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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu s-a însurat cu un drac
de fatã, iar acum el e drac, cã ea
i-a pus coarne. actualitate / 3 culturã / 7

Nu vom “amesteca” via ºi crama, cu presti-
giul lor distinct ºi consolidat, în teribila ambi-
þie a lui Mihai Anghel – unul dintre marii, dar
ºi competenþii agricultori ai þãrii – de a reda
Doljului aureola de bazin cerealier al þãrii, care
conteazã în orice discuþie de strategie alimen-
tarã. E discutabilã povestea “cu grânarul Eu-
ropei”, în interbelic, lustruitã în neºtire, pânã
nu a mai rãmas nimic din ea, fiindcã lucrurile
nu au stat chiar aºa, ºi istoricul Bogdan Mur-

gescu, în lucrarea sa “România ºi Europa”
(„Polirom”, 2010), demonstreazã acest lucru.
Vom accentua însã o realitate de netãgãduit:
Segarcea ca localitate doljeanã, de tradiþie,
declaratã oraº în 1968, dar atestatã prin legea
administrativã din 1864, datoreazã reverbera-
þia numelui sãu, mai nou, acestui holding con-
dus de Mihai Anghel, dupã cel mai performant
management, prin promovarea de avansate ºi
sofisticate tehnologii posibile.
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Dupã douã tururi de scru-
tin ºi mai multe incidente,
prof. univ. dr. Cezar Spânu
a câºtigat competiþia pentru
funcþia de rector al Univer-
sitãþii din Craiova. Acesta a
primit de la colegii domniei
sale, precum ºi de la studenþii
cu drept de vot, un numãr
de 460 de voturi, în timp ce
prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dãniºor a  obþinut doar 409
voturi. Competiþia a fost pu-
þin atipicã, anul acesta ea de-
pãºind cadrul academic, ex-
trapolând în mediul virtual.
Prof. univ. dr. Cezar Spânu va conduce, astfel, destinele Universitãþii
pentru urmãtorii patru ani. „Voi fi un rector aºa cum trebuie. A fost o zi
grea, plinã de emoþii. Îl felicit pe domnul prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dãniºor ºi sper sã nu-i dezamãgesc pe cei care m-au votat”, a declarat
viitorul rector. (C.P)

Cezar Spânu este noul rector
al Universitaþii din Craiova
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Ministrul Raluca Prunã:
Îmi asum reînvestirea
procurorului-ºef al DNA
Ministrul Justiþiei Raluca Prunã a anun-

þat, ieri, la ºedinþa de bilanþ a DNA cã îºi
asumã propunerea de reînvestire a Lau-
rei Codruþa Kovesi în funcþia de procuror
ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
„Înþeleg sã iau act de performanþa susþi-
nutã a DNA ºi sã aplic dispoziþiile legii
prin propunerea de reînvestire a procu-
rorului ºef al Direcþie Naþionale Antico-
rupþie”, a afirmat ministrul Justiþiei, Ralu-
ca Prunã, la ºedinþa de bilanþ a DNA.
Declaraþia ministrului vine dupã ce pre-
ºedintele Klaus Iohannis a declarat la un
post de televiziune cã “rezultatele obþi-
nute de DNA cu siguranþã ne duc cu gân-
dul la posibilitatea destul de avansatã a
reconfirmãrii” în funcþie a Laurei Codruþa
Kovesi. Întrebatã dacã a discutat cu ºeful
statului despre reînvestirea procurorului-
ºef al DNA, Raluca Prunã a declarat cã
“primul pas este sã trimit la CSM pentru
avizare aceastã propunere. Nu am avut
nicio discuþie cu preºedintele în mod spe-
cial despre aceastã procedurã, nu am dis-
cutat cu preºedintele în mod special de-
spre reînvestirea doamnei procuror Ko-
vesi”. Mandatul Laurei Codruþa Kovesi
la conducerea DNA expirã în aceastã pri-
mãvarã. Propunerea de reînvestire va fi
fãcutã de ministrul Justiþiei, iar numirea
de cãtre preºedintele României, cu un aviz
consultativ al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii.

Cioloº merge în 14 martie
în Parlament ca sã explice
criteriile de desemnare
a noilor prefecþi
Biroul Permanent al Camerei Deputaþi-

lor a aprobat, miercuri, solicitarea ALDE
privind participarea premierului Dacian
Cioloº, la Ora dedicatã prim-ministrului,
în data de 14 martie, la dezbaterea cu tema
‘’Criteriile în desemnarea noilor prefecþi”.
Deºi ALDE a solicitat ca Dacian Cioloº
sã participe la ºedinþa din data de 7 mar-
tie, BP al Camerei Deputaþilor a decis în
urma unor consultãri cu Executivul ca dez-
baterea sã aibã loc în data de 14 martie.
“ALDE solicitã prezenþa lui Dacian Cio-
loº în Parlament pentru a ne prezenta care
au fost criteriile în desemnarea noilor pre-
fecþi. Au promis prefecþi tehnocraþi, dar
au numit în funcþii oameni ai PNL”, a de-
clarat copreºedintele partidului, Daniel
Constantin.

Existã vulnerabilitãþi care pun în pericol buna
funcþionare a societãþii ºi o corupþie generalizatã
în domeniul achiziþiilor publice, a declarat procu-

Fostul preºedintele Ion Iliescu a afirmat, ieri,
cã nu ºtie cui foloseºte redeschiderea dosarelor
pe tema Mineriadelor ºi a Revoluþiei, conside-
rând cã acestea nu ar trebui ‘’dezgropate’’ întru-
cât CEDO este interesatã sã “întreþinã aºa
ceva”. “Nu ºtiu cui slujeºte, altminteri nu-i
nicio problemã, dar pusã sub acest aspect –
luarea la întrebãri ºi analize pe plan judiciar...
A fost un moment de istorie cu pãrþile bune ºi
cu pãrþi mai puþin bune, cu stãri conflictuale.
Am trecut peste ele, am depãºit. Ce rost are
sã dezgropãm? Ele trebuie sã formeze obiec-
tul unor asemenea dezbateri, unor oameni care
stau ºi studiazã istoria ca sã tragem învãþã-
minte, nu sã tot întreþinem o stare”, a declarat
fostul preºedinte, dupã un simpozion CPUN
organizat la Senat.

De asemenea, întrebat despre cererea Cur-
þii Europene a Drepturilor Omului de redes-
chidere a acestor dosare, Iliescu a spus cã
“CEDO este interesatã sã întreþinã aºa ceva”.
“Eu înþeleg pe cei care au avut pierderi, asta a

Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achi-
maº-Cadariu, a anunþat, într-o con-
ferinþã de presã, cã s-a identificat
cauza îmbolnãvirii copiilor din Argeº,
fiind vorba de o tulpinã a bacteriei
E.coli. Informaþia a fost confirmatã ºi
de ºefa secþiei de Nefrologie de la
Marie Curie, Mihaela Bãlgrãdean.
Verotoxina, care indicã prezenþa aces-
tei bacterii, a fost izolatã în probele
de coproculturã prelevate de la co-
pii.  ”Cauza îmbolnãvirilor este o in-
fecþia cu E-Coli 0 26, o tulpinã diferi-
tã de cea obiºnuitã gãzduitã în interi-
orul intestinelor, care se poate trans-
mite interuman”, a completat dr. Ale-
xandru Rafila, preºedintele Societãþii
Române de Microbiologie.

Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achi-
maº Cadariu, cere demisia conduce-
rii Spitalului de Pediatrie din Piteºti,
dupã ce un copil de un an ºi patru
luni a fost plimbat între spitale cu in-
fecþie digestivã gravã, deºi medicii
din Piteºti ºtiau de situaþia lui încã
din data de 13 februarie. Managerul
Spitalului de Pediatrie din Piteºti,
Vasile Stan, a declarat, ieri, pentru
corespondentul MEDIAFAX cã nu
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Kovesi: valoarea mitei în dosarele de corupþie este de 431 milioane euro

rorul-ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi, la
bilanþul instituþiei, eveniment la care au par-
ticipat preºedintele Klaus Iohannis ºi pre-
mierul Dacian Cioloº.

În anul 2015, au fost trimiºi în judecatã
peste 1.250 de inculpaþi pentru fapte de co-
rupþie la nivel înalt ºi mediu, dar ºi de cinci
ori mai mulþi miniºtri ºi parlamentari decât în
2013: un prim-ministru, cinci miniºtri, 16 de-
putaþi ºi cinci senatori, în total ajungându-
se la peste 11.000 de dosare.

„Este cel mai mare numãr de demnitari in-
vestigaþi de DNA într-un an. Am instituit mã-
suri asiguratorii de aproape jumãtate de mi-
liard de euro. Dosarele aflate în lucru ne ara-
tã, însã, cã nu am prins toþi corupþii. Rezulta-
tele noastre demonstreazã cã existã vulne-
rabilitãþi majore care pun în pericol buna func-
þionare a societãþii. Existã sectoare în dome-
niul achiziþiilor publice în care corupþia este
generalizatã. De multe ori, atribuirea con-
tractelor sau plãþile aferente contractelor
sunt condiþionate de primirea unor sume de

bani mascate prin înþelegeri frauduloase sau con-
tracte fictive”, a declarat Laura Codruþa Kovesi,
procuror-ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie.

Aceasta a mai afirmat cã în momentul de faþã
corupþia se reflectã în calitatea ºi preþul serviciilor
de care beneficiazã românii. “Peste 100 de primari
ºi preºedinþi de consilii judeþene au fost trimiºi în
judecatã. O treime din preºedinþii de consilii jude-
þene ai României sunt trimiºi în judecatã. Cu sigu-
ranþã este rezultatul unei modalitãþi netransparen-
te de folosire a bugetului public. Cât timp planifi-
carea unei achiziþii publice nu va fi transparentã se
va folosi bugetul pentru achiziþii supraevaluate.
În continuare se vor folosi banii cetãþenilor pentru
achiziþii de aparaturã medicalã scumpã de la firme
de apartament în timp ce spitalele nu pot asigura
minime condiþii pentru pacienþi. Cât timp se poate
decide discreþionar ordinea efectuãrii plãþilor, vor
fi în continuare funcþionari care vor primi mitã pen-
tru a favoriza anumite firme”, a mai declarat Laura
Codruþa Kovesi.

Bilanþul instituþiei aratã cã activitatea judiciarã
a DNA s-a realizat de 33 de procurori care au avut
peste 14.700 de participãri în ºedinþele de judeca-
tã. Instanþele au condamnat definitiv 970 de incul-
paþi trimiºi în judecatã de DNA, iar instituþia a tri-
mis peste 110 cereri de comisii rogatorii internaþio-
nale cãtre autoritãþile judiciare strãine pentru ad-
ministrare de probe sau identificarea de bunuri.

Cazul copiilor din Argeº. Ministrul Sãnãtãþii:
S-a identificat cauza îmbolnãvirilor

are de gând sã-ºi dea demisia din
funcþie.

Directorul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Argeº, Sorina Honþaru, a de-
clarat cã nu are de gând sã demisio-
neze din funcþie ºi cã aºteaptã desti-
tuirea de la Ministerul Sãnãtãþii, in-
stituþie care a numit-o la conducerea
DSP Argeº, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX. “Aºtept destituirea
de la Ministerul Sãnãtãþii, sunt nu-
mitã de Ministerul Sãnãtãþii. Deocam-
datã nu demisionez. În momentul în
care voi primi OK-ul de la Ministerul
Sãnãtãþii, voi face acest lucru.”, a
declarat, într-o conferinþã de presã,
directorul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Argeº, Sorina Honþaru.

Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achi-
maº-Cadariu, ºi prefectul de Argeº,
Cristian Soare, au cerut demisia con-
ducerilor DSP Argeº ºi a Spitalului
de Pediatrie din Piteºti, pentru lipsa
de comunicare în cazul copilului din
localitatea Mioveni, consultat în mai
multe spitale din Capitalã, deºi situa-
þia lui era cunoscutã încã din data de
13 februarie de medicii din Piteºti.
„Pentru modul cum a comunicat ºi a

gestionat aceastã crizã, solicit demi-
sia de onoare a doamnei Sorina Hon-
þaru din funcþia de director al Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Argeº. De
asemenea, solicit ºi demisia condu-
cerii Spitalului de Pediatrie pentru
modul cum a gestionat întreaga si-
tuaþie”, a declarat, într-o conferinþã
de presã, prefectul de Argeº, Cris-
tian Soare.

Angajaþii Spitalului de Pediatrie

au precizat cã iau în calcul o demisie
în bloc, în condiþiile în care conduce-
rea unitãþii spitaliceºti este destitui-
tã. “Ne vom da demisiile în bloc. Eu
pot sã plec de aici ºi mâine, dar nu e
corect”, a declarat Lucian Matei,
medic al Spitalului de Pediatrie. Per-
sonalul medical a catalogat condu-
cerea actualã a spitalului de Pedia-
trie ca fiind cea mai bunã din istoria
unitãþii spitaliceºti.

Iliescu, despre Mineriade ºi Revoluþie: CEDO, interesatã
sã întreþinã subiectul. Ce rost are sã dezgropãm?

fost. A fost caracterul cel mai radical de transfor-
mare din tot arealul nostru. (...). La noi a fost o
miºcare radicalã de înlãturare a vechiului regim
cu sacrificii umane”, a spus Ion Iliescu.

Fostul preºedinte a mai spus cã trebuie sã tra-
gem concluziile politice adecvate din evenimen-
tele în urma cãrora a cãzut regimul comunist în
loc “sã stãm sã tot plângem morþii”. ‘’Revolta din

decembrie a însemnat sacrificii umane. Sã
stãm sã tot plângem morþii în loc sã tragem
concluziile politice adecvate pentru tot
procesul de dezvoltare a societãþii...”, a
adãugat el.

Cei 17 români care au fãcut plângere îm-
potriva statului român, în dosarul Revolu-
þiei, vor primi, fiecare, câte 15.000 de euro,
plus taxele de judecatã, potrivit unei deci-
ziei pronunþate, marþi, de Curtea Europea-
nã a Drepturilor Omului (CEDO). Avocatul
Ionuþ Matei a declarat, pentru MEDIA-
FAX, cã toate concluziile CEDO aratã ace-
eaºi situaþie. “Autoritãþile naþionale judi-
ciare nu au fãcut o anchetã efectivã, dupã
cum a spus CEDO. Statul trebuie sã stabi-
leascã persoanele vinovate”, a declarat
avocatul Ionuþ Matei.
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Pornind de la proiectul de
hotãrâre care prevedea denu-
mirea a 16 strãzi noi din Cra-
iova, liberalul Marinel Flores-
cu, fost cadru militar, a venit
cu propunerea ca patru dintre
aceste strãzi sã poate numele
soldaþilor cãzuþi în teatrele de
operaþiuni Kosovo, Angola ºi
Afganistan. „Aceºti patru cra-
ioveni ºi-au dat viaþa pentru ca
noi sã trãim în pace ºi sã vo-
tãm de pe fotoliile comode din
CLM. Consider cã meritã sã
facem acest minim efort ºi nu-
mele lor sã fie scrise pe patru
strãzi noi din Craiova, oraº
care a fost ºi al lor”, a spus
Florescu.

ªi PSD-ul a venit
cu eroii sãi

Consilierul Bianca Predes-
cu, membru în comisia juri-
dicã, a explicat cã au existat
douã propuneri pentru denu-
mirea strãzilor cu nume de
eroi, cea venitã din partea lui
Marinel Florescu ºi cea a so-
cial-democratului Marin Ni-
coli – acesta din urmã a cerut

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Dacã pânã acum se certau pe faptul cã mul-
te din strãzi sunt neasfaltate, aleºii locali au
mai depãºit o barierã: ieri s-au ciondãnit pe
numele lor. Liberalii au gãsit de cuviinþã cã

nu stricã puþinã campanie pe temã patrioticã
ºi l-au scos la înaintare pe Marinel Florescu,
fost cadru militar. Din respect pentru colegii
cu care a fost în misiuni în Afganistan, consi-
lierul a cerut ca patru strãzi sã poarte numele

soldaþilor craioveni, decedaþi în teatrele de
operaþiuni. Primarul social-democrat a punc-

tat, arãtând cã strãzile sunt niºte fundãturi
nedemne memoriei eroilor. ªi a câºtigat con-

fruntarea, deºi a scãpat o bombiþã pe care
liberalii nici mãcar n-au sesizat-o.

sã se denumeascã strãzi cu
nume de revoluþionari –, dar
cã nici una nu a putut fi luatã
în considerare deoarece am-
belor le-a lipsit avizul Comi-
siei Judeþene de atribuire de-
numiri strãzi. „Nu avem nimic
împotrivã ca, pe viitor, când
vor mai fi noi strãzi, acestea
sã primeascã aceste denu-
miri”, a spus consilierul Pre-
descu.

Strada Egretelor
ori a Regretelor

Florescu a spus cã îºi men-
þine amendamentul ºi a acuzat
colegii cã se ascund în spate-

le unor formalitãþi. «Probabil
din cauza faptului cã vine de
la un consilier PNL. Eu nu am
vãzut nici mãcar avizul comi-
siei judeþene pentru denumiri-
le propuse de Primãrie. ªi nu
cred cã strada „Egretelor” ori
„Regretelor” are o conotaþie
pentru Craiova, ºi nici celelal-
te nume de strãzi nu au abso-
lut nici o legãturã cu Craiova”,
a spus Florescu, care ºi-a in-

vitat colegii sã meargã mãcar
o zi în Afganistan „ºi când se
întorc probabil cã vor avea o
altã viziune despre viaþã».

Cutuma
primarului

Marinel Florescu a insistat
de câteva ori sã vadã avizul
Comisiei Judeþene pentru pro-
iectul de hotãrâre. Primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,
i-a arãtat acestuia, de la prezi-
diu, un act despre care a spus
cã este cererea de avizare a
Primãriei Craiova cãtre Pre-
fecturã. „Aici am în faþã ce-
rerea de avizare a Primãriei
Craiova cãtre Prefecturã pen-
tru aceste denumiri. Cutuma
este urmãtoarea: dupã ce noi
transmitem aceastã cerere, la
pachet cu hotãrârea de Consi-
liu Local, primim avizul. Aºa
s-a întâmplat de fiecare datã
pânã acum”, a spus primarul.
Explicaþia sa a venit în con-
tradictoriu cu cele invocate în
comisia juridicã a CLM Cra-
iova, primarul spunând, de
aceastã datã, cã avizul se tri-
mite odatã cu proiectul de ho-
tãrâre, ºi nu înainte, dupã cum
se invocase anterior. Inadver-
tenþa nu a fost sesizatã ºi nu a
mai fost dezvoltatã de consi-
lierii liberali.

„Prea trasã
de pãr,
e ciupercãrie
acolo”

Cât priveºte ideea, prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a
spus cã este de acord cu de-
numirea strãzilor cu nume de
eroi, dar a atras atenþia cã tre-

buie sã fie alese artere pe
mãsura memoriei pe care tre-
buie sã le-o purtãm acestora.
„Îmbrãþ iºez ideea de a  da
nume de strãzi eroilor martiri,
dar aº vrea sã nu cãdem în
desuetudine cu aceste ches-
tiuni. Nu poþi sã dai nume de
eroi martiri unor fundãturi ºi
unor drumuri de exploatare
agricolã. Unde este drum de
exploatare agricolã sau este o
singurã casã care este ciu-
percãrie (aºa cum figureazã în
autorizaþie) sã pui denumirea
unui soldat cãzut pe front mi
se pare cam prea trasã de
pãr”, a spus primarul Craio-
vei. Lia Olguþa Vasilescu le-a
promis apoi consilierilor cã pe
viitor se va þine cont de aces-
te propuneri.

Amendamentul
a picat la vot

Consilierul PNL Marinel
F lorescu  a  p ropus  sã  f i e
schimbatã denumirea de stra-
da „Ana Aslan” cu „Erou Va-
len t in  Leoveanu” ,  s t rada
„Egretelor” cu „Erou Emanoil
Ciobanu”, strada „Nicolae Fi-
limon” cu „Erou Cãtãlin Ma-
rinescu” ºi strada „Mihai Sa-
doveanu” cu „Erou Claudiu
Vulpoiu”, toþi cei patru soldaþi
pierzându-ºi viaþa în misiuni
de luptã în Kosovo, Angola ºi
Afganistan.

 Amendamentul sãu a fost
supus la vot, dar a fost respins
având doar trei voturi pentru
(Pavel Badea, Emilian ªtefâr-
þã ºi Marinel Florescu) ºi trei
abþineri (Ionel Panã, Dan Da-
ºoveanu ºi Doru Marinescu).
Prin urmare, proiectul de ho-
tãrâre a fost votat în varianta

propusã de Executiv, având un
vot împotrivã (Marinel Flores-
cu) ºi douã abþineri (Pavel Ba-
dea ºi Emilian ªtefârþã).

Tot în spirit patriotic, Flo-
rescu a mai propus ca toate
ºedinþele CLM Craiova sã în-
ceapã cu intonarea Imnului
Naþional al României, iar pri-
marul i-a rãspuns cã legea
prevede intonarea numai în
ºedinþele solemne.

ªi, totuºi,
Craiova este
oraº martir

Profitând de conjuncturã,
consilierul UNPR Doru Mari-
nescu, al cãrui tatã este un cu-
noscut revoluþionar, a pus pro-
blema calitãþii de „oraº mar-
tir” a Craiovei. Acesta a cerut
ca mãcar pe site-ul instituþiei
sã fie menþionat acest lucru.
„Legea prin care Craiova a
fost propusã oraº martir al
Revoluþiei nu a fost abrogatã,
este încã în fiinþã, deci Craio-
va este încã oraº martir. Plã-
cuþele de la intrarea în oraº
într-adevãr nu existã, dar erau
deteriorate. Ar trebui menþio-
nat din nou cã oraºul nostru
este un oraº martir, fiindcã
sunt alte oraºe care se laudã
cu acest titlu ºi cred cã, pe
site-ul oraºului, sub denumi-
re, se poate scris ºi faptul cã
este oraº martir”, a spus Ma-
rinescu, fãcând aluzie la o de-
claraþie mai veche a lui Radu
Preda, city managerul oraºului,
care, tot într-o ºedinþã de CLM,
a venit cu vestea cã municipiul
Craiova nu mai este „oraº mar-
tir”. S-a dovedit cã acesta a dat
o informaþie greºitã.
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Potrivit Inspectoratului Gene-
ral al Poliþiei Române, poliþiºtii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi au fãcut, ieri, 33 de per-
cheziþii domiciliare, pe raza a 7
judeþe (Mehedinþi, Dolj, Gorj, Olt,
Hunedoara, Ilfov ºi Iaºi), la lo-
cuinþele unor persoane bãnuite de
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani
ºi la sediile societãþilor adminis-
trate de acestea, în cauzã fiind
emise 18 mandate de aducere. Din
cercetãri a reieºit cã, în perioada
2009-2015, administratorii socie-
tãþilor economice, în calitate de
reprezentanþi legali (asociaþi, ad-
ministratori), ar fi angrenat firme-

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, cu sprijinul SIPI Dolj ºi al
luptãtorilor de la IPJ Dolj, au or-
ganizat o acþiune pentru destruc-
turarea unei reþele de traficanþi de
canabis. Astfel, în baza informaþii-
lor pe care le aveau, oamenii legii
l-au prins, marþi, 23 februarie a.c.,
în flagrant, în comuna doljeanã
Gighera, pe Emil Nicula, de 51 de
ani, în timp ce voia sã vândã 100

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de miercuri spre
joi, în jurul orei 2.00, pe Calea Bu-
cureºti din Craiova, s-a produs un
accident rutier în urma cãruia o per-
soanã a ajuns la spital pentru acor-
darea de îngrijiri medicale.

Din primele cercetãri ale poli-
þiºtilor Biroului Rutier Craiova, s-a
stabilit faptul cã Velici Constantin,
de 24 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Peu-
geot pe Calea Bucureºti dinspre
centrul oraºului cãtre Balº, în zona
Facultãþii de Mecanicã, din cauza
vitezei excesive ºi a consumului de
bãuturi alcoolice (fiind testat cu
aparatul etilotest, a rezultat o con-
centraþie de 0,74 mg/l alcool pur
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Nu mai puþin de 33 de percheziþii au fost efectuate, ieri,
în 7 judeþe, între care ºi Dolj, la persoane bãnuite cã ar fi
cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei (4 milioa-
ne de euro), prin evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.

le controlate de ei în mod direct
sau prin persoane interpuse în
comiterea de infracþiuni de eva-
ziune fiscalã ºi spãlare de bani.

Cei în cauzã ar fi înregistrat în
contabilitatea firmelor mai multe
facturi fiscale emise în baza unor
operaþiuni comerciale fictive (re-
prezentând cheltuieli cu achiziþia
de materiale de construcþii, piese
ºi accesorii auto, servicii) în va-
loare totalã de peste 10.000.000
de euro (peste 48.000.000 de lei),
pentru care ar fi dedus ilegal taxa
pe valoare adãugatã ºi ar fi dimi-
nuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operaþiuni fictive, bu-

getul general consolidat ar fi fost
prejudiciat cu peste 4.000.000 de
euro (peste 18.000.000 de lei).
Ulterior, prin intermediul societã-
þilor controlate, ar fi fost supuse
procesului de spãlare a banilor
toate aceste sume, prin efectua-
rea mai multor operaþiuni finan-
ciare, constând în depuneri suc-
cesive de valori monetare, urmate
de retrageri imediate sau de „ru-
larea” acestor valori prin contu-
rile bancare ale societãþilor. Ast-
fel, ar fi fost disimulatã adevãra-
ta naturã a provenienþei banilor,
cunoscând cã provin din evaziu-
ne fiscalã.

Acþiunea, care a beneficiat de
suportul de specialitate al Servi-
ciului Român de Informaþii, s-a
desfãºurat în cadrul unui dosar
penal aflat în instrumentarea Ser-
viciului de Investigare a Crimina-

litãþii Economice – Inspectoratul
de Poliþie Judeþean Mehedinþi, sub
supravegherea Parchetului de pe

lângã Tribunalul Mehedinþi, iar la
ea au participat peste 200 de poli-
þiºti ºi jandarmi.

Craioveancã rãnitã dupã o ciocnire
frontalã pe Calea Bucureºti

O craioveancã de 47 de ani a fost rãnitã într-un accident de
circulaþie petrecut în noaptea de miercuri spre joi pe Calea
Bucureºti din Craiova. ªoferiþa, care circula regulamentar,

a fost izbitã frontal de un autoturism scãpat de sub controlul
ºoferului, care era bãut ºi circula cu vitezã.

în aerul expirat), a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de mers ºi a
pãtruns pe sensul opus de mers,
unde a lovit frontal un alt autotu-
rism, marca Renault,  condus re-
gulamentar, de Dana Bleoancã, de
47 de ani, din Craiova.

În urma accidentului a rezultat
rãnirea uºoarã a ºoferiþei, care a
fost transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, pen-
tru îngrijiri ºi investigaþii de spe-
cialitate. Poliþiºtii au întocmit în
cauzã un dosar de cercetare pena-
lã pentru vãtãmare corporalã din
culpã ºi conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice, dupã cum a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Doljeni încãtuºaþi pentru
trafic de droguri

Doi doljeni, de 24, respectiv
51 de ani, au fost arestaþi
preventiv pe 30 de zile, mier-
curi dupã-amiazã, pentru trafic
de droguri de risc. Cei doi au
ajuns dupã gratii în urma unei
acþiuni de marþi a poliþiºtilor ºi
procurorilor de crimã organiza-
tã craioveni, care au destructu-
rat reþeaua coordonatã de
aceºtia, în urma celor 9 perche-
ziþii fãcute în judeþ fiind desco-
perite ºi confiscate aproximativ
un kilogram de canabis, o fiolã
de metadonã ºi douã pliculeþe
cu plante etnobotanice.

de grame de canabis cu suma de
1.000 de lei.

Imediat dupã ce bãrbatul a fost
„sãltat”, oamenii legii au fãcut, si-
multan, 9 percheziþii în Craiova,
Segarcea ºi Gighera, la locuinþele
mai multor persoane, în urma des-
cinderilor fiind gãsite ºi ridicate în
vederea continuãrii cercetãrilor,
aproximativ 1 kilogram de cana-
bis, o fiolã de metadonã ºi douã
pliculeþe cu substanþe etnobotani-
ce. Nouã persoane au fost ridicate
de poliþiºtii de crimã organizatã ºi
duse, rând pe rând, la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-

va, unde au fost audiate de procu-
rorul de caz. La finalul audierilor
au fost emise ordonanþe de reþine-
re pe 24 de ore pentru bãrbatul
prins în flagrant, Emil Nicula, ºi
pentru un alt doljean, Marius Nisi-
peanu, de 24 de ani, cei doi fiind
introduºi în arestul IPJ Dolj.

Miercuri, 24 februarie a.c.,
dupã-amiazã, cei doi au fost pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã care a
dispus arestarea inculpaþilor pen-
tru 30 de zile: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie – DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va. Dispune arestarea preventivã
a inculpaþilor Nicula Emil ºi Nisi-
peanu Marius Mihai pe o perioa-
dã de 30 de zile, începând de la
data de 24.02.2016, pânã la data
de 24.03.2016, inclusiv. Cu con-
testaþie în termen de 48 de ore de
la pronunþare. Pronunþatã în ºedin-
þa din Camera de Consiliu de la
24.02.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Cei doi
doljeni sunt acuzaþi de constituirea
de grup infracþional organizat, in-
troducere în þarã ºi trafic de dro-
guri de risc.
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Consilierii judeþeni au votat ieri,
22 de proiecte aflate în dezbatere
pe ordinea de zi. Aleºii judeþului au
votat astfel, în unanimitate, darea
în folosinþã gratuitã Sindicatului
Naþional din Centrele de Transfu-
zie Sanguinã a unui spaþiu situat în
incinta Policlinii Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.
„Centrul dispune de o suprafaþã de
747,20 mp, pe care a primit-o în
administrare prin Hotãrârea nr
153/28 .10.2004 a CJ Dolj ºi Pro-
tocolul br 1824/ 23.02.2005. La
cererea Preºedintelui Sincatului
Naþional din Centrele de Transfu-
zie Sanguinã, Centrul ne-a adresat
solicitarea de a pune la dispoziþia

Ieri, la ºedinþa Consiliului Judeþean Dolj:

sindicatului, cu titlu gratuit, un spa-
þiu aflat în administrarea Centru-
lui, în suprafaþã de 21,7 mp. Spa-
þiul solicitat de sindicat rãmâne în
administrarea Centrului Regional
cu destinaþia iniþialã, dar va fi pus
ºi la dispoziþia sindicatului pentru
desfãºurarea activitãþii sindicale”,
se precizeazã în raportul întocmit
de CJ Dolj. Totodatã s-a votat ºi
proiectul de hotãrâre privind aso-
cierea Consiliului Judeþean Dolj,
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj cu
Prefectura Districtului Vratsa –
Bulgaria ºi Spitalul pentru Trata-
ment Continuu Medicinã Internã
din Mezdra – Bulgaria pentru de-

punerea unui proiect în cadrul Pro-
gramului Interreg România-Bulga-
ria 2014 – 2020.

Consilierul
Marian Irinei
a luat poziþie....

Interesantã a fost intervenþia
consilierului judeþean Marian Irinei,
care a vizat direct modul în care
se „pregãteºte” organizarea con-
cursului pentru ocuparea postului
de director al S.C. Lucrari Dru-
muri ºi Poduri Dolj, o societate
„atractivã”. Este atât de „atracti-
vã” încât se doreºte ca la acest
concurs sã participe o singurã per-
soanã.... Consilierul judeþean Ma-
rian Irinei, spune cã pe 19 februa-
rie 2016, SC LDP Dolj a publicat
pe site-ul societãþii anunþul prin
care se scoate la concurs postul
de director, document semnat de
preºedintele CA, fostul consilier
judeþean Florinel Stancu, iar ieri,
la nici douã sãptãmâni, anunþul
este scos dupã site, dar fãrã a se
înºtiinþa membrii Consiliului de
Administraþie, patru la numãr. Con-
silierul judeþean Marian Irinei cre-
de cã acest gest s-a datorat faptu-
lui cã s-a aflat cã intenþioneazã sã
facã o interpelare în plenul Consi-
liului Judeþean Dolj  pe acest sub-

iect. „Am ridicat aceastã proble-
mã, astãzi ( n.r ieri) în ºedinþa de
Consiliu Judeþean pentru cã nu mi
se pare în regulã cum încearcã unii
sã ne sfideze pe noi, consilierii ju-
deþeni. Ei cred cã totul în þara asta
se poate falsifica, se poate ºme-
cherii. Acum e bãtãlie mare pe
postul ãsta de director la SC LDP
Craiova. Vã imaginaþi ºi de ce...mi-
za e mare... S-au încãlcat foarte
multe articole de lege. Am solicitat
sã ni se punã la dispoziþie la ºedin-
þa viitoare mai multe informaþii de-
spre expertul independent, dacã

existã aºa ceva ºi cine este. S-a
încãlcat art 61, alin 7. Am întrebat
de ce nu s-a respectat. De altfel
nu s-a respectat nici art 61 alin 8,
fiind vorba  despre un termen de
30 de zile, ca sã se depunã mai
multe CV-uri, nu 10 zile cât do-
reau ei. ªi ce este cel mai grav este
cã pe site apare anulat concursul
în condiþiile în care nu s-a convo-
cat Consiliul de Administraþie, iar
membrii CA nu ºtiau nimic despre
anularea lui... ”, a subliniat consi-
lierul judeþean Marian Irinei.

MARGA BULUGEAN

ªedinþa ordinarã a Consiliului
Judeþean Dolj s-a desfãºurat ieri,
fãrã Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului, care a absentat ºi
fãrã Cristinel Iovan. Cel din
urmã a demisionat recent, din
funcþia politicã, de membru PSD
ºi vicepreºedinte al Organizaþiei
Judeþene a PSD Dolj, ceea ce a
atras dupã sine ºi demisia din
funcþia de consilier judeþean ºi
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj. De fricã sã nu fie
ºi ei „exmatriculaþi” colegii de
partid s-au ferit sã facã vreo
declaraþie. Consilierii judeþeni au
spus ieri, cã demisia colegului
lor i-a pus pe gânduri, în condiþii-
le în care din punct de vedere

Radu Chifu, consilier judeþean
pentru trei luni de zile

administrativ, lui Cristi Iovan
nimeni nu are ce sã-i reproºeze. Ei
aºteptau ca la aceastã ºedinþã sã
se vorbeascã ºi de motivele
plecãrii fostului vicepreºedinte al
CJ Dolj, care prin experienþa ºi
þinuta sa a fost un reper pentru
mulþi alþi consilieri judeþeni. Pentru
cã de regulã despre lucrurile
importante se evitã sã se discute,
atunci s-a trecut la etapa a doua ºi
într-o atmosferã destul de
încordatã, a fost anunþat numele
celui care va intra  în Consiliu ºi
anume,  Radu Chifu fost consilier
al prefectului de Dolj. Acesta a
depus  jurãmântul ºi ºi-a ocupat
imediat locul în bãncuþã.

MARGA BULUGEAN

Acþiunile se adreseazã, în primul
rând, cetãþenilor care deþin buletine
de identitate valabile ºi au drept scop
actualizarea datelor de domiciliu,
conform modificãrilor intervenite în
urma schimbãrii rangului localitã-
þii, de la nivel de sat la cel de comu-
nã, scopul fiind acela de a se evita
unele probleme, pe care le au pose-
sorii de buletine de identitate în re-
laþiile cu alte persoane fizice sau
juridice, deoarece nu pot face do-
vada adresei de domiciliu din loca-
litatea în care locuiesc efectiv.

Potrivit prevederilor art. 48 alin.
1 din HG nr. 1375/2006, deþinãto-
rii de buletine de identitate pot ob-
þine cãrþi de identitate fãrã costuri
deoarece în urma schimbãrii ran-
gului localitãþilor, cheltuielile pen-
tru producerea ºi eliberarea acte-
lor se suportã de la bugetele pri-
mãriilor în cauzã.

9 comune vor fi vizitate
de „ghiºeul de eliberare acte”

Acþiunile se vor desfãºura la sediul
primãriilor, între orele 10.00 – 14.00,
dupã urmãtorul program: Cârna –
29.02.2016, Dobroteºti – 3.03.2016,
Galiciuica – 10.03.2016, Ghidici –

În perioada 29 februarie – 12
aprilie 2016, Direcþia Publicã

Comunitarã de Evidenþã a
Persoanelor Dolj va organiza 9

acþiuni de punere în legalitate cu
acte de identitate a cetãþenilor în
localitãþile, care au fost avansate
la rang de comunã, în anul 2004,

în baza Legii nr. 84/2004.

14.03.2016, Ghindeni – 17.03.2016,
Pleºoi – 21.03.2016, Coþofenii din Faþã
– 24.03.2016, Catane –6.04.2016,
Cârcea – 12.04.2016.

„Pe durata desfãºurãrii acþiunilor
se pot prezenta ºi alte persoane, care
doresc sã obþinã un nou act de iden-
titate sau sã-ºi stabileascã domiciliul
sau reºedinþa în aceste localitãþi. În
sprijinul celor interesaþi de a benefi-
cia de deplasarea ghiºeului de elibe-
rare acte de identitate în localitatea
de domiciliu, menþionãm cã formu-
larul „cerere de eliberare a actului
de identitate” poate fi procurat de
la primãrie iar principalele docu-
mente, ce trebuie sã le aibã atunci
când depun cererea sunt: actul de
identitate vechi (dacã îl mai deþin),
certificatul de naºtere ºi, dupã caz,
ºi cel de cãsãtorie ori hotãrârea de
divorþ definitivã ºi irevocabilã, pre-
cum ºi actul pentru spaþiul de lo-
cuit”, precizeazã comisar-ºef de
poliþie Marin Stãnicã, director exe-
cutiv al Direcþiei Publice Comuni-

tare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

Existã ºi varianta cãrþii
de identitate provizorii

În situaþia în care solicitanþii nu
pot prezenta unul dintre documen-
tele de stare civilã sau nu pot face
dovada unei adrese de domiciliu,
cererile vor fi soluþionate prin eli-
berarea de cãrþi de identitate pro-
vizorii, cu termen de valabilitate de
maximum un an. În cazul celor
care prezintã adeverinþa eliberatã
de registrul agricol pe numele altei
persoane va fi necesarã ºi prezen-
þa titularului spaþiului de locuit,
care va avea asupra sa actul de
identitate ºi va semna, pentru con-
simþãmânt, în cererea de eliberare
a actului de identitate. În cazul
copiilor minori care solicitã elibe-
rarea unui act de identitate este
obligatoriu ca aceºtia sã fie înso-
þiþi de unul dintre pãrinþi sau de un
reprezentant legal.

VALENTIN CEAUªESCU
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În epoca unei globalizãri precipitate, în-
trebarea dacã discursul despre existenþa
unor modele la nivele naþionale ori comu-
nitare nu mai pare avea legitimitatea de al-
tãdatã. Mai mult decât atât, dacã nu e, po-
trivit unor spirite deja „globalizate”, super-
fluã, i se declinã actualitatea.

ªi dacã nu ne mai putem permite sã vor-
bim de modelul românesc ca atare, ceea ce
ne mai rãmâne la îndemânã e sã identificãm
acele (câteva) „modele” inserate de-a lungul
ultimei o sutã de ani în care putem decela
câteva tentative de subsumare a unor seturi
de valori (de comportament, de vieþuire, de
creativitate culturalã) invocate ori convocate
sã activeze un modus vivendi,  sau sã detec-
teze ºi sã descrie, printr-un mecanism de re-
cunoaºtere, indiciile unei forma mentis.

Prin urmare, cum am putea descoperi,
în arealul culturologic autohton, cel puþin
câteva repere, obligatoriu tari, apte sã con-
ducã, dacã nu, aºa cum am anticipat, la
prezenþa modelului românesc ca atare,

În cãutarea unui În cãutarea unui În cãutarea unui În cãutarea unui În cãutarea unui modelmodelmodelmodelmodel românesc românesc românesc românesc românesc

Reprezentanþii Federaþiei Hipocrat au
anunþat cã într-o primã fazã, cel mai proba-
bil luna viitoare, vor declanºa acþiunile de
protest, urmând sã poarte, simbolic, bande-
role albe, în semn de nemulþumire faþã de
nerespectarea angajamentelor luate de gu-
vern. Apoi, în urmãtoarea etapã, activitatea
va fi întreruptã timp de o orã, în fiecare zi,
în unitãþile sanitare unde Federaþia Hipocrat
are membri de sindicat. În ultimã instanþã,
dacã revendicãrile nu vor fi rezolvate, va fi
declanºatã greva generalã pe perioadã nede-
terminatã, cel mai probabil în luna aprilie.

„Având în vedere faptul cã negocierile
privind Legea salarizãrii bugetarilor au fost
întrerupte, din motive pe care nu le cunoaº-
tem, Federaþia Hipocrat din România a de-
cis sã informeze Ministerul Muncii, Minis-

atunci mãcar la un set de valori indicative
capabile sã desemneze atributele unei for-
ma mentis în limitele cãreia sã se poatã
regãsi valenþe specifice ale felului româ-
nesc de a fiinþa în lume.

Evitând, în ciuda atâtor ispite, tentative
faimoase, de la Eminescu, Hasdeu, Kiri-
þescu, Rãdulescu-Motru, Blaga, Vulcãnes-
cu, Noica (ignorându-i, desigur, pe unii din
scribii de serviciu ai protocronismului
ceauºist) ºi poate cã ºi alþii, în spaþiul aici
asumat nu putem decât sã circumscriem,
sintetic ºi chiar aluziv, câteva dintre „pro-
punerile”, unele cu pretenþii sistemice, al-
tele doar simple fulguraþii teoretice, sur-
venite în discursul nostru cultural.

Mioriticul, ca forma mentis decantatã
la nivelul unei estetici, mai curând în ac-
cepþia kantianã a acesteia, nu intrã în ca-
tegoria unui posibil model românesc; el e
o viziune, o modalitate, exemplarã, e-ade-
vãrat, de desemnare a unui tip de reacþie
la provocãrile vieþii, sociale ºi individuale.

Supralicitatea sa adesea pompoasã în afa-
ra cã a sfârºit uneori prin a-l deroba de
miraculoase oferte ideatice ºi poetice, l-a
purtat în spaþiul unei zarve (ºi dispute) de-
a dreptul funeste, caricaturale nu o datã.

Manolismul e, cum se ºtie, legendã ce
acoperã un spaþiu mai vast, balcanic ºi,
prin urmare, în ciuda unor admirabile ten-
tative exegetice, ºi în ciuda unor încercãri
de a apropria câte ceva din captivantele-i
deschideri spre un modus vivendi autohton
– fapt de altfel perfect justificat ºi lãudabil
– nu ajunge spre a desemna, singur, acel
model românesc.

Cât despre multe alte încercãri, ele sunt,
fãrã îndoialã, de discutat chiar, în proiec-
tul, perfect legitim, de a contura, prin de-
cantare, dar ºi printr-un necesar spirit di-
sociativ, un, iarãºi, posibil, model româ-
nesc. Fiindcã, repetãm, ca modele, ele pot
conta; cu adagiul cã trebuie totdeauna luate
cum grano salis; orice încercare de a le
norma eºueazã în aceeaºi mitografie de-

suetã ºi, oricum, scadentã.
„Sofianismul” lui Blaga, spre exemplu,

„care coboarã” (cu transcendenþã cu tot)
poate fi, cum a ºi fost validat ºi valorifi-
cat, o marcã stilisticã, o „categorie abisa-
lã”, ce ar servi (încã) unor proiecte exe-
getice cu specificitate esteticã. ªi – mã simt
obligat s-o spun – nici admirabila diserta-
þie noicianã în jurul faimoasei prepoziþii
„întru” întru (sic!) definirea unui sentiment
românesc al fiinþei  nu cred cã poate þine
locul acelei paradigme autohtone care sã
dea samã de esenþa sa, ignorând jocul as-
piraþiei, al iluziei (ca deschidere utopicã).

Fiindcã, nu cred cã trebuie uitat, în plin
discurs slãbit (debole) cu atributul lui Vat-
timo interpretându-l pe Nietzsche, în ori-
ce tentativã, a noastrã, de a ne defini – ºi
redefini – sub semnul unui model propriu,
acea „ºcoalã a suspiciunii” (simptom, în
ce ne priveºte, de sorginte bizantinã, dacã
nu chiar balcanicã), soseºte la timp spre
a ne trage de mânecã.

Sindicaliºtii din Sãnãtate ameninþã cu proteste
Salariaþii din sectorul sanitar se pregãtesc de ample acþiuni

de protest care ar putea culmina cu declanºarea grevei gene-
rale în 70 de spitale din toatã þara. Revendicãrile sunt legate de
finanþarea necorespunzãtoare a sistemului de Sãnãtate ºi de
nerespectarea prevederilor Legii nr. 284/2010, un act normativ
care, potrivit sindicaliºtilor de la Federaþia Hipocrat, deºi se
aflã în vigoare nu este pus în aplicare pe deplin.

terul Sãnãtãþii ºi Ministerul Finanþelor cã în
perioada urmãtoare va declanºa acþiuni de
protest. Revendicãrile noastre sunt legate de
finanþarea necorespunzãtoare a sistemului de
Sãnãtate, salarizarea întregului personal din
domeniul sanitar în conformitate cu preve-
derile Legii 284, o lege care este în vigoare,
dar nu este pusã în aplicare. Este pusã în
aplicare doar pe o anumitã parte a bugetari-
lor ºi þin sã reamintesc sã pentru primari sunt
bani, pentru înalþii funcþionari publici sunt
bani ºi legea a fost aplicatã”, a declarat Ion
Cotojman, preºedintele Federaþiei Hipocrat.
„Sãnãtatea ºi Învãþãmântul sunt, din nou,
cenuºãrese”

Sindicaliºtii au identificat mai multe dis-
funcþionalitãþi în ceea ce priveºte actualul sistem de salarizare. În primul rând, acesta

are ca bazã 110 clase de salarizare, din care
24 de clase sunt deja suprapuse ca nivel de
salarizare. Apoi, faptul cã existã niveluri di-
ferite de salarizare pentru aceeaºi funcþie,
atât în cadrul aceleaºi instituþii, cât ºi în in-
stituþii diferite. Salariile de bazã ale unor per-
soane care au vechime în muncã sunt egale
cu cele ale persoanelor nou-angajate, fãrã
vechime în muncã, datoritã majorãrilor suc-
cesive ale salariului de bazã minim brut pe
þarã garantat de la 600 de lei cât era în 2010,
la 1.250 de lei cât va fi în anul 2016. Salarii-
le de bazã ale unor persoane angajate cu stu-
dii superioare se situeazã la acelaºi nivel cu
salariile de bazã ale persoanelor angajate pe
studii medii.

„Sãnãtatea ºi Învãþãmântul sunt din nou,
cenuºãresele bugetare. Aceasta este grija
manifestatã de acest guvern de tehnocraþi.
Vreau sã invit alãturi de noi organizaþiile pa-
cienþilor ºi sindicatele, sã avem o manifes-
tare coerentã”, a explicat Ion Cotojman.

O altã disfuncþionalitate sesizatã este cã
avansarea personalului în gradaþie se face o
datã la cinci ani, în funcþie de vechimea în
muncã. Nu în ultimul rând, sindicaliºtii sunt
nemulþumiþi de lipsa unor criterii de perfor-

manþã ce pot fi avute în vedere la promova-
rea personalului bugetar ºi la stabilirea pre-
miilor individuale pentru rezultate deosebite
în activitatea profesionalã, din fondul de pre-
miere constituit.
 „Doctorii sunt pregãtiþi sã protesteze”

În ultimele sãptãmâni, reprezentanþii sin-
dicatelor medicilor din regiunea Oltenia ºi
din mai multe judeþe ale Munteniei s-au în-
tâlnit pentru a discuta pe marginea nemulþu-
mirilor care existã de mai mult timp în rân-
dul membrilor corpului medical. În princi-
piu, aceºtia au adus în discuþie probleme
precum salarizarea, timpul de lucru sau con-
diþiile de muncã.

„Doctorii sunt pregãtiþi sã protesteze. Nu
putem continua aºa. Salariile sunt aºa cum
sunt. Timpul de lucru depãºeºte în cazul
foarte multor medici cu încã o normã pre-
vederile legale. Este inacceptabil. Sunt oa-
meni care la 45 de ani ajung sã aibã boli care
impieteazã asupra activitãþii lor în continua-
re. Sunt oameni care se aflã la limita de a fi
pensionaþi medical dupã doar 20 de ani  de
activitate”, a precizat dr. Eleodor Cârstoiu,
vicepreºedinte al Federaþiei Hipocrat.

RADU ILICEANU
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Programul zilei de astãzi:

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Scriitorul Emil Hurezeanu, ambasador al României în
Germania, se va afla duminicã la Craiova, fiind invitat al
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. De la ora 11.00, dom-
nia sa va susþine la Sala „Ion D. Sîrbu”, în cadrul „Întâl-
nirilor SpectActor”, conferinþa „În istorie, între poezie
ºi jurnalism”. Cu acest prilej, îºi va lansa cea mai recentã
carte, „Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc
(1996-2015)”, apãrutã la Editura „Curtea Veche”.

Volumul conþine articolele publicate de jurnalistul Emil
Hurezeanu în perioada 1996-2015 ºi ilustreazã evoluþia
societãþii româneºti în ultimii 20 de ani. Analizele se refe-
rã la evenimente interne ºi internaþionale ºi sunt scrise
din perspectivã politicã, socialã, civicã ºi culturalã. Potri-
vit editurii, «cartea pune în perspectivã cele mai impor-
tante evenimente interne ºi internaþionale petrecute în
ultimele douã decenii ºi oferã cititorului instrumentele

Târgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDEAMUS: Scriitorul Emil HurezeanuAMUS: Scriitorul Emil HurezeanuAMUS: Scriitorul Emil HurezeanuAMUS: Scriitorul Emil HurezeanuAMUS: Scriitorul Emil Hurezeanu
ºi poliþistul Marian Godinã îºi lanseazã cãrþile la Craiovaºi poliþistul Marian Godinã îºi lanseazã cãrþile la Craiovaºi poliþistul Marian Godinã îºi lanseazã cãrþile la Craiovaºi poliþistul Marian Godinã îºi lanseazã cãrþile la Craiovaºi poliþistul Marian Godinã îºi lanseazã cãrþile la Craiova

Orele 10.00-11.00: Editura CECCAR (foaier etaj) – lansarea cãrþii „Ghid
pentru pregãtirea candidaþilor la examenul de aptitudini pentru obþinerea
calitãþii de expert contabil ºi de contabil autorizat”. Invitaþi: experþi conta-
bili, stagiari, profesioniºti contabili, studenþi ºi masteranzi ai Facultãþii de
Economie ºi Administrarea Afacerilor din Craiova.

Orele 11.00-12.00: Radio România Oltenia Craiova (foaier etaj) – lansarea
volumului „Fotojurnalism ºi imagine”, editor-coordonator Ilie Rad (dintre
coautori: Gabriela Rusu-Pãsãrin, Dan Voinea). Participã: prof. univ. dr. Cristia-
na Teodorescu, prorector al Universitãþii din Craiova, conf. univ. dr. Gabriel
Coºoveanu, prodecan al Facultãþii de Litere, prof. univ. dr. Dan Popescu,
prorector al Universitãþii din Craiova. Moderator: Gabriela Rusu-Pãsãrin.

Orele 12.00-13.00: Radio România Oltenia Craiova ºi Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj (foaier etaj) – dezbaterea „Cititul dãuneazã grav
inculturii – Copy paste versus plagiat”. Participã: reprezentanþi ai DJST
Dolj, Consiliului Judeþean al Elevilor, Clubului de dezbateri Express al Centru-
lui de Tineret Craiova, Facultãþii de Drept Craiova ºi Radio România Oltenia
Craiova. Moderatori: Liliana Hinoveanu, Maria Tohãneanu. Etapa zonalã a
Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu”. Participã: elevi ºi
cadre didactice din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar. Moderator: Liliana
Hinoveanu Ursu.

Orele 13.00-14.00: Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România ºi
„Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura (foaier etaj) – lansarea volumelor „Con-
vorbiri de dupã-amiazã” (vol. II) de Mircea Pospai ºi „Diversitatea literatu-
rilor, diversitatea traducerilor” de Ioan Lascu. Participã: Gabriel Coºovea-
nu, Nicolae Panea, Florea Firan, Ioan Lascu, Mircea Pospai, Mihai Duþescu,
Emil Boroghinã, Jean Bãileºteanu. Moderator: prof. univ. dr. Florea Firan.

Orele 14.00-15.00: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea volumului „Poves-
tea unei iubiri” (roman), autor Elena Roicu Bucºa. Prezintã: Ovidiu Ghidirmic ºi
Ioana Rucsandra Dascãlu. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 15.00-16.00: Radio România Oltenia Craiova ºi Cafeneaua Literarã
„Cetatea Bãniei” (foaier etaj) – lansarea revistei literare „Cafeneaua Bãniei”.
Participanþi: Liliana Hinoveanu, Marilena Tiugan, Spiridon Popescu, Ilorian
Pãunoiu, Dan Lupescu. Moderator: Daniela Tiger.

Orele 16.00-17.00: Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi Radio Româ-
nia Oltenia Craiova (foaier etaj): lansarea cãrþii: „Amanþii 3.0”, autor Corina
Ozon, editura Herg Benet. Participã: Nicoleta Dumitru, referent CCTD, Bianca
Teodorescu, doctorand Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova, Roxa-
na ªtiubei, jurnalist. Moderator: Cornel Mihai Ungureanu, scriitor.

Orele 17.00-18.00: Editura „Aius” (foaier etaj) – lansarea cãrþii „Teaching
English through Drama”, autor Adelina Dumitru. Prezintã: prof. Delia Drãgã-
nescu ºi prof. Eleanor Mircea. Moderator: Nicolae Marinescu.

Încã trei zile de „târguieli” în foaierul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” mai aveþi la dispoziþie! Gã-
siþi aici mii de titluri, proaspãt ieºite de sub tipar sau
deja consacrate, din toate domeniile ºi pentru toate vâr-
stele, importante reduceri de preþuri, oferte ºi pachete
promoþionale pregãtite de cei 64 de expozanþi.

Puteþi lua cãrþi de la Târgul GAUDEAMUS, dar ºi
aduce! ªi asta pentru cã ºi la aceastã a XV-a ediþie este
reluat unul dintre proiectele deja tradiþionale iniþiate
ºi derulate de Radio România: „Cãrþile se întorc aca-
sã”. Campania are ca principal obiectiv constituirea,
prin donaþii din partea expozanþilor ºi a vizitatorilor, a
unui fond de carte care, în acest an, are ca beneficiar
publicul din locali-
tãþi din zona de au-
dienþã a Radio Româ-
nia Oltenia Craiova.

Mai mult, puteþi
fi norocosul câºtigã-
tor al unei cãrþi,
dacã semnalul sonor
„Happy Minute” vã
prinde în faþa stan-
dului unei edituri,
sau al unor gadget-
uri dacã participaþi
la Tombola GAU-
DEAMUS, pe baza
completãrii buleti-
nelor distribuite zil-
nic în foaierul tea-
trului. Ori al unui
premiu de 500 lei, dacã vã fotografiaþi cu partenerul /
partenera la panoul-inimã, postaþi fotografia pe pagi-
na Facebook a Radio România Oltenia Craiova ºi adu-
naþi cel mai mare numãr de like-uri! În plus, lectura
ºi frumuseþea sunt premiate la GAUDEAMUS Craio-
va! Dacã cititul este pasiunea ta, înscrie-te la Con-
cursul Miss Lectura ºi poþi deveni cea mai frumoasã
cititoare a Târgului!

De asemenea, la Târgul de Carte puteþi fi nu numai
cumpãrãtor, ci ºi participant la oricare dintre cele aproape
100 de evenimente cuprinse în program. Dedicat, în mare
mãsurã lansãrilor de carte ºi dezbaterilor, acesta îi aduce
la Craiova ºi pe autori. Doi dintre ei vin în week-end sã îºi
prezinte cele mai recente apariþii editoriale: publicistul
Emil Hurezeanu, în prezent ambasador al României în
Germania, ºi poliþistul braºovean Marian Godinã.

Mâine, 27 februarie, la ora 14.30, sunteþi aºteptaþi sã
îi cunoaºteþi ºi pe invitaþii de nota 10 ai Târgului GAU-
DEAMUS Radio România de la Craiova, elevi premiaþi
la olimpiade internaþionale la diferite discipline: Adri-
an Emanuel Dicu, George-Radu Romanescu, Elena-Mã-

dãlina Stãnãºel, Maria
Teodora ªerban ºi Ale-
xandra Maria Udriºto-
iu – toþi elevi ai Cole-
giului Naþional „Fraþii
Buzeºti”. În cadrul
proiectului „Invitaþi
de nota 10: Olimpicii
României”, postul pu-
blic de radio promovea-
zã ºi recompenseazã
performanþele obþinute
pe plan internaþional de
reprezentanþii la vârf ai
învãþãmântului româ-
nesc, iar cei cinci vor
primi premii oferite de
Radio România ºi de
Automobile Dacia.

Pânã atunci însã sunteþi invitaþi la evenimentele zilei
de astãzi, între care dezbaterea „Cititul dãuneazã grav
inculturii – Copy paste versus plagiat” ºi faza zonalã a
Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu”,
adresat liceenilor doljeni. Câºtigãtorul locului I va re-
prezenta judeþul la finala naþionalã a concursului, care
va avea loc în cadrul Târgului Internaþional GAUDEA-
MUS de la Bucureºti, în luna noiembrie.

„Flash-uri din sens
opus”: întâmplãri din
viaþa de poliþist rutier

Poliþistul Marian Godinã, care a devenit cunoscut da-
toritã textelor amuzante postate pe Facebook, în care pre-
zintã întâmplãri din viaþa de poliþist rutier, îºi va lansa
prima sa carte, „Flash-uri din sens opus”, ºi la Craiova,
în cadrul Târgului de Carte GAUDEAMUS. Evenimentul
va avea loc mâine, 27 februarie, ora 11.00, la standul Cur-
tea Veche Publishing, de unde cartea poate fi achiziþiona-
tã la preþul de 29 lei.

Cartea – care, deºi recent publicatã, s-a vândut deja în
peste 20.000 de exemplare – a fost lansatã în urmã cu
douã zile la sediul Bibliotecii Centrale din Bucureºti, unde

sute de oameni au venit sã-l vadã pe poliþistul-scriitor ºi
sã ia un autograf. Invitat de onoare a fost chiar premierul
Dacian Cioloº, care a spus cã fenomenul Marian Godinã
ar trebui sã fie o lecþie pentru Poliþia Românã.

«Textele lui Marian Godinã sunt momente (în cel mai
caragialian sens al cuvântului) din viaþa de zi cu zi, în care
ne recunoaºtem de îndatã ºi cu care oricine poate rezona.
Personajele, savuroase ºi memorabile, îºi pierd treptat
identitatea ºi devin exponenþi ai unor categorii sociale:
parvenitul român care pleacã-n Italia, face o avere frumu-
ºicã, îºi cumpãrã maºinã la mâna a doua ºi-ncalcã legi
prin þarã, pozând în mare afacerist; beþivanul care-njurã
întruna, dar recunoaºte când greºeºte, ºi pe care n-ai
cum sã te superi; micul întreprinzãtor român, cu inimã
mare, care încearcã sã câºtige un ban cinstit, dar se po-
meneºte cã norocul îi joacã renghiuri», noteazã redacto-
rul de carte Rãzvan Nãstase.

„Pe trecerea timpului”:
panorama societãþii româneºti
din ultimii 20 de ani

necesare pentru o interpretare realistã ºi logicã, în ace-
laºi timp aducând previziuni referitoare la viitorul Româ-
niei. Cartea este scrisã cu o subtilã ironie, deja cunoscu-
tã publicului din emisiunile TV în care Emil Hurezeanu a
fost realizator».

Scriitor ºi publicist, unul dintre cei mai reputaþi analiºti
politici ai momentului, Emil Hurezeanu va vizita ºi Târgul
de Carte GAUDEAMUS, cartea sa fiind disponibilã aici la
standul Curtea Veche Publishing, la preþul de 40 lei. Volu-
mul a fost lansat în toamna anului trecut la GAUDEAMUS
Bucureºti, deschis în Pavilionul Central Romexpo.
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Cel mai mare siloz al þãrii
(60.000 tone) va fi dat în folosinþã

Investiþia e de acum finalizatã.
A costat peste 10 milioane euro,
dar s-a derulat conform proiectu-
lui. Are 12 celule, fiecare cu o ca-
pacitate de stocare de 5.000 tone,
ridicându-se pe verticalã pânã la 54
metri. Poate înmagazina 60.000
tone cereale sau floarea-soarelui,
care se adaugã, în felul acesta, unei
capacitãþi de stocare existente de
300.000 tone, cu conexiuni direc-
te la calea feratã (Pleniþa, Banu
Mãrãcine, Portãreºti, Mischii, Sca-
eºti, Calafat, Bistreþ, Poiana Mare
º.a.m.d.). Dispune de instalaþii de
uscare ºi sortare, instalaþii de ven-
tilare, sisteme de monitorizare a
temperaturii, sisteme automate de
supraveghere. Capacitatea de re-
cepþie este de 500 tone pe orã, când
livrarea se face din mijloace de

Dacã, de regulã, orice localitate mai
arãtoasã a Doljului a gravitat, de-a lun-
gul timpului, în jurul unui obiectiv eco-
nomic, Segarcea – cu toatã rezonanþa ei,
datoratã vinurilor alese – nu a fãcut ex-
cepþie. S-a crezut, cu mulþi ani în urmã,
cã fabrica de furfurol, semeþ obiectiv in-
dustrial, pendinte de Combinatul Chimic
din Craiova, va conferi “tuºa” decisivã de
oraº. Astãzi, ruinele fabricii, încã vizibi-
le, au simbolistica lor ºi nu are rost sã
stãruim asupra genezei unui dezastru.
Segarcea rãmâne însã pe orice hartã eco-
nomicã a þãrii, “boldatã”, graþie renume-
lui vinurilor “Domeniul Coroanei”, pre-
miate ºi elogiate la toate competiþiile
oenologice, europene ºi mondiale, ºi, mai
nou, ca sediu al firmelor Cerealcom, Ol-
tyre, Cervina, Redias, care exploateazã
împreunã peste 25.000 hectare destinate

MIRCEA CANÞÃR

culturilor cerealiere ºi tehnice. Acesta nu
este un material publicitar, sã ne înþele-
gem. Altul este rostul rândurilor de faþã.
Nu vom “amesteca” via ºi crama, cu
prestigiul lor distinct ºi consolidat, în te-
ribila ambiþie a lui Mihai Anghel – unul
dintre marii, dar ºi competenþii agricul-
tori ai þãrii – de a reda Doljului aureola
de bazin cerealier al þãrii, care conteazã
în orice discuþie de strategie alimenta-
rã. E discutabilã povestea “cu grânarul
Europei”, în interbelic, lustruitã în
neºtire, pânã nu a mai rãmas nimic din
ea, fiindcã lucrurile nu au stat chiar aºa,
ºi istoricul Bogdan Murgescu, în lucra-
rea sa “România ºi Europa” („Polirom”,
2010), demonstreazã acest lucru. Vom ac-
centua însã o realitate de netãgãduit: Se-
garcea ca localitate doljeanã, de tradiþie,
declaratã oraº în 1968, dar atestatã prin

transport auto, ºi de 250 tone pe
orã când se face pe calea feratã.
Capacitatea de uscare este de 100
tone pe orã. Întreaga incintã este o
platformã betonatã. Nu mai enu-
merãm toate detaliile tehnice. Ori-
cum, investiþia încorporeazã ºi ve-
chiul siloz de 10.000 tone, încã
funcþional. Un teren viran, nãpãdit
de buruieni, a dobândit o utilitate
deplinã. Cum întreaga activitate
este computerizatã, putem vorbi de
cel mai mare ºi mai modern siloz
de cereale din þarã, ceva care nu
s-a mai vãzut, fãrã nici o legãturã,
dar nici una, cu vetustele “baze de
recepþie” de odinioarã. Niciodatã în
istoria sa Doljul nu a dispus de o
asemenea capacitate de stocare,
deplin dirijatã în privinþa tempera-
turii, umiditãþii etc. Nu vom exa-
gera dacã vom spune cã silozul de
la Segarcea este “o minune teh-
nicã a Doljului”, în care angaja-

þii, “unul ºi unul”, chiar trebuie
sã ºtie pe ce lume trãiesc, la orice
orã din zi ºi din noapte, fiindcã pro-
ducþia de aici pleacã la export.

Un alt limbaj tehnic
Mihai Anghel vorbeºte despre

ceea ce face într-un limbaj tehnic
insolit. Nu ºtim dacã e mai fraged,

dar e oricum altceva. Face ºi preci-
zarea, atunci când nu-þi satisface cu-
riozitãþile reportericeºti, “astea þi le
spune Crinu Eremia” (n.r. adminis-
trator la Cervina ºi Oltyre, director
la Redias). Crinu Eremia este un teh-
nolog de mare valoare, cu stagii vechi
în producþie ºi performanþe autenti-
ce. Vine din ceea ce numeam odi-
nioarã “agricultura de stat”, dar ar
putea fi profesor universitar, cu câþi-
va ani buni înainte de pensie. Mihai
Anghel, care admite cã la nivelul di-
viziei de comerþ de cereale are rivali
serioºi din rândul multinaþionalelor,
încearcã în zona de producþie agri-
colã o creºtere a productivitãþii mun-
cii cum nu a mai existat, dar bineîn-
þeles ºi una a randamentelor la unita-
tea de suprafaþã. Dispune de întrea-
ga gamã de maºini agricole super-
performante ºi, punând pe picioare
un sistem hi-tech, va aduce “ceasul
elveþian”, adicã sistemul informaþi-
onal pe ogoarele muncite. ªi în pre-
zent se controleazã, dintr-un centru
de comandã, de la noul sediu al fir-
melor, consumul de motorinã, pes-
ticide, îngrãºãminte chimice etc. Am
mai adãuga un lucru: preocuparea
contantã a lui Mihai Anghel pentru
refacerea perdelelor forestiere de pro-
tecþie. Deziderat mai vechi, pe care
nimeni nu i l-a luat în seamã. Despre

gusturile sale pentru “frumos”, în-
nobilarea fiecãrei alei cu specii den-
drologice, atrãgãtoare ochiului, nu
mai spunem nimic, fiindcã sunã a
compliment.

Când cei de la John Deere
viziteazã Segarcea

Prin 2012, întreaga conducere a
cunoscutei firme americane John
Deere a venit la Segarcea, însoþitã
fiind reprezentanþii companiei
“IPSO” care se ocupã de distribui-
rea utilajelor agricole în Europa.
Colaborarea dintre SC Cerealcom
ºi John Deere, în baza unui amplu
program de investiþii, este intere-
santã. Parcul de maºini agricole al
Cerealcom, Oltyre ºi Redias, ges-
tionat cu mânã de fier de ing. Ere-
mia Crinu, permite încadrarea ori-
cãrei lucrãri agricole în timpul op-
tim ºi, în plus, maximã calitate.
Tractoare imense, de mare putere,
combine cu masã de recoltare im-
presionantã, remorci Hawe, de
mare capacitate, pluguri super-per-
formante, cultivatoare, semãnãtori
de pãioase, dar ºi de prãºitoare, ca-
mioane specializate pentru transpor-
tul cerealelor, în fine, o dotare de
excepþie care permite, nu exagerãm,
efectuarea lucrãrilor de sezon pe mai
mult de jumãtate din suprafaþã agri-
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legea administrativã din 1864, datorea-
zã reverberaþia numelui sãu, mai nou,
acestui holding condus de Mihai Anghel,
dupã cel mai performant management,
prin promovarea de avansate ºi sofisti-
cate tehnologii posibile. ªi vom detalia.
La bugetele locale, aportul firmelor
menþionate depãºeºte 40 miliarde de lei
anual. Peste 800 de locuri de muncã bine
plãtite, dar nu uºor de pãstrat, din cauza
rigorii maxime instituite, sunt o reali-
tate. Segarcea respirã, ca oraº, nu uºor,
dar în bunã mãsurã prin strãdaniile te-
merare, dacã nu precumpãnitoare atunci
consistente, ale lui Mihai Anghel, cu o
filosofie interesantã despre tot ceea ce
trãim ºi se întâmplã. Într-un fel, pe un alt
palier al discuþiei, Segarcea nu putea
împãrtãºi, în alte circumstanþe, decât
soarta “oraºelor mici” din Dolj, dupã
1990, când s-au scufundat toate obiecti-

vele economice cu menirea lor, ce legiti-
mau un statut urban. Un singur detaliu,
sistematic ocultat, mai trebuie readus în
atenþie: paradoxal, dintre toate unitãþile
agricole de stat (foste IAS), unele perfor-
mante, singura “salvatã” – termenul e
impropriu – este cea de la Segarcea, con-
servându-ºi terenurile destinate viþei-
de-vie, bineînþeles replantate într-o altã
structurã de soiuri ºi o altã gândire oe-
nologicã. La capãtul unui dialog, deloc
întins, cu Mihai Anghel, continuat cu di-
rectorul tehnic Doru Cãlinescu, o com-
petenþã în materie agrarã, am înþeles cã
la Segarcea tricolorul românesc, care
fluturã pe un catarg de 65 metri înãlþi-
me, la noul sediu al firmelor menþiona-
te, simbolizeazã ceva aparte: despre com-
petenþa deplinã este vorba. Una olteneas-
cã. ªi poate virtuþile unei afaceri auto-
htone. Dacã e bine de spus ºi aºa ceva.

colã a Doljului, în doar câteva zile.
Ieºirea utilajelor în câmp se face pe
“drumuri speciale” amenajate, ºi
unul pe lungimea de 3-4 este pie-
truit chiar de firmele lui Mihai An-
ghel, pentru a nu perturba traficul
rutier. Sã spunem totuºi cã cei de la
John Deere, când au vãzut cu cine
colaboreazã, la faþa locului, ºi-au
strâns mâna cu partenerul de afa-
ceri, declarându-se mulþumiþi. Nu
curtoazia de circumstanþã trebuie
evocatã, ci seriozitatea parteneria-

tului, derivatã din buna cunoaºtere
reciprocã. Acest colos agrar din Se-
garcea, de-a dreptul impresionant,
atestã în orice moment, “ºi unde ne
aflãm”. Nu toate exploatãrile agri-
cole din Dolj dispun de ceea ce dis-
pun firmele lui Mihai Anghel, dar
interesul acestuia nemijlocit, este ca
toate firmele sã producã mult, dacã
se poate cât mai mult. Anual, circa
400.000 tone de cereale, adicã la
cât se ridicã producþia de grâu a
Doljului, într-un an normal, este dis-

tribuitã, atât pe piaþa internã cât ºi
pe cea externã.

Ce spune Doru Cãlinescu?
Directorul tehnic, adicã mâna

dreaptã a lui Mihai Anghel, directo-
rul economic Doru Cãlinescu, e din
1995 pe baricade, adicã de la înce-
put. Când a fost mult mai greu. A
încercat o “tentativã” de evadare,
poate ºi din cauza rigorii maxime in-
stituite, dar a revenit ºi nu mai co-
menteazã. Cunoaºte orice problemã
din viaþa complexã a acestui holding
agricol, încât ºi noaptea, sculat din
somn, poate da un rãspuns. Crede
cã Segarcea, ca oraº, este volens-
nolens legatã de viaþa firmelor pa-
tronate de Mihai Anghel. Dacã aces-
tora le merge bine, acest lucru îl re-
simte ºi oraºul. Din aceastã perspec-
tivã sigur cã “parteneriatul” nu se
dezvoltã tocmai corespunzãtor. Ar
putea fi fertil, dar nu este. Reþeaua
de canalizare ºi cea de alimentare cu
apã a localitãþii, ca sã dãm un exem-
plu, nu “bate” pe toate arterele lo-
cuite, pânã la ultima casã, ceea ce e
de neînþeles, dar nu doar aceasta este
problema iritãrilor existente. Altmin-
teri, de ordin administrativ. Grupul
Cerealcom nu este unul calic ºi nu
are reticenþã la actele de caritate,
amintitã fiind renovarea unei biserici
din localitate. În fine, nu vrem sã
turnãm gaz pe foc, mai ales într-un
moment ca cel în care ne aflãm.

Indiscutabil Mihai Anghel se nu-
mãrã printre marii cultivatori de ce-
reale din România, deþinând ºi o im-
portantã reþea de silozuri despre care
am vorbit. Iar ultima “alãturare” este
silozul de 60.000 tone aparþinând
Cerealcom. Sã nu se înþeleagã cum-
va cã în agriculturã e “raiul de pe
pãmânt”, fiindcã ar fi un neadevãr.
Mihai Anghel spunea într-o împre-
jurare cã “arendaºii fac totul ºi
doar în România sunt arendaºi”,
dar... mergem înainte. Înfruntând ani
secetoºi ºi, deopotrivã, ani mai ge-
neroºi. Uneori împlinirile nu lipsesc,

ºi pe sectorul de vinificaþie, de pil-
dã, deja vinurile produse la Segar-
cea sunt binecunoscute pe piaþa
internã, dar deja ºi pe piaþa exter-
nã. Pentru toate acestea se trudeº-
te în adevãratul sens al cuvântu-
lui, doamna Cornelia Anghel, so-
þia lui Mihai Anghel, care a renun-
þat la profesia de medic pentru a
se dedica vinificaþiei, are deja un
palmares de invidiat. Unii privesc
întreaga epopee cu generozitate, al-
þii cu pizmã, în obiºnuinþa locului.
Oameni de asemenea anvergurã
meritã, fireºte, respectul cuvenit.
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Animaþie, ieri, la „Ramada Pla-
za” din Craiova: reprezentanþi ai
unor instituþii de învãþãmânt de
anvergurã din toatã lumea au þi-
nut sã fie prezenþi pentru a oferta
tinerii talentaþi din Craiova. În
Cetatea Bãniei este pentru prima
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi-a prezentat
diagnoza pe anul de învãþãmânt în curs

Ieri, la Craiova, s-a desfãºurat, pentru pri-
ma oarã, o sesiune din cadrul „World Edu-
cation Fair”, un workshop destinat recru-
tãrii tinerilor români, de cãtre instituþii de
învãþãmânt din strãinãtate. Se poate vorbi
despre un succes în ceea ce priveºte parti-
ciparea la acþiune a adolescenþilor, dar rã-
mânem cu un gust amar în ceea ce priveºte

plecarea copiilor români în strãinãtate, iar
una dintre cauze rãmâne sistemul de învã-
þãmânt din România, plin de hibe ºi de „can-
can-uri”, unde „mondenitãþile” sunt mai
presus de pregãtirea profesionalã. La Cra-
iova au fost prezenþi reprezentanþi a peste
20 de universitãþi din strãinãtate, care ºi-
au prezentat ofertele.

oarã când se desfãºoarã un astfel
de workshop.

„Suntem pentru prima oarã în
Craiova, deºi, la nivel naþional, sun-
tem la cea de-a 24-a ediþie. În Bu-
cureºti, fiind capitalã, am intrat
pentru prima datã, apoi ne-am ex-

tins ºi au apãrut ºi birouri regio-
nale. La Craiova s-a lucrat ani de
zile, fiind ºi motivul pentru care
s-a deschis acest birou regional.
Astãzi sunt prezente peste 20 de
universitãþi din Danemarca, Fran-
þa, Italia, Marea Britanie, Olanda
ºi S.U.A. Cu oferta cea mai gene-
roasã a venit Marea Britanie. De-
pinde de fiecare elev ce alege, dar
cele mai cãutate sunt facultãþile de
business management, urmate de
inginerie, limbi strãine ºi, mai nou,
de... criminologie. Pentru învãþã-
mântul liceal, începem discuþiile
cu elevii de gimnaziu cu minimum
un an, un an ºi jumãtate mai de-
vreme de începerea cursurilor.
Dosarul pentru înscrierea la facul-
tate este destul de stufos, motiv
pentru care tinerii ar trebui sã ia
legãtura cu noi cât mai devreme,
neavând Diploma de Bacalaureat.
Dosarul este compus din situaþia
ºcolarã pentru clasele a IX-a – a
XI-a, la care se adaugã ºi actele

care vin din susþinerea activitãþii
de voluntariat”, a declarat Bogdan
Dincã, ºeful Centrului Regional
Craiova al Programului de dezvol-
tare internaþionalã.
Un sistem care trebuie schimbat

Sunt întrebãri care îºi aºteaptã
rãspunsul, iar una dintre ele este
cea referitoare la „de ce pleacã ti-
nerii din þarã?”. Rãspunsul, mã-
car o parte, este oferit tot de Bog-
dan Dincã: „Elevii vor sã urmeze
o facultate în strãinãtate, acuzând
situaþia învãþãmântului din þarã. La
noi, ºtim cu toþii, învãþãm mai
multe materii, dar, la final, folo-
sim una sau niciuna în cariera pe

care vrem sã o urmãm. Solicitãri-
le pentru instituþiile din strãinãtate
sunt în creºtere, iar, conform
unui studiu al nostru, efectuat în
2015, sunt peste 25.000 de stu-
denþi care învaþã în afarã. În Da-
nemarca ºi Suedia, studiile sunt
gratuite, iar în Marea Britanie
Guvernul acordã împrumuturi, cu
o singurã condiþie: sunt finanþate
studiile, urmând ca, la finalizarea
ºcolarizãrii, studentul sã se anga-
jeze ºi, când va depãºi pragul de
21.000 de lire sterline anual, va
începe returnarea banilor, plãtind
o dobândã de 6% din suma care
depãºeºte suma de 21.000 de lire”,
a mai precizat Bogdan Dincã.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi-a prezentat, în Colegiul Prefectural
Dolj, diagnoza reprezentativã, aferentã anului ºcolar 2015/2016. Sunt foarte
multe probleme de rezolvat, din ambele pãrþi ale procesului educaþional:
elevi, pãrinþi, familii; corp profesoral, efective ale cadrului de învãþãmânt
etc. În principal, totul se circumscrie învãþãmântului ºi se doreºte îmbunãtã-
þirea procesului educaþional.

Despre legislaþie, este foarte puþin de vor-
bit, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj fiind
parte a întregului sistem, prin care  se aplicã
legea. În ultima ºedinþã Ordinarã a Colegiu-
lui Prefectural Dolj, unul dintre punctele luate
în discuþie a fost ºi diagnoza pentru anul
ºcolar 2015/2016.

„Funcþionãm în baza Legii Educaþiei na-
þionale nr. 1/2011 ºi oferta noastrã educaþi-
onalã este necesar a fi fundamentatã împre-
unã cu partenerii sociali, pe baza analizei de
nevoi educaþionale a elevilor ºi intereselor
pãrinþilor acestora. Plecând de la acest con-
cept, cred cã se poate vorbi despre o insufi-
cientã colaborare a pãrinþilor cu unitãþile de
învãþãmânt ºi suntem conºtienþi cã sunt ºcoli
cu promovabilitate scãzutã la examenele na-
þionale. De asemenea, recunoaºtem deficien-
þele, dar unele sunt obiective, scãderea po-
pulaþiei ºcolare fiind evidentã, mai ales în
mediul rural. Sunt aspecte pe care le vrem
rezolvate, iar prezenþa cadrelor didactice în
Consiliile de Administraþie sã nu mai fie for-
malã”, a precizat prof. Nicuºor Cotescu,
inspector  general adjunct al ISJ Dolj.

Prefectul judeþului Dolj, Sorin Nicolae Rã-

ducan, a punctat: „Este îmbucurãtor cã se
observã o bunã colaborare între ISJ Dolj, In-
spectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj, In-
spectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj. Pen-
tru siguranþa în ºcoli, voi insista, prin prero-
gativele funcþiei, ca toþi primarii sã acorde
sprijin instituþiilor de învãþãmânt. De aseme-
nea, le cer tuturor managerilor sã nu se im-
plice în procesul electoral care se apropie”.
Statistica nu minte

Este vorba, pânã la urmã, ºi de date sta-
tistice, unele care nu pot fi contrazise. În
anul ºcolar 2015/2016 sunt în reþeaua ºco-
larã 21 de grãdiniþe, 120 de ºcoli gimnaziale,
trei ºcoli profesionale, 41 de licee. Pe forma
„specialã” a învãþãmântului , sunt douã ºcoli

gimnaziale, una profesionalã ºi un liceu. În
ceea ce priveºte numãrul copiilor înscriºi la
cursuri, situaþia se prezintã în modul urmã-
tor: 79.833 de elevi ºi 16.833 preºcolari. De
asemenea, 644 de ºcolari sunt cu cerinþe
educaþionale speciale (educabili), aflaþi în
instituþii de profil, iar 509, cu deficienþe ase-
mãnãtoare, sunt integraþi sistemului de în-
vãþãmânt de masã. Pe lângã aceºtia, sunt 73
de tineri aflaþi în plasament. În 2015, bene-
ficiari ai Programului „Bani de liceu” au fost
3.164 de elevi, faþã de 4.216 în anul prece-
dent. La „Bursa profesionalã” au fost 1.980
de ºcolari, cu o creºtere faþã de 2024/2015,
când au fost 1.322. Pentru „Rechizite ºco-
lare”, sunt, în 2015/2016, 19.775 de bene-
ficiari, faþã de 17.400 în anul 2014/2015.
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Frank Jurgen Weise, directorul
Oficiului federal german pentru Mi-
graþie ºi Refugiaþi, a negat informa-
þiile apãrute în presã despre numã-
rul de 3,6 milioane de refugiaþi aº-
teptaþi în Germania pânã în anul
2020. “Nu aºteptãm asemenea ci-
fre”, a declarat Frank Jurgen Wei-
se. ªeful Oficiului Federal german
al Muncii, a explicat cã astfel de ci-
fre nu sunt credibile, pentru cã nu
poate estima nimeni exact câþi imi-
granþi vor veni în Germania. Potri-
vit publicaþiei “Suddeutsche Zei-
tung”, Guvernul german ar estima
cã aproximativ 3,6 milioane de imi-
granþi vor ajunge în þarã pânã în
2020, în condiþiile în care anul trecut s-au în-
registat 1,1 milioane de solicitãri de azil. Cal-
culele s-ar baza pe presupuse estimãri fãcute
de Ministerul german al Economiei, care ar fi

Statele NATO au convenit
asupra operaþiunilor
din zona Mãrii Egee

Cele 28 de state NATO au
convenit asupra unui plan
privind operaþiunile din zona
Mãrii Egee pentru a ajuta
autoritãþile din Turcia ºi Grecia
sã combatã reþelele de traficanþi
de persoane care aduc imigranþi
în Europa, a declarat, ieri, Jens
Stoltenberg, secretarul general al
NATO. “Autoritãþile din Grecia ºi
Turcia nu vor opera în apele
teritoriale ºi în spaþiul aerian al
celuilalt stat”, a precizat Jens
Stoltenberg, adãugând cã vase
ale altor state NATO vor putea
naviga în apele teritoriale ale
Turciei ºi Greciei. Relaþiile dintre
Grecia ºi Turcia au fost tensiona-
te în general din cauza disputelor
privind apele teritoriale, dar s-au
amplificat pe 11 februarie, odatã
cu decizia miniºtrilor Apãrãrii
din statele NATO de a trimite
nave care sã patruleze pe Marea
Egee pentru a descuraja traficul
de persoane în rândul imigranþi-
lor, când ministrul grec a acuzat
Turcia cã submineazã întelege-
rea. “În cazul în care o persoanã,
care venea din Turcia (ºi se
îndrepta spre Grecia), va fi
salvatã din Marea Egee, va fi
trimisã înapoi în Turcia”, a
precizat secretarul general al
NATO. Turcia a acceptat anul
trecut solicitarea Uniunii
Europene de a reduce numãrul
de imigranþi care ajung în
Europa în schimbul unui ajutor
financiar de trei milioane de euro
pentru a reþine cei peste douã
milioane de refugiaþi din þarã.
Dar îngrijorãrile în privinþa
acordului au început sã creascã
în condiþiile în care circa
110.000 de imigranþi au ajuns în
Europa de la începutul anului.

Zona din jurul fostei centrale
nucleare Cernobîl va deveni
“rezervaþie radiologicã
a biosferei”

Zona radioactivã din jurul
fostei centrale nucleare de la
Cernobîl va fi transformatã în
“rezervaþie radiologicã a
biosferei”, potrivit unei decizii a
Guvernului Ucrainei, la 30 de ani
de la cel mai grav accident
atomic din istorie. “Anul acesta,
vom lua toate mãsurile ºi
aºteptãm semnarea cât mai
curând a decretului prezidenþial
privind crearea rezervaþiei
radiologice a biosferei la
Cernobîl. Sperãm sã finalizãm
procedurile înainte de 26
aprilie”, când se împlinesc 30 de
ani de la accident, a declarat
Anna Vronskaia, ministrul
ucrainean al Ecologiei ºi
Resurselor naturale. Conform
unui studiu prezentat de autoritã-
þile ucrainene, oamenii pot sta
patru-cinci zile la o distanþã mai
micã de 30 de kilometri de zona
unei explozii nucleare ºi o zi la o
distanþã de zece kilometri, fãrã
ca sãnãtatea sã le fie afectatã. În
schimb, în zona fostei centrale de
la Cernobîl, unde pe 26 aprilie
1986 a avut loc o explozie
nuclearã, sunt numeroase specii
de animale sãlbatice. Absenþa
oamenilor a favorizat venirea
cailor sãlbatici, a elanilor,
râºilor, lupilor ºi urºilor.

Ungaria are dreptul sã organizeze un refe-
rendum pe tema cotelor obligatorii pentru imi-
granþi, a declarat, ieri, Klaas Dijkhoff, ministrul
Migraþiei din Olanda, stat care deþine temporar
preºedinþia UE. “Orice þarã are dreptul sã orga-
nizeze referendum. Este o idee din ce în ce mai
popularã în aceste zile în privinþa problemelor
europene”, a indicat Dijkhoff în Bruxelles îna-
intea unei întâlniri cu miniºtii de Externe ºi de
Justiþie din statele UE. “Nu cred cã existã vreo
interdicþie în legislaþia europeanã în privinda
organizãrii de referendumuri”, a explicat minis-
trul olandez. Premierul ungar, Viktor Orban, a
anunþat, miercuri, cã va fi organizat un refe-
rendum pe tema cotelor obligatorii pentru imi-
granþi. UE a adoptat în septembrie anul trecut
un acord care are în vedere redistribuirea a
160.000 de extracomunitari din Grecia ºi Italia
în alte state membre UE. “În primul rând, tre-

Administraþia de la Beijing sus-
þine cã are nevoie de armament în
Marea Chinei de Sud din cauza
“procesului de militarizare” lansat
de Statele Unite, argumentând cã
poate instala orice echipament mi-
litar pe “propriul teritoriu”. “Cei
care promoveazã militarizarea în
Marea Chinei de Sud sunt cei din
Administraþia Statelor Unite”, a
acuzat ieri Wu Qian, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului chinez al
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fãcut “o estimare internã, pur tehnicã în pri-
vinþa imigranþilor în colaborare cu alte depar-
tamente ale guvernului german”. Numãrul-re-
cord de 1,1 milioane de solicitanþi de azil de

anul trecut, inclus în estimarea de
3,6 milioane de imigranþi, a atras
atenþia asupra resurselor insuficien-
te din þarã pentru a gestiona un ase-
menea val de extracomunitari, can-
celarul german Angela Merkel fiind
criticatã pentru politica sa deschisã
faþã de imigranþi. Motiv pentru care
cancelarul german a promis în ulti-
mele luni cã va reduce semnificativ
numãrul de imigranþi care vor sosi
în acest an. Miercuri, poliþia federa-
lã germanã a anunþat cã 103 imi-
granþi au ajuns în þarã în cursul zilei
de marþi, indicând o scãdere semni-
ficativã ca urmare a restricþiilor de
acces impuse imigranþilor la fron-

tierele statelor balcanice. La începutul sãptã-
mânii trecute, circa 2.000 de persoane soseau
zilnic în þarã. Anul trecut, în toamnã, se înre-
gistrau zilnic circa 10.000 de sosiri.

China susþine cã armamentul din Marea Chinei
de Sud este necesar împotriva Statelor Unite

Apãrãrii. “În acest context, con-
struirea unor baze militare pe in-
sule din Marea Chinei de Sud este
cu adevãrat necesarã”, a adãugat
oficialul chinez. “Arhipelagul Pa-
racel este parte inseparabilã a teri-
toriului Chinei. Este dreptul legi-
tim al Chinei sã instaleze capaci-
tãþi militare pe propriul teritoriu”,
a insistat Wu Qian. Statele Unite
au anunþat miercuri cã intenþionea-
zã sã intensifice patrulele navale în

Marea Chinei de Sud, invocând
respectarea principiului “libertãþii
de navigaþie”. “Statele Unite vor
efectua operaþiuni maritime supli-
mentare, de o complexitate mai
mare, în Marea Chinei de Sud”, a
declarat amiralul Harry Harris, co-
mandantul Flotei americane din
Pacific. Oficialul militar american
a precizat, în faþa membrilor Co-
misiei Forþelor Armate din Came-
ra Reprezentanþilor, cã Statele Uni-
te trebuie sã continue operaþiunile
maritime, alãturi de aliaþi precum
Japonia ºi Coreea de Sud, în aceas-
tã zonã disputatã. Comandantul
Flotei americane din Pacific a
transmis acest avertisment în con-
textul în care China a instalat, zile-
le trecute, rachete sol-aer pe In-
sula Woody, situatã în Arhipelagul
Paracel, ºi noi radare în reciful
Cuarteron. În contextul vizitei la
Washington a ministrului chinez de
Externe, Wang Yi, armata chinezã
a anunþat trimiterea unor avioa-
ne de vânãtoare de tip Shenyang
J-11 ºi Xian JH-7 pe Insula Wo-
ody. În cursul întrevederii cu se-

cretarul de Stat american John
Kerry, Wang Yi a cerut Statelor
Unite sã evite patrulele maritime
ºi zborurile în apropierea zone-
lor din Marea Chinei de Sud re-
vendicate de Beijing. În octom-
brie 2015, Statele Unite au trimis
o navã militarã în apropierea unei
insule artificiale chineze din Ma-
rea Chinei de Sud, manevra având
rolul de a contesta revendicãrile
teritoriale ale Beijingului. Distru-
gãtorul USS Lassen, aparþinând
Forþelor Navale americane, s-a
apropiat la 22 de kilometri de In-
sula Spratly, la limita apelor teri-
toriale revendicate de China. Tri-
miterea navei militare americane
a avut rolul de a contesta reven-
dicãrile teritoriale ale Beijingului
într-o zonã revendicatã de China,
Brunei, Malaysia, Filipine, Taiwan
ºi Vietnam. Forþele navale chine-
ze au urmãrit ºi au transmis aver-
tismente distrugãtorului american,
a anunþat Guvernul de la Beijing,
atrãgând atenþia cã armata chi-
nezã va rãspunde “provocãrilor”
Statelor Unite.

Ungaria are dreptul sã organizeze referendum
pe tema cotelor obligatorii pentru imigranþi

buie sã vedem, în cazul în care se va organiza
referendumul, care va fi întrebarea pusã cetã-
þenilor, care va fi rezultatul ºi ce decizii va lua
guvernul la masa de negocieri a Uniunii Euro-
pene”, a precizat Dijkhoff. “Iniþiati-
vele solitare nu duc nicãieri. Acum,
sunt în joc unitatea UE ºi vieþile oa-
menilor”, a avertizat comisarul grec
pentru Migraþie, Dimitris Avramopou-
los. “Mai sunt doar zece zile pânã pe
7 martie”, a avertizat oficialul grec,
referindu-se la summitul UE-Turcia
pe tema crizei migraþiei, organizat
pentru a analiza dacã acordul stabilit
anul trecut funcþioneazã. Turcia a
acceptat anul trecut solicitarea Uniu-
nii Europene de a reduce numãrul de
imigranþi care ajung în Europa în
schimbul unui ajutor financiar de trei

milioane de euro pentru a reþine cei peste douã
milioane de refugiaþi din þarã. Dar îngrijorãrile
în privinþa acordului au început sã creascã în
condiþiile în care circa 110.000 de imigranþi au
ajuns în Europa de la începutul anului.
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Anunþul tãu!
M.B. PEGAS OIL SRL re-

prezentatã prin MODORA Ma-
rin, titular al proiectului “AM-
PLASARE STAÞIE MOBILA
CARBURANÞI, SKID GPL, TO-
TEM ªI SEMNALE PUBLICI-
TARE, CONSTRUIRE MAGA-
ZIN, FOSÃ SEPTICÃ ªI IM-
PREJMUIRE TEREN”, anun-
þã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de înca-
drare de catre APM Dolj – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE ME-
DIU În cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
“AMPLASARE STAÞIE MOBI-
LA CARBURANÞI, SKID GPL,
TOTEM ªI SEMNALE PUBLI-
CITARE, CONSTRUIRE MA-
GAZIN, FOSÃ SEPTICÃ ªI IM-
PREJMUIRE TEREN”, pro-
pus a fi amplasat in judetul
Dolj, com. Giurgiþa, str. Gãrii,
nr. 1A, T30, P179/1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-J
între orele 8–16 ºi Vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet http/
/apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare (în termen
de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ), pânã la
data de 04.03.2016.

Anunþul tãu!
Adunarea Generalã a Funda-

þiei Maica Domnului – Dudu se
întruneºte în data de 04.03.2016,
ora 15.00 în sala de protocol a
Restaurantului Militar.

SORA CRISTIAN anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „CONSTRUIRE STA-
ÞIE TIP GPL„ propus a fi am-
plasat în Craiova, str. Emil Ra-
coviþã Nr.1A. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritãþii
competente pentru Protecþia
Mediului str. Petru Rareº, nr. 1
ºi la sediul Beneficiar str. Fra-
þii Goleºti Nr.12, în zilele de
luni-joi ora 8.00-16.00 ºi vineri
ora 8.00- 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Autoritãþii competente
pentru Protecþia Mediului Cra-
iova, str. Petru Rareº Nr.1.

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

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

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.
DOAMNÃ serioasã, cu ex-
perienþã în strãinãtate, caut
familie pentru menaj - îngri-
jire bãtrân ºi copil. Rog se-
riozitate. Telefon: 0770/
505.596.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucu-
reºti (zona Dristor). Telefon:
0724/167.883.

Vând garsonierã Bucureºti,
ªoseaua Panduri (vis-a -vis
de Spitalul Clinic Panduri)
Telefon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2 came-
re, central, etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2 came-
re -parter Nicolae Titulescu,
preþ 200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2 came-
re în Sinaia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate Braz-
dã parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi curte
500 mp renovatã, în locali-
tatea Segarcea. Telefon:
0764/366.984.
Casã bãtrânescã ( nelocui-
bilã) sat Dobromira, 3700
mp. 25000 lei , negociabil
Telefon: 0744/ 648.927;
0741/ 197.391
Vând casã comuna Periºor,
cadastru, teren 2000 mp,
fântânã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon: 0751/
035.819; 0730/ 366.954.
VÂND casã, cartier Roma-
neºti, str. Bucura, nr. 86A. Te-
lefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.

Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol 2,65 ha
pe raza comunei Mârºani,
cadastru, taxe la zi, preþ
3000 euro/ha. Telefon: 0766/
694.623
Vând – sau schimb teren in-
travilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
0727/ 884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova- Cartier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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, no-
iembrie 2010, 60.000 km,
110 CP, benzinã, unic pro-
prietar, 6.800 Euro, echi-
pare full-option. Telefon:
0727/620.091.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici
un defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km: 195000; -
105 CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 26 februarie 2016

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, original,
stare foarte bunã, pretabil te-
rase, grãdini.Telefon :0729/
033.903
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu- Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Vând sãpun de casã 4 lei/
kg, televizor color cu tele-
comandã - 80 lei, drujbã
electricã Einºel cu lanþ rezer-
vã nou - 220 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi militari
noi piele negru, piese Da-
cia noi, calculator instruire
copii prin televozor, telefon
Eboda sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon 0762/
484.755; 0351/ 464.628.
Inchiriez apartament 3 ca-
mere mobilat cu centralã,
zona A, Ciupercã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
510.581.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã Craiova caut doamnã
serioasã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon: 0763/
722.683.
Domn ,44- servici, permis
auto, doresc doamnã cu lo-
cuinþã fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon: 0764/
816.927.
Pensionar scund 67/1,60 do-
resc pensionarã de la þarã pt.
convieþuire tot restul vieþii. Con-
stantin C.tin Lucian – Dãnciu-
leºti – Gorj. Agenþia Petrãchei.
Caut doamnã serioasã  vâr-
sta 45-55 ani pentru priete-
nie - cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
Caut 2 persoane serioase pen-
tru amenajarea unei grãdini.
Telefon: 0727/ 884.205.

PIERDERI
Pierdut certificate fiscale I.I.
TRANDAFIR NATALIA pe-
rioada 2009-2015. Gãsitoru-
lui recompensã. Telefon:
0740/756.128.

Pierdut legitimaþii de veteran ºi
vãduve de veteran de rãzboi pe
numele: ANTONIE DUMITRU din
Craiova- DIÞÃ MARIA din Craio-
va, CREÞU SABINA din Craio-
va- COTEA RADU din Robãneºti-
POPESCU ELENA din Craiova-
AURARIU LIVIA MARGARETA
din Craiova, CATRANGIU ECA-
TERINA din Craiova - COLÞAN
GHEORGHE din Maglavit-
STÃNCIULEASA CONSTANÞA
din Craiova, MAROTINESCU
ECATERINA din Craiova- CUÞÃ
TUDORA din Valea Stanciului –
RÃDULESCU VALERIU din Cra-
iova- GHIÞÃ MARIN din Orodel
– VIERU ILEANA din Filiaºi. Se
declarã nule.

DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANELOR

În contextul proceselor electorale care urmeazã
sã se desfãºoare în acest an, facem un apel cãtre
toþi cetãþenii municipiului Craiova ºi ai localitãþi-
lor deservite de Direcþia de Evidenþã a Persoane-
lor Craiova, respectiv Almãj, Bratovoeºti, Bresta,
Bulzeºti, Coþofenii din Dos, Coþofenii din Faþã,
Gherceºti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari,
Robãneºti, Terpeziþa, Þuglui, Vîrvoru de Jos, sã
verifice valabilitatea actelor de identitate.

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

COMEMORÃRI
Pios omagiu la împlinirea a
3 ani de când  col. (r) DINDI-
RICÃ CONSTANTIN nu mai
este printre noi. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace ºi sã-i

vegheze sufletul lui bun ºi
generos. Nu te vom uita nici-
odatã! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM “U” Craiova a fost eli-
minatã, miercuri searã, în sfer-
turile de finalã ale Cupei Româ-
niei, cedând contra celor de la
CS Arcada Galaþi ºi la Poliva-
lentã, scor 2-3, dupã 1-3 în pri-
ma manºã.

Bãieþii lui Dan Pascu, învinºi
în sezonul actual doar în aceas-
tã “dublã”, aveau nevoie de o
victorie, cu 3-0 sau 3-1, ºi de
un set de aur câºtigat pentru a
merge în Final Four-ul Cupei.

Alb-albaºtrii au început bine
jocul de la Polivalentã, adjude-
cându-ºi primul set la 19. În
actul secund, Craiova s-a aflat
la conducere pânã la cel de-al

VOLEI – CUPA ROMÂNIEI

Craiovenii rateazã semifinaleleCraiovenii rateazã semifinaleleCraiovenii rateazã semifinaleleCraiovenii rateazã semifinaleleCraiovenii rateazã semifinalele
doilea time-out tehnic, moment
din care Arcada a preluat con-
trolul, egalând dupã un 25-23,
pentru ca mai apoi sã obþinã ca-
lificarea la capãtul unei manºe
decise la 20. SCM a fãcut 2-2
dupã un spectaculos 31-29, iar
vizitatorii au stabilit rezultatul
final cu un sec 15-9.

“Am fost dominaþi din punct
de vedere psihic la acest joc.
Am fãcut încã o datã un meci
slab. Am avut 1-0 la seturi, iar
în setul al doilea am mers cap
la cap pânã la 20-20, apoi am
greºit douã preluãri ºi nu am
reuºit sã mai revenim”, a spus
Pascu, dupã meci.

Lider în Divizia A1, cu 46 de
puncte strânse în 17 etape, pen-
tru Universitatea urmeazã der-
by-ul, din deplasare, cu urmã-
toarea clasatã, ACS Municipal
Zalãu (41p), programat luni, de
la ora 18:00, în direct la Digi
Sport.

Iatã ºi celelalte rezultate din
sferturile Cupei: CS Unirea Dej
– ACS Municipal Zalãu 0-3
(dupã 2-3), CS ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare – CS Dinamo Bu-
cureºti 3-0 (dupã 3-1). “Lanter-
na” campionatului, CS “U” Cluj,
a acces din oficiu în semifina-
le, profitând de retragerea lui
Tomis Constanþa.

Monica Niculescu (37 WTA) a fost
învinsã, miercuri searã, de Agnieszka
Radwanska (Polonia, 3 WTA), în op-
timile de finalã ale turneului Premier 5
de la Doha (Qatar): 5-7, 1-6, dupã o
orã ºi 43 de minute de joc!

Învingãtoare în precedentele manºe
în faþa lui Sabine Lisicki ºi Jelena Jan-
kovic, jucãtoarea în vârstã de 28 de
ani a împins-o la maximum pe mult mai
titrata sa adversarã, iar spectacolul a
fost unul pe cinste! Niculescu îi putea
creea probleme mult mai mari Radwan-
skãi dacã profita de un avantaj consis-
tent pe care l-a avut în prima manºã:
4-1 cu douã break-uri. “Aga” a demon-
strat încã o datã cã are capacitatea de

Niculescu pierde în faþa numãrului 3 mondial, în “optimi”, la Doha

Manchester City a fãcut un pas
uriaº cãtre sferturile de finalã,
dupã ce a repurtat, miercuri sea-
rã, o victorie cu 3-1 pe terenul lui
Dinamo Kiev.

Prezentã în premierã în aceastã
fazã a competiþiei, gruparea brita-
nicã a început destul de timoratã
disputa, dar odatã mutatã în jumã-
tatea de teren adversã, a ºi miºcat
tabela. Prin Aguero (15), servit de
Yaya Toure. În minutul 35, rolurile
se schimbã, dar ºutul ivorianului e
respins de Shovkovskiy. Goalkee-
per ce avea, însã, aproape imediat,
sã se recunoascã din nou învins. O
acþiune începutã de Aguero ºi con-
tinuatã de Sterling l-a pus în poziþie
idealã de finalizare pe David Silva
(2-0, min. 40).

În debutul pãrþii secunde, City
putea închide meciul de la Kiev, dar
arbitrul spaniol La-
hoz nu a acordat un
penalty, dupã ce
Sterling a fost dobo-
rât în careu. Dinamo
a zis mulþumesc, iar
apoi a revenit în joc.
Buyalskyy (58) a
ºutat cu pãmântul,
din afara careului,
Otamendi a deviat
nefericit ºi l-a învins
pe Hart. Replica ele-
vilor lui Pellegrini nu
s-a lasat aºteptatã:
Silva intrã vijelios în

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Gaz Metan Mediaº – Olimpia Satu
Mare / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – Petrolul.

DIGI SPORT 2
17:00, 19:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Doha, în Qatar: semifina-
le / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Eibar – Las Palmas.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Steaua – ACS Energia
Tg. Jiu / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Savehof – HC
Vardar / 21:30 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Nice – Bastia.

DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1:

CSM Târgoviºte – ªtiinþa Bacãu /
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga,
Top 16: Barcelona – Olympiacos.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – Petrolul / 3:00 –
BASCHET NBA: Atlanta Hawks –
Chicago Bulls.

DOLCE SPORT 2
15:00, 17:00 – TENIS (M) –

Turneul de la Dubai, în Emiratele
Arabe Unite: semifinale / 22:00 –
RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni:
Þara Galilor – Franþa / 6:00 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Acapulco,
în Mexic.

DOLCE SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Eibar – Las Palmas.
EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa

S-a încheiat turul “optimilor” CL

City câºtigã clar la Kiev
careu, e ºi el doborât, dar nici de
aceastã datã nu se aratã punctul de
la 11 metri. La poarta cealaltã, Buy-
alskyy e aproape de “dublã”, ºutul
sãu fiind resprins cu greu de Hart.
City simte pericolul ºi rãspunde
prompt. Sterling pune o minge pe
fruntea lui Yaya Toure, dar reluarea
cu capul a trecut puþin pe lângã
poartã. ªi ce n-a reuºit ivorianul de
la câþiva metri a reuºit din afara su-
prafeþiei de pedeapsã, trimitând ele-
gant, în plasa lateralã a lui Shov-
kovskiy (3-1, min. 90).

DINAMO KIEV: Shovkovsky –
Danilo Silva (Makarenko 66), Kha-
cheridi, Dragovic, Vida – Rybalka
– Yarmolenko, Garmash (Miguel
Veloso 31), Buyalskyy, Derlis Gon-
zales –Teodorczyk (Junior Moraes
46). Antrenor: Sergiy Rebrov.

MAN. CITY: Hart – Sagna,

Kompany, Otamendi, Clichy – Fer-
nando, Fernandinho – David Sil-
va, Yaya Toure, Sterling – Aguero
(Iheanacho 90+1). Antrenor: Ma-
nuel Pellegrini.

Eindhoven ºi Atletico
s-au neutralizat reciproc

Un meci la polul opus ca spectacu-
lozitate au oferit, în Olanda, PSV ºi Atle-
tico Madrid, cele douã remizând fãrã
goluri. Spaniolii au dominat partida,
având toate datele statistice de partea
lor, însã însuficient. Chiar dacã în ulti-
mele 25 de minute au evoluat ºi cu un
om în plus, eliminare Gaston Pereiro
(68), pentru cumul de “galbene”.

EINDHOVEN: Zoet – Arias, Bruma,
Moreno, Willems – Narsingh (Isimat-
Mirin 65), Van Ginkel, Propper, Guar-
dado (Hendrix 75), Locadia (Lestienne
86) – Pereiro. Antrenor: Phillip Cocu.

ATLETICO: Oblak –
Juanfran, Savic, Godin,
Filipe Luis – Oliver Tor-
res, Gabi, Saul Niguez (A.
Correa 74), Koke – Greiz-
mann, Vietto (Fernando
Torres 61). Antrenor:
Diegi Simeone.

Iatã ºi restul rezulta-
telor: Paris SG – Chelsea
2-1, Benfica – Zenit 1-0,
Roma – Real Madrid 0-2,
Gent – Wolfsburg 2-3,
Arsenal – Barcelona 0-
2, Juventus – Bayern
Munchen 2-2.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Mondialã, la Hinterstoder, în Aus-
tria / 11:30 – COMBINATA NOR-
DICÃ (DT 134) – CM, la Val di Fiem-
me, în Italia / 13:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE (M, DT 140) – CM,
la Almaty, în Kazahstan / 15:00 –
COMBINATA NORDICÃ (echipe)
– CM, la Val di Fiemme / 16:45,
20:30 – SNOOKER - Circuitul Eu-
ropean, la Gdynia, în Polonia: eta-
pa întâi / 6:00 – CURSE DE BICI-
CLETE – Campionatul Mondial, la
Phillip Island, în Australia: prima
cursã.

EUROSPORT 2
10:30, 14:30 – SNOOKER - Cir-

cuitul European, la Gdynia, în Po-
lonia: etapa întâi / 19:00 – FOTBAL
Polonia – Ekstraklasa: Slask Wro-
claw – Gornik Zabrze / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga:
FC Koln – Hertha Berlin.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – Petrolul.

a întoarce în favoarea sa meciurile pe
care le începe prost, iar poloneza a fost
de neoprit pe finalul primei manºe, dar
mai ales în setul secund.

Monica rãmâne blocatã în faþa unei
bariere pe care nu a mai depãºit-o de 7
luni, nereuºind în continuare sã lege trei
victorii consecutive într-un turneu WTA.
Niculescu nu a mai câºtigat trei meciuri
consecutive în circuitul WTA de la tur-
neul de casã BRD Bucharest Open. Ea
trecea la acea vreme de Ana Bogdan (6-
2, 5-7, 6-2), Teliana Pereira (6-2, 6-3)
ºi Andreea Mitu (4-6, 6-0, 6-2). Dupã
performanþa din Qatar, Niculescu se ale-
ge cu 105 puncte WTA ºi un cec în
valoare de 30.000 de dolari.

Ulterior, Niculescu a pãrãsit între-
cerea ºi la dublu, ºi tot în “optimi”. Ni-
culescu a fãcut pereche cu rusoaica
Margarita Gasparyan ºi au fost învin-
se cu 6-3, 2-6, 7-10 de cuplul Sara
Errani (Italia) / Carla Suarez Navarro
(Spania).

La Doha a mai fost prezentã, de ase-
menea în ambele probe, ºi Simona Ha-
lep (nr. 4 WTA), eliminatã de fiecare
datã din prima. La simplu, Halep, cali-
ficatã direct în 16-imi, a pierdut contra
Elenei Vesnina (118 WTA), scor 7-6,
4-6, 1-6, iar la dublu, alãturi de Raluca
Olaru, a cedat în turul I în faþa slove-
nelor Andreja Klepac/Katarina Srebot-
nik, scor 5-7, 4-6.
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1. Astra 25 14 8 3 41-28 50
2. Dinamo 25 13 8 4 35-23 47
3. Viitorul 25 13 7 5 48-27 46
4. Pandurii 25 12 8 5 32-25 44
5. Steaua 25 12 7 6 34-24 43
6. CSMS Iaºi 25 9 9 7 21-24 36
7. ASA 25 8 11 6 26-21 35
8. Craiova 25 8 7 10 26-26 31
9. CFR Cluj 25 8 10 7 30-25 28
10. Botoºani 25 6 8 11 30-34 26
11. ACS Poli 25 4 11 11 23-35 23
12. Voluntari 25 4 9 12 26-41 21
13. Concordia 25 3 8 14 21-44 17
14. Petrolul 25 2 8 15 17-33 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.
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Liga I – etapa a XXIV-a
Ultima a sezonului regulat

ACS Poli – Petrolul, astãzi, ora 20.30
“U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 14
ASA – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
Concordia – FC Voluntari, duminicã, ora 18
Astra – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 20.30

Noul preºedinte al FIFA va fi ales
astãzi, dintre cinci candidaþi, la
Congresul extraordinar al forului
mondial, cu o majoritate de douã
treimi în primul tur de scrutin,
dupã care în urmãtorul tur va fi
suficientã o majoritate simplã de
voturi exprimate secret. FIFA are
209 federaþii membre, caz în care
cele douã treimi înseamnã 140 de
voturi, iar 105 voturi înseamnã
majoritate simplã. Dacã niciun can-
didat nu va ieºi învingãtor din pri-
mul tur, atunci candidatul cu cel
mai mic numãr de voturi primite
va fi eliminat pentru urmãtorul tur
de scrutin ºi tot aºa pânã când vor

Handbalistele de la SCM Craio-
va joacã mâine, de la ora 17, în
Sala Polivalentã, meciul din etapa
a 21-a a Ligii Naþionale, contra
ocupantei locului 11, CSM Unirea
Slobozia. Obiectivul craiovencelor,
care ocupã locul 7, este sã câºtige
acest joc ºi cel puþin încã 3 din
ultimele 5 rãmase pânã la finalul
campionatului, în condiþiile în care
întâlnesc ºi cele douã echipe cali-
ficate în sferturile de finalã ale Li-
gii Campionilor, CSM Bucureºti ºi
HCM Baia Mare. Antrenoarea Si-
mona Gogârlã a declarat: „Vom
avea un meci greu cu Slobozia,
care va veni sã se agaþe de ºansa
ei. Nu trebuie sã ne uitãm la locul
pe care-l ocupã adversarul, ci sã
ne preocupe doar jocul nostru, sã
ne respectãm ºi sã câºtigãm. Ob-
iectivul la începutul sezonului a fost
clasarea pe locurile 4-7, iar noi
sperãm sã fim pe locul 6 la final.
Numai cã acum depindem ºi de alte
rezultate. Vrem sã câºtigãm mã-
car 4 din ultimele 6 jocuri. Cam-
pionatul din România este unul pu-

Handbalistele Craiovei ºi-au trasat obiectivul: locul 6
ternic, þinând cont cã primele douã
echipe sunt în primele 8 din Euro-
pa”. Daniela Bãbeanu a spus: „Cel
mai important meci este cel care
urmeazã, aºa cã vrem sã câºtigãm
cu Slobozia. Sperãm sã nu mai fa-

cem atâtea greºeli individuale ºi sã
abordãm meciul aºa cum îl pregã-
tim”. Echipa din Bãnie nu poate
conta pânã la finalul campionatu-
lui pe 3 jucãtoare: Apipie, Ilie ºi
Ianaºi, accidentate.

Bãlgrãdean a renunþat la bani pentru a juca la Chiajna
Comisia Naionalã pentru Solu-

ionarea Litigiilor din cadrul FRF a
constatat încetarea raporturilor
contractuale dintre Universitatea
Craiova ºi Cristian Bãlgrãdean ºi
totodatã a luat act de cererea de
renunþare la judecatã formulatã de
portar. Acesta îºi solicitase iniþial
drepturile salariale restante, renun-
þând apoi la ce mai avea de primit,
dupã ce s-a înþeles cu Concordia
Chiajna pentru un contract pânã
în varã, cu posibilitate de prelun-
gire. Astfel, clubul din Bãnie a reu-
ºit sã rezilieze contractele a doi
dintre cei patru jucãtori puºi pe lista
de transferuri, Bãlgrãdean ºi Ba-
wab. În schimb, Costin Curelea
ºi Viorel Ferfelea nu au acceptat
rezilierea ºi vor fi plãtiþi pânã la fi-
nalul contractului de Universitatea.

Giani Infantino ºi ºeicul Salman
din Bahrain sunt principalii favoriþi
sã conducã fotbalul mondial

rãmâne doar doi candidaþi, iar dis-
puta va fi tranºatã cu o majoritate
simplã. Potrivit regulamentului,
votul secret este obligatoriu, chiar
dacã existã un singur candidat, dar
în acel caz o simplã majoritate de
voturi e suficientã pentru primul
tur de scrutin. Delegaþii federaþii-
lor membre nu vor intra în cabi-
nele de vot cu telefoanele mobile,
pentru a nu putea fotografia felul
în care au votat.

FRF îl voteazã pe Giani Infantino
Preferatul Federaþiei Române

de Fotbal, italianul Gianni Infan-

tino, este unul din cei doi favo-
riþi la alegerile pentru preºedinþia
FIFA, celãlalt fiind ºeicul Sal-
man, din Bahrain, preºedintele
Confederaþiei asiatice. Sud-afri-
canul Tokyo Sexwale face parte
dintre cei trei candidaþi cotaþi cu
ºanse minime, alãturi de france-
zul Jerome Champagne, fost se-
cretar general adjunct al FIFA, ºi
de prinþul iordanian Ali. Fiecare
candidat va avea dreptul la un
discurs de 15 minute în faþa Con-

gresului în care sã-ºi prezinte
programul.

Giani Infantino susþine creºte-
rea numãrului de echipe de la 32 la
40 la Cupa Mondialã ºi susþinerea
candidaturilor comune, de douã
sau mai multe þãri din aceeaºi re-
giune pentru Cupa Mondialã.

ªeicul Salman propune împãr-
þirea FIFA în douã entitãþi, una care
se ocupã de partea comercialã ºi
financiarã, iar cealaltã de dezvol-
tarea fotbalului ºi gestionarea tu-
turor competiþiilor de sub umbrela
FIFA.

Jerome Champagne propune
mãrirea numãrului de echipe par-
ticipante la turneele finale al CM la
40, reorganizarea sistemului de

acordare a ajutoarelor financiare pe
principiul cel mai sãrac primeºte
cel mai mult.

Tokyo Sexwale propune veni-
turi mai mari pentru federaþiile na-
þionale, prin acceptarea siglelor
sponsorilor pe tricourile echipelor
naþionale.

Prinþului Ali vrea ºi el mãrirea
numãrului echipelor participante
la turneele finale ale Cupei Mon-
diale ºi acordarea de puteri mai
mari federaþiilor naþionale, jucã-
torilor, antrenorilor, fanilor ºi
sponsorilor. Tribunalul de Arbitraj
Sportiv de la Lausanne a respins
cererea Prinþului Ali al Iordaniei
de amânare a alegerilor pentru
preºedinþia FIFA.

Lista preºedinþilor FIFA
pânã în prezent:

1904-1906 Robert Guerin (Franþa) 
1906-1918 Daniel Woolfall (Anglia) 
1921-1954 Jules Rimet (Franþa) 
1954-1955 Rodolphe Seeldrayers (Belgia) 
1955-1961 Arthur Drewry (Anglia) 
1961-1974 Stanley Rous (Anglia) 
1974-1998 Joao Havelange (Brazilia) 
1998-2016 Joseph S. Blatter (Elveþia)

Cotele bookmakerilor
pentru cei cinci candidaþi

Giani Infantino – 15 la 8

Salman al Khalifa – 15 la 8

Prinþul Ali – 8 la 1

Tokyo Sexwale – 66 la 1

Jerome Champagne 66 la 1
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