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Mâine se deschide
Târgul de Turism al Olteniei

La Centrul Multifuncþional din Craiova se va desfãºura, timp de trei zile, începând de mâine, prima ediþie
a Târgului de Turism al Olteniei, care va reuni în special expozanþi din regiune, dar ºi din strãinãtate. Potenþialul turistic al zonei va fi pus astfel în valoare în
cadrul unui eveniment de amploare. Deschiderea oficialã va avea loc la ora 10.00, în prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice ºi judeþene. Organizatorii
estimeazã un numãr foarte mare de vizitatori atât din
oraºul Craiova, cât ºi din toatã regiunea Olteniei.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Te lauzi, Popescule, cã ai în biblioteca
ta cãrþi cu autografe de la Arghezi,
Sadoveanu, Marin Sorescu, dar ce folos dacã n-ai ºi de la Becali, Copos, Mihai Stoica ºi Neþoiu.
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Asociaþia „Vasiliada” –
Instituþia anului
în domeniul Asistenþei
Sociale din România
Asociaþia „Vasiliada”, organizaþie neguvernamentalã aflatã sub
patronajul Mitropoliei Olteniei, a
obþinut premiul pentru Instituþia
Anului la Gala Naþionalã a Excelenþei în Asistenþã Socialã. Evenimentul a avut loc, recent, la Ateneul Român din Bucureºti ºi a fost
organizat pentru al treilea an consecutiv de Colegiul Naþional al
Asistenþilor Sociali din România,
cu scopul de a promova profesioniºtii din domeniul asistenþei sociale. La galã au fost nominalizaþi
aproximativ 1.000 de asistenþi sociali, instituþii sociale sau profesioniºti din diverse domenii care susþin asistenþa socialã.
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„Bariera Vâlcii”,
în contra-timp
cu ploaia

Trei anticariate
în Craiova
sau ultima redutã
a înþeleptului
neparvenit
În ultimii ani, transformãrile
majore prin care a trecut ºi municipiul Craiova au lovit ºi în anticariate. Dacã, pânã mai acum
ceva timp, cartea tehnicã, de
specialitate, era la mare cãutare, acum, când industria este
doar o amintire zglobie pentru
cei tineri ºi una tragicã pentru
actualii pensionari, este cãutatã
cartea facilã, de împrumut, siropoasã. Evident, la aºa nivel
cultural al multora, ºi oferta se
conformeazã, dupã cum ne-au
destãinuit doi vechi comercianþi
de profil.
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Redescoperã istoria
anticã ºi medievalã
în noua expoziþie
permanentã a
Muzeului Olteniei!
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OUG privind închiderea localurilor
care nu respectã normele în caz
de incendiu, promulgatã
Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea de aprobare a OUG
care prevede cã Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) poate închide localurile în care constatã încãlcarea reglementãrilor privind siguranþa
la incendiu. Potrivit actului normativ al
Guvernului, atribuþiile Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã au fost extinse în sensul cã inspectorii ISU pot
sigila construcþiile ºi amenajãrile operatorului economic în punctul de lucru
în care constatã încãlcarea reglementãrilor privind siguranþa la incendiu.
Potrivit legislaþiei în vigoare pânã la
data prezentei reglementãri, ISU putea
dispune doar oprirea funcþionãrii ori
utilizãrii construcþiilor sau amenajãrilor, ceea ce nu era de naturã sã garanteze încetarea de fapt a funcþionãrii.
OUG adoptatã de Guvern completeazã
Legea 307/2006 ºi Legea 170/2015 privind apãrarea împotriva incendiilor,
care prevãd ºi alte sancþiuni pentru
nerespectarea normelor privind securitatea la incendiu.

Cod portocaliu de inundaþii
pe Dunãre pânã pe 21 martie
Institutul Naþional de Hidrologie ºi
Gospodãrire a Apelor (INHGA) a emis
un cod portocaliu de inundaþii pe Dunãre. Potrivit avertizãrii emise, codul a
intrat în vigoare ieri la ora 18.00 ºi este
valabilã pânã în data de 21 martie, la ora
18.00. Vizate sunt sectorul Bechet – Zimnicea (judeþele Dolj, Olt, Teleorman)
pentru care existã o avertizare valabilã
pânã pe 18 martie ora 18.00 ºi sectorul
Hârºova-Brãila ºi pe braþele Dunãrii (judeþele Constanþa, Brãila ºi Tulcea), unde
codul portocaliu esta valabil pânã pe 21
martie. “Începând cu data de 16.03.2016,
ora 18:00, se ridicãAvertizarea Hidrologica cod portocaliu de pe Dunãre pentru
sectorul aval S.H.E.N. Porþile de Fier –
amonte Bechet (judeþele Mehedinþi ºi
Dolj)” informeazã INHGA. De asemenea,
INHGA a emis ºi o avertizare de cod galben, “pe sectorul Calafat – amonte Bechet (judeþul Dolj), în intervalul
16.03.2016,ora18.00–18.03.2016,ora6.00,
pe sectoarele Zimnicea-Hârºova ºi aval
Brãila ºi pe braþul Borcea (Cãlãraºi-Vadu
Oii) – judeþele Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, Galaþi ºi Tulcea valabile pânã 21 martie, ora 18.00”.
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Codruþa Kovesi: Dosarele ANRP erau la DNA
când am preluat mandatul dar nu se lucra în ele
Procurorul ºef al DNA a declarat,
ieri, cã dosarele privind activitatea Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor existau pe rolul DNA
atunci când a preluat conducerea, însã
nu se lucra în ele ºi cã în prezent sunt
verificate alte 200 de despãgubiri. “La
momentul preluãrii mandatului aceste
dosare erau în DNA. A fost un caz cu
un vicepreºedinte al ANRP, Remus
Baciu, instrumentat de DNA. Atunci
au fost ridicate mai multe dosare de la
ANRP. Vã pot spune cã nu a umblat
nimeni în acele dosare. Acesta este
motivul pentru care aceste dosare au
apãrut din 2014, pentru cã, deºi erau
acolo, nu se lucra în ele”, a declarat
Laura Codruþa Kovesi, într-o emisiune a publicaþiei “Adevãrul”, întrebatã
fiind despre cauzele privind despãgubirile ilegale acordate de ANRP.
Procurorul ºef al DNA susþine cã
pe parcursul anchetelor s-a constatat cã, în majoritatea cauzelor, persoa-

nele care au participat la comiterea
infracþiunilor sunt aceleaºi, explicând
totodatã cã procurorii DNA investigheazã încã 200 de dosare de despãgubiri asupra cãrora exista suspiciuni. “Dacã analizãm tipologiile din
aceste dosare o sã observãm cã intermediarii între proprietarii care
aveau de rãscumpãrat proprietãþi ºi
angajaþii ANRP, sunt aceleaºi persoane. Daca erai pe locul trei pe listã,
la fiecare ºedinþã ANRP venea cineva sã zicã cã persoane respectivã e
bolnavã ºi cã are prioritate. Sunt
aceiaºi intermediari ºi aceiaºi membri
ANRP , în majoritate. Sunt sume de
milioane de euro, prejudiciile la stat
sunt foarte mari. În prezent avem de
verificat peste 200 de dosare de retrocedãri. E o perioadã de timp limitatã, cea în care au fost comise faptele, dupã înfiinþarea ANRP pânã în
2011 - 2012”, a mai precizat procurorul ºef al DNA.

Guvernul a adoptat o Ordonanþã de Urgenþã pentru accelerarea
procesului de construire a infrastructurii de transport
Simplificarea procesului de emitere a autorizaþiilor de construire, a scoaterii terenurilor expropriate din circuitul agricol/forestier ºi scurtarea
termenelor de emitere a avizelor ºi acordurilor din
certificatele de urbanism sunt þintele unei OUG
referitoare la infrastructurã adoptatã de Guvern.
Ordonanþa de urgenþã adoptatã, ieri, de Guvern
prevede o serie de mãsuri pentru accelerarea implementãrii proiectelor de infrastructurã de transport transeuropeanã cu scopul adoptãrii unor reglementãri care îºi propun sã scurteze termenele ºi
sã simplifice procesul de autorizare a lucrãrilor de
construcþii ºi, implicit, sã elimine unele blocaje în
implementarea proiectelor care asigurã interconectivitatea între reþeaua de transport de interes naþional/regional cu cea europeanã. “Actul normativ
are în vedere, la realizarea lucrãrilor la proiectele
de infrastructurã de transport transeuropeanã, simplificarea procesului de emitere a autorizaþiilor de
construire prin scurtarea termenelor pentru emiterea avizelor/acordurilor sau, dupã caz, a avizelor
de amplasament prevãzute în certificatele de urbanism ºi de simplificarea procedurilor de scoatere a

terenurilor situate pe coridorul de expropriere din
circuitul agricol/forestier”, se aratã într-un comunicat al Executivului.
Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în Cartea Funciarã, cu încadrarea directã în categoria de folosinþã pentru care au fost
achiziþionate, cu îndeplinirea ulterioarã a condiþionalitãþilor de cãtre beneficiarul proiectului, proces
ce se va realiza pe loc ºi nu în termen de 6 luni, aºa
cum e în prezent. Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împãdurite din circuitul forestier
vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data
depunerii cererii de eliberare, dacã aceste terenuri
sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructurã de transport transeuropeanã. Obligaþia pentru constructor rãmâne de a obþine avizul
final prevãzut de lege.
De asemenea, prin OUG se asigurã valabilitãþii
certificatelor de urbanism/avizelor/acordurilor/autorizaþiilor pânã la recepþia finalã a lucrãrilor, se
îmbunãtãþesc cerinþele prevãzute de lege privind
urbanismul ºi documentaþiile urbanistice în cazul
traseelor infrastructurii traseuropene, incluse în

reþeaua TEN-T Core ºi de pe reþeaua TEN-T Comprehensive. Sursa citatã precizeazã cã sumele aferente disputelor rezultate din contractele de execuþie a lucrãrilor vor putea fi achitate în baza unor
scrisori de garanþie bancarã.
“Aceastã mãsurã are scopul sã conducã la evitarea blocajului proiectelor, determinat de amânarea plãþilor pânã la obþinerea deciziilor definitive ºi
irevocabile”, spune documentul Guvernului.
Actul normativ mai prevede ca plãþile în avans,
efectuate ºi nejustificate prin bunuri livrate, lucrãri
executate ºi servicii prestate pânã la sfârºitul anului, în condiþiile prevederilor contractuale, sã fie
recuperate de cãtre beneficiar ºi restituite bugetului cu perceperea de dobânzi, majorãri sau penalitãþi de întârziere. Totodatã, se asigurã cadrul legal
privind continuitatea procesului de realizare a documentaþiilor tehnico-economice aferente infrastructurii de transport transeuropeanã, prin includerea la finanþare cu prioritate a serviciilor de elaborare a acestor documentaþii ºi se are în vedere
faptul cã aceste investiþii au caracter multianual,
se mai aratã în comunicatul Guvernului..

Iohannis merge la reuniunea
Drumul care va conecta noul pod peste Canalul
Dunãre – Marea Neagrã cu DN 39, deschis traficului Consiliului European de la Bruxelles
ªoseaua de conectare a noului
pod rutier ce traverseazã Canalul
Dunãre – Marea Neagrã cu DN 39
Constanþa – Mangalia, prevãzutã a
prelua traficul greu, este gata pentru a fi deschisã traficului rutier, a
anunþat CN Administraþia Porturilor Maritime SA. „Aceasta va prelua traficul rutier, inclusiv traficul
greu, pe o variantã alternativã ºi va
conecta Autostrada 4 cu DN 39A
ºi, în continuare, cu DN 39, pânã la
intrarea spre Eforie Nord”, spun reprezentanþii CN APM SA. Au fost
realizate elementele de siguranþa
circulaþiei - marcaje, parapete, un
nou sens giratoriu, semnalizare rutierã etc., iar pe segmentul de drum
care traverseazã localitatea Agigea,
breteaua rutierã a fost dotatã pe
ambele laturi cu panouri fonoabsorbante pentru protecþia fonicã a locuitorilor din cartierele apropiate.
Noul pod rutier care traverseazã Canalul Dunãre - Marea Neagrã
la Agigea ºi face legãtura între DN
39 ºi A4, evitând trecerea prin localitãþile Lazu ºi Agigea, cel mai
mare pod rutier de tip hobanat din
România, a fost deschis circulaþiei
în luna octombrie a anului trecut.
Podul, care traverseazã Canalul
Dunãre - Marea Neagrã, la Agigea,

la câteva sute de metri în aval de
cel vechi – cel care fãcea legãtura
cu DN 39 Constanþa – Mangalia,
este o investiþie finanþatã prin Programul Operaþional Sectorial în
Transporturi (POS-T 2007 - 2013)
din fonduri structurale ale Uniunii
Europene ºi de la bugetul statului.
Podul are o lungime totalã de 360
metri, o deschidere centralã de 200
metri, iar lãþimea podului este de
17,4 metri, permiþând circulaþia pe 4
benzi. Înãlþimea liberã sub tablierul
podului în axul Canalului Dunãre Marea Neagrã este de 18,4 metri.
Pilonii de pe maluri care susþin tablierul podului prin fascicule de
hobane au o înãlþime de 66 metri
deasupra nivelului mãrii.
Valoarea totalã a contractului de
finanþare al întregului proiect „Pod
rutier la km 0+540 al Canalului Dunãre - Marea Neagrã ºi lucrãri aferente infrastructurii rutiere ºi de
acces în Portul Constanþa” a fost
de 191.797.112 lei. Lucrãrile au început în vara anului 2010 (iulie),
dupã ce au fost întârziate mai bine
de jumãtate de an de la data programatã din cauza contestaþiilor
depuse la procedurile de atribuire
a lucrãrilor ºi a selectãrii consultantului.

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa la reuniunea Consiliului
European care are loc în zilele de 17
ºi 18 martie la Bruxelles, potrivit unui
comunicat de presã emis ieri de Administraþia Prezidenþialã. Iohannis
merge la Bruxelles dupã ce premierul Dacian Cioloº a participat la o
reuniune informalã a Consiliului European, la începutul lunii, unde a
avut ºi o întâlnire cu preºedintele
Consiliului, Donald Tusk.
Potrivit programului oficial, reuniunea va începe azi dupã-amiazã cu
un schimb de opinii cu preºedintele
Parlamentului European, Martin

Schulz. Principala temã a Consiliului o reprezintã problema migraþiei.
ªefii de stat ºi de guverne vor dezbate propunerile avansate de Turcia pe aceastã temã la reuniunea informalã de la începutul lunii martie.
Mâine dimineaþã liderii europeni se
vor întâlni cu premierul turc, Ahmet
Davutoglu. Problema aderãrii Turciei la Uniunea Europeanã nu este
încã “pe ordinea de zi”, în pofida
discuþiilor în curs care vizeazã deblocarea negocierilor în cadrul definitivãrii acordului privind criza migraþiei, a avertizat, ieri, Angela Merkel, citatã de Le Figaro.
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„Bariera Vâlcii”,
în contra-timp cu ploaia
Doar ploaia mai stã în calea ºantierului de pe Bariera Vâlcii. Cu un viceprimar care
petrece zi-luminã printre utilajele Tel Drum pentru a nu se pierde timp, lucrarea pare cã a
luat-o din loc. Nu s-a turnat deocamdatã asfaltul, ci se pregãteºte terenul.
Înarmat cu rãbdare, viceprimarul Craiovei, Dan Daºoveanu, îºi
petrece aproape toatã ziua pe ºantierul din Bariera Vâlcii. Ori de câte
ori îl suni, viceprimarul îþi spune
cã se aflã pe teren. „De ce trebuie
sã staþi acolo chiar în fiecare zi?”,
l-am întrebat, ieri, când din nou
inspecta lucrarea. „Pentru cã s-a
dovedit cã este mai bine aºa”, a
rãspuns Daºoveanu. Din tonul vocii, ne-am dat seama cã era o zi
dintr-acelea reci, care nu semãnau
deloc cu martie, ci mai degrabã cu
ianuarie, când poate ar fi preferat

biroul sãu decât ºantierul pe care
se aflã de câteva sãptãmâni.

Normã pe ºantier:
100 de metri pe zi
Beneficiind ºi de asistenþa permanentã din partea viceprimarului,
prezent la faþa locului, constructorul Tel Drum – care a înlocuit de
la sfârºitul anului firma Imob Lux
Construct – pare cã ºi-a luat rolul
în serios ºi a pus umãrul la treabã.
În acest moment, lucrarea a ajuns
la stadiul de pregãtire a terenului,
urmând ca apoi sã se toarne asfal-

tul. „Se lucreazã bine. Acum pregãtim terenul ºi avansãm cu o porþiune de câte 100 de metri pe zi,
adicã în fiecare zi se realizeazã câte
un tronson mic. Oamenii s-au mai
liniºtit pentru cã au vãzut ºi ei cã
se lucreazã acum”, a declarat Daºoveanu.

Balast ºi piatrã spartã
pe pãmânt uscat
Lucrarea de pregãtire a terenului pe Bariera Vâlcii depinde, în
opinia autoritãþilor, de doi factori.
Pe de o parte þine de structura pãmântului pe care se aºeazã stratul de balast ºi piatrã spartã, care
este baza asfaltului. „Se sapã la o
adâncime de 30 de centimetri, în
cel mai fericit caz. Când însã dãm
de pãmânt umed, atunci se sapã
ºi mai adânc. Au fost multe porþiuni unde a trebuit sã se ajungã
la o adâncime de 1-1,30 de metri
ca sã se gãseascã terenul uscat
ºi potrivit. Dacã este umed, nu

Peste 3 tone de legume ºi fructe,
confiscate în urma unei razii prin pieþe
Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice
au organizat, marþi, 15 martie a.c., în
pieþele ºi târgurile din judeþul Dolj, dar
ºi din Craiova, o acþiune pentru prevenirea ºi combaterea faptelor de evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de comerþ din domeniul „comercializãrii legumelor – fructelor”. Oamenii legii au
verificat 13 persoane juridice ºi persoane fizice autorizate, precum ºi mai multe
mijloace de transport marfã.
În urma neregulilor constatate,
poliþiºtii au aplicat 8 sancþiuni contravenþionale în valoare de 22 000 lei.
De asemenea, potrivit IPJ Dolj, oamenii legii au confiscat peste 3 tone
legume ºi fructe în valoare de peste

5.000 lei, pentru care deþinãtorii nu
aveau documentele prevãzute de lege.
Astfel, în urma controlului efectuat
în Piaþa Chiriac din Craiova, poliþiºtii
au identificat o persoanã fizicã, care
a comercializat cantitatea de 430 kg
legume-fructe, pentru care nu a deþinut documente care sã ateste provenienþa legalã a acesteia.
„Bãrbatul respectiv a fost sancþionat contravenþional cu suma de
5.000 lei, dispunându-se totodatã
confiscarea cantitãþii de 430 kg legume-fructe comercializatã fãrã documente, în valoare de 750 lei”, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

se pune balastul ºi piatra spartã”,
a menþionat viceprimarul Craiovei.
În acest caz, din cauza umezelii
solului, strada ar risca sã se vãlureascã.

Cu ochii pe prognoze
Cea mai mare presiune o ridicã ploaia. Autoritãþile au declarat
cã stau cu ochii pe prognoze ca
sã prindã zilele în care nu cad
precipitaþii ºi sã avanseze mai
mult cu lucrarea. „Pânã miercurea viitoare este vreme bunã ºi
putem sã lucrãm, apoi urmeazã
douã zile de ploi. Problema este
ºi cât de mult plouã. Dacã precipitaþiile sunt de 45 de litri pe metru pãtrat, cum au fost în ultimele zile, atunci trebuie sã aºteptãm pânã se usucã pãmântul. Lucrarea stagneazã fiindcã nu ne
permitem sã punem suportul pentru asfalt pe un teren nepregãtit”,
este de pãrere Daºoveanu.

La o zi de ploaie
se aºteaptã trei
Dupã o zi de ploaie, constructorul de pe „Bariera Vâlcii” trebuie sã aºtepte trei ca sã se usuce
pãmântul. Însã, dacã vremea va
fi frumoasã, iar ploile vor fi slabe, toatã strada va fi pregãtitã pentru turnarea asfaltului în maximum
o sãptãmânã. „Mai depinde ºi de
ce mai gãsim în subteran. Dar,
oricum, sãptãmâna viitoare vom
reuºi sã o pregãtim ºi sã începem
sã turnãm asfaltul”, a explicat viceprimarul. Pentru o mai bunã
aderenþã la sol, Primãria Craiova
a solicitat constructorului sã asfalteze strada dintr-o singurã bucatã, ºi nu pe tronsoane. Însã asfaltarea este partea mai uºoarã a
lucrãrii, autoritãþile locale fiind
optimiste cã se va termina mult
mai repede.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Condamnat la 11 ani de puºcãrie
pentru viol, tâlhãrii ºi furturi
Tânãrul de 21 de ani, din comuna doljeanã Rojiºte, arestat preventiv la jumãtatea lunii septembrie anul trecut, pentru
viol, douã tâlhãrii ºi douã furturi, a fost condamnat. Tânãrul, cioban, a intrat peste trei
bãtrâne, douã din Bârca ºi una din Giurgiþa, le-a furat diverse bunuri ºi bani ca sã
aibã pentru bãuturã, iar pe una dintre victime, în vârstã de 77 de ani, a ºi violat-o,

iar pentru aceste fapte a primit o pedeapsã totalã de 11 ani ºi 4 luni închisoare. Sentinþa a fost pronunþatã pe fond de Judecãtoria Segarcea, iar inculpatul a declarat
apel, care se va judeca la Curtea de Apel
Craiova, primul termen fiind stabilit pentru 29 aprilie a.c. Marþi, 15 martie a.c., judecãtorii Curþii de Apel Craiova l-au menþinut pe inculpat dupã gratii.

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

Reamintim cã, în luna septembrie a anului trecut, reprezentanþii
IPJ Dolj, anunþau faptul cã, în urma
investigaþiilor efectuate, poliþiºtii din
cadrul Poliþiei oraºului Segarcea stabiliserã cã Narcis Florin Florea, de
21 de ani, din comuna Rojiºte, judeþul Dolj, este autor a douã tâlhãrii. Poliþiºtii specializaþi în investigaþii criminale l-au prins pe doljean
în localitatea unde a copilãrit, respectiv comuna Bârca, iar extinzând
cercetãrile pentru documentarea
activitãþii infracþionale a acestuia au
mai reþinut în sarcina lui încã o infracþiune de furt ºi una de viol.

Astfel, din investigaþiile poliþiºtilor Secþiei 14 de Poliþie Ruralã
Bârca a reieºit faptul cã Narcis
Florin Florea, cioban de meserie,
dupã ce a stat plecat cu oile câteva luni, a revenit acasã. Neavând
bani de bãuturã, s-a gândit cã poate sã „dea atacul” în casa unor
bãtrâne, aºa cã a intrat, noaptea,
în casa Ioanei B., de 61 de ani,
din Giurgiþa, de unde a furat bani
ºi bunuri, pe care ºi luat bãuturã.
Duminicã, 13 septembrie 2015, a
plecat în comuna Bârca, unde a
crescut ºi ºtia de fostele vecine
cã sunt bãtrâne ºi locuiesc singu-

re, astfel cã, în noaptea de duminicã spre luni, a pãtruns fãrã drept
mai întâi în locuinþa Floarei G., de
90 de ani, de unde a furat bani, sa dus la cârciuma din sat, s-a îmbãtat, apoi a intrat ºi peste Alexandra I., de 77 de ani, tot fostã vecinã ºi dupã ce a furat ce a gãsit
prin casã, a ºi violat-o pe femeie.
„Suspectul a agresat douã dintre victime, cãrora le-a sustras un
telefon mobil, bunuri de uz casnic ºi aproximativ 800 lei, în total. De asemenea, prin constrângere fizicã ºi ameninþãri a întreþinut raport sexual cu femeia în
vârstã de 77 de ani”, a precizat,
la momentul respectiv, agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. În
baza probatoriului administrat, tânãrul a fost reþinut, pe bazã de
ordonanþã emisã de procurorul de
caz din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea, pentru 24 de ore, iar în aceeaºi searã
a fost prezentat Judecãtoriei Segarcea care i-a emis mandat de
arestare preventivã pe o perioadã
de 30 de zile pentru comiterea infracþiunilor de furt, tâlhãrie ºi viol.
Mãsura a fost prelungitã ulterior
de instanþã.

A recunoscut comiterea
faptelor
Între timp, procurorii au finalizat cercetãrile, iar pe 9 octombrie
2015 s-a înregistrat la Judecãtoria
Segarcea dosarul în care Narcis
Florin Florea a fost trimis în judecatã pentru o infracþiune de viol,
douã infracþiuni de furt calificat ºi
douã de tâlhãrie calificatã. Tânãrul
a recunoscut în faþa judecãtorilor
comiterea faptelor ºi a cerut sã
beneficieze de prevederile legale
vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã. În aceste condiþii, procesul pe fond s-a încheiat
pe 21 ianuarie 2016, când instanþa
a pronunþat sentinþa.
Tânãrul a fost gãsit vinovat de
toate infracþiunile reþinute în sarcina sa ºi a fost condamnat la o pedeapsã totalã de 11 ani ºi 4 luni închisoare cu executare: „În baza art.
40 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp

aplicã inculpatului FLOREA NARCIS FLORIN pedeapsa cea mai
grea de 8 ani închisoare la care
adaugã un spor de 1/3 ( 3 ani ºi 4
luni închisoare) din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul sã execute în total 11 ani ºi 4
luni închisoare în regim de detenþie”, se aratã în hotãrârea instanþei.
În plus, judecãtorii au stabilit cã
inculpatul trebuie sã achite, în total, cu titlu de daune morale ºi
materiale cãtre pãrþile civile, suma
de 34.740 lei ºi 1.410 lei cheltuieli
judiciare. Hotãrârea nefiind definitivã, inculpatul a declarat apel, care
s-a înregistrat la Curtea de Apel
Craiova, primul termen fiind stabilit pentru 29 aprilie a.c. Între timp,
marþi, 15 martie a.c., Curtea de
Apel Craiova a menþinut arestarea
preventivã a inculpatului, care este
încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova de la trimiterea în judecatã.

Procurorul Ionuþ Spiridon
Acþiuni ale poliþiºtilor craioveni
este noul ºef DIICOT Craiova
pentru prevenirea furturilor
din genþi ºi buzunare

Serviciul Teritorial Craiova al Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DIICOT) are un nou
ºef. Secþia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii a hotãrât, în ºedin-

þa din 16 februarie a.c., „numirea în funcþia
de procuror ºef al Serviciului Teritorial Craiova din cadrul Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism, a domnului procuror SPIRIDON
IONUÞ CIPRIAN, pe o perioadã de 3 ani,
începând cu data de 17.02.2016”, dupã
cum se aratã pe site-ul instituþiei.
Hotãrârea a fost luatã întrucât
s-a încheiat ºi cel de-al doilea mandat pe care l-a
avut la conducerea DIICOT
Craiova procurorul Adrian Glugã. La rândul
sãu, Adrian Glugã este în prezent delegat sã
ocupe funcþia de
ºef al Biroului de
combatere a traficului de persoane ºi migranþi
din cadrul Structurii Centrale a
DIICOT.

Poliþiºtii din cadrul Biroului Investigaþii
Criminale Craiova ºi Secþiilor Urbane de Poliþie au organizat, marþi, în municipiul Craiova, o acþiune pentru prevenirea ºi combaterea furturilor din genþi ºi buzunare. Astfel,
poliþiºtii au fost prezenþi în locurile aglomerate din municipiu, în Centrul Vechi, Piaþa Centralã, Piaþa Craioviþa Nouã, centrele comerciale, dar ºi în mijloacele de transport în
comun, unde au desfãºurat activitãþi preventive de informare a cetãþenilor ºi
conducãtorilor mijloacelor de transport
în comun în vederea adoptãrii unei conduite preventive în timpul deplasãrii, pentru a nu deveni victime ale hoþilor.
Totodatã, craiovenii au fost îndrumaþi sã sesizeze poliþiºtii de fiecare datã
când iau la cunoºtinþã de sãvârºirea unei
fapte de naturã penalã. Tot în cadrul
activitãþilor desfãºurate, poliþiºtii au
identificat-o ºi pe Somna P., de 23 de
ani, din Craiova, care, în data de 29
septembrie 2015, în timp ce se deplasa pe strada „A.I. Cuza”, din Craiova,

a sustras din geanta Lucianei N., de 31 de
ani, din Craiova, un telefon mobil. Prejudiciul cauzat, în valoare de 1.000 lei, a fost
recuperat ºi restituit pãrþii vãtãmate. Oamenii legii continuã cercetãrile pentru stabilirea
întregii activitãþi infracþionale a suspectei, a
precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.
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Normele de aplicare a Legii autismului
au intrat în dezbatere publicã
Dupã o îndelungã aºteptare, normele de
aplicare a Legii autismului nr. 151/2010 au fost
publicate pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii ºi
se aflã în dezbatere publicã. Potrivit normelor, fiecare persoanã diagnosticatã cu tulburare de spectru autist (TSA) ºi tulburãri de
sãnãtate mintalã asociate beneficiazã de ser-

În anul 2010 a fost aprobatã
Legea nr. 151 privind serviciile
specializate integrate de sãnãtate,
educaþie ºi sociale adresate persoanelor cu tulburãri din spectrul
autist ºi cu tulburãri de sãnãtate
mintalã asociate, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, actul
normativ asigurând cadrul legal
pentru depistarea activã precoce
ºi diagnosticul de specialitate al
copiilor cu tulburare de spectru
autist ºi tulburãri de sãnãtate mintalã asociate. Iar prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.
151/2010 vor fi definite serviciile
specializate integrate de sãnãtate,

vicii de sãnãtate medicale ºi conexe actului
medical prevãzute în pachetul de servicii de
bazã, în condiþiile contractului-cadru privind
condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în limita fondurilor aprobate prin legea
bugetului de stat.

educaþie ºi sociale, echipa multidisciplinarã implicatã în acordarea acestora, precum ºi modalitatea de finanþare a fiecãrui serviciu în parte.

Unde vor fi acordate serviciile
specializate de sãnãtate
ºi educaþie

Serviciile specializate integrate
de sãnãtate, educaþie ºi sociale
adresate persoanelor cu tulburãri
de spectru autist ºi cu tulburãri de
sãnãtate mintalã asociate vor putea fi acordate în cadrul clinicilor
de psihiatrie pediatricã sau de psihiatrie a copilului ºi adolescentu-

lui, centrelor de sãnãtate mintalã
pentru copii sau mixte, cabinetele
medicilor de familie, secþiilor sau
compartimentelor cu paturi de psihiatrie pediatricã din cadrul spitalelor de psihiatrie, pediatrie sau spitalelor generale care au astfel de
secþii sau compartimente, cabinetelor individuale de psihiatrie pediatricã sau de psihiatrie a copilului ºi adolescentului, instituþiilor
private precum cabinete private de
psihiatrie, psihologie, asociaþii, fundaþii, instituþii educaþionale, instituþii care furnizeazã servicii sociale
conform Legii nr. 292/2011, inclusiv în cadrul serviciilor prevãzute de Legea nr. 272/2004 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi în mediul de
dezvoltare al persoanei, precum ºi
alte instituþii publice sau private
care furnizeazã la nivel comunitar servicii specializate persoanelor cu TSA ºi tulburãri de sãnãtate mintalã asociate.

Depistarea precoce
se efectueazã la copiii
cu vârsta cuprinsã între 0 ºi 3 ani

Depistarea precoce se realizeazã prin intermediul screening-ului
tulburãrilor de spectru autist ºi tulburãrilor de sãnãtate mintalã aso-

ciate ºi reprezintã un serviciu profesional medical efectuat de cãtre
medicul de medicinã de familie.
Depistarea precoce se efectueazã
pentru întreaga populaþie pediatricã cu vârsta cuprinsã între 0 ºi 3
ani ºi se realizeazã pe baza unui
chestionar tip screening, care va
fi aplicat la evaluãrile periodice
efectuate obligatoriu la 12, 18, 24,
36 de luni de medicul de familie la
care este înregistrat copilul.
Diagnosticul de autism infantil,
tulburare de spectru autist ºi sindromul Asperger, diagnosticul altor tulburãri de sãnãtate mintalã
asociate este stabilit de medicul
specialist conform criteriilor europene în domeniu. Evaluarea psihiatricã ºi diagnosticul psihiatric sunt
realizate de medicul specialist în
specialitãþile psihiatrie pediatricã ºi
în specialitãþile care au fost asimilate acesteia. Serviciile educaþionale pentru persoanele cu tulburãri

de spectru autist ºi cu tulburãri de
sãnãtate mintalã asociate se organizeazã sub forma învãþãmântului
special, special integrat ºi incluziv
pentru toate nivelurile de învãþãmânt, diferenþiat în funcþie de tipul ºi gradul de dizabilitate.
Învãþãmântul special ºi special
integrat este organizat, de regulã,
ca învãþãmânt cu frecvenþã. ªcolarizarea copiilor sau elevilor cu
TSA se face în grupe sau clase din
unitãþi de învãþãmânt de masã, de
tip incluziv, în grupe sau clase speciale din unitãþi de învãþãmânt de
masã, de tip incluziv, în grupe sau
clase din unitãþi de învãþãmânt special, în centre ºcolare pentru educaþie incluzivã. Durata ºcolarizãrii
copiilor cu tulburãri de spectru
autist ºi tulburãri de sãnãtate mintalã asociate poate fi mai mare decât cea precizatã prin Legea educaþiei naþionale 1/2011.
RADU ILICEANU

Asociaþia „Vasiliada” – Instituþia anului
în domeniul Asistenþei Sociale din România
Asociaþia „Vasiliada”, organizaþie neguvernamentalã aflatã sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a
obþinut premiul pentru Instituþia Anului la Gala
Naþionalã a Excelenþei în Asistenþã Socialã. Evenimentul a avut loc, recent, la Ateneul Român din
Bucureºti ºi a fost organizat pentru al treilea an
consecutiv de Colegiul Naþional al Asistenþilor
Sociali din România, cu scopul de a promova profesioniºtii din domeniul asistenþei sociale. La galã au
fost nominalizaþi aproximativ 1.000 de asistenþi
sociali, instituþii sociale sau profesioniºti din diverse
domenii care susþin asistenþa socialã.
La categoria „Instituþia anului” au fost
nominalizate 70 de instituþii cu caracter
social din România, iar în urma deciziei
juriului, premiul a fost câºtigat de Asociaþia „Vasiliada”. «Lucrarea Asociaþiei
„Vasiliada” reprezintã expresia purtãrii
de grijã a Mitropoliei Olteniei faþã de
semenii aflaþi în dificultate din Sud-Vestul Romaniei. Mulþumim tuturor acelora
care vãd în „Vasiliada” locul unde pot
sã înfãptuiascã binele ca expresie a iubirii aproapelui!», a declarat pr. Adrian Stãnulicã, preºedintele „Vasiliada”, la momentul decernãrii premiului.
Asociaþia „Vasiliada” a devenit, în cei 15
ani de activitate socialã, una dintre cele mai

reprezentative organizaþii nonguvernamentale din Oltenia, oferind servicii sociale pentru numeroase categorii de persoane aflate în dificultate, precum: copii aflaþi în situaþii de risc, tineri cu dizabilitãþi, persoane vârstnice sau fãrã adãpost, persoane de
etnie romã sau persoane aflate in cãutarea
unui loc de muncã.
De asemenea, Asociaþia „Vasiliada” a iniþiat numeroase parteneriate cu instituþii publice si private pentru a dezvolta proiecte
ºi campanii, la care s-au alãturat ºi numeroase persoane publice, precum Baroneasa Emma Nicholson de Winterbourne,
Paula Seling, Tudor Gheorghe, Felicia Filip, Liana Stanciu, Cristian Mihãilescu,

Ducu Bertzi, Nataºa Raab, Diana Þugui.
«Vasiliada Sfantului Vasile cel Mare trãieºte ºi astãzi prin lucrarea „Vasiliadei”,
în duhul temerii de Dumnezeu ºi al slujirii
aproapelui. Felicitãm ostenitorii Asociaþiei
„Vasiliada” ºi rugãm pe Bunul Dumnezeu
sã îi întãreascã în lucrarea lor binefãcãtoare», a subliniat Înaltpreasfinþitul acad. dr.
Irineu, Mitropolitul Olteniei ºi preºedintele
de onoare al Asociaþiei „Vasiliada”.
În ultimul an, activitatea Asociaþiei
„Vasiliada” poate fi rezumatã în cifre
astfel: 3.000 de beneficiari direcþi, 18
aºezãminte ºi proiecte sociale, 124 de
angajaþi ºi voluntari ºi peste 40 de parteneriate comunitare.
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Mâine se deschide Târgul de Turism al Olteniei
La Centrul Multifuncþional din Craiova se va desfãºura, timp de
trei zile, începând de mâine, prima ediþie a Târgului de Turism al
Olteniei, care va reuni în special expozanþi din regiune, dar ºi din
strãinãtate. Potenþialul turistic al zonei va fi pus astfel în valoare în
cadrul unui eveniment de amploare. Deschiderea oficialã va avea loc
la ora 10.00, în prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice ºi
judeþene. Organizatorii estimeazã un numãr foarte mare de vizitatori
atât din oraºul Craiova, cât ºi din toatã regiunea Olteniei.

Expozanþii vor promova: turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, turismul medical, destinaþiile exotice, croazierele ºi turismul de aventurã. Din
ofertele companiilor prezente la târg nu lipsesc asigurãrile medicale ºi de cãlãtorie, organizãrile de evenimente private ºi corporate, precum ºi accesoriile ºi gadget-urile
necesare în orice cãlãtorie. Evenimentul
se doreºte a fi ºi un loc de discuþii privind
posibilitãþile de investiþii în regiune. „Fiecare dintre noi aºteptãm cu bucurie sosirea vacanþei. Ne gândim la vacanþã ca la
un binemeritat premiu, iar opþiunile pentru
destinaþii sunt din ce în ce mai variate. Ne
gândim la vacanþã ca la un binemeritat premiu, iar opþiunile pentru destinaþii sunt din
ce în ce mai variate. Informarea ºi alegerea devin unoeri dificile, datoritã ritmului
alert în care trãim, ce ne lasã pre puþin
timp de cãutare. Acest târg le oferã celor
ce îºi planificã vacanþa pentru 2016 posibilitatea sã descopere noi destinaþii turistice.
Vor putea astfel alege din multitudinea de
pachete de vacanþã, profitând de reducerile masive oferite de agenþiile de turism pentru rezervãrile efectuate la timp”, a subliniat Valentina Pandia, organizatorul Târgului de Turism al Olteniei.

mului : ºase agenþii de turism, hoteluri ºi
restaurante, companii aeriene, asociaþii de
turism, sisteme de rezervãri, centre de evenimente, companii de asigurãri, teatre ºi muzee, companii de recrutare în industria turismului. Programul de vizitare va fi în intervalul orar 10.00 – 18.00. Pe lângã cei
patru operatori din România, vor fi prezenþi
ºi reprezentanþi din Bulgaria, Serbia ºi Spania. Astfel se oferã posibilitatea promovãrii
ofertelor turistice ºi peste hotare. „Vizitatorii vor avea parte de o mulþime de oferte
speciale pentru vacanþele din 2016, vor
putea participa la tombole ºi la sesiuni de
prezentãri ºi conferinþe organizate în incinta târgului...”, a mai spus Valentina Pandia. Grupurile organizate ce viziteazã târgul vor avea parte ºi de un tur al oraºului,
în care sunt incluse muzeele din localitate. Intrarea va fi gratuitã, face parte tot
din campania de promovare a zonei noastre turistice ºi culturale. Se va organiza
ºi o bursã a locurilor de muncã în turism.
Manifestarea se va derula pe tot parcursul perioadei de desfãºurare a târgului. Expozanþii pot profita de moment ºi pot recruta din rândul celor care vor vizita târgul ºi vor dori sã lucreze în industria turismului din Germania.

Un tur al oraºului ºi intrãri
gratuite la muzee

Un „Pod
al Îndrãgostiþilor”

Expozanþii prezenþi acoperã toatã paleta
de operatori ce activeazã în industria turis-

Va fi montat ºi un “Pod al Îndrãgostiþilor”, urmând exemplul unor construcþii si-

milare din marile oraºe: Paris, Koln, Sankt
Petersburg, Londra, Roma, Veneþia. La finalul evenimentului, organizatorii vor dona
acest pod, municipiului Craiovei ºi locuitorilor acestui mare oraº universitar. În
mod cert, misteriosul pod va deveni un nou
obiectiv turistic de interes. “Dupã terminarea târgului de turism, “Podul Îndrãgostiþilor” va fi donat Primãriei Craiova, cu
propunerea de fi amplasat într-un loc public ºi valorificat ca obiectiv turistic al
oraºului. Aceastã construcþie, prin ineditul sãu, va aduce un numãr mare de vizitatori la Târg ºi dupã. Ne aºteptãm sã trezeascã interesul unui numãr cât mai mare
de tineri. Pe de altã parte, expozanþii sunt
pregãtiþi sã valorifice acest moment cu
oferte speciale de vacanþe pentru tinerii îndrãgostiþi ºi pentru luna de miere”, ne-au
mai precizat organizatorii manifestãrii.

O plimbare cu balonul
deasupra oraºului...
În parcarea din fata centrului expoziþional, pe lângã autocarele ºi microbuzele
operatorilor agenþiilor de voiaj, ºi-a anunþat prezenþa un expozant cu un balon cu
aer cald. Cu un diametru de 7 m, acesta
va efectua curse pe verticalã pânã la înãlþimea de 100 m. Organizatorii ne-au mãrturisit ca interesul este enorm, deja biletele pentru aceste curse cu balonul au fost
epuizate. “Sun create premisele desfãºurãrii unui eveniment de amploare, ce poate
deveni un reper important în eforturile
operatorilor din turism din regiunea Olteniei de ase promova ºi a pune în valoare
potenþialul turistic al zonei...”, au mai
spus organizatorii.

Chimpex a semnat cu BCR un acord
de finanþare în valoare de 27 milioane de euro
Chimpex a semnat cu Banca Comercialã Românã un acord de finanþare în valoare de 27 milioane de euro, care se va derula pe o
perioadã de 10 ani, pentru construirea unui nou terminal de cereale,
au anunþat, miercuri, reprezentanþi ai BCR.

Facilitatea de credit acordatã
de cãtre Banca Comercialã Românã va permite Chimpex SA,
unul dintre cei mai mari operatori portuari de la Marea Neagrã,

sã implementeze unul dintre cele
mai importante proiecte de modernizare ale sale. Chimpex va
utiliza finanþarea pentru construcþia silozului de cereale cu o ca-

pacitate de 200.000 de tone. Terminalul va fi amplasat în Molul
IV din Portul Constanþa, Dana 55
ºi va avea o capacitate de procesare de peste 3,5 milioane de tone
de cereale pe an (grâu, orz, porumb, rapiþã, floarea-soarelui,
etc.). Terminalul va fi complet
automatizat ºi va permite descãrcarea simultanã a cerealelor din
tren, camioane ºi barje ºi încãrcarea acestora în vase de tip
Panamax de pânã la 63.000 tone.
Alte facilitãþi oferite de noua construcþie sunt: aerisire ºi monitorizare constantã printr-un sistem
electromecanic dedicat, ajustãri

la încãrcare ºi descãrcare, sistem de operare ecologic, dustfree ºi transbordare directã de la
mijlocul de transport la vas.

Parte din grupul
Ameropa
Tranzacþia a fost asistatã de
casele de avocaturã Nestor Nestor
Diculescu Kingston Peterson
(NNDKP) din partea bãncii ºi de
Popovici Niþu Stoica & Asociaþii
(PNSA) din partea companiei.
Chimpex este unul dintre cei mai
importanþi operatori portuari din
Constanþa din 1971, fiind parte
din grupul Ameropa. Este situat

într-una dintre cele mai bune locaþii strategice din Portul Constanþa cu acces facil pe cale rutierã, feroviarã ºi maritimã. Fondatã în 1948, Ameropa este un
trader internaþional de cereale ºi
îngrãºãminte din Elveþia, aflat în
proprietate privatã, care acoperã
pieþe tradiþionale, cum sunt Statele Unite, America de Sud, Europa, Asia ºi Australia, la fel ca ºi
pieþe emergente din Africa de
Nord ºi Orientul Mijlociu. Ameropa are peste 4.700 de angajaþi
pe glob ºi intermediazã anual 10
milioane de tone de îngrãºãminte
ºi 10 milioane de tone de cereale.
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Trei anticariate în Craiova sau ultima
redutã a înþeleptului neparvenit
În ultimii ani, transformãrile majore prin care a trecut ºi municipiul Craiova au lovit ºi în anticariate. Dacã,
pânã mai acum ceva timp, cartea tehnicã, de specialitate, era la mare cãutare,
acum, când industria este doar o amintire zglobie pentru cei tineri ºi una tragicã pentru actualii pensionari, este
cãutatã cartea facilã, de împrumut, siropoasã. Evident, la aºa nivel cultural

O lume fascinantã pânã acum
ceva ani buni. Un univers tainic,
incitant pentru minþile curate, ce
erau puse la muncã de profesori
care mai credeau în menirea lor
superioarã, aceea de a forma caractere. Vorbim despre universul
cãrþilor. Acei prieteni tãcuþi, ce se
lasã oricând ºi oriunde gata sã fie
devoalaþi, cercetaþi ºi, poate, înþeleºi. Vremurile sunt tulburi. Lipsa
azimutului ne-a fãcut pe mulþi dintre noi sã nu conºtientizãm pericolul grav care se ascunde în spatele
persiflãrii unei dintre cele mai importante descoperiri a umanitãþii:
tiparul! ªi, o datã cu el, cartea. Cei
drept, acum, paginile multor cãrþi
suportã orice, hârtia este mutã,
cum muþi sunt ºi cei ce se simt „înnobilaþi”, atunci când posedã ultimul best-seller al anului!?

Doi-trei anticari mai duc lumina

Am încercat sã aflãm cum merge afacerea anticariatelor din Craiova, exclusiv cele axate pe carte.
Nu micã ne-a fost mirarea sã constatãm cã vechiul spaþiu situat vizavi de Colegiul Naþional „Carol” ºia redus cu aproape jumãtate spaþiul
de expunere a cãrþii. ªi e loc de mai
rãu. Preþurile sunt un pic mai ridi-

al multora, ºi oferta se conformeazã,
dupã cum ne-au destãinuit doi vechi
comercianþi de profil. Cu preþuri cuprinse între 3-4 lei ºi urcând la câteva
sute de lei pentru tratatele de medicinã, paleta de carte oferitã de anticariatele craiovene este foarte îngustã ºi, pe
mãsurã ce timpul se topeºte în negura
trecutului, ajunge sã fie din ce în ce mai
lipsitã de substanþã.

cate decât la anticariatele aflate, la
propriu, sub cerul liber. Motivele
sunt fireºti: cel ce vrea sã vândã o
carte impune un preþ ºi, adesea,
este în viziunea clienþilor cam mãricel. Evident, înþelegem cã sistemul online de comercializare a cãrþilor este un mod actual, normal ºi
rentabil de a intra în posesia cãrþilor dorite. Însã, nu tot timpul, lucrãrile cu adevãrat calitative mai
sunt în stocul editurilor.

Kant, Hegel ºi Aristotel, printre
fumul grãtarelor cu mici

În piaþa Centralã a Craiovei ºtiam
cã îndurau frigul de iarnã ºi arºiþa
de iulie cel puþin doi anticari. Ieri
am aflat cã unul dintre aceºtia a reuºit sã prindã un post de paznic la
un spital din municipiu, iar celãlalt
rãmâne singurul pe lângã grãtarele
sfârâinde, care mai þine aprinsã flacãra branºei prin cea mai circulatã
piaþã a Craiovei. De staturã potrivitã, jovial, cu ochelarii puþin coborâþi ºi o privire agerã, acesta îºi expune „florile” de martie unui public,
din ce în ce mai puþin critic. Preþurile practicate de el pleacã de la 3
lei ºi urcã la câteva sute pentru tratatele de medicinã. Odatã cu dis-

trugerea industriei din municipiu a
dispãrut ºi cererea de carte tehnicã. Acum, din nefericire, se cer siropoasele, scrise de „vajnicele”
Amanda Queen, Sandra Brown,
Barbara Cartland. Operele filosofilor umanitãþii – Kant, Hegel, Aristotel, Voltaire –, ºi nu numai, sunt
aºezate mai sus, semn clar cã interesul potenþialilor cititori este foarte redus pentru astfel de creaþii.
Dacã ne gândim cã „Fenomenologia spiritului” a fost scrisã de Hegel
când avea vârsta de doar 37 de ani,
„Critica raþiunii pure” – capodoperã a lui Immanuel Kant, elaboratã la
vârsta de 57 de ani, iar Aristotel ce
a trãit 62 de ani, rãmas orfan de
copil, a revoluþionat mai toate ºtiinþele vremii, nu este puþin spus cã
indiferenþa noastrã faþã de aceºti titani ce au modelat spiritualitatea înseamnã „sinucidere” curatã.

Prieteni tãcuþi, în gangul
de la „Unirea”

Ultimul, dar nu ºi cel din urmã
anticar l-am întâlnit,
tot ieri, în gangul de la
„Unirea”. Era ora
10.00 a dimineþii ºi
tocmai îºi expunea cãrþile. Vizibil deranjat de
frig ºi vântul ce suflã
cu putere în acest perimetru, bãrbatul trãieºte acelaºi sentiment
de neputinþã. Cartea de
anticariat este tot mai
puþin cãutatã. Un trend
pe care nu ºi-l doreºte. Dar, situaþia pare
justificatã de viteza cu
care informaþia circulã în mediul online. De
numãrul tot mai mare
al posesorilor de gadgeturi. Acesta îºi etala
volumele, cu un aer de fireascã
„conspiraþie” cu operele marilor
gânditori. Evident, dupã preþ ºi dupã
categoria de adresabilitate a cãrþii.

Cartea în hipermarket, la preþ
de-o bere

Politica editurilor de a reuºi sãºi acopere cheltuielile cu acele volume ce nu au plecat din stoc a
fãcut, în aceste zile, sã întâlnim în
supermarketurile din Craiova „insule” de cãrþi. Preþul lor este de 3
lei. Decenþã culturalã la preþul unei
doze de bere. Dar omul are facultatea de a alege. Cu toate astea, numãrul cãrþilor nu se împuþineazã.
Poate doar dacã este ataºatã gratuit la vreo tigaie mai reuºeºte sã

ajungã pe rafturile bibliotecilor familiale!? Cum cititorul dicteazã piaþa cãrþii, starea de lucruri de acest
gen din supermarketuri nu ar trebui sã ne surprindã.

din ce ai fãcut tu din ceea ce a fãcut istoria din tine”. Sã nu uitãm
cã, în Craiova, avem una dintre cele
mai bogate biblioteci din þarã – „Alexandru ºi Aristia Aman”. Sã amintim ºi de filiala „Omnia” a Bibliotecii Naþionale a României, ce deþine un fond de
peste 25.000 de volume din
diverse domenii, precum ºi
o colecþie de periodice, cãrora li se adaugã importante colecþii recente ca Enciclopedia Britannica, Dictionnaires Larousse, Cahiers de l’Herne.

Vindecarea prin gândire

Nu de carte ducem lipsã...
Va mai curge apã pe Dunãre,
cum le place celor din sudul Doljului sã spunã, atunci când speranþa
cã lucrurile se pot îndrepta este prea
îndepãrtatã. Sã mai punctãm cã, la
ultimul Târg de Carte „Gaudeamus” organizat, recent, în Craiova, opera lui Gustav le Bon, „Psihologia mulþimilor”, a fost una dintre cele mai curtate. Poate vom înþelege cã nu e un efort financiar de
netrecut sã investim în biblioteca
personalã ºi a urmaºilor noºtri. Ca
naþiune suntem acolo unde a vrut
istoria sã fim. Dar, rãmân mai valabile ca oricând cuvintele lui Jean
Paul Sartre: „Problema nu constã
în ceea ce a fãcut istoria din tine, ci

Cã s-a ajuns ca la cursurile universitare din Craiova
sã fie prezenþi doar 4-5 studenþi în salã e o altã realitate, foarte gravã pentru viitorul nostru, ca municipiu.
Nu mai vorbim despre delãsarea ºi indolenþa din învãþãmântul primar ºi gimnazial. Aici
calificativele ºi notele se dau pentru
desene, modele din plastilinã, compuneri fãcute de pãrinþi etc. ºi nu
pentru meritele intrinseci ale elevilor. Se porneºte cu stângul, se schilodesc destine, se rupe scara de valori în societate. Totul, de sus în jos.
Grav este cã aruncãm în lada istorie încã o generaþie, care nu are altã
vinã decât aceea cã s-a nãscut întro perioadã în care fiecare e în luptã
cu fiecare. Un îndemn la vindecarea prin gândire ar fi oportun. Dupã
cum ºi o rugãminte pentru cadrele
didactice ar fi acela de a-ºi lua rolul
formator în serios ºi de a orienta
elevii, cu severitate candidã, spre
redescoperirea Cãrþii!
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Elveþia ºi România,
front comun pe justiþie
Timp de câteva zile, Craiova a fost gazda unui
eveniment important, parte din parteneriatul româno-elveþian, Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova fiind parte din proiectul european desfãºurat cu unitatea similarã a Universitãþii din Fribourg. Marþi, iniþiatorul programu-

lui, prof.univ.dr. Nicolas Queloz, din Fribourg, a
þinut sã precizeze faptul cã a avut o colaborare
foarte bunã cu partea românã, iar la final, în prezenþa prof.univ.dr. Sevastian Cercel, decanul Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova, a
avut loc premierea celor mai merituoºi studenþi
În perioada 12-16 martie, Facultatea de Drept a Universitãþii din
Craiova a fost gazda seminarului
comun „Concursul ºi pluralitate de
infracþiuni”, aflat la cea de-a XI-a
ediþie, organizat în colaborare cu
Facultatea de Drept a Universitãþii
din Fribourg (Elveþia). Iniþiatorul
colaborãrii începute în 2005,
prof.univ. dr. Nicolas Queloz, a
þinut sã împãrtãºeascã din experienþa sa ºi a arãtat ºi câteva diferenþe între sistemul elveþian ºi cel
românesc. „Pentru mine, a fost o
experienþã foarte plãcutã ºi plec
deja ºtiind ce înseamnã România
în general, ºi Craiova, în special,
cu o impresie extraordinarã. Îmi
place sã vãd cã tânãra generaþie are
un loc important la Craiova. Am ºi
predat aici, observând cã studenþii
sunt foarte aplicaþi în ceea ce fac.

Am observat cã legea penalã din
România este mai durã decât cea
din Elveþia. Reglementãrile Noului
Cod Penal din þara dumneavoastrã
sunt mult mai aspre decât cele din
Elveþia, prin aplicarea obligatorie a
unui spor de pedeapsã celor care
comit mai multe infracþiuni. Sigur,
este nevoie de cât mai multe schimburi de experienþã, toate fiind perfectibile, dar este în interesul tuturor sã fie gãsite cãi comune de rezolvare. Parteneriatul nostru este
unul cât se poate de consistent ºi
sunt convins cã vom avea acelaºi
succes ºi la cea de-a XII-a ediþie”,
a declarat Nicolas Queloz.

Cei mai merituoºi, premiaþi
La finalul discuþiilor, a avut loc
ºi o premiere a celor mai meritu-

oºi studenþi, din ambele pãrþi,
care au fost implicaþi în proiect.
«În calitate de gazdã, sunt fericit
cã am putut sã organizãm un astfel de eveniment. Prea multe lucruri în plus, faþã de cele ale
domnului Queloz, nu prea sunt de
spus. Eforturile depuse de participanþi trebuie rãsplãtite, astfel cã
cei mai merituoºi vor primi
atestate de participare, iar ediþia
urmãtoare a proiectului va avea
loc în Elveþia, tema fiind „Cauzele justificative în dreptul penal
elveþian ºi în dreptul românesc”,
unde sunt aºteptaþi cât mai mulþi
participanþi», a declarat prof.univ.dr. Sevastian Cercel, decan
al Facultãþii de Drept din cadrul
Universitãþii din Craiova.
CRISTI PÃTRU

Craiova, pregãtitã pentru trei faze
naþionale ale olimpiadelor ºcolare
Craiova va avea parte de o premierã, în perioada 15-20 aprilie:
trei faze naþionale ale olimpiadelor ºcolare, la diferite discipline –
Informaticã, Astronomie-Astrofizicã, precum ºi Pedagogie. Aproximativ 1.000 de elevi, din toatã þara, vor fi prezenþi la Craiova, iar
pentru acest lucru pregãtirile au intrat în linie dreaptã, astfel încât
totul sã fie bine pus la punct.
Pentru prima datã în istorie, Craiova va fi gazda unor evenimente
importante: în perioada 15-20 aprilie se vor desfãºura fazele naþionale
ale Olimpiadelor de Informaticã,
Astronomie-Astrofizicã, respectiv
Pedagogie. „Este adevãrat, suntem
pentru prima datã puºi în asemenea posturã, dar vã asigur cã totul
se va desfãºura în condiþii normale
ºi sperãm sã nu avem parte de evenimente neplãcute. Pentru a avea
succes, coordonarea s-a împãrþit –

eu voi rãspunde e Informaticã,
domnul Nicuºor Cotescu va fi responsabil pentru Astronomie-Astrofizicã, iar doamna JaninaVaºcu va
coordona Pedagogia. Estimativ,
avem circa 400 de elevi la Informaticã, alþi 300 la Astronomie ºi
încã 300 la Pedagogie. Sunt ºi profesorii însoþitori ºi membrii Comisiilor de examinare, cele din urmã
stabilite de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. Ne
ocupãm de organizare ºi avem ºi

logistica necesarã. Mai mult, am
atras ºi sponsori, care vor contribui la buna desfãºurare a activitãþilor. Copiii, cu sprijinul Consiliului
Local Municipal Craiova ºi al Consiliului Judeþean Dolj, vor participa
ºi la alte activitãþi, având gratuitate
pentru vizitele la muzee sau în alte
locuri importante. În ceea ce priveºte aºteptãrile noastre, sperãm la
rezultate foarte bune obþinute de elevii din ºcolile din teritoriu. De asemenea, unul dintre sponsori a fost
de acord sã premieze ºi ocupanþii
primului loc, la faza judeþeanã, a
Olimpiadelor la Matematicã, Geografie ºi Economie”, a declarat
prof. Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al ISJ Dolj.
CRISTI PÃTRU

Copiii din Craiova ºtiu sã danseze
Elevii ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu” din Craiova au obþinut premii importante
la „Viena Dance
Open”, un concurs european care s-a desfãºurat în capitala Austriei. «Este un succes
foarte important pentru
noi. Formaþia noastrã,
„Dance show 39”, trupã de dans sportiv, a participat, alãturi de concurenþi din alte ºapte þãri, la o
competiþie în care au fost puse în valoare abilitãþile elevilor, pe diferite categorii
de vârstã ºi la mai multe probe. Am ocupat locul I, per total, dar ne mândrim ºi
cu alte premii obþinute, la diverse categorii, cu prezentarea unui numãr de 18
coregrafii: 9 locuri I, cinci poziþii secunde, ºi câte o distincþie pentru locurile III,
IV,V, respectiv VI”, a declarat prof.Crisanda Turcu, director al ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu” din Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Acþiune de împãdurire a elevilor de la
Colegiul Naþional „Carol I”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi American Corner Craiova în parteneriat cu Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Craiova organizeazã astãzi o acþiune de
împãdurire, în cadrul proiectului „Împreunã
pentru un mediu mai curat 2016”. Un grup de
elevi de la clasele a IX-a E ºi a IX-a C de la
Colegiul Naþional „Carol I”, însoþiþi de prof. Lidia Nãstãsie, va planta salcâmi în pãdurea de la
Tâmbureºti, judeþul Dolj. Grupul va fi însoþit de
Octavian Popa, consilier APM Craiova, coordonatori American Corner Craiova ºi bibliotecari.
Proiectul „Împreunã pentru un mediu mai
curat” presupune activitãþi cum ar fi întâlniri informative ale consilierilor Agenþiei pentru Protecþia Mediului Craiova cu elevi de liceu, vizionãri de
filme documentare, expoziþii tematice, excursii

tematice, acþiuni de ecologizare, plantãri de copaci etc. «Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, ca instituþie publicã de prim rang în
domeniul cultural informativ ºi educativ, se implicã prin acþiunile sale ºi în formarea permanentã
a membrilor comunitãþii pentru pãstrarea ºi protejarea unui mediu mai curat ºi pentru o viaþã sãnãtoasã», precizeazã reprezentanþii instituþiei.
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„Un nou discurs muzeistic,
care se ridicã la standarde
europene”
Aºa cum s-a urmãrit ºi prin realizarea expoziþiei permanente de la
Secþia de ªtiinþele Naturii, noua
expunere de la Secþia de IstorieArheologie urmãreºte acelaºi concept, de interactivitate cu vizitatorii, tematica vizatã fiind aici Antichitatea ºi Evul Mediu din Oltenia.
„Combinaþia de butaforie muzealã, adecvatã sã redea cât mai fidel
atmosfera epocilor istorice prezentate, cu expunerea propriu-zisã a
pieselor de patrimoniu cultural naþional este noul trend agreat de
publicul interesat de actul cultural
muzeal”, precizeazã muzeografii.
„Investiþia realizatã de Consiliul
Judeþean Dolj, în cursul anului
2015, pentru realizarea acestei expoziþii, aduce pentru prima datã în
faþa publicului un nou discurs muzeistic care se ridicã, cu adevãrat,
la standarde europene. Aceastã

De mâine, 18 martie, Muzeul Olteniei ºi Consiliul Judeþean Dolj vã
invitã sã vizitaþi noua expoziþie, „Redescoperã Istoria”, realizatã în sãlile aflate la parterul Secþiei de Istorie-Arheologie, din strada „Madona Dudu” nr. 14. Expoziþia reprezintã un periplu spectaculos în trecutul Olteniei, realizat prin combinaþia de butaforie muzealã cu piesele
de patrimoniu cultural. Între acestea se regãsesc ºi cele din Tezaurul
muzeului – podoabe ºi monede medievale aduse în faþa publicului
vizitator, în expunere permanentã, pentru prima oarã în istoria de
peste 100 de ani a instituþiei. Expoziþia va putea fi vizitatã sãptãmânal, de marþi pânã duminicã, între orele 9.00 ºi 17.00. Preþurile biletelor vor fi cele practicate în mod obiºnuit de muzeu: 5 lei pentru adulþi
ºi 2,5 lei pentru elevi, studenþi, pensionari.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

expoziþie se înscrie într-un program mai amplu de valorificare a
pieselor deosebite care existã în patrimoniul Muzeului Olteniei, iar
publicul craiovean ºi nu numai este
aºteptat sã ni se alãture din nou în
acest deosebit demers începând cu
luna martie 2016”, a declarat Florin Ridiche, managerul muzeului.

Reconstituiri de locuinþe ºi
cetãþi tipice epocii dacilor
Potrivit unui comunicat de presã al instituþiei, expoziþia „Redescoperã Istoria” reprezintã un periplu în trecutul Olteniei începând
cu cunoaºterea obiceiurilor, credinþelor ºi a societãþii dacice,
exemplificatã prin reconstituiri de
locuinþe ºi cetãþi tipice epocii dacilor, continuând cu prezentarea
fabuloasei civilizaþii romane cu
toate avantajele oferite de aceasta
propriilor cetãþeni. Publicul va

avea posibilitatea sã vadã cum a
apãrut creºtinismul admirând detaliile arhitectonice ale unei basilici paleocreºtine.
«Evul Mediu Întunecat ilustreazã decadenþa civilizaþiei în perioada secolelor VI–XIII în urma prãbuºirii Imperiului Roman ºi a epocii migraþiilor. Haosul perioadei
respective este sugerat printr-un
labirint conturat de ruine de ziduri,
unde vom întâlni ostrogoþi, vizigoþi,
slavi, proto-bulgari, cumani ºi tãtari. Pãtrundem apoi în galeria domnilor ºi domniþelor valahe, redaþi
prin portretele lor votive din perioada secolelor XIV-XVI. Este prezentatã genealogia boierilor Craioveºti ºi legãturile lor cu dinastia
domnitoare a Basarabilor, dar ºi cu
familia Buzeºtilor de care este legatã epopeea lui Mihai Viteazul. Un
punct de atracþie în cadrul expoziþiei „Redescoperã Istoria” este spa-

þiul în care va fi sugeratã confruntarea de-a lungul Evului Mediu a armatelor creºtine cu cele
otomane. Sunt etalate costumaþia ºi armamentul din perioada
secolelor XIV-XVIII», se mai
precizeazã în comunicat.

Sunt expuse ºapte din cele mai
valoroase tezaure
din patrimoniul secþiei
În plus, pentru prima datã în
istoria de peste 100 de ani a

muzeului, s-a reuºit – datoritã investiþiilor fãcute de Consiliul
Judeþean Dolj în anul 2015 – sã
fie adus în faþa publicului vizitator, în expunere permanentã,
Tezaurul Muzeului Olteniei, cu
podoabe ºi monede medievale.
În cadrul expoziþiei „Redescoperã Istoria” sunt expuse ºapte din
cele mai valoroase tezaure din
patrimoniul Secþiei de IstorieArheologie: Dudaºul Schelei,
ªuºiþa, Verbiþa, ªotânga, Afumaþi, Desa, Craiova.

Biblioteca Judeþeanã a premiat cititorul lunii februarie
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” a
anunþat, ieri, câºtigãtorii concursului „Fii tu cititorul
lunii!”. În baza celor 96 de cãrþi solicitate, „Cititorul
lunii” a fost desemnat Dumitru Serafim, aflat în
pragul celei de-a 91-a aniversãri. Alþi 17 utilizatori ai
bibliotecii au fost desemnaþi „Cititori incorigibili” ai
lunii februarie: Cerasela-Antonela-Emilia Petrulian,
Cornel Rîndãºoiu, Ileana-Mihaela Boldiºor, Constantina Georgescu, Alexandra-Maria Mihai, Andrei Giura, Claudia-Valentina Cruceru, Anca Bogdan, Gianluca Sacino, Maria Teodosiu, Rodica Dobre, Liliana
Popa, Denisa Georgescu, Larisa Bãluica Oana, Lorena Stãnescu, Aurelia Iliescu, Ion Dincã.
Concursul „Fii tu cititorul lunii!” se adreseazã
tuturor utilizatorilor de servicii pe care le oferã Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. «În fiecare lunã, mai muþi cititori fideli vor fi remarcaþi ºi
premiaþi pentru interesul ºi atenþia acordate activitãþi-

lor de informare ºi lecturã. În vederea desemnãrii câºtigãtorilor sunt folosite statisticile de bibliotecã dupã
cum urmeazã: cititorul cu cele mai multe cãrþi împrumutate sau consultate în decursul unei luni este desemnat „Cititorul lunii”, urmând ca trei cititori pentru fiecare compartiment – Împrumut ºi Consultare
la Sala de Lecturã – sã fie desemnaþi „Cititori incorigibili”. De asemenea, începând cu luna februarie, câte
doi cititori pentru fiecare dintre cele patru filiale ale
bibliotecii – Brazdã, Craioviþa, Rovine ºi Valea Roºie –
sunt desemnaþi „Cititori incorigibili”», precizeazã
reprezentanþii instituþiei într-un comunicat de presã.
„Ideea noastrã prinde cu fiecare lunã mai mult contur. Vrem sã continuãm organizarea acestui concurs
ºi sperãm ca prin premiile oferite sã le demonstrãm
cititorilor bibliotecii importanþa ºi preþuirea de care se
bucurã în rândul nostru”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul bibliotecii.

„„Portretul
Portretul poemului la tinereþe
tinereþe”” ,
sub semnãtura lui Petriºor Militaru
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din
Craiova organizeazã astãzi, ora 18.00, în Salonul
Medieval, lansarea volumului „Portretul poemului la tinereþe”, de Petriºor Militaru. Despre
cartea apãrutã la Editura bucureºteanã „Herg
Benet” vor vorbi Daniela Micu, Maria Dinu ºi
Luiza Mitu, iar dupã cuvântul autorului acesta va
acorda autografe doritorilor. Intrarea este liberã.
Petriºor Militaru (n. 1981, Balº, judeþul Olt) este
doctor în filologie ºi în filosofie (studii transdisciplinare) din 2010, membru al Uniunii Scriitorilor
din România, iar în prezent – redactor de carte la
Editura Aius PrintEd din Craiova. A mai scris
„Oaspetele impar” (Ed. „Scrisul Românesc”,
Craiova, 2005), „Prezenþe angelice în poezia
românã” („Aius”, Craiova, 2012) ºi „ªtiinþa
modernã, muza neºtiutã a suprarealiºtilor”
(„Curtea Veche”, Bucureºti, 2012).

Toscana, într-o expoziþie de fotografie
realizatã de Sebastian Prioteasa
Muzeul de Artã Craiova – Palatul „Jean Mihail” va
organiza mâine, 18 martie, ora 18.00, vernisajul primei
expoziþii personale de fotografie realizate de Sebastian
Prioteasa. Intitulatã „Toscana. Color.Monocrom.Experimental”, aceasta cuprinde 32 de lucrãri ce redau
peisaje, fiind rezultatul a douã cãlãtorii fãcute, toamna
ºi primãvara, în Toscana – regiune din centrul Italiei
recunoscutã pentru vinurile sale, ca ºi pentru destinaþiile turistice extraordinare. „Toscana este un fel de
Mecca a artiºtilor fotografi, fiind foarte renumitã îndeosebi pentru fotografia de peisaj. Este o zonã plinã de
artiºti, aºadar, ºi, în plus, foarte pitoreascã”, a declarat
Sebastian Prioteasa. Fotografiile expuse sunt imprimate pe pânzã – tablouri canvas –, unele fiind prezentate
pentru prima datã publicului, altele fiind premiate deja
pe plan internaþional. Sebastian Prioteasa este membru
al Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu” din Craiova ºi
ºi-a mai prezentat lucrãrile pânã în prezent în cadrul
unor expoziþii colective, cele mai multe deschise în
Craiova, dar ºi în Bucureºti.
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Marea Britanie anunþã
o serie de reforme
înainte de referendumul
pentru Brexit
Ministrul britanic al finanþelor, George
Osborne, vrea sã aducã o reformã importantã în educaþie, în condiþiile în care încearcã
sã reducã din mãsurile de austeritate cu trei
luni înainte de referendumul care va decide
viitorul Marii Britanii în Uniunea Europeanã. ªcolile din Anglia ar urma sã fie
eliberate de controlul autoritãþilor locale
pânã în 2022, în timp ce numãrul zilelor de
ºcoalã va creºte, odatã cu un pachet de 2,1
miliarde de dolari menit sã ridice standardele din educaþie. “Bugetul pe care îl voi livra
astãzi va pune pe primul loc urmãtoarea
generaþie. Vreau sã duc la bun sfârºit ce am
început acum 5 ani, ºi anume sã creºtem
standardele în educaþie ºi sã dãm ºcolilor
independenþã faþã de birocraþia localã”, a
declarat Osborne. Având mâinile legate de o
imagine distorsionatã despre creºterea
economicã, precum ºi o colectare a impozitelor mai slabã decât era anticipat, ministrul
britanic cautã mãsuri care sã livreze un
“impact maxim cu costuri minime”.
Osborne urmeazã sã anunþe mãsuri care vor
duce la tãieri de costuri de miliarde de lire
în una dintre cele mai dificile perioade
pentru Marea Britanie, având pe umeri ºi
referendumul pentru Brexit.

Cel puþin 22 de morþi,
într-un dublu atac
sinucigaº într-o moschee
din nord-estul Nigeriei
Cel puþin 22 de persoane au murit, ieri
dimineaþã, dupã ce moscheea în care se
aflau a fost vizatã de atacurile a douã
femei kamikaze, în oraºul Maiduguri, din
nord-estul Nigeriei, unde se aflã centrul de
comandã al grupãrii teroriste Boko
Haram. Una dintre femei s-a detonat
înãuntrul moscheii, iar, în timp ce supravieþuitorii încercau sã iasã afarã, cea de-a
doua femeie, aflatã în faþa moscheii, a
comis cel de-al doilea atac sinucigaº. Cel
puþin 17 persoane au fost rãnite, fiind
transportate la spital, a declarat Abdul
Mohammed, un reprezentant al Autoritãþii
Naþionale pentru Managementul Situaþiilor de Urgenþã. Unul dintre supravieþuitori,
Umar Usman, povesteºte cã a reuºit sã
scape pentru cã a întârziat la rugãciunea
de miercuri. “Eram la câþiva metri de
moschee când un zgomot puternic s-a auzit
ºi am vãzut un fum negru ºi corpuri trântite
la pãmânt”, a povestit Umar pentru
Associated Press. Moscheea vizatã de
dublul atac sinucigaº de miercuri se aflã în
cartierul Umarari, de la periferia oraºului
Maiduguri, unde este instalat centrul de
comandã al armatei nigeriene care luptã
împotriva insurgenþilor islamiºti ai
grupãrii teroriste Boko Haram. Organizaþia opereazã în statul Borno, având
capitala la Maiduguri, nord-estul Nigeriei,
unde au comis numeroase atacuri. Este
primul atentat care are loc în Maiduguri
dupã cel de pe 28 decembrie, când au
lansat o ofensivã amplã, comiþând multiple
atacuri sinucigaºe, în care au murit cel
puþin 50 de persoane.

Un avion militar s-a
prãbuºit în nordul
Irakului. Cei trei piloþi
sunt daþi dispãruþi
Un avion de transport al armatei
irakiene s-a prãbuºit ieri în nordul Irakului, cei trei piloþi fiind daþi dispãruþi.
Avionul de tip Cessna s-a prãbuºit în timpul
unui zbor de recunoaºtere efectuat în
apropierea oraºului Kirkuk, într-o zonã
aflatã sub controlul reþelei teroriste Stat
Islamic. Cei trei piloþi ai aeronavei militare
sunt daþi dispãruþi. Avionul s-a prãbuºit din
cauza unei “probleme tehnice”, au declarat
oficiali militari irakieni.
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Vladimir Putin mutã
„curios” pe tabla de ºah!
Vladimir Putin a surprins lumea, într-un
fel, luni seara, când a dispus retragerea forþelor militare ruseºti din Siria, ordonând ministrului rus al apãrãrii, Serghei ªoigu, acest
lucru. În virtutea unui acord semnat în luna
august anul trecut, între Moscova ºi Damasc, Rusia avea toatã latitudinea deplasãrii
de efective militare în Siria, cu precãdere la
bazele Tartous ºi Lattaqa, cu largi prerogative ºi fãrã limite în timp. Pentru Vladimir
Putin, deplasarea de bombardiere ºi avioane
de atac Sukhoi pãrea sã dureze multã vreme. Retragerea “majoritãþii contingentului”
nu semnificã închiderea bazelor ruseºti ºi
nici abandonarea intereselor strategice din
Siria, dupã ce misiunea a fost “globalmente
îndeplinitã”. Potrivit ultimului raport oficial
al lui Serghei ªoigu, cele 9.000 de zboruri
aeriene au permis lichidarea a peste 2.000
de teroriºti, din care ºi resortisanþi ruºi, ºi
17 comandanþi. Aviaþia rusã a distrus 209
puncte de extracþie ºi de pompare a petrolului ºi circa 2.000 de mijloace de transportare ilegalã a combustibilului. Rusia ar fi eliberat 10.000 de km pãtraþi de teritoriu sirian ºi 400 de localitãþi. Dar Vladimir Putin
vrea sã dea un semnal: cã nu va fi nici o
primãvarã arabã în Siria, ºi al-Assad nu va
avea soarta liderului libian Muammar al-Gadafi, una din obsesiile Moscovei. Fireºte,
multe depind de amploarea ºi rapiditatea re-

tragerii. Dacã la nivel declarativ Moscova a
spus cã vizeazã doar teroriºtii, în realitate sa vãzut cã a avut alte þinte, între care securizarea Siriei utile, cea de la bordul Mediteranei, cuprinzând Damascul ºi Homsul. În
mare parte atinse. Grupurile rebele ºi islamiste, non-jihadiste, au fost bombardate în
intervalul 12-27 februarie, fiind destabilizate.
Afiliate armatei siriene libere (ASL) active în
zonã, acum sunt disipate. La sol, militarii sirieni ºi aliaþi lor - hezbolahul libanez, miliþiile
ºiite irakiene, consilieri ruºi, iranieni, s-au lansat în ample operaþiuni de înlãturare a rebelilor. Asta dupã ce armata sirianã, minatã de
dezertãri, pierderi masive ºi refuzul tinerilor
de a se înrola, preferând exilul, pãrea neputincioasã. Obiectivul oficial al intervenþiei ruse:
distrugerea teroriºtilor, nu a fost atins. Loviturile contra SI, au fost moi, jihadiºtii consolidându-ºi controlul în fiefurile Roqque ºi Deil
el Zor. Din punct de vedere diplomatic Vladimir Putin a reuºit sã iese din izolarea în
care intrase dupã anexarea Crimeei ºi rãzboiul din Donbasul ucrainian. Mai exact din
estul ucrainian. Graþiei crizei siriene, Rusia
s-a impus ca negociator în poziþie de forþã.
Obiectivul Moscovei pe tabla de ºah, este
renaºterea modelului bipolar în relaþii rusoamericane, concurenþa Orientului Apropiat,
explicã expertul în relaþii internaþionale Vladimir Trolov. Primele runde ale discuþiilor de

pace de la Geneva, soldate luna trecutã cu
eºecuri provocate de intensitatea loviturilor
aviaþiei ruse în Siria, a fãcut ca opoziþia sirianã, reprezentatã de Înaltul Comitet de Negociere sã se retragã. Pe de altã parte, retragerea incompletã a forþelor militare ruse desfãºurate în Siria, este substituitã de intensificarea eforturilor diplomatice ale Moscovei. Cã
prin negocieri se poate ajunge ca un organism de tranziþie, sã fie abilitat, cu toate prerogativele, inclusiv organizarea de alegeri libere ºi prezidenþiale în 12 luni, calificat ca
“mama tuturor soluþiilor” de trimisul special
suedez ONU pentru Siria, Staffan Mistura,
este o realitate. Vladimir Putin joacã alternativ cartea rãzboiului cu cea a înþelepciunii, cu
Washingtonul, lãsând impresia cã se aflã la
conducerea jocului. Interesant este cã, potrivit Kremlinului, Bashar al-Assad a salutat
profesionalismul, curajul soldaþilor ruºi, “exprimând recunoºtiinþa sa pentru ajutorul dat
în lupta contra terorismului”. Într-un joc de
ºah extrem de subtil, de un singur lucru nu
s-a þinut seama în suficientã mãsurã: criza
economicã. Ori, potrivit unor estimãri, campania sirianã costã bugetul rus între 2,2 ºi
3,6 milioane dolari pe zi, aproape 2 sau 3%
din bugetul militar rus, un preþ suportabil, dar
deloc neglijabil, pentru o economie lovitã de
scãderea preþului petrolului ºi sancþiunilor
internaþionale legate de criza ucrainianã.

Donald Trump obþine o victorie zdrobitoare în Florida
ºi-l scoate pe Rubio din cursa cãtre Casa Albã
Donald Trump, care divizeazã tabãra republicanã, a obþinut o victorie
zdrobitoare în Florida, la fel ca Hillary
Clinton în tabãra democratã, într-un
nou scrutin “Super Tuesday” din cadrul alegerilor primare americane.
Acest succes al miliardarului în vârstã de 69 de ani marcheazã sfârºitul
aventurii prezidenþiale a tânãrului senator Marco Rubio, prezentat pentru
o vreme drept un adevãrat “Obama
republican”, dar care a fost înfrânt în
propriul fief. “Oamenii sunt furioºi
(...). Este un tsunami politic, ar fi trebuit sã ne dãm seama înainte”, a declarat Rubio, anunþând cã pune capãt
campaniei. “Mulþumesc, Florida!”, a
reacþionat imediat Donald Trump pe
Twitter. Omul de afaceri din New
York, pe care nu ar fi pariat nimeni în
urmã cu nouã luni, se apropie ºi mai mult de
obiectivul sãu, ºi anume de a purta culorile
republicanilor în alegerile prezidenþiale de la
8 noiembrie. Victoria pe care a obþinut-o în
acest stat din Sud este cu atât mai importantã cu cât învingãtorul primeºte 99 dintre
cei 1.237 delegaþi necesari în vederea obþinerii învestiturii republicane. Aceastã zi nu-i
va permite niciunuia dintre candidaþii democraþi sau republicani aflaþi în continuare în
cursã sã obþinã imediat învestitura partidului din care face parte, însã ea urmeazã sã le
ofere favoriþilor o idee despre viteza cu care
pot ajunge la linia de sosire. Dupã votul din
aceste state - Ohio, Florida, Carolina de Nord
ºi Missouri -, mai bine de jumãtate dintre
delegaþi vor fi fost desemnaþi în vederea convenþiilor de învestire din varã. În acest stat
din nordul Statelor Unite, numele miliardarului era pe toate buzele. Preºedintele Ba-

rack Obama - care a votat marþi prin procurã în Illinois în alegerile primare democrate
- l-a denunþat, fãrã sã-i pronunþe numele, pe
Donald Trump ºi tonul campaniei sale. “Am
auzit discursuri vulgare ºi surse de divizare
care vizeazã femeile, minoritãþile”, a declarat Obama, subliniind cã aceste derapaje sunt
nefaste pentru imaginea Americii. “Cine suntem noi? Cum suntem percepuþi în lume?
Lumea este atentã la ceea ce spunem ºi ceea
ce facem”, a subliniat ºeful statului american. În Ohio, guvernatorul John Kasich luptã
pentru a obþine prima sa victorie în alegerile
primare, în contextul în care rezultatele se
anunþau strânse. “Vom câºtiga Ohio. Avem
un impuls frumos”, a declarat el pentru ABC.
“Nu voi lua drumul josniciilor cãtre Casa Albã,
aºa cum am vãzut cã fac unii”, a adãugat
guvernatorul care juca totul în statul sãu. Un
lucru extraordinar în aceastã campanie, în

care republicanii anti-Trump au întârziat sã se organizeze, Marco
Rubio ºi-a îndemnat în mod implicit susþinãtorii sã voteze pentru
Kasich în Ohio, pentru a-l opri pe
miliardar. În afarã de Florida, Hillary Clinton a obþinut o victorie, aºteptatã de altfel, în Carolina de
Nord, în faþa senatorului din Vermont Bernie Sanders. Însã, în statele mai industrializate din Midwest,
Bernie Sanders este foarte competitiv. Hillary Clinton înregistreazã, aºa cum se întâmplã de la începutul alegerilor primare, scoruri
impresionante în rândul minoritãþilor. Potrivit unor sondaje efectuate
la ieºirea de la urne, ea a obþinut
73% din voturile exprimate de cãtre afroamericani în Ohio ºi 80%
în Carolina de Nord. Însã baza lui Bernie Sanders în rândul tinerilor democraþi nu se erodeazã: 85% dintre tinerii în vârstã de 18-19
ani au votat pentru el în Ohio, iar 73% în
Carolina de Nord. În cazul unor rezultate
strânse, fiecare va obþine un numãr apropiat
de delegaþi, ceea ce nu va accelera cursa.
Clinton deþinea, pânã marþi, un avans confortabil, cu aproxmativ 770 de delegaþi, în timp
ce Bernie Sanders avea 550. Pragul de atins
este 2.383 de delegaþi. Însã fosta Primã Doamnã dispune, de asemenea, de susþinerea declaratã a aproape 500 de aleºi ºi oficiali democraþi, care vor avea drept de vot la Convenþia de la Philadelphia, în iulie. “Aceastã zi
este incredibil de importantã pentru miºcarea
noastrã”, a declarat Bernie Sanders. “Guvernul ne aparþine tuturor, nu doar câtorva bogaþi”, a adãugat el, reluând una dintre temele
sale favorite de campanie.
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Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare(titular) Bileru Nicolae pentru SC VELBIL
TRANS COM SRL, titular al proiectului „Construire salon de festivitãþi, Dp+P+1Ep+M, împrejmuire teren, puþ forat ºi fosã septicã”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Cãlãraºi, str. Petre Baniþã, nr. 260, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la
data de 23.03.2016.
Consiliul de Administraþie al
Societãþii Cooperative de consum
Pleniþa, în temeiul art. 34 din Legea nr.1/ 2005, privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei,
convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a membrilor cooperatori ai S.C. C. Pleniþa pentru data
de 04.04.2016 ora 11.00 la sediul
societãþii cooperative din comuna Pleniþa, judeþul Dolj, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
vânzãrii, ipotecãrii, închirierii imobilelor proprietatea societãþii cooperative. 2. Diverse. În cazul în
care nu se va întrunii cvorumul
legal la prima convocare, Adunarea Generalã Extraordinarã se
convoacã pentru a doua oarã
peste o sãptãmânã, la data de
16.04.2016 la aceeaºi orã ºi locaþie ca ºi la prima convocare.

Anunt public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu Dascãlu Hari Cristian.
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Recompartimentare ºi extindere motel“ propus a fi amplasat în
comuna, Malu Mare, sat Preajba, str.
Trandafirului, nr. 334A, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei Malu Mare, jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8 1630 ºi vineri între orele 8-1400. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova str.
Petru Rareº, nr. 1, fax:0251/419.035
E-mail: office@apmdj.anpm.ro.
S.C. SM ART S.R.L. prin Tãnasie Gabriel anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE SERVICE AUTO MECANICÃ CU SPÃLÃTORIE AUTO 2 BOXE ªI DEPOZITARE P+1, AMPLASARE FIRMA
TOTEM ªI ÎMPREJMUIRE TEREN,
propus a fi amplasat în judeþul Dolj,
Municipiul Craiova, strada Rîului,
nr. 329A. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C. SM
ART S.R.L. Bd. Decebal, nr. 62,
bloc 35, scara 2, etaj 3, apartament 7, în zilele de luni-pânã joi,
între orele 8.00 - 16.30 ºi vineri
între orele 8.00- 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.

Liceul Tehnologic Dimitrie Filiºanu, cu sediul în localitatea Filiaºi, str. Bld. Racoþeanu, nr. 178,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante, de: -Îngrijitor curãþenie: 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 08.04.2016, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 12.04.2016 , ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii: minim liceul; -vechime minim
3 ani în domeniu; -recomandare de
la ultimul loc de muncã; -disponibilitate pentru program flexibil; abilitãþi pentru munca în echipã; domiciul în localitatea Filiaºi. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Liceului Tehnologic Dimitrie Filiºanu.
Relaþii suplimentare la sediul: Liceului Tehnologic Dimitrie Filiºanu, persoanã de contact: Serv.Secretariat tel/ fax: 0251.442.170, Email: liceu.filiasi@gmail.com.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolã ªimnic - Craiova cu sediul în localitatea Craiova, str. ªoseaua Bãlceºti nr. 54, judeþul Dolj, telefon / fax: 0251 / 417.534, scoate la concurs un post de economist (specializare buget - finanþe).
Concursul va avea loc la data de
25.03.2016, ora 10.00, iar dosarele de
concurs se vor depune pânã la data
de 23.03.2016, ora 15.00.
Concursul va depinde: a) selecþia
dosarelor de înscriere; b) probã scrisã;
c) interviu.
Cerinþe: studii superioare economice, cunoºtinþe de operare pe calculator; carnet de conducere categoria B.
Acte necesare; cerere de înscriere la
concurs, copie act identitate, copie
acte studii, CV.
Bibliografia se va obþine de la sediul
unitãþii.
Relaþii la telefon: 0251 / 417.534.
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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.

Tapiþer la domiciFirmã de consul- liu. Telefon: 0768/
tanþã angajeazã ti- 623.964; 0351/
neri absolvenþi cu- 416.198.
noscãtori de Word, VÂNZÃRI
Excel Powerpoint- GARSONIERE
Telefon: 0744/ Vând garsonierã
Centr
ul Comer
cial 788.559, cv la e- Bucureºti, ªoseaCentrul
Comercial
mail: idysprojec- ua Panduri (vis-a SUCPI
anunţă programul teu@gmail.com. vis de Spitalul CliCERERI SERVICIU nic Panduri) Telede lucr
u:
lucru
Pensionar serios fon: 0741/072.812.
Luni - V
ineri
Vineri
asigur pazã locuin- PARTICULAR,
þã contra cazare vând garsonierã 2/
9.00 - 20.00,
G-uri, 32.000
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00, indiferent localita- 8,
18
tea. Telefon: 0748/ Euro, negociabil.
Duminică 9.00 - 1
8.00. 313.683.
18
Telefon: 0741/
Ionescu Nicolae do- 336.821, ora17.00.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
resc sã fiu angajat APARTAMENTE
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ la un patron cu ma- 2 CAMERE
Vând apartament
ºina
proprie,
marca
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Espero. Telefon: 2 camere - parter
Nicolae Titulescu,
 Suntem la dispoziþia dumnea0760/084.961.
preþ 200.000 lei.
voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
PRESTÃRI SERVICII Telefon: 0744/
Muncã (Protecþia Muncii)
Execut masaj la 581.777.
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)- domiciliu Telefon: Vând apartament
0251/446.535; 2 camere decoProtecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
0760/071.644.
mandate, micro Evaluare de risc de accidente ºi
Filmãri foto video centralã, coloanã
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
de calitate superi- apã separat, etaj
 Managementul Mediului
oarã la preþuri 4/10 - Ciupercã.
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi avantajoase. Tele- Telefon: 0746/
0760/678.231.
fon: 0766/359.513. 660.001.
OFERTE SERVICIU

Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului nr. 162. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, negociabil Telefon:
0744/648.927;
0741/197.391.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
418.864.

Vând casã comuna Periºor, cadastru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi
+ Anexe, zonã
centralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.
TERENURI

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 Craiova Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.
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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 medicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Telefon: 0766/581.157.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.

SPAÞII COMERCIALE

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

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
STRÃINE

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

Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata;ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.
Vând auto Volkswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzinã. Detalii la telefon: 0768/954.944.

Vând car bãtrânesc, original, stare foarte bunã, pretabil terase, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând fotolii vechi
în stare bunã, aparat de radio cu Pickup, timbre ( clasoare). Telefon:
0729/ 684.222.
Vând covor persan 2200/1800
bine întreþinut- 80
lei, cruce marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5
lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã- 70
lei. Telefon: 0770/
303.445
Vând radio MPT
Sony 4x45w,
USB, telecomandã, în garanþie.
Telefon: 0723/
984.309.

Vând maºinã de
gogoºi ineluº,
chiuvetã inox dublã pentru Restaurant sau Cofetãrie tãietor mezeluri, plitã fast
food, mese inox.
Telefon: 0760/
958.921; 0737/
128.396.
Vând TV color D102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºinã Singer, casã
de marcat Samsung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.

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 robot (PLANETARIA) 3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi Mouline pentru cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
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Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calculator instruire copii
prin televozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu 20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 persoane, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
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DIVERSE
DECESE
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Singura argintãrie CU durere, famiTelefon: 0351/ din Craiova, situatã lia anunþã treceîn ValeaVlãicii (vis-a459.314.
vis de Electrica) unde rea la cele veº-

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez duplex
P+1 cu 9 camere,
cu 1 ha teren Brãdeºti. Telefon: 0744/
530.451.
PARTICULAR, închiriez garsonierã,
complet mobilatã,
et. 2, 220 Euro negociabil. Telefon:
0741/336.821, ora
17.00.
Inchiriez apartament 3 camere,
mobilat,cu centralã, zona A Ciupercã. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat cu centralã, zona A, Ciupercã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.

MATRIMONIALE

Domn, 44 - servici,
permis auto, doresc
doamnã cu locuinþã fãrã obligaþii, pentru cãsãtorie. Telefon: 0764/816.927.

nice a iubitului
fiu Dr. MITOIU
TIBERIU BOGDAN. Înhumarea va avea loc
joi, 17.03.2016,
la Cimitirul Ungureni, cu plecare la ora 12.30
de la Biserica
Postelnicu Fir,
strada Nanterre.

gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
PIERDERI

Asociaþia Studenþilor
Facultãþii de Horticulturã Craiova declarã pierdute urmãtoarele documente:
1. CERTIFICAT DE
INREGISTRARE
IN REGISTRUL
ASOCIAÞIILOR ªI
FUNDAÞIILOR. 2.
HOTÃRÂREA JUDECATOREASCÃ DE INFIINÞARE A ASOCIAÞIEI
STUDENÞILOR
FACULTÃÞII DE
HORTICULTURÃ
CRAIOVA. Se declarã nule.

CONDOLEANÞE

CU durere în
suflet, suntem
alãturi de familia Mitoiu la
pierderea fiului
lor Dr. MITOIU
TIBERIU BOGDAN. Familia
Tricã ºi bunicii.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:

SPAÞII COMERCIALE

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

Comunitatea
Evreilor din Craiova este alãturi
de familia domnului dr. Trifan
Florin la greaua
durere pricinuitã
de decesul mamei. Dumnezeu
sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!
Sincere condoleanþe!
CU profundã durere, anunþãm decesul fulgerãtor
al iubitului nostru
nepot Dr. BOGDAN TIBERIU MITOIU în floarea
vârstei, exprimându-ne regretul ºi întreaga
compasiune
pentru familia îndureratã. Familia
Dr. Ileana ºi Dragoº Marinescu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA
LIGA CAMPIONILOR
CAMPIONILOR –– OPTIMI
OPTIMI DE
DE FINALÃ
FINALÃ –– MANªA
MANªA RETUR
RETUR

Suspans cu duiumul pe “Calderon”!

Atletico o eliminã pe Eindhoven,
dupã o serie interminabilã de penalty-uri

Atletico Madrid pare sã fi fãcut un obicei
în a-ºi þine fanii cu sufletul la gurã! Dupã ce
sezonul trecut, de asemenea în optimi, trecea de Bayern Leverkusen în urma executãrii loviturilor de departajare, gruparea roºalbã a repetat respectiva ispravã ºi marþi searã, când victimã i-a cãzut PSV Eindhoven.
Niciuna dintre combatante nu au gãsit
drumul spre gol în cele douã manºe, deznodãmânt ce a consfiinþit o premierã în istoria UCL.
Pe durata celor 120 de minute ale disputei de pe “Calderon”, Atletico a fost echipa

mai bunã, însã nici PSV-ul, pentru condiþia
sa, n-a rãmas deloc datoare.
Ca ºi în tur, goalkeperul olandezilor, Zoet,
a avut o prestaþie excelentã, în pole-position
aflându-se intervenþia din startul jocului, când
l-a blocat incredibil pe Griezmann.
Olandezii puteau da lovitura în minutul 60,
dar ºutul lui Locadia a fost deviat în barã de
Oblak. Egal avea sã se încheie ºi la acest
capitol, aproape de a deveni erou fiind Fernando Torres (80).
La execuþiile de la punctul cu var, n-a ratat nimeni pânã la 7-7! Moment în care Si-

meone a început sã urle la tribunã ºi sã ridice braþele, ridicând volumul ºi tensiunea pe
stadion la cote uriaºe. Iar Narsingh, introdus pe teren în minutul 118, n-a rezistat presiunii, luând la þintã “transversala”.
Penalty-ul decisiv a fost transformat de
Juanfran, Atletico ajuncând astfel pentru a
treia oarã consecutiv în sferturi.
Iatã, în ordine, ºi marcatorii celorlalte lovituri de pedeapsã: Van Ginkel, Griezmann,
Guardado, Gabi, Propper, Koke, Bruma,
Saul, Moreno, F. Torres, Lestienne, Gimenez, Arias, Filipe Luis.
Atletico Madrid: Oblak – Juanfran, Gimenez, Godin (L. Hernandez 89), Filipe Luis
– Gabi, A. Fernandez (Fernando Torres 56),
Saul – Ferreira Carrasco (Kranevitter 75),
Griezmann, Koke. Antrenor: Diego Simeone.
PSV Eindhoven: Zoet – Arias, Bruma,
H. Moreno, Isimat-Mirin, Willems (Brenet
75) – Propper, Guardado, Van Ginkel – De
Jong (Narsingh 118), Locadia (Lestienne 87).
Antrenor: Phillip Cocu.

City avanseazã
ºi ea în sferturi
Tot 0-0 s-a încheiat ºi cealaltã partidã a
zilei de marþi, Manchester City – Dinamo
Kiev, englezii mergând mai departe, dupã
acel 3-1 din Ucraina. Este pentru prima datã
când “cetãþenii” pãtrund în Top 8, cum o
premierã a fost ºi pentru Ovidiu Haþegan
sã conducã un meci din fazele superioare
ale competiþiei.

HANDBAL (F)

În pregãtirea turneului preolimpic,
România – învinsã de Suedia
Naþionala României a
pierdut, marþi searã, la Kristianstad, în faþa reprezentativei
similare a Suediei, cu scorul de
32-29 (20-15), într-un meci
test programat înaintea participãrii la turneul preolimpic de la
Aarhus.
Tomas Ryde a rulat întreg
lotul în încercarea de a gãsi
formula optimã, iar marcatoa-

rele “tricolorelor” au fost
Neagu 7 goluri, Vizitiu 6,
Chiper 3, Elisei Ardean 3,
Udriºtoiu 2, Chintoan 2,
Zamfirescu 2, Manea 1,
Brãdeanu 1, Tãnãsie 1 ºi
Marin 1.
Din Suedia, România a
plecat spre Danemarca, unde
mâine debuteazã la turneul
preolimpic, chiar în compania

echipei þãrii gazdã (ora 20.00).
În meciul al doilea, sâmbãtã,
România va întâlni Uruguay,
iar duminicã va juca în compania Muntenegrului, ambele
dispute de la ora 18.45.
Primele douã clasate se vor
califica la Jocurile Olimpice de
la Rio, unde România nu a mai
fost prezentã de la ediþia din
2008.

LIGA EUROPA – OPTIMI
DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
Astãzi

Ora 20:00

în tur

Leverkusen – Villarreal

0-2

Valencia – Bilbao

0-1

Lazio – Sparta Praga

1-1

Ora 22:05
Anderlecht – ªahtior Doneþk 1-3
Sevilla – FC Basel

0-0

Tottenham – Dortmund

0-3

Braga – Fenerbahce

0-1

Manchester Utd – Liverpool 0-2

În prima reprizã, arbitrul român l-a asurzit pe Yaya Toure, fotbalistul lui City aflându-se lângã central ºi cerându-i sã sancþioneze o intrare a lui Vitorino Antunes.
În momentul în care Haþegan a fluierat,
ivorianul a resimþit din plin sunetul scos de
fluier ºi ºi-a dus mâinile la urechi, fiind vizibil deranjat.
Haþegan a fost ajutat de asistenþii Octavian ªovre ºi Sebastian Gheorghe, asistenþii
adiþionali Alexandru Tudor ºi Sebastian Colþescu, iar rezervã a fost Radu Ghinguleac.
Aceastã brigadã va participa ºi la Euro 2016.
Manchester City: Hart – Zabaleta, Kompany (Mangala 7), Otamendi (Demichelis
24), Clichy – Fernando, Fernandinho – J.
Navas, Y. Toure, D. Silva (Sterling 79) –
Aguero. Antrenor: Manuel Pellegrini.
Dinamo Kiev: Shovkovsky – Vida, Khacheridi, Dragovic, Antunes – M. Veloso –
Yarmolenko, Garmash (Sydorchuk 64),
Buyalskyy, Gusev (Yakovenko 62) – Teodorczyk (D. Gonzalez 46). Antrenor: Sergiy
Rebrov.
Asearã, dupã închiderea ediþiei, s-au stabilit ºi ultimele douã sfert-finaliste, din
meciurile FC Barcelona – Arsenal (în tur
2-0) ºi Bayern Munchen – Juventus (în tur
2-2).
Alãturi de Atletico ºi City, au mai obþinut calificarea (sãptãmâna trecutã) Wolfsburg – 3-2 (d) ºi 1-0 (a) cu Gent, Real
Madrid – 2-0 (d) ºi 2-0 (a) cu AS Roma,
Paris SG – 2-1 (a) ºi 2-1 (d) cu Chelsea,
Benfica – 1-0 (a) ºi 2-1 (d) cu Zenit.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells, în
SUA: ziua a 7-a / 17:00,
20:00 – MOTO GP – Sesiuni de antrenamente Marele Premiu al Qatarului /
22:00, 4:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Indian
Wells: ziua a 8-a.
DIGI SPORT 3
19:00, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga:
ÞSKA Moscova – Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz,
Barcelona – Real Madrid.
DIGI SPORT 4
21:30 – VOLEI (M) – Liga
Campionilor: Diatec Trentino –
Belogorie Belgorod.
DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Valencia – Bilbao,
Manchester Utd – Liverpool.
DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Lazio – Sparta Praga, Tottenham – Dortmund /
2:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Indian Wells, în SUA: ziua a
8-a.
* Site-ul Dolce Sport nu a
anunþat ºi programul celorlalte
douã canale, 3 ºi 4.

EUROSPORT 1
10:45, 12:15 – SCHI ALPIN
(F, M) – Cupa Mondialã, la St
Moritz, în Elveþia / 15:00 – BIATLON (F) - CM, la Khanty Mansiysk, în Rusia / 4:00 – ATLETISM – Campionatul Mondial de
salã, la Portland, în SUA : ziua 1.
EUROSPORT 2
10:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã,
la Planica, în Slovenia / 22:00 –
ASCENSIUNE ÎN TREPTE –
Ascensiunea Turnului Eiffel, la
Paris, Franþa.
PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Manchester Utd – Liverpool.
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„Cu Kaiserslautern am trãit
cea a mai mare bucurie”

Sferturile de
finalã ale Cupei
UEFA, manºa
a doua

Universitatea
Craiova –
Kaiserlautern FC
1-0

pentru þarã. Atunci s-a vãzut valoarea noastrã în faþa unui adversar de top. Marcajul la Briegel, la
fazele fixe, a cãzut în sarcina
mea. A fost presiune, dar i-am fãcut faþã cu brio, dovadã cu nu a
marcat. La fel, pe fazã defensivã,
Constantin Oþet, Dumnezeu sã-l
ierte, ne-a cerut multã atenþie la
incursiunile ºi centrãrile lui Brehme. Nici el n-a miºcat. Golul a
venit târziu ºi a ridicat toatã Oltenia în picioare. Nu am fi putut face
nimic fãrã suporterii noºtri, am
fost acolo sus datoritã lor“.

A marcat: Negrilã 82.
Craiova, stadion: „Central”,
spectatori: 40.000.
Universitatea Craiova: Lung Negrilã, Tilihoi, ‘tefãnescu, Ungureanu - icleanu, Balaci, Geolgãu (75 Cârþu), Donose - Cri’an
(46 Beldeanu), Cãmãtaru.
Kaiserlautern: Reichel Wolf, Briegel, Dusek, Brehme
- Geye, Melzer, Eilenfeld (85
Hubner), Bongartz - T. Nilsson,
Allofs.
Pe 16 martie 1983, Universitatea Craiova producea prima mare
performanþã a fotbalului românesc
la nivel de club, calificându-se în
semifinalele Cupei UEFA. Dupã ce
eliminase în tururile precedente pe
Fiorentina, Shamrock Rovers ºi
Bordeaux, generaþia care avea sã
primeascã datoritã acelui parcurs
supranumele „Craiova Maxima”
învingea cu 1-0 pe FC Kaiserslautern, dupã ce ce în tur pierduse
cu 3-2 în Germania. „Gooooooool, senzaþional, senzaþional, a marcat Negrilã, fundaºul Negrilã...”
exclama regretatul Sebastian Domozinã la reuºita din final a fundaºului ªtiinþei, care a decis calificarea istoricã.

Eroii acelei performanþe
au rememorat momentul
de glorie.
Nicolae Negrilã, eroul calificãrii, îºi aduce aminte ce a trãit
atunci: „Am simþit cã toatã lumea
este am mea. ªi colegii de echipã, ºi suporterii din tribunã. A
fost o atmosferã incendiarã, absolut fabuloasã. upã meci, suporterii au venit la mine acasã, pe
Rocadã stãteam atunci. Cu flori,
cu steaguri. Erau, nu exagerez,
cred cã 5.000. Nu aveam cum
sã-i invit în casã pentru cã erau
prea mulþi, dar le-am dat un butoi de vin de 100 de kile ºi am
serbat împreunã calificarea.
Costicã Donose spune cã acea
victorie constituie cea mai mare
bucurie pe care a trãit-o vreodatã pe terenul de fotbal, aºa cum
mulþi dintre fanii ªtiinþei pot spune cã a fost cea mai mare bucurie trãitã vreodatã pe stadion. „A
fost cea mai mare bucurie trãitã
de mine pe un teren de fotbal.
Sincer, mã aºteptam sã ne calificãm dupã rezultatul din tur. A fost
presiune, dar golul lui Negoro a
venit la momentul potrivit. Au
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fost mai grele minutele de dupã
gol, simþeam cã dureazã o veºnicie, cã nu se mai terminã. Suporterii au fost magnifici, ei au
contribuit enorm la calificare.
Ne-au încurajat din primul minut
pânã la final, cum numai fanii
olteni ºtiu sã o facã. Tot stadionul s-a mutat apoi la Jiul unde am
continuat sãrbãtoarea, cu Cenaclul Flacãra. Erau oameni suiþi pe
maºini, capote îndoite, ce sã mai,
o isterie ºi o nebunie generalã“
spune Costicã Donose.
Cel mai tânãr component al
echipei Craiovei de atunci, Gheorghiþã Geolgãu, spune cã pentru el
acele clipe sunt încã proaspete,
deºi au trecut 33 de ani: „Îmi aduc
aminte jocul cu Kaiserslautern de
parcã ar fi azi. Cum a trecut ºi
timpul ãsta. Mi-a rãmas întipãritã
ratarea din minutul 72. Am fãcut
o preluare frumoasã, am driblat
în interior ºi rãmãsesem singur cu
portarul. Am vrut sã dau tare pe
scurt, dar mingea s-a dus peste.
Am cãzut psihic atunci ºi nea Ticã
Oþet m-a schimbat imediat. Am
trãit la intensitate maximã golul,
banca a explodat parcã, la fel ca
întreg stadionul, apoi am intrat în
teren de bucurie. A înnebunit toatã lumea. Secundele care s-au
scurt de la gol parcã erau ore...
dar i-am blocat bine pe nemþi.
Apoi, la Jiul, a fost un spectacol
unde au fost peste 100.000 de
oameni. Toatã Craiova ieºise în
stradã pentru noi“ .

Beldeanu: „Aveam un lot
valoros ºi unit”
Auricã Beldeanu spune cã valoarea ºi unitatea echipei au contribuit la acea performanþã: „Este
o mândrie pentru mine cã am fãcut parte din aceastã echipã maximã a Craiovei, o bucurie imensã. Cele douã sãptãmâni, dintre
meciuri, au trecut greu. De-abia

aºteptam sã fim pe teren. ªtiam
cã ne aºteaptã o partidã grea,
pentru cã formaþiile germane erau
foarte bine cotate în acea perioadã. Întâlneam o echipã de top, dar
aveam o ºansã uriaºã sã o eliminãm dupã 3-2 în tur. Am intrat
dupã pauzã ºi am dat totul pe teren, ca în fiecare meci. Aveam
un lot valoros ºi unit, ne sprijineam reciproc, vorbeam mult în
teren ºi în afara lui. Sincer, dupã
meci nu-mi mai aduc aminte nimic. A fost o bucurie generalã,
de nedescris“.
Nicolae Ungureanu spune cã
Universitatea ºi-a propus atunci sã
nu primeascã gol ºi sã forþeze lovitura decisivã pe final, aceasta
venind în urma unui corner executat de Ilie Balaci, din partea lui
„Negoro”: „Plecam, dupã cum ºtiþi,
de la 3-2 în tur. Atunci, în Germania, dupã o primã reprizã în care
ne-au umplut poarta de goluri, am
reuºit o revenire spectaculoasã.
Catalizator a fost Auricã Þicleanu,
odatã cu intrarea lui am întors
meciul ºi am marcat de douã ori.
Am avut ºi ºansa cã s-a accidentat Briegel. Pe Central, am intrat
în teren cu inima puþin îndoitã,
doar jucam cu nemþii. Obiectivul
fixat de antrenor a fost sã nu primim gol, în primul rând, iar pe finalul jocului sã forþãm golul calificãrii. Ne-a ieºit, am crezut în forþa noastrã pânã la final. A venit acel
corner din minutul 83 care a aruncat stadionul în aer. 40.000 de olteni fericiþi, ce vremuri. Dupã meci
a fost ca la defilare“.

Briegel ºi Brehme au avut parte
de atenþie specialã
Nicolae Tilihoi s-a referit la
partea tacticã, spunând cã Briegel ºi Brehme au avut parte de
atenþie specialã din partea oltenilor: „Este un meci de referinþã ºi
de glorie pentru toatã Oltenia ºi

Play-out, etapa III
CSMS Iaºi – FC Voluntari,
FC Botoºani – Chiajna,
„U” Craiova – ACS Poli,
CFR Cluj – Petrolul,

vineri, ora 18
sâmbãtã, ora 18
duminicã, ora 15
luni, ora 18

Clasament play-out
1. CSMS Iaºi
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Botoºani
5. ACS Poli
6. Concordia
7. Voluntari
8. Petrolul

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
1
0
0

0
0
1
1
2
1
1
0

1
1
0
0
0
0
1
2

2-3
3-1
4-2
2-1
2-2
1-0
1-4
1-3

22
19
18
17
15
13
13
4

Play-off, etapa III
Astra – ASA,
Viitorul – Steaua,
Dinamo – Pandurii,

vineri, ora 20.30
sâmbãtã, ora 20.30
duminicã, ora 20.30

Clasament play-off
1. Astra
2. Pandurii
3. Steaua
4. Dinamo
5. Viitorul
6. ASA

2
2
2
2
2
2

1
1
1
0
0
0

0
1
1
2
1
1

1
0
0
0
1
1

2-2
3-1
3-1
1-1
1-3
0-2

29
28
26
26
24
20

