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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Popescu, de când e în politi-
cã, minte de îngheaþã apele, iar
noi transpirãm vãzând rezulta-
tele.

sãnãtate / 5 eveniment / 4

Doar 26 deDoar 26 deDoar 26 deDoar 26 deDoar 26 de
oameni deoameni deoameni deoameni deoameni de
afaceri au fostafaceri au fostafaceri au fostafaceri au fostafaceri au fost
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Adunarea Generalã a
Membrilor Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dolj nu a
putut sã se desfãºoarã în
urmã cu o sãptãmânã din
lipsã de cvorum. Ieri, în
conformitate cu prevederile
statutului, s-a desfãºurat
aceastã ºedinþã fãrã sã se
mai þinã cont de numãrul
întreprinzãtorilor prezenþi în
salã. Din 1.700 de firme, câte
sunt înregistrate la Registrul
Comerþului, 274 sunt înscrise
ºi la Camera de Comerþ.
Dintre acestea, doar 40 ºi-au
plãtit cotizaþia. Aºadar, 26 a
fost numãrul oamenilor de
afaceri care au rãspuns
prezent, ieri, la cea de-a doua
chemare. Un numãr îngrijorã-
tor de mic am spune noi,
pentru un fost oraº industrial,
pentru un oraº cu trei univer-
sitãþi, din care una privatã.
De ce nu mai au încredere
oamenii de afaceri în aceastã
formã de organizare? De ce
întreprinzãtorii nu îºi plãtesc
cotizaþiile, de ce nu gravitea-
zã oamenii de afaceri în jurul
Camerei de Comerþ, aºa cum
se întâmplã în alte regiuni
sau în alte þãri, au fost între-
bãri la care s-a încercat sã se
afle rãspunsuri. 66666 EC
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Dacã nu e miercuri,Dacã nu e miercuri,Dacã nu e miercuri,Dacã nu e miercuri,Dacã nu e miercuri,
e bine!e bine!e bine!e bine!e bine!

Sorin Rãducan, prefectul de
Dolj, nu stã grozav cu umorul fin,
dar nici nu îi lipseºte cu desãvârºi-
re, atunci când e cazul. Când îl în-
tâlneºti rar ºi tot rar îl ai partener
de dialog, impresia lãsatã este una
deplin rezonabilã. La întrebarea cli-
ºeu “ce mai face”, rãspunsul aproa-
pe invariabil, de la o vreme, un fel
de “haz de necaz”, este acela cã
aºteaptã ziua de miercuri cu ºedin-
þa ordinarã a guvernului, în care
pânã acum a figurat ºi schimbarea
prefecþilor. Doljul încã “n-a intrat”
în malaxor, dar cu siguranþã nu este
exonerat de acest lucru.
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DinspreDinspreDinspreDinspreDinspre
Agriculturã,Agriculturã,Agriculturã,Agriculturã,Agriculturã,
veºtile sunt buneveºtile sunt buneveºtile sunt buneveºtile sunt buneveºtile sunt bune

Peste 15 milioane de lei au
fost alocate pentru Programul
naþional apicol 2014-2016. Or-
ganizaþiile profesionale ºi inter-
profesionale neguvernamentale
din sectorul agricol ºi alimentar
vor beneficia de sprijin financiar
pentru a participa la consultãri
în structurile europene simila-
re, atât prin plata contribuþiilor,
cât ºi prin asigurarea unei pãrþi
din costurile serviciilor lingvis-
tice de care au nevoie. Pânã la
finalul anului, ministrul Agricul-
turii preconizeazã o cifrã de 1
milion de capete ovine exporta-
te în Iordania.

SentinSentinSentinSentinSentinþþþþþããããã
definitivãdefinitivãdefinitivãdefinitivãdefinitivã
în cazul crimeiîn cazul crimeiîn cazul crimeiîn cazul crimeiîn cazul crimei
din fadin fadin fadin fadin faþþþþþa Postuluia Postuluia Postuluia Postuluia Postului
de Polide Polide Polide Polide Poliþþþþþieieieieie
AmãrãAmãrãAmãrãAmãrãAmãrãºººººtii de Jostii de Jostii de Jostii de Jostii de Jos



2 / cuvântul libertãþii vineri, 15 aprilie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Tãriceanu merge azi la DNA
Braºov, fiind citat ca martor
într-un dosar de corupþie

Preºedintele Senatului Cãlin Popescu Tã-
riceanu a anunþat cã se va prezenta astãzi la
DNA Braºov, în calitate de martor, într-un
dosar de corupþie. Preºedintele Senatului a
precizat, ieri, într-un comunicat de presã, cã a
fost invitat telefonic la audiere, în calitate de
martor, în dosarul 259/p/2015. “Doresc sã
aduc la cunoºtinþa presei cã, în respect pen-
tru reglementãrile legale privind confidenþia-
litatea anchetei, nu voi face declaraþii nici la
sosirea ºi nici la plecarea din sediul DNA.
Totodatã, doresc sã fac cunoscut faptul cã
informaþia legatã de prezenþa mea la DNA
Braºov era cunoscutã doar de subsemnatul
ºi de lucrãtorul DNA care m-a invitat telefo-
nic”, mai precizeazã Cãlin Popescu Tãricea-
nu. Preºedintele Senatului a mai spus cã, de
regulã, informeazã cu promptitudine presa
despre activitãþile sale de interes public, aºa
cum poate fi apreciatã prezenþa sa la DNA în
calitate de martor. “De aceastã datã, în mod
premeditat, am þinut strict secretã aceastã in-
formaþie pentru a verifica dacã lucrãtorii DNA
scurg informaþii confidenþiale cãtre presã. Cu
puþinã vreme în urmã, am fost contactat din
lumea presei cu întrebarea: „Este adevãrat cã
aþi fost invitat la DNA Braºov ?”. Q.E.D., aºa
cã am hotãrât sã dau publicitãþii acest comu-
nicat”, mai spune Tãriceanu.
Autoritãþile publice ºi localurile
ar putea fi obligate sã ofere
internet wi-fi gratuit

“Autoritãþile administraþiei publice locale,
în domeniul public administrat de acestea ºi
în zonele turistice din unitatea teritorialã afla-
tã în administrare, au obligaþia sã asigure in-
ternet gratuit, cu acces neîntrerupt, prin con-
tractarea unui agent economic ce serveºte
drept provider” prevede un proiect de lege
iniþiat de deputatul Mihai Sturzu. De aseme-
nea, iniþiativa legislativã obligã operatorii de
telefonie mobilã sã ofere tuturor clienþilor cel
puþin 500 de MB de trafic lunar gratuit. “Re-
staurantele, terasele, barurile, discotecile ºi
oricare alte tipuri de unitãþi de alimentaþie pu-
blicã asigurã accesul gratuit al persoanelor
la internet, în interiorul ºi exteriorul perime-
trului fiecãrei clãdiri deþinute de acestea”,
mai prevede iniþiativa legislativã. Proiectul
prevede cã accesul la internet se face prin
wi-fi, iar reþelele de internet folosite de auto-
ritãþile publice trebuie sã fie diferite de cele
puse la dispoziþia contribuabililor. Totoda-
tã, conectarea se face pentru o orã, cu drept
de reconectare, prin e-mail, însã aceastã pre-
vedere nu se aplicã în zonele turistice. Ini-
þiatorul prevede cã viteza minimã de acces
este de 50 de Mb/s.

Autoritãþile române vor reevalua,
la nivel UE, modul de abordare a re-
laþiei UE-Canada, pentru asigurarea
obiectivului eliminãrii obligativitã-
þii vizelor pentru cetãþenii români, a
anunþat miercuri Ministerul Aface-
rilor Externe (MAE). ‘’Ne exprimãm
dezamãgirea cã, în pofida disponi-
bilitãþii României de colaborare ºi a
situaþiei sale asemãnãtoare cu a ce-
lorlalte state membre din regiune, re-
flectatã în progresele clare în înde-
plinirea criteriilor avute în vedere de
partea canadianã, precum ºi în de-
cizia Canadei de a include România
în categoria þãrilor de origine sigu-
re, dialogul pe subiectul vizelor în-
ceput între Comisia Europeanã ºi
Canada în urmã cu 24 de luni nu a
dus la un rezultat’’, aratã MAE într-
un comunicat remis MEDIAFAX.

Potrivit aceleiaºi surse, începând
cu summit-ul UE-Canada din 2008
ºi ulterior la summit-ul UE-Canada
din septembrie 2014, Canada s-a
angajat sã relaxeze regimul de vize
pentru cetãþenii români, pentru a
asigura cât mai curând posibil liber-
tatea de miºcare pentru toþi cetãþe-

MinisMinisMinisMinisMinistrul Muncii, Ana Costea,trul Muncii, Ana Costea,trul Muncii, Ana Costea,trul Muncii, Ana Costea,trul Muncii, Ana Costea,
ºi-a datºi-a datºi-a datºi-a datºi-a dat demisia demisia demisia demisia demisia
Ministrul Muncii, Ana Costea, ºi-a dat demi-

sia, ieri, iar premierul Dacian Cioloº i-a acceptat-
o, precizând cã în perioada imediat urmãtoare va
înainta o propunere preºedintelui Klaus Iohan-
nis, informeazã Guvernul. „Am acceptat astãzi (n.r.
– ieri) demisia doamnei Ministru Claudia-Ana
Costea, care mi-a fost înaintatã în cursul acestei
zile. În perioada imediat urmãtoare voi înainta
domnului Preºedinte Klaus Iohannis o propune-
re pentru funcþia de ministru al Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice”, se
aratã într-un comunicat de presã al Guvernului.

Guvernul a anunþat miercuri cã a retras OUG
privind salarizarea bugetarilor. Discuþiile pe le-
gea salarizãrii vor continua în zilele urmãtoare,
“cu sau fãrã doamna Costea”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu, preci-
zând cã premierul i-a cerut ministrului Muncii lã-
muriri în legãturã cu ameninþãrile privind demi-
sia, fãrã a primi un rãspuns clar.

Întrebat miercuri de jurnaliºti dacã afirmaþia
fãcutã, marþi, de ministrul Muncii a fost un aver-
tisment sau Ana Costea chiar ºi-a depus demi-
sia la cabinetul premierului, Dan Suciu a întâr-
ziat sã rãspundã, negând cã ar avea informaþii
despre existenþa unui act formal. “Nu, nu ºtiu
de un act formal ca atare, nu am cunoºtinþã de

un act formal care sã presupunã un
rãspuns tranºant, de aceea am stat
pe gânduri. Sã depãºim momentul
pentru cã nu am elemente suplimen-
tare de comunicat pe subiectul aces-
ta, dar garantez cã în zile imediat
urmãtoare vor urma mai multe clari-
ficãri”, a spus purtãtorul de cuvânt
al Guvernului. El a adãugat cã dis-
cuþiile legate de legea salarizãrii vor
continua în zilele urmãtoare, pe alte
baze. “Cu sau fãrã doamna Cos-
tea?”, au întrebat jurnaliºtii. “Cu
sau fãrã doamna Costea”, a rãspuns
Dan Suciu.

Totodatã, Dan Suciu a explicat cã
premierul a anunþat-o pe Ana Cos-
tea încã de luni cã ordonanþa de ur-
genþã privind creºterile salariale nu
va intra miercuri în discuþia Guvernului. De ace-
ea, premierul a întrebat-o de ce a ameninþat cã
demisioneazã dacã actul normativ va intra în Gu-
vern, dar Dacian Cioloº nu a primit vreun rãs-
puns lãmuritor de la Ana Costea.

Guvernul a retras OUG privind salarizarea bu-
getarilor, a anunþat miercuri purtãtorul de cuvânt
al Executivului, Dan Suciu, care a precizat cã sco-

pul Guvernului este sã vinã cu un proiect accep-
tat de partenerii sociali, în limitãrile fiscal-buge-
tare pentru 2016-2017. Negocierile de marþi dintre
sindicaliºti ºi ministrul Muncii, Ana Costea, au
eºuat, oficialul guvernamental promiþându-le li-
derilor sindicali cã va retrage OUG. Ministrul a
ameninþat cu demisia în cazul în care nu se va
þine cont de punctul ei de vedere.

Organizaþia sindicalã SANITAS a decis, în urma
Consiliului Naþional de ieri-dimineaþã, cã în luna
iunie se va intra în grevã generalã, iar în semn de
protest, în jur de 200 de sindicaliºti au pornit într-
o „plimbare” pe la Ministerul Sãnãtãþii ºi la Minis-
terul Muncii.

Sindicaliºtii din Sãnãtate au programat mai multe
proteste în perioada imediat urmãtoare. Astfel, Fe-
deraþia Sindicalã Hipocrat, Sindicatul Promedica ºi
Camera Federativã a Sindicatelor Medicilor din Ro-
mânia, împreunã cu Organizaþia Sindicalã „Cartel
Alfa”, vor organiza proteste în faþa Guvernului pe
20-22 aprilie, începând cu ora 10:30 dimineaþa, au
declarat pentru MEDIAFAX reprezentanþii organi-
zaþiilor. De asemenea, organizaþia SANITAS a anun-
þat într-un comunicat de presã, remis ieri agenþiei
MEDIAFAX, cã în data de 20 aprilie, în intervalul
orar 11.00 – 13.00, toate organizaþiile judeþene SANI-

Sindicaliºtii din Sãnãtate anunþã proteste
din 20 aprilie ºi grevã generalã în iunie

MAE despre vize: România va reevalua, la nivel UE,
modul de abordare a relaþiei UE-Canada

nii europeni, fãrã discriminare.
‘’În contextul mai larg al obiec-

tivului comun privind semnarea ºi
ratificarea Acordului de Parteneriat
Strategic ºi a Acordului Economic
ºi Comercial Global (CETA), Româ-
nia considerã cã menþinerea regi-
mului de vize canadiene pentru ce-
tãþenii români creeazã dezavantaje
evidente, nejustificate, în compa-
raþie cu ceilalþi cetãþeni europeni.

Situaþia actualã priveazã cetãþenii
români de oportunitãþile economi-
ce ºi comerciale nou create. În
aceastã situaþie, autoritãþile româ-
ne vor reevalua, la nivel UE, modul
de abordare a relaþiei UE-Canada,
pentru asigurarea obiectivului eli-
minãrii obligativitãþii vizelor pentru
cetãþenii români. Autoritãþile româ-
ne se consultã permanent cu Co-
misia Europeanã ºi membrii Parla-

mentului European implicaþi în do-
sar, care sunt þinuþi la curent cu
evoluþia situaþiei’’, subliniazã
MAE.

Comisia Europeanã a decis, marþi,
amânarea cu trei luni a oricãrei mã-
suri de introducere a vizelor pentru
cetãþenii din SUA ºi Canada ca for-
mã de presiune pentru eliminarea re-
stricþiilor de cãlãtorie pentru români,
bulgari, polonezi ºi ciprioþi. “Comi-
sia Europeanã invitã Parlamentul
European ºi Consiliul European sã
lanseze urgent discuþii ºi sã adopte
poziþii despre cea mai adecvatã so-
luþie; se aºteaptã o informare a Co-
misiei Europene în legãturã cu aces-
te poziþii pânã cel târziu pe 12 iulie
2016”, a transmis Executivul UE.

Conform unor surse, Comisia
Europeanã analizeazã posibilitatea
de a reintroduce vize de cãlãtorie
în spaþiul UE pentru cetãþenii din
Statele Unite ºi Canada ca formã
de presiune în contextul în care cele
douã þãri refuzã sã elimine obligati-
vitatea vizelor pentru cetãþenii din
România, Bulgaria, Polonia ºi Re-
publica Cipru.

TAS vor organiza proteste la prefecturile judeþene.
De asemenea, în perioada 9-13 mai, SANITAS va
organiza adunãri publice în faþa Ministerului Sãnã-
tãþii, Ministerului Muncii ºi Ministerului Finanþelor.

„În funcþie de rezultatele obþinute în negocierile
care se vor desfãºura în paralel cu acþiunile de pro-
test, în luna iunie vom organiza un miting de am-
ploare în faþa Guvernului României”, au anunþat
reprezentanþii SANITAS. Sindicaliºtii cer în primul
rând eliminarea inechitãþilor ºi discriminãrilor sala-
riale, deblocarea posturilor de specialitate ºi o ma-
jorare salarialã cu 25% în 2016. O grevã generalã în
sistemul de Sãnãtate ar putea avea loc în luna iu-
nie, dacã Guvernul nu va rãspunde cerinþelor sin-
dicaliºtilor, a decis conducerea SANITAS, ieri, în
urma Consiliului Naþional al Federaþiei, care a avut
loc de dimineaþã. SANITAS reprezintã aproximativ
50.000 de angajaþi din sistemul sanitar.
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MIRCEA CANÞÃR

Sorin Rãducan, prefectul de
Dolj, nu stã grozav cu umorul fin,
dar nici nu îi lipseºte cu desã-
vârºire, atunci când e cazul.
Când îl întâlneºti rar ºi tot rar îl
ai partener de dialog, impresia
lãsatã este una deplin rezonabi-
lã. La întrebarea cliºeu “ce mai
face”, rãspunsul aproape inva-
riabil, de la o vreme, un fel de
“haz de necaz”, este acela cã
aºteaptã ziua de miercuri cu
ºedinþa ordinarã a guvernului, în
care pânã acum a figurat ºi
schimbarea prefecþilor. Doljul
încã “n-a intrat” în malaxor, dar

cu siguranþã nu este exonerat de
acest lucru. Numirea prefecþi-
lor este, potrivit legii, o preroga-
tivã exclusivã a guvernului, aceº-
tia fiind numiþi – citãm – „la pro-
punerea ministrului Internelor ºi
Reformelor Administrative”. De
altfel, prefectul chiar este, prin
lege – menþiune expresã –, re-
prezentantul guvernului pe plan
local. Exceptând prima numire
de prefect de Dolj – dupã apa-
riþia legii 69/1991 –, sistematic
prefectul a fost dat de formaþi-
unea politicã aflatã la guverna-
re. Cine îl desemneazã, în ac-

tualul context politic, nu este
foarte clar, dar, fireºte, guver-
nul ºtie ce face... Sub semnul
acestei aºteptãri “sine die”, de-
loc fecundã, numai de activitate
concretã, administrativã nu se
poate vorbi, când discuþiile ine-
vitabile nu pot ocoli întrebarea
retoricã: cine vine? ªi sunt enu-
merate niºte nume. Chiar suc-
cesorul actualului prefect de
Dolj – dacã se va produce
schimbarea – nu va avea decât
un mandat provizoriu, cel mult
pânã la alegerile legislative, din
toamnã, în funcþie de deznodã-

mântul acestora, la nivel naþio-
nal, urmând a se cunoaºte ºi vii-
toarea opþiune a guvernului. In-
certitudinea actualã nu are nimic
benefic, dimpotrivã, atâta vreme
cât ºefii serviciilor publice de-
concentrate, ale ministerelor ºi
ale celorlalte organe ale admi-
nistraþiei publice centrale din
subordinea guvernului, organiza-
te la nivelul Doljului, ºtiu cã sta-
rea de fapt este una trecãtoare.
Sorin Rãducan, destul de pru-
dent cu propria-i imagine publi-
cã, reþinut în declaraþii, are ca
neîmplinire doar faptul cã în

aproape doi ani de mandat, dacã
nu a evitat, premeditat, presa lo-
calã, nici nu a avut organizatã
vreo conferinþã de presã. Semn
al deplinei transparenþe. Nu este
o culpã, este o constatare. Faþã
de majoritatea predecesorilor sãi,
pânã acum, a lãsat o impresie
cumsecade, colaborând instituþi-
onal cu cine prevede legea. Cu
deplinã supleþe administrativã ºi
o veghe nediscriminatorie la vi-
zele de legalitate a actelor admi-
nistrative. Recurgând la o expre-
sie franþuzeascã “nici exces de
onoare, nici exces de indignare”.

Ion Dãbuleanu, preºedintele PRM Dolj, a
declarat cã partidul nu s-a desfiinþat, acesta
fiind doar un zvon fals, care a fost împrãº-
tiat de televiziunile centrale. „Partidul nostru
existã, are activitate. Este înfiinþat în 1991
ºi pe rolul Tribunalului Bucureºti se aflã în-
registrat la poziþia 10 în registrul partidelor
politice. Biroul Electoral Central Bucureºti a
transmis, în data de 12 aprilie, cãtre toate
birourile electorale judeþene din þarã, o cir-
cularã în care se face referire cã PRM are
activitate ºi este înscris la poziþia 16 pe lista
partidelor care candideazã la alegerile din 5
iunie. Totul a fost o intoxicare media”, a arã-
tat preºedintele Ion Dãbuleanu.

Partidul îºi propune un scor de 5%
Potrivit acestuia, PRM Dolj se aflã în plinã

activitate de constituire a dosarelor de candi-
daturã atât la nivelul Craiovei, cât ºi a celor-
lalte localitãþi. „Avem acoperite 71 de comu-
ne pânã acum, dar pânã la data de 26 aprilie

Dacã ar rãmâne fãrã partid,
Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu este aºteptatã acasã, în PRM Doljasilescu este aºteptatã acasã, în PRM Doljasilescu este aºteptatã acasã, în PRM Doljasilescu este aºteptatã acasã, în PRM Doljasilescu este aºteptatã acasã, în PRM Dolj
PRM Dolj va participa la alegerile locale cu candi-

daþi proprii atât pentru Primãria Craiova, cât ºi pen-
tru Consiliul Judeþean Dolj. Peremiºtii au organizat,
ieri, o conferinþã de presã în care au infirmat zvonul

cã partidul s-a desfiinþat, precizând cã organizaþia ju-
deþeanã are activitate ºi se aflã în plin proces de pre-
gãtire pentru desemnarea candidaturilor în toate lo-
calitãþile Doljului.

vom avea candidaþi în tot judeþul. Nu suntem
pretenþioºi ca alte partide, vrem sã obþinem
un scor de 5%. Nici un candidat al nostru nu
are antecedente penale, nu are probleme cu
justiþia. Nu acordãm nici pomeni electorale,
oamenii sã ne voteze aºa cum suntem noi,
nepãtaþi. Dacã nu, sã îi voteze tot pe hoþii ºi
pe bandiþii care au fost de atâþia ani la condu-
cerea þãrii”, a afirmat acesta. Campania ºi-o
face fiecare candidat pe cheltuiala lui, iar în
sondajele interne ale organizaþiei, PRM are
6,5% în Dolj ºi 8% în Craiova.

Într-o sãptãmânã se stabilesc candidaþii
Candidatul pentru Primãria Craiova, cât ºi

cel pentru Consiliul Judeþean Dolj nu au fost
încã stabiliþi, cel mai probabil fiind ca fiecare
dintre cei doi preºedinþi de organizaþii, Ion
Dãbuleanu ºi Gheorghe Barbu, sã candideze.
Peremiºtii iau în calcul ºi varianta ca actualul
primar, Lia Olguþa Vasilescu, sã se reîntoarcã
în PRM, pentru a candida din partea acestui

partid. „O primim înapoi acasã
pe doamna Olguþa. Noi o primim
pentru cã ne-a plãcut cã a recu-
noscut cã a fost membrã a PRM,
cã a fost lângã domnul preºedin-
te, Vadim Tudor. ªi Bucureºtiul
a zis cã ne recomandã sã o susþi-
nem dacã ea candideazã indepen-
dent, chiar dacã a plecat ºi noi
nu iubim traseiºtii, noi murim pe-
remiºti”, a spus preºedintele PRM
Dolj, Ion Dãbuleanu.

„Dacã Doljul ar propune-o,
ºi Bucureºtiul ar fi de acord”

În opinia peremiºtilor, Olguþa Vasilescu nu
este pesedistã, ci peremistã, dat fiind faptul
cã a început ºi s-a format în sânul acestui
partid. „Eu consider cã venind la vârsta de
18 ani la PRM ºi cã s-a format la PRM, eu
zic cã e peremistã de-a noastrã. Cu siguran-
þã, dacã noi, Doljul, am propune-o la nivel

naþional, în locul lui domnul Vadim (n.r. –
fostul preºedinte al partidului, Vadim Tudor),
deºi avem preºedinte ales la Congresul al VI-
lea, ºi Bucureºtiul ar fi de acord cu ea. Dupã
Vadim ºi Bolcaº, Olguþa Vasilescu este em-
blema PRM”, a spus ºi Gheorghe Barbu, pre-
ºedintele PRM Craiova. În plus, peremiºtii
doljeni cred cã „dacã rãmânea în PRM, ex-
clus ca ea sã fi avut dosar acum”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Municipiului Craiova anunþã cã, în vederea pregãtirii zonei ºi a executãrii
lucrãrilor de asfaltare în cartierul Bariera Vâlcii, de ieri s-a închis circulaþia rutierã pânã la
finalizarea lucrãrilor, de la intersecþia cu Aleea I pânã la intersecþia cu strada „Primãverii”.
Participanþii la trafic sunt rugaþi sã nu staþioneze ºi sã nu parcheze în zona de lucrãri în
perioada restricþiilor
pentru a nu îngreuna
activitatea echipelor de
lucru. În perioada de
restricþii, în zonã vor
avea acces maºinile
echipajelor de interven-
þie ºi mijloacele de
transport în comun,
mai informeazã Biroul
de Presã al Primãriei
Craiova. Participanþii la
trafic sunt rugaþi sã
respecte restricþiile ce
urmeazã a fi instituite.

Restricþii de circulaþie în Bariera Vâlcii
În total, 2.725 de posturi de soldat gradat pro-

fesionist au fost scoase la concurs de Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale (MApN), potrivit unui
anunþ postat pe site-ul ministerului. Candidaþii
trebuie sã aibã cel puþin 18 ani împliniþi pânã la
data începerii programului de instruire ºi cel mult
50 de ani împliniþi pânã la data încheierii primu-
lui contract de angajare.

De asemenea, candidaþii trebuie sã fi absolvit
învãþãmântul obligatoriu ºi sã facã dovada ab-
solvirii acestuia, pânã la data începerii progra-
mului de instruire. Cei care opteazã pentru arma
„auto” trebuie sã posede permis de conducere auto de categoriile B ºi C. De asemenea,
condiþia aceasta este necesarã ºi pentru arma „geniu”, însã doar pentru specialitãþile militare
care necesitã conducerea tehnicii specifice auto.

Candidaþii care se aflã în rezervã trebuie sã fie de acord sã renunþe la gradul dobândit anterior
ºi deþinut ca rezervist, dupã angajarea în armatã. Nu în ultimul rând, candidaþii care opteazã
pentru profesia de soldat ºi gradat profesionist în arma „aviaþie”, specialitatea „însoþitor de bord-
paramedic”, trebuie sã deþinã o diplomã de absolvire a unei ºcoli sanitare postliceale.

MApN a scos la concurs 2.725 de
posturi de soldat gradat profesionist



4 / cuvântul libertãþii vineri, 15 aprilie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, miercuri, 14 apri-
lie a.c., ca nefondat, apelul decla-
rat de Marian Pãun, de 55 de ani,
bãrbatul care, în luna martie a anu-
lui trecut, ºi-a înjunghiat patronul
în faþa Postului de Poliþie Amãrãº-
tii de Jos. În plus, a fost respins ºi
apelul pãrþii civile, întrucât a fost
declarat dupã expirarea termenu-
lui legal: „respinge ca nefondat
apelul formulat de cãtre inculpat.
În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.a)
C.p.p. respinge ca tardiv formulat
apelul pãrþii civile. Obligã
inculpatul la plata sumei de
1.500 de lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã, azi, 13.04.2016”, se
aratã în hotãrârea Curþii de
Apel Craiova. Hotãrârea fi-
ind definitivã, inculpatul va
executa pedeapsa primitã
pe 18 noimbrie 2015 la Tri-
bunalul Dolj, de 20 de ani ºi
4 luni închisoare. Aceeaºi
instanþã a mai hotãrât ca
bãrbatul sã achite daune

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, în perioada 11-13 aprilie a.c.,
efectivele Serviciului Rutier Dolj –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene au acþionat împreunã cu po-
liþiºti rutieri din cadrul Biroului
Rutier Craiova ºi ai formaþiunilor
de poliþie rutierã, precum ºi spe-
cialiºti din cadrul Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în Trans-
portul Rutier Dolj pentru verifica-
rea legalitãþii transportului public de
persoane efectuat prin curse regu-
late sau ocazionale. În cadrul acti-
vitãþilor desfãºurate, au fost veri-
ficate în trafic peste 513 autovehi-

cule, astfel fiind constatate ºi apli-
cate 229 de sancþiuni, valoarea
amenzilor fiind de peste 29.400 lei,
dintre care 6 pentru nerespectarea
capacitãþii de transport, 3 amenzi
pentru lipsa inspecþiei tehnice pe-
riodice, 4 pentru defecþiuni tehni-
ce, iar alte 3 amenzi la Ordonanþa
de Guvern nr. 69/2012 privind le-
galitatea transporturilor rutiere). De
asemenea, au fost reþinute în ve-
derea suspendãrii 9 permise de
conducere reþinute ºi tot atâtea cer-
tificate de înmatriculare au fost re-
trase, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

TTTTTransportatorii de persoane,ransportatorii de persoane,ransportatorii de persoane,ransportatorii de persoane,ransportatorii de persoane,
verificaþi de poliþiºtii doljeniverificaþi de poliþiºtii doljeniverificaþi de poliþiºtii doljeniverificaþi de poliþiºtii doljeniverificaþi de poliþiºtii doljeni

Salvat de pompieri din incendiu
Un bãrbat de 30 de ani din

comuna Cârcea a fost salvat,
ieri, de pompierii doljeni.
Bãrbatul se intoxicase cu fum
în timpul unui incendiu izbuc-
nit în locuinþa unde se afla ºi a
fost transportat la spital pentru
îngrijiri medicale.

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au anunþat cã, miercuri, în jurul orei
13.00, Detaºamentul 2 Pompieri
Craiova a intervenit cu douã auto-
speciale de lucru pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la locuinþa lui
Daniel G., din comuna Cârcea. La
sosirea echipajelor de pompieri, in-
cendiul cuprinsese mobilierul ºi apa-
ratura electrocasnicã din interiorul
locuinþei. Pompierii au reuºit sã stin-
gã flãcãrile, însã tot interiorul locuinþei
s-a degradat, iar mobilierul ºi apara-
tura electrocasnicã s-au fãcut scrum.

Din primele cercetãri ale pompie-
rilor s-a stabilit drept cauzã probabi-
lã a incendiului efectul termic al cu-
rentului (aparat electrocasnic lãsat
sub tensiune). Pompierii l-au gãsit în
locuinþã pe Silviu P., de 30 ani, care
a suferit sindrom confuzional ºi in-
toxicaþie acutã cu fum, fiind trans-
portat de un echipaj SMURD la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova pentru îngrijiri medicale.

Face 20 de ani de puºcãrie!

Sentinþã definitivã în cazul crimei din faþaSentinþã definitivã în cazul crimei din faþaSentinþã definitivã în cazul crimei din faþaSentinþã definitivã în cazul crimei din faþaSentinþã definitivã în cazul crimei din faþa
Postului de Poliþie Amãrãºtii de JosPostului de Poliþie Amãrãºtii de JosPostului de Poliþie Amãrãºtii de JosPostului de Poliþie Amãrãºtii de JosPostului de Poliþie Amãrãºtii de Jos

Curtea de Apel Craiova a menþinut, mier-
curi, pedeapsa primitã pe fond de bãrbatul
de 55 de ani din Amãrãºtii de Jos care în
urmã cu un an ºi-a înjunghiat patronul, un
bãrbat de 59 de ani, din comuna Daneþi, în
faþa Postului de Poliþie Amãrãºtii de Jos. In-
culpatul va executa 20 de ani ºi 4 luni de în-

chisoare, cât a primit la Tribunalul Dolj pen-
tru omor calificat ºi port fãrã drept al cuþitu-
lui în locuri publice, întrucât i s-a respins
apelul ca nefondat, hotãrârea fiind definiti-
vã. În plus, inculpatul trebuie sã achite
350.000 lei daune morale ºi materiale rude-
lor bãrbatului ucis.

morale ºi materiale în valoare de
350.000 lei rudelor bãrbatului ucis.
A plecat cu cuþitul de acasã la
audiere

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au fost anunþaþi pe 23 martie 2015,
dimineaþa, cã în faþa Postului de
Poliþie Amãrãºtii de Jos a avut loc
o altercaþie, în timpul cãreia Mari-
an Pãun, de 55 de ani, l-a înjun-
ghiat pe Marin Bãcioiu, de 59 de
ani, cu un cuþit, provocându-i le-

ziuni ce au condus la deces. O echi-
pã operativã formatã din poliþiºti de
investigaþii criminale ºi condusã de
un procuror al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj a ajuns la faþa
locului, oamenii legii stabilind cã
Marian Pãun, în vârstã de 55 de ani,
din comuna Amãrãºtii de Jos, a lu-
crat aproximativ 9 luni ca cioban la
stâna victimei, Bãcioiu Marin, de 59
de ani, din comuna Daneþi, între ei
existând o înþelegere contractualã
pentru o perioadã de 2 ani.

În acest timp, între cei doi au
apãrut certuri referitoare la
banii ce i se cuveneau lui
Pãun, cel din urmã amenin-
þându-ºi patronul cu moar-
tea dacã nu-i dã banii. Bã-
ciou a depus o plângere la
Postul de Poliþie Amãrãºtii
de Jos pentru ameninþare,
iar poliþiºtii îi chemaserã pe
amândoi la sediu, pe 23
martie, pentru rezolvarea
conflictului. Anchetatorii au
mai stabilit cã, în jurul orei
8.00, autorul a luat de aca-
sã un cuþit cu teacã, pe

care l-a pus la brâu ºi a pornit spre
sediul Postului de Poliþie, unde a
ajuns înaintea poliþiºtilor. Ca sã-i
treacã timpul mai uºor, Marian
Pãun s-a dus la un magazin din
apropiere unde ºi-a cumpãrat ºi a
consumat bãuturã. La scurt timp
au sosit doi agenþi, care l-au luat
într-un birou ºi i-au explicat despre
plângerea depusã împotriva sa.

Între timp lui Pãun i-a sunat te-
lefonul, a ieºit afarã sã vorbeascã,
ºi l-a vãzut pe Marin Bãcioiu care
venea ºi el la audiere. S-a dus ra-
pid cãtre patronul sãu ºi, în mo-
mentul când acesta cobora din
maºinã, i-a aplicat douã lovituri cu
cuþitul, lovindu-l în spate ºi în zona
cervicalã. Unul dintre agenþii de
poliþie a observat, a intervenit în-

tre cei doi dezarmându-l pe agre-
sor ºi a dus victima în incinta
Postului de Poliþie, unde a încer-
cat sã-i acorde primul ajutor, pânã
la sosirea echipajului medical. Am-
bulanþa chematã la faþa locului l-a
preluat pe Marin Bãcioiu, însã în
drum spre spital acesta a decedat.
Procurorii l-au reþinut pe agresor,
care a recunoscut comiterea fap-
tei, motivând cã victima l-a fãcut
sã-ºi lase locul de muncã pe care
îl avea în Caracal (unde era paz-
nic), i-a promis carte de muncã ºi
salariu bun ca cioban, dar nu s-ar
fi þinut de cuvânt. În aceeaºi zi
Marian Pãun a fost reþinut pe 24
de ore, iar pe 24 martie a fost
arestat preventiv, de atunci fiind în
spatele gratiilor.
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Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
a precizat cã o componentã însemnatã a iniþiativei lan-
sate în urmã cu câþiva ani ºi prin care s-a urmãrit reabi-
litarea ºi modernizarea unor structuri esenþiale pentru
desfãºurarea actului medical a fost reprezentatã de sta-

Investiþie în valoare de aproximativInvestiþie în valoare de aproximativInvestiþie în valoare de aproximativInvestiþie în valoare de aproximativInvestiþie în valoare de aproximativ
250.000 de euro la SCJU250.000 de euro la SCJU250.000 de euro la SCJU250.000 de euro la SCJU250.000 de euro la SCJU

Planul include o serie de pro-
grame prin care se urmãreºte re-
ducerea mortalitãþii ºi a incidenþei
cancerului, precum ºi îmbunãtãþi-
rea stãrii de sãnãtate a populaþiei la
risc ºi creºterea calitãþii vieþii bol-
navilor de cancer.

Astfel, sunt prevãzute noi pro-
grame pilot de screening la nivel
regional pentru cancerul de sân ºi
cancerul colorectal, strategii de
îmbunãtãþire a performanþei actua-

Plan naþional pentru prevenirea ºi controlul cancerului

Modernizarea staþiei electrice a Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã (SCJU) Craiova,
o investiþie în valoare de aproximativ 250.000
de euro, susþinutã din bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Dolj, a fost recepþionatã
ieri, fiind astfel înlocuitã instalaþia iniþialã,
cu o vechime de aproape 50 de ani.

þia electricã a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova. „Importanþa investiþiei este datã de faptul cã acest
obiectiv constituie un punct nevralgic al întregului spi-
tal, unul dintre cele mai mari din România, asigurând
energia electricã pentru toate secþiile ºi compartimente-
le acestei unitãþi, care se întinde pe aproape patru hec-
tare. Felicitãrile mele se îndreaptã cãtre toþi cei implicaþi
în buna gestionare a acestui proiect, pentru cã au dus la
bun sfârºit un demers complex ºi foarte dificil, luând în
considerare faptul cã a trebuit ca toate lucrãrile sã fie
executate fãrã a întrerupe alimentarea în spital”, a subli-
niat ºeful administraþiei judeþene.
Un sistem automat de monitorizare ºi control

Preºedintele CJ Dolj a mai constatat cã rezultatul este

pe mãsura eforturilor care au fost fãcute, pentru cã noua
staþie electricã are cele mai moderne dotãri în domeniu la
ora actualã þi include multe componente de înaltã tehno-
logie. „Vorbim inclusiv despre un sistem automat de mo-
nitorizare ºi control, care, în cazul unei avarii, va asigura
întotdeauna energia electricã necesarã, cel puþin pentru
spaþiile vitale ale SCJU Craiova, precum sãlile de opera-
þie, hemodializa sau terapia intensivã. Aceastã investiþie
s-a bucurat ºi de o bunã colaborare cu furnizorul de ener-
gie, compania CEZ, care, în paralel cu lucrãrile pe care
le-am desfãºurat noi la staþia electricã, a derulat acþiunea
de modernizare a postului de transformare care o deser-
veºte“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Ministerul Sãnãtãþii a prezentat primul Plan Naþional
Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru
perioada 2016-2020 (PNCC), care înglobeazã strategii
noi de control ale afecþiunilor oncologice în România,
conform direcþiilor comune de la nivel european în ceea
ce înseamnã lupta împotriva cancerului.

lului Program Naþional de Scree-
ning pentru Cancerul de Col Ute-
rin, cu pilotarea regionalã a scree-
ning-ului primar HPV (Human Pa-
pilloma Virus), conform recoman-
dãrilor recente ale Ghidurilor Eu-
ropene.

Prin acest plan se doreºte reali-
zarea unui diagnostic precoce, asi-
gurarea ºi controlul calitãþii trata-
mentului multimodal, precum ºi
urmãrirea în timp atât ambulato-

rie, cât ºi la domiciliu, mãsuri de
reabilitare-reintegrare ºi alte acþi-
uni cu caracter social.
Autoritãþile sanitare promit
investiþii în formarea profesionalã

Un punct important va fi pre-
gãtirea profesionalã la standarde
europene a personalului implicat în
managementul afecþiunilor oncolo-
gice. Totodatã, dezvoltarea unui
plan nou de cercetare la toate ni-
velurile, centrat pe beneficiul pa-
cienþilor cu individualizare pro-
gnosticã ºi personalizare. Priorita-
rã este promovarea unui compor-
tament preventiv, prin informarea
populaþiei în vederea evitãrii facto-
rilor de risc, a expunerilor la noxe,
pentru reducerea riscului global de
cancer, precum ºi prin politici de
vaccinare împotriva hepatitei B ºi a
infecþiilor cu virus HPV.

Aplicarea mãsurilor incluse în
Planul Naþional de Control al Can-
cerului se va realiza conform unor
strategii pe termen scurt, mediu ºi
lung. Ministerul Sãnãtãþii va iden-
tifica ºi prioritiza resursele nece-
sare pentru finanþarea implemen-
tãrii fiecãrei mãsuri în parte, prin
strategii pe termen scurt – vizând
bugetul pentru Programe al Minis-
terului Sãnãtãþii, mediu ºi lung –
prin proiecte de asigurare a infras-
tructurii ºi de formare profesiona-
lã menite sã asigure pe viitor baza
materialã ºi umanã necesarã unei
acoperiri cât mai bune a populaþiei
cu servicii medicale preventive ºi

curative de o calitate cât mai bunã,
pentru a asigura în final controlul
cancerului în þara noastrã la un ni-
vel competitiv pentru un stat mem-
bru al Uniunii Europene.
48.300 de decese cauzate de
cancer

Ministerul Sãnãtãþii va propune
Planul spre adoptare, prin Hotãrâ-
re de Guvern, pe agenda de lucru
a Secretariatului General al Guver-
nului în luna iunie, cu publicarea
ulterioarã în Monitorul Oficial.

Cu aproximativ 48.300 de de-
cese cauzate de cancer anual, Ro-
mânia se situeazã peste media Uni-
unii Europene din punct de vedere
a ratei mortalitãþii prin cancer. Ris-
cul de deces prin cancer pânã la
vârsta de 75 de ani este cu 3.5%
mai mare în România, faþã de Uni-
unea Europeanã.

În România, diagnosticarea în
stadii avansate este predominantã
în mai multe tipuri de cancer. În

cazul cancerului pulmonar, spre
exemplu, care înregistreazã cea mai
crescutã incidenþã în þara noastrã
– 7 din 10 pacienþi români depis-
teazã boala abia în stadiul IV. De
asemenea, 1 din 5 cazuri de can-
cer de sân este descoperit în sta-
diul II sau III.

Cancerele de plãmân, de sân, de
col uterin, colorectal ºi cancerul
de prostatã sunt cele mai frecven-
te forme ale maladiei în România
ºi cele care cauzeazã 47.6% din
decesele prin cancer.

În cazul cancerului de col ute-
rin, România se aflã pe primul loc
încea mai ridicatã ratã de mortali-
tate raportat la situaþia statelor
membre UE4, deºi depistatã în sta-
dii iniþiale, aceastã formã de can-
cer are în general un prognostic
bun – supravieþuirea la 5 ani poate
ajunge pânã la 100%, dacã afecþi-
unea e depistatã în stadiul 0, res-
pectiv 91%, în stadiul I.

RADU ILICEANU
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Agitaþia a fost mai mare cu o zi
înaintea Adunãrii Generale, decât în
ziua respectivã.  Pe timpuri, oamenii
de afaceri din Dolj, membri ai Came-
rei de Comerþ ºi Industrie nu aveau
loc în sala de spectacol a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craio-
va sau în sala de festivitãþi a Casei
Tineretului. Ieri, întreprinzãtorii pri-
vaþi au fost gãzduiþi într-o salã micã
de ºedinþe, unde, de regulã se desfã-
ºoarã ºedinþele Colegiului de Con-
ducere sau sunt primite delegaþiile
strãine. Oamenii de business din Cra-
iova, cei care ar trebui sã-i plãteascã
pe bugetari au stat lejer... chiar pe
câte douã scaune. La ora 14.00, a
bãtut gongul, s-a fãcut prezenþa, ini-
þial s-au numãrat vreo 18 oameni de
afaceri, apoi s-au mai strâns câþiva...
undeva în jur de 26... pânã la finele
adunãrii s-au împrãºtiat ºi aceºtia,
plecând unul, câte unul...

ªapte puncte plus diverse
S-a dat citire ordinii de zi. ªapte

puncte plus diverse. S-a propus o
modificare ºi anume, sã se înceapã
cu punctul 7, la care s-a schimbat
forma.  S-a propus înlocuirea alegerii
unui nou preºedinte ºi a unui nou
Colegiu de Conducere, pentru pe-
rioada aprilie 2016 – aprilie 2020, cu
prelungirea mandatului actualului
preºedinte ºi actualului Colegiu de
Conducere cu un an de zile. Din ce
motiv s-a fãcut aceastã propunere.
„În conformitate cu statutul Camerei
în care dorim sã-l pãstrãm în formã ºi
conþinut este scris pe de o parte, cã
pot candida ca membri ai Colegiului,
reprezentanþi ai firmelor care au fã-
cut plata în termen. În aceastã situa-
þie se gãseau 11 firme. Existã un al
doilea punct ca prevedere statutarã
ºi anume, numãrul membrilor Cole-
giului este de 17. În consecinþã, chiar
dacã toþi care ºi-au plãtit cotizaþia în
termen, ar fi acceptat sã candideze, i-
am fi votat în totalitatea lor, dar tot
nu s-ar fi îndeplinit condiþia, ºi anu-
me, aceea sã fie 17 în Colegiu. Þi-
nând cont de acest aspect precum ºi
de posibilitatea conform statutului de
a se propune prelungirea mandatu-
lui, Colegiul de Conducere a votat în
unanimitate prelungirea mandatului
cu un an.  Acest lucru s-a întâmplat
în istoria Camerei de Comerþ ºi In-
dustrie Dolj de douã ori, dar ºi alte
Camere de Comerþ, care au avut adu-
nãri generale înaintea noastrã au re-

Doar 26 de oameni de afaceri au fost prezenþi...
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Adunarea Generalã a Membrilor Camerei de Comerþ ºi
Industrie Dolj nu a putut sã se desfãºoarã în urmã cu o
sãptãmânã din lipsã de cvorum. Ieri, în conformitate cu

prevederile statutului, s-a desfãºurat aceastã ºedinþã fãrã sã
se mai þinã cont de numãrul întreprinzãtorilor prezenþi în salã.

Din 1.700 de firme, câte sunt înregistrate la Registrul Co-
merþului, 274 sunt înscrise ºi la Camera de Comerþ. Dintre

acestea, doar 40 ºi-au plãtit cotizaþia. Aºadar, 26 a fost numã-
rul oamenilor de afaceri care au rãspuns prezent, ieri, la cea
de-a doua chemare. Un numãr îngrijorãtor de mic am spune

noi, pentru un fost oraº industrial, pentru un oraº cu trei
universitãþi, din care una privatã. De ce nu mai au încredere

oamenii de afaceri în aceastã formã de organizare? De ce
întreprinzãtorii nu îºi plãtesc cotizaþiile, de ce nu graviteazã
oamenii de afaceri în jurul Camerei de Comerþ, aºa cum se
întâmplã în alte regiuni sau în alte þãri, au fost întrebãri la

care s-a încercat sã se afle rãspunsuri.

curs la aceastã mãsurã. Aºadar, vã
supun ºi dumneavoastrã propune-
rea de a se prelungi mandatul cu un
an”, a spus ing. Gabriel Vlãduþ, pre-
ºedintele CCI Dolj.

„La data actualã numai 12
membri îndeplineau condiþia
de achitare în termen a cotiza-
þiei anuale”

Constantin Rãducãnoiu, directo-
rul SC Parc Turism SA, membru în
Colegiul de Conducere, prezent la
Adunarea Generalã, a venit cu o altã
propunere ºi anume, sã se lase un
timp de douã luni, pentru achitarea
cotizaþiei, pe motiv cã nu au aflat
foarte mulþi oameni de afaceri de
aceastã Adunare Generalã, dupã care
întreprinzãtorii sã se reîntâlneascã ºi
sã facã alegeri statutare. „Pe ordinea
de zi figureazã ºi modificãri ale statu-
tului. De exemplu, se doreºte elimi-
narea sintagmei „la termen”. Sigur cã,
din pãcate, la data actualã numai 12
îndeplineau condiþia de achitare în
termen a cotizaþiei anuale pânã la 31
decembrie. Colegiul de Conducere
are 17 membri. ªi merg mai departe.
Din membri Colegiului de Conduce-
re numai trei îndeplineau aceastã
condiþie, iar din afara Colegiului, un
numãr de 9. Este ºi o altã situaþie sta-
tisticã  la zi, cã au mai plãtit cotizaþia,
îndeplinind aceastã cerinþã statuta-
rã, încã 18, au îndeplinit într-un fel
pentru cã au plãtit pentru 2015 ºi
cotizaþia aferentã anului 2014. ªi
atunci pentru ca membrii sã fie mult
mai aproape ºi sã le creãm ºanse ega-
le pentru a îndeplini condiþia modifi-
catã a statutului pentru cã oricum 18
în afara statutului plus 12 fac 30, mai

sunt alte firme care îºi doresc sã-ºi
plãteascã pe modificarea statutului.
Atunci sunt ºanse ca mult mai mulþi
membri sã se încadreze în prevederi-
le statutare ºi sã participe la alegeri,
pentru cã, fãrã îndoialã este nevoie
de un suflu nou în componenþa Co-
legiului de Conducere. Am propus
în Colegiul de Conducere pe un an
pentru cã am mers pe cutuma Came-
rei cã de douã ori s-a procedat astfel.
Revin ºi cred cã prelungirea terme-
nului cu douã luni este un termen
rezonabil. Cred cã ºi pentru angajaþii
Camerei e timp suficient pentru a în-
cunoºtinþa pe toþi membrii Camerei
de schimbãrile statutare ºi sã le cre-
ãm posibilitatea la toþi, în mod egal
sã poatã sã acceadã la organele de
conducere ale Camerei”, a subliniat
Constantin Rãducãnoiu.

„Se vede cã existã o relaþie
nu foarte bunã între Camerã
ºi membrii ei”

Au fost astfel supuse la vot cele
douã propuneri, de prelungirea a
mandatului preºedintelui ºi Colegiu-
lui de Conducere cu un an, respectiv
cu douã luni. Cei prezenþi în salã au
votat varianta cu un an de zile ºi s-a
trecuta mai departe la discutarea ºi
votarea celorlalte puncte aflate pe or-
dinea de zi. S-a dezbãtut ºi aprobat
Raportul de Conducere al CCI Dolj
pentru activitatea desfãºuratã în pe-
rioada 12.04.2012 – 31.03.2016. De
asemenea, s-a dat citire Raportului
privind execuþia Bugetului de Veni-
turi ºi Cheltuieli pe anul 2015. A ur-
mat prezentarea ºi aprobarea Rapor-
tului de audit al auditorului financiar
ELITE AUDIT privind activitatea

desfãºuratã de la adunarea generalã
din 07.05.2015. Apoi s-a votat des-
cãrcarea de gestiune. Membrii Came-
rei prezenþi la Adunarea Generalã au
votat în unanimitate Bugetului de Ve-
nituri ºi Cheltuieli pentru anul 2016.
S-a stabilirea nivelului indemnizaþii-
lor preºedintelui, vicepreºedinþilor ºi
membrilor Colegiului de Conducere
pentru participarea la activitatea Co-
legiului, dar s-a fãcut menþiunea cã
aceste indemnizaþii nu au fost ridica-
te de actualul preºedinte sau de
membrii Colegiului.  S-a trasat ºi ob-

iective generale ale CCI Dolj pentru
perioada 2016-2020.  „Aº avea câte-
va observaþii vizavi de obiectivele
viitoare ale Camerei. ªi anume, aº dori
sã atrag atenþia din punctul meu de
vedere, dar ºi al oamenilor cu care
am avut discuþii în ultima perioadã,
cã organizaþia noastrã se aflã într-o
situaþie criticã ºi cred cã ar trebui de-
puse toate eforturile. Sã încercãm sã
dãm un semnal cã trebuie cumva sã
mergem mai departe dar sã ºi schim-
bãm ceva în ceea ce activitatea Ca-
merei. Din ceea ce aþi prezentat sta-
tistic dumneavoastrã se vede cã exis-
tã o relaþie nu foarte bunã între Ca-
merã ºi membrii ei, poate ar trebui
început cu stabilizarea relaþiei cu
membrii Camerei  ºi dupã aceea sã
mergem mai departe”, a subliniat
Dragoº Troanþã Turculeanu, mem-
bru al Camerei de Comerþ.

„Pânã la urmã oamenii
de ce se asociazã...?!”

Dan Cherciu, patronul companiei
Polisea din Craiova, a menþionat cã a
aderat de curând la Camera de Co-
merþ, dar a þinut sã spunã ºi de ce o
perioadã de timp a fost nevoit sã re-
nunþe. Asta pentru cã nu îºi regãsea

interesele firmei, cã nu era reprezen-
tat aºa cum  trebuie de Camera de
Comerþ. A ridicat trei probleme, ex-
trem de interesant, care ar putea de-
veni obiective principale ale Came-
rei de Comerþ, ele regãsindu-se în
mod cert pe agenda oricãrui om de
afaceri din Craiova. „Îndrãznesc sã
vã spun cam ce cred eu cã ar aºtepta
un potenþial membru care ar adera la
o astfel de organizaþie. Rãspunsul ar
fi sã încercãm sã învãþãm de la parte-
nerul nostru social, care sunt sindi-
catele. Pânã la urmã oamenii de ce se

asociazã în Sindicate ?! ªi sunt exem-
ple de sindicate destul de puternice
la nivelul Craiovei. În sindicate oa-
menii îºi simt apãrate interesele. Eu
vã dau exemplu, noi, oamenii de afa-
ceri nu am reacþionat. Trãim în ora-
ºul în care taxele pentru agenþii eco-
nomici sunt cele mai mari din þarã,
maxim, permis de lege. Noi nu ne-am
manifestat în niciun fel, astfel ca sã
impunem administraþiei locale, aºa
cum au fãcut-o oamenii de afaceri de
la Cluj, sã reducã acest nivel. Eu cred
cã un lobby din partea Camerei de
Comerþ, o reacþie, o manifestare, ca
reprezentatã a mediului de afaceri, ar
fi putut sã obþinã mãcar nivelul de la
Cluj, acolo fiind aproape la jumãtate
faþã de nivelul taxelor pe care le plã-
tim noi la Craiova. Camera de Comerþ
ar putea sã ne punã la dispoziþie in-
formaþii despre firme, eu de exemplu
nu cunosc pe toþi oamenii de afaceri
ºi fac contracte pentru firma, pentru
diferite produse cu societãþi din alte
oraºe. Poate cã ºi aici aº gãsi produ-
sele pe care eu le aduc din alte locali-
tãþi dar nu cunosc, nu am datele de
contact. Ar putea Camera de Comerþ
sã facã ºi întâlni informale cu noi,
oameni de afaceri, sã ne întâlnim mai
des...”, a spus Dan Cherciu.
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În ºedinþa Guvernului, de
miercuri, 13 aprilie a.c., a fost
aprobatã o Hotãrâre, prin care
apicultorii vor primi, în cursul
anului 2016, sprijin financiar în
sumã de 30,204 milioane de lei
prin Programul naþional apicol
pentru perioada 2014-2016, din
care 15,102 milioane de lei alo-
cate de la bugetul de stat, iar
15,102 milioane de lei din fon-
duri europene. Scopul de bazã al
Programului este sprijinirea api-
cultorilor pentru achiziþionarea
de medicamente, funduri de stupi
pentru control sau funduri de
stupi antivarooa, de mãtci, roiuri
pe faguri ºi/sau familii de albine,
precum ºi pentru decontarea ana-
lizelor fizico-chimice care sã
ateste calitatea mierii.

Se eliminã
realizarea
sistemului
informativ

Valoarea totalã a sprijinului fi-
nanciar acordat prin acest pro-
gram, în perioada 2014-2016,
este de 44,8 milioane de lei, din
care 50% din fonduri europene
ºi 50% din fonduri naþionale. În
primii doi ani de aplicare, de
sprijinul financiar au beneficiat
aproximativ 5.500 de apicultori,
persoane fizice ºi juridice, per-
soane fizice autorizate, între-
prinderi individuale ºi familiale.
Actul normativ adoptat facilitea-
zã accesul beneficiarilor la
aceastã formã de sprijin ºi ex-
tinde programul, astfel încât sã
poatã fi decontate mai multe ac-
tivitãþi. Astfel, se introduce în
program decontarea medica-
mentelor folosite pentru tratarea
nosemozei la albine ºi se eliminã
realizarea sistemului informativ
pentru înregistrarea stupilor,
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Peste 15 milioane de lei au fost alocate
pentru Programul naþional apicol 2014-
2016. Organizaþiile profesionale ºi inter-
profesionale neguvernamentale din sec-
torul agricol ºi alimentar vor beneficia
de sprijin financiar pentru a participa la
consultãri în structurile europene simi-
lare, atât prin plata contribuþiilor, cât ºi
prin asigurarea unei pãrþi din costurile

serviciilor lingvistice de care au nevoie.
Pânã la finalul anului, ministrul Agricul-
turii preconizeazã o cifrã de 1 milion de
capete ovine exportate în Iordania. Toto-
datã, existã semnale încurajatoare cã,
pânã la sfârºitul anului în curs, Federa-
þia Rusã sã retragã embargoul alimentar,
cel puþin la carnea ºi produsele din car-
ne de porc.

care va fi finanþatã din fonduri
de la bugetul de stat.

Apicultorii îºi fac
singuri calendarul

tratamentelor
Alte modificãri vizeazã clarifi-

cãri referitoare la documentele de
achiziþie a produselor, a medica-
mentelor sau reglementãri ale con-
troalelor la faþa locului. Pentru a
facilita accesul apicultorilor la
aceastã formã de sprijin, se eli-
minã condiþia de eligibilitate ºi do-
cumentul justificativ referitor la
faptul cã tratamentele familiilor
de albine cu medicamente trebu-
ie sã se desfãºoare pe baza unui
calendar întocmit anual de api-
cultor, aprobat ºi urmãrit de re-
prezentanþii formei asociative.
Modificarea este propusã de re-
prezentanþii asociaþiilor deoarece,
conform prospectului medica-
mentului ºi în funcþie de anotimp,
fiecare apicultor îºi realizeazã
singur calendarul tratamentelor.

Organizaþiile
profesionale

agricole, stimulate
financiar

Tot în ºedinþa Guvernului din
13 aprilie 2016 a fost aprobatã o
hotãrâre prin care organizaþiile
profesionale ºi interprofesionale
neguvernamentale din sectorul
agricol ºi alimentar vor beneficia
de sprijin financiar pentru a par-
ticipa la consultãri în structurile
europene similare, atât prin plata
contribuþiilor, cât ºi prin asigu-
rarea unei pãrþi din costurile ser-
viciilor lingvistice de care au ne-
voie.  În acest sens, se alocã
anual suma de 2,8 milioane de lei
de la bugetul de stat, prin buge-
tul MADR. Decontarea anualã a

cotizaþiilor pentru organizaþiile
profesionale/interprofesionale
neguvernamentale din sectorul
agricol ºi agroalimentar se face
începând cu anul 2016, iar cea
aferentã serviciilor lingvistice în-
cepând cu anul 2017.

Astfel, organizaþiile profesio-
nale ºi interprofesionale neguver-
namentale, care exploateazã te-
renurile agricole, sectorul agro-
alimentar sau serviciile conexe
vor fi sprijinite sã îºi plãteascã
integral cotizaþiile anuale la orga-
nizaþiile de profil ale UE ºi/sau
organizaþiile stabilite ca fãcând
parte din grupurile de dialog civil
ale Comisiei Europene pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Rura-
lã. De asemenea, vor beneficia de
decontarea unei sume de pânã la
30% din valoarea cotizaþiilor, re-
prezentând serviciile lingvistice
necesare participãrii la consultã-
rile organizate la nivel european,
în acest domeniu.

Aveam legea,
dar nu ºi normele

de aplicare
Plãþile cãtre beneficiari se fac

în termen de maximum 30 de
zile lucrãtoare de la data apro-
bãrii cererilor de platã. În Ro-

mânia, sunt aproximativ 15 or-
ganizaþii cu reprezentare la ni-
vel european, care, în prezent,
fac eforturi pentru achitarea
cotizaþiilor, stabilite pe principii
care þin cont de potenþialul ºi
suprafaþa agricolã a României ºi
de populaþia angrenatã în mediul
rural. Prin Legea nr.52/2015 au
fost aprobate plãþile anuale a
cotizaþiilor ºi serviciilor lingvis-
tice pentru organizaþiile profesi-
onale/interprofesionale neguver-
namentale din sectorul agricol ºi
agroalimentar, însã legea va fi
efectiv aplicatã dupã intrarea în
vigoare a Hotãrârii de Guvern
adoptate astãzi.

Industria cãrnii,
mai optimistã

Ieri, 14 aprilie 2016, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, Achim Irimescu, a participat
la Congresul “Viitorul industriei
cãrnii… ASTÃZI”, organizat de
Revista Industria. Congresul a
beneficiat de o tematicã variatã
ºi realistã, axatã în special pe vul-
nerabilitãþile ºi oportunitãþile sec-
torului cãrnii din România, ac-
centul cãzând pe mãsurile nece-
sare a fi luate pentru protejarea
producãtorilor români din dome-
niul cãrnii, constituirea unui grup
de lucru comun: organizaþii pro-
fesionale – MADR – în vederea
sprijinirii producãtorilor ºi proce-
satorilor autohtoni, soluþii vizând
creºterea exporturilor la carne ºi
preparate din carne, creºterea ca-
litãþii produselor autohtone în ve-
derea echilibrãrii importurilor, so-
luþii legislative vizând eliminarea
taxelor de raft, accesarea fondu-
rilor europene pentru agriculturã

ºi dezvoltare ruralã, situaþia plã-
þii subvenþiilor cãtre beneficiari,
precum ºi cea a ajutoarelor finan-
ciare acordate de UE pentru pro-
ducãtorii din sectoarele lapte ºi
carne de porc aflate în crizã ca
urmare a sistãrii importurilor de
cãtre Federaþia Rusã.

Embargoul Rusiei
ar putea fi ridicat
Referitor la concluziile Reu-

niunii Consiliului Uniunii Euro-
pene (Agriculturã ºi Pescuit) din
11 aprilie 2016, ministrul Iri-
mescu a subliniat determinarea
Comisiei ºi a miniºtrilor agricul-

turii UE de a gãsi soluþii concrete
menite sã absoarbã ºocul resim-
þit de fermierii din sectoarele lap-
telui ºi al cãrnii de porc, ca ur-
mare a embargoului impus de
Federaþia Rusã. În acest sens,
ministrul Agriculturii a precizat
cã, existã semnale încurajatoa-
re ca, pânã la sfârºitul anului în
curs, Federaþia Rusã sã retragã
embargoul, cel puþin la carnea
ºi produsele din carne de porc.

O altã concluzie a Reuniunii a
vizat situaþia importurilor, temã
ridicatã de Germania, ca urma-
re a creºterii fraudei alimentare
cu produse contrafãcute sau ne-
conforme, fenomen înregistrat
mai ales la importurile extraco-
munitare. În acest sens, minis-
trul a reiterat necesitatea con-
troalelor efectuate de cãtre au-
toritãþi, astfel încât securitatea
ºi sãnãtatea alimentarã sã fie res-
pectate la maximum, iar consu-
matorii sã fie protejaþi.

Piaþa arabã,
un potenþial uriaº
În ceea ce priveºte vizita în Ior-

dania, prilejuitã de conferinþa re-
gionalã „Implementarea standar-
delor OIE (n.r. Oficiul Internaþi-
onal al Epizootiilor) privind zona-
rea”, ministrul Agriculturii a arã-
tat cã a fost deblocat exportul ovi-
nelor în aceastã þarã, în urma vi-
zitei înregistrându-se exporturi
de 100.000 capete ovine iar, pânã
la finalul anului 2016 preconizân-
du-se o cifra de 1 milion capete
ovine exportate în Iordania. În
acest context, ministrul Irimes-
cu a declarat cã România are un
potenþial de export ovine de 4,5
milioane capete/an, deziderat ce
va fi urmãrit de oficialul român
în cadrul vizitelor în România
perfectate în lunile mai, respec-
tiv iunie, cu miniºtrii agriculturii
din Arabia Sauditã ºi Kuweit, de
asemenea þãri mari consumatoa-
re de carne de ovinã.

Legat tot de exporturi, dar vi-
zând o arie mai extinsã, minis-
trul a anunþat cã, în viitoarea
ºedinþã de guvern se va afla pe
ordinea de zi actul normativ re-
feritor la trimiterea la post a ce-
lor 12 ataºaþi agricoli, de la care
se aºteaptã o îmbunãtãþire a re-
laþiilor bilaterale pe domeniul agri-
col ºi o creºtere a exporturilor
cu þãrile în care vor activa.
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Casa de Culturã a Studenþilor din
Craiova a fost, ieri, gazdã cât se
poate de bunã pentru lansarea pro-
iectului „Cariera ta conteazã!”. Fi-
ind amfitrion, Ionuþ Dumitrache,
director al CCS Craiova, le-a urat
bun venit celor aflaþi în asistenþã ºi,
ca un bun moderator, i-a dat cu-
vântul prof.univ.dr. Nicolae Panea,
prorector al Universitãþii din Craio-
va: „Mã bucur sã vãd cã CCS, Mi-
nisterul Tineretului ºi Sportului,

Ieri, la Casa de Culturã a Studenþilor a avut
loc lansarea unui proiect ambiþios, destinat de-
prinderii unor noi cunoºtinþe ºi conºtientizãrii
importanþei alegerii unor cariere potrivite pen-
tru tinerii implicaþi în activitãþi. Programul –
„Cariera ta conteazã” – se adreseazã studenþi-

lor Universitãþii din Craiova ºi elevilor veniþi prin
„ªcoala altfel” în incinta instituþiei de învãþã-
mânt superior. Perioada de derulare va fi 4-27
aprilie, iar deschiderea a fost marcatã de pre-
zenþa prorectorului Universitãþii din Craiova,
prof.univ.dr. Nicolae Panea.

Asociaþia Studenþilor din Faculta-
tea de Litere a Universitãþii din Cra-
iova organizeazã astfel de activitãþi,
iar parteneri sunt Centrul de Con-
siliere ºi Orientare în Carierã
(CCOC), Convenþia Organizaþiilor
Studenþeºti (COS), Organizaþia Stu-
denþilor Politehniºti Profil Electric
(OSPPPEC) ºi Asociaþia Studenþi-
lor Facultãþii de Horticulturã
(ASFH). Pentru voi este o oportu-
nitate ºi aveþi mai multe ºanse de-

cât noi. Vorbesc, acum, ºi în cali-
tate de pãrinte ºi ºtiu ce înseamnã
acest lucru. Generaþia noastrã se
gândea ca de la slujba primitã sã
iasã la pensie. Acum, voi, cei tineri,
aveþi o mai mare mobilitate, inclu-
siv informaþionalã. Sper sã vã gã-
siþi fericirea în cariera pe care o veþi
alege! Aceastã Casã a Studenþilor,
pe care o cunoaºtem cu toþii, a
fost, mai ales în anii ante 1990, un
simbol al identitãþii noastre cultu-
rale. Îmi doresc ca voi, cei tineri,
sã nu mai aveþi timiditate ºi sã vã
luptaþi cu realitatea. Dacã nu reu-
ºiþi sã câºtigaþi, nu mai avem nicio
ºansã. Sunteþi legãtura între mediul
academic ºi cel de afaceri, la voi
ne este speranþa”.

„Vrem sã fim prima generaþie
profitabilã pentru România”
Ionuþ Dumitrache a mai punc-

tat: „Nu ºtiu dacã fericirea este si-
nonimã cu succesul, dar sunt con-

vins cã avem nevoie cu toþii de o
fericire interioarã. Nu mai vrem sã
fim, cum se tot vorbeºte, o gene-
raþie de sacrificiu, ci ne dorim sã
fim prima profitabilã pentru Ro-
mânia. Am colaborat foarte bine
cu Universitatea din Craiova, iar
scopul nostru este sã ajutãm stu-
denþii sã-ºi gãseascã o carierã. Mai
mult, Raluca Stamatescu, preºe-

dinte al Asociaþiei Studenþilor de la
Facultatea de Litere, vã va spune
mai multe”. Aceasta nu a pierdut
prilejul: „Suntem cu toþii tineri ºi
învãþãm. Îi aºteptãm, în sãptãmâ-
na „ªcoala altfel”, pe elevii de li-
ceu sã vinã sã ne viziteze ºi le vom
înmâna ºi broºuri cu ceea ce în-
seamnã alegerea unei cariere”.

CRISTI PÃTRU

Promovarea conceptului de
educaþie financiarã, pentru
preºcolari, imprimarea respec-
tului faþã de muncã, introduce-
rea unor noþiuni legate de bani
ºi formarea deprinderilor de uti-

„ªtiinþa” banilor se învaþã de la grãdiniþã„ªtiinþa” banilor se învaþã de la grãdiniþã„ªtiinþa” banilor se învaþã de la grãdiniþã„ªtiinþa” banilor se învaþã de la grãdiniþã„ªtiinþa” banilor se învaþã de la grãdiniþã
Pe 12 aprilie a avut loc lansarea proiectului naþio-

nal „De la joc... la educaþie financiarã”, susþinut de
MinisterulEducaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce, Banca Comercialã  Românã, APPE (Asociaþia pen-
tru Promovarea Performanþei în Educaþie) ºi Info
Media Pro, implementat în unitãþile de învãþãmânt
preºcolar de stat ºi particulare din România, iar din
acest semestru ºi în Dolj, prin Departamentul Învã-
þãmânt pentru Educaþie Timpurie (DIET) al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Departamentul de Fizicã din cadrul Facul-
tãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova va
organiza luni, 18 aprilie, faza finalã a concur-
sului online „PROFIZ 2016”. Peste 1.000 de
elevi s-au înscris la aceastã a VI-a ediþie, ce
are ca scop încurajarea tinerilor sã descifre-
ze tainele fascinantului univers al fizicii.

Concursul se adreseazã elevilor de liceu ºi
se desfãºoarã în trei etape. Prima dintre aces-
tea, încheiatã pe 21 februarie 2016, a presu-
pus înscrierea elevilor la concurs de cãtre pro-
fesorii acestora, crearea conturilor pe site-ul
concursului (http://www.competentedigitale.-
ro/profiz/) ºi alocarea parolelor. A doua etapã
a fost una de selecþie, s-a desfãºurat în pe-
rioada 4 martie – 4 aprilie 2016 ºi a cuprins
trei teste online. Elevii au primit întrebãri din

Un numãr de 20 de studenþi de la Secþia
„Artã sacrã” a Facultãþii de Teologie din
Craiova, împreunã cu profesorii coordona-
tori, ºi-au propus sã-ºi valorifice talentul
artistic în beneficiul copiilor internaþi la
Secþia Oncopediatrie a Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã nr. 1 Craiova. Astfel, în
aceastã perioadã premergãtoare sfintei sãr-
bãtori a Învierii Domnului, viitori restaura-
tori ºi pictori bisericeºti înfrumuseþeazã cu
imagini pictate pereþii saloanelor pentru
micuþii bolnavi. Acþiunea este parte a unui
proiect de educaþie ºi terapie prin artã inti-
tulat „Culori pentru viaþã”.

 „Dorim sã aducem puþinã bucurie ºi lu-

Studenþii Facultãii de Teologie
îi sprijinã pe copiii internaþi la Secþia de

Oncopediatrie
minã în inimile copiilor internaþi în aceastã
secþie a acelui mai mare spital din Oltenia,
prin realizarea unor picturi tematice care re-
prezintã scene cu personaje cunoscute copii-
lor din basmele populare sau desene animate,
multe dintre ele alese chiar la sugestia lor. De
asemenea, ne gândim sã realizãm în viitorul
apropiat un atelier de creaþie artisticã pentru
aceºti copii iar lucrãrile realizate de ei sã poa-
tã fi expuse într-o expoziþie, poate chiar în
cadrul muzeului de la Centrul de restaurare,
conservare patrimoniu ºi vizualizare al facul-
tãþii noastre”, ne-a precizat lector univ. dr.
Alexandrina Bãdescu, de la Secþia „Artã sa-
crã” a Facultãþii de Teologie din Craiova.

Peste 1.000 de elevi s-au înscris
la concursul online „PROFIZ 2016”

istoria fizicii, din istoria Premiului Nobel, dar
au rezolvat ºi probleme de fizicã.

Etapa finalã constã într-un test scris la
care participã doar elevii calificaþi dupã eta-
pa a doua. Acesta se va desfãºura la sala
C124 din clãdirea centralã a Universitãþii, între
orele 11.00-12.00. Dupã obþinerea rezulta-
telor ºi premierea câºtigãtorilor, elevii înso-
þiþi de profesori vor vizita laboratoarele de la
Fizicã ºi vor cunoaºte o parte dintre cadrele
didactice ºi studenþii Departamentului.

Alãturi de Departamentul de Fizicã, se vor
afla, ca de fiecare datã, reprezentanþi ai unor
companii prestigioase din Oltenia. În acest
an, premiile concursului vor fi oferite câºti-
gãtorilor de compania Pirelli, sponsor prin-
cipal al concursului.

lizare a acestora, dar ºi cele de
economisire, precum ºi antre-
narea copiilor în activitãþi ce sti-
muleazã gândirea logico-crea-
tivã prin joc ºi încurajarea în-
vãþãrii bazate pe TIC (Tehno-

logia Informaþiei ºi a Comuni-
caþiilor) sunt câteva dintre ob-
iectivele propuse, sunt precizã-
rile venite din partea prof. Ni-
coleta Liþoiu, purtãtor de cu-
vânt al Inspectoratului ªcolar

Judeþean Dolj.
Peste 30 de uni-

tãþi de învãþãmânt,
parte în proiect

La nivelul judeþu-
lui Dolj, aproximativ
4.300 de preºcolari,
pãrinþii acestora ºi
circa 300 de cadre
didactice, încurajate
în dezvoltarea pro-
fesionalã prin parti-

ciparea la sesiuni de informa-
re, seminarii, simpozioane ºi
schimburi de experienþã, sunt
beneficiari ai programului. Grã-
diniþa cu Program prelungit
„Nicolae Romanescu”, director

prof. Laura Uºurelu,a fost
gazda evenimentului de lansa-
re. «Suntem extrem de onoraþi
pentru acest proiect, iar Grã-
diniþa „Nicolae Romanescu” a
fost o gazdã excelentã. Au par-
ticipatreprezentanþi ai instituþiei
partenere – BCR –ºi emisari
din 32 de unitãþi ºcolare din
Dolj, ºase dintre din mediul ru-
ral (ªcolile Gimnaziale din Do-
breºti, Lipovu, Iºalniþa, Breas-
ta, Siliºtea Crucii, Teasc)», a
declarat prof. Cristina Cio-
coiu, inspector pentru educa-
þie timpurie, în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.
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Cine ar fi crezut, cu douã decenii în
urmã, cã tentativa lui Emil Boroghinã – pe
atunci director al Naþionalului craiovean ºi
pãtimaº admirator ºi suporter al novatoru-
lui regizor Silviu Purcãrete – de a a-l acli-
matiza pe Shakespeare la Craiova va avea
un parcurs atât de lung ºi de glorios? Pãs-
trez ºi acum în memorie controversele, dis-
putele, multe dintre ele rezistenþe marca atâ-
tor cârcotaºi ai locului ce-au însoþit actul
ambiþios ºi temerar al actualului director al
Festivalului care poartã numele „marelui
Will”: n-au lipsit, în temeiul proastei tradiþii
a unui oraº de a-ºi ignora propriile valori,
multe de faimã mondialã.

ªi, iatã, Festivalul care a cartografiat Cra-
iova în geografia unei Lumi care, vorba po-
etului, trebuia sã poarte ºi numele lui Wil-
liam Shakespeare, a ajuns, cumva neverosi-
mil dar cu atât mai mult demn de un record,
la cea de-a X-a ediþie a sa. O ediþie, inspirat
titratã „Shakespeare pentru eternitate” – pe-
cete axiomaticã pentru geniul creator uman
ce se întruchipeazã din când în când în iden-
titatea câte unui creator demiurgic al unei
lumi concurenþiale existenþei lumeºti istori-
cizate – cu atât mai orgolioasã, pentru noi,
cu cât Primãria ºi Consiliul ei Local ºi-au
asumat, întâia oarã, un rol de co-partener
activ ºi generos.

Timp de douãsprezece zile, scena Naþi-
onalului ce poartã, ca într-un insolit pariu
al destinului, numele unui autodeclarat „vãr
al lui Shakespeare, Marin Sorescu, vor de-
veni, într-o competiþie cu multipli câºtigã-
tori (teatrul ca instituþie, actori ºi regizori
din cele mai diferite colþuri ale Terrei ºi,
înainte de toate, publicul craiovean, unul
pe care, sunt absolut convins, festivalul l-a

transformat, conferindu-i un statut la fel
de universal), din nou, Scena Lumii, la înãl-
þimea faimoasei formule shakespeariene a
Lumii ca scenã, ca Teatru.

În fond, ce reprezintã astfel de întâmplãri
precum festivalul craiovean – acum extins
ºi la alte oraºe oltene, ca ºi la Bucureºti –
dacã nu promisiunea unei speranþe de bu-
curie cu care geniul creator omenesc ne-a
îndestulat cu asupra de mãsurã? ªi pe care
n-am prea ºtiut – ori n-am ºtiut totdeauna –
sã ne-o apropriem, s-o luãm, în posesie ca
pe unul din rarele peceþi înscrise în destinul
nostru pe acest Pãmânt.

Shakespeare – cred – ne-a lãsat, tuturor,
o moºtenire uriaºã, ce se constituie, dupã
patru secole, într-o pavãzã solidã, misterioa-
sã, da, ºi miraculoasã, da, cãreia suntem
chemaþi sã-i dãm creditul pe mãsura debitu-
lui nepreþuit cu care ne-a îndatorat. El, ca ºi
Dante, ca ºi Goethe, ca Dostoievski, ca
Eminescu, n-are… moºtenitori; nici urmaºi.
Cel mult imitatori, victime, la urma urmei,
frumoase ale seducþiei pe care opera sa – a
lor – a operat-o în fiecare din ei, în fiecare
din  noi. Ca Dante, ca Eminescu, ca Sores-
cu, ca regretatul Marquez, ori ca Brâncuºi
demiurgul de zboruri cosmice ºi de cãi ale
Vieþii cãlãtoare ºi totuºi statornicã, Shake-
speare e tutelar, analistul ºi modelatorul în-
tinsei game de trãiri omeneºti.

Este englez, dar deopotrivã asiatic, euro-
pean, slav, arab ºi tot ceea ce se mai gãseºte
pe o planetã ale cãrei limite, de-acum sur-
clasate, rãmân conservate în opera sa ca într-
un scrin de o dimensiune cartograficã egalã
cu Istoria ei, cea exterioarã, ca ºi, mai ales,
cea a intimitãþii individului uman prins în jo-

cul – „teatral” – al mãºtilor cu care se luptã,
într-o confruntare liminarã.

ªi-ar mai fi ceva: Piaþa Shakespeare în
plin centrul Craiovei, în ciuda unor reticen-
þe într-un fel simandicoase, devine, de-acum,
încã un argument al intrãrii noastre în uni-
versalitatea din care, de fapt, n-am lipsit dar
nu prea am cutezat sã ne recunoaºtem. Un
atestat al unei noi ordonãri pe harta culturii
din toate veacurile, care-au fost ºi care, cu
siguranþã, vor mai fi încã.

P.S.
Mi s-a pãrut firesc – ºi deopotrivã

oportun – sã repropun aici, ca un fel de
preludiu la cea de-a X-a ediþie a
Festivalului, acest articol publicat în
ziarul nostru  la 14 aprilie 2014, cu
precizarea cã alãturi de Institutul
Cultural Român ºi de sponsori tradiþio-
nali, de data aceasta Primãria craio-
veanã s-a implicat de o manierã demnã
de toatã lauda.

În plus, alegerea Craiovei drept
gazdã a Premiului Europa pentru
Teatru, în cadrul acestei ediþii, repre-
zintã, în sine, încã un argument de
consacrare a Festivalului Internaþional
„Shakespeare” printre cele mai
prestigioase manifestãri teatrale din
lume ºi, deopotrivã, un act de validare
a noii vârste culturale, competitive în
plan naþional ºi universal, pe care o
asumã ºi o etaleazã Cetatea Bãniei ºi
care trebuie sã se constituie, firesc ºi
legitim, într-un prilej de mândrie
pentru administraþia localã ºi pentru
toþi beneficiarii potenþialului creativ al
subiectului uman.

Remember: Shakespeare –Remember: Shakespeare –Remember: Shakespeare –Remember: Shakespeare –Remember: Shakespeare –
Craiova sau Lumea ca TCraiova sau Lumea ca TCraiova sau Lumea ca TCraiova sau Lumea ca TCraiova sau Lumea ca Teatrueatrueatrueatrueatru

Festivalul Internaþional
„Shakespeare” Craiova,
14-23 aprilie 2016
Programul zilei de astãzi

Ora 9.00, Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” (bibliotecã): Atelier de teatrologie
realizat în colaborare cu Asociaþia Internaþi-
onalã a Criticilor de Teatru ºi Departamentul
de Teatrologie, Management Cultural ºi Jur-
nalism Teatral din cadrul Universitãþii Naþio-
nale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bu-
cureºti.

Ora 10.00, Consiliul Judeþean Dolj
(Sala de Consiliu): Conferinþa Internaþio-
nalã Shakespeare organizatã în colaborare
cu Asociaþia Europeanã de Cercetare Shake-
speare (ESRA). Moderatori: Michael Dob-
son, Lawrence Gunter, Boika Dimitrova
Sokolova, Nicoleta Cinpoes,  George Vol-
ceanov, Emil Sârbulescu.

Ora 11.00, Aula Buia a Universitãþii din
Craiova: „7 /7”, spectacol prezentat de
Teatrul Maghiar ,,Csiki Gergely” din Timi-
ºoara (regia: Baczo Tunde).

Ora 12.00, Departamentul de Teatru
al Universitãþii din Craiova: „MACBETH
BADYA”, spectacol prezentat de Compania
Kasba Arghya din Calcutta, India (regia:
Manish Mitra).

Ora 16.00, Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” (Sala „Amza Pellea”): „Richard
II”, spectacol prezentat de Teatrul Saitama
din Tokio, Japonia (regia: Yukio Ninagawa).

Ora 20.00, Casa de Culturã a Studen-
þilor: „Hamlet”, spectacol prezentat de
Compania A & M Production din Cape Town,
Africa de Sud (regia: Fred Abrahamse).

Nãscut la 24 iunie 1958, la Bã-
iuþ, judeþul Maramureº, Mircea
Roman a studiat la Institutul de
Arte Plastice „Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, secþia sculpturã, în
perioada1980-1984. În anul 1993
a primit Premiul Delfina Studio  ºi
a plecat în Marea Britanie, unde a
lucrat vreme de 14 ani. A revenit
în România în 2007, stabilindu-se
la Bucureºti. Lucrãrile sale sunt

Expoziþie de sculpturã ºi graficãExpoziþie de sculpturã ºi graficãExpoziþie de sculpturã ºi graficãExpoziþie de sculpturã ºi graficãExpoziþie de sculpturã ºi graficã
a artistului Mircea Romana artistului Mircea Romana artistului Mircea Romana artistului Mircea Romana artistului Mircea Roman

prezente în colecþii muzeale ºi pri-
vate din toatã lumea. În ultimii ani,
cota artistului s-a consolidat în
urma unor tranzacþii-record pe pia-
þa de artã din România, care, în
acelaºi an 2007, l-au situat într-un
Top 10 al celor mai bine vânduþi
artiºti români, alãturi de Grigores-
cu, Tonitza, Aman ºi Petraºcu.

Expoziþia „Trama rama Dra-
ma”, care se deschide astãzi la
Muzeul de Artã Craiova, „spu-
ne povestea unor personaje plã-
mãdite din bucãþele de lemn,
fiecare dintre ele reprezentând
un fel de hartã (uneori) antro-
pomorfã a micilor ºi marilor
lupte, suferinþe, încercãri ºi în-
doieli care, în viziunea lui Mir-
cea Roman, strãbat ca o reþea
hidrograficã sufletul uman, re-
construindu-l din petice, cusu-
te cu aþã roºie”, se menþionea-
zã într-un comunicat de presã
al organizatorilor.

„Titlul expoziþiei surprinde, în
consonanþã cu opera sculptoru-
lui, posibilele etape ale percepe-
rii acesteia: un teatru de luptã,
un fir cãlãuzitor al evenimente-
lor – un cadru ce singularizeazã
ºi potenþeazã mesajul estetic –
precum ºi sentimentul ce strã-
bate toate cele trei instanþe pre-
zente în operã – autorul – ob-
iectul privit ºi privitorul”, se mai
precizeazã în comunicat.
Expoziþia este însoþitã de un

catalog care, fãrã a limita posibi-
litãþile de interpretare ale creaþiei
sculptorului, oferã vizitatorilor
muzeului posibilitatea de a face
cunoºtinþã cu artistul însuºi ºi cu
opera sa, punctându-i temele im-
portante.

MAGDA BRATU

Câºtigãtor, în 1992, al ce-
lui mai important premiu
pentru sculpturã din lume,
Marele Premiu al Trienalei
de la Osaka, ºi al altor pre-
mii cu rezonanþã internaþi-
onalã, Mircea Roman este
invitatul Muzeului de Artã
din Craiova în perioada 15
aprilie – 26 mai. Pe simeze-
le acestuia, artistul îºi pre-
zintã expoziþia cu titlul
„Trama rama Drama”, al cã-
rei vernisaj are loc astãzi,
ora 18.00. Potrivit organi-
zatorilor, „expoziþia se do-
reºte o modalitate de a face
cunoºtinþã cu una dintre pa-
radigmele a sculpturii ro-
mâneºti de valoare care,
aflându-se în descendenþa
lui Constantin Brâncuºi ºi
Paul Neagu, este, în aceeaºi
mãsurã, contemporanã ºi
atemporalã”.

La Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei (Casa Bãniei)
are loc astãzi, ora 11.00, ver-
nisajul expoziþiei „Sãrbãtorile
primãverii în Oltenia”. Tema-
tica este ilustratã prin colecþii-
le instituþiei, inclusiv prin va-
lorificarea costumului tradiþio-
nal de sãrbãtoare din zonã, ºi
prin artefactele religioase
(icoane), toate întregind tabloul
tradiþiilor autentice locale.

Sunt prezentate momen-
tele de celebrare ritualicã tra-
diþionalã, începând de la -
Mãrþiºor pânã la sãrbãtori –
Sfântul Gheorghe,  Paºte,
Duminica Tomii –,  precum
ºi filme documentare des-
pre tradiþii ºi obiceiuri popu-
lare ca Lãsatul Secului de
Paºti ,  Focurile din Joia
Mare ºi Hora de Pomanã.

«Þinând cont de faptul cã Paº-
tele este sãrbãtoarea cea mai im-
portantã a primãverii, majoritatea
pieselor expuse susþin ideea cã, în
arta tradiþionalã româneascã din
zona Olteniei, creºtinismul a intro-
dus un repertoriu bogat de motive
ºi simboluri ornamentale, motive
care s-au alãturat celor de origine
precreºtinã, a spiritualitãþii tradiþi-
onale, rezultând exprimãri artisti-
ce tradiþionale substanþiale», men-
þioneazã organizatorii într-un co-
municat de presã. În acest sens,

„Sãrbãtorile primãverii în Oltenia” –
într-o expoziþie deschisã la Casa Bãniei

sunt expuse þesãturi de interior
(carpete, scoarþe de dimensiuni
mici, ºtergare, peºchire etc.), icoa-
ne ºi alte obiecte de cult, ceramicã
religioasã specificã Olteniei.

„Combinaþia de expunere mu-
zealã interactivã, adecvatã sã re-
dea cât mai fidel atmosfera satului
autentic de odinioarã, cu expune-
rea propriu-zisã a pieselor de pa-
trimoniu cultural naþional, este noul
trend agreat de publicul interesat
de actul cultural muzeal”, adaugã
organizatorii.

MAGDA BRATU
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Liderii partidelor aflate în coaliþia de la
putere a Germaniei au agreat în cursul nopþii
de miercuri spre joi asupra unui nou pa-
chet de mãsuri contra terorismului, preci-

Vladimir Groisman a fost
numit premier al Ucrainei

Parlamentul ucrainean a aprobat,
ieri, numirea lui Vladimir Groisman în
funcþia de premier, pentru a pune capãt
crizei politice ºi pentru a debloca fondu-
rile alocate de Occident pentru aceastã
þarã. Rezoluþia care confirmã numirea
lui Groisman, loial preºedintelui Petro
Poroºenko, în funcþia de premier a fost
votatã de 257 de deputaþi. Acesta îi va
succeda în fruntea Gvernului lui Arseni
Iaþeniuk, criticat pentru ritmul lent al
reformelor ºi scandaluri de corupþie.
Fostul premier al Ucrainei, Arseni
Iaþeniuk, ºi-a anunþat duminicã demi-
sia, în cadrul unui discurs televizat.
“Am luat decizia de a demisiona din
funcþia de premier al Ucrainei”, a spus
acesta. “Decizia mea este bazatã pe mai
multe motive: criza politicã artificialã
care a izbucnit în Guvern, dorinþa de a
schimba o persoanã care a «orbit»
responsabili politici ºi a paralizat dorinþa
acestora de a aduce schimbãri veritable
acestei þãri”, a continuat el.

Barack Obama
dã asigurãri cã reþeaua
Stat Islamic se aflã în
defensivã în Irak ºi în Siria

Preºedintele Satelor Unite, Barack
Obama, a afirmat cã reþeaua Stat
Islamic (SI) se aflã “în defensivã” în
Irak ºi în Siria, punând în evidenþã
faptul cã numeroºi lideri ai organizaþiei
au murit ºi cã numãrul de combatanþi
s-a diminuat. “Astãzi, pe câmpul de
luptã din Siria ºi Irak, SI se aflã în
defensivã, iar noi suntem în ofensivã”, a
declarat Obama, în urma unei reuniuni
cu echipa sa de securitate naþionalã, la
sediul Agenþiei Centrale de Informaþii
(CIA). Islamiºtii “nu au înregistrat nicio
operaþiune la sol încoronatã de succes
începând cu vara trecutã”, a mai
subliniat acesta. “Conducerea reþelei
tocmai a traversat luni dificile”, a
adãugat el, promiþând cã aceastã
tendinþã va continua în sãptãmânile ºi
lunile urmãtoare.

Piaþa imobiliarã
din Londra, în cãdere
liberã. Investitorii sunt
îngrijoraþi de rezultatul
votului pentru Brexit

Piaþa imobiliarã simte presiune din
cauza incertitudinii politice, având în
vedere votul pentru viitorul Marii
Britanii în Uniunea Europeanã, precum
ºi alegerile din mai, precum ºi o lirã
mai slabã. Toate acestea au dus la
scãderea preþurilor la locuinþe în unele
zone din Londra. Piaþa imobiliarã din
Londra, în cãdere liberã. Investitorii
sunt îngrijoraþi de rezultatul votului
pentru Brexit. Cererea pentru locuinþe a
scãzut puternic în Londra în luna
martie, lucru care reflectã îngrijorãrile
investitorilor legate de rezultatul votului
pentru Brexit din 23 iunie. Indicele
preþurilor la imobiliare din Londra a
scãzut în martie la 42 faþã de 50, cât era
în aceeaºi perioadã a anului trecut. “În
condiþiile în care achiziþiile pentru
închiriere s-au diminuat, piaþa naþiona-
lã începe sã încetineascã, iar asta este
evident în Londra. Preþurile încep sã
scadã în mai multe pãrþi din Capitalã,
deºi principala îngrijorare este în zonele
centrale”, a spus Simon Rubinshon,
economistul ºef al RICS.

Preºedintele rus, Vladimir Putin, acuzã
Turcia de colaborare cu militanþii extremiºti,
precizând cã statul rus este “un prieten” al
Turciei, dispensiunile dintre cele douã state
reducându-se la nivelul unor conflicte între
politicieni. “Conducerea actualã a Turciei nu
luptã împotriva extremiºtilor pe cât colabo-
reazã cu ei”, a declarat Putin în cadrul unei
emisiuni televizate prin care rãspunde anual
întrebãrilor adresate de cetãþenii ruºi din
public. “Este un adevãrat rãzboi civil” în
sud-estul Turciei, a avertizat preºedintele
rus. “Comunitatea internaþionalã se strãdu-
ieºte sã nu-l ia în seamã, dar este o realita-
te. Acolo se foloseºte armament greu - tan-
curi, artilerie”, a continuat liderul rus. Pu-
tin a mai avertizat cetãþenii ruºi cã nu este
sigur sã viziteze Turcia ºi Egipt din cauza
ameninþãrilor legate de securitate. Liderul
rus a mai precizat cã Rusia considerã sta-

Parlamentul European a adoptat, ieri, in-
troducerea registrului european de date ale
pasagerilor (PNR), prin care oficialii din
poliþie ºi justiþie pot accesa date despre pa-
sagerii care se îmbarcã în curse aeriene din
ºi spre state UE. Legea a fost supusã votului
dupã cinci luni de tentative, iar oficialii din
unitãþile de combatere a terorismului au mili-
tat ani la rând pentru introducerea Registrului
de date ale Pasagerilor (Passenger Name Re-
cords - PNR), susþinând cã împãrtãºirea de
informaþii va ajuta autoritãþile sã depisteze ºi
sã urmãreascã itinerariile suspecte. Statele UE
vor avea la dispoziþie doi ani pentru a trans-
forma aceastã decizie într-o lege naþionalã.
Noul sistem necesitã însã aprobare ºi din par-
tea Consiliului European. Datele pasagerilor
sunt deja colectate de companiile aeriene, dar
noua legislaþie stabileºte condiþii clare în baza
cãrora autoritãþile naþionale pot accesa aceste

Germania urmeazã sã introducã noi mãsuri
de securitate pentru prevenirea atacurilor teroriste

zeazã surse din cadrul coaliþiei germane.
Mãsurile incluse presupun acordarea unui
grad mai mare de autoritate poliþiei ger-
mane de a mobiliza agenþi sub acoperire,

dar ºi serviciilor secrete germane în pri-
vinþa schimbului de informaþii cu autori-
tãþile strãine, în baza unor condiþii bine
stabilite, se aratã într-un document care
conþine concluziile întâlnirii liderilor coa-
liþiei vãzut de Reuters. Partidele din coali-
þie - Uniunea Creºtin-Democratã, condu-
sã de Merkel, Uniunea Social-Democratã
aliatã din Bavaria ºi Partidul Social-Demo-
crat - au agreat, de asemenea, ºi asupra
detaliilor unui plan legislativ de integrare a
refugiaþilor, afirmã o sursã din coaliþie, fãrã
a oferi alte detalii. Liderii coaliþiei intenþio-
neazã ca legea sã treacã de Parlament pe
24 mai. Peste un milion de solicitãri de azil
au fost depuse anul trecut în Germania,
majoritatea fiind imigranþi care au fugit din
zone de conflict din Orientul Mijlociu. Mi-
nistrul german de Interne, Thomas de Mai-
ziere, pregãteºte o lege privind integrarea
refugiaþiilor prin care acestora li s-ar pu-
tea solicita sã înveþe limba germanã. Luna
trecutã, autoritãþile germane au întãrit
mãsurile de securitate, în aeroporturi, gãri
ºi la frontierele cu Belgia, Franþa, Olanda
ºi Luxemburg în urma atentatelor teroris-
te din Bruxelles de pe 22 martie.

PE a adoptat introducerea registrului european
de date ale pasagerilor din spaþiul aerian

date în cazul unor infracþiuni grave. Atenta-
tele teroriste din Paris din noiembrie ºi cele
din Bruxelles din martie, revendicate de re-
þeaua teroristã Stat Islamic,
au dus la creºterea nivelu-
lui de susþinere a acestei ini-
þiative de monitorizare în
UE. Noua lege interzice pro-
cesarea oricãrei informaþii
despre pasageri legate de
rasã, origine etnicã, religie,
orientare politicã, stare de
sãnãtate. Unitãþi speciale
pentru colectarea informa-
þiilor despre pasageri (Pa-
sager Information Units -
PIU) vor fi create în fieca-
re stat membru al UE. Co-
misia Europeanã a salutat
votul de ieri al PE, pe care

l-a interpretat ca pe “o expresie puternicã a
angajamentului Europei de a lupta împotriva
terorismului ºi a crimei organizate”.

Vladimir Putin acuzã conducerea Turciei
de colaborare cu militanþii extremiºti

tul turc “un prieten”, în ciuda tensiunilor
intensificate la finalul anului trecut între cele
douã state pe fondul doborârii unui avion
rus de forþele turce dupã ce pãtrunsese în
spaþiul aerian turc. “Considerãm cã Turcia
este prietenul nostru”, a declarat Putin. “Noi
avem probleme cu câþiva politicieni, ale
cãror comportamente le considerãm nea-
decvate”, a explicat liderul rus. De la fina-
lul anului trecut, guvernul turc a lansat o
amplã ofensivã împotriva kurzilor în sud-
estul þãrii, unde locuiesc cei mai mulþi kurzi,
pentru a combate acþiunile teroriste ale gru-
pãrii. Peste 40.000 de persoane au murit în
confruntãrile dintre kurzi ºi forþele de ordi-
ne turce, din 1984 când gruparea PKK a
fost înfiinþatã. Gruparea care susþine cã lup-
tã pentru obþinerea autonomiei kurzilor este
consideratã organizaþie teroristã de Turcia,
de SUA ºi UE.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
CONVOCATOR Domnul Giube-

geanu Gicu-Laurenþiu, administrator
unic al S.C. AGROSERVICE BISTREÞ
S.A., cu sediul în comuna Bistreþ, str.
Calea Dunãrii nr. 366, judeþul Dolj, în-
registratã la Registrul Comerþului sub
nr. J 16/571/1996, CUI RO 8171979, so-
cietate închisã, convoacã Adunarea
Generalã a Acþionarilor (AGA), pen-
tru data de 26 mai 2016, la ora 11.00 la
sediul societãþii, cu a doua convoca-
re pentru neantrunire cvorum în data
de 27 mai 2016, în acelaºi loc, la ace-
eaºi orã, cu aceeasi ordine de zi. AGA
se convoacã pentru toþi acþionarii în-
registraþi în Registrul Acþionarilor so-
cietãþii la sfârºitul zilei de 16 mai 2016
(data de referinþã), cu urmãtoareaor-
dine de zi: 1. Aprobare bilanþ ºi repar-
tizare profit. 2. Schimbare cenzor prin-
cipal. 3.  Aprobarea prelungirii cu încã
un an a liniei de credit de 59.000 lei de
la BRD. La AGA sunt îndreptatiþi sã
participe ºi sã îºi exercite dreptul de
vot numai acþionarii înregistraþi în Re-
gistrul Acþionarilor societãþii la “data
de referinþã”, conform procedurilor le-
gale ºi ale Actului Constitutiv, perso-
nal sau prin reprezentant legal (pe
bazã de procurã specialã). Accesul
acþionarilor îndreptãþiþi sã participe la
AGOA este permis prin simpla probã
a identitãþii acestora, facutã, în cazul
acþionarilor persoane fizice în baza
actului de identitate (CI/BI/pasaport),
iar în cazul acþionarilor persoane juri-
dice, prin actul de identitate al repre-
zentantului legal (CI/BI/paºaport) în-
soþit de un document oficial care îi
atestã aceastã calitate (procurã de re-
prezentare/certificat constatator emis
de ORC). Participarea la adunare, mo-
dificãrile în ordinea de zi, votul în ca-
drul adunãrii, se vor face conform L
31/1990 actualizata. Informaþii supli-
mentare se pot obþine de la sediul
Societãþii, la telefon 0251-355166. S.C.
AGROSERVICE BISTREÞ S.A. Admi-
nistrator Unic/Preºedinte C.A. Giube-
geanu Gicu-Laurentiu.

S.C. PET PERS INVEST
SRL anunþã, anunþã publicul
interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Am-
plasare staþie de pompare“,
propus a fi amplasat în comu-
na Coþofenii din Dos, sat Mi-
hãiþa, TARLAUA 90. Informaþii-
le privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul S.C. PET PERS INVEST
SRL din comuna Coþofenii din
Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 82,
judeþul Dolj, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Convocator. În temeiul
prevederilor Legii nr. 1/2005
ºi ale actului constitutiv al So-
cietãþii Cooperative de Con-
sum Cãlãraºi, Consiliul de Ad-
ministraþie convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinarã ºi Ex-
traordinarã a membrilor coo-
peratori la sala de festivitãþi a
primãriei Cãlãraºi, pentru
data de 07.05.2016, ora
10,00.În cazul în care la data
ºi la ora convenitã nu se în-
truneºte cvorumul de ºedin-
þã cerut de lege, adunarea ge-
neralã se va reconvoca pen-
tru fiecare din zilele urmãtoa-
re, la aceeaºi orã ºi la aceeaºi
locaþie, pânã la atingerea cvo-
rumului legal ºi statutar. Con-
siliul de Administraþie.

Anunþul tãu!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare. BURTICALÃ
ION  ºi BURTICALÃ NICOLETA –
titulari ai investiþiei: “SCHIMBARE
DE DESTINAÞIE DIN LOCUINÞÃ ÎN
SPAÞIU ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ,
CU MODIFICÃRI INTERIOARE ªI
EXTERIOARE, ªI EXTINDERE SPA-
ÞIU  PARTER –COMUNA LEU, SA-
TUL LEU, NR. 1048, JUDETUL
DOLJ” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj –AVIZA-
RE FÃRÃ ACORD DE MEDIU – pen-
tru proiectul “SCHIMBARE DE
DESTINAÞIE DIN LOCUINÞÃ ÎN
SPAÞIU ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ,
CU MODIFICÃRI INTERIOARE ªI
EXTERIOARE ªI EXTINDERE SPA-
ÞIU PARTER “ propus a fi amplasat
în COMUNA LEU, SATUL LEU, NR.
1048, JUDETUL DOLJ.Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni-joi, între
orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet:http://arpmdj.anpm.ro.Pu-
blicul interesat poate înaunta co-
mentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare ( în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ ) pânã la data de 22.04.2016.
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Primãria municipiului Calafat anunþã concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei vacante de con-
ducere de arhitect ºef.

Data de sustinere a probei scrise: 18.05.2016, ora 10:00
Locaþia de desfãºurare a concursului: la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici Bucureºti
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a

III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici.
Concurs afiºat la data: 14.04.2016, ora 08:00
Condiþii de participare:Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
•studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplo-

mã de licenþã sau echivalentã în domeniul arhitecturã sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în
domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amena-
jarea teritoriului ºi urbanismului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare - în condiþiile legii;

•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 3 ani;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraþiei publice, management ori în specialita-

tea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice, în condiþiile legii;
•Cunoºtinþe operare/programare pe calculator - cunoºtinþe de bazã, atestate cu certificat.
Pentru candidatul declarat „admis” se va solicita certificat de atestare emis de Registrul Urbaniºtilor din România,

în conformitate cu prevederile art. 36 indice1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul.
Bibliografie concurs:
-Legea nr. 215/2001 – Legea administraþiei publice locale (r2),cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã a funcþionarilor publici (r);
-Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-Legea nr.50/1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii (r2), cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare;
-HG nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autori-

zarea executãrii lucrãrilor de construcþii
-Hotãrârea nr. 28/2008 privind aprobarea conþinutului-cadru al documentaþiei tehnico-economice aferente inves-

tiþiilor publice, precum ºi a structurii ºi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiþii ºi
lucrãri de intervenþii

Pentru concursul de recrutare (funcþii publice de conducere ºi funcþii publice de execuþie), dosarul va cuprinde
urmãtoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, modificatã ºi completatã de H.G. nr.
1173/2008:

-copia actului de identitate;
-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificatã;
-copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
-copia carnetului de muncã sau, dupã caz, sau adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã ºi, dupã caz, în

specialitate- numãr pagini;
-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraþie pe proprie rãspundere, cu obligaþia de a completa

dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfãºurãrii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile
lucrãtoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecþiei dosarelor, sub sancþiunea neemiterii actului
administrativ de numire).

-adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
-declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care sã ateste cã nu a desfãºurat activitãþi de poliþie politicã.
Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã însoþite de documentele originale, care se certificã pentru

conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon:

0374.112.726; sediul Primariei municipiului Calafat-Serv Resurse umane-Salarizare, tel 0251/231424 int.107.A-
nuntul a fost publicat de ANFP Bucureºti în data de 14.04.2016 în Monitorul oficial ºi Ziarul Bursa ºi la sediul
Primãriei municipiului Calafat.

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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM CAME-
RISTE. Telefon:
0766/058.400.
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Caut pacienþi pentru
ºedinþe de masaj de
recuperare la domi-
ciliul bolnavului. Tele-
fon: 0723/238.138.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

CASE
Casã cu 1000 m
teren str. Vasile
Lupu. Telefon:
0723/535.544

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANELOR

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

Vând imobil str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon:
0 7 4 4 / 6 4 8 . 9 2 7 ;
0741/197.391.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
Telefon: 0763/
359.072.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în
spatele Parcului, Ale-
ea Potelu, utilitãþi îm-
prejmuit. Telefon:
0741/ 282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.

VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
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 convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

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

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon.0767/153.551.
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Vând gãini pitice
COCHINCHINA ou-
toare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Producãtor - vând
puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi
cepe florifere chipa-
roase (tuberoze)
anul III. Telefon: 0727/
714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând fotolii de epo-
cã în stare bunã,
aparat de radio cu
Pickup, timbre (cla-
soare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca 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 oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician
pentru un Volvo, cã-
rucior pentru copii,
televizor Goldstar,
maºinã de cusut
Ileana, bicicletã co-
pii, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, deco-
mandate, etaj 2, ul-
tracentral, microcen-
tralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, înconjurat de
verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.

Închiriez garsonie-
rã mobilatã Ciuper-
cã. Telefon: 0729/
684.222.
Ofer spre închiriere
apartament 3 ca-
mere ultracentral.
Prefer familie inte-
lectuali. Telefon:
0756/790.172.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 ma-
gazine între blocuri
vad foarte bun. posi-
bilitate de cumpãra-
re. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

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

Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.

DECESE
Familia anunþã cu
durere încetarea
din viaþã a celui
ce a fost tatã, so-
cru ºi bunic de ne-
înlocuit SIMINEL
GHEORGHE, în
etate de 77 ani.
Slujba înmormân-
tãrii se va oficia
azi, ora 12,00 la Bi-
serica Sfântul Ioan
Hera din Craiova.
Regrete eterne!
CONDOLEANÞE
Familia ªtefan
transmite con-
doleanþe familiei
Siminel la despãr-
þirea de cel care
a fost SIMINEL
GHEORGHE, un
om deosebit ºi un
vecin de nãdejde.
Bunul Duumnezeu
sã îl odihneascã în
pacea Sa veºnicã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ca ºi în urmã cu doi ani, în ace-
eaºi fazã a competiþiei, Atletico Ma-
drid a reuºit sã se califice în semi-
finale în dauna Barcelonei. Învinsã
cu 2-1 în turul de pe “Camp Nou”,
formaþia lui Simeone a fãcut o pri-
mã reprizã excelentã, miercuri sea-
rã, catalanii apropiindu-se rar ºi
deloc periculos de poarta lui Oblak.
În schimb, în genere pe contraa-
tac, roº-albii au avut câteva ºanse
importante, una dintre ele valorifi-
catã de Griezmann (36). France-
zul, rivalul tricolorilor la Euro 2016,
a înscris cu o loviturã superbã de
cap, la colþul scurt, dupã o centra-
re de manual a lui Juanfran.

În partea secundã, tot Atletico a
început mai bine, iar belgianul Fer-
reira Carrasco a fost oprit de
“transversalã” sã facã 2-0. De aici
încolo Barcelona s-a instalat auto-
ritar în apropierea careului advers,
dar echipa gazdã s-a dovedit, în
multe momente, de-a dreptul eroi-
cã, etalând determinare ºi o forþã
colectivã devastatoare.

Era minutul 87, catalanii presau
cu toate liniile, moment în care Fi-
lipe Luis a “furat” o minge ºi s-a
nãpustit orbeºte spre poarta adver-
sã, pasã cãtre Griezmann, numai cã
mingea n-a mai ajuns la acesta, fi-
ind opritã cu mâna, în suprafaþa de
pedeapsã, de Iniesta. Penalty-ul a
fost transformat de acelaºi Griez-
mann (2-0, min. 88) ºi în tribune

Deþinãtoarea trofeului e out!

Barca deraiazã pe “Calderon”Barca deraiazã pe “Calderon”Barca deraiazã pe “Calderon”Barca deraiazã pe “Calderon”Barca deraiazã pe “Calderon”
Calificarea lui Atletico, umbritã însã

de gravã eroare a arbitrului italian Rizzoli

s-a dezlãnþuit delirul.
Totuºi, în puþinul timp rãmas,

vizitatorii puteau trimite meciul în
prelungiri, numai cã italianul Nico-
la Rizzoli a scos din careu un henþ
clar al cãpitanului Gabi. Messi? Nu
a fost deloc în apele sale, confir-
mând perioada modestã pe care o
traverseazã. Au trecut 452 de mi-
nute de când argentinianul a înscris
ultimul gol pentru Barcelona, cea
mai neagrã serie din 2010 încoace.

La finalul partidei, tehnicianul lui
Atletico, Diego Simeone, a decla-
rat: “Simt o mare bucurie pentru
toþi jucãtorii mei. Încã o datã am
reuºit sã câºtigãm un meci foarte
dificil. A fi între cele mai bune 4
echipe din lume e important, nu
extraordinar. Vrem mai mult de
atât”, a spus Simeone, care a câº-
tigat doar douã dintre cele 17 par-
tide disputate împotriva Barcelo-
nei, în calitate de antrenor al lui
Atletico. În cele douã meciuri,
“Cholo” i-a eliminat pe catalani din
Champions League!

Atletico Madrid: Oblak – Juan-
fran, Godin, Lucas Hernandez, Fi-
lipe Luis – Saul, Gabi, Augusto Fer-
nandez (Savic 90+3) – Griezmann
(Correa 90), Carrasco (Partey 74).
Antrenor: Diego Simeone.

Barcelona: Ter Stegen – Alves
(Sergi Roberto 64), Pique, Masche-
rano, Jordi Alba – Rakitic (Arda
Turan 64), Busquets, Iniesta –

Messi, Suarez, Neymar. Antrenor:
Luis Enrique.

Bayern, a cinceaBayern, a cinceaBayern, a cinceaBayern, a cinceaBayern, a cincea
oarã la rând înoarã la rând înoarã la rând înoarã la rând înoarã la rând în
careul cu aºicareul cu aºicareul cu aºicareul cu aºicareul cu aºi

Bayern Munchen a acces în se-
mifinale pentru a cincea oarã con-
secutiv! N-a avut misiune uºoarã,
fiindcã oponenta Benfica s-a dove-
dit o bunã echipã, cu multã ambi-
þie, deºi din sezonul 89-90 nu mai
ajunsese în Top 4. Lusitanii nu i-au
avut la aceastã partidã pe golghete-
rul Johanas – suspendat, ºi nici pe
Nicolas Gaitan ºi Konstans Mitro-
glou – indisponibili. În dubla cu

Benfica, imperial s-a dovedit chi-
lianul Arturo Vidal, prin golul victo-
riei în partida tur (1-0), ºi cel egali-
zator de joi searã (1-1, min. 38),
dupã ce mexicanul Raul Jimenez
(27) deschisese scorul, pentru a
irosi mai apoi ocazia majorii lui, trei
minute mai târziu. S-a terminat 2-
2, celelalte goluri ale partidei fiind
marcate de Thomas Muller (52) ºi
Talisca (76). Bayern Munchen mer-
ge mai departe, deºi resimte difi-
cultãþi în compartimentul defensiv,
unde Jerome Boateng, Holger Bad-
stuber ºi Mehdi Benatia nu sunt deo-
camdatã valizi.

Benfica: Ederson – Andre Al-
meida, Lindelöf, Jardel, Eliseu (Jo-
vic 88) – Fejsa, Renato Sanches –

Salvio (Talisca 68), Pizzi (Guedes
58), Carcela – Raul Jimenez. An-
trenor: Rui Vitoria.

Bayern: Neuer – Lahm, Javi
Martínez, Kimmich, Alaba – Vidal,
Xabi Alonso (Bernat 90), Thiago
Alcantara – Douglas Costa, Ribèry
(Gotze 90+2), Müller (Lewandow-
ski 84). Antrenor: Pep Guardiola.

Tabloul semifinalistelor este com-
pletat de Real Madrid, 3-0, dupã
0-2, cu Wolfsburg, ºi Manchester
City, 1-0, dupã 2-2, cu Paris SG.

Un fapt extrem de interesant, o pre-
mierã în istoria competiþiei, toate me-
ciurile s-au încheiat la general cu 3-2.

Tragerea la sorþi va fi mâine, de
la ora 13:00, în direct la Eurosport
ºi Dolce Sport.

Dupã ce în precedentul
meci de la Iºalniþa furniza una
dintre marile surprize ale
campionatului, învingând
liderul ACS Poli Timiºoara (1-
0), ACSO Filiaºi joacã, astãzi,
contra Metalurgistului Cugir,
formaþie care a profitat de
acea sincopã a bãnãþenilor
sãltând pe primul loc.

Ambele combatante vin
dupã eºecuri, Filiaºul cedând,
într-un adevãrat derby al
suferinþei, pe terenul “lanter-
nei” Giarmata (1-3), iar
Cugirul, “acasã”, cu CSM
Lugoj (0-1) – în ceea ce avea

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 22-A

Filiaºiul primeºte din nou liderul
sã fie prima înfrângere stagio-
nalã în faþa propriilor supor-
teri.

În meciul din tur, Metalur-
gistul a spulberat Filiaºiul,
scor 4-0.

O misiune extrem de dificilã
are în aceastã etapã ºi cealaltã
grupare doljeanã a seriei, CS
U II Craiova, care joacã,
mâine, în deplasare, cu a treia
clasatã, Performanþa Ighiu.

Pe de altã parte, în Seria 3,
Podariul (locul 9) evolueazã,
de asemenea mâine, cu penul-
tima formaþie din ierarhie,
AFC Hãrman.

Astãzi, ora 17:00: ACSO FILIAªI – Metalurgistul Cugir, Pandurii II Tg. Jiu
– ACS ASU Poli Timiºoara, Naþional Sebiº – Becicherecu Mic.

Mâine, ora 17:00: Performanþa Ighiu – CS U II CRAIOVA,  Minerul Motru
– CSM Lugoj, FC Hunedoara – Mãgura Cisnãdie, CS Ineu – Cetate Deva.
Millenium Giarmata stã.

1. Cugir 44 9. Cisnãdie* 26
2. ASU Poli* 43 10. Pandurii II 25
3. Ighiu 41 11. Ineu* 23
4. Sebiº 34 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 31 13. Motru 18
6. Hunedoara 31 14. FILIAªI 15
7. Deva* 26 15. Giarmata 14
8. Lugoj 26
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 re-

trogradeazã.

Naþionala de handbal va juca în grupa 2 preliminarã,
alãturi de Polonia, Belarus ºi Serbia, în tentativa de a ajun-
ge la Campionatul European din 2018, care se va desfãºura
în Croaþia, conform tragerii la sorþi de ieri, de la Dubrovnik.

Tricolorii nu au mai fost la marele bal continental din
1996.

Cele trei oponente au jucat la ultimul CE, gãzduit în
ianuarie chiar de Polonia.

Din primele douã urne, România nu a prins cei mai tari
adversari, în schimb, din urna a treia valoricã probabil cã
Serbia era prima reprezentativã de evitat.

“Sã te califici la un Campionat European este cel mai
dificil. Facem parte dintr-o grupã grea, cu echipe valoroa-
se, dar ne batem. Adversarii nu sunt de pe altã planetã”, a

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

FC Braºov – Chindia Târgoviºte /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
CS U Craiova / 3:15 – FOTBAL Ar-
gentina – Primera Division: Gimna-
sia La Plata – Godoy Cruz.

DIGI SPORT 2
9:00 – FORMULA 1 – Sesiuni de

antrenamente Marele Premiu al Chinei,
la Shanghai / 12:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Monte Carlo, în Franþa:
ziua a 5-a / 19:45 – HANDBAL (M) –
Cupa României – Final Four: Dunãrea
Cãlãraºi – Steaua / 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Levante – Espanyol.

DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (M) – Cupa

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
României – Final four: CSM Bucu-
reºti – Dobrogea Sud Constanþa /
20:00, 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: Lokomotiv Kuban Kras-
nodar – FC Barcelona, Laboral
Kutxa Vitoria Gasteiz – Panathinai-
kos Atena.

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

– Play-off: CSM Bucureºti – CSM
Târgoviºte / 21:30 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Gent – Oos-
tende.

DOLCE SPORT 1
9:00 – FORMULA 1 – Sesiuni

de antrenamente Marele Premiu al
Chinei, la Shanghai / 18:00 – FOT-
BAL – Liga a II-a: FC Braºov – Chin-

dia Târgoviºte / 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Petrolul – CS U Craiova.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Levante – Espanyol.
EUROSPORT 1
17:30, 20:30 – HALTERE (F, M)

– Campionatul European, la Forde,
în Norvegia.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-

straklasa: Pogon Szczecin – Ruch
Chorzow / 21:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Hannover –
Monchengladbach.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – CS U Craiova.

România ºi-a aflat adversarele
din preliminariile Euro 2018

declarat Alexandru Dedu, preºedintele FR de Handbal.
La Campionatul European din 2018 se vor califica pri-

mele douã echipe din fiecare grupã (în total sunt 7 grupe),
plus naþionala cu cel mai bun punctaj de pe locul 3 (þinând
cont doar de rezultatele cu primele douã din grupã). Preli-
minariilor vor începe în 2 noiembrie 2016 ºi se vor încheia
în 18 iunie 2017.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETURLIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR

HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 6 4 1 1 10-4 39
2. Steaua 6 4 2 0 10-4 36
3. Pandurii 6 1 4 1 7-6 31
4. Dinamo 6 1 4 1 6-8 31
5. Viitorul 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 6 0 3 3 5-9 22

Astra – Steaua, sâmbãtã, ora 20.30
Dinamo – ASA, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 6 2 2 2 6-5 27
2. „U”Craiova6 3 1 2 7-6 26
3. CFR Cluj 6 2 3 1 7-4 23
4. Voluntari 6 3 1 2 6-7 22
5. Botoºani 6 2 2 2 9-7 21
6. Concordia 6 2 3 1 6-4 18
7. ACS Poli 6 1 2 3 5-11 18
8. Petrolul 6 1 2 3 4-6 9

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Petrolul – „U” Craiova, astãzi, ora 20.30
CFR Cluj – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Chiajna, duminicã, ora 18
CSMS Iaºi – ACS Poli, luni, ora 18

Play-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-a

Cine nu câºtigã contra Petro-
lului, echipã aproape condamna-
tã la retrogradare, riscã sã i se
alãture – cam acesta este regula
într-un play-out foarte echilibrat,
în care o serie pozitivã îþi poate
oferi speranþe de Europa Lea-
gue, iar una negativã te poate
arunca în spaþiul care duce în
eºalonul secund. Craiova joacã
în seara aceasta la Ploieºti, unde
nu va putea miza pe doi mijlo-
caºi importanþi, Mateiu ºi Ban-
cu, însã ºi în aceste condiþii vic-
toria este obligatorie în faþa unei
echipe debusolate, chiar dacã de
la venirea lui Jerry Gane a strâns
câteva puncte care o mai în-
deamnã sã mai spere. Tradiþia
ultimelor trei întâlniri este net fa-
vorabilã alb-albaºtrilor, care au
câºtigat de fiecare datã, douã
dintre succese consemnându-se
chiar pe „Ilie Oanã”.

Mogoºanu: „Petrolul
aratã bine dupã veni-
rea lui Gane”

Daniel Mogoºanu a prefaþat
meciul din seara aceasta, spu-
nând cã prahovenii sunt într-o
formã bunã de la venirea lui Jer-
ry Gane, dar cã vrea sã obþinã
primele puncte în deplasare în
play-out. „Ne dorim sã spargem
gheaþa în meciurile din deplasa-
re în play-out. Întâlnim Petrolul,
o echipã care aratã bine dupã ve-
nirea lui Jerry Gane, o echipã
care construieºte, aduce bine
mingea în faþa porþii ºi care va
juca fãrã presiune, deoarece nu
mai are nimic de pierdut. În ulti-
mele douã deplasãri am câºtigat
la Ploieºti ºi îmi doresc sã men-
þinem aceastã statisticã pozitivã,
mai ales cã o victorie cu Petrolul
ne þine în lupta pentru Europa.
Oricum, nu ne gândim acum la
cupele europene, trebuie sã rã-
mânem rezervaþi, capacitaþi ºi

Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Astãzi, ora 20.30, stadion: „Ilie Oanã”
Petrolul Ploieºti: Cobrea - Beþa, Miºelãricu, Benga, Begeorgi -

Guerriero, Ziani - B. Stana, Zoubir, Astafei – Pacar. Antrenor: Io-
nel Gane. Rezerve: I. Popescu – Inez, David, Paolucci, Gavrilã,
Markos, Mareº.

Universitatea Craiova: Straton – Achim, Acka, Kay, Vãtãjelu –
Ivan, Madson, Zlatinski, Bãluþã – Nuno Rocha, Mãzãrache. Antre-
nor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº, Popov,
Iliev, Izvoranu, Petre, Herghelegiu.

Universitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºte
în seara aceasta „lanterna roºie”,în seara aceasta „lanterna roºie”,în seara aceasta „lanterna roºie”,în seara aceasta „lanterna roºie”,în seara aceasta „lanterna roºie”,
Petrolul, echipã aproape condamnatãPetrolul, echipã aproape condamnatãPetrolul, echipã aproape condamnatãPetrolul, echipã aproape condamnatãPetrolul, echipã aproape condamnatã
la retrogradarela retrogradarela retrogradarela retrogradarela retrogradare
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concentraþi pe fiecare etapã ºi
astfel sã câºtigãm cât mai multe
puncte. În opinia mea urmãtoa-
rele trei meciuri sunt cruciale, ele
vor decide direcþiile tuturor echi-
pelor din play-out” a spus Mo-
goºanu.

Achim: „Avem ºanse la Europa,
dar ºi sã retrogradãm”

Fostul jucãtor al Petrolului,
Sebastian Achim, a spus cã vrea
ca „lupii galbeni” sã scape de re-
trogradare, dar în acelaºi timp îºi
doreºte o victorie a Craiovei,
considerând cã sunt ºanse de ca-
lificare în cupele europene, dar
în acelaºi timp ºi de a retrogra-
da: „În cadrul lotului este o at-
mosferã bunã, mergem cu încre-
dere la Ploieºti. Eu ºtiu situaþia
de acolo, publicul de acolo, fap-
tul cã Petrolul îºi joacã practic
ultima ºansã, dar sunt convins cã
ne vom întoarce cu puncte. Îmi
doresc ca Petrolul sã se salve-
ze, le þin pumnii, dar dupã me-
ciul cu noi. Fiecare meci este
important pentru noi, mai ales cã
avem ºanse reale la Europa, dar
în acelaºi timp ºi ºanse de a re-
trograda. Obiectivul meu ºi al
coechipierilor este sã revenim
cât mai repede pe prima treaptã
a clasamentului. Pentru asta tre-
buie sã facem un joc bun ºi sã
obþinem a treia victorie conse-
cutivã pe terenul Petrolului“.

Gane: „Craiova are
inconstanþã în joc ºi
rezultate”

Fost antrenor al Craiovei, Jer-
ry Gane nu considerã cã este
neapãrat un meci special pentru
el ºi mizeazã pe inconstanþa Uni-
versitãþii în joc ºi rezultate pen-
tru a se impune în meciul de as-
tãzi: „Întâlnim Craiova, echipã cu
un obiectiv diferit faþã de al nos-

tru, joacã pentru cupele europe-
ne, noi - pentru a evita retrogra-
darea. Craiova este o echipã
bunã a campionatului, dar incon-
stantã ca joc ºi ca rezultate. Pen-
tru noi nu mai conteazã numele
adversarului, trebuie sã câºtigãm
meciuri pentru a mai avea spe-
ranþe de salvare. Pare un meci
mai special, fiindcã sunt din Cra-
iova ºi am antrenat Universita-
tea, cunosc majoritatea jucãto-
rilor, dar speciale sunt toate me-
ciurile pentru mine, fiindcã vrem
sã salvãm Petrolul. Încã aºtep-
tãm salariile, mãcar o parte din
ele. Jocul nostru a crescut de la
etapã la etapã, sunt mulþumit, dar
sper sã marcheze ºi atacanþii” a
spus Gane, care a remarcat, ca
ºi Mogoºanu, cã se acordã foar-
te multe cartonaºe roºii în play-
out, pe fondul presiunii create de
noul sistem de desfãºurare al
campionatului. În cele 42 de
meciuri ale fazei play-off/play-
out au fost 31 de eliminãri, pe
când în cele 182 de meciuri ale
primelor 26 de etape au fost 53
de eliminãri. Dacã în prima fazã
a competiþiei se acorda, în me-
die, un cartonaº roºu la fiecare
310 minute (cam 3 meciuri ºi 40
de minute), în cea de-a doua s-
a ajuns la o medie de un carto-
naº roºu la 122 de minute (un
meci ºi 32 de minute).

Cobrea: „Întâlnim cea
mai bunã echipã din
play-out”

Portarul Petrolului, Antonio
Cobrea, spune cã Universitatea
este cea mai bunã echipã din
play-out, dar cã în acest sistem
oricare echipã este de bãtut. „În-
tâlnim cea mai bunã echipã din

play-out, o echipã cu jucãtori
tineri ºi foarte valoroºi, noi tre-
buie sã ne facem treaba noas-
trã, sã continuãm pasa bunã
prin care trecem, am fãcut jo-
curi bune, începem sã ne înþe-
legem. În play-out poþi câºtiga
orice meci, aºa cã mai sperãm.
Chiar dacã este puþin cam târ-
ziu, trebuie sã luptãm pânã în

ultima secundã. Toþi care am rã-
mas la echipã credem pânã la
final. Greºeala de la Chiajna a
fost o idioþenie din partea mea,
mi-am cerut scuze colegilor, su-
porterilor, trãim, învãþãm, asta
înseamnã experienþa, meciuri
jucate. Am trecut peste acest
episod” a spus portarul ºi cãpi-
tanul Petrolului.


