Dan
Cherciu.
Dan Cherciu este antreprenor ºi are experienþã de consilier local în douã mandate. Domnul Cherciu este nãscut în Craiova, de profesie inginer, tatãl a
doi bãieþi, a lucrat în cercetare
ºtiinþificã, apoi a decis sã înceapã încã din anii 1990 propria lui afacere în domeniul IT
ºi automatizãri industriale. „Craiova este oraºul în care am avut
împliniri. Aº vrea ca cei doi bãieþi
ai mei sã rãmânã în Craiova ºi sã
trãiascã cu plãcere aici. Sunt nãscut în Craiova, toatã evoluþia mea
este legatã de acest oraº”, adaugã
Dan Cherciu.
MARGA BULUGEAN

„Salamul de Sibiu”,
protejat de UE
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Arest menþinut pentru doi dintre craiovenii
prinºii cu haºiº în parcare la Lidl
Doi dintre cei trei craioveni arestaþi preventiv la începutul lunii decembrie pentru trafic de droguri de risc au fost menþinuþi dupã gratii, în baza hotãrârii de vineri a Tribunalului Dolj. Cel de-al treilea,
fiul unuia dintre inculpaþi, chiar cel prins
Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, vineri, 19 februarie a.c.,
arestarea preventivã pentru doi dintre craiovenii arestaþi la începutul
lunii decembrie pentru trafic de
droguri de risc: „Menþine mãsura
arestãrii preventive dispusã faþã de
inculpaþii Deliu Cristian ºi Bãlan
Marius Gabriel. Menþine mãsura
controlului judiciar dispusã faþã de
inculpatul Deliu Cãtãlin. Respinge cererea de înlocuire a mãsurii
arestului preventiv cu mãsura controlului judiciar formulatã de inculpatul Bãlan Marius Gabriel ca
nefondatã. Respinge cererea de
înlocuire a mãsurii arestului preventiv cu mãsura controlului judi-

în parcarea hipermarketului Lidl în timp
ce încerca sã vândã aproximativ jumãtate de kilogram de haºiº cu suma de 10.000
lei, este sub control judiciar. Dosarul este
analizat acum în procedura de camerã preliminarã la Tribunalul Dolj.

ciar formulatã de inculpatul Deliu Cristian ca nefondatã. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
camera de consiliu de la
19.02.2016”, se aratã în hotãrârea instanþei.
Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã cu un procuror al DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, au organizat, la începutul lunii decembrie, o acþiune vizând destructurarea unei grupãri de traficanþi de
droguri de risc. Astfel, în baza informaþiilor pe care le aveau, poliþiºtii antidrog l-au prins în flagrant,

în parcarea hipermarketului Lidl,
joi, 3 decembrie 2015, pe Cãtãlin
Deliu, de 17 ani, din Craiova, în
timp ce încerca sã vândã o jumãtate de kilogram de haºiº contra
sumei de 10.000 lei. Imediat dupã
flagrant, oamenii legii au descins
ºi la Marius Gabriel Bãlan, de 22
de ani, din Craiova, dar ºi la tatãl
tânãrului prins cu drogurile, Cristian Deliu, de 43 de ani, fiind percheziþionatã ºi locuinþa acestuia din
Bistreþ. În urma percheziþiilor, oamenii legii au mai gãsit ºi ridicat
alte 60 de grame de canabis, dar ºi
un pistol letal, de calibrul 6 mm ºi
9 cartuºe cu glonþ. Cei trei au fost
duºi la sediul DIICOT – Serviciul

Lãsat fãrã permis dupã ce a fost prins
cu 1112
12 km/h pe „Calea Severinului”
Un bãrbat de 30 de ani din
comuna Cârcea a rãmas fãrã
permisul de conducere pentru
3 luni dupã ce, în cadrul unei
razii organizate de poliþiºtii de
la Rutierã la acest sfârºit de
sãptãmânã, a fost prins circulând pe Calea Severinului din
Craiova cu 112 km/h. În total,
99 de ºoferi au fost sancþionaþi pentru vitezã excesivã.
Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, la
acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii rutieri doljeni au organizat, pe principalele
drumuri din judeþul Dolj, o amplã acþiune
pentru prevenirea accidentelor rutiere
generate de nerespectarea de cãtre conducãtorii auto a regimului legal de vitezã.

Teritorial Craiova, au fost audiaþi
de procurorul de caz, fiind reþinuþi
pe bazã de ordonanþã pentru 24 de
ore. Pe 4 decembrie au fost prezentaþi Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivã pentru
30 de zile, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea
celor trei, sub acuzaþiile de trafic
de droguri de risc, introducere în
þarã de droguri de risc ºi constitui-

re de grup infracþional organizat.
Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cercetãrile ºi i-au trimis în judecatã
pe cei trei, împreunã cu o altã persoanã, Alissa Deliu, pentru comiterea infracþiunii de trafic internaþional de droguri de risc. Dosarul,
înregistrat la Tribunalul Dolj pe 21
ianuarie a.c., ºi a intrat în procedura camerei preliminare.

Razie de noapte în baruri

În cadrul acþiunii, poliþiºtii au constatat
ºi aplicat 159 de sancþiuni contravenþionale, valoarea amenzilor fiind de peste 31 000
lei. Dintre acestea, 99 de sancþiuni au fost
aplicate unor conducãtori auto care au circulat cu vitezã neregulamentarã. De asemenea, poliþiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce 11
permise de conducere ºi au retras douã
certificate de înmatriculare.
Astfel, în cadrul acþiunii, poliþiºtii rutieri l-au depistat pe Constantin C., de 30
de ani, din comuna Cârcea, în timp ce
conducea un autoturism pe Calea Severinului din Craiova, cu viteza de 112 km/h.
„Tânãrul a fost sancþionat cu amendã în
cuantum de 945 lei ºi i s-a reþinut permisul de conducere în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce pentru 90 de zile”,
a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ Dolj
au organizat, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, o acþiune în municipiul Craiova
ºi comuna Breasta, pentru prevenirea activitãþilor ilicite din domeniul alimentaþiei
publice ºi dreptului de autor.
Astfel, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
în cadrul raziei, oamenii legii au verificat
12 unitãþi de alimentaþie publicã din Craiova ºi Breasta. În urma controalelor, poliþiºtii doljeni au constatat douã fapte de
naturã penalã ºi alte 4 de naturã contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi în valoare de 46 000 lei.
De asemenea, oamenii legii au confiscat
ºi 2.300 lei care nu au putut fi justificaþi
prin datele înscrise în documentele emise
cu aparate de marcat electronice fiscale.
Astfel, potrivit IPJ Dolj, în cadrul controlului efectuat la punctul de lucru al unei

societãþi comerciale din Craiova, poliþiºtii
au constatat cã în incinta localului de alimentaþie publicã se difuzau opere muzicale
piratate, pentru care nu aveau licenþã. Poliþiºtii au întocmit în cauzã un dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunilor de difuzare
de opere muzicale piratate ºi fãrã licenþe
din partea titularilor drepturilor de autor.
În plus, în urma verificãrilor efectuate
la punctul de lucru al unei societãþi comerciale din comuna Breasta, a fost identificatã suma de 2.108 lei care nu a putut
fi justificatã prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau
chitanþe. Societatea a fost sancþionatã contravenþional cu amendã în cuantum de
3.000 lei, dispunându-se totodatã ºi confiscarea sumei de 2.108 lei, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
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Biserica din satul
Valea Stanciului,
renovatã dupã 60 de ani
Monument istoric, ridicatã la 1793, biserica din satul Valea Stanciului este aºezatã în
cimitirul vechi al localitãþii. Deºi vãzutã din
exterior nu pare foarte mare, lãcaºul de cult
este un adevãrat reper de spiritualitate pentru
localnici din întreaga comunã. Autoritãþile,
împreunã cu preotul paroh, au fãcut toate
demersurile pentru a salva aceastã strãveche
bisericã ºi, de anul trecut, au început lucrãrile de consolidare ºi refacere a picturii. În
egalã mãsurã, a fost recondiþionatã ºi biserica
din satul Horezu-Poenari, fiind necesare doar
mici retuºuri.
Biserica poartã hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavril” ºi este
aºezatã pe un mal ridicat al Jiului,
râul curgând liniºtit la numai câteva
sute de metri. Este înconjuratã de
mormintele celor care au plecat dintre localnici ºi impresioneazã prin
simplitate. Intrarea spre lãcaºul de
cult se face trecând pe sub o clopotniþã înaltã, din cãrãmidã, vopsitã în alb, pe zidul cãreia vremea ºia pus amprenta. „Clopotniþa este
foarte veche ºi vrem sã o renovãm
ºi pe ea. Nu s-a mai intervenit de
zeci de ani ºi erau necesare niºte
lucrãri de reabilitare pentru cã ne
mândrim cu acest monument”, nea spus preotul paroh Cornel Ticã.
În corpul clopotniþei se aflã unul
dintre cele mai valoroase obiecte, un
clopot de mari dimensiuni care bate,
în fiecare duminicã, de mai bine de
o sutã de ani.

Biserica a fost construitã
în anul 1793
Biserica a fost construitã în anul 1793, din donaþiile boierilor Târnoveni, dupã spusele preotului, care ne ºi conduce în
incinta bisericii. O lespede grea, din piatrã, care s-a pãstrat
de-a lungul timpului, este amplasatã în interiorul bisericii, pe

partea dreaptã cum intri. Se presupune cã, sub altar, s-ar afla
ºi mormintele ctitorilor. Dupã moda veche, lãcaºul de cult
este acoperit cu ºindrilã, îmbinatã cu cuie din lemn, toate
aceste elemente de construcþie fiind pãstrate pentru autenticitate. Pentru protecþie însã, ºindrila a fost acoperitã ºi cu tablã. „Un mare avantaj pentru noi a fost cã s-a pãstrat acest
acoperiº, realizat cu cuie din lemn ºi ºindrilã, fiindcã dã un
grad mai mare de rezistenþã. Iar noi am pãstrat totul”, a mai
spus preotul Cornel Ticã.

Picturile sunt executate din fonduri locale
Pentru cã se ajunsese într-un stadiu de degradare avansat,
mai ales în ceea ce priveºte picturile, Primãria Valea Stanciului a luat decizia de a începe lucrãrile de restaurare a monumentului istoric. „Ne-a luat destul de mult timp pânã ce am
obþinut avizele de la Ministerul Culturii, fiindcã biserica este încadratã
ca monument istoric, ºi, în cele din
urmã, am reuºit sã demarãm lucrãrile. De anul trecut suntem în ºantier
ºi sperãm ca anul acesta sã se finalizeze”, a mai precizat preotul paroh.
Lucrarea de consolidare a lãcaºului
de cult a fost fãcutã din banii donaþi
de enoriaºi, iar pictura care se executã acum este realizatã din bani de
la bugetul local. „Aºa cum am fãcut
ºi cu bisericile din alte sate ale comunei, am alocat bani pentru a reabilita acest monument istoric. Este un
lãcaº de cult foarte important pentru
întreaga comunitate, are peste 200 de
ani de existenþã continuã ºi oamenii
þin foarte mult la aceastã bisericã, o
adevãratã legãturã între generaþii pentru cã aici s-au botezat, dar ºi aici ºiau înmormântat pãrinþii ºi bunicii”, a
mãrturisit, la rândul lui, primarul comunei Valea Stanciului, Ovidiu Gîngioveanu.

Fresce în stil brâncovenesc
Biserica este deja pictatã în mare
parte, fiind în totalitate opera pictorului de biserici Adrian Bãnicã. Pictura care se realizeazã acum este una în stil brâncovenesc, în care predominã culoarea albastru marin. Preotul
Cornel Ticã ne-a arãtat ºi bucãþile de foiþã din aur care au fost
comandate ºi au ºi sosit, cu aceste materiale urmând sã fie
poleite uºile sfinte ale altarului, precum ºi aura tuturor sfinþilor care sunt redaþi pe pereþi ºi pe cupolã. Podeaua a fost ºi ea
refãcutã complet, materialul folosit fiind lemnul, peste care
va fi aºternutã o mochetã, ºi ea deja achiziþionatã. Candelabrul vechi din mijlocul bisericii a fost pãstrat ºi va fi recondiþionat pentru a se i reda strãlucirea de altãdatã. Pentru a se
încadra în stilul vechi al bisericii, uºa de la intrare va fi lucratã
în lemn. Pe exterior, biserica va fi repictatã, respectându-se
vechile amplasamente.

Biserica din Horezu Poenari a fost ºi ea reabilitatã

Biserica din Horezu Poenari

ªi biserica din satul Horezu Poenari a fost refãcutã, fiind
necesare acum doar câteva mici retuºuri pentru a fi gata. ªi
aici, pictura a fost refãcutã, cele douã icoane ale Sfinþilor
Arhangheli Mihai ºi Gavril, deosebit de frumoase, întâmpinându-te de la intrate. Cu totul, lãcaºul de cult este unul deosebit, inclusiv curtea care este, deopotrivã, îngrijitã ºi reamenajatã. „S-a lucrat foarte mult ºi la aceastã bisericã. Picturile
sunt frumoase ºi curtea bisericii aratã acum bine. Mai sunt
câteva aspecte care trebuie retuºate, ºi mã refer la fereastra
din turla bisericii, dar vom remedia ºi aceste lucruri”, a mai
spus primarul Ovidiu Gîngioveanu. Într-adevãr, o stare de
liniºte te cuprinde de cum deschizi portiþa micã de la intrare ºi
pãºeºti în curtea bisericii, care este împodobitã frumos cu
icoane luminoase.
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actualitate
Comerþul alimentar, împãnat cu minciuni sfruntate

Inspectorii pentru protecþia consumatorilor
desfiinþeazã reclamele la alimente
În perioada 11-15 ianuarie 2016, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor a desfãºurat, la nivel naþional, o acþiune de control de verificare a
existenþei la comercializare a unor produse ce prezentau pe etichete/ambalaje
afirmaþii care pot induce în eroare consumatorii, respectiv “Nr. 1 în Romania”,

Rezultatele controlului sunt
spectaculoase prin concluziile la
care s-a ajuns. Astfel, un fost controlaþi 215 operatori economici,
constatându-se abateri la un numãr
de 134 (62 %) de la prevederile
legale, în vigoare privind protecþia
consumatorilor. S-a dispus oprirea
temporarã de la comercializare de
produse alimentare, în valoare de
circa 293.000 lei. S-a dispus oprirea definitivã de la comercializare
de produse alimentare, în valoare
de 273 lei, care prezentau data
durabilitãþii minimale depãºita sau
caracteristici care le fãceau improprii consumului uman. S-au aplicat 134 de sancþiuni contravenþionale constând în 96 amenzi contravenþionale, însumând 423.000
lei, pentru încãlcarea reglementãrilor privind protecþia consumatorilor, ºi 38 avertismente.

“Nr. 1 în lapte – sursa Nielsen – în România”, “Fãina nr. 1 din România”, “Nr. 1 din
2002 în preferinþele românilor”, “Nr. 1 in
România dupã volumul vânzãrilor”. Rezultatele controlului au fost tulburãtoare:
nu existã niciun studiu de piaþã care sã
susþinã mesajele publicitare ºi nu au fãcut
decât sã inducã în eroare cumpãrãtorii!

nã de secarã mãciniº integral,
pungi 1kg/ 2 kg, este prezentã pe
toate laturile ambalajului menþiunea „Fãina nr.1 din România”,
afirmaþie care nu era susþinutã de
studii în acest sens, care sã dovedeascã o clasare a produsului
pe locul I ºi care sã fie de actualitate, la fãinã albã superioarã 000,
pungi 1kg/ 2 kg era prezentã inscripþionarea pe ambalaj informa-

þia cã ar fi numãrul “1”, fãrã o
altã menþiune care sã se refere la
semnificaþia acestei cifre.
La iaurt natural 3% grãsime,
se prezenta pe ambalaje informaþia “Nr. 1 în lapte – sursa Nielsen
– în România”, în acelaºi câmp
vizual fiind înscrisã si informaþia
“Potrivit A C Nielsen, …. este cel
mai vândut lapte ca volum, în România, ianuarie-septembrie 2015”.
Urmare a verificãrilor, studiul efectuat de Nielsen claseazã marca respectivã pe locul 1 în România în
lapte, iar iaurtul fiind un produs
lactat acidofil, studiul nereferinduse la acest produs, dar ºi perioada
la care se fãcea referire nemaifiind de actualitate. O situaþie aproape similarã ºi la laptele de 1 litru, la
comercializare cu procentele de
grãsime 0,1%, 1,5%, 3,5%, pe ale
cãror ambalaje exista înscrisã informaþia “Nr. 1 în lapte în România (sursa Nielsen), dar ºi informaþia „…. este cel mai vândut lapte
ca volum în România în perioada
ianuarie-septembrie 2014”, fãrã a
se preciza la care dintre sortimente se referã studiile, iar perioada la

Numãrul 1 în România,
vorbe în vânt!

Etichete stupide ºi la salamul
de Sibiu

Salam þãrãnesc cu ºuncã avea
ataºatã o etichetã cu elementele de
identificare ale produsului ºi suplimentar informaþia “Nr. 1 în România”, afirmaþie susþinutã prin
invocarea „volume vânzãri în categoria salam, conform Nielsen,
august 2011-martie 2012, Total
România”, astfel, studiul nefiind de
actualitate. Produsul Salam Sibiu
era comercializat sub formã de
batoane preambalate în folie, pe
care era aplicatã eticheta autocolantã cu inscripþia “Nr. 1 în România” – sursa MEMRB&Nielsen.
Cel mai vândut salam de Sibiu ca
volum ºi valoare începând cu
2009”, astfel consumatorii nefiind
informaþi dacã perioada de evaluare
este de actualitate. Pentru salam
Sãsesc, gãsit la comercializare sub
forma de batoane, diferite cantitãþi nete, diferite sortimente, care
prezenta pe etichetã informaþia “Nr.
1 in România – volume în vânzãri
în segmentul salam fiert ºi afumat,
conform MEMRB în perioada ianuarie 2007 – iulie 2011, iar perioada de evaluare nefiind de actualitate. Salam Sãsesc 300 g, prezenta pe ambalaj sintagma “Nr. 1
din 2002 în preferinþele românilor”.

Ce scuze gãsesc producãtorii?

La solicitarea justificãrii utilizãrii acestei sintagme, producãtorul
a transmis o adresã prin care se

Principalele nereguli constatate: la fãinã de grâu 000 albã superioarã/ Fãinã de grâu integralã/fãi-

CFR: Reduceri de 50%
pentru bilete, de Dragobete
CFR Cãlãtori pune în vânzare bilete la
jumãtate de preþ, pe 24 februarie, de Dragobete, iar îndrãgostiþii vor avea posibilitatea sã-ºi declare public dragostea, la megafonul din Gara de Nord. Prin oferta „Plimbaþi-vã în doi!! Jumãtate tu, jumãtate noi!”,
reducerea este de 50% din tariful biletului
întreg ºi se acordã la cumpãrarea a douã
bilete pentru acelaºi tren InterRegio. Oferta este disponibilã exclusiv la casele de bilete din staþiile ºi agenþiile CFR, potrivit unui

care se fãcea referire nemaifiind
de actualitate.

comunicat de presã remis Mediafax. Totodatã, îndrãgostiþii au posibilitatea sã-ºi declare public dragostea, la megafonul din
Gara de Nord. “Declaraþii de dragoste… la
megafon!” este un eveniment creat pe Facebook, la care se pot înscrie cei care doresc sã-i facã o surprizã persoanei iubite
sau chiar sã punã la cale o cerere în cãsãtorie altfel. Mesajele de dragoste se pot
posta pânã la data de 24 februarie, ora 18.00,
conform regulamentului.

precizeazã ca mesajul a fost elaborat în urma studiilor de piaþã realizate ºi cã expresia de mai sus
„nu este de natura sã inducã în
eroare consumatorii, nefiind altceva decât indicarea poziþiei ocupatã
de marcã într-un top al notorietãþii
mãrcilor ºi de produsul în sine (Salam Sãsesc), în topul vânzãrilor”.
În continuare se discutã de marca
ºi notorietatea acesteia, de premiile obþinute de brand în perioada
2009-2014 ºi de rezultatele unor
studii care aratã cã produsele sunt
folosite de 21% din consumatorii
de produse din carne.
Toate aceste justificãri, deºi pot
fi reale, în general, nu au relevanþã
pentru produsul Salam Sãsesc, ba,
mai mult, intra în conflict cu afirmaþiile altor producãtori despre
salamul cu ºuncã þãrãnesc. Despre
Salamul Sãsesc, firma prezintã
rezultatele studiului Nielsen din
iulie 2015 din care reiese cã produsul deþine primul loc în topul
vânzãrilor de produse din categoria produse din carne fiert afumate. Totuºi aceasta nu se regãseºte pe etichetã, aici fiind scris
„nr. 1 din 2002 în preferinþele
românilor”. În concluzie, nu s-a
demonstrat veridicitatea informaþiei incluse pe eticheta Salamului
Sãsesc, putându-se considera cã
sunt întrunite condiþiile unei
practici comerciale incorecte faþã
de consumatori, aceºtia fiind influenþaþi în alegerea lor prin informaþiile furnizate pe eticheta în
mod eronat (nedemonstratã).
VALENTIN CEAUªESCU

MAI îºi invitã angajatele
la un concurs de Miss
Ministerul Afacerilor Interne organizeazã, online, un concurs de Miss la care pot
lua parte angajate din structurile ministerului. “Vã invitãm sã alegem împreunã fotografia care va fi coperta paginii noastre în
perioada 1-8 martie a acestui an! Timp de o
sãptãmânã, veþi avea ocazia sã le vedeþi ºi sã
le apreciaþi pe colegele noastre de la Poliþia
Românã – www.politiaromana.ro, Jandarmerie, Poliþia de Frontierã Românã, IGSU –
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, România, Departamentul pentru Si-

tuaþii de Urgenþã, Academia de Poliþie „A.I.
Cuza” sau de la alte structuri ale ministerului. Cea mai apreciatã fotografie a colegelor
noastre va fi coperta paginii Facebook a MAI
ºi va fi publicatã pe coperta ediþiei din martie a Revistei Pentru Patrie. Aºteptãm ºi alte
fotografii ale colegelor noastre (în uniformã+ nume, prenume ºi unitatea din care face
parte) prin mesaj privat. Acestea vor fi publicate în fiecare zi, pânã pe data de 27 februarie”, se aratã în anunþul publicat contul
de Facebook al MAI.
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In Memoriam Umberto Eco

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Pe Umberto Eco, decedat vineri noaptea în somptuoasa sa locuinþã de la Milano, am pierdut ocazia rarisimã de a-l
cunoaºte în persoanã când, pe la finele
anilor ‘90, poposea la Bucureºti, la Târgul de Carte ºi, apoi, la Constanþa unde
avea sã i se acorde distincþia de Doctor
Honoris Causa, la invitaþia ºi la propunerea prietenului sãu danubian Marin
Mincu. Îi tradusesem douã cãrþi ºi i-am
transmis, pe când mã aflam la Perugia,
propunerea de a-i traduce „Semiotica e
filosofia del linguaggio”, pe care o gãsisem într-o librãrie ºi a cãrui lecturã mã
copleºise. De acord în principiu, ar fi
urmat sã-l vizitez, la Bologna ori la Milano pentru discuþii. Mi s-a pãrut cã avea
alte opþiuni.
N-a fost sã fie.
L-am urmãrit, într-un interviu-documentar TV luat de un tânãr jurnalist argentinian în apartamentul sãu milanez
printre zecile de rafturi de cãrþi, relatându-ºi teama unei posibile catastrofe pe

care greutatea imensei sale biblioteci ar
fi putut s-o provoace blocului în care
locuia. Vivace, de o afabilitate cuceritoare, proba o fineþe a detaliilor culturale ºi bibliofile pe care ironismul sãu proverbial o potenþa cu un gust al sagacitãþii ce nu excludea un soi de tandreþe de
benedictin al înþelepciunii.
Vestea dispariþiei sale, fie ºi la venerabila vârstã de 84 de ani, a inundat, ieri ºi
azi, întreaga planetã mediaticã. Dificil de
clasificat (medievist în prima tinereþe, dar
rãmas fidel pânã la sfârºit studiului acestei epoci pe care a scos-o de sub proasta
reputaþie de ev întunecat, condotier în ale
jurnalismului televiziv pe la începutul RAI,
teoretician ºi critic de o anvergurã fãrã
precedent în Italia ºi în lume, publicist
atipic prin rubrica „La Bustina di Minerva” pe care a susþinut-o sãptãmânal din
1985 ºi pânã cu câteva zile înaintea decesului, ca sã nu mai vorbim de romanele sale ce-au bãtut toate recordurile de
vânzare la concurenþã cu albumele unor

celebri cantautori ºi a unor faimoase formaþii de rock), Umberto Eco a fost în
acelaºi timp ºi o somitate academicã, un
fondator de discipline universitare ºi de
instituþii de profil.
Am scris, în repetate rânduri, articole
ºi eseuri pornind de la sugestiile, suculente ºi incitante, din intervenþiile sale publice, unele aºezate sub spectrul unui imperativ moral ºi civic atât de rar în cultura de astãzi. Ultima datã, recent, era vorba de pledoaria sa pentru lecturã, susþinutã ºi de convingerea, polemicã în cel
mai înalt grad, cã, departe de a dispãrea,
cartea (tipãritã) are un viitor sigur. La fel,
i-am împãrtãºit opinia, nu mai puþin polemicã, despre existenþa unei categorii a
„imbecililor” generaþi ºi întreþinuþi de reþelele de socializare.
Într-una din ultimele sale „scrisori ale
Minervei”, gãzduite de sãptãmânalul
L’Espresso, o formulare cãpãta verdictul unei axiome de impedanþã kantianã:
„Cine nu citeºte, la 70 de ani va fi trãit o

singurã viaþã. Cine citeºte va fi trãit 5000
de ani”.
Ultima sa carte, „Anno Zero”, apãrutã
anul trecut, ambientat în anul de graþie
1992, anul Tangentopoli ºi al „Mâinilor
curate”, cadrul e al unei redacþii a unui
ziar în care dovezile judiciare sunt amestecate cu un gust al ironiei ºi al parodiei
ce seduc ºi înfurie cititorul.
ªi cum Eco nici nu ne putea pãrãsi altcumva, a lãsat în manuscris, o carte, cu
un titlu intraductibil (obscur adicã ºi pentru italianul de rând) “Pape Satàn Aleppe”, în care sunt adunate articolele sale
din L„Espresso” apãrute sãptãmânal din
2000 ºi pânã cu doar douã sãptãmâni în
urmã. Titlul este, fireºte, împrumutat din
Dante unde nu e mai puþin obscur.
Teza sa din aceastã carte, testamentarã ca ºi altele, poate fi subînscrisã unei
afirmaþii-avertisment pe care o lansase
într-un alt interviu: „Problema este cã
ziarele nu sunt fãcute spre a rãspândi,
ci spre a acoperi informaþiile”.

Regulament aprobat pentru
Încep simulãrile
învãþãmântul tehnic ºi profesional Evaluãrii naþionale
În urmã cu câteva zile, a fost aprobat Regulamentul de avizare a propunerilor de curriculum în dezvoltarea localã, în ceea ce priveºte învãþãmântul profesional ºi tehnic în judeþul Dolj.
elaborare, pentru realizarea competenþelor prevãzute în Standardul
de Pregãtire Practicã al calificãrii
respective ºi al planului de învãþãmânt în vigoare. De asemenea, informarea ºi implicarea elevilor, precum ºi discuþiile cu pãrinþii fac
parte din sistemul de consultare ºi
decizie.Nu lipsite de importanþã
sunt: realizarea proiectului
CDL;discutarea ºi avizarea lui în
comisiile metodice; aprobarea ofertei educaþionale având avizul agentului economic de cãtre Consiliul
de Administraþie; avizarea listei de
CDL-uri, concomitent cu programele, de cãtre CA al unitãþii ºcolare; aprobarea în CA al ISJ Dolj a
listei cu CDL-uri.

Era nevoie de o proiectare a
Curriculumului în Dezvoltare Localã (CDL) pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic, subsumat
celui naþional, care sã dea un plan
general de dezvoltare a acestui segment de învãþãmânt. „Dezvoltarea
CDL a fost determinat de cele douã
scopuri fundamentale: primul –
dobândirea de cãtre absolvenþi, a
competenþelor profesionale necesare pentru adaptarea în prezent,
dar, mai ales în viitor, la cerinþele
unei pieþe a muncii aflate într-o
continuã ºi rapidã schimbare; al
doilea – dobândirea, de cãtre tinerii care au absolvit o formã de învãþãmânt tehnic sau profesional, a
unor specializãri-cheie transferabile, necesare pentru integrarea socialã. Aceastã curriculã constituie
oferta specificã fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt ºi este realizatã în parteneriat cu agenþii economici. Proiectarea ºi evaluarea CDL implicã
angajarea tuturor factorilor (ope-

ratori economici, asociaþii ale angajatorilor ºi angajaþilor, etc.) în
procesul de identificare a competenþelor specifice pieþei forþei de
muncã locale ºi a situaþiilor de învãþare oferite elevilor”, a precizat
prof. Simona Ciulu, inspector
pentru învãþãmântul profesional ºi
tehnic în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Sistem
de consultare
ºi decizie
În planul aprobat sunt cuprinºi
mai mulþi paºi, care trebuie parcurºi înaintea propunerii viitoarelor programe ºcolare. Astfel, analiza de nevoi prezente ºi viitoare în
domeniul formãrii profesionale va
punct central al regulamentului, al
doilea loc al prioritãþilor fiind identificarea aºteptãrilor agenþilor economici faþã de unitatea ºcolarã,
precum ºi implicarea acestora în

Structuri
care trebuie
respectate
Programa are mai multe structuri standard care trebuie respectate. Astfel, pentru liceu tehnologic – ciclul inferior (cls. a IXa ºi a X-a) – este nevoie de o argumentare scrisã, care sã cuprindã descrierea nevoilor de formare, scopurile pentru care sunt
propuse curricula, conþinuturile
agreate de agentul economic, modalitãþile de evaluare (forme tradiþionale – probe orale, scrise,
practice; metode complementare
– proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematicã a
activitãþii ºi comportamentului tânãrului etc.), mijloacele ºi dotãrile necesare parcurgerii proiectului. Odatã fiind aprobat Regulamentul, cei care doresc pot depune dosarele, la ISJ Dolj, în perioada 5-15 aprilie, aprobarea lor
având finalitate data de 1 iunie.
CRISTI PÃTRU

De astãzi, elevii încep „calvarul” – seria de examene
pe care trebuie sã le susþinã în acest an ºcolar. Primii
care intrã „în focuri” sunt elevii clasei a VIII-a, care
vor susþine simulãrile examenului de Evaluare naþionalã, întinse pe cel puþin douã zile, iar, acolo unde
este cazul, urmeazã ºi cea de-a treia zi.
Elevii clasei a VIII-a, care vor
susþine, în varã, Evaluarea naþionalã, intrã, astãzi, în sãlile de
curs, pentru a susþine proba
scrisã la Limba ºi literatura românã, în cadrul simulãrii concursului de peste câteva luni. Pe
23 februarie, vor participa la
simularea la matematicã, cei care
studiazã în altã limbã decât cea
românã vor fi examinaþi în Limba ºi literatura maternã pe care
o urmeazã.
Evaluarea lucrãrilor scrise va
fi realizatã de profesorii din unitatea de învãþãmânt unde se desfãºoarã simularea, fiind vorba de
douã cadre didactice, unul dintre ele provenind din cei care le

predau direct elevilor. Rezultatele obþinute vor fi analizate la
nivelul fiecãrei clase, prin discuþii
individuale cu ºcolarii, ºedinþe cu
pãrinþii, precum ºi prin dezbateri
la nivelul Consiliului profesoral,
în vederea adoptãrii mãsurilor
adecvate pentru îmbunãtãþirea
performanþelor ºcolare.
Notele obþinute nu se trec în
catalog, excepþie fãcând cei care
îºi doresc acest lucru. Demn de
remarcat este cã unitãþile de învãþãmânt care obþin rezultate necorespunzãtoare la simulãri vor
fi monitorizate ºi îndrumate constant de cãtre inspectoratele ºcolare judeþene.
CRISTI PÃTRU
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„Ia te uitã la…”
actorul Ilie Gheorghe
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova vã invitã mâine, 23 februarie, la o searã
ineditã în compania marelui actor Ilie Gheorghe. Întâlnirea cu publicul va avea loc la ora
19.00, în Sala „Ia te uitã!”, ºi va fi prilejuitã
de unul dintre cele mai recente proiecte ale
instituþiei, intitulat „Ia te uitã la…”. Nãscut la
Giubega, în judeþul Dolj, angajat al Naþiona-

lului craiovean de aproape 50 de ani, pe a cãrui scenã a interpretat peste o sutã de roluri,
deþinãtor a numeroase ºi importante premii,
între care douã UNITER, Ilie Gheorghe este
unul dintre cei mai apreciaþi ºi îndrãgiþi actori craioveni. Biletele pentru evenimentul de
mâine-searã – pentru care sunt puse la dispoziþie 70 de locuri – costã 7,5 lei ºi se gãsesc la

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ieºind din rigorile unui spectacol de teatru, invitatul „va povesti
despre viaþa actorului Ilie Gheorghe din spatele personajelor, despre debutul sãu în actorie, despre
omul Ilie Gheorghe, dar va face,
dacã va fi întrebat, ºi confesiuni
din culisele spectacolelor sau va
povesti întâmplãri cu actorii, regizorii sau tehnicienii”, precizeazã reprezentanþii teatrului într-un
comunicat de presã.
Ilie Gheorghe s-a nãscut la 21
septembrie 1940, în comuna doljeanã Giubega, ºi a absolvit ªcoala
Normalã din Craiova, devenind învãþãtor. A urmat mai apoi cursurile
Institutului de Artã Teatralã ºi Cinematograficã (IATC) Bucureºti, clasa
prof. Dinu Negreanu, iar în 1967
era angajat la Teatrul Naþional din

Craiova. Unde îl puteþi vedea
ºi astãzi, în rolurile Prospero
din „O furtunã” de William
Shakespeare (regia: Silviu
Purcãrete), Trahanache din „O
scrisoare pierdutã” de I.L. Caragiale
(regia: Mircea Corniºteanu), Orgon
din „Tartuffe” de Moliere (regia:
Kincses Elemer) sau Martorul din
„Rinocerii” de Eugene Ionesco (regia: Robert Wilson). Din 1996 este
ºi profesor la Departamentul de Teatru al Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din Craiova.
„Una dintre cele mai covârºitoare personalitãþi teatrale româneºti,
Ilie Gheorghe este actorul cel mai
drag al regizorului Silviu Purcãrete, împreunã cu care a prezentat
spectacole pe scene din Anglia,
Franþa sau Italia. Caliban, Iona,
Caþavencu, Polonius, Dimitri,
Pantalone, Sir Toby, Ducele Vicentio ºi numeroase alte personaje îi
populeazã viaþa”, mai precizeazã

reprezentanþii TNC în comunicatul de presã. Succese deosebite i-a
adus ºi colaborarea cu Teatrul Naþional „Radu Stanca” din Sibiu,

unde deþine rolul titular din
„Faust” dupã J.W. Goethe, spectacol în regia lui Silviu Purcãrete,
a cãrui premierã a avut loc în toam-

Conceput într-un format interactiv, proiectul „Ia te uitã la …”
al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” îºi propune sã mai aducã în
faþa publicului actori precum Nataºa Raab, Valer Dellakeza, Dragoº
Mãceºanu, Cerasela Iosifescu,
Raluca Pãun, Claudiu Bleonþ ºi
mulþi alþii, nu doar din Craiova. În
fiecare searã de marþi, spectatorii
vor avea ocazia sã afle secrete, întâmplãri din viaþa de pe scenã, din
spatele ei sau din … cabina de machiaj. Cei interesaþi trebuie doar sã
îºi rezerve locul în Sala „Ia te uitã!”
începând cu ora 19.00 ºi sã îºi doreascã sã afle tot ce ºi-au imaginat,
ºi mai mult de atât, despre artistul
preferat. Proiectul a debutat pe 16
februarie, cu poveºtile din ºi despre
viaþa actriþei Geni Macsim.
na anului 2007 ºi care se joacã ºi
azi cu sala plinã. Am adãuga rolurilor din teatru ºi pe cele din film,
cãci Ilie Gheorghe are o bogatã activitate ºi în cinematografie ºi televiziune. „Moromeþii” (1985, regia
Stere Gulea), „Aurul alb” (1989,
regia Mihai Drãgãnescu), „Undeva la Palilula” (2012, regia Silviu
Purcãrete) sunt doar câteva dintre
peliculele al cãror protagonist este.
Talentul ºi dãruirea pentru meserie i-au fost rãsplãtire lui Ilie
Gheorghe cu numeroase ºi importante premii, între care douã UNITER: în 2005 – „Cel mai bun actor în rol principal” pentru Harpagon din „Avarul” de Moliere (regia: Bocsardi Laszlo) ºi în 2011
pentru întreaga activitate. În 2004
a fost decorat de preºedintele României cu Ordinul „Meritul cultural” în grad de Cavaler.

Estonia, a 16-a þarã invitatã în Stagiunea „Europa”
Estonia, cea de-a 16-a þarã invitatã în Stagiunea „Europa” a Filarmonicii „Oltenia” (23 octombrie
2015 – 20 mai 2016), aduce la Cra-

iova doi tineri pianiºti: Johan Randvere – student al Academiei de
Muzicã ºi Teatru din Tallinn, ºi Mihkel Poll – muzician original, complex, cu o tehnicã perfectã ºi
o interpretare
plinã de lirism ºi
sensibilitate.
Pe primul,
publicul craiovean va avea
ocazia sã îl asculte mâine-searã, într-un recital neconvenþional sub genericul
„Convorbiri

muzicale”, susþinut, de la ora 19.00,
la Muzeul de Artã Craiova. Despre
cel de-al doilea, melomanii pot afla
mai multe cu prilejul evenimentului
„Muzicienii estonieni se prezintã”, de
joi, 25 februarie, ora 19.00, din Sala
„Filip Lazãr” a Filarmonicii „Oltenia”.
Invitat la Craiova în cadrul Stagiunii „Europa” este ºi Juri Alperten, dirijorul Operei Naþionale din
Estonia, invitat, astã-searã, ora
19.00, în aceeaºi Salã „Filip Lazãr”,
la o întâlnire cu publicul, ca ºi la
evenimentul de joi. La toate manifestãrile amintite accesul este liber.
Concertul de vineri, 26 februarie, ora 19.00, îi va aduce pe aceeaºi scenã ºi pe dirijorul Juri Al-

perten, la pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”, ºi
pe pianistul Mihkel Poll. Douã
compoziþii estoniene vor fi prezentate în primã audiþie naþionalã:
Uvertura „Don Carlos” de Artur
Kapp ºi Concertul pentru pian ºi
orchestrã de Erkki-Sven Tuur. De
asemenea, se va cânta Simfonia a
II-a în Re major, op. 36, de Ludwig van Beethoven. Biletele, la preþurile de 25 ºi 35 lei, s-au pus în
vânzare la Agenþia instituþiei.
Stagiunea „Europa” va continua la Filarmonica „Oltenia” cu
concerte dedicate altor þãri, în
martie urmând Bulgaria, Slovenia,
Irlanda ºi Grecia.

Douã volume de Eleanor Mircea, lansate sãptãmâna aceasta
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã astãzi, ora 17.00, în
Salonul Medieval, unde are loc lansarea volumului „Proza fantasticã
româneascã sub comunism” de
Eleanor Flaminia Mircea. Apãrutã
anul trecut la Editura Fundaþiei pentru Studii Europene din Cluj-Napoca, cartea este, la origine, teza de
doctorat a autoarei, susþinutã în anul
2012 la Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova, sub coordonarea profesorului universitar doctor
Eugen Negrici. Vor vorbi despre volum conf. univ. dr. habil. Sergiu Miºcoiu (Facultatea de Studii Europene
Cluj-Napoca) ºi drd. Maria Dinu.
Miercuri, 24 februarie, ora 17.00,
Eleanor Mircea va lansa în cadrul celei
de-a XV-a ediþii a Târgului de Carte
GAUDEAMUS, care va fi deschis în

foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, volumul de versuri intitulat
„Eram bãtrânã ºi am murit”, apãrut
la Editura „Aius”. Cartea va fi prezentatã de Eliza Voinea, Maria Dinu ºi Petriºor Militaru. Moderator al evenimentului: editorul Nicolae Marinescu.
Eleanor Flaminia Mircea (n. 13
iunie 1978) este doctor în filologie (2012) ºi profesoarã de limba englezã în învãþãmântul liceal craiovean. În 2000 a câºtigat premiul revistei „Familia” la Concursul Naþional de Poezie
„Ovidiu Hulea” (Aiud) ºi a participat la
colocviile naþionale studenþeºti de criticã literarã de la Iaºi ºi Sibiu. A publicat poeme ºi articole în mai multe reviste de culturã din þarã: „Familia”,
„Mozaicul”, „Ramuri”, „Scrisul românesc” etc. În prezent este colaboratoare a revistei „Mozaicul”.
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Britanicii se pronunþã asupra „Brexit” la 23 iunie a.c.
Patru luni are acum la dispoziþie premierul britanic David Cameron, dupã concesiile obþinute
la Bruxelles, în favoarea Regatului Unit, sã-ºi convingã conaþionalii ºi inclusiv segmente ale propriului partid „Tory”, de menþinerea în UE. Acordul negociat, la Bruxelles, pe „statutul special”
al Regatului Unit în UE, a permis premierului David Cameron sã anunþe referendumul pentru 23
iunie a.c. „Pãrãsirea Europei ar ameninþa prosperitatea ºi securitatea noastrã”, afirmã David Cameron, care a promis sã facã o susþinutã campanie „din toatã inima” pentru convingerea poporului britanic sã rãmânã în Uniunea Europeanã
reformatã. Misiunea sa se anunþã delicatã. Dacã
la nivel colectiv guvernul aprobã poziþia ºefului

sãu, disensiunile existente ar putea rãbufni întro bunã zi. David Cameron lasã miniºtrilor sãi libertatea de opþiune a „câmpului” ºi de a face
campanie, în nume personal pentru „DA” sau
„NU”. Astfel, ministrul Justiþiei, Michael Gove,
favorabil ieºirii din UE, are susþinerea magnatului media Rupert Murdoch, proprietarul ziarelor
„The Sun” ºi „Times”. În rândul partizanilor „Brexit” probabil vor mai conta numele ministrului
Muncii, Iain Duncan Smith, ºi al secretarului de
stat, Priti Patel. Locatarul Downing Street are în
acelaºi timp un aliat în ministrul de Interne, Theresa May. „Europa este departe de a fi perfectã
dar pentru comerþul nostru, securitatea noastrã,
lupta contra terorismului, este în interesul nos-

tru sã rãmânem membri”. În tabãrã euroscepticilor convinºi, precum ºeful UKIP, Nigel Farage,
„acordul este patetic”. La rândul lor laburiºtii,
prin liderul lor Jeremy Corbin, considerã acordul
„pur spectacol” ºi cã schimbãrile negociate nu
au nimic în comun cu problemele majoritãþii britanicilor. Presa conservatoare se aratã rezervatã,
de asemenea. Dacã „The Guardian” (centru-stânga) vede „un pachet practic” în ceea ce a obþinut
David Cameron, care nu poate fi redus la o mascaradã, „The Daily Telegraph”, se întreabã dacã
asta este tot. ªansele Regatului Unit de a rãmâne
în UE cresc de la o zi la alta. În caz de ieºire din
UE, scoþienii ameninþã cu un nou referendum pe
independenþa regiunii.

Siria: Bashar al-Assad se declarã pregãtit pentru un armistiþiu
Preºedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat pregãtit pentru un
armistiþiu, cu condiþia ca “teroriºtii”
sã nu profite de el ºi ca þãrile care-i
susþin pe insurgenþi sã nu-i mai susþinã. Al-Assad a fãcut aceste declaraþii sâmbãtã, dupã ce opoziþia sirianã a anunþat cã a accept „posibilita-

tea” unui armistiþiu temporar, dacã
primeºte garanþii cu privire la faptul
cã aliaþii Damascului, inclusiv Rusia,
înceteazã focul, cu privire la o ridicare a asediilor ºi la o livrare a unor
ajutoare umanitare în întreaga þarã.
“Am anunþat cã suntem pregãtiþi sã
oprim operaþiunile militare, însã

aceastã problemã depinde de factori
mai importanþi... ca împiedicarea teroriºtilor sã se foloseascã de(armistiþiu) pentru a-ºi consolida poziþiile”, a declarat al-Assad într-un interviu pentru cotidianul spaniol “El
Pais”. El a anunþat, de asemenea, cã
este necesar ca orice armistiþiu sã
garanteze cã “alte þãri, în special
Turcia, sunt împiedicate sã trimitã
ºi mai mulþi teroriºti ºi armament sau
orice fel de susþinere logisticã”. Damascul îi numeºte “teroriºti” pe toþi
insurgenþii care luptã împotriva armatei siriene ºi aliaþilor sãi. Turcia,
alte puteri regionale sunnite ºi state occidentale susþin insurgenþi în
lupta împotriva lui al-Assad, ale cãrui forþe sunt susþinute de cãtre Iran,
Rusia ºi miºcarea ºiitã libanezã Hezbollah. Întrebat care este, în opinia
sa, posibilitatea ca Turcia ºi Arabia
Sauditã sã trimitã forþe terestre în
Siria, al-Assad a rãspuns cã “ne vom
ocupa de ei aºa cum ne ocupãm de
teroriºti. Ne vom apãra þara”, denunþând “o agresiune”. O serie de încercãri de negociere a unui armistiþiu au eºuat în ultimele luni. Ultima
rundã de negocieri la ONU, la Gene-

va, este coprezidatã de cãtre Rusia
ºi Statele Unite. Puteri mondiale au
convenit pe 12 februarie, la Munchen, asupra unei încetãri a ostilitãþilor, care sã permitã livrarea unor
ajutoare umanitare în Siria. Armistiþiul urma sã intre în vigoare o sãptãmânã mai târziu, vineri, însã nu a fost
implementat. Armata sirianã îºi continua ofensivele în întreaga þarã, susþinutã de atacuri ale forþelor aeriene
ruse. Preºedintele sirian declara
sãptãmâna trecutã cã va continua
“sã lupte împotriva terorismului”, în
timp ce aveau loc negocieri de pace,
ºi promitea sã recapete controlul
asupra întregii þãri. El a declarat pentru “El Pais” cã trupele sale sunt
aproape, acum, de obiectivul de a
prelua controlul asupra oraºului
Alep ºi avanseazã cãtre Rakka, bastionul grupãrii Statul Islamic (SI).
Imediat ce va redobândi controlul
asupra întregii þãri, urmãtorul pas va
fi sã formeze un guvern de unitate
naþionalã care sã acþioneze în vederea redactãrii unei noi Constituþii ºi
organizarea unor alegeri generale, a
mai declarat al-Assad pentru ziarul
spaniol.

Hillary Clinton obþine victoria în Nevada.
Donald Trump câºtigãtor în alegerile primare din Carolina de Sud
Fostul secretar de Stat Hillary
Clinton a obþinut o victorie în caucusul care a avut loc sâmbãtã din
Nevada, a treia etapã în cursa pentru
obþinerea învestiturii democrate, urmatã îndeaproape de adversarul ei
Bernie Sanders. Odatã cu aceastã
victorie, Clinton face un pas important cãtre învestitura în alegerile prezidenþiale de la 8 noiembrie. “Unii sau îndoit de noi, dar noi nu ne-am
îndoit niciodatã unii de alþii”, a declarat Clinton în faþa susþinãtorilor
sãi, în discursul pe care l-a susþinut
dupã victorie. Ea încerca sã demonstreze cã poate sã-i convingã pe tineri, care s-au raliat “rebeliunii” antiWall Street reprezentate de cãtre senatorul Bernie Sanders din Vermont.
Organizarea bunã - directorul ei de
campanie Robby Mook i-a condus
campania în 2008 în acest stat din
Vest - i-a permis sã obþinã 52,7% din
voturile exprimate. Ea a beneficiat
de susþinerea mai multor sindicate,
iar în urma unei mobilizãri de ultim
moment a obþinut victoria în caucusurile organizate în cazinourile din
Las Vegas, ai cãror angajaþi provin
în principal din rândul minoritãþilor.
Clinton a recuperat votul femeilor
(57% la 41%), care i-a lipsit în New
Hampshire. Bernie Sanders - care a
recuperat spectaculos în sondaje
dupã ce la începutul lui ianuarie era

creditat cu 25 de puncte procentuale în urmã - a anunþat cã se pregãteºte pentru competiþia “Super Tuesday” de la 1 martie. El a subliniat
cã înfrângerea sa la o diferenþã micã
îi aduce totuºi un numãr substanþial de delegaþi. Sondajele efectuate
la intrarea la urne (o practicã în cazul caucusurilor) au arãtat cã el a
obþinut majoritatea voturilor latinoamericanilor (54%), un rezultat pus
la îndoialã de mai mulþi experþi, care
noteazã cã Hillary Clinton s-a clasat pe primul loc în comitatul Clark,
în care se aflã Las Vegasul ºi o importantã comunitate hispanicã. Urmãtoarea etapã a alegerilor primare
democrate se desfãºoarã pe 27 februarie în Carolina de Sud. Mulþumitã popularitãþii sale în rândul electoratului afroamerican, Clinton pleacã de poziþia de favoritã, dupã ce a
obþinut susþinerea a doi lideri ai comunitãþii - John Lewis, un apropiat
al lui Martin Luther King, ºi senatorul James Clyburn. Dintre cele 11
state în care au loc alegeri pe 1 martie, cinci se aflã în sud, unde minoritatea afroafricanã joacã un rol decisiv. Clinton, care are grijã sã se poziþioneze aproape de preºedintele
american Barack Obama, a obþinut
95% din voturile exprimate în cele
cinci secþii de votare din Nevada în
care sunt majoritaro afroamericanii.

Cursa continuã, însã Hillary Clinton
a obþinut un avantaj psihologic important în tabãra democratã, în contextul în care partidul începea sã
aibã îndoieli, comenteazã “Le Monde”. Donald Trump a obþinut o victorie în alegerile primare republicane care au avut loc sâmbãtã în Carolina de Sud, iar senatorii Marco
Rubio din Florida ºi Ted Cruz din
Texas ºi-au disputat poziþia a doua.
Trump a obþinut 32,6% din voturile
exprimate, Rubio 22,5%, iar Cruz
22,1%, au anunþat autoritãþile electorale. Aceastã victorie îi oferã miliardarului un avantaj clar în privinþa
numãrului de delegaþi. Ea îl impune

totodatã drept candidatul central în
cursa pentru învestitura republicanã, dupã victoria din New Hampshire, înaintea caucusului republican
de pe 23 februarie din Nevada, un
stat în care estre creditat ca favorit,
ºi cu zece zile înainte de “Super Tuesday”, când se vor pronunþa 11
state. Trump a declarat pentru presã cã se aºteaptã, pe viitor, la victorii importante. “Haideþi sã obþinem
o victorie mare în Nevada”, a spus
el. “Haideþi sã avem o victorie mare
(în alegerile primare de pe 1 martie).
Haideþi sã lãsãm acest lucru în urmã
ºi sã facem America mare din nou”,
a adãugat el.

Macedonia le închide
frontiera migranþilor afgani
Macedonia le-a închis
frontiera de sud, cu Grecia,
migranþilor afgani, permiþând
doar trecerea irakienilor ºi
sirienilor, a anunþat poliþia
greacã. Poliþia macedoneanã a
început sã restricþioneze
afluxul migranþilor la frontiera
macedoneano-greacã sâmbãtã,
când a început sã efectueze
percheziþii corporale ºi sã cearã
prezentarea paºaoartelor.
Anterior, autoritãþile macedonene au acceptat documente
din partea poliþiei elene care
atestau cã o persoanã a fost
înregistratã. Acest lucru au
condus la creºterea numãrului
migranþilor care aºteaptã de
partea greacã a frontierei.
Aproximativ 800 de persoane
erau blocate duminicã la
frontierã, iar alte aproximativ
2.700 de persoane aºteptau în
apropiere, la bordul a 55 de
autobuze, a anunþat poliþia
greacã. Începând de sâmbãtã
dimineaþa ºi pânã ieri dimineaþã, la ora localã 6.00 (6.00,
ora României), doar 310
migranþi primiserã permisiunea sã treacã în Macedonia,
potrivit aceleiaºi surse.

SUA: ªase morþi ºi trei rãniþi
într-un atac armat
în statul Michigan
Un bãrbat a ucis ºase peroane ºi a rãnit alte trei - dintre
care douã se aflã în stare gravã
-, în trei atacuri armate pe care
le-a comis, de la bordul unui
vehicul, într-o localitate din
vestul statului Michigan, a
anunþat poliþia. Un adjunct al
ºerifului din comitatul Kalamazoo, Paul Matyas, a anunþat cã
suspectul a fost reþinut ieri în
centrul oraºului Kalamazoo. În
vehiculul suspectului au fost
gãsite arme. “Ameninþarea la
adresa publicului s-a încheiat”,
a declarat el. Poliþia crede cã
atacurile au fost comise la
întâmplare, potrivit lui Matyas,
care a catalogat acest lucru
drept “cel mai grav scenariu”.
Atacul a început sâmbãtã, la
ora localã 18.00 (duminicã,
1.00, ora României), a precizat
el. Suspectul a deschis focul la
un restaurant, la o reprezentanþã a unei firme de vânzãri de
maºini ºi într-un complex de
apartamente. Toate incidentele
au avut loc în parcãri, a precizat
adjunctul ºerifului. Kalamazoo
se aflã la aproximativ 260 de
kilometri vest de Detroit,
capitala statului. Poliþia a
anunþat ulterior cã suspectul
este un bãrbat alb în vârstã de
45 de ani. Ofiþeri îl interogau pe
suspect, originar din comitatul
Kalamazoo, a declarat pentru
postul WWMT-TV locotenentul
Dale Hinz din cadrul poliþiei
statului Michigan. O fatã în
vârstã de 9 ani era în stare
gravã. Ea se afla printre
persoanele împuºcate de suspect
în parcarea restaurantului
Cracker Barrel, a precizat Hinz.
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RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Submarinul României
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,
Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:05 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Nocturne
00:20 Observatori la Parlamentul European
01:15 Exclusiv în România
01:55 Un doctor pentru
dumneavoastrã
02:55 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Submarinul României
04:45 Dosar România
05:35 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rambo IV
2008, SUA, Germania, Acþiune,
Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,
Mister, Thriller
00:00 Rambo IV (R)
2008, SUA, Germania, Acþiune,
Thriller
01:45 Ce spun românii (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
00:00 Un show pãcãtos
01:00 Icarus
2010, Canada, Acþiune, Dramã,
Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Misterele istoriei
10:00 Trubadurul din Azerbaidjan
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Locuri, oameni ºi comori
19:40 Povestea de iarnã de
William Shakespeare
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:00 La fix
01:00 Drumul lui Leºe
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol

HBO
07:35 O zi în pantofii altcuiva
09:15 Marea frumuseþe
11:35 Circul
13:10 În cãutarea nefericirii
14:40 New York Melody
16:25 Aproape 16 ani
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Un etaj mai jos
20:00 Vinil
21:00 Fetele
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 Ucenic pentru crimã
23:50 Un parteneriat fatal
01:15 Greu de ucis 4
03:20 Toto ºi surorile lui
04:55 Vinil
06:00 În cãutarea nefericirii

PRIMA TV

07:45 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Ninja în vacanþã (R)
13:30 Aventurile Baronului
Munchausen (R)
16:00 La bloc
18:15 Misterul piramidelor
20:30 Depozit periculos
22:30 Lumea de dincolo:
Revolta Lycanilor
00:15 Camera de refugiu (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 Regãsirea (R)

07:15 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Constantin 60
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Pericol extrem
1996, Canada, Acþiune
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Pericol extrem (R)
1996, Canada, Acþiune
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Îmblânzirea scorpiei (R)
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

SPORT.RO

KANAL D

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Emirates FA Cup:
Chelsea - Manchester City
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal Emirates FA Cup:
Shrewsbury Town - Manchester
United
23:45 ªtiri Sport.ro
00:15 Magazin UEFA Champions League

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

08:30 Teleshopping
08:45 Suflet cãlãtor (R)
2014, SUA, Spania, Dramã,
Fantastic, Romantic, Dragoste
11:00 Teleshopping
11:15 Regasirea (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
2013, SUA
15:00 Diamantul nopþii
2013, SUA, Mexic, Dramã
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
2013, Mexic, Dramã, Romantic
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
2014, Dramã
22:00 Avenida Brasil
2012, Comedie, Dramã, Mister
23:00 Inimã de þigan
2007, România, Romantic,
Dragoste
00:30 Santa Diabla
2013, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
01:30 Lupta rozelor (R)

PRO CINEMA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNI - 22 februarie

ACASÃ

luni, 22 februarie 2016

programe TV / utile

Greu de ucis 4
Se difuzeazã la HBO,
ora 01:15
Week-end-ul din 4 iulie rezervã o mare suprizã neplacutã
americanilor: întreaga þarã este
paralizatã, ca urmare a unui
atac terorist asupra infrastructurii computerizate. Misteriosul
autor, un hacker extrem de
ingenios, a prevãzut toate
aspectele digitale ale planului,
dar a trecut cu vederea elementul "analogic": intervenþia
detectivului John McClane.
Rambo IV
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30
De aproape 60 de ani, locuitorii din Birmania, þãrani, în
majoritate fermieri, au luptat
pentru supravieþuire împotriva opresiunii militare birmaneze. Torturã, crimã, viol,
mutilare ºi execuþii în masã toate au determinat un milion
de oameni sã se refugieze în
tabere ºi mai multe milioane
sã se ascundã în pãduri ºi în
munþi pentru a da o bãtãlie
zadarnicã pentru supravieþuire.
Lumea de dincolo:
Revolta Lycanilor
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 23:30
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10 / cuvântul libertãþii

Un tânãr actor talentat, cu o
carierã de succes în serialele
TV, este nevoit sã se retragã
din activitate din cauza unor
afecþiuni psihice. Sperând
sã-ºi recapete claritatea
gândirii prin scris, James se
mutã împreunã cu sora sa în
casa de pe malul oceanului a
celei mai bune prietene. Însã
pe mãsurã ce personalitatea
lui se cufundã tot mai mult în
propria minte... sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 22 februarie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4658 ............. 44658
1 lirã sterlinã................................5,7553....................57553

$

1 dolar SUA.......................4,0231........40231
1 g AUR (preþ în lei)........158,2460.....1582460

METEO

luni, 22 februarie - max: 20°C - min: 7°C

Parþial
ploaie
înnorat
ploaie

luni, 22 februarie 2016
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE al SC CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, jud. Dolj, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Dolj cu
nr.J16/2209/1991, CUI: RO2292068, capitalul social:
8.791.365 lei, întrunit în ºedinþa din data de
18.02.2016, în temeiul dispoziþiilor art. 117 si art. 118
din Legea nr. 31/1990 republicatã cu modificãrile
ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/
2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale
societãþilor comerciale, Dispunerii de mãsuri a
CNVM nr. 26/20.12.2012 ºi ale Actului Constitutiv,
CONVOACÃ ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR în data de 25.03.2016, ora 12:00.
Adunarea îsi va desfãºura lucrãrile la sediul societãþii din Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A,
jud. Dolj, fiind îndreptãþiþi sã participe acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor SC DEPOZITARUL
CENTRAL SA la sfârºitul zilei de 16.03.2015, consideratã datã de referinþã, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Prezentarea ºi aprobarea Situatiilor financiare ale
anului 2015, pe baza Rapoartelor Administratorilor
ºi Auditorului Financiar Extern. 2. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãºuratã în exercitiul financiar din anul
2015. 3. Discutarea ºi aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016. 4. Aprobarea nivelului remuneraþiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, începând cu data adunãrii generale ordinare ºi pânã la data þinerii AGOA de închidere a exerciþiului financiar 2016. 5. Aprobarea
încheierii unei poliþei de asigurare pentru rãspundere profesionalã a administratorilor. 6. Aprobarea
întocmirii situaþiilor financiare anuale pentru anul
2015, conform IFRS, set independent de situaþiile
financiare anuale întocmite ºi publicate în conformitate cu legislaþia românã în vigoare. 7. Alegerea
auditorului financiar extern al societãþii pentru auditarea situaþiilor financiare ale anului 2016, stabilirea valorii contractului de audit ºi împuternicirea
preºedintelui consiliului de administraþie pentru
semnarea contractului de audit. 8. Aprobarea datei
de 11.04.2016 ca datã de înregistrare, respectiv de
identificare a acþionarilor asupra carora se rasfrâng
efectele hotãrârii adunãrii generale ordinare a acþionarilor, în conformitate cu dispoziþiile art. 238 din
Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital. 9. Imputernicirea d-lui av. Curcã Stelian, pentru înregistrarea ºi publicarea la Oficiul Registrului Comerþului a
hotãrârii adunãrii generale ordinare a acþionarilor.
Proiectul de hotãrâre al AGOA, precum ºi documentele ºi materialele de ºedinþã de pe ordinea de zi
sunt disponibile începând cu data convocãrii, în
format electronic, pe website-ul societãþii la adresa
http://constructii.feroviare.angelfire.com. ºi la sediul
societãþii. Unul sau mai mulþi acþionarii, reprezentând individual sau împreunã, cel puþin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunãri generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de justificare ºi de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunãri generale, în termen de cel mult 15 zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial; Fiecare acþionar, persoanã fizicã sau juridica, are dreptul sã adreseze
întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii generale. Societatea poate rãspunde inclusiv
prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu
http://constructii.feroviare.angelfire.com. În vederea
identificãrii ºi a dovedirii calitãtii de acþionar a unei
persoane care adreseazã întrebãri sau solicitã completarea ordinii de zi, persoana are obligaþia sã anexeze solicitãrii documente care îi atestã identitatea

(pentru persoanã fizicã: copie CI, pentru persoanã
juridicã: copie CI reprezentant legal ºi certificat constatator eliberat de Registrul Comerþului sau un act
emis de o autoritate competentã, în care acþionarul
este înmatriculat legal). Data limitã la care acþionarii
îºi pot exercita drepturile menþionate mai sus este
stabilitã la cel mult 15 zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial. Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebarile acþionarilor vor putea fi
transmise în scris, prin poºtã sau serviciile de curierat, la sediul societãþii menþionat mai sus, cu menþiunea scrisã clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 25/26.03.2016. Acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor la data de referinþã pot participa la
adunarea generalã ordinarã direct sau pot fi reprezentaþi de alte persoane, pe baza unei împuterniciri
speciale, sau pot vota prin corespondenþã conform
procedurii afiºate pe website-ul societãþii http://
constructii.feroviare.angelfire.com. Actele ce vor fi
ataºate împuternicirilor speciale sau buletinului de
vot prin corespondenþã vor respecta prevederile
Dispunerii de mãsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012. Accesul acþionarilor, persoane fizice, îndreptãþiþi sã participe la adunarea generalã este permis prin simpla
probã a identitãþii acestora. Acþionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind doveditã cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerþului,
prezentat în original sau copie conformã cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentã din statul în care acþionarul este
înmatriculat legal, care atestã calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al acþionarului persoanã juridicã
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocatorului adunãrii generale a acþionarilor. Daca actionarul este reprezentat de o altã persoanã, reprezentantul va prezenta împuternicirea
specialã, semnatã de acþionarul persoana fizicã sau
reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de
identitate al reprezentantului ºi dovada calitãþii de
reprezentant legal al semnatarului procurii, în condiþiile Dispunerii de mãsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.
Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, întocmite în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, se vor depune la sediul societãþii pânã la data de 14.03.2016, ora 10:00.
Incepând cu data de 18.03.2016 formularele de împuterniciri speciale atât în limba romana cât ºi în
limba englezã se pot obþine de la sediul societãþii în
zilele lucrãtoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe
website-ul http://constructii.feroviare.angelfire.com.
Dupã completarea ºi semnarea acestora, un exemplar al imputernicii speciale, respectiv al buletinului
de vot prin corespondenþã va fi depus/expediat (în
original) la sediul societãþii, astfel încât aceasta sã
aibã data de înregistrare la SC CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA SA pânã cel mai târziu la data de
22.03.2016, ora 15:00, sub sancþiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generalã. In
situaþia în care la data de 25.03.2016 nu se întruneste cvorumul necesar desfãºurãrii în condiþiile legii
a AGOA, aceasta se va desfãºura la a doua convocare, în data de 26.03.2016, în locul ºi la ora indicatã
pentru prima convocare, cu aceeaºi ordine de zi,
indiferent de cvorumul întrunit ºi va adopta hotãrâri cu majoritatea voturilor exprimate. Informaþii
suplimentare se pot obtine zilnic, între orele 10:0014:00 de la sediul societãþii, dupã data apariþiei prezentului convocator în M.O. al României - partea a
IV-a - persoanã de contact Aurel Tenea – Director
General, telefon 0744302731.

Domnul DADOVICI IONUÞ ANDREI reprezentând S.C. „MARMOSAB” SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere 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, judeþul 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 primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Craiova,strada Petru Rareº, nr. 1, faxc: 0251/
419.035; e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
Comuna Drãgoteºti solicitã Aviz de Gospodãrire a Apelor privind investiþia : „ Extindere reþea publicã de apã uzatã în comuna Drãgoteºti, judeþul Dolj”
la Administraþia Bazinalã Jiu. Persoanele interesate
se pot adresa la sediu primãriei Drãgoteºti, judeþul
Dolj sau la telefon: 0251/ 456.355.
Comuna Drãgoteºti solicitã: Aviz de Gospodãrire a Apelor privind investiþia: ”Extindere reþea publicã de apã în comuna Drãgoteºti, judeþul Dolj la
Administraþia Bazinalã Jiu. Persoanele interesate se
pot adresa la sediu primãriei Drãgoteºti, judeþul Dolj
sau la telefon: 0251/ 456.355.
Societatea REYSOL S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Mircea Voda, nr. 11, jud. Dolj, anunta publicul
interesat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ
pentru construire imobil S+P+7+8 partial cu destinatia Hotel, birouri si imprejmuire teren in localitatea
Craiova, str. Severinului, nr. 12, jud. Dolj si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, site-ul APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la
sediul APM Dolj, in termen de 15 zile calendandaristice de la data prezentului anunt.
ANUNÞ public privind decizia etapei de încadrare. Primãria/Comuna Pieleºti, judeþul Dolj, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, pentru proiectul: Puþ forat nr.3 la staþie de alimentare cu apã nr.2, sat Pieleºti,
com.Pieleºti, T18, P53, jud.Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundaenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet: www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la
data de 26.02.2016.
ANUNT privind informarea si consultarea publicului in conformitate cu ordinul nr. 2701/30dec.2010
al MDRT asupra propunerilor preliminare din “ELABORARE P.U.D. si obtinere avize pentru Construire hala
cu destinatia service auto”, amplasament: Aleea 4 Simnic, nr. 14, beneficiar DONDOE STANCA, proiectant S.C.
Giurgiulescu Proiect S.R.L.. Publicul este rugat sa
transmita observatii asupra documentatiei expuse/disponibile la sediul Primariei Municipiului Craiova - Serviciul Urbanism: str. A.I.Cuza, nr. 7, sau pe pagina de
internet a Primariei Craiova www.primariacraiova.ro in perioada 19.02.2016-26.02.2016, intre orele 8.00-16.00.
Publicul este invitat sa participe la comentarea propunerilor supuse procesului de avizare si elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile si se supune procedurii de transparenta decizionala. Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina
de internet a Primariei Craiova si va fi prezentat timp
de 10 zile de la incheierea perioadei de consultare a
publicului, la sediul propriu.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªoseaua Bãlceºti nr. 54, cod fiscal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie proprie urmãtoarele:
1. SÃMÂNÞÃ PORUMB
Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA
SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVARÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la telefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

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.
Telefon: 0766/632.388.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice de execuþie vacante:
- expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcþia Economico-Financiarã, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 24.03.2016, ora 10.00
– proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,
Serviciul Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU

Salon de înfrumuseþare angajeazã persoanl
frizerie- coafurã, manichiurã- pedichiurã,
cosmeticã. 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 Telefon: 0251/
446.535;0760/071.644.
Doamnã serioasã
bonã numai pentru copii rog seriozitate. Telefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
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Primãria comunei Cãlãraºi organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea a 7 funcþii publice de execuþie vacante astfel:
- consilier clasa I grad superior, compartimentul financiar,
Biroul financiar-contabilitate -1 post;
- referent clasa III grad superior (cu atribuþii de casier), compartimentul financiar, Biroul financiar-contabilitate -1 post;
- poliþist local, clasa III, grad debutant, compartimentul disciplina in construcþii, afisaj str., prot. Mediului, Serviciul poliþie locala - 3 posturi;
- poliþist local, clasa III, grad debutant, compartimentul evidenþa pers., circulaþia pe drumurile publice, Serviciul poliþie locala - 2 posturi, în data de 23.03.2016, ora 1000, proba scrisã ºi în
25.03.2016, ora 1200 interviul.
Dosarele se primesc în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Primãriei comunei Cãlãraºi.
Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se gãsesc
afiºate la sediul Primãriei comunei Cãlãraºi, jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de telefon: 0251
379.052; 0769251122, e-mail:daniela_manda01@yahoo.ro, persoana de contact:Manda Daniela, sau la secretariatul instituþiei.

Tapiþer la domiciliu. Te- 3 - 4 CAMERE
lefon: 0768/623.964; Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra0351/416.198.
central. Telefon: 0721/
VÂNZÃRI
290.286.
GARSONIERE
Vând apartament 3
Vând garsonierã în camere decomandate
Bucureºti (zona Dris- Brazdã parter. Telefon:
tor). Telefon: 0724/ 0762/280.739.
167.883.
CASE
Vând garsonierã Bu- Vând (schimb) casã
cureºti, ªoseaua Pan- locuibilã comuna Peduri (vis-a -vis de Spi- riºor + dependinþe,
talul Clinic Panduri) Te- apã curentã, canalizalefon: 0741/072.812. re la poartã, teren
APARTAMENTE 5500 mp, livadã cu
2 CAMERE
pruni, vie. Telefon:
Filiaºi- apartament 2 0765/291.623.
camere, central, etaj 1. Casã mare boiereasTelefon: 0758/883.182 cã cu toate utilitãþile suVând apartament 2 perîmbunãtãþitã în cocamere -parter Nico- muna Lipovu cu teren
lae Titulescu, preþ 7000 mp. Telefon:
200.000 lei. Telefon: 0742/450.724.
0744/581.777.
Vând casã 250 mp ºi
Vând apartament 2 curte 500 mp renovacamere în Sinaia. Te- tã, în localitatea Segarlefon: 0722/963.871. cea. Telefon: 0764/
Amaradiei 2 camere 366.984.
decomandate etaj 1. VÂND casã, cartier
Telefon: 0763/857.756. Romaneºti, str. BucuVând apartament 2 ra, nr. 86A. Telefon:
camere decomanda- 0761/449.236.
te, microcentralã, co- VÂND urgent casã
loanã apã separat, etaj Catargiu, 45.000
4/10 - Ciupercã. Tele- Euro. Telefon: 0722/
fon: 0746/660.001.
297.009.
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Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700
m.p. curte, vie + pomi
sau schimb cu apartament + diferenþã. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon: 0251/418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI

Vând teren agricol
2,65 ha pe raza comunei Mârºani, cadastru,
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.

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 medicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Telefon: 0766/581.157.

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

Vând spaþiu- Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan gri metalizat, GPL, an fabricaþie
2005, perfectã stare.Telefon: 0723/984309.

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, înmatriculat, 1850 Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.
STRÃINE

Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence,
noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprietar, 6.800 Euro, echipare full-option. Telefon: 0727/620.091.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; - Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.

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. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 telefoane mobile, 1 tabletã, 1 mobil
noi. Preþ 200 lei. Telefon: 0762/728.493.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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 lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/445.339.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600. Telefon: 0251/427.583.

Vând loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cãrucior din
lemn cu roate 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. Telefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
DIVERSE

MATRIMONIALE

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

Domn serios cu locuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioasã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Pensionar scund 67/
1,60 doresc pensionarã de la þarã pt.
convieþuire tot restul
vieþii. Constantin
C.tin Lucian – Dãnciuleºti – Gorj. Agenþia Petrãchei.
Caut doamnã serioasã vârsta 45-55 ani
pentru prietenie - cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cãmin mobilatã (lângã
Confecþii). Telefon:
0767/305.817.
SPAÞII COMERCIALE

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

PIERDERI

Pierdut certificate fiscale
I.I. TRANDAFIR NATALIA perioada 2009-2015.
Gãsitorului recompensã.
Telefon: 0740/756.128.
S.C. BFN CRISTIAN
SRL, CUI: 15347904
anunþã pierderea certificatului constatator de
autorizare sediul social.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã, etapa a 23-a: SCM U Craiova – U Banca Transilvania Cluj
xx-xx (pe sferturi: )

Victorii previzibile pentru echipele de volei
Bãieþii lui Dan Pascu îºi continuã parcursul imbatabil în campionat, dispunând, ieri, la Polivalentã, cu
3-0, de CS Unirea Dej. Dupã un prim act adjudecat
cu ceva emoþii, 25-23, craiovenii nu le-au mai lãsat
nicio ºansã oponenþilor, izbândind la 15 ºi 20.
Pentru SCM U urmeazã o sãptãmânã de foc. Mai

întâi vor întâlni, miercuri, tot “acasã”, Arcada Galaþi, în returul sferturilor de finalã ale Cupei României. În manºa întâi, disputatã la mijlocul sãpãtãmânii trecute, Licã ºi compania au cedat în premierã în
acest sezon, scor 1-3. Dupã ce acest meci va fi devenit istorie, Craiova va merge în fieful formaþiei
ce-o urmeazã în clasament, Municipal Zalãu. Încleºtarea va avea loc
lunea viitoare, de la ora 18:00, în direct la Digi Sport.
Trecând la echipa femininã, tot
o victorie “scurtã” (la 18, 9, respectiv 12) a repurtat ºi aceasta,
sâmbãtã, de asemenea în Bãnie,
contra “lanternei” Rapid (care îºi
trecuse în cont doar douã seturi în
16 etape). A fost primul succes din
retur, dupã cinci eºecuri consecutive, venite, ce-i drept, doar în faþa
unor echipe din partea superioarã a
ierarhiei. Etapa viitoare (sâmbãtã),
jucãtoarele pregãtite de Alexandru
Cosma îºi încheie disputele cu teamurile din Top 6, deplasându-se în
Capitalã, pentru partida Dinamo.

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 17-A
SCM U CRAIOVA – CS Unirea Dej 3-0, VCM PLS Piatra Neamþ – AS Volei
Club Caransebeº 3-2, CS Dinamo Bucureºti – CS Arcada Galaþi 1-3, CS ªtiinþa
Explorãri Baia Mare – CS “U” Cluj 3-0, LMV Tricolorul Ploieºti – ACS Municipal Zalãu 1-3, CSM Bucureºti – Tomis Constanþa 3-0 la “masa verde”, deoarece campioana s-a retras din competiþie.
1. CRAIOVA
46
7. Dej
20
2. Zalãu
41
8. CSM Buc.
18
3. Baia Mare
39
9. Piatra N.
14
4. Galaþi
35
10. Dinamo
12
5. Caransebeº
30
11. U Cluj
10
6. Ploieºti
26
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 17-A
SCM U CRAIOVA – CS Rapid Bucureºti 3-0, CS ªtiinþa Bacãu – CS “U”
Cluj 3-0, CSM Bucureºti – CSM Târgoviºte 2-3, CSU Medicina Tg. Mureº –
CS Alba Blaj 1-3, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS Dinamo Bucureºti 3-1, CSM
Lugoj – ACS Penicilina Iaºi 3-2.
1. Alba Blaj
50
7. Piatra N.
20
2. Târgoviºte
44
8. Lugoj
19
3. CSM Buc.
43
9. Iaºi
15
4. Dinamo
36
10. CRAIOVA
12
5. Bacãu
31
11. “U” Cluj
9
6. Tg. Mureº
27
12. Rapid
0

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A

Craiovencele, învinse la Ploieºti
SCM Craiova a ratat ºansa
de a depãºi în clasament
Ploieºtiul, dupã ce s-a încli-

nat, sâmbãtã, cu 25-29, pe
terenul prahovencelor.
Partida din Sala Olimpia a
debutat sub semnul
CSM Ploieºti – SCM CRAIOVA 29-25, HCM echilibrului, primul
Baia Mare – HCM Râmnicu Vâlcea 29-24, CSM ecart de douã
Unirea Slobozia – HCM Roman 22-23, U Ale- goluri înregistrânxandrion Cluj – CS Rapid USL Metrou Bucu- du-se abia în
reºti 24-23, HC Alba Sebeº – HC Dunãrea Brãi- minutul 21, când
la 17-26. CS Mãgura Cisnãdie – HC Zalãu s-a Ramona Farcãu ledisputat asearã, în timp ce CSM Bucureºti – a dus pe gazde la
ASC Corona Braºov va avea loc miercuri.
11-9. Ceea ce a
1. CSM Buc.* 57
8. Zalãu*
26
determinat-o pe
2. Baia Mare 57
9. Vâlcea
24
Simona Gogîrlã sã
3. Braºov*
38
10. Cluj
22
solicitate time-out,
4. Roman
38
11. Slobozia
16
numai cã tot
5. Brãila
37
12. Cisnãdie* 13
ploieºtencele au
6. Ploieºti
33
13. Rapid
12
marcat, 12-9.
7. CRAIOVA 29
14. Sebeº
4
Diferenþã ce avea
* - un joc mai puþin.
sã se regãseascã pe

tabelã ºi la pauzã, 14-11.
Partea secundã a debutat cu
alb-albastrele forþând revenirea, iar SCM-ul a venit la un
gol în special datoritã preciziei
interului Jelena Zivkovic, care
a înscris de trei ori în primele
6 minute (17-16). Aici, jocul a
avut un moment psihologic.
Deºi ajutate de-o eliminare,
craiovencele n-au gestionat
deloc situaþia profitabilã, mai
mult, trezindu-se din nou la
minus 3 (19-16), dupã ce
acceaºi Zivkovic ºi Cioaric au
evidenþiat-o pe goalkeeper-ul
ªerban, sârboaica chiar de la
7 metri. Farcãu a fãcut apoi
20-16, iar Craiova nu a mai
reuºit sã se apropie la mai la

Halep – Caroline Garcia sau Elena Vesnina, în “optimi” la Doha
Niculescu îºi începe aventura în Qatar contra lui Lisicki
Protagonista unui 2016 extrem de
slab, cel mai recent pãrãsind chiar la
debut turneul de la Dubai, de sãptãmâna trecutã, dupã un eºec cu Ana
Ivanovic, Simona Halep (de astãzi nr.
4 mondial, în regres o poziþie), primitã direct în turul doi la turneului WTA
Premier de la Doha, dotat cu premii
totale de 2.517.250 dolari, se va duela cu învingãtoarea dintre franþuzoaica Caroline Garcia (nr. 38 WTA) ºi
rusoaica Elena Vesnina (115 WTA),
venitã din calificãri. Meciul va fi astãzi, iar competiþia este transmisã în
direct de Digi Sport 2.
Halep (favoritã 2 la Doha) a învins-o pe Garcia (22 ani) în singurul
direct de pânã acum. Se întâmpla nu mai departe de luna trecutã, în “optimi”, la Sydney, scor
6-4, 2-6, 6-1. Acelaºi deznodãmânt ºi în ceea ce priveºte trecutul cu Vesnina (29 ani), victorie
la Auckland, în 2011, rusoaica

abandonând la scorul 2-6, 6-4, 4-0
pentru constãnþeancã.
Cealaltã româncã prezentã la
Doha pe tabloul de simplu, Monica
Niculescu (28 ani, 37 WTA), va întâlni, astãzi, în turul întâi, pe germanca Sabine Lisicki (26 ani, 32 WTA),
duel care prefaþeazã confruntarea
dintre echipele celor douã þãri din Fed
Cup (16-17 aprilie, la Cluj-Napoca, în
baraj pentru Grupa Mondialã). Scorul directelor este egal 3, cu Lisicki
triumfând în precedentele douã ocazii, cel mai de curând în runda inauguralã la Dubai 2015, 6-3, 6-4.
Halep nu a participat anul trecut,
la Doha, din cauza unei accidentãri,

irosind astfel ocazia de aºi apãra titlul cucerit în 2014, în timp ce Niculescu a fost depãºitã în runda secundã, prin abandon, de sportiva danezã Caroline Wozniacki, 1-6, 0-3.

Româncele,
implicate ºi la dublu

Halep ºi Niculescu vor participa ºi
în întrecerea de dublu, ambele jucând
astãzi. Halep va face pereche cu altã
româncã, Raluca Olaru, cele douã primind un wild card din partea organizatorilor. În primul tur cele douã românce vor avea un meci dificil, contra
slovenelor Andreja Klepac ºi Katarina Srebotnik, favoritele numãrul opt.Monica Niculescu o va
avea ca partenerã pe rusoaica
Margarita Gasparian, adversare
fiindu-le cuplul Daniela Hantuchova (Slovacia)/Ekaterina Makarova (Rusia).

mai puþin de douã “lungimi”.
SCM Craiova: Petrescu –
Horobeþ (2 goluri), Cioaric,
Bãbeanu (3), Florica (5 / 3 din
7 metri), Landre (1), Iovãnescu (1). Au mai evoluat: J.

Zivkovic I, Paºca – Georgescu
(2), J. Zivkovic II (6 / 2 din 7
metri), Gavrilã (1), Andrei (4).
Runda viitoare, în 27 februarie, echipa din Bãnie va primi
vizita Unirii Slobozia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – CS U Craiova, FC Voluntari – Steaua / 0:00 – FOTBAL Argentina – Primera Division: Quilmes
– Patronato.
DIGI SPORT 2
14:30 – TENIS – Turneul de la
Doha, în Qatar: ziua 1 / 22:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Milan.
DIGI SPORT 3
18:00, 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Atlassib Sibiu – CSM
Oradea, Steaua CSM Eximbank – BC
Mureº.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – CS U Craiova, FC Voluntari – Steaua.
DOLCE SPORT 2
17:00, 19:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai, în Emiratele Arabe

Unite: ziua 1.
SPORT.RO
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa:
Shrewsbury Town – Manchester Utd.
EUROSPORT 1
18:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã, la Kuopio, în
Finlanda.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Wisla Cracovia – Gornik
Leczna / 21:15 – FOTBAL Germania
– 2Bundesliga: Dusseldorf – Nurnberg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Steaua / 0:00 – FOTBAL
Argentina – Primera Division: Quilmes – Patronato.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – CS U Craiova.
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Oltenii uitã problemele ºi îºi consumã orgoliile
Derby-ul Olteniei, programat la Severin,
gãseºte Universitatea în postura de
echipã care a ratat toate obiectivele, în
timp ce Pandurii s-a calificat în play-off,
dar a rãmas fãrã finanþare
Cele douã echipe ale Olteniei
din Liga I îºi disputã derby-ul regional pe teren neutru, lângã Dunãre, unde Pandurii s-a refugiat
pânã la reconstrucþia stadionului.
Paradoxal, echipa mai liniºtitã din
punct de vedere al obiectivului,
Pandurii, trece prin momente dificile, întrucât imediat dupã asigurarea locului în play-off, a rãmas fãrã finanþarea de douã milioane de euro de Complexul Energetic Oltenia, care a anunþat pierderi imense ºi nu-ºi mai permite
o astfel de sponsorizare. Edy Iordãnescu a încercat totuºi sã foloseascã anunþul crunt în favoarea sa, mobilizând suporterii pentru derby-ul Olteniei printr-un
mesaj pe facebook. Asta dupã ce
fiul selecþionerului recunoscuse
cã se aºteaptã ca Universitatea sã
aibã superioritate în tribune la
duelul de astãzi. “Craiova are
multã calitate individualã, jucãtori
care pot face diferenþa, putea fãrã
probleme sã emitã pretenþii la
play-off. Vor veni motivaþi, nu
mai au nimic de pierdut. Vin dupã
o victorie ºi m-a impresionat maniera în care au obþinut-o. Mã
aºtept sã fie mai mulþi suporteri

de partea Craiovei, este frustrant
acest lucru, dar Craiova este o
echipã iubitã ºi respectatã ºi nu
putem schimba acest lucru” a
spus Iordãnescu junior. Acesta nu
va putea miza pe suspendaþii Vasco ºi Mrzeljak, în timp ce golgheterul Hora este incert, dupã accidentarea suferitã la Târgu Mureº.
De când Craiova a revenit în Liga
I, Pandurii n-a reuºit sã o învingã. Au fost douã egaluri în Bãnie,
2-2 ºi 0-0, ºi o victorie a ªtiinþei
în deplasare, acum un an, printro reuºitã a lui Bawab.
Universitatea a adoptat o strategie de crizã, dupã ce a ratat toate obiectivele în acest sezon. Finanþatorul Rotaru ºi-a pus un antrenor maleabil, care se conformeazã ideilor sale privind echipa
ºi tactica, în timp ce lotul este
subþiat valoric, iar accidentãrile
ºi suspendãrile devin bomboana
pe colivã. Pentru meciul de azi
sunt suspendaþi Madson ºi Bancu, iar Popov este nerefãcut, aºa
cã în lot vor fi strecuraþi cel puþin doi juniori din cei aflaþi în lotul lãrgit. „Vom lupta pentru cele
trei puncte, chiar dacã suntem
departe de play-off. Importante

rãmân rezultatul ºi jocul. Pandurii au un lot omogen, cu automatisme. Absenþa lui Hora ai fi
un avantaj pentru noi” a spus
Mogoºanu.
Biletele pentru meciul de astãzi
s-au pus în vânzare ieri, la casele
de bilete ale Stadionului Municipal din Severin, la preþurile: 10 lei
la peluze, 20 de lei la tribuna a IIa, 30 de lei la tribuna I, 40 de lei
la sectorul VIP.

“ Satelitul
”, victorie la limitã
Satelitul”,
cu liderul Ligii a IV
-a Dolj
IV-a
Universitatea II a câºtigat sâmbãtã, la prânz, cu 1-0, partida de
verificare susþinutã în compania
formaþiei Tractorul Cetate, pe baza
sportivã de la Aeroport. Golul lui
Cãle, din penalty, a fãcut diferenþa. Bogdan Vrãjitoarea a început
meciul în formula: Vlad – Ghicea,
Dina, Drãghici, Luicã – Hodea, Florea, Armãºelu – Surugiu, Neacºu,
Iuga. Au mai intrat Dicã, Staicu,
Vlãdoiu, Cojocaru, C. Andrei, Cãle,
Scarlat, Geanimu ºi Manea.
Pentru liderul ligii judeþene Dolj
a evoluat în partea secundã ºi Dorel Stoica. Miercuri, de la ora 13,
Universitatea II Craiova va susþine
urmãtorul joc de verificare în compania formaþiei Sporting Roºiori.
Partida este programatã tot la baza
de la Aeroport.

Cristi Neamþu, comemorat la 14 ani de la dispariþie
Sâmbãtã s-au comemorat 14
ani de la dispariþia portarului Universitãþii Craiova, Cristian Neamþu. Clubul Universitatea Craiova ºi
suporterii l-au omagiat, depunânând coroane de flori ºi aprinzând
lumânãri la mormântul de la cimitirul Sineasca. Oficialii clubului din
Bãnie, în frunte cu Costicã Donose ºi Nicolae Tilihoi au fost pre-

zenþi la mormântul lui Neamþu,
portarul care ºi-a dat ultima suflare în Cipru, în timpul unui cantonament al ªtiinþei, acum 14 ani.
Legendele Universitãþii s-au oprit
cu acest prilej ºi la locurile unde se
odihnesc pe veci alte glorii alb-albastre, Costicã ªtefãnescu ºi Zoli
Criºan. De asemenea, suporterii au
aprins torþe ºi a afiºat un mesaj

omagial la mormântul lui Neamþu:
“De 14 ani ne priveºti din Rai, un
loc în inimile noastre mereu o sã
ai”. De la cimitir, fanii au mers acasã la Cristi Neamþu, pentru a-i dãrui mamei sale, Ioana Cioboatã, un
fular ºi tabloul recuperat de la stadionul “Ion Oblemenco”, unde a
stat ani de zile deasupra peluzei care
poartã numele lui Cristi Neamþu.

Pandurii Târgu Jiu –
Universitatea Craiova
Stadion: “Municipal”, Drobeta Turnu Severin, ora 18
Pandurii Târgu Jiu: Stanca – Unguruºan, Sãpunaru, Vasilijevic, Acsinte – Ropotan – Antal, Rãduþ, Nistor, Nicoarã Wellington. Antrenor: Edward Iordãnescu. Rezerve: Mingote – Pleaºcã, Grecu, Piþian, Rãuþã, Ciucur, Hora.
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Iliev, Acka, Vãtãjelu – Bãluþã, Mateiu, Zlatinski, Ivan – Mãzãrache, Nuno
Rocha. Antrenor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu –
Achim, Kay, Izvoranu, Herghelegiu, R. Petre, Burlacu.

Liga I – Etapa a XXV-a
FC Botoºani – Astra
0-1
A marcat: Teixeira 81.
CSMS Iaºi – ACS Poli
1-1
Au marcat: Adr. Cristea 75 / Ov. Popescu 78.
Dinamo – Chiajna
4-0
Au marcat: Rotariu 13 – pen., Essombe 45, 61, Gnohere 85.
Meciurile Petrolul – Viitorul ºi CFR Cluj – ASA s-au jucat asearã.
Pandurii – „U” Craiova, astãzi, ora 18
FC Voluntari – Steaua, astãzi, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Astra
25
14
8
3
41-28
2. Dinamo
25
13
8
4
35-23
3. Viitorul
24
12
7
5
46-26
4. Steaua
24
12
7
5
33-21
5. Pandurii
24
12
7
5
31-24
6. CSMS Iaºi
25
9
9
7
21-24
7. ASA
24
8
11
5
26-20
8. Craiova
24
8
6
10
25-25
9. Botoºani
25
6
8
11
30-34
10. CFR Cluj
24
7
10
7
29-25
11. ACS Poli
25
4
11
11
23-35
12. Voluntari
24
3
9
12
23-40
13. Concordia
25
3
8
14
21-44
14. Petrolul
24
2
8
14
16-31
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

P
50
47
43
43
43
36
35
30
26
25
23
18
17
8

