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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când eram copil, Popescule,
agãþam cireºe în urechi drept
cercei; tinerii de azi vãd cã au
inele în urechi drept cercei.

Cu sufletele îndurerate, copiii Ion, Viorica ºi
Luminiþa, alãturi de nepoþi, anunþã stingerea din
viaþã a celei care a fost ELENA PRIOTEASA,
mamã devotatã, bunicã ºi strãbunicã iubitoare.  De-
plângem, alãturi de toþi cei care au cunoscut-o ºi
au îndrãgit-o, aceastã tristã despãrþire ºi îi vom
pãstra mereu vie amintirea în inimile noastre.

Dumnezeu s-o odihneascã
în liniºte ºi pace!

Slujba religioasã va avea loc joi, 3 martie, ora
11.00, la Biserica Creºtinã dupã Evanghelie din
Craiova, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 11, iar înmor-
mântarea la Cimitirul Evanghelic, din str. Bu-
covãþ (lângã Cimitirul Catolic).

In aceste momente de
mare încercare sufleteascã,
prin decesul mamei sale,
Colectivul redacþiei „Cu-
vântul Libertãþii “, din
Craiova,  este alãturi de Ion
Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
Dumnezeu sã-i odihneascã
bunul pãrinte în liniºte ºi
pace! Condoleanþe sincere
familiei îndoliate!

Cu adâncã întristare, fa-
milia Ion ºi Sebastian
Prioteasa deplânge trece-
rea în nefiinþã a celei care
a fost ELENA PRIOTEA-
SA, suflet iubitor ºi gene-
ros, a cãrei memorie o
vom îndrãgi mereu. Dum-
nezeu sã o aibã în pazã!

Craiova gãzduieºte, în premierã, în aceastã
primãvarã, Olimpiada Naþionalã de As
tronomie ºi Astrofizicã. Eveniment ine-

dit þinând cont cã, deºi are olimpici în aproape
toate materiile ºcolare, Craiova a fost desem-
natã  mai rar de minister ca oraº-gazdã pentru
concursurile naþionale. Competiþia se va des-
fãºura aici ºi ca semn de recunoaºtere a Clu-
bului de Astronomie, unul dintre cele mai ini-
moase din þarã, care îºi desfãºoarã activitatea
de câþiva ani în cadrul Colegiului Naþional
„Carol I”. Cel care a pus bazele acestui club,
dãruindu-ºi o mare parte din timp, profesorul
Octavian Georgescu, ne-a vorbit despre în-
ceputurile astronomiei, din perspectivã
didacticã, în Craiova, despre dãruirea
ºi dotarea intelectualã pe care tre-
buie sã o deþii când porneºti pe
aceastã cale ºi, evident, per-
formanþele strãlucitoare pe
care le poþi obþine. Cât din
aceastã meserie repre-
zintã un vis spre stele
ºi cât muncã intelec-
tualã este greu de de-
celat, dar profesorul
Octavian Georgescu
a spus cã întotdeauna
pasiunea învinge.

Arestat dupã ceArestat dupã ceArestat dupã ceArestat dupã ceArestat dupã ce
a înjunghiata înjunghiata înjunghiata înjunghiata înjunghiat
o vânzãtoareo vânzãtoareo vânzãtoareo vânzãtoareo vânzãtoare
pentru...pentru...pentru...pentru...pentru...
29 de lei29 de lei29 de lei29 de lei29 de lei
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Ponta:
La conducerea
Universitãþii sunt
securiºti impuºi
de Bãsescu. Se ocupã
doar de teza mea

Fostul premier Victor Ponta
a susþinut, ieri, dupã decizia
Universitãþii Bucureºti de a
retrimite Ministerului Educaþiei
cererea de retragere a titlului
de doctor, cã la conducerea
acestei instituþii s-ar afla
“securiºti impuºi de Bãsescu”,
care se ocupã doar de teza lui,
fiind dirijaþi politic. “În anii
’50 comuniºtii veniþi la condu-
cerea Universitãþii din Bucu-
reºti dãdeau afarã oamenii pe
criterii strict politice! În 2011
câþiva securiºti au fost impuºi
de Bãsescu la conducerea
Universitãþii ºi de atunci fac
acelaºi lucru - decizii pe criterii
strict politice! (de 4 ani se
ocupã doar de teza mea începu-
tã în 1999 ºi finalizatã în 2003,
cu un subiect “Curtea Penalã
Internaþionalã” pe care doar eu
l-am tratat în acei ani. Au
fãcut o Comisie doar pentru
mine ºi cer retragerea unui
titlu obþinut legal doar pentru
mine). Nu mã consoleazã
faptul cã voi câºtiga iar în
justiþie (aºa cum am mai
câºtigat deja pânã acum.
Regret cã România are în 2016
metode ºi mentalitãþi tipice
anilor ’50, cã instituþii funda-
mentale sunt conduse de
oameni “dirijaþi” de propriile
lor slãbiciuni ºi “schelete din
dulap”. ªi regret cã numele
Universitãþii este murdãrit
tocmai de cei care ar trebui sã
îl apere. Dar sunt bucuros cã
Facultatea de Drept a refuzat
sã fie implicatã în aceastã
rãfuialã politicã! ªi în anii ’50
ºi în 2016 ticãloºia are ºi
oameni care nu se lasã spe-
riaþi!”, a  scris Victor Ponta, pe
pagina personalã de Facebook.

Guvernul a adoptat un memo-
randum prin care a solicitat
CEDO sã amâne puþin luarea
unei decizii pilot, pentru cã
aceasta ar însemna un cost
foarte mare pentru statul român.
România nu ar fi prima þarã
membrã a Consiliului împotriva
cãreia s-ar putea pronunþa o ase-
menea decizie pilot. Avem pre-
cedentul Italiei, iar CEDO a obli-
gat statul italian sã plãteascã 8
euro pe zi pentru fiecare zi de
detenþie, pentru toate persoanele
aflate în condamnare, de la data
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Universitatea din Bucureºti a

retrimis Ministerului Educaþiei do-
sarul privind teza de doctorat a
fostului premier Victor Ponta, în-
soþitã de solicitarea de retragere a
titlului de doctor al fostului prim-
ministru.

Universitatea din Bucureºti a
retrimis, pentru a treia oarã, do-
sarul luiVictor Ponta la Ministerul
Educaþiei, cu solicitarea de retra-
gere a titlului de doctor, a confir-
mat, marþi, pentru MEDIAFAX,
prof. univ. Marian Popescu, pre-
ºedintele Comisiei de Eticã a Uni-
versitãþii din Bucureºti.Ministerul
Educaþiei a pus în dezbatere pu-
blicã o Hotãrâre de Guvern ºi o
Ordonanþã de Urgenþã care regle-
menteazã cum se vor retrage ti-
tlurile de doctor, însã acestea nu au ajuns încã
pe masa Guvernului.

Cele douã documente, care schimbã regu-
lile ºcolilor doctorale, prevãd cã acordarea ºi
retragerea titlurilor de doctor vor fi în atribu-
þiile instituþiei organizatoare, adicã a univer-
sitãþilor. Însã, titlurile de doctor acordate pânã
acum, prin ordin de ministru, nu vor putea fi
retrase de rector, ci tot de ministrul Educa-
þiei, printr-un ordin. Ceea ce poate face recto-
rul este sã trimitã Ministerului Educaþiei de-
cizia de retragere a titlului de doctor împreu-
nã cu dosarul realizat de cãtre Comisia de
Eticã a Universitãþii.

Ministrul Adrian Curaj a declarat cã, în baza
noilor prevederi, oricine va fi ministru nu va
putea „ocoli” retragerea unui titlu odatã ce
rectorul universitãþii în cauzã a semnat deci-
zia, iar aceasta a fost avizatã. “Avem pânã în
acest moment un cadru legislativ incoerent,
haotic, care a generat situaþia în care ne
aflãm. Nu a existat suficientã voinþã politicã
pentru a da învãþãmântului un cadru robust
ºi autonomia necesarã. Am avut jocuri politi-
ce care au fãcut mult rãu învãþãmântului ro-
mânesc. Rezultatele le vedem astãzi ºi ne
mirãm de ele” a mai declarat Adrian Curaj.

La sfârºitul lunii ianuarie, când ministerul

a anunþat cum vor arãta noile re-
guli, rectorul Universitãþii din Bu-
cureºti, profesorul Mircea Dumi-
tru, a declarat cã universitatea pe
care o conduce le va retrage ti-
tlurile de doctor demnitarilor care
au plagiat în tezele lor de docto-
rat. „În cazul în care ordonanþa
permite rectorului sã anuleze di-
ploma de doctor ºi ordinul (de
ministru prin care s-a acordat ti-
tlul de doctor), vom face acest
lucru”, a declarat, într-o confe-
rinþã de presã rectorul Mircea Du-
mitru.

Potrivit noilor reglementãri care
aºteaptã sã fie aprobate de Gu-
vern, în cazul în care, dupã acor-
darea titlului de doctor, se înre-
gistreazã sesizãri cu privire la în-

cãlcãri ale eticii universitare în cadrul tezei
de doctorat, acestea sunt analizate de comi-
sia de eticã a universitatii sau, dupa caz, a
Academiei Române, dar fãrã a depãºi terme-
nul maximum de 30 de zile. În cazul în care
petentul sau deþinãtorul titlului de doctor se
considerã nedreptãþit, poate face contestaþie
la Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) în termen de cel mult 10 zile de
la notificare. Mai departe, consiliul poate apela
la experþi externi pentru a analiza teza de doc-
torat, iar rezultatul analizei trebuie trimis în
maximum 45 de zile autorului contestaþiei.

Ministrul Justiþiei: CEDO ar putea obliga România sã plãteascã
80 de milioane de euro pentru situaþia închisorilor

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a declarat ieri
cã s-a fãcut o solicitare cãtre Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului sã amâne luarea unei decizii
pentru situaþia din penitenciare, decizie care ar
obliga România sã plãteascã aproximativ 80 de

milioane de euro pentru întreþinerea deþinuþilor.

la care au intrat în condamnare
ºi, inclusiv, retroactiv. Asta în-
seamnã cã statul italian plãteºte
78 de milioane de euro pe an
(...) pentru România, ºi dacã nu
vor fi 8 euro pe zi, ºi dacã spu-
nem 4 euro pe zi, din calculele
pe care noi le-am fãcut, funcþie
de populaþia aflatã în detenþie,
în jur de 28.000 de persoane,
în funcþie de pedepsele pe care
le au de executat estimãrile
noastre sunt cã tot cam aºa, în
jur de 80 de milioane de euro ar
avea statul român de plãtit”, a

declarat Raluca Prunã, în faþa
Comisiei de abuzuri din Came-
ra Deputaþilor.

Guvernul s-a obligat ca, în
maxim opt sãptãmâni, sã vinã
cu o serie de mãsuri pentru îm-
bunãtãþirea situaþia din peniten-
ciare. ”Ne-am adresat Curþii ce-
rând îngãduinþã sã nu se pro-
nunþe încã o decizie pilot, timp
în care, în opt sãptãmâni vom
trimite un calendar cu mãsuri
exacte, mãsuri la care ne putem
angaja pentru îmbunãtãþirea si-
tuaþiei la nivelul penitenciarelor
din România”, a precizat minis-
trul Justiþiei.

Ministrul Justiþiei a explicat
cã România pierde procese pe
bandã rulantã la CEDO, iar în
anul 2015 a fost obligatã sã plã-

teascã 460.000 de euro, în urma
plângerilor soluþionate de
CEDO. ”Penitenciarele sunt
într-o situaþie în care sunt su-
praaglomerate. Avem numeroa-
se plângeri la CEDO, 75 anul tre-
cut (...) dacã nu mã înºel, în
jur de 460.000 de euro plãtiþi de
statul român celor care s-au
adresat CEDO, ceea ce înseam-
nã o sumã dublã faþã de anul
2014”, a conchis Prunã.

Ministrul Justiþiei, Raluca
Prunã, a declarat ieri cã este fi-
nalizat Regulamentul de aplica-
re a legii privind condiþiile din
penitenciare, acesta urmând a fi
adoptat sãptãmâna viitoare de
Guvern ºi va conþine inclusiv
mãsurile dispuse de Curtea Con-
stituþionalã.
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MIRCEA CANÞÃR

Ileana ºi Mircea Canþãr sunt alãturi de Ion
Prioteasa la greaua încercare provocatã de
decesul mamei sale. Sincere condoleanþe!

Ne exprimãm întreaga compasiune ºi suntem
alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, în aceste momente grele
pricinuite de trecerea în nefiinþã a mamei dom-
niei sale. Sincere condoleanþe! 

Dumnezeu sã o odihneascã în pace!
Sorin ºi Larisa Rãducan

Carmen si Petre Petrescu sunt alãturi de
cumnatul lor Ion Prioteasa în aceste momen-
te de grea încercare pricinuite de decesul ma-
mei ºi transmit sincere condoleanþe familiei
îndoliate. Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

An de an prezenþa ºefului de stat francez, indiferent de
numele acestuia, la tradiþionalul Salon de agriculturã de la
Paris (Porte de Versailles), aflat la a 53-a ediþie, a fost o con-
stantã, menitã a sugera importanþa cardinalã acordatã produ-
cãtorilor agricoli, crescãtorilor de animale ºi procesatorilor.
Sâmbãtã 27 februarie a.c., ºeful statului francez a sosit la
7:45 la Salonul de agriculturã, care îºi deschidea porþile cu
acest prilej, se arãta optimist, acompaniat fiind de ministrul de
resort, Stephane Le Foll, dar s-a vãzut repede constrâns sã
pãrãseascã “expoziþia” din cauza ostilitãþii unor membri ai
Federaþiei Naþionale a Sindicatelor Exploatãrilor Agricole
(FNSEA) al cãrui lider Xarvier Beulin s-a justificat astfel “con-
textul este dificil, de crizã profundã, care dureazã”. S-au
auzit fluierãturi, huiduieli ºi cerutã demisia. Criza este mai
veche, ºi a fost exprimatã prin perturbarea sectorului lactate
ºi al producãtorilor de carne de porc, fãrã a fi consideratã
suficient de serioasã, pentru ministrul Agriculturii, premierul
Manuel Valls ºi preºedintele Republicii. Vinovatul numãrul 1
este considerat ministrul Stephane Le Foll, care se apãrã prin
participarea la negocierile privind politicile agricole comune
(PAC), subliniind cã munca unui ministru nu se concretizea-
zã în date statistice sau participãri la reuniuni oficiale. Ori-
cum, problemele agricultorilor francezi, dupã embargoul UE
cu Rusia, dar ºi invers, sunt mari ºi deºi productivitatea rã-
mâne ridicatã, protestele continuã. Înaintea intituirii embar-
goului, Moscova importa anual 75.000 tone carne de porc
francezã. La intervale scurte de timp. Firme precum Danone,
McDo, Auchan, Choral, Bonduelle au fost invitate la Salonul

de agriculturã ºi surprrizã:  55% dintre francezi sunt îngrijo-
raþi de calitatea produselor alimentare consumate, potrivit
barometrului Ipsos-Link Up. Deºi pare o glumã, nu e. Un
fond de solidaritate de 100 milioane euro, în favoarea crescã-
torilor de porcine, nu a convins. Bretania, prima regiune agri-
colã a Franþei, lasã impresia cã ar conduce ostilitãþile nemul-
þumiþilor. Franþa conteazã în balanþa sa comercialã pe aportul
agriculturii, datorându-ºi acesteia excedentul. Ce este un Sa-
lon de agriculturã? O vitrinã, un decor de cinema? Mai puþin
din toate acestea ºi cu totul altceva, anul acesta. Agricultura
francezã nu este folclor. Producþia agricolã menþine securita-
tea alimentarã. Francezii vorbesc de o boalã profundã care
traverseazã lumea agricolã. ªi în discuþie revine ca un laitmo-
tiv creºterea preþurilor. Altfel, în ofensivã se aflã producþia
bio ºi se vorbeºte susþinut de 42.000 operatori, cu 7% mai
mult ca în 2014, aceºtia administrând o suprafaþã de 1,3 mi-
lioane hectare. Sigur cã putem trage cu coada ochiului la tot
ceea ce se petrece în Franþa, care în agriculturã, dar nu nu-
mai, este departe de noi. Aflându-ne în buza primãverii, când
deja s-a ieºit “în câmp”, la lucrãrile agricole de sezon, un
punct de vedere al premierului Dacian Cioloº, fost comisar
pe probleme de agriculturã la Comisia Europeanã, s-ar fi do-
vedit salutar, mai ales dacã referirea sale - nimeni nu îi pune la
îndoialã expertiza - ar fi vizat pregãtirea sistemelor de irigaþii,
eterna poveste, dar ºi atâtea ºi atâtea alte mari probleme ale
producãtorilor agricoli autohtoni, mult mai calmi decât cei
francezi, mereu nemulþumiþi, de sprijinul pe suprafaþã, din
partea UE, deºi...

Una dintre cele mai frecventate
patiserii din Craiova, care se gãseº-
te chiar în centrul oraºului, colþ cu
Prefectura, a adus, ieri, zâmbetele
pe feþele clienþilor, demonstrând cã
se poate ºi la noi sã depãºeºti limite-
le impuse de comerþul învechit, dacã
ai puþinã imaginaþie ºi, evident, mul-
tã bunãvoinþã. În ziua de 1 Martie,
toate doamnele ºi domniºoarele care
au cumpãrat produse de la „Maes-
tro” au avut surpriza sã-ºi primeas-
cã braºovenii sau cu alte produse ale
casei într-o punguþã din hârtie care
purta, într-un colþ, ºi veselul ºnuru-
leþ de mãrþiºor. A fost modul lor de
a le spune clienþilor sã aibã o primãvarã frumoasã, un gest frumos pe
care am þinut sã-l marcãm ºi noi. (L. Moþîrliche)

Covrigeii de la Maestro, serviþiCovrigeii de la Maestro, serviþiCovrigeii de la Maestro, serviþiCovrigeii de la Maestro, serviþiCovrigeii de la Maestro, serviþi
cu ºnuruleþcu ºnuruleþcu ºnuruleþcu ºnuruleþcu ºnuruleþ
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Reamintim cã, luni, 29 februa-
rie a.c., în jurul orei 08.00, poliþiº-
tii din cadrul IPJ Dolj – Serviciul
de Investigaþii Criminale, au fost
anunþaþi cã Raluca Ciucã, în vâr-
stã de 25 de ani, vânzãtoare la SC
Rad Mar Exim SRL Craiova, un
magazin general din vecinãtatea
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, a fost înjunghiatã
de o persoanã necunoscutã care a
sustras douã pachete de þigãri ºi o
pâine. În urma anchetei demarate
de poliþiºti ºi procurorii Parchetu-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, de astãzi, programul de lu-
cru la ghiºeul de eliberare a cer-
tificatului de cazier judiciar va fi
urmãtorul:

LUNI, MARÞI, JOI: 08.30 –
13.30 ºi 14.00 – 16.00;

MIERCURI: 08.30 -  13.30 ºi
14.00-18.00;

VINERI : 08.30 – 13.00

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, luni, 29 februarie a.c.,
în jurul orei 19.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat s-a pre-
zentat pentru a efectua formalitãþile
de frontierã cetãþeanul român Cã-
tãlin L., în vârstã de 27 ani, la vola-
nul unui autoturism marca Audi A4,
înmatriculat în Italia. Cu ocazia con-
trolului de frontierã ºi în urma veri-
ficãrilor specifice, poliþiºtii de fron-
tierã au constatat cã autoturismul
figureazã ca fiind furat, alertã in-

Arestat dupã ce a înjunghiat o vânzãtoareArestat dupã ce a înjunghiat o vânzãtoareArestat dupã ce a înjunghiat o vânzãtoareArestat dupã ce a înjunghiat o vânzãtoareArestat dupã ce a înjunghiat o vânzãtoare
pentru ... 29 de leipentru ... 29 de leipentru ... 29 de leipentru ... 29 de leipentru ... 29 de lei

Audi furat din ItaliaAudi furat din ItaliaAudi furat din ItaliaAudi furat din ItaliaAudi furat din Italia
depistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontie-
rei (PTF) Calafat au depistat, luni searã, un autoturism marca Audi

A4, care fusese declarat ca fiind furat de autoritãþile din Italia.

trodusã de Italia. Faþã de cele con-
statate, cetãþeanul român a declarat
cã nu are cunoºtinþã cã maºina ar fi
datã în urmãrire ca fiind furatã, el
cumpãrând autoturismul de la un alt
cetãþean român. Poliþiºtii de fron-
tierã au indisponibilizat autoturismul,
în valoare de 16.700 de lei, la sediul
S.T.P.F. Calafat, iar în cauzã se efec-
tueazã cercetãri sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de tãinuire la furt,
dupã cum a precizat purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj, comisar ºef
Romicã Ivãnoiu.

Florian Ilie, doljeanul de 52 de ani care, luni
dimineaþã, a înjunghiat-o pe angajata unui ma-
gazin din apropierea Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, o tânãrã de 25 de ani, a
fost arestat, ieri dupã-amiazã, pentru 30 de zile,
în baza mandatului emis de judecãtorii Tribu-
nalului Dolj pe numele sãu. Bãrbatul este acu-

zat de tentativã de omor calificat ºi tâlhãrie
calificatã, anchetatorii stabilind cã agresorul a
fugit din magazin cu douã pachete de þigãri
Viceroy ºi o pâine în valoare totalã de 29 lei.
Culmea este cã autorul le-a spus anchetatori-
lor cã a comis fapta ca sã ajungã la puºcãrie,
pentru cã nu are nici o sursã de venit.

lui de pe lângã Tribunalul Dolj, oa-
menii legii au reuºit sã punã cap la
cap toate detaliile ºi sã stabileascã
„filmul” teribilului incident. Astfel,
potrivit reprezentanþilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, in-
culpatul Florian Ilie, de 52 de ani,
a locuit în municipiul Craiova pânã
în urmã cu aproximativ 1 an, când
a cumpãrat o casã în comuna Ple-
niþa, din banii obþinuþi prin vânza-
rea, împreunã cu surorile sale, a
apartamentului pãrinþilor din Cra-
iova. Dupã cumpãrarea acestui

imobil a locuit efectiv pe raza co-
munei Pleniþa ºi neavând vreo sur-
sã de venit, a cumpãrat bunuri de
consum pe datorie de la diferite
magazine din localitate. Sâmbãtã,
27 februarie a.c., inculpatul a venit
în Craiova ºi a locuit la un prieten
timp de 2 zile. Luni dimineaþã, în
jurul orei 07.40, a mers la magazi-
nul alimentar aparþinând SC Rad
Mar Exim SRL Craiova, situat în
apropierea Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde vânzãtoa-
re era persoana vãtãmatã Ciucã Ra-
luca în vârstã de 25 ani. Inculpatul
i-a cerut douã pachete de þigãri mar-
ca Viceroy ºi o pâine, iar în mo-
mentul în care persoana vãtãmatã
i-a comunicat cã trebuie sã plãteas-
cã suma de 29 lei, acesta a scos din
buzunarul drept al hainei pe care o
purta un cuþit tip briceag ºi i-a apli-
cat o loviturã cu acest obiect în zona
abdominalã ( flanc stâng ). Tânãra
a încercat sã-l împiedice sã plece
din magazin cu aceste bunuri, însã
nu a reuºit. Inculpatul a pãrãsit
magazinul având asupra sa cele
douã pachete de þigãri ºi pâinea ºi
s-a deplasat în mai multe zone din
Craiova, iar în jurul orelor 14.00, a

mers la Secþia 1 Poliþie Craiova,
unde le-a spus lucrãtorilor de poli-
þie despre fapta comisã.
Laziunile suferite de victimã
i-au pus viaþa în primejdie

Imediat ce agresorul a fugit,
vânzãtoarea ºi-a sunat ºeful ºi i-a
cerut sã vinã repede pentru cã a
fost înjunghiatã de un bãrbat. Tâ-
nãra a fost transportatã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a fost supusã unei inter-
venþii chirurgicale. Din fiºa de con-
statãri preliminare, emisã de In-
stitutul de Medicinã Legalã Cra-
iova rezultã cã persoana vãtãma-
tã a prezentat la examinare le-
ziuni ce s-au putut produce în
data de 29.02.2016 prin lovire cu
obiect tãietor-înþepãtor ( posibil
cuþit) ºi au necesitat 30-35 zile
îngrijiri medicale de la data pro-
ducerii, cu punerea în primejdie
a vieþii victimei, dupã cum se ara-
tã în referatul Parchetului. De fo-

los le-au fost anchetatorilor ºi ima-
ginile surprinse de camerele de
supraveghere instalate în magazin,
pe care se observã cum inculpatul
ia bunurile de pe tejghea (þigãri ºi
o pâine) ºi cu toatã opoziþia per-
soanei vãtãmate reuºeºte sã pãrã-
seascã magazinul având asupra sa
produsele sustrase. În timpul au-
dierii la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj inculpatul a declarat
cã nu are nici o sursã de venit ºi a
recunoscut sãvârºirea agresiunii
asupra tinerei, explicând cã vrea
sã ajungã la puºcãrie.

Florian Ilie a fost reþinut pentru
24 de ore, luni dupã-amiazã, iar ieri
dupã-amiazã a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Judecãtorii au
admis propunerea procurorilor ºi
au dispus arestarea preventivã a
bãrbatului pentru o perioadã de 30
de zile pentru comiterea infracþiu-
nilor de tentativã de omor calificat
ºi tâlhãrie calificatã.

Se modificã programul la ghiºeul deSe modificã programul la ghiºeul deSe modificã programul la ghiºeul deSe modificã programul la ghiºeul deSe modificã programul la ghiºeul de
eliberare a certificatului de cazier judiciareliberare a certificatului de cazier judiciareliberare a certificatului de cazier judiciareliberare a certificatului de cazier judiciareliberare a certificatului de cazier judiciar

Pentru a veni în sprijinul cetãþenilor care doresc eliberarea
unui certificat de cazier judiciar, Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj împreunã cu Direcþia Generalã Regionalã
a Finanþelor Publice Craiova au luat mãsura modificãrii
programului de lucru la ghiºeul de eliberare a certificatului de
cazier ºi de platã a taxei pentru eliberarea acestuia.

În municipiul Craiova, ghiºeul
de unde poate fi ridicat certifi-
catul de cazier judiciar este pe
strada Amaradia, nr. 93- 95. De
asemenea, persoanele care do-
resc, pot obþine cazier judiciar
ºi de la sediile Poliþiei din Cala-
fat, Filiaºi, Bechet, Segarcea ºi
Bãileºti.  Pentru a obþine un cer-
tificat de cazier judiciar din Ro-

mânia, persoana fizicã poate de-
pune personal cererea-tip, cu
datele complete de stare civilã ºi
motivatã, la orice subunitate de
poliþie în care existã ghiºeu de
cazier judiciar însoþitã de actul
de identitate, un timbru fiscal în
valoare de 2 lei ºi chitanþa prin
care se face dovada achitãrii ta-
xei de prestare serviciu, în cuan-
tum de 10 lei. Plata taxei pentru
eliberarea cazierului judiciar se
poate face ºi anticipat, atât la ghi-
ºeul comun de pe strada Amara-
dia, nr. 93- 95, cât ºi la ghiºeele
Trezoreriei deschise în judeþul
Dolj, în funcþie de domiciliul
contribuabililor: Trezoreria mu-
nicipiului Craiova – Str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2; Trezoreria
Calafat – Str. Tudor Vladimires-
cu, bloc 4AB, parter; Trezore-
ria Bãileºti – Str. Victoriei, nr. 42;
Trezoreria Filiaºi – Bd. Racoþea-
nu, nr. 160; Trezoreria Segarcea
– Str. Republicii, nr. 78, bloc J3,
parter; Trezoreria Bechet – Str.
Nicolae Titulescu, nr. 27. Pro-
gramul este valabil pentru toate
trezoreriile, cu excepþia Trezo-
reriei Filiaºi, care va face înca-
sãri în fiecare zi lucrãtoare, în-
tre orele 8.30-13.00.
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O boalã rarã este consideratã
orice afecþiune prezentã la mai
puþin de 1 din 2.000 de persoane.
În general, bolile rare sunt în mare
mãsurã lipsite de tratament, recu-
noaºtere ºi îngrijire adecvatã. Deºi
numãrul de pacienþi afectaþi de
fiecare maladie rarã este mic sau
foarte mic, per total, afecþiunile
rare ar trebui sã constituie o pro-
blemã de sãnãtate publicã în ori-
ce þarã civilizatã. Acest deziderat
este corelat cu numãrul mare de
maladii rare: peste 8.000. Con-
form datelor Comunitãþii Europe-
ne, 6-8% din populaþie prezintã
una din aceste boli, ceea ce ra-
portat la populaþia României ar
reprezenta un numãr de minimum
un milion de persoane.

Afecþiunile rare
sunt puþin cunoscute

În majoritatea cazurilor, afecþi-
unile rare sunt puþin cunoscute (ºi
implicit recunoscute) de cãtre cor-
pul medical ºi de cãtre oficialii din
sistemul de sãnãtate, particularita-
te conferitã de frecvenþa micã,
numãrul mare ºi complexitatea
patogenicã. Absenþa cunoºtinþelor
referitoare la aceste maladii gene-
reazã frecvent erori de diagnostic
ºi întârzierea aplicãrii îngrijirilor

Peste un milion de pacienþi suferã de boli rarePeste un milion de pacienþi suferã de boli rarePeste un milion de pacienþi suferã de boli rarePeste un milion de pacienþi suferã de boli rarePeste un milion de pacienþi suferã de boli rare
În România peste un milion de pacienþi

sunt afectaþi de boli rare. Mai îngrijorãtor
este cã multe  cazuri sunt încã nediagnosti-
cate. Altele sunt diagnosticate greºit sau in-
complet. Aceºti pacienþi sunt izolaþi ºi vulne-
rabili, ºi au nevoie de o abordare specificã
pentru a le asigura serviciile de care au ne-

voie, pentru a creºte calitatea vieþii lor. Mo-
mentan existã servicii insuficiente la nivel
naþional, iar problematica abordãrii bolilor
rare este complexã ºi interdisciplinarã. Fap-
tul cã pacienþii cu boli rare sunt rãspândiþi la
nivel naþional, în diferite regiuni, necesitã o
intervenþie centralizatã.

specifice, ceea ce constituie o sur-
sã secundarã de suferinþã pentru
pacienþi ºi familiile acestora. În
plus, majoritatea acestor boli sunt
multisistemice, necesitând o îngri-
jire pluridisciplinarã ºi au o etiolo-
gie geneticã, ceea ce se coreleazã
cu riscul de transmitere a mutaþiei
ºi, implicit a prezenþei bolii la alþi
membri ai aceleiaºi familii.

Gravitatea bolilor rare este ex-
trem de variabilã, dar deseori ele
cauzeazã dificultãþi motorii, psihi-
ce ºi/sau senzoriale. În plus, bolile
rare sunt cronice ºi în majoritatea
cazurilor nu au un tratament spe-
cific, ci doar o serie de mãsuri
paleative care permit ameliorarea
stãrii pacienþilor.

Cunoaºterea medicalã ºi ºtiinþi-
ficã a acestor boli este lacunarã,
mecanismul patogenic fiind cunos-
cut doar în circa 10% din afecþi-
uni. Astfel, nu este de mirare cã
deseori stabilirea unui diagnostic
corect poate dura luni sau ani de
zile, generând cheltuieli inutile fa-
miliei ºi societãþii.

Centre de expertizã constituite
la nivel european

Un element esenþial pentru îm-
bunãtãþirea diagnosticãrii ºi asis-
tenþei medicale în domeniul bolilor

rare este furnizarea ºi diseminarea
de informaþii exacte, într-o formã
adaptatã nevoilor profesioniºtilor ºi
persoanelor. În informarea din do-
meniul bolilor rare, o importanþã
majorã o au HelpLine-urile ºi ba-
zele de date.

Centrele de expertizã sunt struc-
turi specializate pentru manage-
mentul ºi îngrijirea pacienþilor cu
boli rare. EUCERD a elaborat cri-
terii de calitate pentru Centrele de
expertizã în domeniul bolilor rare,
care ajutã statele membre în dez-
voltarea legislaþiei naþionale. Cen-
trele de expertizã sunt concepute
pentru o abordare holisticã a pa-
cienþilor cu boli rare, pentru a asi-
gura continuitatea îngrijirii, de la
diagnosticare, tratament, terapii,
servicii sociale specializate, instrui-
re ºi informare, asigurând eficien-
tizarea alocãrii resurselor pentru
îngrijire medicalã ºi socialã.

Cooperarea ºi schimbul de cu-
noºtinþe între centrele de experti-
zã s-au dovedit a fi abordarea cea
mai eficientã pentru a gestiona
bolile rare în Europa. Valoarea adã-
ugatã comunitarã a Reþelelor Eu-
ropene de Referinþã este extrem de
importantã, în special pentru boli-
le rare. Reunirea expertizei la nivel
european este, prin urmare, pri-

mordialã pentru a asigura un ac-
ces egal la informaþii exacte, la un
diagnostic pertinent ºi în timp util
ºi la asistenþa medicalã de înaltã
calitate pentru pacienþii care sufe-
rã de boli rare. (Rec. 2009/C 151/
02). Aceste calitãþi ale Reþelelor
Europene de Referinþã sunt eviden-
þiate ºi de Directiva privind asis-
tenþa medicalã transfrontalierã,
care subliniazã ºi importanþa aces-
tor reþele în formarea ºi cerceta-

rea medicalã, diseminarea informa-
þiilor ºi evaluare. (Dir. 2011/24/UE)

Lipsa politicilor specifice de sã-
nãtate privind bolile rare ºi defici-
tul de expertizã în domeniu, au
drept consecinþã diagnosticarea
întârziatã ºi accesul dificil la asis-
tenþa medicalã. Aceastã situaþie are
drept rezultate neajunsuri suplimen-
tare de naturã fizicã, psihologicã
ºi intelectualã, tratamente inadec-
vate sau chiar dãunãtoare.

RADU ILICEANU

Partea femininã a presei craiovene a primit, ieri, de 1 Mar-
tie, mãrþiºoare ºi multe urãri de sãnãtate ºi succes din partea
autoritãþilor judeþene. Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, nu a uitat tradiþia nici în acest an ºi le-a invitat
pe doamnele ºi domniºoarele din presã pentru a le oferi un
mic simbol de primãvarã. „Mã bucur sã vã vãd ºi îmi face o
deosebitã plãcere ca, la început de primãvarã, sã vã transmit
din tot sufletul vouã, familiilor voastre ºi colegilor sã fiþi
sãnãtoºi ºi sã vã dea Dumnezeu ce vã doriþi mai mult. cel
mai important lucru rãmâne familia ºi un mediu foarte restrâns
de oameni cu care suntem împreunã”, a fost urarea preºe-
dintelui Ion Prioteasa. ªi prefectul de Dolj, Sorin Rãducan, a
fãcut acelaºi gest frumos, împãrþind mãrþiºoare reprezen-
tantelor presei. „Eu vã spun cã fiþi sãnãtoase ºi iubite ºi sã
aveþi o primãvarã frumoasã”, au fost cuvintele prefectului

Sorin Rãducan, dupã ce a oferit câte un mãrþiºor fiecãrei
doamne ºi domniºoare. Cum era ºi firesc, dupã ce au fost
felicitate, reporterele au transformat micul eveniment într-o
ºtire. (L. Moþîrliche)

Mãrþiºoare pentru doamnele
ºi domniºoarele din presã

Craiovencele „sancþionate” de poliþiºti
cu flori ºi mãrþiºoare

Ziua de 1 Martie a reprezentat un prilej
pentru ca poliþiºtii Secþiei 4 Craiova ºi Bi-
roului Rutier sã întâmpine doamnele ºi dom-
niºoarele cu un mãrþiºor sau o floare. ªi în
acest an poliþiºtii craioveni au desfãºurat „o
acþiune” în cartierele Rovine ºi Brazda lui
Novac, dar ºi pe principalele artere de cir-
culaþie din municipiul Craiova, activitate în
cadrul cãreia au fost vizate atât femeile par-
ticipante la trafic, fie în calitate de pieton,
fie conducãtor auto sau doar pasager dar ºi
craiovencele întâlnite în parcuri, locuri de
joacã pentru copii sau pieþe. Surpriza a
fost mare pentru ºoferiþele care se aºteptau
sã prezinte documentele oamenilor legii pen-
tru verificãri ºi care au fost „amendate” de

poliþiºti cu flori, mãrþiºoare, dar ºi sfaturi
pentru prevenirea furturilor din locuinþã ºi
adoptarea unei conduite preventive în tra-
fic. Astfel, în cadrul acestei ample acþiuni
desfãºurate în Craiova, peste 1000 de cra-
iovence au fost „sancþionate” de poliþiºti cu
mãrþiºoare ºi flori, însoþite, bineînþeles, de
urarea„O primãvarã frumoasã!”.

CARMEN ZUICAN

Jandarmii au
împãrþit mãrþiºoare
de 1 Martie

Ieri, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj ºi Grupãrii de Jandarmi Mobile Cra-
iova a avut loc o adunare festivã, în cadrul cã-
reia 27 de angajate (personal militar ºi civil), din
cele douã unitãþi de jandarmi, au fost felicitate
de colegi ºi au primit din partea acestora flori ºi
mãrþiºoare. De asemenea, în semn de aprecie-
re, jandarmii din cadrul I.J.J. Dolj au oferit mãr-
þiºoare doamnelor ºi domniºoarelor pe care le-
au întâlnit în Centrul Vechi din Craiova, dar ºi în
alte localitãþi din judeþul Dolj, respectiv Calafat,
Bãileºti, Segarcea, Bechet ºi Filiaºi.

Prin acest gest jandarmii doresc sã-ºi ex-
prime, la început de primãvara, respectul ºi

preþuirea pentru cele care le sunt aproape -
mame, soþii, fiice, surori, prietene ºi colege.
Cu ocazia Zilei de 1 Martie, jandarmii doljeni
ureazã tuturor femeilor ca primãvara sã le
aducã un mãrþiºor de sãnãtate, un ghiocel
de noroc ºi o adiere caldã de fericire!

CARMEN ZUICAN
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Potrivit ultimei comunicãri de
presã a Direcþiei Judeþene de Sta-
tisticã a judeþului Dolj, efectivul
salariaþilor de 124.348 per-soane
claseazã judeþul Dolj pe locul al XII-
lea pe þarã. Câºtigul salarial mediu
brut (2.533 lei/persoanã) poziþio-
neazã judeþul Dolj pe locul al XVI-
lea pe þarã (2.930 lei /persoanã).
Efectivul salariaþilor, la nive-lul ju-
deþului Dolj, la sfârºitul lunii de-
cembrie 2015, a fost de 124.348
persoane, în scãdere cu 494 per-
soane faþã de luna noiembrie 2015
ºi în creºtere cu 2.269 persoane
faþã de luna decembrie 2014. Din
total, 84.116 (67,6%) salariaþi sunt
în servicii, 37.296 (30,0%) sala-
riaþi în industrie ºi construcþii ºi
2.936 (2,4%) salariaþi în agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe,
silviculturã ºi pescuit. Efectivul
salariaþilor la sfârºitul lunii în de-
cembrie 2015, de 124.348 per-
-soane, claseazã judeþul Dolj pe
locul al 12-lea pe þarã.

Salariul mediu nu depãºeºte
1.800 de lei

Câºtigul salarial mediu brut în
luna decembrie 2015 a fost de
2.533 lei/persoanã. Câºtiguri pes-
te media judeþului au realizat sa-
lariaþii din industrie ºi construc-
þii (2.617 lei), iar sub media ju-
deþului salariaþii din servicii
(2.503 lei) ºi din agriculturã, vâ-
nãtoare ºi servicii anexe (2.312
lei). Câºtigul salarial mediu net,
în luna decembrie 2015, a fost
de 1.821 lei, iar pe principalele
ramuri s-au înregistrat urmãtoa-
rele nivele: 1.880 lei în industrie
ºi construcþii, 1.800 lei în servi-
cii ºi 1.657 lei în agriculturã, vâ-
nãtoare ºi servicii anexe.

Dupã numãrul ºomerilor. ju-
deþul Dolj se situeazã pe primul

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Efectivul salariaþilor de 124.348 per-
soane plaseazã judeþul Dolj tot pe locul
al XII-lea pe þarã. Câºtigul salarial me-
diu brut de 2.533 lei/persoana ne duce pe
locul al XVI-lea, coborând cu o poziþie,
faþã de ultimele clasamente raportate

loc pe þarã
Numãrul ºomerilor înregistraþi

la sfârºitul lunii decembrie 2015 a
fost de 26.172 persoane, în scã-
dere cu 583 persoane faþã de luna
decembrie 2014. Din totalul ºome-
rilor, 10.824 persoane sunt de sex
feminin. Din numãrul ºomerilor
5.351 (20,4%) provin din mediul
urban ºi 20.821 (79,6%) din me-
diul rural. În mediul urban, 51,7%
din numãrul ºomerilor au fost fe-
mei, iar în mediul rural 38,7%. Din

totalul de 26.172 persoane, 3.667
persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj (75%) ºi 999 per-
soane beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj (50%). Numãrul ºome-
rilor neindemnizaþi în luna decem-
brie 2015 era de 21.506 (82,2%)
persoane.

Cei trecuþi de 40 de ani îngroa-
ºã rândurile ºomerilor

La sfârºitul lunii decembrie
2015, din totalul ºomerilor înre-
gistraþi 13,1% au vârsta sub 25
ani, 6,7% între 25-29 ani, 21,2%

între 30-39 ani, 29,7% între 40-
49 ani, 14,2% au între 50-55 ani,
iar 15,1% au peste 55 ani. Din-
tre aceºtia 21.429 persoane
(81,9%) sunt persoane cu studii
primare, gimnaziale ºi profesio-
nale, 3.836 (14,6%) sunt persoa-
ne cu studii medii, iar 907 per-
soane (3,5%) sunt persoane cu
studii superioare.

Rata ºomajului înregistratã în
luna decembrie 2015 a fost de
9,2% în raport cu populaþia acti-
vã civilã totalã (8,9% în luna no-
iembrie 2015 ºi 9,4% în luna de-
cembrie 2014). Pentru femei,
rata ºomajului în luna decembrie
2015 a fost de 8,2% (8,0% în
luna noiembrie 2015 ºi 8,2% în
luna decembrie 2014). Rata
ºomajului în judeþul Dolj (9,2%)
s-a situat peste nivelul ratei ºoma-
jului la nivel naþional (4,9%), ocu-
pând locul al 5-lea pe þarã.

Exporturile doljene în scãdere
Comerþul internaþional cu bu-

nuri la nivelul judeþului Dolj în
perioada 01.01.-31.10.2015 este
ºi el analizat de statisticieni. Ast-
fel  exporturile de bunuri (FOB),
la nivelul judeþului Dolj au fost în

perioada 01.01.-31.10.2015 de
918.250 mii euro, cu 5,1% mai
mici (-26.129 mii euro) faþã de
perioada 01.01.-31.10.2014. Ex-
porturile situeazã judeþul Dolj pe
locul al 13-lea pe þarã. Volumul
exporturilor de bunuri la nivelul
judeþului Dolj a deþinut 2,0% din
exporturile României.

Produsele industriale au repre-
zentat 93,7% în total exporturi,
iar produsele din agriculturã ºi sil-
viculturã au deþinut o pondere de
numai 6,3%. În structura pe mãr-
furi a exporturilor cinci secþiuni
deþin 94,4% din total exporturi. Pe
locul I ca pondere în total expor-
turi se situeazã exporturile de
“Mijloace de transport” cu 52,4%
înregistrând o scãdere cu 5,1%
faþã de perioada 01.01.-
31.10.2014. Pe locul al II-lea s-
au situat exporturile de “Maºini,
aparate ºi echipamente electrice”

cu 24,4% din total exporturi, fi-
ind mai mici cu 55.490 mii euro
(-19,8%) decât în perioada
01.01.-31.10.2014.

Exporturile din secþiunea “Ma-
terii textile ºi articole din acestea”
ocupã locul al III-lea cu 8,0% din
total exporturi ºi au crescut cu
2.738 mii euro faþã de perioada
01.01.-31.10.2014. O pondere mai
micã deþin secþiunile: “Produse
vegetale” care ocupã locul al IV-
lea cu 6,2% ºi  “Materiale plasti-
ce, cauciuc ºi articole din acestea”
care ocupã locul al V-lea cu 3,4%.

Exporturile judeþului Dolj s-au
îndreptat, în special, cãtre Ger-
mania (20,0%), Italia (20,0%),
Marea Britanie (16,0%), Franþa
(8,1%), India (3,3%) ºi Belgia
(3,0%).

Ponderea importurilor de bunuri
din judeþul Dolj în cadrul
României a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în perioada 01.01.-
31.10.2015 au fost de 796.804 mii
euro, cu 23.170 mii euro (-2,8%)
mai puþin decât în perioada 01.01.-
31.10.2014. În clasamentul pe
þarã, judeþul Dolj se situeazã pe lo-
cul al 13-lea, deþinând 1,5% din
valoarea importurilor României.
Cinci secþiuni de mãrfuri deþin
86,2% din totalul importurilor.

În aceeaºi perioada analizatã
cele mai importante au fost im-
porturile de “Maºini, aparate ºi
echipamente electrice”, reprezen-
tând 37,4%. Nivelul acestei sec-
þiuni a scãzut cu 39.441 mii euro

(-11,7%) comparativ cu  perioa-
da 01.01.-31.10.2014. Importu-
rile din secþiunea “Mijloace de
transport”, au crescut cu 10.517
mii euro (+4,8%) faþã de perioa-
da 01.01.-31.10.2014. Acestea
ocupã locul al II-lea ºi deþin
29,0% din total importuri (26,9%
în perioada 01.01.-31.10.2014).

Pe locul al III-lea ca pondere
în total importuri (8,4%) s-au si-
tuat importurile de “Metale comu-
ne ºi articole din acestea” care au
crescut cu 3.099 mii euro
(+4,9%) faþã de perioada 01.01.-
31.10.2014.  Importurile de “Ma-
terii textile ºi articole din acestea”
ocupã locul al IV-lea cu 6,5% în
total importuri, iar importurile de
“Materiale plastice, cauciuc ºi ar-
ticole din acestea”ocupã locul al
V-lea cu 4,9%.

Germania rãmâne principalul
partener comercial

Principalele þãri din care au pro-
venit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (23,1%), Italia
(12,5%), Turcia (8,8%), Marea
Britanie (8,2%), Cehia (6,3%),
Polonia (5,9%) ºi Franþa (5,6%).
Balanþa comercialã în perioada
01.01.-31.10.2015 prezintã un
excedent de 154296 mii euro –
preþuri FOB faþã de perioada co-
respunzãtoare din anul precedent
când s-a înregistrat un excedent
de 198.415 mii euro. Gradul de
acoperire a importurilor prin ex-
porturi în perioada 01.01.-
31.10.2015 a fost de 120,2% faþã
de 125,2% în perioada 01.01.-
31.10.2014.

dupã statistica din mai 2015 iar în func-
þie de numãrul ºomerilor suntem tot pri-
mii din þarã. Rata ºomajului, pe melea-
gurile noastre, este aproape dublã faþã de
cea naþionalã. ªi, ne mai mirãm cã sun-
tem, unde suntem!

În clasamentul judeþelor României, judeþul Dolj ocupã:
locul al 15-lea dupã câºtigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 26-lea dupã câºtigul salarial mediu net din agriculturã,

vânãtoare ºi servicii anexe, silviculturã ºi pescuit;
 locul al 15-lea dupã câºtigul salarial mediu net din industrie ºi

construcþii;
locul al 12-lea dupã câºtigul salarial mediu net din servicii.
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 Conform legislaþiei, în perioa-
da 23 februarie – 16 martie, se va
realiza evaluarea preºcolarilor,
pentru copiii care nu împlinesc
vârsta de ºase ani pânã la data de
31 august 2016, dar ai cãror pã-
rinþi doresc înscrierea în clasa
pregãtitoare. Pentru rezolvarea
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Pentru înscrierea în anul ºcolar 2016/
2017, în clasa pregãtitoare, copiii trebuie sã
împlineascã ºase ani înainte de data de 31
august 2016, pentru a fi integraþi în învãþã-
mânt, fãrã a trece prin alte probe. Dar, pen-
tru cei care dovedesc abilitãþi, pãrinþii pot
cere o evaluare psihosomaticã a copiilor,
chiar dacã aceºtia nu îndeplinesc vârsta

necesarã, astfel încât sã poatã fi incluºi în
sistem. Pânã în prezent, aproape 400 de pri-
chindei au fost evaluaþi de cãtre specialiºtii
Centrului Judeþean de Resurse ºi Asisten-
þã Educaþionalã Dolj, doar opt dintre ei ne-
primind acceptul de înscriere în clasa pre-
gãtitoare, dar pot solicita o reexaminare,
pânã la începutul anului ºcolar.

tuturor problemelor,
CJRAE Dolj a stabilit un
program bine structurat,
defalcat pe zile ºi ore
(programul orar fiind
între 10:00 – 18:00) ºi,
pe lângã sediul central al
CJRAE, sesiuni de exa-
minare psihosomaticã
având loc ºi în judeþ:
ªcoala Gimnazialã Filiaºi
(26 februarie), ªcoala
Gimnazialã „C. Brãescu”
Calafat (3 martie), Liceul
Teoretic „Mihai Viteazul”
Bãileºti (4 martie), Liceul
Tehnologic „Horia Vinti-
lã” Segarcea (7 martie),
Liceul Teoretic „Con-

stantin Brâncoveanu” Dãbuleni (8
martie), Liceul Tehnologic „Con-
stantin Nicolãescu Plopºor” Pleniþa
(9 martie) ºi ªcoala Gimnazialã
„Nica Barbu Locusteanu” Leu (10
martie). „Metodologia este foarte
clarã în acest sens, astfel cã pã-
rinþii se pot programa, pentru rea-

lizarea evaluãrii psihosomatice,
aceasta neputând avea loc decât
dacã se face înscrierea. În vede-
rea realizãrii examinãrii, pãrintele
sau tutorele legal trebuie sã obþi-
nã, în prealabil, o adeverinþã de la
medicul de familie/pediatru, prin
care se arestã cã preºcolarul este
„clinic sãnãtos, apt pentru ºcoa-
lã”. Rezultatul evaluãrii va fi co-
municat, în scris, în aceeaºi zi ºi
nu poate fi contestat”, a spus
prof.dr.  Marinela Dumitrescu,
director al CJRAE Dolj.

„Piticii” se simt foarte bine
Activitatea este în plinã desfã-

ºurare, iar, pânã luni sera, ultima
centralizare, au fost înregistrate
390 de evaluãri. „La finalul primei
zile din aceastã sãptãmânã, am avut
390 de cazuri de evaluare, pentru
opt copii fiind acordate recoman-
dãri pentru a fi înscriºi la grãdini-
þã. Dar, pãrinþii acestora pot soli-
cita o nouã reevaluare, pânã la în-
ceputul anului ºcolar urmãtor. Sunt

foarte mulþi copii cãrora le place
în acest centru, mulþi dintre ei so-
licitând sã mai rãmânã ºi sã se joa-
ce în cabinetele noastre speciali-
zate, pline de jucãrii ºi ambient
adecvat. „Piticii”, noi aºa le spu-
nem, se simt foarte bine aici ºi
sunt foarte deschiºi. De aceea, le
recomandãm  pãrinþilor sã încerce
sã le scoatã în evidenþã personalita-
tea celor mici. Sigur, trebuie supra-
vegheaþi, dar este necesarã ºi o oa-
recare independenþã, în aºa fel încât
sã-ºi dezvolte gândirea ºi sã se obiº-
nuiascã sã gãseascã soluþii ”, a mai
menþionat Marinela Dumitrescu.

Un program util
În sãlile de la CJRAE Dolj, toa-

te cabinete specializate, în care lu-

creazã cadre competente, este ani-
maþie zilnicã. Pãrinþii sunt mulþu-
miþi, cînd vãd cã apar rezultate.
Unul dintre ei,  Cristian Firan,
care îºi aºtepta soþia sã vinã cu
fiul sãu de la evaluare, a fost de
acord sã ne spunã câteva cuvinte:
„Fiul meu împlineºte ºase ani pe
data de 2 septembrie. Asta este
legea ºi o respectãm. Am venit cu
el la evaluare ºi sunt convins cã
vom reuºi. Un an de zile se simte
la un copil. Acest program este
foarte util, fiindcã vedem posibi-
litãþile celui mic, iar socializarea
este foarte importantã.  ”. Ca o
concluzie, evaluarea este mai mult
decât necesarã, mai ales cã vine
în sprijinul preºcolarului.

CRISTI PÃTRU

Uniunea Teatralã din România a anunþat, ieri,
cã Gala Premiilor UNITER, ajunsã la cea de-a
XXIV-a ediþie, va avea loc luni, 9 mai, la Sala
Mare a Teatrului „Regina Maria” din Oradea.

Conform statutului, Senatul UNITER acor-
dã în cadrul Galei premiul de excelenþã, pre-
miile pentru întreaga acti-
vitate ºi premiile speciale. Pe
baza propunerilor primite
din partea teatrelor ºi a pro-
punerilor membrilor Sena-
tului UNITER, Premiul de
Excelenþã a revenit core-
grafului Gigi Cãciuleanu.
Premiul pentru întreaga ac-
tivitate va fi înmânat actri-
þei Luminiþa Gheorghiu, ac-
torului Vladimir Gãitan, re-
gizorului Victor Ioan Frun-
zã, scenografului Maria Miu
ºi criticului de teatru Anca
Mãniuþiu. Mai sunt acordate
Premiul special pentru mu-

Pentru al doilea an consecutiv,

Teatrul Naþional din Craiova nu are
nici o nominalizare la Premiile UNITER

„Însoþite sau nu, vã aºteptãm la Cafe
Teatru Play, unde vã oferim un super
spectacol dedicat zilei de 8 Martie,
precum ºi o tombolã cu vouchere pentru

La sfãrºitul sãptãmânii trecute, 21 de
elevi au participat, în cadrul unui program
de voluntariat, la o acþiune socialã, desfã-
ºuratã de Asociaþia „Dominou” Craiova, în
parteneriat cu Ambasada
Statelor Unite la Bucureºti.
Tinerii, însoþiþi de trei ca-
dre didactice – Elena Flori,
Corina Vasile ºi Andreea
Dinu au vizitat Centrul So-
cial „Sf. Andrei” Malu
Mare, pentru persoanele
vârstnice, oferindu-le bu-
nicuþelor ornamente din
materiale reciclabile, cu
ocazia Zilei „Mãrþiºoru-
lui”, iar tuturor celor care
locuiesc acolo au înmânat

zicã de teatru – Adrian Enes-
cu, Premiul special pentru cel
mai jucat dramaturg român
contemporan – Matei Viºniec,
Premiul special pentru o via-
þã dedicatã teatrului ºi poeziei
– Eugen Þugulea ºi un Pre-
miu special pentru Miklos
Bacs, mentor al tinerelor ge-
neraþii de actori.

De asemenea, un juriu al-
cãtuit din criticii de teatru
Claudiu Groza, Doina Papp ºi

Cristina Rusiecki a fãcut nominalizãrile pen-
tru premiile Galei 2016. Pentru al doilea an
consecutiv, nici un spectacol ori actor al Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova
nu se regãseºte între acestea. Singurele nume

legate de Naþionalul craio-
vean aflate pe listã sunt cel
al actorului George Albert
Costea – nominalizat la ca-
tegoria „Cel mai bun actor
în rol secundar”, dar pen-
tru rolul Posner din spec-
tacolul „The history boys.
Poveºti cu parfum de li-
ceu”, pus în scenã la Tea-
trul Excelsior din Bucureºti,
ºi cel al lui Bobi Pricop –
nominalizat pentru „Cea mai
bunã regie”, însã pentru
spectacolul „Pisica verde”
montat la Teatrul „Lucea-
fãrul” din Iaºi.

MAGDA BRATU

doamnele ºi domniºoarele prezen-
te”. Este invitaþia lansatã de
Bogdan Uþã ºi de formaþia Casual
Band, peste o sãptãmânã, de la ora
21.00, preþul unui bilet fiind de 20
lei. Premiile oferite constau în
vouchere de diferite sume fie
pentru o cinã romanticã în doi, fie
pentru un make-up profesional, la
un salon de îngrijire corporalã ori
la unul hair styles, fie în invitaþii
duble la un concert al Filarmonicii
„Oltenia” sau la un spectacol al

Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.
Rezervãri se fac la numãrul de telefon
0722.217.866.

MAGDA BRATU

pachete cu fructe, aducându-le o alinare.
Dupã finalizarea vizitei, tinerii au fost pre-
zenþi la Târgul „Gaudeamus”.

CRISTI PÃTRU

De la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâniDe la tineri pentru bãtrâni

„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play„Casual Band” concerteazã în Cafe Teatru Play
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Domnule profesor, Octavian Geor-
gescu, ºtim cã la Colegiul „Carol I”
fiinþeazã, de ceva timp, un Club de
Astronomie, care de anul trecut a
fost dotat de Ministerul Educaþiei ºi
cu un telescop performant.

Ne aflãm la „Colegiul Carol I”, în
clãdirea renovatã a fostului cãmin, clã-
dire folositã momentan pentru grupe-
le pregãtitoare, dar ºi pentru adminis-
traþia ºcolii, cât ºi de Centrul de Exce-
lenþã al judeþului Dolj, care se aflã  la
etajul al doilea, centru înfiinþat prin
ordin de ministru. Se fac deja vreo doi
ani de când s-a emis ordinul respec-
tiv. Aºa cum aþi spus, tot aici fiinþeazã
ºi Centrul de Astronomie, iar sala a
fost acordatã de Consiliul de Admi-
nistraþie al Colegiului „Carol I”. Anul
trecut, am primit un telescop de la Mi-
nisterul Educaþiei ºi Cercetãrii, ca rãs-
platã pentru munca ºi rezultatele ob-
þinute. Eu sunt profesorul desemnat,
care am în grijã acest telescop. Nu sunt
telescoape noi, sunt telescoape cum-
pãrate în 2014 pentru Olimpiada In-
ternaþionalã de Astronomie ºi Astro-
fizicã, desfãºuratã la Suceava, cu
rezultate meritorii pentru elevii
români, care au obþinut ºase
medalii de aur ºi patru de ar-
gint. 14 telescoape au rã-
mas la Suceava, la licee-
le cu rezultate, trei au
fost pãstrate la Bucu-
reºti, cu menþiunea cã
nu s-au dat la liceele pri-
vate. Ceea ce este un lu-
cru bun. În rest, cu mici
excepþii, cam toate liceele
bune din þarã au primit câte un tele-
scop. Sunt date în grija unui cadru
didactic al unei ºcoli, dar avor fi folo-
site pentru educaþia naþionalã. Ceea
ce înseamnã cã dacã un grup de elevi,
un profesor vor dori sã facã un curs
de iniþiere sau sã observe ceva, un-
deva la ei la ºcoalã, pot sã apeleze la
noi. Vor face o cerere, ca sã putem
face o programare – ca sã nu fie mai
multe în acelaºi timp – ºi eu mã duc
la ºcoala respectivã ºi pun telesco-
pul în funcþiune. Copiii sunt foarte
încântaþi. La activitãþile desfãºurate
la Carol I, pe baza sportivã a colegiu-
lui, unde este ºi bine ºi rãu, pentru
cã e foarte multã luminã, iar poluarea
luminoasã este cel mai mare duºman
al astronomiei, la aceste activitãþi
sunt invitaþi oricum toþi copiii din
Craiova, cu pãrinþi, cu bunici. Din
pãcate, nu toþi vin, pentru cã anun-
þurile le postez pe facebook, iar unii
citesc, alþii nu citesc.

Anul acesta se organizeazã, la
Craiova, Olimpiada Naþionalã de
Astronomie ºi Astrofizicã. Un eveni-
ment important care, practic, va
pune oraºul nostru pe harta oraºe-

Profesor Octavian Georgescu,Profesor Octavian Georgescu,Profesor Octavian Georgescu,Profesor Octavian Georgescu,Profesor Octavian Georgescu,

Craiova gãzduieºte, în premierã, în
aceastã primãvarã, Olimpiada Naþiona-
lã de Astronomie ºi Astrofizicã. Eveni-
ment inedit þinând cont cã, deºi are olim-
pici în aproape toate materiile ºcolare,
Craiova a fost desemnatã  mai rar de mi-
nister ca oraº-gazdã pentru concursuri-
le naþionale. Competiþia se va desfãºura
aici ºi ca semn de recunoaºtere a Clubu-
lui de Astronomie, unul dintre cele mai
inimoase din þarã, care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea de câþiva ani în cadrul Colegiu-
lui Naþional „Carol I”. Cel care a pus

bazele acestui club, dãruindu-ºi o mare
parte din timp, profesorul Octavian
Georgescu, ne-a vorbit despre începutu-
rile astronomiei, din perspectivã didac-
ticã, în Craiova, despre dãruirea ºi do-
tarea intelectualã pe care trebuie sã o
deþii când porneºti pe aceastã cale ºi,
evident, performanþele strãlucitoare pe
care le poþi obþine. Cât din aceastã me-
serie reprezintã un vis spre stele ºi cât
muncã intelectualã este greu de decelat,
dar profesorul Octavian Georgescu a
spus cã întotdeauna pasiunea învinge.

lor organizatoare ale acestei olim-
piade. Putem spune cã este vorba de
o premierã?

Olimpiada de Fizicã s-a mai orga-
nizat în 2005, odatã cu Anul Internaþi-
onal al Fizicii. Se fac trei ani de când
am fãcut aceastã propunere, la fel ca
ºi propunerea pentru Observatorul
astronomic ºcolar, pe care am fãcut-o
atât colegiului, cât ºi primãriei. Din pã-
cate, ambele au fost amânate. Craio-

va are un observator al Universitãþii,
iar al doilea observator este plasat
destul de prost, în Grãdina Botanicã.
Aici activitãþile se desfãºoarã în mod
ordonat, este pazã, plus cã finanþarea
era privatã ºi nu înþeleg de ce nu au
acceptat-o. O finanþare pe bazã de
sponsori, aºa cum am propus ºi acum
trei ani, pentru olimpidã. Sã vedem
anul acesta cum facem cu finanþarea,
dar mã bucur cã, dupã trei ani, s-au
gândit sã ne punã ºi pe noi în rândul
organizatorilor. În Craiova, anul aces-
ta se mai organizeazã o singurã Olim-
pidã, cea de Informaticã. Douã olim-
piade într-un an, þinând cont cã cea
de Astronomie este mai micã – are în
jur de 200 de participanþi cu toþii, elevi,
profesori - este rezonabil. Pentru cã
nu vorbim de 500 de persoane ca la
Olimpiada de Fizicã.

Fiind atât de aºteptatã, cât este
de importantã aceastã olimpiadã
pentru profesori ºi pentru elevi?

Sã ºtiþi cã, personal, din 2009, de
când am început activitatea de astro-
nomie, aici, la Colegiul Carol I sau din
2004, de când am început activitatea
la nivelul judeþului Dolj, am sesizat

faptul cã mulþi profesori, mai pregãtiþi
sau mai puþin pregãtiþi, au susþinut
activitãþile de astronomie ºi au parti-
cipat activ la mai multe evenimente. O
sã avem acum, în luna aprilie, Ziua
Mondialã a Astronomiei, pe care am
sãrbãtorit-o în fiecare an, apoi Sãptã-

mâna Spaþiului Cosmic, în luna octom-
brie. Avem noaptea cercetãtorilor, care
se face la Universitate, dar ºi peste
tot în lume. Vreau sã spun cã astfel
ne-am încadrat ºi noi, încet-încet, în
activitãþile mondiale. La mine este
ceva normal, pentru cã sunt ºi mem-
bru în anumite asociaþii internaþiona-
le care se ocupã de pro-
movarea astronomiei ºi,
automat, nu am cum sã fac
altceva decât sã ajut la
promovarea acestei disci-
pline, acestui conglomerat
de discipline. Prin astro-
nomie, susþinem dezvolta-
rea ºtiinþelor în general,
pentru cã un elev care stu-
diazã astronomie, va des-
coperi cã are nevoie ºi de
partea de curriculum elimi-
natã de comisiile naþiona-
le pe motiv de supraîncãr-
care... Materia a fost fãcu-
tã sitã, lãsatã fãrã o com-
ponentã esenþialã, adicã acea conti-
nuitate a disciplinei. ªi, automat, ele-
vul rãmâne cu niºte goluri în cunoº-
tinþã. Astronomia nu poate sã facã
rabat nu numai de ce se predã în ºcoa-

lã ºi elevul descoperã cã trebuie sã
ºtie mai multe: chimie, fizicã. Elevii
noºtri care studiazã aici au obþinut re-
zultate bune pe partea ºtiinþificã.

Nu toþi profesorii de fizica pre-
dau ºi astronomie. Cum aþi desco-
perit dumneavoastrã aceastã ma-
terie, oarecum stranie pentru mulþi
dintre noi. Vã întrebãm aceste lu-
cruri pentr cã faceþi totul cu foar-
te multã pasiune. Sunteþi profesoul
care îºi sacrificã din timp, inves-
teºte din propriul buzunar în ma-
teriale didactice, doar pentru a le
trezi elevilor interesul pentru
aceastã cãlãtorie...

Nu sunt singurul, au mai fost co-
legi. Din Craiova avem un nume mare,
absolvent al Colegiului „Carol I”, care
a sãrbãtorit anul trecut 20 de ani de la
absolvire. Se numeºte domnul Ovi-
diu Vãduvescu, a absolvit Universi-
tatea din Craiova, Secþia Matematicã.
Este un matematician de excepþie, care
ºi-a dat doctoratul în Canada, în As-
trofizicã, iar în 2009 s-a stabilit în La
Palma, Insulele Canare (Spania), ca
astronom al observatorului internaþi-
onal ING (Isaac Newton Group). Este
un om deosebit pe care îl cunosc per-
sonal ºi care a fãcut treabã la nivelul
judeþului dinainte sã fac eu. Pentru cã
m-aþi întrebat cum am descoperit
aceastã pasiune o sã vã spun cã am
descoperit-o de la un alt coleg, Mirel
Bîrlan, care a terminat Facultatea de
Fizicã de la Bucureºti, în acelaºi an cu
mine. Acum este la Observatorul As-
tronomic din Paris. ªi dânsul este un
astronom profesionist în sensul cã are
doctorat în Astrofizicã. Mai mult, unul
dintre asteroizii din centrala de asteo-
rizi este numitã dupã el. Este o per-
soanã care a fost luatã în seamã de
Uniunea Astronomicã Internaþionalã.
Dânsul ºtia cã eu mã ocupam cu elec-
tronica, dar au fost etape în viaþã. Dar

când eram mic mi-a plãcut astrono-
mia, dar nu am avut ocazia sã-mi dez-
volt aceastã înclinaþie. Nu am urmat o
secþie de astrofizicã. Atunci se studia
astronomia în anul III, la Facultatea

de Matematicã. Aºa cum era ºi atunci
când liceul era doar de 11 clase ºi As-
tronomia se studia prin clasa a X-a,
apoi s-a trecut la finalizarea studiilor
în clasa a XII-a, Astronomia s-a mutat
în clasa a XII-a. Deci eu nu am prins
nici una, nici alta. Mi-ar fi plãcut, dar
nu am prins. Cu toate acestea, am stu-
diat Astronomia pe cont propriu. Sã
te uiþi la stele e gratuit, adicã nu am
avut un ajutor profesionist ºi susþi-
nut, nici de la profesor, nici de la alþi
membri ai familiei, mama fiind profe-
sor de chimie ºi tata medic, am avut
decât culturã generalã. În 2004, am
avut ocazia sã particip la un curs de
formare al Comisiei Europene, de tip
Comenius. A fost un curs de iniþiere,
care a durat 10 zile, în Olanda, organi-
zat de Agenþia Spaþialã Europeanã ºi
de Asociaþia Europeanã de Educaþie
în Astronomie, al cãrui membru mai
sunt ºi astãzi.

Tot atunci a început ºi ini-
þierea în tainele astronomiei
pentru Craiova?

 Acest curs a fost relativ difi-
cil pentru mine, pentru cã se pu-
nea accent pe didactica discipli-
nei, care nu se studiazã la noi ºi
nu se studia nici atunci. Conform
regulilor UE, trebuia sã facem o
structurã de diseminare astfel
încât sã împãrtãºim la câþi mai
mulþi colegi din judeþ din cunoº-
tiinþele noastre. Ceea ce am ºi
fãcut. Am introdus, pentru pri-
ma datã, ªcoala nr 33 din Craio-
viþa, unde am fost direct adjunct
în aceea perioadã, în proiecte in-

ternaþionale. Adicã am avut proiect
internaþional de Astronomie ºi Robo-
ticã. Vorbim de anii 2005 – 2007, când
am fost coordonator de proiect inter-
naþional, iar acel proiect a fost extra-

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN
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de la Colegiul „Carol I”:de la Colegiul „Carol I”:de la Colegiul „Carol I”:de la Colegiul „Carol I”:de la Colegiul „Carol I”:

ordinar pentru cã a beneficiat de niºte
conjucturi astrale deosebite: am avut
douã eclipse de soare, am avut eclip-
sã de lunã ºi o groazã de alte eveni-
mente desfãºurate pe plan intern ºi
internaþional în care am putut sã fa-
cem parte. Aceste activitãþi au antre-
nat foarte mulþi copii ºi am avut o par-
ticipare masivã. Era distractiv pentru
cã dacã ieºem cu telescopul afarã mã
întrebau imediat elevii când este eclip-
sa. M-am mutat apoi de la ªcoala nr.
33, am fãcut ore de Astronomie ºi la
Palatul Copiilor, iar la un moment dat
am devenit formator al Casei Corpului
Didactic ºi am þinut curs de iniþiere în
Astronomie pentru aproximativ 170 de
profesori din Dolj. Cu pãrere de rãu,
doar vreo doi sau trei au început sã
promoveze Astronomia în rândul ele-
vilor. Mulþi poate au considerat cã nu
este posibil pentru cã nu avem nici
dotare, nici celelalte. Eu aveam dota-
rea personalã cu care am lucrat pânã
anul trecut. ªi am fãcut acest Astro-
nomic Club, care este, de fapt, un Cerc
de Astronomie ºi Astrofizicã al nos-
tru, al Colegiului Naþional ”Carol I”
astfel încât copiii sã se simtã ca acasã.

Sunt elevii pasionaþi de Astro-
nomie?

Unii da, dar cerinþele ºi ritmul so-
cietãþii contemporane îi fac pe cei care
nu au o chemare interioarã cãtre As-
tronomie sã renunþe. În primul rând,
se împart în douã categorii, unii care
fac performanþã ºi alþii care vin doar
pentru un interes trecãtor. Toate ele-
mentele din Matematicã ºi din Fizicã
de Astronomie s-au scos din progra-
ma ºcolarã, nu se mai discutã deloc,
nici la clasele mari. Atunci elevul, în
afarã de câteva lecþii prin ºcoala pri-
marã ºi alte douã lecþii la gimnaziu,
nu mai are nici o tangenþã cu spaþiul
cosmic.

E grea trecerea asta de la Mate-
maticã ºi Fizicã la Astronomie ?!

Nu, tocmai asta e. Dacã învaþã
Matematicã ºi Fizicã, trecerea este foar-
te uºoarã. Problema este atunci când
elevii constatã cã Matematica nu este
suficientã. Mai ai nevoie ºi de minte,
în sensul de raþiune. Dacã ai minte ºi
judeci, o sã observi cã, folosind baza
de cunoºtiinþe de la ºcoalã, îþi poþi
construi o bazã pentru Astronomie.
Acea bazã se adaugã la ceea ce ai gã-
sit tu, plus cunoºtiinþele pe care þi le
iei din lecturã ºi te fac sã-þi doreºti sã-
þi pui mai mult. ªi atunci singurul lu-
cru pe care trebuie sã-l faci este sã
doreºti sã cauþi acele informaþii.

Deci nu este pentru oricine As-
tronomia...

Depinde de nivel. Noi am propus
în anii trecuþi o reformã în Astrono-
mie. Dar îmi pare rãu cã a fost refuzat

acest sistem reformat de studiu al As-
tronomiei pentru cã astfel propune-
rea ducea ºi la reforma în educaþie.
Reforma în Astronomie presupune
umplerea acelor goluri pe care nu le
acoperã materia. Copiii îºi pot umple
acele goluri. Foarte mulþi  dintre co-
piii pe care îi am acum la universitãþi
din strãinãtate, mulþi dintre ei au fã-
cut pregãtire cu mine ºi îi gãsim la
Princeton, la Harvard, la MIT, al Not-
tingham. Acei elevi erau o comunita-
te de elevi care doreau sã înveþe. Unii
au pornit pe alte idei, cã vor informa-
ticã, noi tehnologii ºi au ajuns acum
doctoranzi la Astrofizicã, unul a por-
nit din Baia Mare ºi a pregãtit inter-
naþionala Angliei.

Cum îi atrageþi pe aceºti elevi me-
rituoºi, cum faceþi sã le placã aceas-
tã materie?

În primul rând, este atracþia ceru-
lui. Lucrãri necunoscute ºi foarte în-
depãrtate trezesc curiozitãþi. Eu vreau
sã sper, pe de altã parte, cã ei preiau ºi
din pasiunea mea. Am spus când eu
nu o sã mai am pasiune pentru acest
lucru, când nu o sã mai am nici un
elev sã tragã de mine ca sã-l învãþ câte
ceva, atunci am sã mã retrag cu luneta
acasã, ca un mic astronom amator. Mi-
aº dori ca atunci sã-ºi mai aducã cine-
va aminte de mine...

Domnule profeso, aveþi elevi pes-
te tot în Europa ºi în lume, pe dum-
neavoastrã nu v-a tentat niciodatã
sã pãrãsiþi România, sã vã stabiliþi
în altã þarã?!

Eu am tot plecat în strãinãtate, am
fost la schimb de experienþã. Am fost
în Norvegia în 1990, dupã Revoluþie
ºi am susþinut curs, în sensul de pre-
zentarea sistemelor de aici. Atunci pre-
dam la Filiaºi. În Letonia, de exemplu,
programele susþinute de Consiliul
Europei. Am susþinut cursuri care au
fost apreciate, în sensul cã dotoranzi
de la SNSPA mi-au solicitat materiale
dupã ce am predat. Eu am vizitat aproa-
pe toate þãrile Europei, din punct de
vedere educaþional. Dar m-a þinut aca-
sã un fel de mândrie absurdã. Am vã-
zut cã pleacã foarte mulþi elevi, profe-
sori. Dar cred cã ar trebui ca fiecare în
parte sã spunã dacã ºi el a fãcut pen-
tru statul român, ceea ce a fãcut statul
român pentru el ºi sã-i întrebãm ºi noi
dacã ei au fãcut mãcar atât. Pentru cã,
din impozitul nostru, nu numai din im-
pozitul pãrinþilor, s-a plãtit ºcolariza-
rea fiecãruia în þarã. Pãrinþii lor se lau-
dã cu ei, ºi pe bunã dreptate, dar nu
sunt singurii care au contribuit. Sta-
tul a susþinut din impozitele noastre
acel elev. ªi mai este un aspect. Dacã
eu pregãtesc numai acei elevi, ceilalþi
care decid sã rãmânã aici au ºi ei drep-
tul la o pregãtire cât de cât corespun-

zãtoare. Dacã ºi eu plec ºi alþi colegi
devotaþi vor pleca...ce se va întâmpla?
Atunci, atât cât am sã mai pot, pânã la
pensie, vreau sã-mi mai îmi aduc ºi eu
contribuþia. Am ºi exemplul mamei
mele, care acum este la pensie ºi se
laudã cã are doi urmaºi, doua doam-
ne, una dintre ele este conferenþiar,
dar a dat de profesor, ºi cealaltã a de-
venit conferenþiar. Mã bucur cã le-am
vãzut în unele articole, în reviste de
cercetare, o parte din articole sunt pre-
luate de la mama, începute de ea ºi
continuate de dânsele, eu le ºtiu de
când lucram cu ei în anumite colecti-
ve de cercetare, eu îmi fãceam partea
de fizicã, ei îºi fãceau partea de chi-
mie. Sunt momente care au început
de când erau studente ºi apoi au
ajuns asistente, lectori ºi tot aºa. Eu
am refuzat sã rãmân la universitate
pe motiv cã nu îmi place sã lucrez
unde lucreazã ºi pãrinþii, nu îmi place
nepotismul. În 1990, am primit ofertã
de la Universitatea din Galaþi, pentru
cã am pregãtit lotul naþional olimpic,
dar am refuzat.

Care este cel mai important pre-
miu care a venit la Craiova?

Avem un premiu internaþional, lo-
cul III la Olimpiada Internaþionalã de
Astronomie din Kazahstan, în 2011,
obþinut de eleva Sterpu ªtefania,
Dumnezeu sã o odihneascã, din pã-
cate decedatã brusc ºi surprinzãtor,
în 2012. Rezultate foarte bune obþinu-
te de încã doi elevi, care au fost în
lotul naþional, o elevã din Carol I, iar
cealaltã nu este din Carol, dar a fãcut
Astronomie tot cu mine. Mai avem
rezultate la concursuri naþionale, la
concursuri internaþionale. A fost un

concurs de desene ºi copiii le-au tri-
mis, iar în 2008 ne-am trezit cu 12 poze-
premiu. Copilul ºi-a oprit 2 poze, a zis
cã acasã nu are unde sã le punã ºi a
spus sã rãmânã la mine. Nici eu nu am
avut unde sã le afiºez, dar sper sã reu-
ºesc sã le pun aici, în noul nostru la-
borator. Dar eu sunt bucuros ºi de
menþiunile pe care le-am oferit anul
acesta pentru niºte poze fãcute de co-
pii la concursul naþional de la Voro-
neþ, organizat în cinstea altui coleg de-
al nostru, Marin Bica, profesor de la
Oradea ºi pregãtitor al lotului naþio-
nal, decedat într-un accident stupid
la Polovragi, cãzând în Cheile Olteþu-
lui. Sau concursul de la Sulina, în care
ne ducem ºi obþinem premiul I, II sau
III, dar nu premiile sunt importante, ci
faptul cã acei copii ºi-au dat interesul
ºi au participat. Iar mulþumirea cea mai
mare este cã am reuºit sã miºc niºte
copii ºi am i-am fãcut sã se implice în
asemenea activitãþi. Ei îºi aduc ulte-

rior ºi fraþii, mai vorbesc în cla-
sã, mai vin ºi cu alþii. Nu o sã
facã poate performanþã abso-
lutã, dar ridicarea nivelului de
la zero la unu este suficient de
mult ca sã dovedeascã cã acel
copil vrea un progres. ªi mi-
au arãtat-o copii care au fã-
cut, de mici, cu mine observa-
þii astronomice. ªi acestea
sunt rezultate la fel de bune
ca ºi cele obþinute la olimpia-
de. Normal cã nu pot sã nu
remarc rezultatul ªtefaniei Ster-
pu, iar din 2011 este ultimul
rezultat notabil al colegiului
nostru la olimpiade internaþi-
onale, împreunã cu o altã me-
dalie de bronz obþinutã, în ace-
laºi an, de colegiu la o Balca-
niadã de matematicã. Rezultatul res-
pectiv a obþinut cu multã muncã ºi a
fost unul dintre rezultatele tratate dis-
criminatoriu din partea Ministerului
Educaþiei. Acele rezultate au prins acel
decret al Guvernului Boc care a preci-
zat faptul cã, în acel an, 2011-2012, nu
se acordã premii. Era vorba de fondul
de premiere pentru funcþionarii pu-
blici, interpetat ca fiind acelaºi fond
de premiere pentru sportivi, pentru
olimpicii de orice fel. Ne-au chemat la
Bucureºti, am avut delegaþie de la co-
legiu ca sã ridic premiul fetei, dar am
fost întors înapoi. Era o problemã de
discriminare. Din 2012, însã încoace
se premiazã normal.

Credeþi atunci cã Astronomia este
un fel de Cenuºereasã a sistemului
de învãþãmânt românesc?

Noi am propus Astronomia ca ma-
terie, am solicitat chiar formarea unei

comisii naþionale ºi voi scrie în fiecare
an ministerului pânã când se va hotã-
rî cineva sã ne ia în calcul, pe mine ºi
pe colegii mei. Cenuºereasã în sensul
cã, acum câþiva ani, am avut o ceartã
imensã la minister când au fost impu-
se anumite reguli. Metodologia exis-
tã, dar nu au schimbat-o ºi se va în-
tâmpla sigur aºa ºi la olimpiada din
acest an. Apare acolo o notificare prin
care se precizeazã cã elevul trebuie sã
declare numele profesorului cu care a
studiat. Este un lucru absolut corect
pentru cã astronomia nu se studiazã
la clasã. În fiecare ºcoalã este un pro-
fesor cu care se studiazã doar fizica.
ºi atunci se pune întrebarea pe cine
trece elevul la rubrica respectivã. Poa-
te sã fie ºi profesorul de fizicã, de ma-
tematicã, ºi profesorul de românã. ªi
atunci s-a ajuns la o înþelegere cu co-
misia naþionalã de astronomie, astfel
ca elevul sã facã o declaraþie pe pro-
pria rãspundere cã el face pregãtire la

astronomie cu profesorul x sau cu doi
profesori sau nu trece nimic, este au-
todidact. Mulþi elevi au spus cã au
învãþat astronomie la mine la club ºi
cã mã trec pe mine.

Cum aþi vrea sã arate acest labo-
rator, care acum este în faza de ame-
najare?

Eu fac voluntar toate aceste ore
de astronomie. Am avut susþinere din
partea colegiului, la unele concursuri,
chiar ºi din partea comitetului de pã-
rinþi. Acum aº dori ºi eu sã organizez
mai modern acest club. Sã dotez
aceastã clasã, de exemplu, cu tablã
inteligentã, sã nu mai scriem pe tablã
cu cretã. Materialele didactice le aduc
eu de acasã, nu este nici o problemã.
Gândiþi-vã cã aici se va preda o mate-
rie care nu se predã la ºcoalã. Eleviii
trebuie sã fie aici ºi sã fie încurajaþi sã
participe la aceste activitãþi, dupã o zi
de ore. Copilul este stresat dupã o zi
de ºcoalã ºi, cu toate acestea, el vine
la aceste cursuri. Aici vreau sã fie un
colþ pentru roboþi, pentru cã avem ºi
aceastã componentã – roboþii ºi teh-
nologia spaþialã. Este un concursul
internaþional pe care îl face Universi-
tatea, prin Facultatea de Automaticã
ºi Calculatoare. Am fost calificaþi anul
trecut, dar nu am avut sponsori ºi nu
ne-am putut duce, era în Indonezia.
Este un singur robot care este al meu.
L-am cumpãrat în 2008, din Portugalia,
din banii mei. Ne-am calificat la faza na-
þionalã, printre cele opt echipe, la con-
cursul desfãºurat de Agenþia Spaþialã
Românã, Agenþia Spaþialã Europeanã.
Vom construi un mini-satelit ºi sperãm
sã obþinem mai mult decât o menþiune.
Sunt niºte concursuri de proiecte ºco-
lare organizate atât de Agenþia Spaþia-
lã Europeanã, cât ºi de NASA, dar, din
pãcate, nu am nici un elev care sã con-
struiascã un proiect coerent ºi atunci
eu am fost selectat printre arbitrii din
Cehia care vor juriza proiectul „Odi-
seus”. Vreau sã sper cã anul viitor voi
avea ºi eu elevi pentru cã, în Cehia, ar fi
fost etapa europeanã.

Ce citiþi în stele pentru viitor, în
sensul cã unde vã vedeþi în viitor?

Pe Marte. Avem un concurs în
toamnã, tot prin agenþia spaþialã ro-
mânã, iar unele din proiecte a fost ac-
ceptat – cum a fost cel al colegilor din
Suceava – ºi a fost testat pe Staþia
Spaþialã Internaþionalã. ªi când spun
cã mã vãd în spaþiu e clar cã nu mã
vãd eu ca astronaut pentru cã, totuºi,
trebuie sã plãtesc cam mult ca sã ajung
acolo. Dar îi vãd pe copiii mei, cu pro-
iectele lor ajungând acolo sau, de ce
nu, vreunul din ei sã mã salute de pe
Staþia Spaþialã Internaþionalã. Sper, în
primul rând, sã ne vedem în condiþii
grafice mai bune.
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Þãrile care susþin procesul de pace în Si-
ria s-au reunit la Geneva ºi au fãcut bilanþul
armistiþiului care a intrat în vigoare în wee-
kend ºi care a fost deja fragilizat, potrivit unor
informaþii, de atacuri asupra unor zone aflate
sub controlul opoziþiei moderate. Secretarul
general al ONU Ban Ki-moon a apreciat cã
acordul negociat de cãtre Statele Unite ºi Rusia
este respectat per ansamblu, în pofida unor
încãlcãri pe care le-au examinat membrii unui
grup de lucru (“task force”) creat în cadrul
Grupului Internaþional de Susþinere a Siriei
(GISS) în vederea monitorizãrii. “În mare,
încetarea ostilitãþilor este respectatã, în pofi-
da unor incidente. Însã aceastã «task force»
ºi toate statele membre GISS vegheazã cã
astfel incidente sã nu mai aibã loc ºi sã acþio-
neze totodatã astfel încât armistiþiul sã conti-
nue”, a declarat Ban Ki-moon înaintea primei
reuniuni a acestui grup de dupã intrarea în
vigoare a armistiþiului. Numãrul morþilor este
în scãdere, a anunþat Rami Abdulrahman, di-
rectorul Observatorului Sirian pentru Drep-
turile Omului, o organizaþie nonguvernamen-
talã (ONG) cu sediul la Londra dar care se
sprijinã pe o reþea de informatori în Siria. “Ieri
(duminicã), aproximativ 20 de persoane au

Comisia Electoralã ungarã a aprobat
întrebarea referendumului privind cotele
obligatorii de migranþi

Comisia Naþionalã Electoralã (NVB) ungarã
a dat undã verde întrebãrii care va fi adresate în
cadrul referendumului vizând sã contracareze
un sistem de redistribuire a migranþilor în Uniu-
nea Europeanã pe baza unor cote obligatorii.
Cetãþenii ungari urmeazã sã fie întrebaþi în ca-
drul acestui referendum “Vreþi sã permiteþi Uni-
unii Europene sã impunã ca obligatorie mutarea
unor cetãþeni care nu sunt unguri în Ungaria,
fãrã aprobarea Adunãrii Naþionale”. Întrebarea
urmeazã sã fie supusã, de asemenea, aprobãrii
Curþii Supreme ungare (Kuria). Într-un incident
separat, Comisia a condamnat perturbarea pro-
cedurii depunerii unor iniþiative în vederea or-
ganizãrii unor referendumuri. “Prezenþa ºi com-
portamentul” unui grup de “huligani” în sediul
Biroului Naþional pentru Alegeri, în timp ce de-
putaþi socialiºti ºi “persoane private” depuneau
iniþiative în vederea unui referendum, sunt îm-
potriva legii, a denunþat Comisia. Comisia a rãs-
puns astfel unei plângeri depuse de cãtre socia-
listul Istvan Nyako, care a insistat cã a fost reþi-
nut de “huligani”, iar o “persoanã privatã”, care
a sosit la Birou ulterior, a reuºit sã înregistreze
iniþitiva înaintea socialiºtilor. Ambele referendu-
muri privesc interzicerea cumpãrãturilor dumi-
nica în Ungaria. Comisia a apreciat cã nu poate
stabili dacã “huligani” i-au reþinut efectiv pe
socialiºti sau dacã “persoana privatã ºi însoþi-
torul ei au profitat de situaþie”. În privinþa iniþia-
tivelor care vizeazã acelaºi subiect, Biroul exa-
mineazã prima iniþiativã primitã. Comisia a dat
undã verde unei iniþiative în vederea organizãrii
unui referendum care a fost depusã înaintea celei
socialiste. Potrivit acestei propuneri aprobate,
alegãtorii urmeazã sã spunã dacã sunt de acord
sau nu ca magazinele sã rãmânã în continuare
închise duminica. Aceastã iniþiativã a fost de-
pusã marþi, dupã ce socialiºtii au formulat o plân-
gere în care afirmã cã un grup de “huligani skin-
heads” i-au reþinut pe reprezentanþii partidului
la intrarea în sediul Biroului, în timp ce alt iniþia-
tor ºi însoþitorul acestuia intrau în sediu ºi au
reuºit sã-ºi înregistreze iniþiativa cu doar câteva
secunde înaintea socialiºtilor.

Un copil a murit la bordul unui avion
Lufthansa care efectua o cursã
Shanghai-Munchen

Un avion al companiei aeriene Lufthansa
care circula pe ruta Shanghai-Munchen a efec-
tuat, ieri, o aterizare de urgenþã în sudul Rusiei,
dupã ce o fetiþã de nouã ani care se afla la
bordul aeronavei a decedat subit. Fetiþa de
nouã ani nu mai avea puls în momentul în care
avionul a aterizat pe aeroportul din Krasno-
iarsk, Siberia, a precizat o sursã din serviciile
regionale de urgenþã pentru Tass. “Copilul nu
mai respira ºi nu mai avea puls (dupã ateriza-
re). Doctorii au încercat sã o readucã la viaþã,
dar nu au reuºit”, a indicat sursa citatã. Echi-
pajul ambulanþei care a sosit pe aeroport a de-
clarat decesul fetiþei la scurt timp dupã ateriza-
re. Cauza decesul este încã necunoscutã. “Era
de etnie chinezã, având cetãþenie italianã”, a
precizat Yana Strizhova, un purtãtor de cuvânt
al Departamentului de Investigaþii din Siberia
de Vest. Potrivit publicaþiei “Independent”,
copilul se afla la bordul aeronavei împreunã cu
pãrinþii sãi. Dupã aterizarea de urgenþã, avio-
nul ºi-a continuat cursa cãtre Munchen, înre-
gistrând o întârziere de trei ore.

Zeci de persoane, intoxicate
cu monoxid de carbon într-un centru
medical din Franþa

Aproape 50 de pacienþi s-au intoxicat cu
monoxid de carbon într-un centru medical si-
tuat în sudul Franþei, din cauza unei centrale
termice defecte. Incidentul a avut loc într-un
spital din orãºelul Rodez, situat în regiunea
Aveyron, în sudul Franþei. 47 de persoane au
inhalat monoxid de carbon emanat de o centra-
lã termicã defectã, iar 20 au avut nevoie de in-
ternare într-un centru medical de specialitate.
Circa 40 de pompieri ºi membri ai echipajelor
de ambulanþã au fost trimiºi la centrul medical
din Rodez, care are ºase etaje.

Gruparea Statul Islamic (SI) a execu-
tat opt jihadiºti olandezi pe care i-a acuzat
cã au încercat sã dezerteze, potrivit unor
activiºti, care apreciazã cã tensiunile din-
tre jihadiºti olandezi ºi agenþi operativi ira-
kieni SI au atins un punct culmi-
nant. “Daech (acronimul arab al
SI) a executat opt luptãtori olan-
dezi vineri, la Maadan, în provin-
cia Rakka, dupã ce i-a acuzat cã
au încercat sã dezerteze ºi sã se
rãzvrãteascã”, a declarat Abu Mo-
hammad, un membru al grupului
de cetãþeni jurnaliºti “Rakka este
mãcelãritã în tãcere”(RBSS), într-
un mesaj postat pe Twitter. RBSS
documenteazã încã din aprilie
2014 abuzuri comise de cãtre SI
în “capitala” de facto a grupãrii,
în nordul Siriei. Potrivit grupului,
tensiunile dintre 75 de jihadiºti
olandezi - unii de origine maroca-
nã - ºi agenþi operativi SI din Irak
au atins un nou punct culminant
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fost ucise, atât combatanþi, cât ºi civili. Ante-
rior, media era de 180 de morþi pe zi”, a de-
clarat el. El mai declarat cã armata sirianã
avanseazã în zona Damascului, unde a pre-
luat controlul asupra unei zone strategice si-
tuate între douã cartiere din Ghouta de Est -
o zonã agricolã situatã la est de Damasc - de
la Statul Islamic (SI) ºi Frontul al-Nusra. ªeful
diplomaþiei franceze Jean-Marc Ayrault a re-
levat cã existã “indicii puternice potrivit cã-
rora atacuri, inclusiv aeriene, continuau sã
vizeze zone aflate sub controlul opoziþiei mo-
derate”. “Toate aceste informaþii este nece-
sar sã fie verificate”, a declarat el pentru pre-
sã la Geneva. Armistiþiul - care a intrat în vi-
goare la miezul nopþii de vineri spre sâmbãtã
ºi care nu vizeazã operaþiunile împotriva jiha-
diºtilor din cadrul grupãrilor Statul Isamic (SI)
ºi Frontul al-Nusra - are obiectivul sã permitã
negocieri de pace între reprezentanþi ai regi-
mului ºi opoziþiei siriene în vederea ieºirii din
rãzboi, care s-a soldat cu peste 250.000 de
morþi ºi peste 11 milioane de refugiaþi ºi strã-
mutaþi începând din martie 2011 ºi pânã în
prezent. Însã, potrivit rebelilor de pe teren ºi
Observatorului, au fost efectuate atacuri ae-
riene atât asupra a ºase oraºe ºi sate situate la

vest ºi la nord de Alep, cât ºi asupra unui sat
din provincia Hama, în centrul þãrii. Opoziþia
faþã de regimul lui Bashar al-Assad a acuzat
Rusia - aliata acestuia, angajatã militar în Si-
ria începând din septembrie - cã a efectuat
aceste atacuri. “Aºteptãm explicaþiile ruºilor
în legãturã cu atacurile de duminicã”, a de-
clarat o sursã occidentalã, la Geneva. Assad
al Zoubi, preºedintele Înaltei Comisii pentru
Negocieri (HCN) - creatã de opoziþie în ve-
derea unor negocieri de pace demarate la sfâr-
ºitul lui ianuarie la Geneva -, a acuzat la rân-
dul sãu forþele guvernamentale siriene cã în-
calcã armistiþiul, într-o intervenþie luni dimi-
neaþa pe postul Al Arabiya al Hadat, apreciind
cã acesta a fost sortit eºecului înainte de a
intra în vigoare. “Ne confruntãm nu doar cu
o încãlcare a armistiþiului (...), ci cu un risc
de invalidare totalã”, a apreciat el. Potrivit
HCN, acordul privind încetarea ostilitãþilor a
fost încãlcat în 15 rânduri de cãtre forþele
guvernamentale siriene în prima zi a intrãrii
lui în vigoare. Opoziþia denunþã, de aseme-
nea, bombardamente din partea Rusiei ºi a
miºcãrii Hezbollah. Combatanþi rebeli contac-
taþi de Reuters au denunþat, la rândul lor, ata-
curi aeriene. Colonelul Fares al-Bayouch, co-
mandantul Diviziei de Nord a Armatei Siriene
Libere (ASL), a denunþat “atacuri aeriene dure”
din partea aviaþiei ruse. Abu al Baraa al Ha-
mawi, un combatant din cadrul Ajnad al Sham,
o grupare activã în nord-vestul Siriei, a decla-
rat cã forþe guvernamentale au bombardat mai
multe sate. “Regimul acþioneazã dupã armisti-
þiu la fel ca înainte”, a declarat el. În regiunea
Alep (nord-vest), a declarat alt combatant, ni-
velul general al violenþelor a scãzut, însã au loc
numeroase încãlcãri, iar pesimismul domneº-
te dupã acest armistiþiu. Emisarul special ONU
pentru Siria Staffan de Mistura a apreciat, ci-
tat de cãtre un diplomat occidental, cã numã-
rul atacurilor aeriene a scãzut de la aproxima-
tiv 100 la 6-8 pe zi. De Mistura a anunþat sãp-
tãmâna trecutã cã intenþioneazã sã organizeze
negocieri de pace, pentru o perioadã de trei
sãptãmâni, începând din 7 martie. Precedenta
rundã de negocieri a fost suspendatã, la înce-
putul lui februarie, înainte sã înceapã cu ade-
vãrat, din cauza ofensivei armatei siriene, sus-
þinutã de armata rusã, în regiunea Alep.

Statul Islamic a executat opt jihadiºti olandezi
pe care i-a acuzat de evadare ºi rãzvrãtire

în ultima lunã. Alþi trei jihadiºti olandezi au
fost arestaþi de membri irakieni ai SI, care
i-au acuzat cã voiau sã fugã, iar unul din-
tre cei trei deþinuþi a fost bãtut pânã la
moarte în timpul interogatoriului, potrivit

RBSS. Lideri SI din Rakka au trimis dele-
gaþi sã soluþioneze disputa cu membrii fu-
rioºi ai celulei olandeze, însã aceºtia i-au
executat pe intermediari, ca rãzbunare,
potrivit grupului. Conducerea SI în Irak a

ordonat, dupã aceea, arestarea tu-
turor membrilor grupului olandez,
care au fost încarceraþi la Tabaqa ºi
Maadan, în Siria, dupã care au fost
executaþi cei opt, potrivit RBSS. Ob-
servatorul Sirian pentru Drepturile
Omului, care monitorizeazã conflic-
tul, nu a putut sã confirme aceste
informaþii. Cu toate acestea, ONG-
ul cu sediul în Marea Britanie a
anunþat cã trei jihadiºti europeni de
origine nord-africanã au fost exe-
cutaþi în Wilayet al-Furat - numele
pe care jihadiºtii l-au dar unei zone
situate de-a lungul frontierei dintre
Siria ºi Irak. Potrivit serviciilor se-
crete olandeze, 200 de persoane din
Olanda, inclusiv 50 de femei, s-au
alãturat SI în Siria ºi în Irak.
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Anunþul tãu!
S.C. CONSTRUCÞII FERO-

VIARE S.A.Craiova, Str. Aleea I
Bariera Vâlcii nr. 28A, nr.1, jud.
Dolj J16/2209/1991, CUI RO
2292068 CONVOCARE (comple-
tarea ordinii de zi) Consiliul de Ad-
ministraþie al S.C. CONSTRUCÞII
FEROVIARE SA în temeiul art.1171

din Legea nr. 31/1990 R, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare,
completeazã ordinea de zi a Adu-
nãrii Generale Ordinare a Acþio-
narilor, convocatã pentru data de
25/26.03.2016, ora 12:00. publica-
tã în Monitorul Oficial nr. 774/
23.02.2016, Partea a IV-a, la soli-
citarea actionarului SIF OLTENIA
prin adresa nr. 1297/26.02.2016,
acþionar care deþine 77,50% din
capitalul social total, cu urmãto-
rul punct: 1. Aprobarea acoperirii
unei pãrþi din pierderea reportatã
la 31.12.2015 cu suma de
1.538.799 lei, reprezentând rezer-
ve constituite ca surse proprii de
finanþare provenite din repartiza-
rea profitului net aferent perioa-
delor anterioare. Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor va
avea urmãtoarea ordine de zi
completatã: 1. Prezentarea ºi
aprobarea Situaþiilor financiare
ale anului 2015, pe baza Rapoar-
telor Administratorilor ºi Audito-
rului Financiar Extern. 2. Apro-
barea descãrcãrii de gestiune a
administratorilor pentru activita-
tea desfãºuratã în exerciþiul fi-
nanciar din anul 2015. 3. Discu-
tarea ºi aprobarea Bugetului de
Venituri ºi Cheltuieli pentru anul
2016. 4. Aprobarea nivelului re-
muneraþiei administratorilor
pentru exercitiul financiar 2016,
începând cu data adunãrii gene-
rale ordinare ºi pânã la data þi-

Anunþul tãu!
nerii AGOA de închidere a exer-
ciþiului financiar 2016. 5. Aproba-
rea încheierii unei poliþei de asi-
gurare pentru raspundere profe-
sionalã a administratorilor. 6.
Aprobarea întocmirii situaþiilor fi-
nanciare anuale pentru anul
2015, conform IFRS, set indepen-
dent de situaþiile financiare
anuale întocmite ºi publicate în
conformitate cu legislaþia româ-
nã în vigoare. 7. Alegerea audi-
torului financiar extern al socie-
tãþii pentru auditarea situaþiilor
financiare ale anului 2016, stabi-
lirea valorii contractului de audit
ºi împuternicirea  preºedintelui
consiliului de administraþie pen-
tru semnarea contractului de
audit. 8. Aprobarea datei de
11.04.2016 ca data de înregistra-
re, respectiv de identificare a
acþionarilor asupra cãrora se
rasfrâng efectele hotãrârii adu-
nãrii generale ordinare a acþio-
narilor, în conformitate cu dispo-
ziþiile art. 238 din Legea nr. 297/
2004 privind piaþa de capital. 9.
Imputernicirea d-lui av. Curcã
Stelian, pentru înregistrarea ºi
publicarea la Oficiul Registrului
Comerþului a hotãrârii adunãrii
generale ordinare a acþionarilor.
10. Aprobarea acoperirii unei
pãrþi din pierderea reportatã la
31.12.2015 cu suma de 1.538.799
lei, reprezentând rezerve con-
stituite ca surse proprii de finan-
þare provenite din repartizarea
profitului net aferent perioadelor
anterioare. Toate celelate men-
tiuni publicate în Monitorul Oficial
nr. 774/23.02.2016, Partea a IV-a
raman nemodificate. PREªEDIN-
TELE CONSILIULUI DE ADMINIS-
TRAÞIE, ec. TENEA AUREL

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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea în data de 18.03.2016, a unei (1) funcþii contractua-
le  temporar vacantã respectiv:

1-inspector de specialitate tr.ll, perioadã determinatã –
Comp. Arhivã.

Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respec-

tiv, studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã

-vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-probã scrisã la data de 18.03.2016 la  sediul Primãriei Mun.

Calafat ora 10,30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la

probã scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen

de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii anuntului.
Relaþii la Serv. Resurse Umane, tel 0251231424 inter 107.

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzã-
toare Electropute-
re Mall. Telefon:
0771/780.018.
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie -
coafurã, manichiu-
rã - pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar  serios
asigur pazã lo-
cuinþã contra ca-
zare indiferent lo-
calitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.
Îngrijesc ºi fac me-
naj la persoane în
vârstã. Telefon:
0767/323.821.

DOAMNÃ serioa-
sã, cu experienþã
în strãinãtate,
caut familie pen-
tru menaj - îngriji-
re bãtrân ºi copil.
Rog seriozitate.
Telefon: 0770/
505.596.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.

Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Tele-
fon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi - apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Vând apartament 2
camere în Sinaia.
Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

Vând casã 250 mp
ºi curte 500 mp re-
novatã, în localita-
tea Segarcea. Tele-
fon: 0764/366.984.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei , ne-
gociabil Telefon:
0744/ 648.927;
0741/ 197.391
Vând casã comu-
na Periºor,  cadas-
tru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/ 366.954.
VÂND casã, car-
tier Romaneºti, str.
Bucura, nr. 86A.
Telefon: 0761/
449.236.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.

Proprietar vând
casã nouã Bordei +
700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb
cu apartament +
diferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza co-
munei Mârºani,
cadastru, taxe la
zi, preþ 3000 euro/
ha. Telefon: 0766/
694.623
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând teren intravi-
lan Craiova 700
mp. Telefon: 0745/
791.801.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
7000 mp, Bodã-
eºti (Melineºti)
deschidere 270
m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Be-
chet, localitatea
Secui. Preþ con-
venabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure.
Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km - pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
RENAULT Fluen-
ce, noiembrie
2010, 60.000 km,
110 CP, benzinã,
unic proprietar,
6.800 Euro, echi-
pare full-option.
Telefon: 0727/
620.091.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la
telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã, pre-
tabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/
033.903.
Vând 8 jaluzele me-
talice( 4 gri ºi 4 albe).
Telefon: 0251/ 452.233.

Vând radio MPT
Sony 4x45w, USB,
telecomandã, în ga-
ranþie. Telefon:
0723/984.309.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer, casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
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Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

Calorifere fontã –
10 lei elementul, te-
levizor color Philips
100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex
P+1 cu 9 camere,
cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon:
0744/530.451.
Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.

Uscãtorie Bloc O
14 str. Spania.
Telefon: 0752/
508.508.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã se-
rioasã pentru prie-
tenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/
722.683.
Domn ,44- servici,
permis auto, do-
resc doamnã cu
locuinþã fãrã obliga-
þii, pentru cãsãtorie.
Telefon: 0764/
816.927.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-
55 ani pentru prie-
tenie - cãsãtorie.
Telefon: 0785/
103.411.
Sãgetãtor 62 ani
vãduv, pensionat
1,80/ 85, plãcut,
doresc doamnã
55-62 ani, cu lo-
cuinþã. Telefon:
0720/ 582.934.

DIVERSE
Menajerã pentru
curãþenie gene-
ralã apartament,
o zi / sãptãmânã.
Vârsta peste 50
ani din Craiova.
Telefon: 0727/
226.367.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut 2 persoane
serioase pentru
amenajarea unei
grãdini. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
GHINEA CON-
STANTINA I.I. de-
clarã pierdut certifi-
cat constatator se-
diu profesional
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
Pierdut Certificat În-
registrare Fiscalã
seria A, nr. 0648468,
CF 20262049. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familiile Carmen
ºi Dan Teodores-
cu, Adela ºi Mihai
Calotã sunt alã-
turi de familia
domnului preºe-
dinte Ion Priotea-
sa la greaua în-
cercare pricinui-
tã de pierderea
celei mai dragi fi-
inþe, mama –
ELENA PRIO-
TEASA. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în liniºte
ºi pace!
PSD Dolj regretã
decesul Elenei
Prioteasa, cea
care a fost mama
preºedintelui
Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi este
alãturi de familia
îndureratã. Since-
re condoleanþe!

Anca ºi Mircea
sunt alãturi de Ion
Prioteasa la dure-
rea pricinuitã de
decesul mamei.
Dumnezeu sã-i
odihneascã sufle-
tul nobil!
Colectivul R.A.
Aeroportul Inter-
naþional Craiova
este alãturi de dl.
Ion Prioteasa,
preºedintele Con-
siliului Judeþean
Dolj, în aceste mo-
mente de grea în-
cercare pricinuite
de decesul mamei
ºi transmite since-
re condoleanþe fa-
miliei îndurerate!
Claudiu MANDA
este alãturi de Ion
Prioteasa la greaua
încercare prin care
trece, decesul ma-
mei sale, Elena
Prioteasa. Dumne-
zeu sã o odihneas-
cã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Seria invincibilã a Craiovei
a luat sfârºit în etapa cu nu-
mãrul 18, SCM U cedând cu
1-3, luni searã, pe terenul
principalei urmãritoare, ACS
Municipal Zalãu.

Alb-albaºtrii pãreau sã fi
depãºit perioada mai slabã,
pusã în scenã de eliminarea
din Cupa României (1-3 ºi 2-
3 cu Arcada Galaþi), dupã o
prestaþie excelentã în actul
inaugural, adjudecat cu 25-
21. Manºa secundã s-a dis-
putat sub semnul echilibru-
lui, gazdele impunându-se la
23. Liderul a fost apoi de ne-
recunoscut, Zalãul trecând la conducere la capã-
tul unui 25-17. În actul final, bãieþii lui Dan Pascu
au þinut pasul doar în debut, iar ACS a pus capãt
partidei cu un set decis la 21.

„Echipa nu a evoluat rãu, dar a greºit în mo-
mentele cheie ale jocului. Valoarea celor douã for-
maþii este echilibratã, însã, spre deosebire de noi,
Zalãul nu a fãcut erori importante. Atmosfera din
tribune a fost extraordinarã”, a spus tehnicianul
Dan Pascu.

VVVVVoleibaliºtii, la primul eºec din campionatoleibaliºtii, la primul eºec din campionatoleibaliºtii, la primul eºec din campionatoleibaliºtii, la primul eºec din campionatoleibaliºtii, la primul eºec din campionat

Runda viitoare, în 5 martie, craiovenii vor primi
vizita celor de la Tricolorul Ploieºti.

Fetele joacã, azi, în Bãnie
Competiþia femininã are programatã, astãzi,

rundã intermediarã, una în care jucãtoarele pre-
gãtite de Alexandru Cosma urmeazã sã înfrun-
te, de la ora 18:30, în Sala Sporturilor Ion Con-
stantinescu, pe ACS Penicilina Iaºi. În partida
tur, din Copou, trupa moldavã s-a impus cu 3-0
(la 18, 21 ºi 16).

Meciul de la Oradea, de dumi-
nicã, s-a dovedit a fi ultimul pe
banca tehnicã pentru Oliver Popo-
vic. Craiova a pierdut acea partidã
cu 76-98, însã nu asta a reprezen-
tat deranjul principal, ci faptul cã
în sfertul 4, care a debutat de la
rezultatul de 52-72, nu mai puþin
de ºase alb-albaºtrii au fost elimi-
naþi pentru faulturi intenþionate, în
atare condiþii SCM U vãzându-se
nevoite sã abordeze finalul jocului
cu un om mai puþin.

Despãrþirea a fost confirmatã,
ieri, printr-un comunicat oficial,
nemenþionându-se însã ºi ceea ce

BASCHET (M)

Oliver Popovic a plãtit cu postul
“derapajul” de la Oradea

a condus la acea “ieºire în decor”.
Se pare, totuºi, cã tehnicianul sârb
ar fi invocat unele decizii luate de
arbitri în primul sfert.

“În urma analizei partidei CSM
Oradea – SCM ”U” Craiova, an-
trenorul principal – Oliver Popo-
vic ºi-a asumat deciziile luate în tim-
pul jocului ºi astãzi (nr. ieri),
01.03.2016, pe cale amiabilã, ºi-a
reziliat colaborarea cu gruparea
noastrã sportivã

Conducerea SCM Craiova mul-
þumeºte domnului Oliver Popovic
pentru activitatea desfãºuratã ºi
pentru faptul cã alãturi de jucãtori

a calificat echipa noastrã în play-
off-ul Ligii Naþionale de baschet
masculin”, s-a menþionat în comu-
nicat.

Oliver Popovic fusese instalat în
funcþie în vara anului trecut.

Interimatul pe banca tehnicã a
echipei va fi asigurat de “secun-
dul” Vladimir Vuksanovic.

SCM U Craiova ocupã locul 5
în Grupa 1-6, iar etapa urmãtoare,
a 3-a din sezonul regulat F2, va
evolua, tot în deplasare, cu Steaua
CSM Eximbank. Meciul va fi vi-
neri, de la ora 19:45, ºi va putea fi
urmãrit în direct la Digi Sport.

Pugiliºtii de la S.C.M. Craiova au participat, în
weekend-ul trecut, la Horezu, la competiþia amicalã
“Mânuºa Carpaþi”, ediþia I. Din partea clubului au
concurat 13 sportivi, iar nouã dintre ei au plecat din
urbea vâlceanã cu medalii de aur.

Iatã rezultatele sportivilor noºtri:
Copii: Fabio Bambaloi – 40 kg. (locul I);
Cadeþi: Bogdan Dumitru – 56 kg. (locul I), Cos-

min Toboºaru – 50 kg. (locul I), Vidu Jr. Miclescu –
+76 kg (locul I), Mihãiþã Nicola – 42 kg. (locul II);

Nouã medalii de aur în contul pugiliºtilor de la SCM Craiova
Juniori: Albano Zãtreanu – 54 kg (locul II), Dorel

Bolovan – 56 kg (locul II), Marius Ciungu – 60 kg
(locul I), Victoraº Grãmadã – 60 kg (locul I), Adrian
Miºu (locul II) – 64 kg, Ionuþ Constantin – 54 kg
(locul I);

Tineret: Mario Pascu – 56 kg (locul I), Daniel
Bãran – 56 kg (locul I).

Antrenori: Ion Joiþa, Ion Dragomir.
“Ne intereseazã sã evoluãm la cât mai multe me-

ciuri amicale, pentru cã altfel nu putem sã progresãm
pentru participarea la Campiona-
tele Naþionale. La competiþia de
la Horezu, sportivii ºi antrenorii
au primit, pe lângã medalii ºi di-
plome, câte un vas din lut, ca
amintire”, a spus Joiþa.

“M-a mulþumit prestaþia bãie-
þilor, fiindcã au fost meciuri
foarte bune cu sportivi din toatã
þara. Îi remarc pe cei care au
ocupat locul 1, pentru cã au bo-
xat în douã meciuri. Cãutãm sã
verificãm sportivii la cât mai
multe competiþii pentru a le ve-
dea potenþialul”, a declarat ºi
Dragomir.

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-
mâniei: ASA Tg. Mureº – CFR
Cluj.

DIGI SPORT 2

18:00, 19:45 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: HCM Roman –
CSM Bucureºti, ASC Corona Bra-
ºov – HCM Baia Mare / 22:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Levan-
te – Real Madrid.

DIGI SPORT 3

17:00, 19:00 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor: Belogorie Bel-
gorod – Tours VB, Ziraat Bankasi
Ankara – PGE Skra Belchatow /
21:45 – FOTBAL Italia – Cupa:
Inter – Juventus.

DIGI SPORT 4

19:00 – BASCHET (M) – FIBA
Europe Cup: CS Energia Tg. Jiu
– BC Khimik / 21:00 – FOTBAL

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Spania – La Liga: Sevilla – Eibar.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-
mâniei: ASA Tg. Mureº – CFR
Cluj.

DOLCE SPORT 2

22:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Levante – Real Madrid.

EUROSPORT 1

18:45 – SCHI FOND (M) –
Cupa Mondialã, la Montreal, în
Canada / 22:00 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Liverpool –
Manchester City.

EUROSPORT 2

16:30 – CICLISM – Mare Pre-
miu de la Samyn, în Belgia / 19:00
– FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:
Ruch Chorzow – MKS Cracovia
/ 21:00 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Bayern Munchen –
Mainz.

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 18-A
ACS Municipal Zalãu – SCM U CRAIOVA 3-1, AS Volei Club Ca-

ransebeº – LMV Tricolorul Ploieºti 3-0, CS Unirea Dej – CS ªtiinþa
Explorãri Baia Mare 0-3, CS “U” Cluj – CSM Bucureºti 3-0, CS Arca-
da Galaþi – VCM PLS Piatra Neamþ 3-0, CVM Tomis Constanþa – CS
Dinamo Bucureºti 0-3 la “masa verde”, deoarece campioana s-a re-
tras din competiþie.

1. CRAIOVA 46 7. Dej 20
2. Zalãu 44 8. CSM Buc. 18
3. Baia Mare 42 9. Dinamo 15
4. Galaþi 38 10. Piatra N. 14
5. Caransebeº 33 11. U Cluj 13
6. Ploieºti 26

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 19-A
Astãzi: SCM U CRAIOVA – ACS Penicilina Iaºi (18:30), CSM Târgo-

viºte – CS “U” Cluj, CS ªtiinþa Bacãu – CS Alba Blaj, CSM Bucureºti –
CS Rapid Bucureºti, CSU Medicina Tg. Mureº – CS Dinamo Bucureºti,
VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSM Lugoj.

1. Alba Blaj 53 7. Lugoj 21
2. Târgoviºte 45 8. Piatra N. 20
3. CSM Buc. 43 9. Iaºi 18
4. Dinamo 39 10. CRAIOVA 12
5. Bacãu 33 11. “U” Cluj 10
6. Tg. Mureº 30 12. Rapid 0
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1. Astra 26 14 9 3 42-29 51
2. Dinamo 26 13 9 4 36-24 48
3. Pandurii 26 13 8 5 35-26 47
4. Viitorul 26 13 7 6 49-30 46
5. Steaua 26 12 8 6 35-25 44
6. ASA 26 9 11 6 27-21 38
7. CSMS Iaºi 26 9 10 7 22-25 37
8. Craiova 26 8 7 11 26-27 31
9. CFR Cluj 26 9 10 7 31-25 27
10. Botoºani 26 6 8 12 30-35 26
11. ACS Poli 26 5 10 11 24-35 25
12. Voluntari 26 5 9 12 28-42 24
13. Concordia 26 3 8 15 22-46 17
14. Petrolul 26 2 8 16 17-34 8

CFR Cluj este penalizatã cu 10 puncte, iar Petrolul cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXIV-a
Ultima a sezonului regulat

ACS Poli – Petrolul 1-0
A marcat: Bãrbuþ 42.
“U” Craiova – CFR Cluj 0-1
A marcat: Bud 79.
ASA – FC Botoºani 1-0
A marcat: Þucudean 14.
Steaua – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Stanciu 46 / Golubovic 25.
Concordia – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Milevsky 53 – pen. / Þâru 41, Vl. Achim 86.
Astra – Dinamo 1-1
Au marcat: Florea 69  / Rotariu 62.
Viitorul – Pandurii 1-3
Au marcat: Fl. Tãnase 77 / Hora 47, Ropotan 75, Mrzljak 84.

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 0 0 0 0 0-0 26
2. Dinamo 0 0 0 0 0-0 24
3. Viitorul 0 0 0 0 0-0 23
4. Steaua 0 0 0 0 0-0 22
5. Pandurii 0 0 0 0 0-0 22
6. ASA 0 0 0 0 0-0 19

Pandurii ºi Viitorul pot pleca cu mai multe puncte,
în funcþie de rezultatul de asearã.

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 0 0 0 0 0-0 19
2. Craiova 0 0 0 0 0-0 16
3. CFR Cluj 0 0 0 0 0-0 14
4. Botoºani 0 0 0 0 0-0 13
5. ACS Poli 0 0 0 0 0-0 13
6. Voluntari 0 0 0 0 0-0 12
7. Concordia 0 0 0 0 0-0 9
8. Petrolul 0 0 0 0 0-0 4

Cu ocazia zilei de 1 martie, ju-
cãtorii Universitãþii Craiova au ofe-
rit mãrþiºoare doamnelor ºi dom-
niºoarelor din Bãnie, invitându-le
ºi la meciul cu FC Voluntari. An-
trenorul principal, Victor Naicu,
jucãtorii primei echipe, Straton,
Vãtãjelu, Mateiu, Mãzãrache, R.
Petre, dar ºi câþiva juniori au îm-
pãrþit mãrþiºoare alb-albastre la
Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” ºi în Centrul Vechi. Dupã
aceastã experienþã, câþiva din-
tre alb-albaºtri au vorbit despre
obiectivul în play-out. „Ne bu-
curãm sã fim alãturi de fetele
ºi femeile din Craiova în aceas-
tã zi specialã ºi vrem sã le ofe-
rim ºi 3 puncte duminicã, la
meciul cu Voluntariul, la care
intrarea va fi liberã pentru ele.
Am ales mãrþiºoare în culorile
alb ºi albastru, fiindcã în Cra-
iova nu este acceptatã culoa-
rea roºie. Cât despre proble-
ma mea medicalã, sper sã se
rezolve în câteva zile ºi sã sã
revin cât mai repede, fiindcã
este vorba de o entorsã nu foar-
te gravã. Voluntariul s-a întãrit ºi
joacã un fotbal bun, dar noi sun-
tem puternici, avem jucãtori de
valoare, de echipa naþionalã ºi vom
câºtiga meciul de duminicã” a de-
clarat Alexandru Mateiu. „În
aceastã sãptãmânã vrem sã le de-
dicãm doamnelor ºi domniºoare-
lor succesele noastre ºi golurile

Vineri, 4 martie
FC Botoºani - Petrolul, ora 20:30 (play-out)
Sâmbatã, 5 martie
CSMS Iaºi - CFR Cluj, ora 18 (play-out)
Astra - Viitorul, ora 20:30 (play-off)
Duminicã, 6 martie
„U” Craiova - FC Voluntari, ora 14 (play-out)
Dinamo - Steaua, ora 20:30 (play-off)
Luni, 7 martie
Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara, ora 18 (play-out)
ASA Tg. Mureº - Pandurii, ora 20:30 (play-off)

Programul primei etape
din play-off ºi play-out

Cu ocazia zilei de 1 martie,Cu ocazia zilei de 1 martie,Cu ocazia zilei de 1 martie,Cu ocazia zilei de 1 martie,Cu ocazia zilei de 1 martie,
jucãtorii Universitãþii au cutreierat centrul oraºuluijucãtorii Universitãþii au cutreierat centrul oraºuluijucãtorii Universitãþii au cutreierat centrul oraºuluijucãtorii Universitãþii au cutreierat centrul oraºuluijucãtorii Universitãþii au cutreierat centrul oraºului
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noastre, pe lângã aceste mãrþiºoa-
re alb-albastre. Sper sã marchez
duminicã ºi sã rãsplãtesc încrede-
rea care mi-a fost acordatã în ulti-
ma vreme” a spus Simon Mãzã-
rache. „Cred cã este un gest fru-
mos faþã de domanele ºi domiºoa-
rele din Craiova. Aºteptãm cât mai
mulþi suporteri ºi ºtim cã asta nu

depinde decât de noi. Ne aºteaptã
o perioadã foarte grea, sezonul
acesta a fost ratat, ne aºteptam
mult mai mult, acum nu ne rãmâ-
ne decât sã luptãm pentru locul 7.
Va trebui sã câºtigãm cât mai mul-
te meciuri, pentru a nu avea emo-
þii în play-out” a afirmat Bogdan
Vãtãjelu.

Intrare liberã
pentru doamne
ºi domniºoare

Duminicã, 6 martie, de la ora
14, pe stadionul Extensiv este
programat meciul dintre Uni-
versitatea Craiova ºi FC Volun-
tari, din etapa I a play-out-ului
Ligii 1 Orange. La acest joc,
doamnele ºi domniºoarele au
intrarea liberã, ca de altfel ºi
copii sub 14 ani care sunt înso-
þiþi de un adult. Biletele pentru
meciul Universitatea Craiova –
FC Voluntari pot fi comandate
online, accesând link-ul de pe
site-ul oficial al clubului sau ac-
cesând direct site-ul www.bi-

letecsuc.ro. Tichetul de acces va
sosi acasã. În urma colaborãrii din-
tre „U” Craiova ºi Eventim.ro, bi-
letele pot fi procurate de azi ºi pânã
în ziua meciului din magazinele Do-
mo, Germanos, Vodafone, Orange
ºi OMV. Totodatã, se gãsesc acum
ºi la magazinul oficial al Universi-
tãþii Craiova, situat în zona English

Park. Programul de lucru este zil-
nic, între orele 10 – 19. La casele de
bilete de la stadionul Extensiv, tiche-
tele de acces la meci vor fi la vân-
zare sâmbãtã ºi duminicã, începând
cu ora 10. Preþul biletelor pentru me-
ciul Universitatea Craiova – FC Vo-
luntari: peluzã: 5 lei, tribuna 2: 10 lei,
tribuna 1: 15 lei, tribuna 0: 25 lei.
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