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ªeful STS:

11 decembrie,

cele mai

transparente

alegeri din istoria

României
Directorul STS, Marcel

Opriº a fost prezent, ieri, la
sediul Ministerului Afacerilor
Interne pentru ultima ºedinþã
a Comisiei tehnice privind
organizarea alegerilor parla-
mentare. În cadrul ºedinþei,
Opriº a declarat cã, din
punctul sãu de vedere, sunt
cele mai transparente alegeri
organizate în istoria þãrii,
dând asigurãri cã au fost
luate luate multiple mãsuri
de protecþie astfel încât votul
sã nu fie “alterat” prin
sistemele electronice. “Vom
asista, începând cu 11 de-
cembrie, probabil la cele mai
transparente alegeri desfãºu-
rate vreodatã în istoria
României.(...)Fiind informa-
tizate complet, orice fel de
acþiune sau inacþiune a unui
participant la acest exerciþiu
democratic lasã urme. Am
dat dispoziþie, orice fel de
operaþiune informaticã se
jurnalizeazã, se pãstreazã atât
cât spune legea. Adicã dacã
este o infracþiune, noi vom
pãstra aceste jurnalizãri pânã
când se stinge efectul infrac-
þiunii, adicã nu trei luni, aºa
e în lege. Din acest punct de
vedere, chiar dacã un opera-
tor STS, cineva din BEC, ar
face vreo operaþiune în
sistemul informatic, prin
care sã altereze corectitudi-
nea votului, urmele rãmân
acolo ºi sunt la dispozþia
justiþiei. Sunt atât de grav ca
sã înþelegeþi cã este exclusã
orice fel de posibilitate ca în
sistemele electronice sã fie
alteratã voinþa cetãþeanului”,
a spus ºeful STS.
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‘’Dacã mã întrebaþi ca profe-
sor, nu ca ministru, ce se întâm-
plã, ce aº recomanda într-o astfel
de situaþie, desigur - titlul a fost
obþinut în 2011, la Universitatea de
Vest... Într-o astfel de situaþie, la
universitãþile care au toleranþã zero
faþã de copiat, recomandarea care
se face este sã se refacã acea par-
te a tezei care nu a fost alcãtuitã
corect ºi nu s-ar fi ajuns la nivelul
de susþinere a tezei la doctorat ºi
nu s-ar fi ajuns la nivelul în care
se ºi acordã titlul’’, a opinat mi-
nistrul Educaþiei, Mircea Dumitru.
El a precizat cã, în prezent, teza a
fost deja susþinutã, iar titlul a fost
acordat de cãtre minister. ‘’Dacã
vor exista contestaþii care vin îm-
potriva acestei decizii (a CNAD-
TCU - n.r.), ministerul le va lua
în considerare ºi cu siguranþã
CNADTCU le va discuta’’, mai
spus Mircea Dumitru.

Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certifica-
telor Universitare (CNATDCU) a
decis sã propunã ministrului Edu-
caþiei menþinerea titlului de doctor
în cazul Codruþei Kovesi, preci-
zând cã s-a constatat cã în pro-
porþie de 4% existã fraze plagiate,
fiind vorba de generalitãþi. “Comi-
sia de lucru a constat cã teza ex-

Preºedintele Klaus Iohannis a
adresat, ieri, românilor, un îndemn
de a merge la vot, el arãtând cã
acest drept a fost greu câºtigat în
decembrie 1989 ºi subliniind cã e
important ca fiecare român sã de-
cidã pentru sine ºi pentru viitorul

Dacian Cioloº, îndemn ca românii sã voteze PNLDacian Cioloº, îndemn ca românii sã voteze PNLDacian Cioloº, îndemn ca românii sã voteze PNLDacian Cioloº, îndemn ca românii sã voteze PNLDacian Cioloº, îndemn ca românii sã voteze PNL
sau USR: “Asau USR: “Asau USR: “Asau USR: “Asau USR: “Avem cu cine sã ducem România înainte”vem cu cine sã ducem România înainte”vem cu cine sã ducem România înainte”vem cu cine sã ducem România înainte”vem cu cine sã ducem România înainte”

Premierul Dacian Cioloº a îndemnat românii,
într-un film postat ieri pe Facebook, sã voteze
PNL sau USR, îndemnul sãu fiind o combinaþie

între sloganele celor douã formaþiuni - “avem cu
cine sã ducem România înainte!”.

României, exprimându-ºi votul
sãu. “Astãzi am un mesaj foarte
important pentru naþiune: Dragi
români, mergeþi la vot! Mergeþi la
vot! Este un drept greu câºtigat
în decembrie 1989”, a spus Io-
hannis, dupã ce a participat la ce-

remonia organizatã de CCR de
Ziua Constituþiei.

El a insistat asupra necesitãþii ca
fiecare român sã decidã pentru sine
ºi pentru viitorul României, expri-
mându-ºi votul sãu. “Mergeþi la vot
ºi nu lãsaþi pe altcineva sã hotãras-
cã în locul vostru. Dacã simpati-
zaþi cu un partid, mergeþi ºi îl vo-
taþi. Dacã nu v-aþi hotãrât încã,
gândiþi-vã bine, dar mergeþi ºi vo-
taþi. Dacã vã enerveazã toþi politi-
cienii, mergeþi ºi votaþi. Vã aºtept
dminicã la vot. Este þara noastrã,
este România noastrã, nu lãsaþi pe
altul sã decidã în locul vostru”, a
spus Iohannis.

El a mulþumit PNL, USR, care
au decis sã susþinã necondiþionat
platforma România 100 ºi care au
decis sã punã accentul pe valori
ºi principii, înainte de a vorbi de
angajamente legate de un viitor
program de guvernare. “Ne do-

rim sã continuãm acest mod de
guvernare, însã ne dãm seama cã,
chiar dacã a trecut un an de zile,
proiectele începute pot fi uºor în-
toarse dacã revenim la un mod de
guvernare bazat pe minciunã, pe
popilism ºi corupþie. Da, îmi do-
resc sã pot sã continuu ºi sã duc
la bun sfârºit aceste proiecte, pre-
cum ºi alte care decurg din ce am
început anul acesta. Pentru ca
aceste proiecte începute în acest
an sã poatã continua este nevoie
sã fim în mãsurã sã creem o ma-
joritate parlamentarã în jurul ce-
lor douã partide dupã 11 decem-
brie”, a adãugat premierul Cioloº.

El a trecut în revistã ºi efecte-
le guvernãrii din ultimul an, afir-
mând cã anul acesta a însemnat
în primul rând un alt mod de gu-
vernare, mult mai transparent,
mai deschis, orientat spre inte-
resul cetãþeanului.

Ministrul Educaþiei: La universitãþile cu toleranþã
zero faþã de copiat s-ar fi refãcut lucrarea

Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru, a spus,
ieri, referindu-se la la decizia CNADTCU în

cazul Laurei Codruþa Kovesi, cã la universitãþile
care au toleranþã zero faþã de copiat recomanda-

rea care se face este sã se rescrie acea parte a
tezei care nu a fost alcãtuitã corect.

pertizatã prezintã reluarea unor
pasaje din documente fãrã a le cita
conform limbajului academic.
Aceste împrumuturi neautorizate
pot constitui fapte de plagiat. Pa-
sajele care pot cãdea sub califica-
rea legalã românã de plagiat repre-
zintã circa 20 de pagini din 444,
ceea ce reprezintã aproape 4 % din
tezã. Deci, se constatã o culpã în
construcþia demonstraþiei tezei însã
circumstanþele specifice trebuie
luate în cauzã pentru a determina
sancþiunea. Proporþia reþinutã afec-
teazã o micã parte a tezei. Este
vorba de fraze care nu conþin idei
originale sau particulare. Este vor-
ba de fraze fãcute din generalitãþi.
Calitativ, nu permite de a constata
lipsa de aport ºtiinþific al tezei. În
opinia comisiei de lucru retragerea
titlului de doctor este o sancþiune
excesivã. Comisia de lucru a pro-
pus sã nu retragã titlul de doctor.
Consiliul General al CNATDCU a
decis sã transmitã propunerea de
a se menþine titlul de doctor. În tezã
nu e vorba de partea de contribu-
þie originalã care sã fie plagiatã de
undeva. Sunt chestiuni de micã
importanþã sau intrate deja în lim-
bajul de drept comun. Primii doi
membri au analizat ºi o altã tezã,
teza domnului Ponta. Sunt ches-

tiuni diferite. Într-o parte s-a reþi-
nut cã sunt preluãri masive fãrã
citare pe când aici sunt chestiuni
de notorietate, cãrora toatã lumea
aºa le spune”, a explicat Mircea
Adrian Bob, preºedintele Comisiei
de ªtiinþe Juridice din cadrul
CNATDCU.

Decizia a fost luatã de 36 de
membri ai Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare. Sesiza-
rea privind lucrarea de doctorat a
Laurei Codruþa Kovesi, numitã -
”Combaterea crimei organizate prin
dispoziþii de drept penal”, a fost
fãcutã la data de 13 octombrie,
raportul fiind realizat de o comisie
de specialitate, formatã din trei
experþi în domeniu. Cei trei spe-
cialiºti sunt Vlad Constantinesco,
de la Facultatea de Drept a Uni-
versitãþii “Robert Schumann” din

Strasbourg , prof.. univ. dr. Clau-
dia Ghica-Lemarchad, de la Fa-
cultatea de Drept a Universitãþii din
Rennes 1 ºi prof. univ. dr. Radu
Chiriþã, de la Facultatea de Drept
a Universitãþii “Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca. Mircea Adrian Bob
a precizat cã “a fost dificiul de
compus aceastã comisie pentru cã
abia în 30 octombrie am reuºit sã
ajungem la trei membri.”

Sebastian Ghiþã a depus la Par-
chetul General un autodenunþ în
care susþine cã a participat, alãturi
de alþi demnitari ai statului român,
la mãsluirea raportului comisiei
tehnice privind teza de doctorat a
procurorului ºef al DNA, Laura
Codruþa Kovesi. În urma autode-
nunþului, a fost deschis un dosar
de instigare la fals intelectual. În
replicã, procurorul ºef DNA a pre-
cizat cã nu a plagiat.
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Vremea nu le va pune proble-
me celor care ºi-au plãnuit sã
meargã la vot duminicã, când sunt
organizate alegerile parlamentare.
Din momentul când a fost anun-
þatã data alegerilor ºi pânã nu de-
mult, s-a luat în calcul posibilita-
tea ca, fiind vorba de o zi de iar-
nã, alegãtorii sã se confrunte cu

VVVVVremea þine cu alegãtori:remea þine cu alegãtori:remea þine cu alegãtori:remea þine cu alegãtori:remea þine cu alegãtori:
În ziua votului va fi cald!În ziua votului va fi cald!În ziua votului va fi cald!În ziua votului va fi cald!În ziua votului va fi cald!
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În noaptea în care se colectea-
zã buletinele de vot (sunt aduse de
la toate secþii din judeþ la Prefectu-
ra Dolj), adicã duminicã spre luni,
centrul Craiovei va fi închis circu-
laþiei. Autoritãþile locale au stabilit
ca, în intervalul de duminicã, ora
18.00, ºi pânã luni la prânz, la ora
12.00, sã nu se circule pe strãzile
„Popa ªapcã”, „A.I.Cuza” – tron-
sonul cuprins între intersecþia cu
strada Unirii ºi intersecþia cu stra-
da Arieº; strada „Olteþ” – tronso-
nul cuprins între inter-
secþia cu strada „Theo-
dor Aman” ºi intersec-
þia cu strada „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor”;
strada „Theodor
Aman”; strada „Nicolã-
escu-Plopºor”; strada
„Unirii” – tronsonul cu-
prins între intersecþia
cu strada „Mihai Vitea-
zul” ºi intersecþia cu
strada „A.I. Cuza”.
„Restricþia temporarã

Centrul Craiovei va fiCentrul Craiovei va fiCentrul Craiovei va fiCentrul Craiovei va fiCentrul Craiovei va fi
închis duminicã noapteaînchis duminicã noapteaînchis duminicã noapteaînchis duminicã noapteaînchis duminicã noaptea

de circulaþie rutierã se impune ca
urmare a desfãºurãrii activitãþii de
preluare a buletinelor de vot”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Primãriei Craiova. În si-
tuaþia în care autovehiculele staþi-
onate în zonele restricþionate sau
în parcãrile adiacente acestor zone
obsrtucþioneazã buna desfãºurare
a activitãþuu, aceste autovehicule
vor fi ridicate ºi relocate pe am-
plasamente din zonele aflate în ime-
diata apropiere. (L. Moþîrliche)

Meteorologii vin cu o veste bunã pentru craiovenii ºi
doljenii care vor ieºi la vot pentru a-i desemna pe noii
deputaþi ºi senatori din Parlamentul României. Duminicã,
în ziua scrutinului, nu va ninge ºi nu vor fi temperaturi
scãzute, ci va fi o zi de iarnã bândã, chiar mai caldã decât
se obiºnuieºte în aceastã perioadã.

ninsori ºi viscol, ceea ce i-ar des-
curaja sã mai ajungã la secþiile de
votare pentru a-ºi exprima drep-
tul la vot. Meteorologii liniºtesc
lucrurile ºi spun cã nici vorbã de
aºa ceva, ba mai mult va fi o zi
cu soare, care îi va îndemna pe
craioveni sã iasã chiar ºi la o plim-
bare prin oraº.

Nu sunt anunþate ninsori
în ziua votului

În Craiova, ca ºi în toatã Olte-
nia, meteorologii spun cã tot
week-end-ul care ne aºteaptã va fi
unul frumos, cu vreme caldã. Po-
trivit meteorologului Carmen Mã-
nescu, din cadrul Centrului Meteo-
rologic Oltenia, nu sunt anunþate
ninsori, care ar fi tipice pentru
aceastã perioadã a anului, ba chiar
temperaturile care se vor înregis-
tra vor fi mai ridicate decât este
normal. „În Oltenia, vremea va fi
mai caldã decât normal termic al
acestei perioade. Cerul va fi varia-
bil, cu înnorãri temporare, iar vân-

tul va sufla slab pânã la moderat,
cu intensificãri mâine (n.r. – astãzi),
în jumãtatea sudicã ºi la munte”.

Maximele ajung
la 13 grade Celsius

De astãzi ºi pânã duminicã,
temperaturile se vor menþine con-
stante ºi vor fi cuprinse, în gene-
ral, între 8 ºi 13 grade Celsius. Me-
teorologii spun cã, în mod normal,
ar fi trebuit sã avem o temperatu-
rã de maximum 5 grade Celsius,
adicã sã fie mult mai frig. „În con-
cluzie, duminicã vremea se va
menþine caldã, cerul va fi variabil,
iar în timpul nopþii vom avea in-
tensificãri ale vântului. Dar este o
vreme caldã pentru aceastã perioa-
dã, dacã luãm în calcul faptul cã
normalul termic este de 5 grade
Celsius”, a mai spus meteorologul
Carmen Mãnescu. În timpul nop-
þilor, temperaturile coboarã pânã la
minus 3 grade Celsius. O altã par-
ticularitate a vremii în aceastã pe-

rioadã este ºi prezenþa ceþii.
În Craiova vor fi deschise
173 de secþii de votare

În Craiova vor fi deschise, du-
minicã, un numãr de 173 de secþii
de votare, care au fost amenajate
în diferite spaþii ºcolare – grãdini-
þe, ºcoli ºi licee. Din cauza faptu-
lui cã ar fi fost prea mulþi locatari
arondaþi la un singur punct de vo-
tare, organizatorii alegerilor, în
speþã autoritãþile locale, au delimi-
tat mai multe secþii de votare în
aceea incintã. Alegãtorii au fost re-
partizaþi la secþii în funcþie de
adresa de domiciliu, pe strãzi ºi
chiar pe blocuri, în unele cazuri.
Pentru a ºti unde pot sã merge sã-
ºi exercite votul, alegãtorii pot
consulta listele electorale perma-
nente care vor fi afiºate la intra-
rea în fiecare secþii, iar cu câteva
zile înainte pe site-ul Primãriei
Craiova, la rubrica Alegeri 2016.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, miercuri, 7 decembrie a.c.,
seara, poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale l-au in-
trodus în arestul IPJ Dolj pe Ion
Pavel Surdu, de 34 de ani, din Cra-
iova. Poliþiºtii Serviciului de Inves-
tigaþii Criminale Dolj au sesizat in-
stanþa de judecatã cu privire la fap-
tul cã tânãrul a încãlcat cu rea-cre-
dinþã obligaþiile stabilite într-un do-
sar penal în care este judecat sub
control judiciar, respectiv obligaþia
de a nu comunica, direct sau indi-
rect, cu una dintre persoanele men-
þionate în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Judecãtoria Craiova a ad-
mis cererea, Surdu a fãcut conte-
staþie, însã miercuri Tribunalul Dolj
i-a respins contestaþia. Alãturi de el,
în arest, este ºi Marian Irinel Coan-
dã zis Charlie, judecat în acelaºi
dosar, pentru împuºcãturile din 2
iulie a.c. din centrul vechi al Craio-
vei. Charlie a încãlcat obligaþia de a
nu purta arme impusã tot prin mã-

În referatul prin care au solici-
tat arestarea preventivã a celor doi
fraþi, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au reþinut cã,
„marþi, 6 decembrie a.c., în jurul
orei 01.45, în timp ce se aflau pe
bulevardul Tineretului din muni-
cipiul Craiova, în zona Poºtei din
Craioviþa Nouã, pe fondul unui
conflict preexistent între Teodores-
cu Luigi (20 de ani) ºi Fieraru
Antoni-Ionuþ (20 de ani), Teodo-
rescu Gabriel (23 de ani) l-a lovit
pe acesta din urmã cu un
cuþit în zona cervicalã an-
terioarã, cu consecinþa pro-
ducerii unor leziuni trau-
matice care i-au produs de-
cesul, fiind ajutat de fra-
tele sãu care, prin agresi-
uni exercitate concomitent
asupra victimei, a contri-
buit la menþinerea ºi întã-
rirea rezoluþiei infracþiona-
le de suprimare a vieþii
acesteia”. Potrivit ancheta-
torilor, crima a avut la bazã
o serie de neînþelegeri care
existau deja între victimã,
Ionuþ Antoni Fieraru, ºi
Luigi Teodorescu, disputa
fiind legatã de relaþiile lor cu
o fatã. În momentul când
s-au întâlnit pe stradã, Luigi
s-a apucat la ceartã cu Fie-
raru, l-a lovit, ºi chiar l-a
împiedicat sã fugã în mo-
mentul când Gabriel a scos
cuþitul: „inculpatul Teodo-
rescu Luigi i-a redus aces-
tuia posibilitatea de a se
apãra ºi de a-ºi asigura scã-

Ofiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtorescOfiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtorescOfiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtorescOfiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtorescOfiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtoresc
Ziua Internaþionalã AnticorupþieZiua Internaþionalã AnticorupþieZiua Internaþionalã AnticorupþieZiua Internaþionalã AnticorupþieZiua Internaþionalã Anticorupþie

Cu rezultate deosebite înregistrate pe parcursul acestui an, atât pe linia
prevenirii, cât ºi pe cea a combaterii corupþiei, ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj sãrbãtoresc, astãzi, Ziua Internaþionalã Anticorupþie.

Convenþia Organizaþiei Naþiunilor Unite
împotriva Corupþiei a stabilit, în urmã cu 13
ani, data de 9 decembrie ca fiind Ziua Inter-
naþionalã Anticorupþie. Corupþia reprezintã una
dintre cele mai serioase ameninþãri la adresa
statului de drept în cadrul societãþii contem-
porane, subminând instituþiile ºi valorile de-
mocratice, atentând la ordinea socialã ºi ca-
pacitatea statului de a asigura drepturi ºi li-
bertãþi egale cetãþenilor sãi. Tocmai de aceea
este nevoie de un efort comun pentru preve-
nirea ºi combaterea practicilor corupte, atât
la nivel naþional, cât ºi la nivel local. Direcþia

Generalã Anticorupþie promoveazã, prin acti-
vitatea pe care o desfãºoarã, obiectivitatea,
realitatea, legalitatea ºi deplina responsabilita-
te în acþiunile sale. Acþiunile Direcþiei Gene-
rale Anticorupþie au un caracter ofensiv, de
anticipare ºi identificare a vulnerabilitãþilor ºi
factorilor de risc care favorizeazã comiterea
faptelor de corupþie, urmãrind îndepãrtarea
acestora, iar prin activitatea sa permanentã
promoveazã legalitatea, integritatea, onestita-
tea ºi profesionalismul, ca standard atât pen-
tru personalul propriu cât ºi pentru cel al
M.A.I. încercând astfel sã transpunã în prac-
ticã motto-ul acestei structuri, „Integritate
pentru credibilitate”.

Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj doreºte
atragerea cetãþenilor ºi a funcþionarilor oneºti
în lupta cu acest flagel, colaborarea cu anga-

jaþii structurilor M.A.I., precum ºi cu repre-
zentanþi ai altor structuri, ONG-uri din zona
de responsabilitate. De altfel, de la începutul
acestui an, la Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj au fost formulate peste 10 denunþuri ale
unor poliþiºti care au refuzat mitã, dar ºi des-
tule denunþuri cu privire la infracþiuni de co-
rupþie, concretizate ulterior în dosare penale.
În vederea realizãrii unei comunicãri eficien-
te, Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj pune
la dispoziþie Registrul de Petiþii ºi Sugestii,
însã pot fi fãcute sesizãri ºi prin intermediul
liniei telefonice gratuite TELVERDE
0800.806.806, prin e-mail la adresa petitii.-
dga@mai.gov.ro  sau la numãrul de telefon-
fax 0251.553.951 aparþinând Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj,  precum ºi  la adre-
sa de e-mail dolj.dga@mai.gov.ro.

Ion Pavel Surdu ºi „Charlie”Ion Pavel Surdu ºi „Charlie”Ion Pavel Surdu ºi „Charlie”Ion Pavel Surdu ºi „Charlie”Ion Pavel Surdu ºi „Charlie”
arestaþi pentru încãlcareaarestaþi pentru încãlcareaarestaþi pentru încãlcareaarestaþi pentru încãlcareaarestaþi pentru încãlcarea

obligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciarobligaþiilor controlului judiciar
Ion Pavel Surdu, fiul defunctului avocat Surdu, trimis în

judecatã pentru scandalul de la începutul lunii iulie, când a tras
cu pistolul cãtre doi craioveni, la terasele din centrul vechi al

Craiovei, a ajuns, miercuri searã, în arestul IPJ Dolj. Procurorii
au cerut instanþei de judecatã arestarea lui Surdu întrucât acesta

a încãlcat obligaþiile stabilite prin mãsura controlului judiciar.
Mai mult decât atât, partenerul sãu de dosar Marian Irinel

Coandã zis Charlie, a fost ºi el arestat, tot pentru încãlcarea
obligaþiilor impuse prin controlul judiciar, asta dupã ce s-a

stabilit cã a tras cu arma la scandalul din noiembrie, de la ON
OFF, deºi el nu avea voie sã poarte armã sau sã intre în baruri.

sura controlului judiciar. Procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au stabilit cã acesta a tras cu
pistolul în timpul scandalului de la
începutul lunii noiembrie, de la ba-
rul ON OFF.

Reamintim cã, pe 21 octombrie
a.c. s-a înregistrat la Judecãtoria
Craiova dosarul în care au fost tri-
miºi în judecatã Ion Pavel Surdu,
fost Boboc Surdu, Marian Irinel
Coandã, Sandu Vitan ºi Mihai De-
culescu într-un dosar vizând in-
fracþiuni de lovire ºi alte violenþe,
tulburarea liniºtii ºi ordinii publice,
uz de armã fãrã drept, nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþiilor
ºi port ºi folosire de obiecte peri-
culoase. Cu toþii sunt acuzaþi cã
au provocat un scandal, la barul
Pallets, din centrul vechi al Craio-
vei, pe 2 iulie a.c., dimineaþa, în
jurul orei 4.00, în timpul cãruia doi
craioveni au fost împuºcaþi, leziu-
nile suferite necesitând 12-14 zile
de îngrijiri medicale.

Fraþii implicaþi în crima din
Craioviþa Nouã, 30 de zile dupã gratii

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23, respectiv 20
de ani, din Craiova, au fost arestaþi preventiv pentru 30 de
zile, în baza mandatelor emise, miercuri searã, pe numele
lor, de Tribunalul Dolj, pentru omor, respectiv complicitate
la omor, în cazul tânãrului înjunghiat mortal în Craioviþa
Nouã. Procurorii au stabilit cã ambii tineri au agresat
victima, pe Ionuþ Antoni Fieraru, ºi nu cel care a lovit cu
cuþitul, ci fratele sãu avusese anterior discuþii cu acesta.

parea, atunci când a încercat sã
se îndepãrteze, întrucât a obser-
vat cã inculpatul Teodorescu Ga-
briel era înarmat cu o armã albã
(corp tãietor-înþepãtor)”, au mai
reþinut procurorii. Din analiza co-
roboratã a fiºei de constatãri preli-
minare medico-legale, rezultã cã
numitul Fieraru Antoni-Ionuþ a fost
lovit cu corp tãietor-înþepãtor, în
zona în zona cervicalã anterioarã,
fiindu-i provocate leziuni trauma-
tice incompatibile cu viaþa.

Imediat dupã comiterea faptei
cei doi fraþi au dispãrut, fiind de-
pistaþi marþi seara de poliþiºti ºi
duºi la audieri la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj. Au fost reþi-
nuþi pentru 24 de ore, iat miercuri
searã au fost prezentaþi instanþei de
judecatã care le-a emis mandate de
arestare prentru 30 de zile: „Ad-
mite propunerea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventiva a inculpatu-
lui Teodorescu Gabriel pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând de
la data de 07.12.2016, pânã la
data de 05.01.2017, inclusiv. Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
patului Teodorescu Luigi pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând de
la data de 07.12.2016, pânã la
data de 05.01.2017, inclusiv”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj.
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Palilula de lângã noi!Palilula de lângã noi!Palilula de lângã noi!Palilula de lângã noi!Palilula de lângã noi!
MIRCEA CANÞÃR

Dacã nu înþelesesem mare lu-
cru din compoziþia teatralizatã ºi
muzicalizatã în exces a regizoru-
lui Silviu Purcãrete „Undeva la
Palilula” (2012), consolându-mã
cu gândul, cã nu eram singurul,
dupã cum am vãzut, de Palilula
Doljului nu am uitat, niciodatã, mai
ales cã panglica asfaltatã care lea-
gã, pe o coamã de deal, Podariul
de Bucovãþ, traversând localitatea
menþionatã, emblematicã odinioarã
prin creºterea bivolilor, chiar dã
seamã cã orice similitudine cu un
tãrâm fictiv este imposibilã. Pali-
lula rãmâne pe harta Doljului ºi,
mai zilele trecute, numele aºezãrii
a reverberat în toatã media româ-
neascã. Faptul cã Dragoº Furtu-
nã, de puþinã vreme stabilit în lo-
calitate, i-a împuºcat mortal, fãrã
multe motive, pe Ion ºi Fabian

Trandafir, în seara zilei de 2 de-
cembrie a.c., ºi i-a rãnit grav pe
Ion Stuparu (56 ani) ºi Vasile Zi-
daru (48 de ani), în circumstan-
þele de acum descrise în cotidia-
nul nostru, pentru a se sinucide
în cele din urmã, a produs o emo-
þie vag îngrijorãtoare. Augmenta-
tã poate, dupã ce s-a aflat cã Dra-
goº Furtunã – venise în varã din
Germania – poseda acasã nu mai
puþin de 15 arme de foc, puºti ºi
pistoale, peste 1.000 de cartuºe,
adicã devenise un armurier neau-
torizat, cu activitate deplin ascun-
sã. Dacã în filmul „Undeva la Pa-
lilula”, sã mai revenim odatã la
„ghiveciul” lui Silviu Purcãrete,
maimuþãritã era dictatura ceauºis-
tã, în Palilula de lângã noi, adicã
în întâmplarea relatatã realist, cu
ascuþime ºi detaºare, te întrebi

dacã o mãruntã localitate din buza
Craiovei are poliþiºti, suficienþi la
numãr, cum s-or numi ei de pro-
ximitate sau altcumva, branºaþi la
viaþa comunitãþii, cu tot ce înseam-
nã aºa ceva. La Bucovãþ (4.000
de locuitori), secþia numãrul 3
de poliþie ruralã numãrã 6 sau
7 lucrãtori operativi. O „colec-
þie” de... competenþe. Nu-þi faci
semnul crucii? Când în varã, pe
14 iulie a.c., prin atacul terorist
de la Nisa, comis de franco-tuni-
sianul Mahomed Lahouaiej Bou-
hlel, 31 de ani, la volanul unui fri-
gorifer de 19 tone, ucidea pe Pro-
mende des Anglais, 85 de persoa-
ne din care 10 copii, sub ochii
poliþiei dezarmate, dotatã cu un
sistem supersofisticat de monito-
rizare a circulaþiei rutiere, ne-am
minunat de superficialitatea pro-

batã, de la o margine la alta a lu-
crurilor, fiind „lãmuriþi” de procu-
rorul general al Franþei, fiindcã la
producþia de gogomãnii nu se stã
prost nici pe malurile Senei: „Fãp-
taºul nu ridicase niciodatã suspi-
ciuni de terorism”. Poliþia naþio-
nalã a ieºit prost din toatã aface-
rea, deºi ministrul de interne, Ber-
nard Cazeneuve, a ajuns vremel-
nic... prim-ministru. Sã recapitu-
lãm: Dragoº Furtunã, 28 de ani,

de puþinã vreme localnic, stabilit
la Palilula, cu deplasãri în Vestul
þãrii, la Timiºoara, deþinea un mic
depozit de arme cu care putea pro-
duce, în orice moment, la orice
derapaj, o nenorocire de propor-
þii. Cum s-a ºi întâmplat. Gândea
prin þeava pistolului. Nimeni nu l-
a luat în seamã, lucra clandestin,
era taciturn, s-a spus, ºi benefi-
ciarul unei nepãsãri generale. La
cum mergeau lucrurile s-a grãbit.
Sã te ia ameþeala ºi mai multe nu.

Reamintim cã, dosarul în care
medicul Viorel Cerbulescu, chi-
rurg în cadrul Spitalul Filiºani-
lor din oraºul Filiaºi, în vârstã de
65 de ani, a fost trimis în jude-
catã pentru luare de mitã s-a în-
registrat pe 24 august a.c. pe
rolul Tribunalului Dolj. Procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au reþinut cã, pe 22

Medicul CerbulescuMedicul CerbulescuMedicul CerbulescuMedicul CerbulescuMedicul Cerbulescu
a scãpat de puºcãriea scãpat de puºcãriea scãpat de puºcãriea scãpat de puºcãriea scãpat de puºcãrie

Medicul chirurg Viorel Cerbulescu, de la
Spitalul din Filiaºi, ajuns dupã gratii pentru
luare de mitã, a ieºit, miercuri searã, din puº-
cãrie. Curtea de Apel Craiova i-a admis ape-
lul ºi a dispus suspendarea executãrii pe-
depsei de 2 ani primitã pe fond, la Tribuna-
lul Dolj, pe durata unui termen de încerca-

re de 4 ani. În plus, acesta trebuie sã preste-
ze 90 de zile de muncã în folosul comunitãþii
ºi timp de 2 ani nu mai are voie sã îºi exer-
cite profesia. Medicul, care a primit 100 de
euro pentru a-l opera pe un minor neasigu-
rat, a fost reþinut când a restituit ºpaga de
frica nevestei denunþãtorului.

iulie a.c., pãrinþii unui minor i-
au dat 100 de euro ca sã le ope-
reze fiul. Pe 27 iulie a.c., când
au mers la pansat V. I. a mers
cu mama sa la spital pentru a-i fi
schimbat pansamentul, o asisten-
tã i-a spus cã nu beneficiazã de
nici un fel de servicii medicale
în lipsa asigurãrii. În conflict a
intervenit ºi medicul Cerbulescu

în sprijinul asistentei medicale.
Femeia i-a strigat cã i-a dat 100
de euro, iar acesta refuzã sã-i
acorde fiului sãu îngrijirile me-
dicale necesare, aºa cã ºi-a ce-
rut banii înapoi ameninþând cã-l
va reclama, lucru ce s-a ºi în-
tâmplat în aceeaºi zi. În baza
denunþului a fost deschis un do-
sar penal ºi s-au pus la punct de-
taliile prinderii medicului. Pe 5
august a.c., martorul denunþãtor
V.M. a mers la cabinetul medi-

cului Cerbulescu ºi i-a cerut cei
100 de euro înapoi, sub pretex-
tul cã are scandal acasã cu soþia
sa. Medicul i-a returnat banii, în
aceeaºi zi fiind ridicat, audiat la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi reþinut pentru 24 de ore.
Pe 14 octombrie a.c. Viorel Cer-
bulescu a fost gãsit vinovat de
luare de mitã ºi a fost condam-
nat la 2 ani de închisoare cu exe-
cutare în regim de detenþie. In-
culpatul a declarat apel, iar mier-

curi, 7 decembrie a.c., Curtea de
Apel Craiova i-a admis apelul, a
dispus suspendarea executãrii pe-
depsei de 2 ani închisoare pe du-
rata unui termen de încercare de
4 ani, l-a obligat la 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii ºi, în
plus, timp de 2 ani nu mai are voie
sã-ºi exercite profesia. Hotãrârea
Curþii de Apel Craiova fiind defi-
nitivã, medicul a fost eliberat din
penitenciar, miercuri searã.

CARMEN ZUICAN

Procurori din cadrul DIICOT
Bucureºti, însoþiþi de mascaþi, au
descins, ieri, în Craiova, la locuin-
þa lui Constantin Luigi Boicea, tâ-
nãrul care anul trecut era „sãltat”
pentru propagandã islamistã. Oa-
menii legii i-au percheziþionat lo-
cuinþa, apoi l-au ridicat pe tânãr ºi
l-au dus la sediul DIICOT Bucu-
reºti pentru a fi audiat.

Reamintim cã, în decembrie
2015, Constantin Luigi Boicea, în
vârstã de 17 ani la acea vreme, a
fost pus sub acuzare ºi reþinut pen-
tru 24 de ore pentru sãvârºirea in-

Craioveanul acuzat anul trecut de propagandã jihadistã,Craioveanul acuzat anul trecut de propagandã jihadistã,Craioveanul acuzat anul trecut de propagandã jihadistã,Craioveanul acuzat anul trecut de propagandã jihadistã,Craioveanul acuzat anul trecut de propagandã jihadistã,
„sãltat”, din nou, de procurori„sãltat”, din nou, de procurori„sãltat”, din nou, de procurori„sãltat”, din nou, de procurori„sãltat”, din nou, de procurori

Procurorii DIICOT, însoþiþi de mascaþi, au descins, ieri, la domiciliul lui Constantin
Luigi Boicea, de 18 ani, tânãrul craiovean acuzat, în urmã cu un an, de propagandã
jihadistã în favoarea ISIS. Oamenii legii l-au ridicat pe tânãr ºi l-au dus la sediul
DIICOT Bucureºti pentru a fi audiat. Asearã, DIICOT a anunþat cã, începând cu anul
2015 ºi pânã în prezent, tânãrul a participat la activitãþile de instruire ºi pregãtire
desfãºurate on-line de organizaþia teroristã Daesh/Stat Islamic vizând utilizarea ar-
melor de foc ºi materiilor explozive, astfel cã s-a extins urmãrirea penalã faþã de el.

fracþiunii de promovare a mesajului
fundamentalist islamic prin propa-
gandã. El a fost apoi eliberat sub
control judiciar, fiind supus ºi unei
expertize psihiatrice. Anchetatorii
comunicau, la momentul respectiv,
cã tânãrul a parcurs în mod accele-
rat etapele de radicalizare islamistã,
arãtându-ºi chiar disponibilitatea de
a deveni martir: „Boicea Luigi Con-
stantin ºi-a arãtat disponibilitatea
de a deveni martir al Statului Isla-
mic, atât prin deplasarea în zonele
în care acesta acþioneazã, pentru a
lupta alãturi de ei, cât ºi prin sa-

crificiul sãu în sta-
te din Europa, la
ordinul membrilor
Statului Islamic. În
acest sens, acesta s-
a interesat de modul în care poate
achiziþiona arme de tip AK, grena-
de, veste antiglonþ ºi de asemenea
a studiat modalitatea în care poate
fi construitã artizanal o bombã. Tot-
odatã, a proferat ameninþãri la
adresa unor persoane publice, care
au criticat acþiunile Statului Isla-
mic, Boicea Luigi Constantin
postând ameninþãri pe site-urile

unde aceºtia apar”.
Asearã, anchetatorii au comu-

nicat cã “prin ordonanþa din data
de 06.12.2016, în conformitate cu
dispoziþiile art.305 ºi art.311 din
Codul de procedurã penalã, pro-
curorii DIICOT – Structura Cen-
tralã  au dispus extinderea cerce-
tãrilor, începerea ºi continuarea ur-
mãririi penale faþã de inculpatul

BOICEA LUIGI CONSTANTIN
sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de participare la instrui-

rea sau pregãtirea în vederea folo-
sirii mijloacelor distructive, arme-
lor de foc, dispozitivelor explozi-
ve de orice fel, muniþiilor, explo-
zivilor, în scopul comiterii unui act
de terorism, prev.de art.33 alin.2
lit.e) din Legea nr.535/2004 – pri-
vind prevenirea ºi combaterea te-
rorismului”.

CARMEN ZUICAN
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Sindicaliºtii au mai cerut Minis-
terului Sãnãtãþii ca medicilor an-
gajaþi cu jumãtate de normã, an-
grenaþi în activitãþi didactice, sã nu
le fie impuse condiþii ce nu res-
pectã contractul individual de mun-
cã. „Sindicatele medicilor au obþi-
nut prin acest Ordin, în urma pro-
testelor organizate în ultimele luni,
flexibilizarea programului de lucru,
recunoaºterea orelor suplimentare,
atunci când medicii muncesc pes-
te program pentru a îngriji pacien-
þii, repaus dupã gardã ºi posibilita-
tea ca medicul sã nu rãmâna a
doua zi, dupã gardã, în spital. Aces-
te rezultate au fost obþinute dupã
ce, în urma cu câteva luni, Minis-

Sindicatul medicilor “ProMedica” ºi
Uniunea Sindicalã “Alianþa Medicilor”,
afiliate Federaþiei Sindicale “Hipocrat”,
solicitã respectarea Codului Muncii ºi mi-
liteazã în continuare pentru remunerarea
medicilor rezidenþi pentru gãrzile efec-

tuate în afara normei de bazã, în orice an
de pregãtire ar fi, emiterea de norme de
aplicare realiste, eliminarea presiunii
exercitate de managerii spitalelor asupra
medicilor ºi reglementarea gãrzilor la
domiciliu în mod coerent ºi fãrã echivoc.

terul Sãnãtãþii a recunoscut, în
urma acþiunilor sindicale ale medi-
cilor, ca orele de muncã, din tim-
pul gãrzilor, sã fie recunoscute ca
vechime în muncã ºi experienþa
profesionala, sã fie remunerate co-
respunzãtor ºi sã fie efectuate în
urma semnãrii unui contract su-
plimentar de muncã”, se aratã într-
un comunicat al sindicaliºtilor din
Sãnãtate.

Orele petrecute
de medici în gardã
reprezintã vechime
în muncã

Noua formã a Ordinului Minis-
trului Sãnãtãþii 870/2004 care re-

glementeazã timpul de muncã al
personalului medical ºi efectua-
rea gãrzilor de cãtre medici adu-
ce numeroase schimbãri pentru
personalul medical. În primul
rând, ordinal introduce, potrivit
autoritãþilor sanitare, conceptul de
flexibilizarea a timpului de mun-
cã pentru medici. Aceasta în-
seamnã cã un medic poate sã
efectueze cele 30 sau 35 de ore
de muncã sãptãmânale în mod
diferenþiat pe zile, în funcþie de
volumul activitãþii.

În al doilea rând, este introdu-
sã obligativitatea ca, dupã efec-
tuarea unei gãrzi, medicii sã be-
neficieze de 24 de ore de repaus.
În felul acesta, se evitã ca obo-
seala acumulatã în timpul gãrzi-
lor sã aibã o influenþã negativã
asupra stãrii de sãnãtate a medi-
cului ºi asupra calitãþii îngrijiri-
lor acordate pacienþilor.

Nu în ultimul rând, orele pe-
trecute de medici în gardã repre-
zintã vechime în muncã ºi în spe-
cialitate. În acest mod, activita-
tea în gardã este cuantificatã în
beneficiul medicilor care o efec-
tueazã.

Noutãþi pentru
rezidenþi

Existã câteva noutãþi ºi pen-
tru medicii rezidenþi. În perioa-
da de pregãtire în specialitate,

aceºtia vor fi incluºi obligatoriu
în linia de gardã, în unitatea sa-
nitarã în care efectueazã stagiul
de pregãtire, dublând medicul de
gardã ºi efectuând o gardã cu o
duratã de 18/19 ore pentru com-
pletarea duratei normale a tim-
pului de muncã.

Medicii rezidenþi, începând cu
anul trei de rezidenþiat, pot fi in-
cluºi în linia de gardã, pe specia-
litãþi, la aprecierea ºi pe rãspun-
derea medicului ºef de secþie,
numai în situaþia în care în spital
sunt organizate douã linii de gar-
dã în aceeaºi specialitate, efec-
tuând atât garda pentru comple-
tarea duratei normale a timpului
de muncã, cât ºi gãrzi în afara
programului normal de lucru.

Medicii rezidenþi, începând cu
anul trei de rezidenþiat, vor putea
fi incluºi în linia de gardã numai
în specialitatea în care sunt con-
firmaþi ca medici rezidenþi pe
rãspunderea ºi sub supraveghe-
rea medicului titular de gardã.

Începând cu anul IV de pre-
gãtire în specialitate, medicii re-
zidenþi pot fi incluºi în linia întâi
de gardã efectuatã în specialita-
tea în care au fost confirmaþi, în
afara programului normal de lu-
cru, cu respectarea limitelor de
competenþã, aprobate prin ordin
al ministrului Sãnãtãþii, sub su-
pravegherea unui medic specia-
list sau primar care efectueazã
gardã la domiciliu.

RADU ILICEANU

Durata contractului de muncã
este de aproximativ 3 luni, data
estimatã de angajare fiind 15 fe-
bruarie 2017. Timpul de lucru este
de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe sãptã-
mânã împãrþite în 6 zile, ziua 7 este

Selecþii pentru recrutarea a 800
de lucrãtori în domeniul agricol

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, prin serviciul de ocu-
pare EURES România, va organiza se-
lecþii pentru ocuparea a 800 locuri de
muncã sezoniere, în domeniul agricol.

Românii sunt ofertaþi cu job-uri, în Spa-
nia, la  cules de cãpºuni. Oferta se adre-
seazã persoanelor apte pentru munca la
câmp, nefiind necesarã experienþa ante-
rioarã în agriculturã.

zi de odihnã care poate sã nu coin-
cidã cu duminica. „Salariul oferit
este de 40,15 euro brut/zi, con-
form Convenþiei colective aplica-
bile plãtibil la douã sãptãmâni prin
transfer bancar. Contribuþiile da-

torate sunt de 2% impozit pe venit
ºi 113 euro asigurare socialã.Ca-
zarea este oferitã de angajator con-
tra unei sume de 1,6 euro pe zi”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.

Selecþiile pentru recrutarea ce-
lor 800 de lucrãtori în domeniul
agricol se vor organiza la Vaslui,
marþi, 13 decembrie, începând cu
ora 09.00, în incinta Liceului Teo-
retic Emil Racoviþã; la Slobozia,
miercuri, 14 decembrie a.c, înce-
pând cu ora 09.00, la Centrul Cul-
tural UNESCO „Ionel Perlea” ºi
la Râmnicu - Vâlcea, joi, 15 de-
cembrie, în incinta CRFPA
Rm.Vâlcea din strada Calea lui
Traian, nr.98. De toate aceste se-
lecþii se vor acupa Agenþiile Jude-
þene pentru Ocuparea Forþei de

Muncã din judeþele respective.
„Persoanele cu domiciliul în jude-
þul Dolj,care doresc sã aplice pen-
tru aceste locuri de muncã, tre-
buie sã se adreseze consilierului
EURES din cadrul AJOFM Dolj,
pentru a se înregistra în baza de
date pentru muncã în strãinãtate
ºi pentru a primi invitaþie de par-
ticipare la selecþie. Înregistrarea
în baza de date se face pe baza
urmãtoarelor documente: copie
carte identitate, CV Europass, ade-
verinþã medicalã” se mai spune în
comunicatul respectiv.

MARGA BULUGEAN
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Interreg A îºi propune sã
facã faþã unor provocãri co-
mune identificate în regiunea
de frontierã ºi sã dezvolte
potenþialul de creºtere neex-
ploatatã în zonele de frontie-
rã, consolidând în acelaºi timp
procesul de cooperare în sco-
pul dezvoltãrii armonioase a
Uniunii Europene. Programul
cu un buget de peste 258 de
milioane de euro, ar trebui sã
se desfãºoare în perioada ani-
lor 2014 –2020. Banii provin
din Fondul European de Dezvolta-
re Regionalã. INTERREG A are ca
obiectiv dezvoltarea regiunilor de
graniþã. Din România sunt vizate
ºapte judeþe (Constanþa, Mehe-
dinþi, Dolj, Olt, Teleorman, Giur-
giu ºi Cãlãraºi) care au drept par-
teneri opt districte din Bulgaria
(Vidin, Vratsa, Montana, Pleven,
Veliko Târnovo, Ruse, Silistra ºi
Dobrici). Proiectului în cadrul
acestui program sunt ºi ele de douã
feluri „soft” ºi „hard”. Proiectele
de tip “hard” sunt cele mai valo-
roase, pentru cã prevãd investiþii
în infrastructurã ºi utilaje. Ele ar
trebui sã fie tentante pentru benefi-
ciarii din ambele þãri, atât din punct
financiar cât ºi ca potenþial de dez-
voltare zonalã. În unele cazuri, mai
mult de jumãtate din valoarea eligi-
bilã aprobatã este destinatã achizi-
þiei de echipamente noi, pe care, în
alte condiþii, micii investitori regio-
nali nu ºi le-ar permite.
„Reacþii coordonate ºi eficiente
ale autoritãþilor în situaþii
de urgenþã în regiunea
Dolj - Vratsa”

Ieri, în cadrul unei ºedinþe ex-
traordinare de Consiliu Judeþean,
aleºii au votat în unanimitate pro-
iectul „Reacþii coordonate ºi efi-
ciente ale autoritãþilor în situaþii
de urgenþã în regiunea  Dolj - Vrat-
sa”, în cadrul Programului Inter-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dupã modelul ungurilor...

Bulgarii ameninþã ºi ei partea românã cu anulareaBulgarii ameninþã ºi ei partea românã cu anulareaBulgarii ameninþã ºi ei partea românã cu anulareaBulgarii ameninþã ºi ei partea românã cu anulareaBulgarii ameninþã ºi ei partea românã cu anularea
procedurilor în cadrul Interreg România-Bulgariaprocedurilor în cadrul Interreg România-Bulgariaprocedurilor în cadrul Interreg România-Bulgariaprocedurilor în cadrul Interreg România-Bulgariaprocedurilor în cadrul Interreg România-Bulgaria

Interreg reprezintã obiectivul principal al
politicii de coeziune care urmãreºte sã pro-
moveze o dezvoltarea armonioasã economi-
cã, socialã ºi teritorialã a Uniunii Europene,
în ansamblul sãu. Interreg este construit în
jurul a trei direcþii de cooperare: transfron-
talierã (Interreg A), transnaþionalã (Interreg
B) ºi interregionalã (Interreg C). Coopera-
rea transfrontalierã europeanã, cunoscutã ca

Interreg A, susþine cooperarea între regiu-
nile NUTS III dintre cel puþin douã state
membre diferite, regiuni ce sunt situate la
graniþele acestor state sau în apropiere. Din
pãcate,  programul de cooperare transfron-
talierã între România ºi Bulgaria, plãtit de
Comisia Europeanã, este în mare întârzie-
re. Românii îi acuzã pe bulgari ºi spun cã au
preluat modelul de la unguri...

reg V-A România – Bulgaria, Axa
Prioritarã 3. Perioada de implemen-
tare a proiectului va fi de 36 de
luni, iar valoarea totalã eligibilã a
proiectului este de 5.941.356 euro,
din care valoarea totalã a activitã-
þilor implementate de beneficiarul
lider – CJ Dolj este de 2.924.182
euro. Proiectul, care face parte din
categoria „hard”,  prevede con-
strucþia ºi dotarea Unitãþii de In-
tervenþie în Situaþii de Urgenþã în
zona transfrontalierã, în localitatea
Craiova, în proximitatea Aeropor-
tului Internaþional, untate ce va
funcþia ca un grup pentru preven-
þie ºi intervenþie ºi va avea o con-
tribuþie importantã la creºterea ca-
litãþii în managementul comun al
riscului în regiunea Dolj-Vratsa, în
situaþii de dezastre majore, în spe-
cial legate de transportul ºi infras-
tructura aerianã. Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj spune cã existã fricþiuni între
partea românã ºi bulgarã pe mar-
ginea proiectelor propuse pentru
finanþare. „Am participat la mai
multe întâlniri, alãturi de Comite-
tul de Monitorizare, inclusiv la
Ruse, în Bulgaria, în luna august
a.c. Am avut discuþii dure în ceea
ce priveºte consensul asupra pro-
iectelor “hard”.  Nu vreau sã vor-
besc de vinovaþi sau nevinovaþi,
dar nu mi se pare elegantã poziþia
bulgarilor. Aceºtia susþin cã sunt
defavorizaþi de români, pe motiv

cã le-au fost respins aplica-
þiile în mod nejustificat ºi ne-
întemeiat. Dar ºi nouã ne-
au fost respinse aplicaþiile.
CJ Dolj a mai avut vreo 4
proiecte. Sã sperãm cã nu
se va ajunge pânã la anula-
rea tuturor procedurilor im-
plementate ºi reluarea lor,
situaþie care ar întârzia ºi mai
mult un calendar ºi aºa foar-
te decalat. Exact aºa au pro-
cedat ungurii cu slovacii.-
..Am înþeles cã disputa s-a

mutat ºi pe la Bruxelles, pe la Co-
misia Europeanã. Nu cred cã e o
idee bunã, nici pentru noi, nici pen-
tru ei, vorbim clar de imaginea Ro-
mâniei ºi Bulgariei...”, a subliniat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

Mai multe proiecte „soft”...
La categoria proiectelor

„soft” situaþia nu pare a fi
mai roz. Gabriel Vlãduþ,
preºedintele Asociaþiei Ro-
mâne pentru Industria
Electronicã ºi Software
Oltenia (ARIES) Oltenia
este partener în douã pro-
iecte.  „Reþea E – bike
Net” ºi „Aventura cu ba-
lonul – un nou produs tu-
ristic comun”. Primul are
ca partener lider  Agenþia
de Dezvoltare Regionalã ºi
Centrul de Afaceri - Vidin Bulga-
ria. Iar partenerii în proiect sunt
Camera de Comerþ ºi Industrie Vi-
din; ARIES Oltenia ºi PLIMM Ca-
lafat iar valoarea proiectului se ri-
dicã la 762.085 euro, din care
647.772 euro, fonduri europene.
Este vorba de o reþea de biciclete
electrice, pe care oamenii o pot
folosi pentru a circula liber în în-
treaga zonã transfrontalierã. Cel
de-al doilea proiect are ca lider
Agenþia pentru Dezvoltarea Regio-
nalã ºi Centru de Afaceri – Vidin,
iar ca parteneri, Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã ºi Centrul de
Afaceri 2000 din Bulgaria, alãturi,
desigur, de ARIES Oltenia. Proiec-
tul are o finanþare de 485.460 euro
din care 412.641 euro. „La Inter-
reg România-Bulgaria participã
numai judeþele din jurul Dunãrii, la
Interreg Danube participã þãrile din
jurul Dunãrii, sunt eligibile toate
þãrile, fie cã sunt mmebre ale UE,
fie membre asociate ºi cea de-a
treia categorie, Interreg Europe,
unde asociate sunt þãrile riverane
Dunãrii. Diferenþa între Interreg
Danube ºi Interreg Europe constã
în faptul cã pe Interreg Europe
participã ministere ºi administraþii

locale, judeþene, care elaboreazã
politici publice. Prin Interreg Da-
nube pot participa ºi categoria
aceasta de entitãþi care eleboreazã
politici publice, dar ºi unitãþi care
pot implementa politice publice...”,
a subliniar Gabriel Vlãduþ, preºedin-
tele ARIES Oltenia.
Interreg Danube,
un singur proiect

Interreg Europe ºi Interreg Da-
nube sunt programe în cadrul cã-
rora se implementeazã proiecte cu

valoarea mare, se duc undeva la 4
milioane de euro per proiect. „Din
informaþiile mele pe Interreg Ro-
mânia - Bulgaria s-au depus foarte
puþine proiecte. Pe Interreg Danu-
be este aprobat un singur proiect,
în care parteneri am fi ºi noi. Fap-
tul cã nu sunt atât de multe pro-
iecte se poate explica prin faptul
cã acest program este unul în doi
paºi. Iniþial se pune o notã de in-
tenþie, ulterior dacã se aprobã se
merge la propunerea integralã.
România a depus 25 de proiecte,
dar unul singur pe Interreg Dunã-
re a fost finanþat pânã în final, co-
ordonat ºi acela de Germania. In-
terreg Danube ºi Intereg Europe
sunt mult mai dificile de implemen-
tat decât prima categorie, Interreg
România-Bulgaria ºi acolo existã o
tradiþie”, a mai spus Gabriel Vlã-
duþ. Preºedintele ARIES Oltenia a
vorbit ºi despre modul în care a
colaborat sau colaboreazã cu bul-
garii în cadrul proiectelor pe In-
terreg. „Nu am simþit vreo reticen-
þã din partea partenerilor bulgari,
însã bulgarii spre deosebire de ro-
mâni, au o strategie pe care ºi-o
aplicã mai riguros ºi acolo au fost
ei mai reticenþi în aprobarea pro-

iectelor care intrã la finanþare, fi-
nanþare care este aprobatã de un
comitet mixt format din reprezen-
tanþi din România ºi Bulgaria. Partea
bulgsarã ºi-a urmãrit cu mai atenþie
prioritãþile...”, a concluzionat preºe-
dintele ARIES Gabriel Vlãduþ.
Secretariatul Comun
este la Cãlãraºi

Din partea României, INTER-
REG este coordonat de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, fiind desem-
nat Autoritate de Management,

care are responsabilitatea
generalã a programului.  De
asemenea, Autoritatea de
Management a preluat func-
þia de certificare a cheltuieli-
lor.  Autoritatea Naþionalã
este entitatea din Bulgaria
omoloagã Autoritãþii de Ma-
nagement ºi este reprezen-
tatã de Ministerul Dezvoltã-
rii Regionale ºi Lucrãrilor
Publice din Bulgaria. Secre-
tariatul Comun este consti-
tuit în cadrul Biroului Regio-
nal pentru Cooperare Trans-

frontalierã Cãlãraºi pentru graniþa
România-Bulgaria ºi are un punct
de lucru la Ruse. „ªi asta este o
problemã, bulgarii, vor sã mutãm
acest secretariat la Ruse..., adicã,
ei vor totul. Sperãm ca acum, dupã
alegerile din Bulgaria ºi dupã de-
misia fostului premier, lucrurile sã
se mai schimbe ºi pe acolo, sã ve-
dem o altã abordare. Dar banii sunt
motivul acestor fricþiuni...”, a mai
spus Ion Prioteasa, preºedintele CJ
Dolj. Secretariatul Comun asistã
structurile de management ale pro-
gramului în îndeplinirea atribuþii-
lor ce le revin ºi asigurã sprijin be-
neficiarilor. Autoritatea de Audit
efectueazã misiuni de audit în ve-
derea verificãrii funcþionãrii efi-
ciente a sistemului de management
ºi control al Programului. Comite-
tul de Monitorizare este format din
reprezentanþi la nivel national, re-
gional ºi local din ambele þãri, su-
pravegheazã Programul ºi este res-
ponsabil pentru deciziile sale stra-
tegice. Preºedinþia alterneazã anual
între cele doua State Membre. Fie-
care stat a desemnat controlorii de
prim nivel pentru verificarea eligi-
bilitãþii cheltuielilor efectuate de
cãtre beneficiari.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Se pune punct la noapte uneia dintre cele
mai fade campanii electorale desfãºurate din
1990 încoace. ªi nu fiindcã miza ar fi mai
micã. Dimpotrivã, momentul se contureazã
la nivelul unei decizii de rãscruce a politicii
interne, în contextul în care centri de Pute-
re sunt disipaþi între instituþiile de cel mai
înalt nivel ale statului, cu unul de comandã
(auto)transferatã la nivelul Preºedinþiei ºi al-
tele în sarcina unor servicii despre care multe
surse afirmã cã nu vor sta deoparte, gene-
rând astfel în plan public îngrijorãri de o
acuitate majorã.

Printre explicaþii cea mai evidentã este
cadrul legislativ înnoit cu accente restricþi-
onare, nu toate în acord cu exigenþele unui
sistem democratic viguros funcþional. Re-
stricþii, în parte, survenite pe fondul nume-
roaselor derapaje înregistrate în campaniile
anterioare, din care n-a lipsit nici excesul în
ºifonarea banului public, nici hãrþuielile frec-
vente, deseori dispuse în orchestraþii malig-
ne, de decor ca ºi de cavalcada pomenilor
pre-electorale: faimoasele gãleþi ºi pachete,

produse alimentare ori de îmbrãcãminte, ca
nu mai vorbim de nu mai puþin celebrele pi-
xuri ºi brichete cu chipurile ºi numele can-
didaþilor inscripþionate nu totdeauna sub
semnul unui elementar gust „artistic”.

Toatã aceastã gamã restrictivã nu trebu-
ie nicidecum incriminatã. În spiritul ei mai
profund era absolut necesarã, fie ºi pentru
a mai fi redus ceva din amplele ºi, uneori,
fastuoasele exhibãri inadecvate ale prota-
goniºtilor angajaþi în dispute ce sfârºeau
prin a distorsiona, când nu erau cu totul
neglijate, conþinuturile programelor forma-
þiunilor politice.

Resortul compensator ar fi urmat sã fie
dezbaterile de viziuni ºi de constructe pro-
gramatice într-un climat ceva mai civilizat,
fãrã mai vechile dispuse „contondente”, cel
mai adesea la nivelul limbajului suburban
subsumate unei triste - ori comice, dupã caz

– mitologii a defãimãrii coborâtã chiar ºi la
limita atacului injurios, susþinut de eºapãri
fanteziste ori de-a dreptul fantasmagorice.

Ce-i drept, n-au lipsit nici de data aceasta
tentaþiile derapãrilor, nici loviturile sub centu-
rã, nici mãcar uzul unor atacuri nu doar lipsite
de un minim fundament real, dar chiar deviind
în zona grotescului. Faptul cã premierului can-
didat al unui front aliniat la startul competiþiei i
s-a putut inventa un pãrinte „natural” (în locul
unor relaþii de altã naturã, economicã, mai mult
ori mai puþin oculte) a fost un exemplu de
manipulare greþoasã. ªi personal nu cred – nu
sunt un fan al literaturii conspiraþioniste! – cã
originea acestei fãcãturi ar aparþine unei struc-
turi competiþionale, cât mai curând acelei falii
a imbecilitãþii mediatice, mai ales de pe reþelele
de socializare unde, de fapt, s-a transferat gro-
sul confruntãrilor. E de ajuns un singur imbe-
cil fantasmagoric spre a induce în rândul unei

mase de comilitoni o ipotezã denaturatã spre a
o face, apoi, un slogan cu presupusã mizã elec-
toralã.

Lipsitã de zvâcnet – cãci de sagacitate e
încã inoportun sã vorbim – campania se în-
cheie în tonalitãþile unei comedii de extrac-
þie mai curând demnã de condeiul lui Teo-
dor Mazilu decât al lui Caragiale.

Finita la commedia, e de aºteptat ca du-
minicã prezenþa la vot sã se ridice la nivelul
mizei, cum spuneam, poate mai semnifica-
tivã decât altele, iar restul de demnitate ºi de
civilitate încã în condiþii de înmugurire sã
confere scrutinului ceva mai multã normali-
tate decât am fost obiºnuiþi. Cât despre su-
veranitatea votului, dincolo de limitele de-
mocraþiei de care am mai scris, ea îºi are
mãsura adevãratã în legitimitatea dreptului
inamovibil la opinie, oricare ar fi aceasta.

Commedia e finita!Commedia e finita!Commedia e finita!Commedia e finita!Commedia e finita!
Se aºteaptã ieºirea la rampãSe aºteaptã ieºirea la rampãSe aºteaptã ieºirea la rampãSe aºteaptã ieºirea la rampãSe aºteaptã ieºirea la rampã

Ediþia 2016 a evenimentului „Na-
tura dãruieºte” s-a desfãºurat, în
acest an, în organizarea Facultãþii
de Agronomie ºi Cercului studen-
þesc de Botanicã ºi Conservarea
Biodiversitãþii „Agro-Forest”, în
colaborare cu Convenþia Organiza-
þiilor Studenþeºti, Facultatea de Te-
ologie a Universitãþii din Craiova,
Liceul de Arte „Marin Sorescu” ºi
ªcoala Gimnazialã „Decebal”. Douã
luni le-au trebuit studenþilor craio-
veni sã pregãteascã întreg progra-
mul artistic ºi sã confecþioneze aran-
jamentele din brãduþ, pentru a ieºi
mai apoi în faþa publicului, Aula
„Buia” dovedindu-se ieri, la prânz,
neîncãpãtoare.

S-au pregãtit asiduu,
timp de douã luni

«Studenþii Cercului de Botanicã
ºi Conservarea Biodiversitãþii
„Agro-Forest” au confecþionat 60
de aranjamente destinate sãrbãtori-
lor de iarnã, 35 de coroniþe din brad,
precum ºi 50 de brãþãri. Au folosit
multe materiale din naturã ºi au pus
foarte mult suflet. Au muncit mult,

Studenþii Facultãþii de Agronomie – ºi harnici, ºi darnici!Studenþii Facultãþii de Agronomie – ºi harnici, ºi darnici!Studenþii Facultãþii de Agronomie – ºi harnici, ºi darnici!Studenþii Facultãþii de Agronomie – ºi harnici, ºi darnici!Studenþii Facultãþii de Agronomie – ºi harnici, ºi darnici!

Atmosferã de sãrbãtoare, ieri, la Facultatea de Agro-
nomie a Universitãþii din Craiova, creatã de studenþi
ºi cadre didactice ale acestei instituþii de învãþãmânt
superior cu o vechime de aproape ºapte decenii. Prin
grija ºi implicarea lor a fost posibilã, pentru al patrulea
an, organizarea evenimentului „Natura dãruieºte”, în
cadrul cãruia aceºtia îºi demonstreazã nu numai price-
perea la confecþionarea de aranjamente ºi coroniþe pen-
tru sãrbãtorile de iarnã, ci ºi generozitatea. Cãci prin
vânzarea creaþiilor lor din brad, frumos decorate cu
panglici, ori prin donaþii reuºesc de fiecare datã sã ofe-
re sprijin unui copil cu rezultate ºcolare deosebite, dar
cu modeste posibilitãþi financiare. În acest an, toate
sumele colectate ajung la o elevã din clasa a VII-a de la
ªcoala Gimnazialã „Decebal” din Craiova.

nu numai la realizarea acestora, ci
ºi pentru pregãtirea corului de co-
linde, ei fiind, totuºi, studenþi la
Agronomie… Eu zic cã au reuºit
sã facã un program foarte fru-
mos!», a declarat conf. univ. dr.
Mariana Niculescu, coordonator
al evenimentului „Natura dãruieº-
te” ºi prodecan al Facultãþii de Agro-
nomie. Instituþia are, în prezent,
1.200 de studenþi, 40 fãcând parte
din Cercul „Agro-Forest”. Întrei ei,
ºi Patricia Popa, care, ieri, a trans-
mis colegilor mesajul sãu de mul-
þumire pentru implicarea în aceastã
acþiune cu scop caritabil.

Prima ediþie a evenimentului –
în anul 2010

Prima ediþie a avut loc în anul
2010, îºi aminteºte conf. univ. dr.
Mariana Niculescu: «S-a numit,
atunci, „Gala artelor” ºi a fost or-
ganizatã împreunã cu Facultatea de
Litere – Departamentul de Artã te-
atralã. Urmãtoarele ediþii s-au des-
fãºurat în 2014 ºi 2015, gândin-
du-ne cã e foarte bine ca în preaj-
ma sãrbãtorilor de iarnã sã oferim

cuiva ajutorul nostru». Datoritã
evenimentului „Natura dãruieºte”,
de sprijin financiar s-au bucurat,
anul trecut, un elev de la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craio-
va, specializarea Arte plastice, iar
în urmã cu doi ani, un elev de la
ªcoala nr. 30 „Mihai Viteazul” din
Craiova ºi altul de la ªcoala Gim-
nazialã ,,Luca Solomon” din Vai-
deeni, judeþul Vâlcea.

Bursã lunarã pentru eleva
de la ªcoala „Decebal”

De banii strânºi ieri va beneficia
o elevã din clasa a VII-a de la ªcoa-
la Gimnazialã „Decebal” din Craio-
va. Mai exact, instituþia de învãþã-
mânt îi va transforma într-o bursã
lunarã, din care elevei îi va fi plãtit
inclusiv abonamentul pentru trans-
port. „Gestul dvs. este extrem de
valoros pentru eleva ºcolii noastre,
care are rezultate foarte bune la în-
vãþãturã, dar ºi o situaþie familialã
mai deosebitã. Pãrinþii ei s-au des-
pãrþit în urmã cu doi ani, iar de un
an ea nu ºi-a mai vãzut mama. Lo-
cuieºte împreunã cu tatãl ºi cu sora
mai micã, în diverse locuri, având
sprijinul unor persoane la fel de ge-
neroase ca ºi dvs. Ea va beneficia
de suma donatã astãzi, aici, sub

forma unei burse lunare, din care
sã îºi achiziþioneze alimente, pro-
duse de igienã, rechizite ºcolare ºi
ce mai are nevoie”, a precizat, ieri,
în deschiderea evenimentului, prof.
Angelica Nuþã, director al ªcolii
Gimnaziale „Decebal”, care a mul-
þumit, totodatã, tuturor celor care
au fãcut posibilã organizarea aces-
tei acþiuni caritabile.

Sãrbãtorile de iarnã,
vestite de studenþi prin colinde

Programul muzical pregãtit cu
acest prilej – ºi prezentat de Andra
Grecu, elevã a Colegiului Naþional
„Carol I” – a fost deschis, cu un
recital de colinde, de corul studenþi-
lor Cercului de Botanicã ºi Conser-
varea Biodiversitãþii „Agro-Forest”,
nelipsite fiind cunoscutele „Iatã, vin
colindãtori!”, „Deschide uºa, creº-
tine”, „Domn, Domn sã-nãlþãm” ºi
„Scoalã, gazdã, din pãtuþ”. I-au
urmat doi elevi de la Colegiul Naþio-
nal „Elena Cuza” – Rãzvan Nicules-
cu (pian) ºi Maria Roºculete (voce),
cãrora li s-au alãturat, tot cu mo-
mente muzicale, tineri la fel de ta-
lentaþi de la Liceul de Arte „Marin
Sorescu”. Atmosfera apropiatelor
sãrbãtori de iarnã a fost vestitã, ieri,
prin îndrãgitele colinde „Bunã di-
mineaþa la Moº Ajun”, „Leru-i ler”
ori „Dimineaþa lui Crãciunu”, ºi de
Corul bãrbãtesc „Elpida” al Facultã-
þii de Teologie din Craiova, condus
de dirijorul Efrem Petriºor.

MAGDA BRATU

Prof. Angelica Nuþã
ºi conf. univ. dr. Mariana Niculescu
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã vineri, 9 decembrie 2016, ora
14:00, în sala Acad. Dinu C. Giurescu, la eveni-

mentul de lansare a volumului Clepsidra
deºertãciunii, al autorului Ion Rãduþ.

Invitaþi în cadrul evenimentului: conf. univ. dr.
Gabriela Rusu Pãsãrin, prof. univ. dr. Cezar
Avram, prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea, prof.

univ. dr. Toma Rãdulescu, prof. Viorica Ioviþã,
prof. Nicolae Marinescu.

Copiii Grãdiniþei cu Program Prelungit „Tudor
Vladimirescu” din Craiova sunt parte dintr-un pro-
gram european, axat pe voluntariat. „Suntem bene-
ficiari ai „Bridging the gap”, în cadrul Erasmus +,
un proiect care îºi propune sã uneascã douã conti-
nente – Africa ºi Europa, scopul fiind învãþarea din
bunele practici în lucrul cu tinerii ºi voluntarii. Avem
parteneri din Malta, Africa de Sud, Zimbabwe,
Marea Britanie, unii dintre ei sosind în þarã ºi in-

În vederea completãrii
atestatelor de competenþã lin-
gvisticã, pentru absolvenþii cla-
selor cu studiu intensiv ºi bilingv
al unei limbi strãine ºi a atesta-
tului pentru predarea unei limbi
strãine la clasele I-IV, de cãtre
absolvenþii claselor cu profil pe-
dagogic, specializarea „învãþã-
mânt - educatoare”, conform
Ordinului Ministrului nr. 4853/
2009, „Pentru aprobarea meto-
dologiei de organizare ºi desfã-
ºurare a examenului pentru ob-
þinerea atestatului de competen-
þã lingvisticã pentru absolvenþii
claselor cu predare în limbile mi-
noritãþilor, precum ºi a atesta-
tului pentru predarea unei limbi
strãine la clasele I-IV-, de cãtre
absolvenþii claselor cu profil pe-
dagogic, specializarea învãþã-
tori-educatoare  ”m va fi corba
despre structurãri legislative, cu
procedurile de rigoare. „Suntem
convinþi cã toþi cei implicaþi în
procesul educaþional trebuie sã
cunoascã prevederile legale. Sunt
modificãri care trebuie aduse
spre cunoaºtere. Astfel, pentru
Atestatul de competenþã lin-

Legislaþia în ceea ce priveºte completarea atestate-
lor de competenþã lingvisticã pentru absolvenþii

claselor cu studiu intensiv ºi bilingv al unei limbi
strãine , s-a modificat . Sunt mai multe schimbãri,
care trebuie aduse în faþa profesorilor ºi elevilor.

Comunicat de presã

gvisticã, emis absolvenþilor cla-
selor cu studiu intensiv ºi bilingv
al unei limbi strãine, se înregis-
treazã nota finalã, în dreptul Me-
dia finalã.  Aceasta din urmã
este constituitã, cu douã zeci-
male, fãrã rotunjire, a notelor
finale acordate de cãtre fiecare
evaluator, realizate prin transfor-
marea punctelor de la 10 la 100
în note de la 1 la 10. De aseme-
nea, pentru  Atestatul pentru
predarea unei limbi strãine în
învãþãmântul primar, emis ab-
solvenþilor claselor cu profil pe-
dagogic, specializarea „învãþã-
tori- educatoare”, se va aplica un
algoritm. Astfel, notele acordate
pentru ceea ce este „lecþia fina-
lã”, precum ºi pentru prezenta-
rea ºi susþinerea oralã a proiec-
tului didactic se obþin prin trans-
formarea punctelor de la 10 la
100, în note pe intervalul 1 -10,
cu acordarea unui punctaj maxim
de 100 de puncte. La proba prac-
ticã, nota finalã se calculeazã ca
medie aritmeticã a notãrii de la
lecþia de sfârºit ºi a celei pentru
prezentarea ºi susþinerea oralã a
proiectului. Demne de remarcat

este cã  media finalã este cal-
culatã din cele douã notãri artit-
metice din „practic” ºi „scris”.
Sunt noutãþu care pot aduce be-
neficii   ”, a precizat prof.  Mona
Burcheºin,  inspector de specia-
litate în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

trând în contact cu copiii ºi cadrele didactice de la
noi. Avem ºi voluntarii noºtri, de la Asociaþia „Do-
minou”, de la care am împãrtãºit experienþã, iar copii
vor confecþiona obiecte artizanale, pentru Sãrbãto-
rile de iarnã, care vor fi puse în vânzare, fondurile
strânse fiind destinate ajutorãrii tinerilor ºi copiilor
fãrã adãpost ”, a precizat prof.  Verginia ªovoiu,
de la Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”.

CRISTI PÃTRU
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În martie a.c., ªcoala Gimna-
zialã nr. 30 „Mihai Viteazul” din
Craiova a primit o veste plãcutã.
Instituþia de învãþãmânt era singu-
ra din Dolj care câºtigase un loc
pe podiumul unui concurs cu fi-
nanþare organizat de compania
Kaufland. Mai exact, 20.000 de
euro au intrat în vistieria ºcolii,
care i-a cheltuit, pânã în toamnã,
conform proiectului asumat. „În
cadrul proiectului, noi am partici-
pat cu 482 de elevi, dintre care 98
din învãþãmântul gimnazial ºi 384
din cel primar. Eforturile realizate
de elevi ºi pãrinþi au fost lãudabile,
mai ales cã am intrat mai târziu în
program ºi trebuia sã recuperãm
decalajul”, ne-a precizat prof.
Dana Cotfasã, director adjunct al
ªcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul”.
Investiþiile sunt, acum, vizibile: un
laborator de informaticã complet
utilat, cu tablã electronicã interac-
tivã ºi videoproiector, cu bãnci
mobile individuale. Alte 12 sãli de
clasã au fost modernizate prin do-
tarea lor cu tablã de scris cu mar-
ker, videoproiector, laptop, boxe.

Premiu de 15.000 de euro
ªi lucrurile frumoase nu s-au

oprit aici. Iatã cã, în urmã cu câ-
teva zile, mai vine o altã confir-
mare a implicãrii cadrelor didac-
tice de aici. „Unitatea noastrã a
participat în cadrul competiþiei
«Idei în Þara lui Andrei», lansatã
de cãtre OMV PETROM, cu pro-
iectul intitulat «Curtea Banului
Mihai», în care a propus amena-
jarea spaþiului verde din curtea
ºcolii, prin realizarea unui parc
educativ destinat ca zonã de des-
fãºurare în aer liber a orelor la
anumite discipline, a diverselor ti-
puri de activitãþi educative ºi ex-
traºcolare. ªi, nu în ultimul rând,
un loc de relaxare ºi relaþionare
pentru toþi membrii comunitãþii.
La competiþie au participat 177
de proiecte, cel al ºcolii noas-
tre situându-se, dupã evalua-
re, pe locul al IV–lea. Acest lu-

Încã un proiect valoros câºtigat de ªcoala GimnazialãÎncã un proiect valoros câºtigat de ªcoala GimnazialãÎncã un proiect valoros câºtigat de ªcoala GimnazialãÎncã un proiect valoros câºtigat de ªcoala GimnazialãÎncã un proiect valoros câºtigat de ªcoala Gimnazialã
„Mihai V„Mihai V„Mihai V„Mihai V„Mihai Vitezul” din Craiovaitezul” din Craiovaitezul” din Craiovaitezul” din Craiovaitezul” din Craiova

Ultima reuºitã a colectivului ªcolii Gim-
naziale „Mihai Viteazul” din Craiova este
câºtigarea unui concurs cu o finanþare de
15.000 de euro. Suma se adaugã celei din
primãvarã, când aceeaºi instituþie de în-
vãþãmânt a câºtigat 20.000 de euro în ca-
drul unei competiþii organizate de Kaufland

România. A fost, de altfel, singura ºcoalã
din Dolj ce a luat premiu. Totodatã, cu noua
sumã câºtigatã, profesorii de aici ºi-a asu-
mat realizarea unui parc educativ în jurul
ºcolii, perimetru care formeazã, potrivit
actelor cadastrale, cea mai mare curte ºco-
larã din Craiova, cu circa 12.000 mp.

cru a fost posibil, atât datoritã
echipei de cadre didactice ce a
realizat proiectul, cât ºi mobilizã-
rii exemplare a elevilor, profeso-
rilor, pãrinþilor ºi bunicilor care au
popularizat proiectul în perioada
votului. În aceste condiþii, pentru
realizarea celor descrise anterior,
vom beneficia de o sponsoriza-

re de 14.250 de euro, la care se
va adãuga contrbuþia noastrã, în
valoare de 750 de euro”, ne-a
precizat prof. Tatiana Elena
Hîrnu, iniþiatoarea proiectului.

Este ºcoala
cu cea mai mare curte

În perioada întocmirii docu-
mentaþiei cerutã de organizatorii
concursului, colectivul de cadre
didactice de la ªcoala Gimnazia-
lã „Mihai Viteazu” a primit ºi con-
firmarea oficialã din partea mu-
nicipalitãþii cã, în prezent, aici se
aflã cea mai întinsã curte ºcolarã
din Craiova.

„Este un mare avantaj sã utili-
zãm mecanismele financiare puse
la dispoziþie de aceste proiecte cu
finanþare consistentã. Sã reamin-
tim, cã am fost singura ºcoalã din
Dolj care a primit premiul de
20.000 de euro în cadrul concur-
sului organizat de Kaufland iar in-
vestiþia este deja realizatã. În com-

petiþia organizatã, acum, de OMV
PETROM au existat douã etape:
în prima s-a votat proiectul, în cea
de-a doua s-a evaluat de cãtre un
corp de experþi proiectul. Cu 587
de voturi de susþinere eram, iniþi-
al, pe locul 15, ulterior am urcat
pe locul 4 din 177”, ne-a precizat
prof. Alexandrina Maria Nãsta-
se, responsabil imagine. De punc-
tat cã, domnia sa va fi, începând
cu perioada urmãtoare, noul di-
rector al ªcolii Generale „Mihai
Vitezul” din Craiova, promovând
concursul desfãºurat recent de
Ministerul Educaþiei.

Au þintit cât mai sus
ºi au câºtigat

ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-
teazul” deþine cea mai mare cur-
te din Craiova (12.000 mp), iar
pe o treime (4.200 mp) existã
posibilitatea amenajãrii de spaþii
verzi, motiv pentru care îºi pro-
pune construirea unui parc edu-
cativ destinat comunitãþii.

„Identificând aceastã nevoie am
lansat proiectul de faþã pentru în-
tregul cartier privat de zone verzi.
Puterile binefãcãtoare ale naturii
sunt evidente, dar lipsa fonduri-
lor ºi intervenþia necontrolatã a
omului îi priveazã pe copiii de azi
de acest drept. Parcul educativ
propus reprezintã un spaþiu de re-
creere pentru comunitate. El va
fi o sursã comunitarã de educaþie
ºi sãnãtate. Accesul la mediul na-
tural favorizeazã activitatea fizicã
ºi dezvoltarea intelectualã. Pentru
a proteja mediul, ºcoala noas-
trã este într-un parteneriat pri-
vind colectarea selectivã a de-
ºeurilor ºi reciclarea lor. Fãrã
acces direct la noþiuni de grãdi-
nãrit, sol, importanþa arborilor ºi
a folosirii apei, puþini copii fac le-
gãtura între produsele de pe raf-
turile marketurilor ºi legumele din
manualul de biologie”, a mai pre-
cizat prof. Tatiana Elena Hîrnu.

Parcul va avea mobilier pentru
servirea de gustãri în aer liber,
echipament de joacã, o minilivadã
ºi o minigrãdinã urbanã. Echipa
de proiect va selecta firma furni-
zoare a mobilierului urban ºi a
echipamentelor de joacã, doar
dacã face dovada utilizãrii de ma-
teriale reciclate.

„O comunitate implicatã”
Se vor planta copaci ºi pomi

fructiferi care sã asigure reduce-
rea nivelului de poluare, creºterea
calitãþii aerului, a gradului de sãnã-
tate, de exemplu o ratã mai scãzu-
tã a astmului în rândul copiilor ºi
mãrirea tentaþiei de a petrece mai
mult timp în aer liber. Protecþia
mediului ºi dezvoltarea durabilã au
ca scop participarea comunitãþii ºi
construirea unei generaþii de elevi
si pãrinþi care sã contribuie împre-
unã la crearea, menþinerea ºi folo-
sirea adecvatã a spaþiului. „O co-
munitate implicatã într-un astfel de
proiect este o comunitate dezvol-
tatã. Un spaþiu verde în inima Cra-
ioviþei este mijlocul ideal sã sãdim
dragostea pentru naturã ºi sã lup-
tãm contra poluãrii”, a afirmat prof.
Tatiana Elena Hîrnu.

Elevii þin pasul cu tehnologia
La data achiziþionãrii materiale-

lor didactice pentru dotarea labo-
ratorului de informaticã, din pre-
miul de 20.000 de euro, s-a þinut

cont ºi de evoluþia tot mai accele-
ratã a segmentului informaþional
online. Astfel, cadrele au avut in-
spiraþia de a achiziþiona cu fondu-
rile câºtigate la astfel de concur-
suri naþionale ºi CD-uri interactive
de învãþare a limbii engleze. Elevii
se simt motivaþi, atenþi la a fi în
cadenþã cu noul din mediul virtual,
verificarea cunoºtinþelor fãcându-
se în timp real.

În prezent, 957 de elevi învaþã
în ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul”. Dacã în alte sedii de învãþã-
mânt spaþiul a ajuns o problemã
imposibil de rezolvat, cu este ca-
zul ªcolii Gimnaziale „Sf. Dumi-
tru”, nr. 18, unde se învaþã în trei
schimburi, iatã cã, în Craioviþa,
ªcoala nr. 30 nu numai cã are cel
mai mare numãr de elevi dintre toa-
te ºcolile de cartier, dar se ºi ges-
tioneazã ºi se gospodãreºte eficient.
Suportul financiar alocat de muni-
cipalitatea craioveanã nu a lipsit
vreodatã ºi este deja vizibil prin
gradul ridicat de calitate a lucrãri-
lor periodice de întreþinere ºi mo-
dernizare ºi al cuantumului burse-
lor ºcolare alocat acestei ºcoli. Iar
când peste acest sprijin de la bu-
getul public local se mai adaugã ºi
fondurile obþinute prin grija unor
dascãli ce-ºi iubesc profesia ºi în-
þeleg cã, în cele din urmã, elevii le
sunt barometrul calitãþii activitãþii,
lucrurile nu pot decât sã meargã
spre tot ce mai frumos.

Prof. Tatiana Elena Hîrnu: „Durata de viaþã a parcului educativ
realizat este estimatã la cel puþin 50 de ani în condiþiile îngrijirii adec-
vate. Accesul membrilor comunitãþii cartierului Craioviþa va fi per-
mis în interiorul parcului doar în afara orelor de curs, pentru a nu
exista probleme de siguranþã. ªcoala beneficiazã de camere de supra-
veghere ºi de prezenþa aproape permamanetã a unui echipaj al Poliþiei
Locale. Activitãþile educative vor fi promovate intens în incinta par-
cului prin organizarea unor întâlniri bilunare între profesori voluntari
ºi membrii comunitãþii. Se vor instala mini-biblioteci mobile ºi se va
lectura în aer liber ca modalitate de recreere, se vor organiza competi-
þii sportive sau cursuri de îngrijire a mini-livezii ºi mini-grãdinii”.
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Jerome Cahuzac, fost minis-
tru delegat pentru buget, în pe-
rioada 2012-2013, care a coor-
donat acþiunile Guvernului fran-
cez împotriva evaziunii fiscale,
a fost condamnat la trei ani de
închisoare cu executare pentru
fraude fiscale de cãtre un Tri-
bunal din Paris. Cahuzac a fost
gãsit vinovat de fraude fiscale
ºi spãlare de bani. Cahuzac a
demisionat în anul 2013 dupã
ce a confirmat existenþa unui
cont nedeclarat timp de 20 ani,
deschis în Elveþia ºi apoi în Sin-
gapore. Anterior, oficialul fran-
cez negase în mod repetat existenþa
acestui cont. Cahuzac, acum în
vârstã de 64 de ani, a fost exclus
din Partidul Socialist, în urma aces-
tui scandal care a contribuit la scã-
derea popularitãþii preºedintelui
Francois Hollande.  La momentul

Comisia Europeanã
recomandã reluarea transferului
înapoi în Grecia a azilanþilor
începând din 2017

Comisia Europeanã recoman-
dã reluarea transferului solici-
tanþilor de azil înapoi în Grecia,
începând cu luna martie 2017,
la cinci ani dupã suspendarea
acestei acþiuni din cauza condi-
þiilor precare din Grecia. “Reco-
mandãm reluarea treptatã a
transferurilor (conform Tratatu-
lui) Dublin a solicitanþilor de azil
începând de anul viitor”, a de-
clarat Dimitris Avramopoulos,
comisarul european pentru Mi-
graþie, consilierii oficialului eu-
ropean adãugând cã data de re-
luare a transferurilor urmând sã
fie 15 martie 2015. “Grecia a fã-
cut progrese semnificative în con-
diþii foarte presante, foarte difi-
cile, sã punã în funcþiune un sis-
tem de azil complet operaþional
în ultimele luni ºi vreau sã felicit
Grecia”, a declarat Avramopou-
los. Persoanele care au pãrãsit
deja Grecia nu vor putea fi trimi-
se înapoi, pentru cã sistemul de
transfer se va aplica doar celor
care emigreazã în alte state dupã
data de 15 martie. Grecia trebui
sã garanteze cã fiecare persoanã
primitã va fi tratatã corect. Avra-
mopoulos a adãugat cã “în prac-
ticã, doar un numãr mic de per-
soane ar putea sã fie transferate
înapoi în Grecia în viitorul apro-
piat”. Potrivit regulilor din Tra-
tatul Dublin, þãrile UE unde imi-
granþii ajung prima oarã trebuie
sã proceseze cererea acestora de
azil ºi trebuie sã primeascã îna-
poi azilanþii care au cãlãtorit în
alte state din Blocul comunitar.

Boris Johnson afirmã
cã Arabia Sauditã ºi Iranul
stârnesc rãzboaie prin
intermediari în Orientul Mijlociu

Ministrul britanic de Externe,
Boris Johnson, este de pãrere cã
Arabia Sauditã ºi Iranul stârnesc
rãzboaie prin intermediari în Ori-
entul Mijlociu, iar unii politicieni
din regiune se folosesc de islam
pentru a-ºi atinge propriile ob-
iective politice. “Avem saudiþii,
Iranul, toþi, se aflã în miºcare,
instaleazã marionete ºi se joacã
de-a rãzboiul prin intermediari.
ªi este o tragedie sã privim aºa
ceva”, a declarat Johnson, potri-
vit The Guardian. “Sunt politi-
cieni care deformeazã ºi abuzea-
zã de religie, de diferite variante
ale unei religii pentru a-ºi atin-
ge propriile obiective politice.
Aceasta este una dintre cele mai
mari probleme politice în întrea-
ga regiune”, a adãugat minis-
trul, agenþia Reuters explicând cã
din materialul publicat de coti-
dianul The Guardian nu este
clar dacã Johnson a acuzat în
mod specific Arabia Sauditã ºi
Iranul cã s-ar folosi de religie. Un
purtãtor de cuvânt al Ministeru-
lui de Externe de la Londra a de-
clarat cã Marea Britanie este alia-
tã cu Arabia Sauditã, iar orice
sugestie contrarã este eronatã.

Theresa May, premierul brita-
nic, a minimalizat rolul cancela-
rului german, Angela Merkel, în
cadrul negocierilor privind ieºirea
Marii Britanii din UE, declarând cã
aceasta nu deþine cheia acestora.
Ca lider al celui mai populat ºi pu-
ternic stat din punct de vedere eco-
nomic al Uniunii Europene, Angela
Merkel este consideratã a fi cea mai
influentã persoanã în cadrul nego-
cierilor pentru Brexit. Aceasta a de-
clarat cã premierului britanic, The-
resa May, nu i se va permite sã
efectueze o selecþie în cadrul ne-
gocierilor pentru ieºirea Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã. The-
resa May a insistat, în cadrul unui
interviu preluat de ziarul The Financial Ti-
mes, asupra importanþei unui acord între Ma-
rea Britanie ºi cele 27 de state ale Uniunii

Premierul Marii Britanii, Theresa MayPremierul Marii Britanii, Theresa MayPremierul Marii Britanii, Theresa MayPremierul Marii Britanii, Theresa MayPremierul Marii Britanii, Theresa May,,,,,
crede cã Angela Merkel nu deþinecrede cã Angela Merkel nu deþinecrede cã Angela Merkel nu deþinecrede cã Angela Merkel nu deþinecrede cã Angela Merkel nu deþine
cheia negocierilor privind Brexitcheia negocierilor privind Brexitcheia negocierilor privind Brexitcheia negocierilor privind Brexitcheia negocierilor privind Brexit

Europene, ºi nu numai asupra unei înþele-
geri cu Germania. May a recunoscut cã pe-
rioada de doi ani de zile, alocatã negocieri-

lor ieºirii Marii Britanii din UE nu
va fi “facilã”. Ea a admis totoda-
tã faptul cã membrii statelor UE
nu doresc repetarea referendu-
mului din 23 iunie în alte þãri care
fac parte din Blocul comunitar.
Vorbind despre rolul Angelei Mer-
kel în cadrul negocierilor pentru
Brexit, Theresa May a afirmat:
“Cred cã este, de asemenea im-
portantã construirea unei relaþii cu
alte state care stau la masa euro-
peanã. Sunt 27 de þãri care vor
negocia”. Premierul britanic a su-
gerat cã atmosfera în timpul trata-
tivelor va fi una tensionatã: “Aceº-
tia nu doresc ca ºi alþii sã iasã din
UE ºi sã fie în favoarea ieºirii, aºa

cum s-a întâmplat în Marea Britanie. Cred cã
este important pentru noi sã construim relaþii
cu persoanele cu care negociem”.

Uniunea Europenã urmeazã sã acorde drept de cãlãtorie
fãrã vizã cetãþenilor din Ucraina ºi Georgia

Uniunea Europenã urmeazã sã
acorde în curând drept de cãlãto-
rie fãrã vizã cetãþenilor din Ucrai-
na ºi Georgia, dupã ce oficialii eu-
ropeni au anunþat cã s-a ajuns la
un acord pe tema disputei din in-
teriorul UE ce a prevenit introdu-
cerea mai devreme a acestei mã-
suri. În urma discuþiilor, la care au
participat reprezentanþi ai statelor
membre ºi Parlamentului Euro-
pean, s-a ajuns la un compromis
asupra termenilor mecanismului
care poate fi folosit pentru suspen-
darea dreptul de cãlãtorie fãrã vizã
în caz de urgenþã. În urma acestei
mãsuri, 45 de milioane de ucrai-
nieni ºi 5 milioane de georgieni vor
primi dreptul de a cãlãtori pe teri-
toriul Uniunii Europene fãrã a mai
avea nevoie de vize. Preºedintele
Consiliului European, Donald
Tusk, a avertizat miercuri cã UE

îºi riscã credibilitatea în cazul în
care eºueazã în rãsplãtirea Ucrai-
nei ºi Georgiei pentru reformele
dure cerute de Bruxelles. Preºedin-
tele ucrainean Petro Poroshenko a
descris drept “încurajatoare ºtirile
de la Bruxelles”. Având în vedere
ameninþarea reprezentatã de curen-
tul antiimigraþionist, multe state UE,
inclusiv Franþa ºi Germania, cer
mãsuri mai restrictive înainte de
aprobarea unor noi acorduri pri-
vind viziele. În urma discuþiilor care
au avut loc miercuri, Parlamentul
European a fost de acord sã dea
posibilitatea guvernelor sã reintro-
ducã vizele, fãrã sã mai fie nece-
sarã aprobarea membrilor Parla-
mentului European. Astfel noul
mecanism ar permite Comisiei
Europene sau majoritãþii statelor
UE sã suspende rapid dreptul de
cãlãtorie fãrã vize pentru anumite

state, în cazul în care se înregis-
treazã o creºtere semnificativã a
numãrului de cetãþeni care depã-
ºesc perioada ºederii în UE, multi-
ple cereri de azil ºi alte probleme
pentru locuitorii UE. Robert Kali-

nak, ministrul slovac de Interne, a
declarat cã acest acord “ar des-
chide calea spre progres în ceea
ce priveºte discuþiile privind libe-
ralizarea vizelor cu alte state care
îndeplinesc condiþiile necesare”.

Rusia anunþã activarea sistemelor de
rachete S-400 în districtul militar vestic

Rusia a anunþat ieri activarea
sistemelor de rachete S-400 pen-
tru protejarea spaþiului aerian în
nord-vestul þãrii, în apropierea
frontierelor NATO. “Au fost acti-

vate sistemele S-400, pentru mi-
siuni combatante; va fi verificat
modul în care se integreazã în sis-
temul de apãrare antiaerianã ºi
spaþialã”, a declarat Igor Muginov,

purtãtorul de cuvânt al
Comandamentului dis-
trictului militar vestic
al armatei ruse. Siste-
mul antiaerian S-400
Triumf a devenit ope-
raþional în anul 2007,
având capacitatea de
a doborî avioane ºi
rachete de croazierã
pe o razã de 400 de
kilometri. De aseme-
nea, sistemul S-400
poate doborî rachete
balistice care se de-
plaseazã cu cel mult
4,8 km/s, pe o razã de
60 de kilometri.

Franþa: Jerome Cahuzac, fost ministru delegat pentru
buget, condamnat la închisoare cu executare

respectiv, Hollande, al cãrui man-
dat urmeazã sã se încheie în luna
mai 2017, ºi care sãptãmâna tre-
cutã a anunþat cã nu va candida
pentru un nou mandat, a condam-
nat ceea ce a catalogat ca fiind o
eroare moralã de neiertat.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Cen-

trul Multifuncþional Craiova scoate la
licitaþiei  publicã deschisã în vederea
închirierii urmãtoarele spaþii disponi-
bile: a) spaþii moderne de birouri, cu
suprafeþe de 22,80  m.p., având inclu-
se o serie de facilitate precum : insta-
laþii moderne de funcþionare de ulti-
mã generaþie, spaþii commune de tip
oficiu, salã multifuncþionalã dotatã
corespunzãtor, locuri de parcare
gratuitã. Birourile se gasesc în incinta
Centrului de Dezvoltare Tehnologi-
cã ºi Excelenþa în Afaceri. b) spaþii
de birouri cu suprafeþe cuprinse în-
tre 41,00 - 52,10 mp,  spaþii expoziþi-
onale,  de depozitare ºi de alimen-
taþie publicã – în incinta Centrului
Multifuncþional Craiova. Documen-
taþia necesarã se procurã de la Cen-
trul Multifuncþional Craiova, str. Târ-
gului, nr.26, etaj 2, camera E211. Li-
citaþia va avea loc la aceeaºi adre-
sã în fiecare zi de luni, miercuri ºi
vineri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

S.C. SOUTHERN LOGISTICS
SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Rea-
bilitare, consolidare ºi modernizare
clãdire existentã (prin închideri peri-
metrale, realizare acoperiº ºi modifi-
cãri interioare ºi exterioare) ºi schim-
bare destinaþie din turnãtorie în clãdi-
re industrialã cu funcþiunea de birouri,
producþie ºi depozitare” propus a fi
amplasat în municipiul Craiova, str.
Henry Ford 1863, 1947nr. 7B, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14
ºi la punctul de lucru din Craiova,
str. Henry Ford ( 1863-1947), nr. 7B.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1 fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
S.C. WIN IMPEX SRL ºi S.C. HO-

DOSANA COM SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Construire corp C7,
C8, C9, C10 ºi C11 cu destinaþia de
locuinþe înºiruite cu regim de înãlþi-
me P+1 ºi împrejmuire props a fi
amplasat în comuna Cârcea, satul
Cârcea, str. Silozului, nr.28, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 în
zilelle de L-V, între orele 9-14 ºi la se-
diul titularului proiectului din Craio-
va, str. George Enescu, nr.70. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.1.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea unui post de dispecer, în cadrul
Compartimentului Dispecerat. Dosa-
rele se vor depune la Compartimen-
tul Resurse Umane pânã la data de
22.12.2016, ora 16.00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

Primãria Comunei Vela, judeþul
Dolj având în vedere prevederile art.
37,38 ºi 39 din HGR nr.286/2011 pri-
vind aprobarea Regulamentului –
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, a decis, din motive obiecti-
ve, anularea concursului pentru ocu-
parea post vacant, personal con-
tractual cu funcþie de execuþie în ca-
drul aparatului propriu al Primarului
Comunei Vela: 1 post administrator
– compartimentul Administrativ- stu-
dii medii. Primãria Comunei Vela, ju-
deþul Dolj, va organiza ºi desfãºura
în perioada urmãtoare alte concur-
suri pentru ocuparea postului vacant
mai sus menþionat.

OFERTE DE SERVICI
Caut menajerã pentru apar-
tament în Craiova, de douã
ori pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Angajez domniºoarã cu
permis de conducere. Tele-
fon: 0729/960.870.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi persoa-
nã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

CERERI SERVICIU
ÎNGRIJESC bãtrânã (me-
naj). Telefon: 0760/771.270.
Doresc angajare ca mena-
jerã, îngrijire bãtrâni. Telefon:
0784/590.628.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã 2 camere bucã-
tãrie ºi hol cu utilitãþi. Craio-
va, str. Rãºinari, Nr.91 cu
ieºire în str. Râului nr. 162.
Telefon: 0771/ 723.968
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren Câr-
cea ºi Gara Pieleºti. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200
m, cadastru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Craiova
schimb – apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 9 decembrie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând miere. Telefon: 0762/
256.812.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând televiozor color IVORY
cu telecomandã în bunã sta-
re de funcþionare . Preþ 100
lei. Telefon: 0351/808.490
sau 0740/515.044
Vând televizor Panasonic în
stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat Whirlpo-
ol. Telefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã AB-
ROCKET nou  150 lei. Tele-
fon: 0351/413.276.
Vând porci greutãþi diferite-
ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m - pen-
tru sobe, centrale termice -
D15mm, jgheaburi tablã,
cârlige, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese. Te-
lefon: 0727/884.205.

Presã hidraulicã mase plas-
tice, aragaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele trei cana-
te cu geamuri vopsite. Cie-
lo- 2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Ro-
maneºti- Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei /
kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm, lun-
gime 2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea 60
RON. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã copii pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament douã
camere decomandate, con-
fortabil în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.

Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat, 2 camere deco-
mandate, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Primesc în gazdã o salaria-
tã la bloc, chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/850.986
Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/8
zona Rotonda, mobilat. Preþ
360 Euro negociabil. Tele-
fon: 0746/541.175.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Telefon:
0726/230.679.

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

PIERDERI
Pierdut certificat de membru
eliberat de Colegiul Medici-
lor Dolj cu Nr. DJ. 013.0433,
Dr. TACHE DANIELA – ELI-
SE. Se declarã nul.
PIERDUT Certificat Consta-
tator eliberat de ORC Dolj
aparþinând PFA Prediºcan
Daniela, CUI:25051107,
F16/142/2009. Se declarã
nul.
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Cehia – Muntenegru 27-28, Danemarca – Ungaria 23-19
Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. Cehia 2p, 3. Muntenegru 2p, 4. Ungaria 0p.
Ultima rundã (astãzi): Muntenegru – Ungaria (19:30), Danemarca – Cehia

(21:45; cele douã sunt deja calificate).

Joi searã, în runda finalã a Grupelor A ºi B: Spania (0p) – Slovenia (2p),
SUEDIA (2) – SERBIA (4p) / Germania (2p) – Polonia (0p), OLANDA (2p) –
FRANÞA (4p). Echipele scrise cu majuscule au acces deja în Grupa Principalã II.

GRUPA D

România 22-17 Rusia
Dedu, Ungureanu – portari;

Udriºtoiu (1 gol), Szucs, Geiger (2),
Pintea (2), Buceschi (7), Neagu (7),
Florica, Laslo, Iuganu (2), Zamfir,
Manea (1), Zamfirescu, Chintoan,
Chiper.

Antrenor: Ambros Martin

Utkina, Kalinina – portari; Postno-
va (4), Dmitrieva (3), Sen (2), Vyakhy-
reva (3), Sudakova, Bobrovnikova (1),
Samokhina (2), Makeeva, Zhiliskayte,
Sabirova, Kozhokar (1), Malashenko,
Gorshenina (1), Skorobogatchenko.

Antrenor: Evgeni Trefilov.

În celãlalt meci al grupei, Norvegia a surclasat Croaþia, 34-16.
Clasament

1. Norvegia 2 2 0 0 57-37 4p
2. România 2 1 0 1 43-40 2p
3. Rusia 2 1 0 1 49-48 2p
4. Croaþia 2 0 0 2 42-66 0p
Ultima rundã (astãzi): România – Croaþia (19:30), Norvegia – Rusia (21:45).
În faza urmãtoare, cea a grupelor principale, acced primele trei clasate,

Norvegia ºi Rusia obþinând deja calificarea. Reprezentativele calificate din
aceastã grupã vor forma, alãturi de cele din Grupa C, Grupa Principalã II (se
pãstreazã rezultatele directe).

GRUPA C

Naþionala României a obþinut,
miercuri searã, la Helsingborg, o
victorie de senzaþie în faþa Rusiei,
campioana olimpicã en-titre, scor
22-17 , într-un meci din cadrul
rundei secunde a Grupei D.

Tricolorele au fãcut un meci ex-
traordinar, mai ales în defensivã,
unde a strãlucit, peste toate, goal-
keeper-ul Denisa Dedu, care a în-
cheiat cu un procentaj uluitor, 56%
(22 de mingi salvate din 39 de
aruncãri).

Echipa antrenatã de ibericul Am-
bros Martin a fost în avantaj în pri-
mele minute (1-0, 2-1), iar la sco-
rul de 2-2 (min. 5) au trecut 11
minute fãrã ca Rusia sã marche-
ze, în timp ce România a punctat
de cinci ori: 7-2 (‘16). Campioana
olimpicã s-a apropiat apoi la douã

O izbândã colosalã,  ca ºi  prestaþiaO izbândã colosalã,  ca ºi  prestaþiaO izbândã colosalã,  ca ºi  prestaþiaO izbândã colosalã,  ca ºi  prestaþiaO izbândã colosalã,  ca ºi  prestaþia
goalkeeper-ulu i  Denisa Dedugoalkeeper-ulu i  Denisa Dedugoalkeeper-ulu i  Denisa Dedugoalkeeper-ulu i  Denisa Dedugoalkeeper-ulu i  Denisa Dedu

Desearã (19:30, TVR 2, TVR HD), tricolorele întâlnesc codaºa grupei,
Croaþia, în faþa cãreia, dacã nu vor sã depindã de o victorie a Norvegiei

cu Rusia, trebuie sã nu piardã pentru a accede în grupele principale.

goluri, 9-7 (‘26), iar apoi la unul
singur, 10-9 (‘29), dar la pauzã
România conducea cu 11-9.

Debutul pãrþii secunde a fost
unul dificil pentru românce, care
s-au vãzut egalate (11-11), iar ad-
versarele au avut câteva ºanse de
a trece la conducere. România s-a
apãrat magistral ºi a revenit din nou
la conducere pe tabelã, 16-14
(‘40), scor la care timp de zece
minute niciuna dintre echipe nu a
reuºit sã înscrie. Rusia a reuºit din
nou egalarea, 17-17 (‘53), dar echi-
pa noastrã nu s-a clãtinat ºi a fã-
cut un final remarcabil, marcând
de cinci ori fãrã sã primeascã gol
pânã la expirarea timpului de joc-
.Denisa Dedu (22 de ani) a fost
desemnatã, în mod firesc, cea mai
bunã jucãtoare a meciului. În

câmp, Cristina Neagu ºi Eliza Bu-
ceschi au avut ºi ele o prestaþie
remarcabilã, fiecare perforând bu-
tul advers de câte ºapte ori. A fost
prima victorie în faþa Rusiei, dupã
20 de ani de aºteptare.

Ambros Martin: “Puterea
de echipã este mai presus

decât orice”
Ambros Martin a semnat un

contract pe 4 ani cu Federaþia Ro-
mânã de Handbal, asumându-ºi din
start debutul pe banca tehnicã a
naþionalei feminine cu douã jocuri
oficiale în compania Norvegiei ºi
Rusiei, deþinãtoarele celor trei titluri
importante pe plan internaþional. Cu
campioana mondialã ºi europeanã,
antrenorul spaniol a fost aproape de
un rezultat notabil. Cu Rusia însã
nu a mai ratat, iar debutul lui pe
banca României la un turneu final
tinde sã devinã entuziasmant.

Dupã jocul secund de la Cam-
pionatul European, antrenorul care
pregãteºte în paralel ºi Gyor a evi-
denþiat un aspect ºi mai important
decât victoria ºi implicit cele douã
puncte în Grupa D. A vorbit de
spiritul de echipã. ”Încã mai pu-
tem aduce îmbunãtãþiri, cred cã
putem arãta ºi mai bine. Avem po-
tenþial, dar cel mai important lucru
este spiritul de echipã. Avem ne-
voie de team-spirit. Când acest lu-
cru este aºa cum a fost azi, nu
conteazã cât ratezi, nu mai este
vorba numai de apãrare, de portari.
Puterea de echipã este mai presus
decât orice”, a comentat Ambros
Martin.

În partida cu Rusia au fost lu-

cruri care au mers extraordinar,
cum a fost poarta, apãrarea, cum
echipa s-a bãtut pentru fiecare min-
ge, dar au fost ºi lucruri care nu
au mers în atac, mai ales la mijlo-
cul reprizei a doua. ”Sunt multe
lucruri bune care s-au întâmplat în
acest joc, ca sã vorbim despre as-
pectele care nu au fost plãcute. Cu
Norvegia am fãcut un alt meci bun,
dar nu a fost ziua noastrã. Dacã
un jucãtor nu este într-o formã
foarte bunã, important este ca
echipa sã o suplineascã. Mã uit
doar la lucrurile pozitive”, a decla-
rat Ambros Martin.

Cu cele douã puncte câºtigate
în faþa Rusiei, România se poate
gândi acum la lucruri frumoase în
Suedia, în urmãtoarele zile. Dar
antrenorul spaniol nu face calcule.
”Încerc sã nu mã gândesc la punc-
te, încerc sã mã gândesc la modul
cum putem fi mai buni”, a spus
selecþionerul României, care în fi-
nalul discuþiei cu jurnaliºtii români
prezenþi la Helsingborg, a revenit
la ideea de la care a pornit dupã
partida. ”La meciuri de acest gen

nu este vorba de handbal, este vor-
ba în primul rând de team-spirit”.

Denisa Dedu: ”Poarta a fost
la fel, dar poate am fãcut-o

sã parã mai micã”
La conferinþa de presã, Denisa

Dedu, principala artizanã a victo-
riei României, a arãtat maturitate
în atitudine ºi declaraþii ºi a vorbit,
“la cald”, despre primele impresii
de dupã meciul cu Rusia: ”Poarta
a fost la fel, dar poate am fãcut-o
sã parã mai micã pentru echipa
Rusiei. A fost un meci bun pentru
mine, nu ºtiu dacã a fost meciul
vieþii, probabil cã aºa a fost, dar
important este cã am câºtigat, mã
bucur enorm. Lucrul acesta ne dã
speranþe pentru urmãtorul meci”.

”Victoria cu Rusia a fost o micã
parte a unui cadou, dar sper ca la
sfârºitul campionatului sã le ofe-
rim suporterilor un cadou pe me-
rit. Încã e devreme, prematur sã
discutãm despre aceste lucruri, mai
avem mult de lucrat, de luptat ºi
de câºtigat meciuri”, a declarat
Denisa Dedu.

Marþi
GRUPA A: Paris SG – Ludogoreþ 2-2 (Cavani 61, Di

Maria 90+2 / Misidjan 15, Wanderson 69), FC Basel – Ar-
senal 1-4 (Doumbia 78 / Lucas Perez 8, 16, 47, Iwobi 53).

Clasament: 1. ARSENAL 14p, 2 PSG 12p, 3. Ludogo-
reþ 3p, 4. Basel 2p.

GRUPA B: Dinamo Kiev – Beºiktaº 6-0 (Besedin 9,
Iarmolenko 30 pen., Buyalski 32, D. Gonzales 45+3, Sidor-
ciuk 60, J. Moraes 77), Benfica – Napoli 1-2 (Jimenez 87 /
Callejon 60, Mertens 79).

Clasament: 1. NAPOLI 11p, 2. BENFICA 8p, 3. Beºik-
taº 7p, 4. Kiev 5p.

GRUPA C: Barcelona – Monchengladbach 4-0 (Messi
16, Arda Turan 50, 53, 67), Manchester City – Celtic 1-1
(Iheanacho 8 / Roberts 4).

Clasament: 1. BARCELONA 15p, 2. CITY 9p, 3. Mon-
chengladbach 5p, 4. Celtic 3p.

GRUPA D: Bayern Munchen – Atl. Madrid 1-0 (Le-
wandowski 28), PSV Eindhoven – Rostov 0-0.

Clasament: 1. ATL. MADRID 15p, 2. BAYERN 12p, 3.
Rostov 5p, 4. Eindhoven 2p.

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ULTIMA ETAPÃ
Rezultate complete

Miercuri
GRUPA E: Leverkusen – Monaco 3-0 (Yurchenko 30,

Brandt 48, De Sanctis aut. 81), Tottenham  – ÞSKA Mos-
cova 3-1 (Alli 39, 78, Kane 45+1 / Dzagoev 33).

Clasament: 1. MONACO 11p, 2. LEVERKUSEN 10p,
3 Tottenham 7p, 4. ÞSKA 3p.

GRUPA F: Real Madrid – Dortmund 2-2 (Benzema 28,
Benzema 53 / Aubameyang 61, Reus 88), Legia Varºovia
– Sporting Lisabona 1-0 (Guilherme 30).

Clasament: 1. DORTMUND 14p, 2. REAL 12p, Legia
4p, 4. Sporting 3p.

GRUPA G: Porto – Leicester 5-0 (A. Silva 6, pen. 65,
Corona 26, Brahimi 44, Jota 77), Brugge – Copenhaga 0-
2 (Michele aut. 9, Jorgenssen 17).

Clasament: 1. LEICESTER 13p, 2. PORTO 11p, 3. Co-
penhaga 9p, 4. Brugge 0p

GRUPA H: Juventus – Dinamo Zagreb 2-0 (Higuain
52, Rugani 73), Lyon – Sevilla 0-0.

Clasament: 1. JUVENTUS 14, 2. SEVILLA 11p, 3. Lyon
8p, 4. Zagreb 0p.

Primele douã clasate au acces în optimile de finalã ale competiþiei, în timp ce echipele care au încheiat pe
locul 3 vor continua în 16-ile celeilalte competiþii continentale, Europa League.

DIGI SPORT 1
17:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

ACS Poli Timiºoara – FC Voluntari,
CS U Craiova – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
17:00 – BASCHET (M) – Liga Na-

þionalã: U-BT Cluj – BC SCM Timi-
ºoara / 19:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: HC Dobrogea Sud –
CSM Fãgãraº / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Malaga – Granada.

DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: Anadolu Efes Istanbul – Barce-
lona / 21:45 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Dijon – Marseille.

DIGI SPORT 4
21:45 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: Olympiakos Pireu – Unics Kazan.
DOLCE SPORT 1
17:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

ACS Poli Timiºoara – FC Voluntari,
CS U Craiova – CFR Cluj / 3:00 –
BASCHET SUA/Canada – NBA:
Oklahoma – Houston.

DOLCE SPORT 2
19:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: HC Dobrogea Sud – CSM
Fãgãraº / 21:45 – FOTBAL Spania –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
La Liga: Malaga – Granada.

EUROSPORT 1
12:15, 15:00 – BIATLON (M, F) –

Cupa Mondialã, la Pokljuka (Slove-
nia) / 16:30 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (M) – CM, La Lillehammer (Nor-
vegia) / 21:30 – CICLISM – Cursa de
ºase zile, pe velodrom, la Amsterdam
(Olanda).

EUROSPORT 2
14:00 – SCHI ACROBATIC – Cupa

Mondialã, la Val Thorens (Franþa) /
16:45, 17:45, 20:00 – PATINAJ AR-
TISTIC (M, F) – Grand Prix juniori, la
Marsilia (Franþa) / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Frankfurt –
Hoffenheim.

TVR 2
19:30 – HANDBAL (F) – Campio-

natul European, în Suedia: România
– Croaþia.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – CFR Cluj.
LOOK PLUS
17:00 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – FC Voluntari / 21:45
– FOTBAL Scoþia – Premier League:
Partick Thistle – Celtic.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Steaua 19 11 4 4 26-15 37
2. Viitorul 19 11 3 5 24-17 36
3. Gaz Metan 19 9 7 3 28-18 34
4. Craiova 19 10 3 6 26-20 33
5. CFR Cluj 19 10 6 3 32-16 30
6. Dinamo 19 8 5 6 31-25 29
7. Botoºani 19 7 4 8 23-19 25
8. Pandurii 19 6 6 7 20-24 24
9. Astra 19 6 5 8 19-25 23
10. Voluntari 19 6 4 9 25-27 22
11. CSM Iaºi 19 5 4 10 16-21 19
12. Chiajna 19 4 4 11 10-24 16
13. ASA 19 4 3 12 16-32 9
14. ACS Poli 19 5 4 10 20-33 5

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 20-a

ACS Poli – FC Voluntari, vineri, ora 17
„U” Craiova – CFR Cluj, vineri, ora 20.30
Pandurii – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 16
FC Botoºani – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – ASA, sâmbãtã, ora 20.30
Astra Giurgiu – Steaua, duminicã, ora 20.30
Concordia – Viitorul, luni, ora 20.30

Universitatea Craiova întâlneº-
te astãzi, la Severin, pe CFR Cluj,
iar antrenorul Gigi Mulþescu spu-
ne cã echipa va aborda acelaºi
stil ofensiv ºi contra ardelenilor,
cãrora nu a reuºit sã le marcheze
niciun gol în cele 210 minute dis-
putate în meciurile directe din
campionat ºi Cupa Ligii. De alt-
fel, tehnicianul sperã ca echipa sa
sã obþinã numai victorii în cele
douã meciuri rãmase din campio-

nat ºi în cel din optimile Cupei
României. „Am încheiat o perioa-
dã dificilã, cel puþin în ceea ce
priveºte punctele acumulate. Nu
am pierdut doar puncte, ci ºi ju-
cãtori. Au fost greºeli personale,
ratãri prea multe, decizii de arbi-
traj care ne-au dezavantajat. Am
tras linie, iar acum þintim trei vic-
torii din urmãtoarele trei jocuri.
Cel mai greu, dar ºi cel mai im-
portant este primul dintre ele:
meciul cu CFR Cluj. Este un ad-
versar puternic, care se închide
foarte bine, a demonstrat-o în
cele douã jocuri pe care le-am
susþinut în acest an competiþional
la ei acasã. Noi va trebui sã fim

MulþescuMulþescuMulþescuMulþescuMulþescu:::::
„V„V„V„V„Vom atacaom atacaom atacaom atacaom ataca
din primuldin primuldin primuldin primuldin primul
minut”minut”minut”minut”minut”

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
CFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR Cluj

Severin, stadion: „Municipal”, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov, Kay, Vãtãje-

lu – Zlatinski – Mãzãrache, Bãluþã, Gustavo, Nuno Rocha – Ivan.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Kelic, Dumitraº,
Screciu, Mateiu, Bancu, Vlãdoiu.

CFR Cluj: T. Marc – Tiago Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora –
Gomelt, L. Rus – Al. Pãun, Sorsa, Juan Carlos Ruiz - Bud. Antre-
nor: Vasile Miriuþã. Rezervã: Vâtcã – Horj, Peteleu, Al. Chiriþã,
Tânc, Ene, Omrani.

ªtiinþa joacã în seara aceasta, la Severin, contra CFR-ului,ªtiinþa joacã în seara aceasta, la Severin, contra CFR-ului,ªtiinþa joacã în seara aceasta, la Severin, contra CFR-ului,ªtiinþa joacã în seara aceasta, la Severin, contra CFR-ului,ªtiinþa joacã în seara aceasta, la Severin, contra CFR-ului,
echipã cãreia n-a reuºit sã-i dea gol în cele 210 minuteechipã cãreia n-a reuºit sã-i dea gol în cele 210 minuteechipã cãreia n-a reuºit sã-i dea gol în cele 210 minuteechipã cãreia n-a reuºit sã-i dea gol în cele 210 minuteechipã cãreia n-a reuºit sã-i dea gol în cele 210 minute

disputate în meciurile directe din campionat ºi Cupa Ligiidisputate în meciurile directe din campionat ºi Cupa Ligiidisputate în meciurile directe din campionat ºi Cupa Ligiidisputate în meciurile directe din campionat ºi Cupa Ligiidisputate în meciurile directe din campionat ºi Cupa Ligii
performanþi ºi exacþi pentru a ne
apropia victoria. Am avut de pa-
tru ori ºansa sã trecem pe primul
loc ºi nu am fructificat-o. Eu nu
cred în misticisme, în blesteme, ci
în muncã ºi randament. Este o
presiune pe care noi ne-am cre-
at-o, aceea de a fi în frunte. ªi
vineri, cu CFR, vom continua ace-
laºi stil de joc, vom ataca din pri-
mul minut, mai ales cã este o pro-
misiune fãcutã suporterilor, ace-

ea de a evolua ofensiv“ a spus
Mulþescu. Acesta nu se va
baza în meciul cu CFR pe Acka
ºi Madson, accidentaþi, ºi pe
Rambe, care a primit 6 etape
de suspendare. De partea cea-
laltã, Miriuþã nu va conta pe
Filipe Nascimento ºi Nouvier,
ambii suspendaþi.

Zlatinski:
„La Stoicikov
mã aºtept la
orice, dar nu
ºi la Hagi!”

Hristo Zlatinski spune cã nu se

aºtepta la o asemenea reacþie din
partea lui Gicã Hagi, la finalul
partidei dintre Viitorul ºi Univer-
sitatea, deoarece . „Am fost sur-
prins de modul cum s-a compor-
tat Hagi la meciul de la Ovidiu,
mã aºteptam ca el sã calmeze
spiritele. În schimb, în cazul lui
Stoicikov este altceva, la el te poþi
aºtepta la orice, are alt tempera-
ment” a spus mijlocaºul bulgar.

Zlatinski a jucat în Liga Cam-
pionilor cu Ludogoreþ Razgrad ºi
sperã sã evolueze în aceastã com-
petiþie ºi cu Universitatea. „Va fi
o partidã dificilã cu CFR Cluj, dar
nu luãm în considerare decât va-
rianta victoriei, altã opþiune nu
avem. V-am spus încã de la pri-
ma mea conferinþã cã am venit
aici, la Craiova, pentru a juca în
Liga Campionilor. Eu nu simt pre-
siune într-un astfel de joc, ºi con-
sider cã nici coechipierii mei. Sunt
jucãtori buni, avem încredere unii
în alþii. Vrem sã obþine maxim din
urmãtoarele douã jocuri din cam-
pionat ºi calificarea în urmãtoa-
rea fazã a Cupei României. Pen-
tru mine nu este important sã
marchez, ci sã ajut Universitatea
Craiova sã câºtige” a spus cel
alintat „Zlatan” în Bãnie.

Ivan: „Va fi meci
greu cu CFR, dar
putem bate orice
echipã”

Golgheterul Craiovei din acest
sezon, Andrei Ivan, a prefaþat dis-
puta cu CFR Cluj: „Suntem ca-
pabili sã câºtigãm cu orice echi-
pã a campionatului, aºadar ºi cu
CFR Cluj. Totodatã, suntem con-
ºtienþi cã va fi un meci greu, au
jucãtori valoroºi, nu degeaba sunt
în prima parte a clasamentului. În
ceea ce mã priveºte, joc oriunde
îmi cere antrenorul, mã simt bine

oriunde în linia ofensivã. Nu mã
gândesc acum la vreun transfer.
Îmi doresc sã joc cu Universita-
tea în cupele europene, sã reali-
zez ceva aici, apoi sã plec afa-
rã“.

Rambe,
indezirabil
la Universitatea

Conducãtorii ªtiinþei au dema-
rat tratativele pentru rezilierea
contractului cu Rambe, dupã in-
cidentele de la meciul cu Viitorul,
în urma cãrora atacantul a primit
o suspendare de ºase etape. „Nu

ne-a cãzut bine deloc, fiindcã noi
suntem pe primul loc într-un cla-
sament fair-play, al cartonaºelor
primite. Rambe este jucãtorul
nostru ºi nu vrem sã îl abando-
nãm, dar ne dezicem de atitudi-
nea lui. Nu trebuia sã rãspundã,
chiar dacã a fost provocat. Nu e
în regulã, iar din punct de vedere
fotbalistic el a primit pedeapsa.
Este în afara lotului din cauza
acestei pedepse. În acelaºi timp,
conducerea a demarat discuþiile
cu el pentru rezilierea contractu-
lui”, a afirmat antrenorul Gigi
Mulþescu.
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