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- Politicienii noºtri au fãcut
avere. Mã întreb, Popescule,
dacã au mai avut timp sã facã
ºi politicã? actualitate / 3

actualitate / 7

social / 5

educaíe / 8

Deºi este o zonã cu un
mare potenþial de dez-
voltare, fiind „în buza”
Craiovei, comuna Malu
Mare are de suferit din
cauza neînþelegerilor
dintre cea mai mare
parte a consilierilor locali
ºi primar. ªi n-ar fi mare
lucru dacã nu s-ar rãs-
frânge asupra proiecte-
lor de investiþii. Asta
pentru cã, pânã în acest
moment, consilierii locali
au refuzat sã voteze
bugetul de venituri ºi
cheltuieli pe anul în curs.
Tot între refuzurile lor se
înscriu centura comunei
Malu Mare, proiect care
ar fi generat ºi locuri de
muncã, sistem de cana-
lizare în satul
Preajba sau asfal-
tarea unor strãzi în
fiecare sat com-
ponent, iar lista ar
putea continua...
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„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”„Bariera Vâlcii”
intrã în prelungiriintrã în prelungiriintrã în prelungiriintrã în prelungiriintrã în prelungiri

Ploile care au cãzut la
sfârºitul sãptãmânii trecute
prelungesc lucrãrile de
asfaltare de pe strada
„Bariera Vâlcii”. La solici-
tarea constructorului Tel
Drum, Primãria Craiova a
anunþat cã restricþiile
rutiere vor fi impuse mai
mult decât se preconiza ºi
anume pânã când lucrarea
va putea fi terminatã.

Strada „Bariera Vâlcii”
are parte de un adevãrat
jurnal. Nu trece sãptãmâna
fãrã ca sã se întâmple ceva
pe ºantierul respectiv.

Grevã japonezãGrevã japonezãGrevã japonezãGrevã japonezãGrevã japonezã
în spitale,în spitale,în spitale,în spitale,în spitale,
pe 21 martiepe 21 martiepe 21 martiepe 21 martiepe 21 martie

Medicii ºi asistenþii
medicali au anunþat declan-
ºarea grevei japoneze în
data de 21 martie a.c. în
semn de nemulþumire faþã
de salarii, timpul de lucru
excesiv, supranormat,
condiþiile de muncã impro-
prii ºi agresiunile cu care se
confruntã personalul medi-
cal. Aceasta este însã doar
prima etapã în calendarul de
proteste anunþat de Federa-
þia „Hipocrat”.

Autoturisme parcate
total anapoda
InconºtienþãInconºtienþãInconºtienþãInconºtienþãInconºtienþã
ºi lipsãºi lipsãºi lipsãºi lipsãºi lipsã
de reacþie civicãde reacþie civicãde reacþie civicãde reacþie civicãde reacþie civicã

Ataºatul culturalAtaºatul culturalAtaºatul culturalAtaºatul culturalAtaºatul cultural
al Ambasadeial Ambasadeial Ambasadeial Ambasadeial Ambasadei
S.U.A. înS.U.A. înS.U.A. înS.U.A. înS.U.A. în
România, prezentRomânia, prezentRomânia, prezentRomânia, prezentRomânia, prezent
la lansarea unuila lansarea unuila lansarea unuila lansarea unuila lansarea unui
proiect comunproiect comunproiect comunproiect comunproiect comun
româno-americanromâno-americanromâno-americanromâno-americanromâno-american
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Atenþionare ANM:
Ploi ºi vânt puternic
pânã mâine dimineaþã

Meteorologii au emis o
informare de ploi ºi vânt începând
de asearã, de la ora 23.00, pânã
mâine dimineaþã la ora 8:00.
Potrivit ANM, în intervalul
menþionat, aria ploilor se va
extinde ºi va cuprinde jumãtatea
vesticã a þãrii. În Banat, nordul
Olteniei, Criºana ºi vestul
Transilvaniei, cantitãþile de apã
vor depãºi, pe arii restrânse,
20...25 l/mp, iar în Munþii
Banatului ºi în vestul Carpaþilor
Meridionali, izolat, se vor cumula
peste 35...40 l/mp. Vântul va avea
intensificãri temporare în
majoritatea regiunilor, cu viteze
de pânã la 50-55 km/h, iar la
munte, îndeosebi în zona înaltã,
va depãºi 70-80 km/h.

Cazul Rizea intrã, astãzi,
la vot în Comisia juridicã
a Camerei

Deputaþii din Comisia juridicã
se pronunþã astãzi, începând cu
ora 12.00, asupra cererii DNA de
încuviinþare a reþinerii ºi arestã-
rii social-democratului Cristian
Rizea, acuzat de trafic de
influenþã, spãlare de bani ºi
influenþarea declaraþiilor.
Cristian Rizea va avea posibilita-
tea de a-ºi susþine punctul de
vedere, înaintea votului. Rapor-
tul Comisiei juridice va fi
înaintat conducerii Camerei
Deputaþilor, care va convoca
plenul pentru decizia finalã.
Sãptãmâna trecutã, Cristian
Rizea a venit la comisia juridicã
pentru a-ºi studia dosarul,
împreunã cu avocatul sãu. El a
susþinut cã este nevinovat ºi cã s-
au fãcut presiuni asupra sa
pentru a se retrage din cursa
electoralã. De altfel, social-
democratul a anunþat cã nu va
mai candida la Primãria Sectoru-
lui 5. Procurorii DNA cer
Camerei Deputaþilor încuviinþa-
rea reþinerii ºi arestãrii deputatu-
lui Cristian Rizea, acuzat de
trafic de influenþã, spãlare de
bani ºi influenþarea declaraþiilor.

Preºedintele Klaus Iohannis face, înce-
pând de asearã, o vizitã de stat în Israel ºi
Palestina, pe agendã figurând întâlniri cu
omologul sãu israelian, Reuven Rivlin, ºi
cu premierul Benjamin Netanyahu. Preºe-
dintele se va întâlni cu lideri ai Parlamentu-
lui (Knesset) ºi cu alte oficialitãþi, dar ºi cu
reprezentanþi ai disaporei române. “Voi avea
cel puþin o întâlnire cu diaspora noastrã din
Israel ºi voi avea discuþii, cred eu foarte
bune, care au scopul de îmbunãtãþi relaþia
dintre România ºi Israel”, preciza joi pre-
ºedintele Klaus Iohannis, într-o declaraþie
de presã, susþinutã la Palatul Cotroceni.
“Sunt foarte multe domenii în care avem
colaborãri bune, în care avem abordãri
comune. Cu aceastã ocazie, voi face o vi-
zitã la Autoritatea din Palestina ºi voi avea
o întâlnire cu Preºedintele Autoritãþii”, a mai
precizat ºeful statului.

Iohannis a mai spus cã vizita de stat a

Senatorii din Comisia pentru drepturile
omului ar urma sã discute astãzi propunerea
legislativã de completare a Codului Penal, în
sensul introducerii pedepsei cu închisoarea
de la 2 la 5 ani pentru vânzãtorii de autovehi-
cule care falsificã datele sau caracteristicile
tehnice ale maºinilor.

Potrivit propunerii legislative de comple-
tare a Legii 286/2009 Cod Penal, se intro-
duce infracþiunea de “înºelãciune privind
date sau caracteristici ale vehiculelor”. Ast-
fel, înºelãciunea sãvârºitã în legãturã cu date
sau caracteristici ale vehiculelor se pedep-
seºte cu închisoare de la 2 la 5 ani. “Prin
date sau caracteristici ale vehiculelor se în-
þelege: elemente de identificare, provenien-
þa, modificãrile ºi intervenþiile, inclusiv asu-
pra odometrului, istoricul reviziilor, repara-
þiilor ºi accidentelor rutiere în care a fost
implicat vehiculul. Fapta constituie infracþi-
une independent de diligenþa depusã de per-
soana care devine titular de drepturi asupra
vehiculului”, prevede propunerea legislativã

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, fost ministru al Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publi-
ce, sperã cã Guvernul nu va blo-
ca Programul Naþional de Dez-
voltare Localã, întrucât “a fost
lãsat cu bani”. Dragnea a decla-
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fost stabilitã cu multe luni în urmã ºi, din
aceste motive, nu a putut amâna delegaþia
pentru a participa la reuniunile de la Bru-
xelles. Astfel, l-a mandatat pe premierul Da-
cian Cioloº, pentru a reprezenta România,
astãzi, la douã întâlniri care au loc la Bru-
xelles: summit-ul liderilor europeni cu Tur-
cia, ºi o întâlnire informalã a liderilor din
Consiliul European, reuniuni la care se va
discuta despre problema migraþiei.

Decizia sa de a-l delega pe premier a fost
criticatã de fostul preºedinte Traian Bãses-
cu, care a scris, pe Facebook, cã “sub per-
deaua unei vizite în Israel ºi Palestina, pre-
ºedintele Iohannis lipseºte de la dejunul de
lucru Turcia-UE, urmat de Consiliul Euro-
pean pe tema migraþiei islamiste”. Acesta a
mai comentat cã niciun alt stat nu îºi per-
mite sã fie reprezentat la Consiliul Euro-
pean de un tehnocrat în locul unui politi-
cian ales.

Dragnea: Sper ca Guvernul sã nu blocheze
Programul Naþional de Dezvoltare Localã

rat, sâmbãtã, la inaugurarea se-
diului Primãriei comunei Teaca,
judeþul Bistriþa-Nãsãud, cã Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare
Localã a ajutat aproape trei mii
de comunitãþi. “Este un program
care a dat posibilitatea în special

comunitãþilor din zona ruralã sã
aibã acces la dezvoltare ºi acces
la civilizaþie. Vorbim de obiective
care înseamnã sãli de sport, ºcoli,
drumuri, alimentãri cu apã ºi ca-
nalizãri, pieþe, sedii de primãrii.
(...) Speranþa mea este ca actua-
lul Guvern mãcar sã nu blocheze
acest program, sã îl lase sã func-
þioneze pentru cã el a fost lãsat
cu bani, sunt bani suficienþi, iar
procedurile sunt foarte simple”,
a afirmat Dragnea. Investiþia în
sediul Primãriei din comuna Tea-
ca a avut o valoare de 2,4 milioa-
ne lei.

La finele anului trecut, vice-
premierul Vasile Dâncu declara cã
1,2 miliarde euro din fondurile
pentru administraþia localã nu au
fost cheltuite în 2015 ºi preciza
cã fondurile pentru investiþii în
zona dezvoltãrii locale erau de

peste 8 mild. euro din partea UE,
în 2016. “Dacã analizãm bugetul
anului acesta, de exemplu în Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare
Localã avem o sumã destul de
mare, aproape jumãtate din cele
3 miliarde pe care le-am avut,
care nu au fost cheltuiþi ºi nu se
vor cheltui. Aproape 1,2 miliarde
nu se vor cheltui. Sper ca anul
viitor sã avem o absorbþie la fon-
durile noastre mãcar o execuþie
bugetarã de sutã la sutã”, spunea
Dâncu.

Întrebat a cui este vina pentru
aceastã situaþie, Dâncu spunea cã
nu este vina Guvernului, având
în vedere cã a pus banii la dispo-
ziþie, ci a cadrului legislativ care
nu faciliteazã achiziþiile publice
rapide, însã ºi administraþia lo-
calã trebuie sã gãseascã un ritm
pentru absorbþia fondurilor.

Proiect: Pedepse cu închisoarea de la 2 la 5 ani
pentru “samsarii” care falsificã actele maºinilor

semnatã de un grup de deputaþi PNL ºi in-
dependenþi.

În expunerea de motive, iniþiatorii preci-
zeazã cã infracþiunea este introdusã în cate-
goria celor care þin de siguranþa pe drumurile
publice ºi nu a celor care þin de patrimoniu,
în condiþiile în care starea proastã a unor
vehicule poate reprezenta un pericol grav.

Siguranþa circulaþiei reprezintã unul din do-
meniile în care România se situeazã pe ulti-
mele locuri în Europa. Astfel, ultimele statis-
tici aratã cã în România se înregistreazã 259
de accidente mortale la 10 miliarde pasageri-
km, în comparaþie cu media UE care se ci-
freazã la 61 de accidente. Cauzele sunt mul-
tiple: starea drumurilor, insuficienta pregãti-
re a conducãtorilor auto, starea tehnicã a au-
tovehiculelor.

“Unul dintre fenomenele care a luat am-
ploare în ultimii ani este cel al înstrãinãrii de
autovehicule de cãtre anumite persoane (sam-
sari) fãrã a prezenta situaþia tehnicã realã a
acestora. Astfel, autovehicule cu diferite pro-

bleme tehnice ajung sã circule pe drumurile
publice, fãrã ca noul deþinãtor sã cunoascã
acest fapt-generând un pericol la adresa si-
guranþei circulaþiei pe drumurile publice” se
mai aratã în expunerea de motive.

Iniþiatorii mai spun cã, de multe ori, pro-
curorii adoptã soluþia NUP ºi îndrumã pãrþile
cãtre un proces civil, pe motiv cã speþele aco-
perã doar interese private. De multe ori solu-
þia se bazeazã ºi pe dimensiunea redusã a pre-
judiciului ori pe faptul cã “samsarul” neagã
pur ºi simplu cã ar fi avut cunoºtinþã de ade-
vãrata stare tehnicã a vehiculului – kilome-
trajul dat înapoi, numãrul proprietarilor, eve-
nimente rutiere, accidente, modificãri.

Propunerea este centratã ºi pe buna-cre-
dinþã a cumpãrãtorului/victimei. De aceea,
fapta constituie infracþiune independent de
conduita clientului pãgubit (indiferent dacã
acesta a dus sau nu maºina la tester). Guver-
nul a avizat negativ propunerea, pe motiv cã
actualul Cod penal este suficient de cuprin-
zãtor pentru a sancþiona astfel de cazuri.
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MIRCEA CANÞÃR
De vineri seara, înþelegem, li-

beralii doljeni au în fruntea lor, s-a
spus temporar, pe prof. univ. dr.
Nicolae Giugea, desemnare a
“centrului”, ceea ce presupune
discreta marginalizare, neargumen-
tatã, a europarlamentarului Mari-
an Jean Marinescu. Anterior, “de-
colase”, dintr-o posturã similarã,
cea de co-preºedinte, ºi deputatul
Mihai Voicu, care ºi-a anunþat
“despãrþirea” pe pagina de face-
book. Momentul fusese prefaþat de
o gâlceavã politicã, altminteri, in-
gredient obiºnuit, în ºedinþele de

partid. La nivelul municipiului, can-
didatul liberal la Primãria Craiova,
Pavel Badea, a primit, de aseme-
nea, comanda organizaþiei, spre a
se “ajuta singur”. Depasionaliza-
tã, discuþia permite câteva obser-
vaþii. ªi prima dintre ele este ace-
ea cã europarlamentarul Marian
Jean Marinescu este o piesã grea
la Parlamentul European, luat în
seamã la nivelul grupului PP, unde
îndeplineºte funcþia de vicepreºe-
dinte. Cine urmãreºte cu atenþie ce
se întâmplã prin Parlamentul Eu-
ropean nu este strãin de faptul cã

Marian Jean Marinescu chiar se
ocupã de lucruri serioase, pe care,
de regulã, le duce la bun sfârºit.
Perdanþi pentru “nevalorificarea
eficientã” suntem noi, cei de aca-
sã. Dar asta e o altã discuþie. Prin
discursuri pro sau contra, în spa-
tele cãrora ne aliniem, nu putem nici
sã-i diminuãm, nici sã-i augmen-
tãm valoarea de om politic bine vã-
zut la Strasbourg. Pe motivul cã
Marian Jean Marinescu, indiferent
de anotimp, rãmâne el însuºi: un
om cu imagine rezonabilã. Poþi sã
fii sau nu de acord cu opiniile sale,

unele putând fi amendate cu argu-
mente logice, nu pasionale, dar
Marian Jean Marinescu, “dat poli-
ticos la o parte”, nu face bine libe-
ralilor doljeni. Este o pãrere. Nu
discutãm acum geneza mãsurii, însã
nu oricine poate avea autoritatea lui
Marian Jean Marinescu, capacita-
tea lui de sintezã, chiar buna cu-
noaºtere a oamenilor, inteligenþa sa.
Întrebarea “de ce” rãmâne doar
retoricã. Aºadar, cu Nicolae Giu-
gea lider judeþean ºi Pavel Badea-
lider municipal, aceºtia susþinuþi de
deputatul Ionuþ Stroe ºi senatorul

Mario Oprea, alãturi de deputatul
Constantin Dascãlu ºi senatorul
Marinicã Dincã, liberalii atacã “lo-
calele”. N-au o misiune uºoarã, dar
asta îi priveºte. Un plus de transpa-
renþã, la ceea ce fac ºi desfac, nu
le-ar dãuna, cum îºi imagineazã. Ca
sã admitem cã “bãtaia e mai lungã”
ne-ar trebui argumente, care ne lip-
sesc, fiindcã deocamdatã peisajul
politic al Doljului este cel cunoscut.
ªi el trebuie sensibil schimbat pen-
tru a menþine, din perspectivã libe-
ralã, speranþe îndreptãþite la alege-
rile parlamentare din toamnã.

Strada „Bariera Vâlcii” are parte de
un adevãrat jurnal. Nu trece sãptã-
mâna fãrã ca sã se întâmple ceva pe
ºantierul respectiv. Nici nu au apu-
cat bine sã se înceapã asfaltarea pe
primul tronson, din cele trei în câte a
fost împãrþitã strada, cã lucrãrile au
fost oprite o perioadã de timp. La sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, când au cã-
zut precipitaþii ºi în Craiova, con-
structorul Tel Drum nu a putut sã mai
toarne stratul de asfalt. Utilajele au
ajuns între intersecþia cu strada
„Toamnei” ºi intersecþia cu strada
„Parângului”, dar ºantierul a fost
oprit din nou, spre supãrarea local-
nicilor, care nu mai au nici ei rãbdare
sã vadã strada asfaltatã odatã, dupã
doi ani de lucrãri.

ªoferii, rugaþi sã se conformeze
Autoritãþile locale, care au insti-

tuit restricþii rutiere pentru ºoferi, au
fost ºi ele nevoite sã revinã cu un
comunicat prin care au anunþat cã se
prelungesc condiþiile de trafic pe tron-
sonul menþionat. Pânã când? Fãrã li-
mitã, de aceastã datã, pentru cã nu
se ºtie când va mai ploua. „Primãria
municipiului Craiova anunþã cã, din
cauza condiþiilor meteorologice ne-
favorabile, restricþiile de circulaþie pe
strada „Bariera Vâlcii” între intersec-

„Bariera Vâlcii”  intrã în prelungiri„Bariera Vâlcii”  intrã în prelungiri„Bariera Vâlcii”  intrã în prelungiri„Bariera Vâlcii”  intrã în prelungiri„Bariera Vâlcii”  intrã în prelungiri
Ploile care au cãzut la sfârºitul sãptãmânii trecute pre-

lungesc lucrãrile de asfaltare de pe strada „Bariera Vâl-
cii”. La solicitarea constructorului Tel Drum, Primã-
ria Craiova a anunþat cã restricþiile rutiere vor fi im-
puse mai mult decât se preconiza ºi anume pânã când
lucrarea va putea fi terminatã.

þia cu strada „Toamnei” ºi intersecþia
cu strada „Parângului” se vor pre-
lungi pânã la finalizarea lucrãrilor de
asfaltare”, se aratã în comunicat,
municipalitatea solicitând conducã-
torilor auto sã circule cu atenþie ºi sã
se conformeze semnalizãrilor rutiere
ce vor fi instituite.

Parte dintr-un contract
de 11 milioane de euro

Ghinionul se þine lanþ de aceastã
lucrare. Alãturi de alte douã bule-
varde mari, strada „Bariera Vâlcii” a
fost pusã pe listã pentru a fi reabili-
tatã cu fonduri europene. În octom-
brie 2013, Primãria Craiova a scos la
licitaþie contractul de 39,89 milioane

de lei, echivalentul a 11 milioane de
euro, care a fost atribuit unei aso-
cieri de firme: Tel Drum – lider de
asociere, Dancor Romconstruct,
Imob Lux Construct ºi Garden Cen-
ter Grup. Tel Drum a preluat strada
„Râului”, Dancor – strada „Caracal”,
Imob Lux – strada „Bariera Vâlcii”,
iar Garden Center s-a ocupat de spa-
þiile verzi. Conform caietului de sar-
cini ºi a contractului de execuþie,
strada „Bariera Vâlcii” ar fi trebuit
sã fie gata în nouã luni.

O întârziere de doi ani ºi-o ploaie
Cele nouã luni s-au fãcut doi ani

ºi oamenii au început sã cearã expli-
caþii de ce nu se finalizeazã totuºi lu-
crarea, cu atât mai mult cu cât circu-
laþia se desfãºoarã extrem de greoi,
aproape imposibil acolo. Autoritãþile
au luat decizia sã tranºeze problema

ºi au solicitat constructorului Tel
Drum sã termine execuþia, dupã ce
Imob Lux a plecat de pe ºantier. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a expli-
cat, în toamna anului trecut, cã toatã
problema a fost generatã de Imob Lux
Construct, care a tras de timp ºase
luni, dar cã Tel Drum va reuºi sã termi-

ne execuþia. Nici de aceastã datã rit-
mul de lucru nu a fost unul mulþumi-
tor, drept pentru care ambii vicepri-
mari, Mihail Genoiu ºi, acum, Dan
Daºoveanu, au fost desemnaþi, pe
rând, sã supravegheze lucrãrile.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„Rãzboiul” de la nivelul adminis-
traþiei locale din comuna Malu Mare
se reflectã, din pãcate, asupra pro-
iectelor de dezvoltare a localitãþii.
Primarul localitãþii, Alexandru Dicu,
spune cã sunt trei consilieri locali
care, culmea, sunt de la alte partide,
dar au înþeles cã „nu voteazã pro-
iecte lui Dicu, ci ale comunei”, însã
nu este suficient. Drept dovadã,
pânã la ora aceasta, bugetul de ve-
nituri ºi cheltuieli pe anul în curs nu
a fost aprobat. «Au fost mai multe
ºedinþe de Consiliu Local la care
nu s-au prezentat, iar când au ve-
nit au amânat votarea bugetului.
Din pãcate, aceºti oameni nu înþe-
leg cã nu voteazã împotriva mea,
ci împotriva dezvoltãrii comunei în
care locuiesc ºi ei. Am doar trei oa-
meni de partea mea, dacã pot sã
mã exprim aºa, pentru cã sunt din
alte partide. Este vorba despre ªte-
fan Oanã, Anghel Mitricã ºi Marin
Stancu. Ei au înþeles cã nu sunt
proiectele mele, ci ale comunei,
însã nu este suficient. De exemplu,
avem un proiect pentru reabilita-
rea ºi modernizarea Liceului Teh-
nologic „Ionete Aurelian”. Toþi
banii necesare, aproximativ 10 mi-
liarde de lei vechi au fost alocaþi
de Ministerul Dezvoltãrii, s-a fã-
cut licitaþia, s-a eliberat clãdirea
pentru începerea lucrãrilor, însã
nu demara nimic pentru cã trebu-
ie achitatã o taxã ºi noi nu avem
bugetul aprobat», a spus Alexan-
dru Dicu. Iar „piedicile” nu sunt de
ieri, de azi...

Au „picat” ºi canalizarea
în Preajba

Primarul ne-a vorbit ºi de proiec-
tul de canalizare în satul Preajba, care
avea licitaþia fãcutã, contractul fuse-
se semnat, conturile erau deschise
pentru virarea banilor, aproximativ
138 miliarde lei vechi, ºi demararea
lucrãrilor, însã consilierii locali au re-
fuzat sã aprobe proiectul tehnic în
ºedinþã. „Au insistat chiar directo-
rii de la AFIR – fostul SAPARD,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Deºi este o zonã cu un mare potenþial

de dezvoltare, fiind „în buza” Craiovei,
comuna Malu Mare are de suferit din ca-
uza neînþelegerilor dintre cea mai mare
parte a consilierilor locali ºi primar. ªi
n-ar fi mare lucru dacã nu s-ar rãsfrânge
asupra proiectelor de investiþii. Asta pen-
tru cã, pânã în acest moment, consilierii

locali au refuzat sã voteze bugetul de ve-
nituri ºi cheltuieli pe anul în curs. Tot
între refuzurile lor se înscriu centura
comunei Malu Mare, proiect care ar fi
generat ºi locuri de muncã, sistem de ca-
nalizare în satul Preajba sau asfaltarea
unor strãzi în fiecare sat component, iar
lista ar putea continua...

proiectantul, constructorul, cu to-
þii au venit la ºedinþa de consiliu
pentru a da explicaþiile necesare,
însã consilierii pur ºi simplu au re-
fuzat sã-i asculte”, a precizat pri-
marul comunei.

La fel de halucinantã este respin-
gerea proiectului de asfaltare a dru-
murilor agricole – o centurã a comu-
nei Malu Mare – întinsã pe 8,7 km,
care ar fi atras investitori, întrucât mai
multe societãþi (mase plastice, hârtie
igienicã, fermã de pui) îºi manifesta-
serã interesul de a construi în zonã,
dacã aveau drumuri bune. „Vã daþi
seama cã aceste firme ar fi dus ºi la
crearea unor locuri de muncã în
zonã ºi, cu toate cã proiectul întoc-
mit de noi fusese declarat eligibil,
câºtigase finanþare tot prin AFIR ºi
avea fondurile prevãzute, nu a fost
aprobat niciodatã de consilieri, deºi
l-am pus de mai multe ori pe ordi-
nea de zi. Mai mult, organigrama
Primãriei a fost schimbatã de con-
silierii locali, deºi nu este legal,
desfiinþându-se opt posturi pentru
care era prevãzutã finanþare, iar
volumul de muncã este uriaº. ªi tot
ei au respins un alt proiect întocmit
ca la carte care prevedea asfalta-
rea mai multor strãzi din comunã.

Ca sã nu nedreptãþim pe cineva,
alesesem câte 3-4 strãzi din fiecare
sat component. Astfel, erau pe listã,
în zona Selgros, strada Ficusului,
Aleea I ºi II Ficusului, în satul Preaj-
ba Vechi strãzile Trandafirului, Bu-
jorului ºi Aleea III Bechetului, iar
în Malu Mare strãzile Trandafirilor,
Merilor, Stadionului, Nucilor ºi Ci-
reºilor. Bineînþeles cã nu s-a apro-
bat studiul de fezabilitate, deºi
punctajul ar fi fost foarte bun ºi
proiectul ar fi fost sutã la sutã eli-
gibil. Ce sã vã mai spun... Acestea
sunt doar o parte dintre proiectele
care nu au fost aprobate ºi, din
pãcate, nu sunt singurele”, a mai
spus Alexandru Dicu.

Investiþiile n-au stat însã pe loc
Asta nu înseamnã însã cã în co-

muna Malu Mare nu s-a fãcut nimic.
Dimpotrivã. Poate cea mai importan-
tã decizie a fost modificarea Planului
Urbanistic General (PUG) al comu-
nei, prin care s-au introdus în intra-
vilanul localitãþii 1.500 de hectare,
fapt ce a atras atât investitori, cât ºi
persoane care ºi-au dorit sã fugã de
aglomeraþia oraºului ºi ºi-au con-
struit locuinþe aici. „Din 2004, de

când sunt primar, s-au realizat foar-
te multe lucruri. Este de notorietate
cã preþul terenurilor la noi a explo-
dat practic dupã ce am mãrit supra-
faþa de intravilan. S-a dovedit o
decizie foarte bunã pentru cã, în
timp, foarte mulþi investitori au fost
atraºi, au construit pe teritoriul ad-
ministrativ al comunei, ducând la
crearea de locuri de muncã ºi, im-
plicit, ridicarea standardului de
viaþã a localnicilor. Pe 1.850 hec-
tare de teren intravilan este foarte
greu sã realizezi infrastructurã ºi din
acest motiv mereu apar discuþii le-
gate de prioritãþi, de strãzi sau de
zonele unde trebuie intervenit. De
aceea sunt ºi mai mâhnit, pentru cã
atunci când avem posibilitatea sã
accesãm proiecte cu fonduri euro-
pene domnii consilieri, care au fost

aleºi sã fie în slujba cetãþeanului,
voteazã împotriva realizãrii lor, spu-
nând cã fac asta împotriva mea”, ne-
a mai explicat Alexandru Dicu.

Lista schimbãrilor fãcute în loca-
litate nu se opreºte însã aici. S-a
schimbat întreaga reþea electricã a lo-
calitãþii, toþi stâlpii din lemn fiind în-
locuiþi cu stâlpi din beton, iar ilumi-
natul public din comunã este unul
modern. S-au mai montat 10 trans-
formatoare electrice, întrucât extin-
derea construcþiilor a dus la creºte-
rea consumului de energie electricã,
ºi nu o datã s-a întâmplat ca, în spe-
cial în preajma sãrbãtorilor, oamenii
sã rãmânã fãrã curent electric. Cen-
trul comunei s-a modernizat odatã cu
construirea sediului Primãriei, cu fon-
duri europene fiind reabilitat podul
de acces la Primãrie, s-a betonat stra-

da ºi s-a construit, de jur împrejur,
un pãrculeþ în care pomii stau zilele
astea sã înfloreascã. A fost reabilitat
ºi modernizat dispensarele din Malu
Mare ºi Preajba, iar din fonduri de la
bugetul local s-a construit o bisericã
nouã, care va fi sfinþitã pe 28 mai.

Un proiect foarte drag al adminis-
traþiei locale este reabilitarea cãmi-
nului internat al Liceului Tehnologic
„Ionete Aurelian” ºi transformarea în
Centru Social pentru Îngrijire ºi În-
treþinere Bãtrâni. Asta pentru cã a
ieºit un stabiliment cu toate dotãrile
necesare ºi cu personal specializat
sã le facã mai uºoare zilele bãtrânilor
grav bolnavi sau cu diverse deficien-
þe. Succesul proiectului este atestat
ºi de faptul cã, în acest moment, nu
mai puþin de 90 de persoane sunt în-
scrise pe lista de aºteptare pentru a
fi internate aici.

Ar mai fi multe de menþionat: ºco-
lile din Malu Mare ºi Preajba, care au
fost împrejmuite, dotate cu centrale
termice, geamuri termopan ºi grupuri
sanitare noi, cãminul cultural din
Malu Mare reabilitat, în stadionul din
Malu Mare s-a investit, de aseme-
nea, iar în satele Malu Mare ºi Preaj-
ba sunt sisteme centralizate de ali-
mentare cu apã. Sunt peste 570 de
societãþi comerciale care funcþionea-
zã pe teritoriul localitãþii, astfel cã era
ºi este în continuare necesar sã se
investeascã în infrastructurã.

Proiecte multe ºi în 2016
ªi proiecte pe anul în curs sunt

numeroase, numai în bugetul propriu
fiind prinse investiþii de aproape 37
miliarde lei vechi, dupã cum ne mai
explicã primarul Alexandru Dicu:
„Cele mai importante ar fi înfiinþa-
rea de reþele de iluminat public pe
strãzile Bechetului, Stadionului,
extinderea reþelei electrice la Sem-
test, Aleea II ºi III Bechetului ºi stra-
da Nucului în satul Preajba, dar ºi
pe Teilor, Mesteacãnului, Lãmâiþei,
Piersicului ºi Gutuilor din zona Sel-
gros, precum ºi pe Bradului, Mes-
teacãnului ºi în zona Chisãliþã din
Malu Mare. În plus, vrem sã facem
un sistem de monitorizare video în
toatã comuna, sã reactualizãm
PUG-ul, dar ºi sã restaurãm biseri-
ca din Preajba, unde este prevãzu-
tã ºi construirea unei capele, pre-
cum ºi realizarea sistemului de ca-
nalizare. Ar mai fi multe de spus, dar
ne dorim sã le realizãm mai întâi ºi
apoi vom mai vorbi despre proiecte
ºi investiþii”, a încheiat primarul co-
munei Malu mare, Alexandru Dicu.
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Alexandru Dicu



cuvântul libertãþii / 5luni, 7 martie 2016 socialsocialsocialsocialsocial

Printre revendicãrile
sindicaliºtilor se numãrã
aplicarea prevederilor Le-
gii 284/2010 privind sala-
rizarea unitarã ºi în sãnã-
tate, în sensul reîncadrãrii
personalului având ca va-
loare de referinþã salariul
minim brut pe economie
de 1.250 lei, acordarea tu-
turor sporurilor, calculate
la salariul efectiv, precum
sporul de condiþii deosebi-
te de muncã, sporul de
doctorat ºi respectarea nor-
mei de muncã, a timpului
de muncã ºi de repaus pen-
tru toate categoriile de per-
sonal din sãnãtate, prin re-
ducerea pânã la eliminare
a deficitului de personal.

„Pãrãsirea sistemului de perso-
nalul medical în progresie alar-
mantã duce la suprasolicitarea fi-
zicã ºi psihicã a celor rãmaºi în
þarã, cu consecinþe sociale ºi fa-
miliale majore. Dorim încadrarea
României în standardele europe-
ne privind calitatea îngrijirilor
acordate pacientului. Solicitãm ve-
nituri salariale corespunzãtoare ºi
timp de lucru conform directive-
lor UE. De asemenea, am cerut
recalcularea pensiilor þinând cont
de timpul efectiv lucrat. În privin-
þa condiþiilor de muncã, cerem sã

Medicii ºi asistenþii medicali au
anunþat declanºarea grevei japoneze
în data de 21 martie a.c. în semn de
nemulþumire faþã de salarii, timpul de
lucru excesiv, supranormat, condiþii-

le de muncã improprii ºi agresiunile
cu care se confruntã personalul me-
dical. Aceasta este însã doar prima
etapã în calendarul de proteste anun-
þat de Federaþia „Hipocrat”.

se respecte normele de protecþie
a muncii ºi sã fim apãraþi prin
Legea 212/2012 a personalului
medical împotriva agresiunilor fi-
zice ºi psihice legate de locul de
muncã”, a declarat Ion Cotojman,
preºedintele Federaþiei „Hipocrat”.

 De asemenea, sindicaliºtii soli-
citã creºterea valorii serviciilor me-
dicale decontate de Casa Naþiona-
lã de Asigurãri de Sãnãtate cãtre
spitale, ambulator ºi medicina de
familie, în conformitate cu ponde-
rea cheltuielilor salariale la majo-
rarea salariilor efectuate printr-un
act normativ.

Sindicaliºtii doresc
eliminarea
disfuncþionalitãþilor
legate de salarizare

O altã problemã este reînca-
drarea personalului pentru care
cadrele medicale cer sã se ia ca
valoare de referinþã salariul mi-
nim brut pe þarã garantat în pla-
tã, la care sã se aplice coeficien-
þii de ierarhizare corespunzãtori
claselor de salarizare. S-ar elimina
astfel diferenþele de salarizare atât
în cadrul aceleaºi instituþii cât ºi
în instituþii diferite ºi toate cele-
lalte disfunctionalitãþi legate de
salarizare. De asemenea, salari-
zarea personalului medical ºi au-
xiliar medical ar trebui sã se facã

în mod corespunzãtor studiilor,
gradelor/treptelor profesionale ºi
gradaþiilor, pe principiul la pregãti-
re egalã – platã egalã. Reprezen-
tanþii Federaþiei „Hipocrat” mai cer
ca sporurile acordate salariaþilor
pentru condiþii deosebite de mun-
cã sã se acorde în procent la sala-
riul stabilit de lege.

Printre revendicãri se mai nu-
mãrã plata orelor de gardã efec-
tuate de personalul medical supe-
rior în afara normei de lucru, care
sã se facã în baza unui contract
individual de muncã cu timp parþi-

al de lucru. Pentru eliminarea de-
ficitului medical superior cadrele
sanitare propun scoaterea postu-
rilor la concursul de rezidenþiat în
funcþie de necesitãþile fiecãrei uni-
tãþi sanitare publice. Prioritate au
cei care intrã în sistem.

Ce solicitã medicii
Medicii cer salarii comparabile

cu cele al magistraþilor (cum pre-
vede legea 284/2010) în maximum
un an de zile. Raportarea trebuie
fãcutã la salariul minim pe econo-
mie care este singurul stabilit prin
lege. Printre revendicãri se mai
numãrã recompensarea pentru
programul suplimentar ºi orele de
gardã care trebuie sã fie clar per-
ceptibilã, adicã plata orelor supli-
mentare ºi a orelor de gardã tre-

buie sã fie peste nivelul tarifar al
orelor din timpul normal de lucru;
pentru medicii care fac naveta de-
contarea cheltuielilor de deplasa-
re, iar pentru cei care vor sã se
stabileascã într-o altã localitate fa-
cilitãþi pentru locuinþã; specializã-
rile, supraspecializãrile, cursurile,
cheltuielile legate de creºterea pre-
gãtirii profesionale sã fie suporta-
te de angajator, angajatul urmând
sã profeseze o perioadã sub un
contract ferm cu angajatorul care
a suportat cheltuielile de pregãtire
profesionalã; stabilirea clarã a sta-
tutului medicului care lucreazã în
sistemul public ºi în cel privat, a
medicilor care sunt ºi cadre uni-
versitare; reglementarea clarã a
timpului de lucru.

RADU ILICEANU

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa a precizat
faptul cã în strategia elaboratã de
Ministerul Sãnãtãþii pentru perioa-
da 2015-2020, este prevãzutã reor-
ganizarea a douã centre medicale,
la nivel naþional, destinate persoa-
nelor care suferã de forme de tu-
berculozã rezistente la medicamen-
te ºi care necesitã condiþii speciale
de tratament. „Finanþarea acestor
investiþii, care trebuie sã fie reali-
zate pânã la finele anului 2017, va
fi asiguratã de Fondul Global de
Luptã împotriva HIV/SIDA, Tu-
berculozei ºi Malariei, organism
internaþional înfiinþat la iniþiativa
Organizaþiei Naþiunilor Unite, pro-
gramele finanþate pentru þara noas-
trã derulându-se prin intermediul
Fundaþiei «Romanian Angel Ap-
peal». Am fost încântaþi de faptul
cã Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna, din subordinea consiliu-
lui judeþean, a fost propus de mi-

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna a fost propus de Ministerul Sãnãtãþii
pentru amenajarea unei clinici destinate îngrijirii pacienþilor cu tuberculozã rezis-

tentã la tratament, investiþia fiind estimatã la 600.000 de euro.

nister ºi de cãtre reprezentanþii
Programului Naþional de Preveni-
re, Supraveghere ºi Control al Tu-
berculozei (PNPSCT) pentru a fi
amenajat unul dintre aceste douã
centre. Este ºi o confirmare a bu-
nei pregãtiri a corpului medical care
îºi desfãºoarã activitatea în aceas-
tã structurã sanitarã”, a subliniat
ºeful administraþiei judeþene.

„În perioada urmãtoare
vor fi deja efectuate studii

tehnice de evaluare a clãdirilor”
Ion Prioteasa a mai spus cã în

acest sens, o echipã formatã din
specialiºti ai fundaþiei ºi ai
PNPSCT a venit, luna trecutã, pen-
tru a studia îndeaproape condiþiile
din unitatea noastrã medicalã ºi po-
sibilitãþile de implementare a pro-
iectului. „La final, recomandarea
reprezentanþilor Fondului Global a
fost pozitivã, astfel cã în perioada
urmãtoare vor fi deja efectuate stu-

dii tehnice de evaluare a clãdiri-
lor propuse pentru funcþionarea
viitoarei clinici. De altfel, con-
ducerea fundaþiei ne-a înºtiinþat
cã lucreazã la elaborarea docu-
mentaþiei care va fi înaintatã Fon-
dului Global pentru obþinerea fi-
nanþãrii. Suma necesarã pentru
reabilitarea completã a imobilu-
lui pus la dispoziþie de spital ºi
pentru asigurarea dotãrilor este
estimatã la 600.000 de euro. În
acelaºi timp, ºi consiliul judeþean
va contribui cu acoperirea chel-
tuielilor neeligibile, precum diver-
sele avize ºi autorizaþii sau cos-
turile pentru racordarea la reþe-
lele de utilitãþi. Toate aceste efor-
turi sunt puse în slujba pacienþi-
lor, pentru a le asigura condiþii
de îngrijire la cele mai înalte stan-
darde în domeniu“, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

„Noua structurã va oferi
condiþii mult îmbunãtãþite”
La rândul sãu, managerul Spi-

talului de Pneumoftiziologie Leam-
na, Marius Matei, a precizat cã
aceastã clinicã destinatã pacienþi-

lor cu tuberculozã multidrog rezis-
tentã, TB MDR, vine sã rãspundã
unei necesitãþi naþionale, dar va
deservi cu precãdere zona de sud-
vest a þãrii. „În prezent, aceºti bol-
navi sunt trataþi într-o aripã spe-
cialã a Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leamna, însã noua structurã
va oferi condiþii mult îmbunãtãþi-
te, întrucât ne referim la persoane

care necesitã un tra-
tament ºi un regim
de viaþã cu totul de-
osebite, persoane
pentru care trebuie
sã asigurãm circuite
separate, funcþiona-
le ºi pentru activitã-
þile zilnice, precum ºi
spaþii organizate în
vederea izolãrii co-
respunzãtoare.  În-
fiinþarea clinicii ur-
meazã sã fie însoþitã
de o legislaþie spe-
cialã ºi de un con-
tract de servicii me-
dicale încheiat cu
Casa Judeþeanã de
Asigurãri de Sãnãta-
te Dolj, specializat
pentru tratamentul

acestor pacienþi. Sigur cã acest
proiect nu ar fi fost posibil fãrã
sprijinul pe care consiliul judeþean
îl acordã anual, pentru atingerea
unor standarde ºi a unor indicatori
de performanþã care acum ne-au
recomandat pentru realizarea aces-
tei investiþii“.

MARGA BULUGEAN

Grevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martieGrevã japonezã în spitale, pe 21 martie

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna

Investiþie de 600.000 de euro la Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna



6 / cuvântul libertãþii luni, 7 martie 2016economieeconomieeconomieeconomieeconomie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În urma publicãrii, în luna
noiembrie, a analizei anuale a
creºterii pentru 2016 ºi a reco-
mandãrii privind zona euro, care
stabileau prioritãþile la nivel eu-
ropean, acum, prin aceste ra-
poarte, semestrul european îºi
îndreaptã atenþia asupra dimen-
siunii naþionale. Rapoartele vor
sta la baza discuþiilor cu statele
membre privind opþiunile lor de
politici naþionale, anterior pre-

Comisia Europeanã a publicat, recent, analiza
sa anualã privind provocãrile economice ºi
sociale cu care se confruntã statele membre ale
UE, aºa-numitele rapoarte de þarã. Rapoartele
sunt un instrument al semestrului european ra-
þionalizat pentru coordonarea politicilor econo-
mice care permite monitorizarea reformelor de
politicã ºi care indicã din timp provocãrile pe
care statele membre ar trebui sã le abordeze.

Valdis Dombrovskis, vicepreºedintele pentru moneda euro
ºi dialog social: „În contextul creºterii riscurilor externe ºi a volati-
litãþii ridicate a pieþelor financiare, fundamentele economiilor noastre
trebuie consolidate neîntârziat. Analiza Comisiei aratã cã se între-
prind reforme într-o serie de domenii de politicã, însã eforturile sunt
inegale. Mai multe state membre trebuie încã sã fie mai ferme în
abordarea vulnerabilitãþilor persistente, de exemplu nivelul ridicat
al datoriei publice ºi private”.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice ºi fi-
nanciare, impozitare ºi vamã, a declarat: „Rapoartele pe care
Comisia le-a prezentat astãzi oferã imaginea cea mai precisã ºi deta-
liatã a economiilor UE. Aceste analize aprofundate vor constitui baza
dialogului necesar dintre instituþiile UE ºi autoritãþile naþionale din
aceastã primãvarã, în vederea urmãtoarei serii de recomandãri spe-
cifice fiecãrei þãri. Stimularea creãrii de locuri de muncã ºi a creºterii
economice rãmâne principalul nostru obiectiv. În contextul în care
redresarea economicã a UE este în continuare fragilã, Comisia în-
deamnã statele membre sã continue reformarea economiilor lor ºi sã
abordeze dezechilibrele macroeconomice persistente”. 

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forþei de
muncã, afaceri sociale, competenþe ºi mobilitatea forþei de
muncã:  „Deºi am atins în prezent cea mai ridicatã ratã de ocupare
a forþei de muncã de la începutul crizei în 2008, existã un numãr
prea ridicat de cetãþeni europeni care nu au încã un loc de muncã.
Semestrul european este mijlocul prin care ne menþinem angajamen-
tul de a sprijini eforturile statelor membre de a asigura locuri de
muncã pentru cetãþenii lor”.

zentãrii programelor lor naþionale
în aprilie ºi vor contribui la for-
mularea, spre sfârºitul primãve-
rii, a recomandãrilor specifice pe
care Comisia le adreseazã fiecã-
rei þãri. În cazul celor 18 state
membre identificate în Raportul
privind mecanismul de alertã
pentru 2016, care a fost publi-
cat în luna noiembrie alãturi de
analiza anualã a creºterii, ra-
poartele de þarã includ bilanþul

aprofundat din cadrul procedu-
rii privind dezechilibrele macro-
economice. În aceastã etapã, nu
s-au întocmit rapoarte de þarã
pentru Grecia ºi Cipru, care în
prezent fac obiectul programe-
lor de sprijin pentru stabilitate.
Reuniuni bilaterale

În lunile urmãtoare, în cadrul
semestrului european, Comisia
va continua dialogul strâns cu
statele membre. În aceastã lunã,
Comisia va organiza reuniuni bi-
laterale cu statele membre pen-
tru a discuta rapoartele de þarã.
Comisarii vor efectua, de aseme-
nea, vizite în statele membre
pentru a se întâlni cu guvernele
naþionale, cu parlamentele, cu
partenerii sociali ºi cu alte enti-
tãþi. Statele membre trebuie sã
prezinte în aprilie programele lor
naþionale de reformã ºi progra-
mele lor de stabilitate (în cazul
þãrilor din zona euro) sau de
convergenþã (în cazul þãrilor din
afara zonei euro), care abordea-
zã finanþele publice. Comisia a
invitat statele membre sã se con-
sulte îndeaproape cu parlamen-
tele naþionale ºi partenerii sociali
atunci când pregãtesc aceste do-
cumente. Comisia va prezenta,
apoi, în primãvarã, propunerile
sale privind un nou set de reco-
mandãri specifice fiecãrei þãri,
care vizeazã principalele priori-
tãþi economice ºi sociale ale fie-
cãrei þãri. Tot în luna martie,
Comisia va decide asupra cate-
goriei aferente procedurii privind
dezechilibrele macroeconomice
(PDM) în care se va încadra fie-
care stat membru care face ob-
iectul unui bilanþ aprofundat. Din
acest an, Comisia a redus numã-
rul categoriilor de dezechilibre
macroeconomice (PDM), de la
ºase la patru: niciun dezechili-

bru, dezechilibre, dezechilibre
excesive ºi dezechilibre excesi-
ve cu mãsuri corective. 
Un dialog veritabil privind
prioritãþile europene

Publicarea timpurie a acestor
rapoarte de þarã se înscrie în
eforturile de raþionalizare ºi de
consolidare a semestrului euro-
pean, în conformitate cu rapor-
tul celor cinci preºedinþi ºi cu -
mãsurile anunþate de Comisie-
 în vederea finalizãrii uniunii
economice ºi monetare a Euro-
pei. Unele dintre aceste mãsuri
au fost iniþiate anul trecut, iar
punerea lor în practicã este con-

firmatã în acest an, în scopul
de a facilita un dialog veritabil
privind prioritãþile europene,
inclusiv provocãrile cu care se
confruntã zona euro, la începu-
tul semestrului european, pre-
cum ºi în scopul alocãrii de mai
mult timp, ulterior, pentru dia-
logul cu statele membre ºi pãr-
þile interesate la toate niveluri-
le, pentru a se reflecta asupra
prioritãþilor lor. Aceste rapoar-
te rel iefeazã,  de asemenea,
atenþia mai mare pe care Comi-
sia o acordã în cadrul semes-
trului european aspectelor lega-
te de ocuparea forþei de muncã
ºi problematicii sociale.
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La doar câteva zile de la despãrþirea de
Umberto Eco continuã, mai ales în spa-
þiul italian, dar nu numai, dezbaterile în
regim omagial despre autorul „Numelui
trandafirului” ºi al atâtor zeci de cãrþi
publicate în aproape ºaptezeci de ani de
activitate intensã, freneticã, temerarã pe
alocuri, acoperind o vastã ºi impunãtoa-
re gamã de discipline.

Dacã ne-am opri doar la vocaþia sa jur-
nalisticã, consider deja cã reprezintã o per-
formanþã în sine faptul cã ºi-a susþinut ru-
brica sa sãptãmânalã, cu titlul semnificativ
„La bustina di Minerva” („Plicul Minervei”)
în publicaþia „L’Espresso” timp de 32 de
ani, fãrã nicio întrerupere.

Ultimul numãr al sãptãmânalului milanez
mai sus menþionat i-a fost dedicat în între-
gime titularului rubricii republicând la loc
de cinste ºi întâiul articol cu care îºi inau-
gura lunga ºi populara colaborare.

Articolul apãrea în numãrul din 31 mar-
tie din 1985, în care autorul, pe atunci în
plinã glorie internaþionalã nu doar ca ro-

Umberto Eco: elogiulUmberto Eco: elogiulUmberto Eco: elogiulUmberto Eco: elogiulUmberto Eco: elogiul
erorilor care schimbã lumeaerorilor care schimbã lumeaerorilor care schimbã lumeaerorilor care schimbã lumeaerorilor care schimbã lumea
mancier (îi apãruse deja ºi cel de-al doilea
roman cu titlul „Pendulul lui Foucault”, ca
sã nu mai vorbim de cãrþile sale de studii,
inclusiv celebrul „Tratat de semioticã”),
îºi avertizeazã, nu fãrã sagacitatea-i ºi iro-
nia recunoscute, asupra aventurii cãreia i
se dedica.

Rubrica – ºi, fireºte, colaborarea sa – i
se datora prietenului sãu de decenii, ni-
meni altul decît Valentino Bompiani, jur-
nalist ºi proprietar al L’Espresso ºi deo-
potrivã al uneia dintre cele mai prestigioa-
se case editoriale din Italia, despre care
Eco însuºi povesteºte, spre a-ºi justifica
titlul rubricii, cum cel dintâi obiºnuia sã
inventeze rubrici ºi colecþii editoriale pe
dosul pachetelor lui de þigãri ce-ar fi me-
ritat conservate pentru cine ºtie ce pagini
de istorie literarã ºi jurnalisticã.

Eco se teme cã rubrica nu va rezista

probabil mai mult de un an. Experienþa o
mai fãcuse ºi acesta a fost rezultatul. Ti-
tlul nu trebuie, susþine iniþiatorul, pus în
seama înþelepciunii zeiþei, ci... chibrituri-
lor pe care le aprinzi ;i le-arunci, ceea ce
sugereazã cã vor fi atacate aspecte ale vie-
þii cotidiene, cu diversitatea lor ce-ar pu-
tea concura rubricile de... publicitate:

„Deocamdatã, plicuri: despre ultima car-
te necititã, despre intuiþia ce ne-a bântuit
mintea pe autostradã în timp ce frânezi la
coada unui Tir, despre fiinþã ºi nimic, de-
spre celebrii paºi de dans ai lui Fred Astai-
re. Apoi vom vedea...”

ªi, apoi, cum titlul acestui prim articol
era „Ce frumoasã erori!”, Eco se opreºte
asupra rolului, de cele mai multe ori decisiv
pentru destinul istoriei ºi al culturii umane,
al unor erori, precum cea binecunoscutã, a
genovezului Cristofor Columb, navigatorul

care pornise în cãutarea Indiilor descperind,
în schimb, America. Autorul aminteºte cã
în englezã termenul acestor descoperiri este
serendipity ºi care ar semnifica, simplu, des-
coperire din greºealã. Exemplele nu lipsesc,
de la celebrul mãr ce i-ar fi cãzut în cap lui
Newton la Marie Curie ce-ar fi uitat din nea-
tenþie Pechblenda (ori Uranitul) pe mãsuþã
ºi la Bethold Schwarz, descoperitorul pul-
berii de puºcã tot din întâmplare.

Cãci, avertizeazã Eco mai în glumã, mai
în serios, „Uneori mã tem cã acela care
nu descoperã niciodatã nimic ar fi cel care
vorbeºte doar când este sigur cã are drep-
tate. Este tocmai ceea ne învãþau pãrinþii:
Mai înainte sã vorbeºti, gândeºte!. Gân-
deºte, desigur, dar gândeºte ºi la altceva.
Ideile minunate survin din întâmplare. De
aceea, dacã sunt bune, nu sunt niciodatã
numai ale tale”.

Craiova este mereu surprinzã-
toare, în mai toate aspectele sale.
Centru universitar, cel puþin auto-
intitulat prin prisma celor trei
structuri de învãþãmânt superior,
care produc „gulere albe” sau vii-
tori ºomeri, municipiul Craiova ar
trebui sã respire înþelepciune, cum-
pãtare ºi banala respectare a legis-
laþiei, de orice naturã ar fi aceasta.
Din nefericire, nu se întâmplã în-
totdeauna acest lucru. Provocãri-
le municipalitãþii sunt pe cât de
costisitoare, pe atât de uºor de
evitat. De pildã, este cazul sã fie
curãþatã guma de mestecat din zona
centralã a oraºului, bine ancoratã
pe granit de mulþi „mãrinimoºi”.
Autobuzele noi, marca Solaris,
sunt ºi ele, uºor-uºor, atinse de
„farmecul vandalizãrii”. Investiþii-
lor din sectorul medical adminis-
trat de municipiul Craiova le-a ve-

Autoturisme parcate total anapoda

Inconºtienþã ºi lipsã
de reacþie civicã

Numãrul tot mai mare de autovehicule care
circulã prin Craiova, aceleaºi strãzi, mai mult
sau mai puþin mãrite, comportamentele pline
de grandomanie ale unor ºoferi – toate aces-
tea ne fac sã trãim cu spaimã momentele când
cutezãm sã traversãm pe trecerile de pietoni.
Parcate pe liniile de avertizare, autovehicu-
lele reduc foarte mult din vizibilitatea celor
aflaþi în trafic, fie ca pietoni, fie drept condu-
cãtori auto. Situaþia este omniprezentã în Cra-
iova. La fel, în preajma intersecþiilor din cen-

trul municipiului, chiar ºi în faþa Primãriei, dar
ºi în spaþiile intens circulate din cartiere. Cu
o notã de amuzament cinic am putea descrie
consumul nervos la care sunt supuºi ºoferii
de pe basculantele ce ies din parcarea Mer-
curului, aflat acum, în plinã renovare, fiind ne-
voiþi sã facã zeci de manevre pentru a se stre-
cura, la nivel de centimetri, pe lângã autotu-
rismele parcate în mijlocul intersecþie din
apropiere, de altfel ºi singura care permite
ieºirea pe sens unic din acea zonã.

nit rândul sã facã cunoºtinþã cu
natura umanã ciudatã a unora, ce
au ºi calitatea de beneficiari ai ser-
viciilor medicale. Locatarii unor
cartiere lasã gunoiul menajer pe
coºul de gunoi de pe stâlpul de ilu-

minat din dreptul blocului unde lo-
cuiesc, deºi pubelele este la câþi-
va paºi. Dar, poate emblematicã
rãmâne o imagine trãitã în urmã
cu douã zile, la ceas de amiazã.
Mai exact, vizavi de Casa Bãniei,
un domn distins, îmbrãcat busi-
ness, cu valiza-diplomat lãsatã jos,
lângã piciorul drept, decortica se-
minþe. Regulamentar, în dreptul
unui coº de gunoi amplasat pe
stâlp. Cel puþin, omul arunca, di-
rect, cojile, fãrã sã fie nevoie de
intervenþia ulterioarã a unui anga-
jat al Salubritãþii.

Nesimþirea e stãpânã mare!
E greu drumul spre civilizaþie,

cum la fel de greu este sã renas-
cã o generaþie mai curatã, mai res-
ponsabilã. Pânã una-alta, trebuie

sã ne înarmãm cu multã rãbdare
ºi o privire de vultur. Fie el ºi ple-
ºuv. Cel puþin, în cazul în care
trebuie sã traversãm o stradã.
Motivul e cât se poate de firesc:
autoturismele sunt parcate chiar
pe trecerile de pietoni. Nici staþii-
le de autobuz nu sunt mai privile-
giate. Gãsim maºini lãsate, ore în
ºir, în imediata vecinãtate a staþii-
lor, fãrã a mai da posibilitatea au-
tobuzelor sã intre în alveolã. De
aici, consecinþe în lanþ. Ambute-
iaje ºi întârzieri în trafic. Despre
acordarea prioritãþii la ieºirea au-
tobuzelor din staþii nu are niciun
sens sã mai discutãm. Nu existã!
Deºi, legea o prevede.

Fie cã ne aflãm în faþa Casei Stu-
denþilor, la Primãrie sau în faþa unor
centre comerciale de cartier, întâl-
nim acelaºi comportament abuziv
al unor conducãtori auto. Nu sca-

pã haosului nici sensurile giratorii
din centrul Craiovei. ªi aici gãsim,
zilnic, autoturisme parcate chiar pe
prima bandã a sensului!

Nici o mãsurã pe strada
„Felix Aderca”

Claxoane prelungite, vorbe dulci
de rubedenii adresate tuturor ce-
lor care parcheazã pe lateralele strã-
zii „Felix Aderca” se pot auzi, pe-
riodic, la ieºirea basculantelor din
parcarea Mercurului. Nu am vã-
zut nici o uniformã însufleþitã de
autoritate publicã, care sã facã or-
dine pe acest sector de drum cu
sens unic, în pofida indicatoarelor
rutiere prezente. Doar coloane de
zeci de maºini, pânã spre intersec-
þia cu strada „Matei Basarab”, o
zonã intens circulatã de altfel.

VALENTIN CEAUªESCU
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Elevi, pãrinþi, cadre didactice au
fost, sâmbãtã, la inaugurarea „En-
glish Language for Youth”. Mari-
ana Stoineac, preºedinte al Aso-
ciaþiei „Dominou”, a fost cea care
a prezentat programul aflat în de-
rulare, a vorbit despre beneficii ºi
a i-a prezentat pe invitaþi: „Este un
proiect amplu, iar elevii selectaþi
vor putea sã-ºi perfecþioneze abili-
tãþile de vorbire în limba englezã ºi
sã-ºi îmbunãtãþeascã cunoºtinþele
despre istoria ºi cultura Statelor
Unite ale Americii, precum ºi cele
referitoare la valorile democratice
împãrtãºite de cele douã state”.

Din partea Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj a fost prezentã
prof. Ani Drãghici, inspector pen-
tru proiecte europene, care a men-
þionat: «Este un proiect care a avut
tot sprijinul din partea ISJ Dolj. Nu
reuºeam implementarea acestuia
fãrã sprijinul, pe lângã cel al Amba-
sadei S.U.A., al elevilor ºi pãrinþi-
lor. Este o ºansã pentru aceºti co-
pii, în sensul formãrii lor pe coor-
donate moderne. De asemenea, nu
era posibilã punerea în practicã fãrã
ajutorul Zonei Metropolitane Craio-
va ºi parteneriatul cu Asociaþia „Do-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Liceul „Matei Basarab” din Craiova a fost, sâmbãtã, gazda unui eveniment impor-
tant: deschiderea oficialã a „English Language Program for Youth”, un program de
învãþare a limbii engleze, desfãºurat, în parteneriat, de Ambasada S.U.A. în România
ºi Asociaþia „Dominou” din Craiova, în timpul cãruia, timp de doi ani, 21 de elevi,
atent selecþionaþi, vor studia limba englezã. Manifestarea a avut parte de o prezenþã
de marcã, a ataºatului cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii – Marjorie
Stern –, care a menþionat cã este foarte mulþumit de cele vãzute ºi are convingerea cã
va fi un real succes, având în vedere ºi alte programe anterioare.

În unitãþile de învãþãmânt univer-
sitar din Dolj s-a constatat o pre-
zenþã de circa 90% la simularea
examenului de Evaluare naþionalã.
Conform datelor centralizate, au
fost obþinute 2.186 de medii peste
5,00, ceea ce claseazã judeþul pe
locul al zecelea în ierarhia naþiona-
lã. Dintre acestea, 551 au fost în
intervalul 5,00 – 5,99, 495 între
6,00 – 6,99, 486 cuprinse între 7,00
– 7,99, 460 fiind pe tronsonul 8,00
– 8,99, iar 192 între 9,00 – 9,99.
Douã note de 10 au fost obþinute
de doi elevi – unul de la ªcoala Gim-
nazialã „Mircea Eliade”, celãlalt de
la ªcoala Gimnazialã „Traian”.

La Limba ºi literatura românã au

minou”. De asemenea, Liceul „Ma-
tei Basarab”, care a pus la dispozi-
þie douã sãli de curs, ne-a ajutat foar-
te mult ºi aici un rol important îl are
ºi prof. Matilda Blagu, director al
instituþiei de învãþãmânt».

„Orice vine în plus
ne îmbogãþeºte ºi ne face
mai buni mâine decât azi”

Prezent la ceremo-
nie, Florin Stancu, di-
rector al Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, a punctat:
„Am convingerea cã
acest proiect îºi va do-
vedi utilitatea ºi cred ca
va fi nevoie sã fie mul-
tiplicat. Este nevoie de
o colaborare strânsã
între oficialitãþi, comu-
nitãþi locale, pãrinþi ºi
elevi, pentru a putea fi
identificate ºi soluþiona-
te nevoile, astfel încât
dreptul la educaþie sã
fie respectat. În Dolj,
avem peste 1.400 de

copii aflaþi sub protecþia instituþii-
lor de profil ºi avem nevoie de spri-
jin. Orice vine în plus ne îmbogã-
þeºte ºi ne face mai buni mâine
decât azi”. Una dintre prezenþele de
marcã a fost HilaryShelton, acti-
vist din partea S.U.A., preºedinte
al Asociaþiei Naþionale pentru Oa-
menii de Culoare, care a precizat:
„Am umblat prin foarte multe sta-
te ale lumii ºi mi-am dat seama cã
este foarte importantã comunica-
re, prin ea fiind deschise multe
oportunitãþi. Vã felicit pentru ceea
ce aþi realizat aici ºi sunt convins
cã veþi avea succes”.

Aprecieri ºi diplomaþie
De departe , cea mai importantã

prezenþã a fost cea a Ataºatului cul-
tural al Ambasadei S.U.A. în Ro-

mânia, Marjorie
Stern. Un adevã-
rat diplomat, care
cunoaºte cum sã
câºtige de partea
sa asistenþa, a avut
cuvinte de laudã,
dar a ºtiut sã trea-
cã ºi peste între-
bãri ceva mai par-
ticulare, referitoa-
re la Craiova.
„Dacã ºtiam cã
este atâta lume pre-
zentã, îmi pregã-
team discursul în
limba românã. Îna-
inte de a veni în România, am ur-
mat, timp de ºase luni, un curs de
limba românã. Am gãsit aici oameni
primitori ºi deschiºi. Suntem feri-

ciþi cã avem un par-
teneriat de succes la
Craiova ºi sunt bu-
curoasã cã mã aflu
în þara dumnea-
voastrã. Suntem
douã þãri care îm-
pãrtãºim valori co-
mune. S.U.A. des-
fãºoarã mai multe
programe în Româ-
nia, inclusiv prin
schimburi de expe-
rienþã comune. Ti-
nerii din þara dum-
neavoastrã pot apli-
ca pentru diferite
burse ºi stagii de pre-
gãtire în Statele Uni-
te, iar de la noi sunt

mai mult de 1.000 de aplicanþi care
s-au arãtat mulþumiþi de cele gãsite
aici. Referitor la acest program, in-
augurat astãzi, mai avem câteva
module, la Bucureºti, Turnu Seve-
rin ºi Bacãu”, a spus Marjorie Stern.

Amintind de schimburi de expe-
rienþã, aceasta a fost întrebatã dacã,
de la Craiova, se va putea pleca în
S.U.A., în timpul programului, ºi
cum i-a pãrut Cetatea Bãniei, com-
parativ cu celelalte oraºe de imple-
mentare a proiectului. Cu diploma-
þie, a evitat rãspunsuri tranºante:
„Chiar dacã avem sediul la Bucu-
reºti, suntem Ambasada Statelor
Unite ale Americii în România, nu
într-o zonã anume. Peste tot este
foarte frumos, iar, aºa cum am mai
spus, toþi tinerii pot aplica pentru
diferite burse ºi programe”. În fina-
lul manifestãrii, cei doi emisari ame-
ricani le-au acordat diplome celor 21
de elevi cuprinºi în proiect.

Judeþul Dolj, singurul din þarã care areJudeþul Dolj, singurul din þarã care areJudeþul Dolj, singurul din þarã care areJudeþul Dolj, singurul din þarã care areJudeþul Dolj, singurul din þarã care are
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În zilele de 22 ºi 23 februarie, elevii clasei a VIII-a au susþinut

simularea examenului de Evaluare naþionalã, la cele douã pro-
be: Limba ºi Literatura românã, respectiv Matematicã. Conform
rezultatelor, judeþul Dolj se aflã pe locul zece pe þarã în ceea ce
priveºte notele de peste 5,00 (46,66%), dar, fapt mai mult decât
îmbucurãtor, pe primul loc în ceea ce priveºte media maximã
obþinutã: douã note care ating perfecþiunea – 10,00.

fost obþinute 16 note maxime, iar la
Matematicã, cinci de „zece”. Din
cele 155 de unitãþi de învãþãmânt,
clasamentul, atât la partea superioa-
rã a sa, cât ºi la cea inferioarã, se
prezintã astfel: la „fruntaºi” – ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea Eliade”
(96,46% medii peste 5,00), Colegiul
Naþional „Elena Cuza” (94,92%) ºi
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþei-
ca” (92,11%).Din pãcate, la „co-
daºi”, cu procentaj de minim abso-
lut, sunt opt unitãþi ºcolare: ªcoala
Gimnazialã din Sãlcuþa, ªcoala Gim-
nazialã din Gogoºu, ªcoala Gimna-
zialã din Coþofenii din Faþã, ªcoala
Gimnazialã din Caraula, ªcoala Gim-
nazialã „Nicolae Gh. Popescu” din

Întorsura, ªcoala Gimnazialã „Ma-
rin Sorescu” din Bulzeºti, ªcoala
Gimnazialã „Alecsandru Nicolaid”
din Mischii, Liceul Tehnologic „Di-
mitrie Filiºanu” din Filiaºi.

Mãsuri pentru remedierea
deficienþelor

Rolul acestor simulãri este unul
prin care se identificã, de cãtre
elevi, profesori ºi pãrinþi,nivelul real
de pregãtire atins, pânã la momen-
tul testelor, pentru ca, ulterior, sã
se poatã stabili planuri remediale
individuale. „Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a solicitat tuturor
unitãþilor ºcolare rezultatele la si-
mulare ºi va concepe un raport ce
include mãsuri pentru o mai bunã
pregãtire a elevilor de clasa a VIII-
a. Printre acestea se regãsesc: re-
alizarea unei diagnoze clare la ni-
velul judeþului; analiza, în cadrul
ºedinþelor cu directorii, a rezulta-
telor obþinute la simulare; elabora-

rea, de cãtre fiecare ºcoalã, a gra-
ficului de pregãtire a elevilor pen-
tru examenul de Evaluare naþiona-
lã, monitorizat de cãtre ISJ Dolj;
implementarea unui program de
pregãtire suplimentarã, în regim
gratuit, în cadrul ºcolii, dupã orele
de curs; personalizarea traseului de

învãþare pentru elevii cu probleme
deosebite, care au obþinut rezulta-
te slabe la simulare, inspecþii de
specialitate, cu precãdere la unitã-
þile care au obþinut rezultate foarte
slabe la probele din luna februa-
rie”, a precizat prof.  Nicoleta Li-
þoiu, purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj.
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Forþele navale americane au trimis un port-
avion ºi cinci nave militare de escortã în Ma-
rea Chinei de Sud, pe fondul tensiunilor cu
Administraþia din China, au anunþat oficiali
din cadrul Pentagonului. Potrivit ziarului “The
Navy Times”, portavionul USS John C. Sten-
nis, însoþit de douã distrugãtoare ºi trei cru-
ciºãtoare au fost trimise în Marea Chinei de
Sud. “Trimiterea navelor militare este un sem-
nal adresat Chinei cã Statele Unite vor conti-
nua sã aplice principiul libertãþii de navigaþie
chiar dacã China va continua militarizarea in-
sulelor”, au declarat oficiali de la Pentagon.
În apropierea grupului naval se aflã ºi nava
de comandã USS Blue Ridge, care se îndreap-
tã spre Filipine. Statele Unite au intensificat
recent patrulele navale în Marea Chinei de
Sud, invocând respectarea principiului “liber-
tãþii de navigaþie”. În replicã, Administraþia
de la Beijing susþine cã are nevoie de arma-
ment în Marea Chinei de Sud din cauza “pro-
cesului de militarizare” lansat de Statele Uni-

Alegerile în Slovacia: Partidul
premierului Robert Fico a
câºtigat, dar nu are majoritate

Partidul premierului slovac Ro-
bert Fico a câºtigat alegerile par-
lamentare, dar rezultatele obþinu-
te de formaþiuni de opoziþie, in-
clusiv de extremã-dreapta, vor
complica formarea unui nou gu-
vern.Partidul Smer / Democraþie
Socialã (stânga naþionalistã), con-
dus de Robert Fico, a obþinut
28,7% la sutã din voturi în scruti-
nul parlamentar din Slovacia. “Este
o situaþie foarte complicatã. Însã,
în calitatea de partid clasat pe pri-
mul loc, avem obligaþia de a con-
strui un guvern stabil. Nu va fi
uºor”, a declarat Robert Fico.
Partidul liberal Libertate ºi Solida-
ritate (SaS) s-a clasat pe locul al
doilea, cu 12,1% din voturi, iar
conservatorii Olano-Nova au ob-
þinut 11%. Partidul Naþional Slo-
vac (extremã-dreapta) a obþinut
8,6%, L’Nase Slovensko, 8,1%,
iar SME Rodina, 6,6%, conform
rezultatelor prezentate de cotidia-
nul SME.

Iranul ºi Turcia au stabilit
creºterea schimburilor comer-
ciale bilaterale

Iranul ºi Turcia intenþioneazã sã
creascã schimburile comerciale de
la 10 la 30 de miliarde de dolari
(de la 9,1 la 27,3 miliarde de euro)
în urmãtorii doi ani, în pofida di-
sensiunilor pe teme regionale, a
declarat sâmbãtã vicepreºedintele
iranian, Es-Hagh Jahanguiri. “Am
fixat obiectivul atingerii unui nivel
al schimburilor comerciale de 30
de miliarde de dolari în urmãtorii
doi ani”, a anunþat Es-Hagh Jahan-
guiri dupã întrevederea cu premie-
rul Turciei, Ahmet Davutoglu.
“Noi suntem mai mulþumiþi decât
orice altã þarã cã sancþiunile inter-
naþionale impuse Iranului au fost
anulate”, a subliniat Davutoglu.
Iranul ºi Rusia oferã susþinere
Administraþiei Bashar al-Assad, în
timp ce Turcia pledeazã pentru
înlãturarea regimului ºi susþine in-
surgenþii sunniþi. În plus, Turcia
este un aliat apropiat al Arabiei
Saudite, principalul adversar al
Iranului. În pofida disensiunilor,
Turcia ºi Iranul au menþinut rela-
þii diplomatice cordiale.

Recep Tayyip Erdogan propune
construirea unui oraº pentru
gãzduirea refugiaþilor sirieni

Preºedintele Turciei, Recep Ta-
yyip Erdogan, propune construi-
rea unui oraº pentru gãzduirea re-
fugiaþilor, în nordul Siriei. “Vreau
sã vã spun un lucru. Care este so-
luþia? Sã construim un oraº în nor-
dul Siriei pentru cazarea refugiaþi-
lor”, a declarat Erdogan. Acest oraº
ar urma sã fie construit în apro-
piere de frontiera Turciei, cu aju-
torul comunitãþii internaþionale.
“Am discutat cu preºedintele SUA,
Barack Obama, ºi am identificat o
zonã, dar proiectul nu este încã fi-
nalizat”, a subliniat ºeful statului
turc. Turcia gãzduieºte circa 2,7
milioane de persoane care fug de
conflictul militar din Siria.

Austria nu vrea sã participe la
sistemul de distribuire a refugia-
þilor propus de Uniunea Europea-
nã, afirmã ministrul austriac al
Apãrãrii, Hans Peter Doskozil.
“Noi avem deja partea leului...,
pentru cã primim 37.500 de so-
licitanþi de azil doar anul acesta.
Acum, este ºi rândul altora. De
ce ar trebui Austria sã ia refu-
giaþi din Grecia?! Acest lucru ar
transmite un semnal greºit”, a
declarat Hans Peter Doskozil.
Austria, care are 8,5 milioane de
locuitori, a primit 90.000 de so-
licitãri de azil în cursul anului în
2015. Cancelarul Austriei, Wer-
ner Faymann, a pledat în mai
multe rânduri pentru solidarita-
tea þãrilor central ºi est-europe-
ne membre UE în primirea refu-

giaþilor, avertizând cu reducerea
fondurilor statele care nu accep-
tã extracomunitari conform sis-
temului de distribuire. Consiliul
Uniunii Europene a stabilit, în
septembrie 2015, sã distribuie pe
bazã de cote obligatorii 160.000
de refugiaþi extracomunitari
ajunºi în spaþiul UE. Polonia a
votat în favoarea sistemului.
România, Cehia, Slovacia ºi Un-
garia au votat, în Consiliul UE
pentru Justiþie ºi Afaceri Inter-
ne, împotriva sistemului de re-
locare a imigranþilor conform
unor cote obligatorii, dar sche-
ma a fost aprobatã. Dupã aten-
tatele comise la Paris în noiem-
brie 2015, Polonia a semnalat cã
nu va mai primi imigranþi extra-
comunitari.

Donald Trump ºi Ted Cruz
au înregistrat câte douã victorii
în cursa prezidenþialã republi-

canã, în timp ce, în tabãra
democratã, Hillary Clinton a
câºtigat în Louisiana, iar

Bernie Sanders în Nebraska ºi
Kansas. Donald Trump a
câºtigat scrutinul republican în
statele Kentucky ºi Louisiana,
în timp ce Ted Cruz a a
obþinut victorii în Maine ºi
Kansas. În tabãra democratã,
Hillary Clinton a câºtigat în
statul Louisiana, dar Bernie
Sanders s-a clasat pe primul
loc în Nebraska ºi Kansas. În
acest context, Donald Trump a
cerut un scrutin pentru depar-
tajare cu Ted Cruz, îndemnân-
du-i pe ceilalþi candidaþi sã se
retragã. “Aº vrea un scrutin
direct pentru departajare cu
Ted Cruz”, a declarat Donald

Trump. La rândul sãu, Ted
Cruz a sugerat cã a venit
vremea ca Marco Rubio ºi
John Kasich sã se retragã din
cursa pentru desemnarea
candidatului republican la
funcþia de preºedinte al State-
lor Unite. “Atât timp cât
câmpul electoral rãmâne
divizat, Donald Trump este
favorit”, a subliniat Ted Cruz.
În momentul de faþã, în tabãra
republicanã, Donald Trump are
12 victorii, în timp ce Ted
Cruz, ºase. În tabãra democra-
tã, Hillary Clinton a câºtigat în
11 state, iar Bernie Sanders are
ºapte victorii.

te. În octombrie 2015, Statele Unite au tri-
mis o navã militarã în apropierea unei insule
artificiale chineze din Marea Chinei de Sud,
manevra având rolul de a
contesta revendicãrile teri-
toriale ale Beijingului. Dis-
trugãtorul USS Lassen,
aparþinând Forþelor Navale
americane, s-a apropiat la
22 de kilometri de Insula
Spratly, la limita apelor te-
ritoriale revendicate de Chi-
na. Trimiterea navei milita-
re americane a avut rolul de
a contesta revendicãrile te-
ritoriale ale Beijingului într-
o zonã revendicatã de Chi-
na, Brunei, Malaysia, Fili-
pine, Taiwan ºi Vietnam.
Forþele navale chineze au
urmãrit ºi au transmis aver-
tismente distrugãtorului

american, a anunþat Guvernul de la Beijing,
atrãgând atenþia cã armata chinezã va rãs-
punde “provocãrilor” Statelor Unite.
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Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

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.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere ºi con-
trol persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Craiova – 1 post;

2. expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire, executare silitã persoa-
ne juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova – 1 post;

3. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire, executare silitã per-
soane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova – 1 post;

4. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmãrire, executare silitã
persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primaru-
lui municipiului Craiova – 1 post;

5. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare
date, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiu-
lui Craiova – 1 post;

6. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare date,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Craiova – 1 post;

7. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare, impunere ºi con-
trol persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Craiova – 1 post;

8. expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare, impunere ºi control
persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova – 1 post;

9. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Recuperare creanþe fiscale ºi
eliberare certificate de atestare fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

10. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Soluþionare contestaþii,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în
data de 11.04.2016, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Constata-
re, impunere ºi control persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
2. pentru postul de expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire,

executare silitã persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire,

executare silitã persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmãri-

re, executare silitã persoane juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
5. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabi-

litate ºi prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
6. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabi-

litate ºi prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
7. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Constatare,

impunere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
8. pentru postul de expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Constatare,

impunere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
9. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Recupe-

rare creanþe fiscale ºi eliberare certificate de atestare fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
10. pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul

Soluþionare contestaþii, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

STR. PRIMÃRIEI  NR. 7, COM. MALU MARE,
JUD. DOLJ,

COD POSTAL 207365,TELEFON ªI FAX
0251446145, 0251446065

Adrese  e-mail: primariamalumare@yahoo.com

        Primarul comunei Malu Mare, dl. Dicu Ale-
xandru, convoacã Consiliul Local Malu Mare în
ºedinþa extraordinarã la data de 10 Martie 2016,
ora 15,00,  la sediul Consiliului Local Malu Mare,
cu urmãtoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Buge-
tului local al comunei Malu Mare pe anul 2016.

Primar,
Dicu Alexandru

OFERTE SERVICIU
Angajez vânzãtoare Electro-
putere Mall. Telefon: 0771/
780.018.
ANGAJEZ bãrmãniþã Po-
dari la Giubanu. Telefon:
0765/581.416.
Salon de înfrumuseþare an-
gajeazã persoanl frizerie -
coafurã, manichiurã - pedi-
chiurã, cosmeticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Pensionar serios asigur
pazã locuinþã contra cazare
indiferent localitatea. Telefon:
0748/313.683.
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.
DOAMNÃ serioasã, cu ex-
perienþã în strãinãtate, caut fa-
milie pentru menaj - îngrijire
bãtrân ºi copil. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0770/505.596.
Îngrijesc ºi fac menaj la per-
soane în vârstã. Telefon:
0767/323.821.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi curte
500 mp renovatã, în locali-
tatea Segarcea. Telefon:
0764/366.984.
Casã bãtrânescã (nelocuibi-
lã) sat Dobromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil Tele-
fon: 0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna Periºor,
cadastru, teren 2000 mp, fân-
tânã în curte, vie, pomi fructi-
feri + Anexe, zonã centralã.
Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.
VÂND casã, cartier Roma-
neºti, str. Bucura, nr. 86A. Te-
lefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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 vilã în zona Ford. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând teren agricol 2,65 ha pe
raza comunei Mârºani, cadas-
tru, taxe la zi, preþ 3000 euro/
ha. Telefon: 0766/694.623
Vând teren intravilan Craio-
va 700 mp. Telefon: 0745/
791.801.

Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova - Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti (Meli-
neºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.

Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Te-
lefon. 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence, noiem-
brie 2010, 60.000 km, 110
CP, benzinã, unic proprietar,
6.800 Euro, echipare full-op-
tion. Telefon: 0727/620.091.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, original,
stare foarte bunã, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.

Vând vacã gestantã 9 luni ºi
viþele Holstein de 1 ºi 1,5 ani.
Telefon: 0251/318.736;
0765/742.894.
Vând 8 jaluzele metalice (4
gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecomandã,
în garanþie. Telefon: 0723/
984.309.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung pentru fir-
me. Telefon: 0727/884.205.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 7 martie 2016

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

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

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova anunþã scoaterea la con-
curs a postului specific Comitetului Director, ºi anume:

    DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL

Concursul se va desfãºura în perioada 29.03.2016 -  01.04.2016,  în
conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 284/2007   cu modificari-
le ºi completãrile ulterioare, privind aprobarea Metodologiei –cadru
de organizare ºi desfãºurare a concursurilor/examenelor pentru ocu-
parea funcþiilor specifice Comitetului Director din spitale – ºi va cu-
prinde urmãtoarele:

PROBE DE EVALUARE

a)Test-grilã de verificare a cunoºtinþelor din legislatia specificã
postului. Proba scrisã se va susþine în data de 29.03.2016  -orele  10,00–
se va desfãºura pe durata a cel mult 3 ore;

b) Susþinerea proiectului/lucrãrii de specialitate din domeniul de
activitate al postului. Proba se va susþine în data de 30.03.2016,  orele
09,00.

c)Interviul de selecþie – se va susþine în data de  30.03.2016, orele 11,00.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs,
pânã la data de 21.03.2016 orele 16,00.  Actele necesare pentru dosar,
condiþiile de înscriere, temele cadru pentru proiectul de management
si bibliografia se afiºeazã la sediul unitãþii ºi pe site-ul spitalului –
www.scnpc.ro ( la rubrica evenimente/anunþuri).

Relaþii suplimentare se obtin la telefon: 0251/431.189- Serviciul
Resurse Umane.

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.

Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã (Dolja-
na). Telefon: 0770/413.319;
0745/693.827.
Închiriez duplex P+1 cu 9
camere, cu 1 ha teren Brã-
deºti. Telefon: 0744/530.451.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon 0762/
484.755; 0351/464.628.
Închiriez apartament 3 came-
re mobilat cu centralã, zona
A, Ciupercã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/510.581.
Uscãtorie Bloc O 14 str. Spa-
nia. Telefon: 0752/508.508.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã Craiova caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie, cãsã-
torie. Telefon: 0763/722.683.
Domn , 44 - servici, permis
auto, doresc doamnã cu lo-
cuinþã fãrã obligaþii, pentru
cãsãtorie. Telefon: 0764/
816.927.
Caut doamnã serioasã vâr-
sta 45-55 ani pentru priete-
nie - cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.
Sãgetãtor 62 ani vãduv, pen-
sionat 1,80/ 85, plãcut, do-
resc doamnã 55-62 ani, cu
locuinþã. Telefon: 0720/
582.934.

DIVERSE
Menajerã pentru curãþenie
generalã apartament, o zi /
sãptãmânã. Vârsta peste 50
ani din Craiova. Telefon:
0727/226.367.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut 2 persoane serioase
pentru amenajarea unei grã-
dini. Telefon: 0727/884.205.
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Bãieþii lui Dan Pascu îºi con-
tinuã perioada mai puþin fastã,
obþinând doar un succes la li-
mitã, sâmbãtã, la Polivalentã, în
faþa Tricolorului Ploieºti.

Liderii la zi ai ierarhiei au in-
trat greu în meci ºi au fost pe-
nalizaþi, 0-1, dupã un 21-25.
În manºa secundã, SCM U a
egalat situaþia pe tabelã fãrã
emoþii, 25-17. Actele urmãtoa-
re au s-au decis în prelungiri,
cu acelaºi  rezultat ,  26-24,
dupã ce craiovenii preluaserã
în prealabil conducerea. În
decisiv, Licã ºi compania au
închis ostilitãþiile cu 15-11,
revenind de la 6-8.

VVVVVoleibaliºtii oleibaliºtii oleibaliºtii oleibaliºtii oleibaliºtii irosesc irosesc irosesc irosesc irosesc un punct:un punct:un punct:un punct:un punct:
“Sper sã nu conteze în ierarhia finalã”“Sper sã nu conteze în ierarhia finalã”“Sper sã nu conteze în ierarhia finalã”“Sper sã nu conteze în ierarhia finalã”“Sper sã nu conteze în ierarhia finalã”

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 19-A
SCM U CRAIOVA – LMV Tricolorul Ploieºti 3-2, CS Dinamo Bucureºti –

CS “U” Cluj 3-2, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – ACS Municipal Zalãu 3-2, CS
Arcada Galaþi – AS Volei Club Caransebeº 3-0, CSM Bucureºti – CS Unirea
Dej 3-2, VCM PLS Piatra Neamþ – CVM Tomis Constanþa 3-0 la masa verde,
deoarece campioana s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 48 7. Dej 21
2. Zalãu 45 8. CSM Buc. 20
3. Baia Mare 44 9. Dinamo 17
4. Galaþi 41 10. Piatra N. 17
5. Caransebeº 33 11. U Cluj 14
6. Ploieºti 27

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 20-A
CSM Lugoj – SCM U CRAIOVA 3-1, CS Rapid Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu

0-3, CS Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti 3-1, ACS Penicilina Iaºi – CSU
Medicina Tg. Mureº 2-3, CS “U” Cluj – VC Unic LPS Piatra Neamþ 3-1. Partida
CS Alba Blaj – CSM Târgoviºte va avea loc astãzi..

1. Alba Blaj* 56 7. Lugoj 27
2. Târgoviºte* 48 8. Iaºi 20
3. CSM Buc. 46 9. Piatra N. 20
4. Dinamo 42 10. CRAIOVA 14
5. Bacãu 36 11. “U” Cluj 13
6. Tg. Mureº 35 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

„Am avut un meci foarte
greu, care a plãcut publicu-
lui, dar pe mine m-a nemul-
þumit, pentru cã nu reuºim sã
ne gãsim cadenþa, nu revenim
la acele meciuri bune, pe care
le-am fãcut. Nu aº vrea sã mi-
nimalizez meritele echipei,
este pânã la urmã o victorie
meritatã, putea fi ºi mai rãu.
Am pierdut un punct, care
sper sã nu conteze în ierarhia
clasamentului. Sper ca bãieþii
mei sã realizeze cã numai cu
dãruire, curaj ºi devotament
pot sã realizeze victorii mai
clare”, a spus tehnicianul Dan
Pascu, citat de site-ul oficial

al clubului.
Urmãtorul adversar al Cra-

iovei va fi Caransebeºul, meci
ce se va disputa miercuri, în
Banat.

Echipa femininã se
întoarce cu mâna
goalã de la Lugoj

Tot sâmbãtã, fetele au s-au
înclinat cu 1-3 (19-25, 25-21,
16-25, 11-25) la Lugoj, rezul-
tat în urma cãruia ºi-au luat
adio de la posibilitatea de a
ocupa locul 9, care în play-out
conducea la o disputã cu “lan-
terna” fãrã punct, Rapid. În
condiþiile date, jucãtoarelor
pregãtite de Alexandru Cosma
le mai rãmâne sã încheie mai
bine decât “U” Cluj, rivala din
barajul de menþinere în elitã,
situaþie în care ar juca mai
multe meciuri pe teren propriu.
Alb-albastrele mai au acum un
punct în plus, dupã ce transil-
vãnencele au câºtigat contra
Neamþului, dar ºi un direct la
poalele Feleacului, în runda fi-
nalã. Pânã atunci, Craiova ºi-
ar putea securiza locul 10 dacã
va trece, în weekend, de ace-
eaºi echipã din Piatra-Neamþ,
în contextul în care Clujul se
va deplasa în fief-ul liderului,
campioana en-titre Alba Blaj.

Investit pe banca tehnicã la mij-
locul sãptãmânii trecute, sârbul
Dragan Aleksic a debutat cu stân-
gul la SCM U Craiova, care a pier-
dut ºi a treia partidã din Top 6,
scor 68-81, vineri searã, în Bu-
cureºti, cu Steaua.

Dupã douã sferturi echilibra-
te, ambele adjudecate însã de
Steaua, 16-13 ºi 25-24, formaþia
noastrã a ieºit montatã de la ca-
bine, reuºind un parþial de 9-1,
pentru a trece la conducere cu
46-42. A fost însã decât un foc
de paie, manºa încheindu-se cu
22-16 în favoarea Stelei, 73-63

Grupa 1-6
Steaua CSM Eximbank – SCM U

Craiova 81-68, BC Mureº Tg. Mureº
– CSM CSU Oradea 80-92. Meciul
CSU Atlassib Sibiu – U-Banca Tran-
silvania Cluj a avut loc asearã.

1. Oradea 20/5 45
2. Steaua 18/7 43
3. U-BT Cluj 16/8 40
4. BC Mureº 15/10 40
5. CRAIOVA 14/11 39
6. Sibiu 13/11 37

Grupa 7-12
BC SCM Timiºoara – CS Dina-

mo Bucureºti 91-85, CS Gaz Metan
Mediaº – CS Energia Tg. Jiu 81-
76, CS Phoenix Galaþi – BCMU Pi-
teºti 88-86.

1. Dinamo 12/13 37
2. Galaþi 11/14 36
3. Tg. Jiu 10/15 35
4. Timiºoara 7/18 32
5. Piteºti* 9/16 31
6. Mediaº 4/21 29

* BCMU Piteºti a început campio-
natul cu o penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-12

se alãturã echipelor din grupa 1-6 ºi se
va forma play-off-ul, unde se vor juca
trei tururi (sferturi, semifinale ºi fina-
la), dupã regula “:cel mai bun din 5
partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de bas-
chet masculin, echipele se vor împere-
chea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu
8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

- Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu
vor mai juca, pãstrându-ºi poziþiile din
clasamentul grupei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 25-A

Craiovenii rãmân
cu bilanþ nul, în Top 6

înaintea ultimului sfert. Care avea
sã fie adjudecat tot de bucureº-
teni, cu 18-15.

Darius Hargrove a fost cel mai
bun “puncheur” de la Craiova, cu
14 puncte, urmat de Cãtãlin Burla-
cu (11), Aaron Johnson (10, plus
cele mai multe assist-uri dintre alb-
albaºtrii – 5), Travis Bureau (9 ºi
cele mai multe recuperãri – 6),
Bogdan Popescu (7), Radenko Pil-
cevic (6), Mladen Pantic (5), Dor-
de Micic (4) ºi Florin Popa (2).

Runda viitoare, Craiova joacã
acasã cu Atlassib Sibiu, meci pro-
gramat miercuri.

Cupa Davis: România, victorie
rapidã contra Sloveniei.

Urmeazã redutabila Spanie

Naþionala de Cupa Davis a
României a învins Slovenia încã
dupã primele douã zile, într-un
meci contând pentru primul tur
al Grupei Europa/Africa ºi care
s-a disputat la Arad.

Marius Copil (202 ATP) a
câºtigat, vineri, primul punct
al întâlnirii, învingându-l pe
Blaz Rola (160 ATP) cu 7-5,
6-3, 7-6.

În al doilea meci de simplu al
zilei, Adrian Ungur (193 ATP) a
obþinut o victorie magnificã în
faþa lui Grega Zemlja (181 ATP):
4-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-4.

Sâmbãtã, perechea Florin

Mergea / Horia Tecãu (foto) a
învins cuplul Blaz Rola / Grega
Zemlja, scor 6-3, 7-6(5), 7-6(3)
ºi s-a fãcut astfel 3-0.

Ieri, în meciuri care au mai
contat doar pentru statisticã,
Ungur a pierdut contra lui Rola,
scor 3-6, 4-6, iar disputa dintre
Copil ºi Zemlja s-a finalizat dupã
închiderea ediþiei

Graþie acestui succes,
România ºi-a asigurat un meci
de vis cu Spania lui Rafael
Nadal, pe teren propriu (15/17
iulie a.c.), învingãtoarea urmând
sã meargã la barajul pentru
accederea în Grupa Mondialã.
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ACS Podari a început retu-
rul de campionat cu un eºec,
scor 1-2, sâmbãtã, în depla-
sare, contra lui Sporting Ro-
ºiori. Teleormãnenii au fost cei
care au pus primii tabela la
lucru, prin Ivãnicã (31), însã
la pauzã avea sã se intre la
egalitate, Claudiu Bãlan (44)
punctând din centrul careului
mare, dupã un balon respins
de goalkeeper-ul advers, în
urma unui ºut expediat de Rai-
cea. Victoria amfitrionilor a
fost adusã de Bãzãvan, în mi-
nutul 52.

Gigi Ciurea a utilizat echi-
pa: Mecea – Marcu, Avram,
Cioinac, Ciocârlã – I. Sârmon,
D. Stancu (Dragomir 75) –
Raicea, I. Stancu (Cruºovea-
nu 62), Simion (Geamãnu 74).

Runda viitoare (sâmbãtã),
podãrenii vor primi vizita for-
maþiei care tocmai i-a depãºit

LIGA A III-A

Podariul revinePodariul revinePodariul revinePodariul revinePodariul revine
în iarbã cu înfrângereîn iarbã cu înfrângereîn iarbã cu înfrângereîn iarbã cu înfrângereîn iarbã cu înfrângere

SERIA 3 – ETAPA A 14-A
Vineri: Concordia Chiajna II – AFC Hãrman 3-1.
Astãzi: Sporting Roºiori – CS PODARI 2-1,

CS Afumaþi – FC Voluntari II 3-0, SCM Piteºti –
Sporting Turnu Mãgurele 2-0, Urban Titu – Di-
nicu Golescu Câmpulung 0-2, CS ªtefãneºti –
FC Aninoasa 1-0. Atletic Bradu a stat, deoarece
Inter Olt, liderul de la finalul turului, s-a retras
din campionat

1. Dinicu G. 30 8. Roºiori 19
2. Afumaþi 26 9. ªtefãneºti 18
3. Piteºti 23 10. PODARI 15
4. Voluntari II 22 11. Aninoasa 12
5. Mãgurele 22 12. Titu 12
6. Chiajna II 21 13. Hãrman 5
7. Bradu* 20
* - un joc mai puþin.

SERIA 4 – ETAPA A 16-A
Vineri: CSM Lugoj – CS U CRAIOVA II 0-0,

ACSO FILIAªI – Cetate Deva 1-1, Millenium Giar-
mata – Mãgura Cisnãdie 0-2, Pandurii Tg. Jiu II –
Performanþa Ighiu 0-0.

Sâmbãtã: Minerul Motru – ASU Poli Timiºoara 0-
4, Metalurgistul Cugir – Becicherecu Mic 2-0, FC
Hunedoara – Naþional Sebiº 1-1. CS Ineu a stat.

1. ASU Poli 37 9. Motru 18
2. Cugir 34 10. Ineu* 16
3. Ighiu 29 11. Cisnãdie 16
4. Sebiº 27 12. CRAIOVA II 15
5. Hunedoara 24 13. Deva 14
6. Becicherecu 24 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 19
* - un joc mai puþin, 14 faþã de 15.

în clasament,  CS ªtefãneºti.
Altfel, vineri, cum deja am

anunþat în numãrul de wee-
kend, colegele de serie, CSU
II Craiova ºi ACSO Filiaºi, au
obþinut remize. Alb-albaºtrii,
0-0 la Lugoj, într-un meci pe
care l-au încheiat în inferiori-
tate numericã – eliminare Drã-
gici (77), iar Filiaºul, 1-1 aca-
sã, cu Cetate Deva (Nicu Po-
pescu 85 / Mintaº 68).

Iatã ºi distribuþiile pe care
s-au bazat cei doi tehnicini,
Bogdan Vrãjitoarea, respectiv
Ionel Luþã:

CSU II: Vlad – Ghincea,
Dina, Drãghici, Luicã – Hodea,
Armãºelu (Rodeanu 90+2),
Florea  –  Surugiu ,  Neacºu
(Geanimu 80; Putintelu 88),
Iuga (Manea 46).

Filiaºi: Lascu – Orban, Is-
tudor, A. Lupu, Neacºu (Tã-
nase 84) – N. Popescu, V.

Georgescu – Petcu (Moraru
60), Stoichiþoiu (Obeanu 73),
Mainerici  (Pârvuicã 64) –
Duriþã.

Etapa ce vine, “Satelitul” ºi
Filiaºul se vor afla faþã în faþã,
cu prima în calitate de gazdã.

Duelul primelor clasate a dat
câºtig de cauzã liderului Tracto-
rul Cetate, care a trecut cu 3-1,

LIGA A IV-A – ETAPA A 17-A

Cetate se impune în derby-ul cu Cârcea
1. Cetate 42 7. Segarcea 25
2. Ostroveni 38 8. Unirea 20
3. Calafat 37 9. Iºalniþa 15
4. Cârcea 36 10. Leamna 10
5. Bechet 36 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 28 12. Malu Mare 1

sâmbãtã, pe teren propriu, de Vi-
itorul Cârcea. Nou promovata
face astfel “dubla” cu formaþia

din imediata apropiere a urbei,
dupã ce în tur repurtase un suc-
ces ºi mai clar, 5-2.

De sincopa cârcenilor, dar
ºi de o remizã a Bechetului,
la Bistreþ, au profitat Ostro-
veniul ºi Calafatul, cele douã
urmând-o acum pe podium pe
Tractorul.

Rezultatele complete: Lu-
ceafãrul Craiova – Recolta Os-
troveni 0-4, SIC Pan Unirea –
ªtiinþa Malu Mare 5-2, Metro-
politan Iºalniþa – Unirea Leam-

na 6-1, Tractorul Ce-
tate – Viitorul Cârcea
3-1, Progresul Segar-
cea – Dunãrea Calafat
0-2, Dunãrea Bistreþ –
ªtiinþa Danubius Be-
chet 1-1.

P rox ima e tapã
(sâmbãtã) are drept principal
punct de atracþie încleºtarea
dintre Viitorul Cârcea ºi Danu-
bius Bechet. Restul partidelor
se vor disputa dupã programul:
ªtiinþa Malu Mare – Luceafã-

rul Craiova, Unirea Leamna –
SIC Pan Unirea, Tractorul Ce-
tate – Metropolitan Iºalniþa,
Dunãrea Calafat  – Dunãrea
Bistreþ, Recolta Ostroveni –
Progresul Segarcea.

Dupã un 2015 extrem
de fructuos, poliþiºtii
fotbaliºti doljeni continuã
sã adune trofee.

Echipa Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj
a câºtigat, vineri, un
turneu international
organizat de International
Police Association
(I.P.A.) Regiunea 1 Olt,
în municipiul Slatina, la
care au participat nouã
echipe ale structurilor
membre I.P.A din Româ-
nia ºi Turcia. Dupã douã
victorii ºi un egal în faza grupelor, în
compania echipelor din Teleorman,
Antalya (Turcia) ºi Biroului Rutier
Slatina, poliþiºtii doljeni au ajuns în
semifinalã, unde a întâlnit echipa IPA
Argeº, pe care au învins-o cu scorul de
3-1. Ultimul act a fost disputat în
compania celor de la Poliþia Caracal ºi
s-a încheiat cu scorul de 1-0.

Echipa de fotbal a Poliþiei
doljene, din nou campioanã

Echipa a fost antrenatã ºi coordonatã
în teren, ca de fiecare datã, de cãtre
Budricã  Gheorghe, poarta a fost
apãratã de Surcel Doru, jucãtorii fiind:
Stuparu Constantin, Cãlãrãºanu Cãtãlin,
Niculin Alin, Dinuicã Laurenþiu, Borto-
fleac Marius, ªtoiu Bogdan, Prunã
Radu, Pãtru Constantin, Sãlcianu Ionuþ
ºi Nuþã Adrian.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – ACS Poli Timiºoara, ASA
Tg. Mureº – Pandurii Tg. Jiu.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HC Odorhei – AHC Potaissa Turda /
21:30 – FOTBAL Spania – Primera Divi-
sion: Espanyol – Rayo Vallecano.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Divizia

A1: CS Alba Blaj – CSM Târgo-
viºte.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga

I: Concordia Chiajna – ACS Poli
Timiºoara, ASA Tg. Mureº – Pan-
durii Tg. Jiu.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – Pri-

mera Division: Espanyol – Rayo
Vallecano.

EUROSPORT 1
16:15 – CISCLISM – Cursa Pa-

ris-Nisa, în Franþa.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:

Pogon Szczecin – Ruch Chorzow / 21:15 –
FOTBAL Germania – 2Bundesliga: SC Frei-
burg – RB Leipzig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– Pandurii Tg. Jiu.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia

Chiajna – ACS Poli Timiºoara.
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 1 1 0 0 44-29 29
2. Dinamo 0 0 0 0 36-24 24
3. Pandurii 0 0 0 0 35-26 24
4. Viitorul 1 0 0 1 49-32 23
5. Steaua 0 0 0 0 35-25 22
6. ASA 0 0 0 0 27-21 19

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 1 1 0 0 29-27 19
2. CSMS Iaºi 1 0 0 1 22-27 19
3. CFR Cluj 1 1 0 0 32-25 17
4. Botoºani 1 1 0 0 31-35 16
5. ACS Poli 0 0 0 0 24-35 13
6. Voluntari 1 0 0 1 28-45 12
7. Concordia 0 0 0 0 22-46 9
8. Petrolul 1 0 0 1 17-35 4

„U” Craiova - FC Voluntari 3-0
Au marcat: Ivan 32, 50, Nuno Rocha 70.
FC Botoºani – Petrolul 1-0
A marcat: Vaºvari 72 – pen.
CSMS Iaºi - CFR Cluj 0-2
Au marcat: Bud 20, Dani Coelho 90.
Chiajna - ACS Poli, astãzi, ora 18

Play-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa IPlay-out, etapa I

Universitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC Voluntari oluntari oluntari oluntari oluntari 3-03-03-03-03-0

Au marcat: Ivan 32, 50, Nuno Rocha 70.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 3.000.
Universitatea Craiova: Straton 7 – Dumitraº 7, Acka 7, Kay 7,

Vãtãjelu 7 – Madson 7, Zlatinski 7 – Bancu 7 (70 R. Petre) 6,
Nuno Rocha 7, Ivan 9 (83 Ciocotealã) – Mãzãrache 7 (66 Herghe-
legiu) 6. Antrenor: Daniel Mogoºanu.

FC Voluntari: Balauru 5 – Filipov 4, Novakovici 5, Þâru 5, Bar-
na 5 – Moke 5 – Alcenat 4, L. Rus 5, H. Kone 6 (83 Novac), L.
Iorga 5 (58 Enceanu) 5 – Voduþ 6 (51 Chitoºcã) 5. Antrenor: Ionel
Ganea.

Arbitru: Marius Avram 7.
Cartonaºe roºii: Filipov 40, Alcenat 44.

Start nebun de play-out în Bã-
nie, Craiova ºi Voluntariul nu s-
au tatonat ºi au trecut direct la
ocazii. Mãzãrache le-a irosit pe
primele douã în debut, speriindu-
se de Balauru. Atacantul a greºit
reluarea cu capul la centrarea lui
Ivan ºi a nimerit portarul advers
la o lansare perfectã a lui Rocha
pentru deschiderea scorului. Ilfo-
venii au ripostat temeinic, cu o
barã de la 25 de metri a lui Alce-
nat, haitianul jucând mijlocaº la
debutul pentru Voluntari. N-a fost
timp de respiro ºi Ivan a strãpuns
defensiva adversã pe centru, dar
n-a prins poarta de la marginea
careului mare. Straton a intrat ºi
el în joc, respingând de sub barã
diagonala periculoasã a lui Kone.
Seria ratãrilor a încheiat-o Ivan,
cu o execuþie care-i mai aºeazã
o bilã albã pentru Euro 2016: pre-
luare, rãsucire ºi ºut de la 20 de

Astra – Viitorul 2-0
Au marcat: Gãman 35, Alibec 87.
ASA – Pandurii, astãzi, ora 20.30
Meciul Dinamo – Steaua s-a jucat asearã.

Play-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa IPlay-off, etapa I

Cu o dublã ºi un assist, atacantulCu o dublã ºi un assist, atacantulCu o dublã ºi un assist, atacantulCu o dublã ºi un assist, atacantulCu o dublã ºi un assist, atacantul
de 19 ani a rezolvat aproape de unulde 19 ani a rezolvat aproape de unulde 19 ani a rezolvat aproape de unulde 19 ani a rezolvat aproape de unulde 19 ani a rezolvat aproape de unul
singur meciul cu FC Vsingur meciul cu FC Vsingur meciul cu FC Vsingur meciul cu FC Vsingur meciul cu FC Voluntari, echipãoluntari, echipãoluntari, echipãoluntari, echipãoluntari, echipã
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metri în dreapta lui Balauru. Cea
mai spectaculoasã reprizã a Cra-
iovei de la meciul cu Dinamo s-
a încheiat cu bara lui Nuno Ro-
cha, într-un moment în care Vo-
luntariul avea dublã inferioritate.
Filipov a primit roºu direct dupã
o intrare cu talpa ridicatã la Vã-
tãjelu, iar Alcenat a recepþionat
al doilea galben dupã ce l-a îm-
brãþiºat pe Ivan, care se lansase
într-o cursã teribilã cãtre poarta
lui Balauru.

Ivan,
one man show
Aºa cum era firesc, repriza se-

cundã s-a jucat doar în jumãtatea
Voluntariului. Ivan ºi-a continuat
show-ul ºi dupã pauzã, speculând
serviciul ideal al lui Mãzãrache pe
6 metri pentru 2-0. Craiova a con-
tinuat sã preseze, dar Mãzãrache
a ratat mingea centratã prin faþa

porþii goale. Ivan ºi-a trecut în
cont ºi un assist, deviind spec-
taculos peste linia defensivã a
oaspeþilor pentru reluarea di-
rectã, cu stângul, a lui Nuno
Rocha, care a fãcut 3-0. Cu li-
niºtea asiguratã, oltenii au for-
þat debutul altor doi jucãtori din
generaþia lui Ivan, Robert Pe-
tre ºi Cosmin Ciocotealã pri-
mind cadou, la 18 ani, primele
minute pentru prima echipã a
Craiovei.

Decarul
Beldeanu a dat
lovitura de start
Lovitura de începere a me-

ciului Craiova – Voluntari a fost
datã de gloria Craiovei Maxima,
Auricã Beldeanu, care a împli-
nit 65 de ani cu o zi înainte de
meci. Cel alintat „Vulpea” a
purtat un tricou cu numãrul 10

ºi a fost aclamat de cei 3.000
de spectatori.

Auricã Beldeanu a ajuns la
Universitatea Craiova în 1976,
din divizia B, de la CSM Reºiþa.
A jucat în tricoul alb-albastru al
ªtiinþei timp de 9 ani. Are în pal-
mares douã titluri de campion al

României ºi patru Cupe ale Ro-
mâniei cu Universitatea. În Liga
I are 354 de apariþii ºi 78 de reu-
ºite, iar în Europa a jucat pentru
ªtiinþa în 28 de meciuri, marcând
de 5 ori, golul de la Leeds în vic-
toria cu 2-0 a Craiovei Maxima,
rãmânând celebru.
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