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-  Popescu, acasã nu scoate
un cuvânt, afarã, însã, cu prie-
tenii, nimeni n-apucã sã spunã
o vorbã.

Poliþiºtii specializaþi în investigaþii criminale din cadrul IPJ Dolj
au reuºit, în cursul zilei de luni, sã recupereze ºi sã ridice în, ve-
derea cercetãrilor, 49 monede antice ºi douã brãþãri alcãtuite din
monede antice. O parte din monede, mai exact 25 dintre ele, fuse-
serã scoase la vânzare de un craiovean de 27 de ani pe Internet,
cu 1.200 de lei, iar poliþiºtii, dupã ce le-au recuperat, au descins ºi
la locuinþa acestuia. Acum toate bunurile urmeazã sã fie experti-
zate, iar tânãrul este cercetat penal.
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Nicolas Sarkozy:
O poveste extrem
de încurcatã, cu
morala ei!

Dupã doi ani ºi jumãtate de an-
chetã ºi tracasare în exces, fostul
preºedinte al Franþei, Nicolas Sar-
kozy, a fost trimis în judecatã în
„dosarul Bygmalion”, construit pe
probele administrate, în cazul fi-
nanþãrii ilegale a campaniei electo-
rale din 2012. Când a ºi pierdut în
faþa actualului preºedinte. Nicolas
Sarkozy a anunþat cã va face apel,
întrucât doar unul dintre judecã-
torii de instrucþie, de la departa-
mentul financiar – Serge Tournai-
re – a semnat la 3 februarie a.c.
ordonanþa de trimitere în judeca-
tã, nu ºi cel de al doilea judecãtor
– Renaud Van Ruymbeke.

România totRomânia totRomânia totRomânia totRomânia tot
cautã un proiectcautã un proiectcautã un proiectcautã un proiectcautã un proiect
unitar de þarãunitar de þarãunitar de þarãunitar de þarãunitar de þarã

Centenarul Marii Unirii este
la fereastra caselor noastre.
Timpul se scurge inexorabil
spre un viitor al cãrui cadran
social-politic este în plin pro-
ces de edificare. Suntem mai
puþini în graniþele României, cu
4-5 milioane. Statisticile cu va-
lenþe economice ne livreazã
optimism, dar sunt purecate
riguros de termenii negativi.
Spiritul combativ a renãscut în
mintea multora dintre noi ºi,
graþie unor lideri actuali, este
lucrat ºi verificat la nivel de
„vocea strãzii”.

„Dragobete„Dragobete„Dragobete„Dragobete„Dragobete
cu desCÂNTEC”cu desCÂNTEC”cu desCÂNTEC”cu desCÂNTEC”cu desCÂNTEC”,,,,,
pentru craioveniipentru craioveniipentru craioveniipentru craioveniipentru craiovenii
iubitori de folcloriubitori de folcloriubitori de folcloriubitori de folcloriubitori de folclor
ºi tradiþiiºi tradiþiiºi tradiþiiºi tradiþiiºi tradiþii

2016: Craiova, gazda Olimpia-
dei Naþionale de Astronomie

2017: Craiova,2017: Craiova,2017: Craiova,2017: Craiova,2017: Craiova,
cu spatelecu spatelecu spatelecu spatelecu spatele
la Olimpiadala Olimpiadala Olimpiadala Olimpiadala Olimpiada
de Astronomie?!de Astronomie?!de Astronomie?!de Astronomie?!de Astronomie?!
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Direcþia Juridicã a CSM:
Dacã Parlamentul respinge
prin lege OUG 14,
ordonanþa 13 intrã în vigoare
Direcþia Juridicã a CSM a constatat cã

cererea de avizare a OUG 14 prin care s-a
abrogat ordonanþa de modificare a codu-
rilor a rãmas fãrã obiect, având în vedere
cã a fost deja adoptatã ºi publicatã în
Monitorul Oficial. Pe de altã parte, în
punctul de vedere înaintat plenului CSM,
Direcþia Juridicã atrage atenþia cã dacã
Parlamentul respinge prin lege ordonan-
þa de abrogare OUG 13 intrã în vigoare.
Juriºtii CSM fac referire la alin. (3), art. 64
din Legea nr. 24/2000, potrivit cãruia “ab-
rogarea unei dispoziþii sau a unui act nor-
mativ are caracter definitiv. Nu este ad-
mis ca prin abrogarea unui act de abroga-
re anterior sã se repunã în vigoare actul
normativ iniþial. Fac excepþie prevederile
din ordonanþele Guvernului care au pre-
vãzut norme de abrogare ºi au fost respin-
se prin lege de cãtre Parlament”. Astfel,
precizeazã Direcþia Legislaþie, “în cazul în
care Parlamentul nu aprobã OUG nr. 14/
2017 , OUG nr. 13/2017 îºi va produce efec-
tele în integralitate”

Comisiile juridice au avizat
favorabil iniþiativa referendumului
propus de preºedinte
Comisiile juridice au dat aviz favorabil,

ieri, în unanimitate, iniþiativa preºedinte-
lui Iohannis de a organiza un referendum
privind continuarea luptei anticorupþie,
cu recomandarea ca întrebarea care va fi
pusã sã respecte Constituþia, deciziile
CCR ºi recomandãrile Comisiei de la Ve-
neþia. Preºedintele Comisiei juridice, de-
putatul PSD Eugen Nicolicea, a atras aten-
þia pe parcursul dezbaterii asupra efecte-
lor pe plan internaþional ale referendu-
mului, fãcând trimitere la Convenþia Naþi-
unilor Unite împotriva corupþiei de la New
York transpusã în legislaþie de România.
La rândul sãu, senatorul PSD ªerban Ni-
colae a declarat sã susþine avizul favora-
bil, însã, în opinia sa nu este necesar refe-
rendumul propus de preºedintele Iohan-
nis. Nicolae a susþinut cã nu ar face bine
ca România sã arate “opiniei publice mon-
diale” cã cineva se împotriveºte corup-
þiei. Senatorul PNL Alina Gorghiu a susþi-
nut cã “ideea de cost invocatã în Comisia
juridicã nu îºi are rostul”, afirmând cã a
amesteca costurile cu o problemã care
þine de democraþia din România este “ne-
serios”. În replicã, ªerban Nicolae a sus-
þinut cã, în bugetul pentru anul 2017, nu
au fost prevãzute costurile pentru orga-
nizarea referendumului propus de Klaus
Iohannis, iar susþinãtorii iniþiativei preºe-
dintelui ar fi trebuit sã facã acest demers.
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Preºedintele României s-a adresat
Parlamentului, ieri, la prânz, aºa cum
solicitase. Klaus Iohannis a fost întâm-
pinat, la sosirea la Parlament, de doi vi-
cepreºedinþi ai Camerelor aparþinând
opoziþiei, Cãtãlin Predoiu (PNL –  Ca-
mera Deputaþilor), respectiv Mihai Go-
þiu (USR – Senat) ºi nu cum este cutu-
ma, de preºedinþii celor douã camere:
Dragnea ºi Tãriceanu.

Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat cã, în actuala crizã, retragerea OUG
13 ºi “eventuala demitere chinuitã a
unui ministru” este prea puþin ºi alege-
rile anticipate sunt “prea mult”. Preºe-
dintele le-a spus parlamentarilor: “Aþi
câºtigat acum, guvernaþi!” ºi a spus
cã România are nevoie de un guvern
puternic, “care lucreazã transparent,
predictibil ºi nu noaptea, pe furiº”. Dupã acest
moment, parlamentarii PSD au pãrãsit sala.
“Aþi obosit deja? Ghinion”, a spus preºedinte-
le. Preºedintele a mai spus cã, dacã PSD nu
rezolvã actuala crizã, va convoca consultãri la
Cotroceni pentru gãsirea unor soluþii.

Iohannis, despre PSD: O ciudatã strategie
de tip kamikaze, în coliziune
cu o parte a societãþii

Preºedintele Klaus Iohannis a spus ieri, în
plenul Parlamentului, cã Partidul Social De-
mocrat trebuie sã vinã cu o soluþie pentru re-
zolvarea problemei generate de OUG de mo-
dificare a Codurilor Penale. “Sute de mii de
români protesteazã în stradã. Naþiunea e în
alertã, e vie, e atentã ºi e foarte nemulþumitã.
O importantã realizare sociologicã realizatã în
ultimele trei zile, aratã cã aproape 80% dintre
români considerã cã þara merge în direcþia
greºitã”, a spus preºedintele.

Mai mult, Iohannis a þinut sã sublinieze cã
îi felicitã pe cei care au participat la proteste.
„Imaginea aceea splendidã din Piaþa Victoriei
cu telefoanele iluminate, cred cã o ºtiþi cu
toþii. Iatã, când politicienii au încercat sã ducã
democraþia în coridoarele întunecate, româ-
nii au ieºit în stradã ºi au readus lumina în

Preºedintele CCR Valer Dornea-
nu a anunþat, ieri, cã legea care ar
fi permis persoanelor cu credite în
franci elveþieni sã-ºi converteascã
în lei datoria la bãnci, a fost decla-
ratã neconstituþionalã deoarece în-
calcã principiul bicameralismului.
“Nu se poate face conversie la data
la care s-a luat creditul. Soluþia la
data încheierii contractelor e gre-
ºitã. Principalul motiv pentru care
am respins aceastã lege e încãlca-
rea principiului bicameralismului”,
a anunþat Dorneanu. 

Potrivit preºedintelui CCR, Cur-
tea Constituþionalã a admis excep-

Iohannis,  discurs în Parlament în absenþa PSDIohannis,  discurs în Parlament în absenþa PSDIohannis,  discurs în Parlament în absenþa PSDIohannis,  discurs în Parlament în absenþa PSDIohannis,  discurs în Parlament în absenþa PSD
„Retragerea ordonanþei 13 ºi eventual demiterea chinuitã a unui ministru este prea puþin. Alegeri anticipate sunt prea mult”

procesul democratic. Democraþia trebuie þi-
nutã vie, democraþia trebuie apãratã zi de zi,
revigoratã! Democraþia nu este niciodatã de
la sine înþeleasã ºi pentru multã democraþie
este nevoie de multã educaþie, ºi îi felicit pe
pãrinþii care ºi-au dus copiii în Piaþa Victoriei
pentru o lecþie autenticã de democraþie!”, a
mai spus Iohannis.

“Cu o ciudatã strategie de tip kamikaze, a
intrat în coliziune frontalã cu o parte însem-
natã a societãþii româneºti. A promis în cam-
panie ceva ºi în primele zile s-a apucat de alt-
ceva. Pofta ce aþi poftit, grija ce aþi avut-o, se
pare cã nu a fost cea declaratã în campanie.
Nu prosperitatea poporului român a fost pri-
ma prioritate. Grija primã a fost sã vã ocupaþi
de dosarele penalilor ºi românii sunt indignaþi
ºi revoltaþi. Asta e situaþia, unii mulþumiþi, unii
nemulþumiþi”, a mai spus Iohannis.

ªeful statului a arãtat cã o soluþie pentru re-
zolvarea crizei trebuie sã vinã din partea majo-
ritãþii parlamentare.”Ce facem? Care sunt solu-
þiile? Care este marja de manevrã pentru a ieºi
din acest impas? Retragerea ordonanþei 13 ºi
eventual retragerea chinuitã a unui ministru este,
cu certitudine, prea puþin. Alegeri anticipate
sunt, în aceastã fazã, prea mult. Asta este mar-
ja de manevrã. Cine trebuie sã vinã cu soluþia?

Pãi cine a creat problema, PSD-ul”, le-a
transmis Iohannis parlamentarilor.

Aþi câºtigat, acum guvernaþi
ºi legiferaþi, dar nu oricum!

Preºedintele Klaus Iohannis le-a
transmis parlamentarilor puterii, cã þara
are nevoie de un Executiv transparent,
care guverneazã “la lumina zilei”, nu “pe
furiº”. “Preºedinþii celor douã Camere
(...) încearcã sã acrediteze în spaþiul pu-
blic ideea cã eu nu aº digera rezultatul
votului ºi cã eu aº încerca sã fac ceva
ca sã întorc acest rezultat, ºi afirmã în
spaþiul public cã aº dori rãsturnarea gu-
vernului legitim. Nu! Fals! Aþi câºtigat,
acum guvernaþi ºi legiferaþi, dar nu ori-
cum! Nu oricum! România are nevoie
de un guvern puternic, nu de un guvern

care cu sfialã executã ordinele de la partid.
România are nevoie de un guvern care lucrea-
zã transparent, care guverneazã predictibil, la
lumina zilei, nu noaptea, pe furiº. Legiferaþi
pentru România, daþi legi bune pentru Româ-
nia, nu pentru un grup de politicieni cu pro-
bleme! Conduceþi, cei care aþi câºtigat alege-
rile, dar conduceþi responsabil”, a transmis pre-
ºedintele în plenul Parlamentului.

ªeful statului a fãcut referire la aºteptãrile
românilor, dar ºi la cele ale partenerilor inter-
naþionali ai þãrii. “Sunt mari aºteptãri din par-
tea societãþii. Lumea v-a votat, fiindcã v-a cre-
zut. Ce aþi promis, faceþi! Sunt mari aºteptãri
din partea mediului economic. E nevoie de o
guvernare ºi de o legiferare transparentã, pre-
dictibilã, sustenabilã. Nu vã bateþi joc de Ro-
mânia! Suntem într-o situaþie macroeconomi-
cã foarte bunã. Nu puneþi România în dificul-
tate! Pãstraþi trendul ascendent! Pãstraþi creº-
terea economicã! Sunt aºteptãri mari de la
partenerii noºtri internaþionali. România este o
þarã stabilã, puternicã în regiune. Am luptat,
am legiferat ºi am guvernat timp de mulþi ani
în aºa fel încât România sã devinã parte pu-
ternicã din NATO, din Uniunea Europeanã.
Lumea are mari aºteptãri de la noi. Sã nu-i
dezamãgim!”, a spus Iohannis.

Legea privind conversia creditelor în franci elveþieni,
la cursul istoric, declaratã neconstituþionalã de CCR

þia de neconstituþionalitate ºi a sta-
bilit cã legea este neconstituþiona-
lã cel puþin din douã mari motive.
Primul menþionat de Dorneanu þine
de „încãlcarea gravã a principiului
bicameralismului” în sensul cã în-
tre propunerea legislativã care a
început la Senat ºi pânã la actul
adoptat de Camera decizionalã
existã o diferenþã substanþialã. „Se-
natul a adoptat legea în formula pe
care au redactat-o iniþiatorii, iar la
Camera Deputaþilor au fost modi-
ficate practic aproape toate artico-
lele”, a spus Dorneanu. Al doilea
motiv þine de faptul cã CCR a con-

siderat cã soluþia pe care a adop-
tat-o Camera Deputaþilor, de re-
conversie la data încheierii con-
tractului, este greºitã ºi nu cores-
punde nici unor directive europe-
ne. „Aici, instanþele urmeazã sã
aplice ºi principiul impreviziunii pe
care l-am dezvoltat la celelalte de-
cizii”, a spus Dorneanu.

O decizie era aºteptatã încã din
noiembrie 2016, dar a fost amâ-
natã de judecãtorii Curþii Consti-
tuþionale pentru 18 ianuarie ºi, apoi,
pentru 7 februarie 2017. Sesiza-
rea a fost trimisã de Guvernul lui
Dacian Cioloº la Curte pe 24 oc-
tombrie, dupã adoptarea de cãtre
Parlament a legii care prevede con-
versia creditelor în franci elveþieni
la cursul istoric. Dacian Cioloº,
care era premier la acea datã, a
precizat cã Executivul a atacat le-
gea la CCR pentru clarificãri, nu
pentru cã este împotriva ei.

Conform ultimelor date ale Bãn-
cii Naþionale a României, în toam-
na anului trecut existau circa
40.000 de contracte de împrumut
în franci elveþieni. Situaþia tensio-
natã din România a creat o fluc-

tuaþie a monedei naþionale în ra-
port cu principalele valute. Clau-
diu Cazacu, analistul-ºef al XTB
România a precizat, pentru ME-
DIAFAX, cã cei mai afectaþi de
aceste variaþii sunt cei care au cre-
dite în valutã.

Reamintim faptul cã, francul
elveþian a închis anul 2016 la o
paritate de 4,1998 lei, atingând ieri,
7 februarie, valoarea de 4,2139 lei.
În 2015, valoarea medie anualã a
monedei elveþiene a fost de 4,1684
de lei pentru un franc, dupã ce în
2014 BNR cota un franc elveþian
la 3,6592 de lei. Pe de altã parte,
sãptãmâna trecutã, Raiffeisen Bank
a fãcut o ofertã clienþilor care do-
resc sã converteascã în lei credi-
tele în franci elveþieni, anunþând un
discount de 25% din sold. Banca
a precizat cã sunt eligibili clienþii
cu un grad de îndatorare a familiei
de peste 60%. Anterior, Raiffeisen
Bank lansase o altã ofertã, prin
care, clienþii obþineau pe loc o re-
ducere de 10% ºi încã 5% în ur-
mãtorii doi ani. Oferta era însã
valabilã doar pentru clienþii cu un
grad de îndatorare de peste 65%.
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Nicolas Sarkozy: O poveste extrem de încurcatã, cu morala ei!Nicolas Sarkozy: O poveste extrem de încurcatã, cu morala ei!Nicolas Sarkozy: O poveste extrem de încurcatã, cu morala ei!Nicolas Sarkozy: O poveste extrem de încurcatã, cu morala ei!Nicolas Sarkozy: O poveste extrem de încurcatã, cu morala ei!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã doi ani ºi jumãtate de anchetã ºi
tracasare în exces, fostul preºedinte al
Franþei, Nicolas Sarkozy, a fost trimis în
judecatã în „dosarul Bygmalion”, construit
pe probele administrate, în cazul finanþãrii
ilegale a campaniei electorale din 2012.
Când a ºi pierdut în faþa actualului preºe-
dinte. Nicolas Sarkozy a anunþat cã va face
apel, întrucât doar unul dintre judecãtorii
de instrucþie, de la departamentul financiar
– Serge Tournaire – a semnat la 3 februa-
rie a.c. ordonanþa de trimitere în judecatã,
nu ºi cel de al doilea judecãtor – Renaud
Van Ruymbeke. Alãturi de Nicolas Sarko-
zy sunt trimise în judecatã alte 13 persoa-
ne. Bãtãlia procedurilor poate fi, în conti-
nuare, lungã, din cauza absenþei unei vi-
ziuni comune a celor doi judecãtori, fapt
rarisim, prefaþând un eventual proces. Se
vorbeºte de vendetã, dar ºi de onorabilita-
te. Invocat este ºi un posibil complot. Re-

tras din viaþa politicã, dupã înfrângerea sa
la „alegerile primare” ale dreptei, Nicolas
Sarkozy nu a încheiat, însã, conturile judi-
ciare. În esenþã este vorba de cheltuirea
suplimentarã a sumei de 20 de milioane
euro, în condiþiile autorizãrii unui plafon
de doar 22,5 milioane. Prin expertize ºi
contraexpertize, judecãtorul Serge Tour-
naire a reþinut suma totalã de 42 de milioa-
ne. Consiliul Constituþional, care de fapt a
dat semnalul la întreaga tevaturã, invalida-
se conturile de campanie pentru o depãºi-
re estimatã la cel puþin 500.000 de euro.
Nicolas Sarkozy a þinut, potrivit consem-
nãrilor din presã, 44 de mitinguri electora-
le, între lunile ianuarie ºi mai 2012, ºi iniþi-
al a avut „statutul de martor asistat”, în
discuþie fiind vorba de un cumul de infrac-
þiuni (uz de fals, înºelãciune, abuz de în-
credere), magistraþii distingând mai multe
niveluri de responsabilitate: palierul condu-

cerii firmei Bygmalion, apoi oficialii UMP
(fostul partid al lui Nicolas Sarkozy), pa-
lierul staff-ului de campanie ºi, în final, cel
al candidatului. În materia finanþãrii cam-
paniilor electorale, politicienii francezi au
un plus de experienþã, dacã ne raportãm la
ai noºtri, ºi tocmai plecând de la o aseme-
nea prezumþie Nicolas Sarkozy a fost dez-
avantajat, anchetatorii nereþinându-i în
schimb faptul cã ar fi dispus, participat sau
confirmat anumite plãþi. Cu alte cuvinte,
nu este învinuit de comiterea infracþiunilor
enunþate, ci doar de „complicitate”. Dez-
acordul dintre cei doi judecãtori francezi,
cu o bunã imagine publicã, Serge Tournai-
re ºi Renaud Van Ruymbeke, este speculat
de avocatul lui Nicolas Sarkozy, Thierry
Herzog. Povestea Bygmalion, ºicanatoare
de-a dreptul pentru fostul preºedinte al
Franþei, este una încurcatã. Spre lauda sa,
succesorul lui Nicolas Sarkozy, nu a evo-

cat în nicio împrejurare „încurcãturile cu
justiþia”, adicã nu a fost botezat „penal”,
deºi mai este agãþat într-o anchetã legatã
de o posibilã finanþare ocultã a campaniei
electorale din 2007 de fostul lider libian,
Mouammar Gaddafi, ºi în aºa-numita „afa-
cere Azibert”, un trafic de influenþã înge-
mãnat cu o violare a secretului profesio-
nal, magistratului Gilbert Azibert promi-
þându-i-se în schimbul unor informaþii de
la un dosar la care avea acces un post în
Monaco. În fine... afacerea sondajelor plã-
tite de Palatul Elysee. Ce ar merita reþi-
nut, din toatã povestea, care inundã presa
din Hexagon: Nicolas Sarkozy a fost unul
din liderii importanþi ai Europei. Asta îºi
aminteºte toatã lumea. Împreunã cu An-
gela Merkel creaserã ceea ce ziariºtii de-
numeau „Merkozy”, adicã un tandem de-
cizional, de luat în seamã, la nivelul UE.
ªi, într-o zi, totul s-a nãruit...

„Taxa pe paraginã”, cum a în-
ceput sã fie cunoscutã în me-
dia, a fost introdusã din 2015,
odatã cu noile prevederi din Co-
dul Fiscal. Unele municipalitãþi,
printre care Clujul, au decis sã
o aplice imediat, altele – precum
Timiºoara – le vor aplica din
2018. Primãria Craiova a decis
sã lase un termen de un an
(2016) fãrã sã aplice o supra-
impozitare, dar avertizându-i pe
proprietari sã profite de acest
timp ºi sã-ºi facã lucrãrile de ri-
goare, fiindcã anul urmãtor vor
fi taxaþi în plus. La sfârºitul lui
2016, când s-a votat cuantumul
taxelor ºi impozitelor pe 2017,
Primãria Craiova a anunþat ºi in-
troducerea taxei respective, care

Craiovenii care nu îºi îngrijesc proprietãþile se pot trezi, de
acum, cu o notificare din partea Primãriei prin care vor fi

avertizaþi sã ia mãsuri, în caz contrar riscã o majorare a impozi-
tului cu 500%. Consilierii municipali au votat criteriile dupã
care se întocmeºte expertiza clãdirilor ºi terenurilor ºi se va

trece acum, conform procedurii, la identificarea ºi apoi sesizarea
proprietarilor de clãdiri sau terenuri cu aspect neîngrijit.

înseamnã o majorare cu 500%
a impozitului dacã este vorba de
o proprietate neîngrijitã.

Consilierii au votat
în unanimitate criteriile

Al doilea pas a fost fãcut în
luna ianuarie. În prima ºedinþã a
CLM Craiova pe anul 2017, mu-
nicipalitatea a venit cu un nou
proiect de hotãrâre, în comple-
tarea primului, prin care a pro-
pus criteriile de încadrare în ca-
tegoria clãdirilor ºi terenurilor
neîngrijite. Propunerea a fost
votatã în unanimitate de aleºii lo-
cali, urmând ca, de acum, supra-
taxa de 500% pe clãdirile lãsate
în paraginã sã înceapã sã fie apli-
catã. Dar nu înainte de a fi con-

stituitã ºi comisia specialã, în ca-
drul Primãriei, care sã se ocupe
de evaluarea proprietãþilor, clãdiri
ºi terenuri, aceasta fiind al trei-
lea ºi ultim pas în acest sens.

Poliþiºtii locali, trimiºi
sã identifice dãrãpãnãturile
Potrivit regulamentului, se va

începe cu inventarierea imobile-
lor cu aspect neîngrijit, care se
va face de cãtre Poliþia Localã
Craiova. Dupã ce vor fi identifi-
cate casele, proprietarii lor vor
fi notificaþi sã ia mãsuri cu tere-
nul sau locuinþa, dupã caz. Dacã
în perioada respectivã, proprie-
tarul va solicita ºi va obþine o
autorizaþie de construcþie de la
Primãrie în vederea reparãrii con-
strucþiei sau a împrejmuirii, au-
toritãþile spun cã se considerã cã
a început demersurile oficiale de
refacere a proprietãþii ºi nu mai
poate fi sancþionat.

Suprataxa se întoarce,
iar, la aleºii locali

Dacã proprietarul nu a între-
prins nimic în perioada care i s-a
lãsat la dispoziþie – care nu tre-

buie sã depãºeascã un an –, ca-
zul sãu ajunge pe masa comisiei
din cadrul Primãriei, care stabi-
leºte, pe baza criteriilor, cât de
neîngrijitã este proprietatea ºi,
prin urmare, dacã va fi sau nu
amendatã pe cota suplimentarã.
Dupã ce va analiza, comisia va
întocmi o documentaþie pentru

fiecare casã în parte ºi o va su-
pune votului consilierilor muni-
cipali. Hotãrârea Consiliului Lo-
cal reprezintã, potrivit Primãriei
Craiova, titlul de creanþã în baza
cãruia se trece la procedura de
impozitare de cãtre inspectorii
Direcþiei de Taxe ºi Impozite.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În prezenþa col. Mihai Guþã,
ºeful Direcþiei Pregãtire pentru In-
tervenþie ºi Rezilienþa Comunitã-
þilor – reprezentant al Inspectora-
tului General pentru Situaþii de Ur-
genþã, Nicolae Sorin Rãducan –
prefectul judeþului Dolj, Cosmin
Vasile – vicepreºedintele Consiliu-
lui Judeþean, Mihail Genoiu – vi-
ceprimar cu atribuþii de primar al
municipiului Craiova, precum ºi a
reprezentanþilor structurilor de-
concentrate ale Ministerului Afa-
cerilor Interne, ieri, la sediul In-
spectoratului pentru Situaþii de

Reamintim cã, pe 12 ianuarie
a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, au efectuat 34 de percheziþii,
în Craiova ºi alte localitãþi din ju-
deþul Dolj (între care Cârcea ºi
Iºalniþa), la locuinþele unor persoa-
ne bãnuite de trafic de droguri de
mare risc ºi constituirea unui grup
infracþional organizat. Nu mai pu-
þin de 30 de mandate de aducere
au fost puse în executare, persoa-
nele depistate fiind conduse la au-
dieri, în vederea dispunerii mãsu-
rilor legale.

Între cei „sãltaþi” de oamenii le-
gii a fost ºi Andrei Lazãr, fiul jude-

Arest prelungit pentru Andrei Lazãr ºi ceilalþi
opt inculpaþi acuzaþi de trafic de droguri

Andrei Lazãr ºi ceilalþi opt complici ai sãi, ajunºi dupã
gratii luna trecutã pentru trafic de droguri, rãmân în spate-
le gratiilor încã 30 de zile. Judecãtorii Tribunalului Dolj au
prelungit, luni, 6 februarie a.c., mãsura arestãrii preventive
a inculpaþilor, hotãrârea putând fi contestatã la Curtea de
Apel Craiova.

Cadrele ISU Dolj, o medieCadrele ISU Dolj, o medieCadrele ISU Dolj, o medieCadrele ISU Dolj, o medieCadrele ISU Dolj, o medie
de 28 de intervenþii pe zi în 2016de 28 de intervenþii pe zi în 2016de 28 de intervenþii pe zi în 2016de 28 de intervenþii pe zi în 2016de 28 de intervenþii pe zi în 2016

La sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj a avut
loc, ieri, prezentarea raportului de evaluare
a activitãþii desfãºurate  în anul 2016 de ca-
drele unitãþii. Acestea au intervenit în peste
10.000 de cazuri, pe parcursul anului trecut,

la incendii, inundaþii, evenimente publice,
rezultând o medie de 28 de intervenþii pe zi,
ºi, din nefericire, 6 persoane ºi-au pierdut
viaþa în cele peste 1.100 de incendii înregis-
trate. Au fost însã ºi zeci de persoane salva-
te de intervenþiile cadrelor ISU Dolj.

Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj
a avut loc analiza activitãþii desfã-
ºurate în anul 2016.

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
(ISU) Dolj este parte componen-
tã a forþelor de protecþie ale Sis-
temului de securitate ºi apãrare
naþionalã, activitatea fiind canali-
zatã pe prevenirea ºi gestionarea
situaþiilor de urgenþã. În anul 2016,
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj
a gestionat 10.188 acþiuni de in-
tervenþie ºi a rãspuns la solicitãri-

le cetãþenilor (în medie 28 pe zi),
comparativ cu anul 2015 numã-
rul acestora crescând cu 11%. În
cele mai multe cazuri, 1.139 la
numãr, a fost vorba despre incen-
dii; 22 intervenþii au vizat asisten-
þa persoanelor; 123 intervenþii pen-
tru protecþia comunitãþilor; 222
alte situaþii de urgenþã (inundaþii,
misiuni pirotehnice, fenomene
meteo periculoase, evenimente
publice), iar în alte 8.782 de si-
tuaþii au intervenit cadrele
SMURD.
ªase persoane au pierit în
incendii anul trecut

Cele mai multe incendii, 55%,
au afectat vegetaþie uscatã, 33%
au izbucnit la locuinþe ºi proprie-
tãþi individuale, 3% au afectat blo-
curi de locuit ºi 9% s-au produs
la alte obiective (construcþii, de-
pozite, pãduri, culturi agricole).
Incendiile produse în 2016 în zona
de competenþã a ISU Dolj au fost
generate, în principal, de focul
deschis (54%), instalaþii electrice
defecte sau improvizate (13%),
fumat (10%) ºi acþiuni intenþiona-
te (5%). Cu toate eforturile între-
prinse, în urma incendiilor produ-
se 6 persoane au decedat, iar alte
6 au suferit diferite traume. Ra-

portat la anul 2015, a scãzut atât
numãrul persoanelor decedate (9
în anul 2015), cât ºi numãrul per-
soanelor rãnite (13 în anul 2015).
În schimb, pe timpul intervenþii-
lor au fost salvate 41 de persoane
(37 adulþi ºi 4 copii), faþã de anul
2015, când au fost salvate 32 de
persoane (24 adulþi ºi 8 copii).
O medie de 24 intervenþii pe zi
ale cadrelor SMURD

Serviciul Mobil de Urgenþã, Rea-
nimare ºi Descarcerare (SMURD)
a intervenit, în medie, la 24 cazuri
pe zi, fiind asistate 9.064 persoa-
ne, dintre care 7.855 adulþi ºi 1.209
copii. Faþã de anul 2015, a crescut
atât numãrul cazurilor de urgenþã
la care au participat echipajele
SMURD (cu 11%), cât ºi numãrul
persoanelor asistate (cu 13%), pes-
te 83% din intervenþii reprezentând
asistenþã medicalã de urgenþã.

În anul 2016, specialiºtii In-
specþiei de Prevenire au fãcut
1.589 controale, în timpul cãro-
ra au fost constatate 3.714 defi-
cienþe, din care 1.035 (27,86%)
au fost remediate pânã la finali-
zarea activitãþii de control, iar
2.010 (54,12%) au fost sancþi-
onate contravenþional, fiind apli-
cate 1.359 avertismente ºi 651
amenzi în cuantum de 1.108.561
lei. În plus, în luna noiembrie a
anului trecut, personalul specia-
lizat din cadrul Inspectoratului a
instruit peste 200 de persoane,
privind acordarea primului aju-
tor ºi modul de comportare al
cetãþenilor în cazul unor situaþii
de urgenþã determinate de ma-
nifestãrile meteo ºi geoclimati-
ce, în cadrul programului cara-
vana SMURD “Fii pregãtit”, ce
a poposit timp de douã zile la
Craiova.

cãtoarei Liliana Lazãr, care a acti-
vat la Secþia Civilã a Judecãtoriei
Craiova pânã în octombrie 2010,
în prezent fiind la Judecãtoria Man-
galia. Tânãrul este judecat în pre-
zent într-o cauzã aflatã pe rolul
Judecãtoriei Craiova, dupã ce, în
luna februarie a anului trecut a în-
junghiat un craiovean, la o petre-
cere organizatã la Casa Studenþi-
lor din Craiova, iar între locaþiile
„vizitate” de mascaþi a fost ºi ba-
rul pe care Andrei Lazãr îl are în
Centrul Vechi al Craiovei. 

„Persoanele în cauzã sunt cer-
cetate sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituirea unui
grup infracþional organizat ºi tra-
fic de droguri de mare risc. Gru-

parea infracþionalã ar fi efectuat
trafic de droguri de risc ºi de mare
risc, cannabis ºi comprimate
MDMA. Acþiunea a beneficiat de
suportul de specialitate al Direcþiei
Operaþiuni Speciale a Poliþiei Ro-
mâne ºi al S.R.I”, au comunicat
reprezentanþii Inspectoratului Ge-
neral al Poliþiei Române (IGPR).

Nu mai puþin de 13 persoane au
fost reþinute pentru 24 de ore la
finalul audierilor. Este vorba despre
Lazãr Andrei, Ioan Valentin Costi-
nel, Stan Costinel Cristi, Stan
Gheorghe, Drãgan Raul Cristian,
Mitru Cezar Lovin, Cojocaru Cor-
nel George, Cioc Andrei ºi Berea-
nu Bogdan Alexandru, iar nouã din-
tre ele, între care ºi Lazãr, au pri-
mit mandate de arestare preventi-
vã pentru 30 de zile, restul fiind
plasate sub control judiciar.

Luni, 6 februarie a.c., magistra-
þii de la Tribunalul Dolj au admis
propunerea procurorilor DIICOT
Serviciul Teritorial Craiova ºi au
prelungit arestarea preventivã a

celor nouã inculpaþi: „Admite pro-
punerea DIICOT – ST Craiova.
Prelungeºte durata mãsurii arestã-
rii preventive pentru fiecare dintre
inculpaþii : Lazãr Andrei, Ioan Va-
lentin-Costinel, Stan Gheorghe,
Stan Costinel-Cristi, Drãgan Raul
Cristian, Mitru Cezar Lovin, Cojo-

caru Cornel George, Cioc Andrei
ºi Bereanu Bogdan Alexandru, pe
o perioadã de 30 zile de la data de
13.02.2017 ºi pânã la 4.03.2017
inclusiv. Cu contestaþie. Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi 06
februarie 2017”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.
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Poliþiºtii specializaþi în investigaþii criminale din
cadrul IPJ Dolj au reuºit, în cursul zilei de luni, sã
recupereze ºi sã ridice în, vederea cercetãrilor, 49
monede antice ºi douã brãþãri alcãtuite din mone-
de antice. O parte din monede, mai exact 25
dintre ele, fuseserã scoase la vânzare de un
craiovean de 27 de ani pe Internet, cu 1.200 de
lei, iar poliþiºtii, dupã ce le-au recuperat, au
descins ºi la locuinþa acestuia. Acum toate bunuri-
le urmeazã sã fie expertizate, iar tânãrul este
cercetat penal.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, luni, 6 februarie a.c., poliþiºti
din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale – Biroul Patrimoniu
au desfãºurat o acþiune pe linia protejãrii patrimoniului cultural
naþional, dar ºi pentru prevenirea ºi combaterea infracþiunilor de
furt ºi trafic cu bunuri culturale. În cadrul activitãþilor desfãºu-
rate, a fost depistat un craiovean în vârstã de 27 de ani, care
oferea spre vânzare, pe Internet, contra sumei de 1.200 lei, un
lot de 25 de monede romane, despre care se deþin date cã sunt pro-
dusul unor infracþiuni de furt ºi detecþii ilegale în situri arheologice
clasate în patrimoniul cultural naþional. 

Oamenii legii transformaþi în „cumpãrãtori” au negociat cu tânãrul,
au convenit asupra tranzacþiei, numai cã, în momentul când s-au întâlnit
ºi-au declinat calitatea oficialã. În aceeaºi zi, în baza unui mandat de
percheziþie emis magistraþii Judecãtoriei Craiova, poliþiºtii au descins la
locuinþa tânãrului, de unde au mai fost ridicate douã brãþãri alcãtuite din
monede antice, precum ºi un alt lot de 24 de monede antice (6 tetra-
drahme thasiene, o drahmã Histria ºi 17 monede din perioada creºtinã). 

Peste 40 de monede antice ºi douãPeste 40 de monede antice ºi douãPeste 40 de monede antice ºi douãPeste 40 de monede antice ºi douãPeste 40 de monede antice ºi douã
brãþãri, recuperate de poliþiºtii craiovenibrãþãri, recuperate de poliþiºtii craiovenibrãþãri, recuperate de poliþiºtii craiovenibrãþãri, recuperate de poliþiºtii craiovenibrãþãri, recuperate de poliþiºtii craioveni

„Poliþiºtii doljeni au întocmit în cauzã un dosar de cercetare penalã
în care continuã cercetãrile, cu tânãrul în stare de libertate, în vederea
stabilirii întregii activitãþi infracþionale, sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de furt ºi accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în
zonele cu patrimoniu arheologic, fãrã autorizare, conform prevederilor
Ordonanþei 43/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic. Obiec-
tele de patrimoniu gãsite de poliþiºtii craioveni au fost ridicate în vede-
rea cercetãrii ºi expertizãrii”, ne-a declarat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Au fost informate ºi atenþio-
nate Comitetele locale pentru si-
tuaþii de urgenþã în vederea luã-
rii mãsurilor corespunzãtoare.
Printre altele este urmãritã cu
mare atenþie evoluþia situaþiei hi-
drometrice, în conformitate cu
„Regulamentul privind gestiona-
rea situaþiilor de urgenþã genera-
te de inundaþii, fenomene meteo-
rologice periculoase, accidente la
construcþii hidrotehnice, poluãri
accidentale pe cursurile de apã
ºi poluãri marine în zona costie-
rã”. S-a luat decizia convocãrii
Comitetului local pentru situaþii
de urgenþã, în vederea adoptãrii
mãsurilor necesare.

Situaþia hidrometeorologicã
este atent monitorizatã

Având în vedere aceastã situa-
þie, Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu, prin unitãþile subordonate din
Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi Hunedoa-
ra a luat câteva mãsuri de preve-
nire.  „Printre acestea, amintim
urmãrirea permanentã a evoluþiei
situaþiei hidrometeorologice; asi-
gurarea resurselor umane ºi ma-
teriale necesare gestionãrii situa-

Cod galbenCod galbenCod galbenCod galbenCod galben
de inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Dolj

Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaþii, valabilã pânã astãzi la ora 16.00,
ce vizeazã râul Desnãþui ºi pârâul Teslui. Sunt aºteptate creºteri de debite ºi niveluri cu

posibile depãºiri ale cotelor de atenþie ºi creºteri artificiale de niveluri cu posibile efecte de
inundaþii locale pe unele sectoare de râu din cauza evoluþiei formaþiunilor de gheaþã.

þiilor de urgenþã; asigurarea fluxului
informaþional – decizional între
componentele sistemului de ma-
nagement al situaþiilor de urgenþã;
constituirea de echipe pentru mo-
nitorizarea nivelurilor ºi debitelor
pârâurilor aflate sub atenþionare”,

a declarat Marin Talãu, directorul
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Sistemele de Gospodãrire a
Apelor din cele patru judeþe admi-
nistrate de A.B.A Jiu ºi-au întoc-
mit un plan de mãsuri pentru pre-
venirea sau reducerea riscului
unor eventuale inundaþii generate

de topirea zãpezii.
De asemenea, încã de la înce-

putul acestei luni s-au trimis adre-
se cãtre toate comitetele locale
pentru situaþii de urgenþã din ju-
deþul Dolj pentru a se lua câteva
mãsuri pe care situaþia meteoro-

logicã actualã o impune: îndepãr-
tarea materialului lemnos, a obiec-
telor ºi resturilor vegetale din al-
biile ºi de pe malurile cursurilor de
apã, care pot crea baraje naturale
sau pot pune în pericol integrita-
tea podurilor ºi podeþelor; curãþa-
rea rigolelor, a ºanþurilor de scur-

gere, a albiilor cursurilor de apã, a
bãlþilor ºi malurilor acestora de pe
raza localitãþilor; interzicerea de-
pozitãrii în albiile minore, pe ma-
lul cursurilor de apã ºi în vãile ne-
permanente a gunoaielor ºi a restu-
rilor menajere; verificarea stocu-
rilor de apãrare ºi a utilajelor pen-
tru intervenþii.

Nivelurile ºi debitele Jiului,
în creºtere

O atenþie deosebitã se acor-
dã torenþilor în vederea asigu-
rãrii capacitãþii de transport a
debitelor formate pe versanþi,
prin îndepãrtarea arborilor ºi eli-
minarea depozitelor de lemne
sau alte materiale.

Agenþii hidrotehnici ai A.B.A
Jiu - S.G.A Dolj au sub supra-
veghere râul Desnãþui, pârâurile
Teslui, Raznic ºi afluenþii moni-
torizând permanent cotele ºi si-
tuaþia construcþiilor hidrotehni-
ce. Totodatã, la fiecare canton
au fost constituite depozite de
nisip ºi un necesar uzual de ma-
teriale de intervenþie.

Ieri, pe râul Jiu, nivelurile ºi de-
bitele au fost staþionare ºi în creº-
tere ºi se situau la staþiile hidro-

metrie sub cotele de apãrare. Pe
afluenþi ºi celelalte râuri interioa-
re nivelurile ºi debitele au fost în
general staþionare ºi variabile. Ni-
velurile pe râuri la staþiile hidro-
metrice se situau sub cotele de
apãrare.

Formaþ iuni le  de  gheaþã
(gheaþã la mal, pod de gheaþã
cu ochiuri, pod de gheaþã com-
pact) existente pe râuri au fost
în uºoarã diminuare. În ceea ce
priveºte fenomenele de iarnã pe
râuri s-a semnalat gheaþã la mal
pe Jiu amonte Rostovanu, Buta,
Lonea (Jiul de Est), Livezeni,
Lonea (Taia), Jieþ, Peºtera Bo-
lii, Polatiºtea (HD), Turburea,
Baia de Fier, Sãcelu (GJ), Mo-
tru Sec (MH), Breasta (DJ);
pod de gheaþã cu ochiuri: Ros-
tovanu (HD), Ciocadia (GJ);
pod de gheaþã compact: Bãrbã-
teni, Lazaru (HD), Târgu  Cãr-
buneºti (GJ), Fântânele (DJ).
A.B.A. Jiu prin S.G.A.-urile
aflate în subordine, monitori-
zeazã evoluþia formaþiunilor de
gheaþã, a nivelurilor ºi debite-
lor de pe toate cursurile de apã
aflate în administrare.

RADU ILICEANU
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Realitatea este, dupã consumul
energiilor pro ºi contra, cã nu s-a ridi-
cat niciun lider politic pe placul unor
paradigme politice cerute prin vocea
strãzii. Partidele în sine ºi-au deschis
larg porþile la zeci ºi zeci de membri ce
cãutau un job, o relaþie de prietenie, o
confirmare a potenþialului lor profesi-
onal etc. Aºa s-a ajuns ca în structuri-
le locale, judeþene ºi naþionale, indi-
ferent de partidul politic sub faldurile
cãrora activeazã, sã acceadã ºi, ulte-
rior, sã primeascã drept recompensã
pentru fidelitate ºi lucru în beneficiul
partidului un loc cãlduþ în Parlament
sau orice altã formã de demnitate pu-
blicã. Cu un învãþãmânt distrus din
temelii, cu o lipsã de angajament civic
veritabil, pentru care noi ca popor nu
avem o educaþie ca alte state, cu o
ofertã tabloidizatã de pseudo-cultu-
rã, cu milioane de elevi lãsaþi de izbe-
liºte ºi în grija unor bunici firesc de-
pãºiþi de schimbãrile atât de rapide
din societatea actualã, am reuºit per-
formanþa sã avem o populaþie prea
uºor mobilizantã.

Preºedintele va convoca un
referendum

„Retragerea Ordonanþei 13 ºi de-
miterea chinuitã a unui ministru este
cu certitudine prea puþin pentru re-
zolvarea crizei în care ne aflãm. Ale-
gerile anticipate sunt însã, în aceastã
fazã, prea mult. PSD a creat problema
ºi tot PSD sã vinã cu o soluþie între
aceste limite. România are nevoie de
un guvern puternic, nu unul care cu
sfialã executã ordinele de la partid.
Legiferaþi pentru România, daþi legi
bune pentru România, nu pentru un
grup de politicieni cu probleme! Ce
aþi promis, faceþi! Asta le-am spus
astãzi (n.r. – ieri) parlamentarilor ma-
joritãþii de la tribuna Parlamentului.
Trebuie sã alegem dacã vrem sã fim o
naþiune puternicã, prosperã, cu stat
de drept ºi justiþie independentã, sau
vrem sã fim o naþiune slabã, dispre-
þuitã, care pune totul în joc pentru a-i
salva pe câþiva din situaþii dificile.
Românii vor putea decide ce cale vom
urma la referendumul pe care îl voi
convoca” a precizat preºedintele Ro-
mâniei, Klaus Iohannis. ªi iatã cum
preºedintele României devine încet ºi
sigur cel mai redutabil oponent al gu-
vernãrii social-democrate. Va specula
orice greºealã a adversarului, va cãu-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Centenarul Marii Unirii este la fereastra
caselor noastre. Timpul se scurge inexorabil
spre un viitor al cãrui cadran social-politic este
în plin proces de edificare. Suntem mai puþini
în graniþele României, cu 4-5 milioane. Sta-
tisticile cu valenþe economice ne livreazã op-
timism, dar sunt purecate riguros de termenii
negativi. Spiritul combativ a renãscut în min-
tea multora dintre noi ºi, graþie unor lideri
actuali, este lucrat ºi verificat la nivel de „vo-
cea strãzii”. O nervozitate, deloc artificialã,

pentru cã unii nu au ºtiut cã tactul în politicã
este esenþa, a fãcut ca cele douã falii ale pu-
terii reale din România sã intre în coliziune
fãþiºã. Ambasadele statelor strãine monitori-
zeazã reacþiile ºi contra-reacþiile. Linii de dia-
log cu structuri de anvergura NATO par, acum
blocate; investiþiile în creºterea nivelului de
trai sunt barate, cel puþin la nivel de decizie a
conducerilor fondurilor de investiþii. Lipsa de
moderaþie a celor douã tabere scoate ce e mai
nociv din masele chemate la proteste.

ta sã cultive ºi sã strângã rândurile
electoratului propriu, pierdut însã de
ceva vreme. Unele voci spun cã are
de partea sa instituþiile de forþã, pen-
tru care ºi clameazã „Jos mâinile de pe
DNA”. Conteazã cã mesajul domniei
sale vine în apãrarea unor astfel de
instituþii de aplicare a legii. Cã cere,
acum, un referendum prin care noi
suntem întrebaþi retoric dacã vrem o
Românie puternicã sau una slabã, pare
sã fie o opþiune cu aport electoral vi-
itor garantat.

Puterea executivã,
bicefalã ºi rivalã

Nu negãm dreptul la liberã asocie-
re ºi la manifestãri spontane; însã, vi-
rulenþa cu care prima tabãrã ºi-a sus-
þinut un punct de vedere lasã loc de
multe semne de întrebare. Presa, în
toate formele sale de exprimare, este
ºi aceasta divizatã: noi ºi ceilalþi. Dar,
adevãrul social nu este nici alb, nici
negru. În societate, în viaþa în comun,
esenþa democraþiei este ca cel care
primeºte încrederea electoratului are
tot dreptul sã guverneze. Cum s-a
ajuns de la o stare de lucruri, clar de-
voalatã în urma alegerilor din 11 de-
cembrie 2016, când harta României era
„roºie” aproape în totalitate, la reali-
tatea ultimelor nopþi, cu sute de mii
de oameni în stradã, este un paradox
pe care experþii în psihologie compor-
tamentalã, în sociologia grupurilor îl
pot explica mai bine.

S-au adus temeiuri de ambele bari-
cade. Cã actuala coaliþie de guverna-
re PSD-ALDE vrea sã scape niºte
persoane de urmãrile punitive ale le-
gii, cã lupta anticorupþie este afectatã
de OUG nr. 13/2017, cã actualul Parla-
ment este un adãpost al persoanelor
certate cu legea etc. De cealaltã parte,
iniþial, tãcere! O tãcere care a dat apã
la moarã protestatarilor. Greºealã de
abordare pe care ºi-a asumat-o ºi pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea. Unii li-
deri social-democraþi, mai colerici,
solicitau conducerii PSD mânã liberã
pentru a organiza contra-manifesta-
þii. Dacã luãm în seamã poziþiile expri-
mate public, deja, de profesioniºtii în
materie juridicã – cum a fãcut-o, de
altfel, Dana Gîrbovan, preºedintele
Uniunii Naþionale a Judecãtorilor din
România, care îndeamnã la revenirea
la normalitate, adicã la dezbaterea le-

gilor în Parlament ajungem de unde
am plecat. Actualmente, forul suprem
legislativ este condus de PSD- ALDE!
Sã mai amintim cã, aºa cum spun tra-
tatele de drept administrativ, Româ-
nia are o putere executivã bicefalã,
unde Guvernul ºi Preºedinþia exercitã
atribuþiunii ale puterii executive. În-
sãºi orientarea politicã diferitã a celor
douã autoritãþi executive este suficien-
tã ca sã pricepem cã liniºtea va fi mai
îndepãrtatã decât credem.

Peste tot în lume
se plãtesc poliþe

Nu intrãm în teoriile ce zburdã pe
spaþiile de socializare, dar care ºi ele
provin de la persoane bine înzestrate
intelectual, care vorbesc fie de impli-
carea multinaþionalelor în proteste
pentru a-ºi apãra interesele financia-
re, fie de lupta ascunsã a puterilor în
stat pentru a controla mai bine actul
politic ºi pe cel administrativ. Cã este
mult putregai în societatea actualã
româneascã a devenit ceva banal. O
vedem ºi la mãreaþa Franþã, cea care
ne-a inspirat ºi ne inspirã prin cultu-
ra, civilizaþia ºi forþa sa economicã.
Italia nu face excepþie nici ea, unde,
recent, cresc cazurile de îmbolnãviri
cauzate de consumul apei infestate
prin deversãrile de deºeuri sub oblã-
duirea temutei Comora. Nu mergem
mai departe cu geografia europeanã,
pentru cã în fiecare stat vom gãsi hibe,
mai grave sau mai scuzabile.

Peste Ocean, SUA „arde” în in-
stanþele comerciale partenerii econo-
mici tradiþionali cu amenzi imense –
vezi industria auto! Problema noastrã
pare sã fie lipsa de unitate, lipsa unei
coeziuni reale, dorite ºi a unui pro-
gram de dezvoltare a României, asu-
mat pe câteva decenii. Nu existã poli-
tician fãrã patã în politica româneas-
cã! Prin simplul fapt cã a intrat în po-
liticã ºi tot s-a compromis cu ceva. Ne
minþim pe noi înºine cu resetarea cla-
sei politice! Ar însemna sã plecãm toþi
din þarã, sã aducem nou-nãscuþi aici,
sã-i creascã dupã chipul ºi asemãna-
rea celor care tot clameazã o þarã fãrã

corupþi. Anii trec, suntem tot mai goi,
mai sãraci, mai abrutizaþi, mai lipsiþi de
compasiune, mai reci ºi mai lipsiþi de
un orizont. Poþi sã ai un discurs public
ca om politic în care sã înfierezi corup-
þia, dar comunitatea ar trebui înþeleasã
în tot ce are ea mai profund: familie,
educaþie, sãnãtate. S-a tot bãgat Bino-
mul la malaxor, de parcã noi toþi ne pri-
cepem la munca parchetelor, a direcþii-
lor judeþene de informaþii, a instanþe-
lor de judecatã! Au fost tãvãlite în no-
roiul mediatic, cu intenþie clarã a uno-
ra, chiar dacã s-a acreditat ideea cã erau
vizaþi doar cei din conducerea lor. Oare
ce simt toþi acei care lucreazã zi ºi noapte
în astfel de structuri? Mai ales cã îºi
fac treaba ca la carte, pentru cã la ce
sisteme de control intern au, ar fi ab-
surd sã te gândeºti cã pot cãlca pe bec!
Poate opri vreodatã cineva aceºti oa-
meni sã-ºi facã profesia? Niciodatã.
Atunci, cui foloseºte ponegrirea aces-
tor instituþii?

Pescuiesc în ape tulburi
Nu am vãzut în aceste zile vreun

om politic sau de administraþie sã vor-
beascã despre cauzele profunde ale
sãrãciei care ne acapareazã, despre
spitalele pline de bacterii, despre ele-
vii din rural care încã mai dorm pe paie
ºi vin la ºcoalã pentru a-ºi lua banii
de la stat. Despre faptul cã la noi, într-
o comunã cu o minoritate în majorita-
te, o elevã a cerut ca bunicul ei sã nu
mai primeascã alocaþia sa ºcolarã,
pentru cã foloseºte banii pentru alco-
ol ºi fetiþa absenteazã de la ore, pen-
tru cã nu are cu ce sã-ºi cumpere... în
acea perioadã a lunii! Pãrinþi sãi sunt
plecaþi la muncã, normal, în afara Ro-
mâniei. Asta e România realã, cea care
a pierdut din cele mai nobile forme de
umanitate. De acord, toatã clasã poli-
ticã are metehnele ei, unele foarte gra-
ve. Dar sã privim limpede: nu avem
opoziþie parlamentarã veritabilã, PNL
a fost decapitat de sus în jos, de cãtre

cine nu mai amintim aici. USR-ul este
construit pe o niºã liberalã, dar doar în
marile oraºe, de regulã universitare, ºi
va mai dura pânã când va beneficia de
un scor cu 2 în faþã. Infuzia de naþiona-
lism practicatã de mai toate partidele
este o banalã tehnicã electoralã, ce nu
mai prinde în contextul în care Româ-
nia este într-un spaþiu european ºi
atlantic, cu interese reciproce.

Rãmânem cu ce avem: politicieni din
ce în ce mai slabi profesional, schim-
bãri în conducerea instituþiilor cen-
trale la intervale prea scurte – polo-
nezii au aceeaºi profesioniºti de ani
buni în instituþii-cheie ºi care au de-
venit parteneri de încredere ai comi-
sarilor UE –, o administraþie localã
demotivatã salarial ºi timoratã de spe-
rietoarea dosariadei; un sistem sani-
tar incontrolabil – deºi se ºtie de cine
trebuie, unde ºi cât de grave sunt de-
rapajele în actul medical; un învãþã-
mânt orientat doar pe bifãri de activi-
tãþi ºi completarea de maculaturã –
„nu lãsãm corigenþi sau repetenþi, cã
ne muºtruluieºte ISJ-ul” –; un mediu
de afaceri muribund – cu o temere în
a-ºi arunca pe piaþã lichiditãþile ºi a
crea plusvaloare ºi locuri de muncã.
Cel mai mare angajator al Doljului, ex-
cluzând CFR, este Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, ce ºi-a
mãrit recent schema de personal. Co-
borâþi, stimabili politicieni, de pe ori-
ce baricadã sunteþi, printre noi, cei
tãcuþi, cei ce mai umbrim, încã, trotua-
rele spre locurile de muncã, spre co-
piii noºtri a cãror agresivitate sporitã
cu greu o mai þinem în frâu, spre pie-
þele ºi târgurile României, acolo unde
numãrãm ban cu ban, ca sã punem
ceva în plasã. România are valori, are
oameni cu mult bun-simþ, are nostal-
gii ºi speranþe, dar, mai presus de toa-
te, are nevoie de o înþelegere comunã
a politicienilor pentru un traseu de
þarã, la capãtul cãruia sã fim cu toþii
mai fericiþi. Nu doar unii!
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„Începem primãvara descântând
publicul, telespectatorii ºi radioas-
cultãtorii, într-un spectacol pe care
ni l-am dorit cu colaboratori tineri,
pentru cã dragostea înseamnã în
special tinereþe, dar nu numai. Pen-
tru descântec sã ºtiþi cã am fãcut
cercetare, nu l-am luat de oriunde!
Va exista o interacþiune cu totul spe-
cialã, de data aceasta, cu publicul,
cãruia îi vom oferi ceva ca aminti-
re, legându-ne de tradiþie. Nu vã
spunem mai multe, pentru cã vrem
sã fie o surprizã…”, a declarat, ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã,
interpreta Niculina Stoican.

Voie bunã cu cântece ºi 20 de jocuri
populare de pe Valea Dunãrii

Atmosfera de sãrbãtoare a spec-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Dragobete cu desCÂNT„Dragobete cu desCÂNT„Dragobete cu desCÂNT„Dragobete cu desCÂNT„Dragobete cu desCÂNTEC”EC”EC”EC”EC”,,,,,
pentru craiovenii iubitori de folclor ºi tradiþiipentru craiovenii iubitori de folclor ºi tradiþiipentru craiovenii iubitori de folclor ºi tradiþiipentru craiovenii iubitori de folclor ºi tradiþiipentru craiovenii iubitori de folclor ºi tradiþii

Sãrbãtoare a iubirii la români, celebratã pe 24
februarie ºi însoþitã de o mulþime de tradiþii – ziua
în care se fac farmece de dragoste, se cautã ºi se
alege ursitul, dar ºi o ocazie de petrecere ºi de voie
bunã –, Dragobetele este prilej pentru artiºtii An-
samblului Folcloric „Maria Tãnase” de a prezenta
un nou spectacol. Intitulat „Dragobete cu desCÂN-
TEC”, evenimentul aduce în scenã, alãturi de or-
chestrã ºi dansatori, aproape 20 de soliºti, între care
îndrãgiþii Niculina Stoican, Mariana Ionescu Cãpi-
tãnescu ºi Petricã Mîþu Stoian. Iar descântecul va fi

Astãzi, alãturi de
„Copii, poveºti ºi pãpuºi”

Vacanþa în Fabrica de poveºti electroCO-
LIBRI a început alãturi de actorii Geo Di-
nescu ºi Marin Fagu, la atelierele „Ne dis-
trãm ºi învãþãm” ºi „Teatru interactiv –
Poveºtile copilãriei”. Astãzi, de la ora 10.00,
ne bucurãm de „Copii, poveºti ºi pãpuºi”,
cu actorii Adriana Ioncu ºi Cosmin Dolea,
mâine, 9 februarie, „Gândim, rostim, cre-
ãm” împreunã cu actriþa Ionica Dobrescu,
iar vineri, 10 februarie, poposim în „Labo-
ratorul creativ” alãturi de Andreea Melines-
cu. «Atelierele se desfãºoarã în Sala Studio,

unul… real: „Sã ºtiþi cã am fãcut cercetare, nu l-
am luat de oriunde!”, spune Niculina Stoican, care
de aproape patru luni este ºi manager interimar al
ansamblului craiovean. Spectacolul de Dragobete,
cu cântece ºi descântece, va avea loc joi, 23 februa-
rie, începând cu ora 18.00, în sala Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” (Calea Bucureºti nr. 56),
în prezentarea Alinei ªerban. Biletele – la preþurile
de 30 lei ºi, pentru elevi, studenþi, pensionari, 20 lei
– s-au pus în vânzare atât la Agenþia teatrului, cât
ºi la sediul ansamblului (strada Criºului nr. 9).

tacolului „Dragobete cu desCÂN-
TEC” va fi întreþinutã de îndrãgiþii
artiºti Mariana Ionescu Cãpitãnes-
cu, Niculina Stoican, Petrica Mîþu
Stoian, Marius Mãgureanu, Lavi-
nia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manu-
ela Motocu, Aneta ªiºu, Cristian
Bãnãþeanu, Ciri Mayer, Liviu Dicã,
Delia Barbu, Marian Medregoniu,
ªtefania Strejescu, Alin Milicã, Ali-
na Lãcãtuºu, Alexandra Bleaje, ca
ºi de Livia, Mihaela, Cosmin ºi Ma-
rian Streaþã. Li se vor alãtura dan-
satorii ansamblului, coregrafia fi-
ind realizatã de maestrul Ionel Ga-
roafã. „Am pregãtit 20 de jocuri
populare culese de pe Valea Dunã-
rii. Cred cã mulþi spectatori se vor
regãsi în ele, pentru cã sigur le-au
jucat odinioarã, când erau la nunþi

ori botezuri. Este un program ex-
traordinar de frumos, care sigur le
va descreþi frunþile oamenilor”, a
apreciat Ionel Garoafã.

Acompaniamentul spectacolului
va fi susþinut de orchestra ansam-
blului, care, dupã regretata dispariþie
a maestrului Nicu Creþu, este con-
dusã de Cristi Pîrlea – dirijor interi-
mar, pânã la organizarea concursu-
lui pentru ocuparea postului. Cristi
Pîrlea face parte din Ansamblul Folc-
loric „Maria Tãnase” încã de la în-
fiinþarea acestuia, în 1992, iar pânã
nu demult a fost concert maestru.

Niculina Stoican evitã sã spunã
dacã va concura pentru ºefia
ansamblului

Un alt concurs urmeazã sã fie
organizat, în curând, de Primãria

Craiova pentru ocuparea postului de
manager al instituþiei, ºi acesta rã-
mas vacant dupã plecarea Oanei
Bicã. De la jumãtatea lunii octom-
brie 2016, interimar a fost numitã
interpreta de muzicã popularã Ni-
culina Stãnescu (Stoican). Dacã se
va înscrie sau nu la concurs, solis-
ta a evitat, ieri, sã spunã, susþinând
cã mai importantã decât persoana
care ocupã funcþia de conducere
este activitatea viitoare a instituþiei
ºi modul în care ea este perceputã.

«Nu ºtiu care va fi par-
cursul pe mai departe…
Ceea ce îmi doresc eu în
aceastã perioadã este sã
scot în evidenþã cã An-
samblul Folcloric „Maria
Tãnase” este etalon nu
numai pentru Oltenia, ci

pentru toatã þara, ºi cã aici fa-
cem lucruri atât de minunate! Nu
are importanþã cine este manager
– pot fi eu sau oricine altcineva»,
a declarat Niculina Stoican. Me-
hedinþeancã de origine ºi stabili-
tã în Gorj, artista a afirmat cã,
deºi ocupã acest post, fie ºi inte-
rimar, nu îºi va schimba domici-
liul. „Nu cred cã e necesarã mu-
tarea mea la Craiova pentru ca
ansamblul sã funcþioneze!”, a
mai spus solista.

VVVVVacanþã activã ºi creativã la Tacanþã activã ºi creativã la Tacanþã activã ºi creativã la Tacanþã activã ºi creativã la Tacanþã activã ºi creativã la Teatrul „Colibri”!eatrul „Colibri”!eatrul „Colibri”!eatrul „Colibri”!eatrul „Colibri”!
Zeci de copii au dat startul vacanþei active ºi creati-

ve la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”: au ales
sã înceapã sãptãmâna cu atelierele ºi sã o continue cu
spectacole! Pânã la sfârºitul sãptãmânii, patru repre-
zentaþii vor avea loc pe scena instituþiei: douã cu „Fur-

în serii a câte 50 de minute fie-
care, în intervalul 10.00-13.00.
Biletele – la preþul de 5 lei/ate-
lier – se pot procura de la Agen-
þia Teatrului „Colibri”. Nu exis-
tã un numãr limitat de locuri ºi
pot participa la cursuri copii de
toate vârstele», se menþioneazã
într-un comunicat de presã.

Revine „Furtuna”,
cu Marcel Iureº

Mâine, 9 februarie, ºi vineri, 10 februarie,
la ora 19.00, este programat spectacolul „Fur-
tuna”, de William Shakespeare, cu Marcel
Iureº, Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur
Prisãcaru ºi Marin Fagu. Regia este realizatã
de Cristian Pepino, decorurile – de Remus
Alexandru Gabor, costumele sunt create de
Raluca Aioniþoaie, iar muzica este compusã
de Marin Fagu. «„Furtuna” este un specta-
col care se adreseazã publicului de toate vâr-
stele, prin actori ºi pãpuºi, într-o notã de fan-
tastic ºi umor vorbind despre putere ºi des-
tin, rãzbunare ºi iertare, despre dominaþia bi-

nelui asupra rãului», pre-
cizeazã reprezentanþii
instituþiei. Un bilet costã
20 lei (pentru grupurile
organizate: 10 lei / per-
soanã).

Douã spectacole
de weekend

Sâmbãtã, 11 februa-
rie, ora 18.00, aduce în
scenã „Vrãjitorul din
OZ”, un musical pen-
tru copii, adaptare dupã
L. Frank Baum, scena-
riul ºi regia Cristian Mi-
tescu, scenografia Eugenia Tãrãºescu-Jia-
nu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Io-
nuþ Sergiu Anghel. În distribuþie: Mugur Pri-
sãcaru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu,
Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Alla Ce-
botari.

Duminicã, 12 februarie, la ora 11.00,
spectatorii fac cunoºtinþã cu „Fata babei

ºi fata moºneagului”, într-o dramatizare
de Valentin Dobrescu dupã Ion Creangã,
Todor Valov, scenografia Stefka Kyuvlie-
va, muzica Alin Macovei-Moraru. În dis-
tribuþie: Oana Stancu, Alis Ianoº, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisã-
caru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea. Biletele
costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de catego-
ria locului.

tuna” de William Shakespeare – pe 9 ºi 10 februarie,
de la ora 19.00, alta cu „Vrãjitorul din OZ” – sâmbãtã,
11 februarie, ora 18.00, iar duminicã, 12 februarie, la
ora 11.00, publicul va face cunoºtinþã cu „Fata babei ºi
fata moºneagului”.
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 Inspecþia unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar se realizeazã
ca urmare a adoptãrii ºi aplicãrii
prevederilor Regulamentului de
inspecþie a unitãþilor ºcolare,
aprobat prin Ordinul MECTS nr.
5547/octombrie 2011. Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, prin
monitorizarea, îndrumarea, con-
trolul ºi evaluare sistemicã ºi de
proces, contribuie la asigurarea
calitãþii educaþiei, astfel încât ac-
tivitãþile de învãþãmânt sã se ra-
porteze la standardele de referin-
þã ºi la bunele practici naþionale
ºi internaþionale.

„În stabilirea graficului de mo-
nitorizare ºi control pentru acest
semestru, s-a þinut cont de: rezul-
tatele la examenele naþionale (pro-
centul de promovabilitate la Exa-
menul de Bacalaureat Naþional ºi
notele mai mari de 5,00 la Eva-

Începe inspecþia în ºcoliÎncepe inspecþia în ºcoliÎncepe inspecþia în ºcoliÎncepe inspecþia în ºcoliÎncepe inspecþia în ºcoli
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj a intrat, ca toate unitãþile
similare din þarã, în perioada de
monitorizare ºi control pentru
semestrul al II-lea din anul ºcolar
2016-2017. Sunt stabilite obiective
importante, cu toate trecând prin
faza obligatorie a procesului de
verificare. În Dolj, 22 de unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar vor
trece prin faza inspecþiei.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

luarea Naþionalã), pondereanote-
lor în scãdere la examenele naþio-
nale, comparativ cu anul ºcolar
trecut, ritmicitatea cu care trebu-
ie sã se desfãºoare inspecþia ºco-
larã generalã, numãrul reclamaþii-
lor, sesizãrilor, memoriilor înregis-
trate la unele unitãþi de învãþãmânt,
solicitarea unitãþilor pentru efec-
tuarea verificãrilor”,a precizat
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Obiective multiple
Sunt mai multe obiective ale

inspecþiei ºcolare, principalele fi-
ind urmãtoarele: sprijinirea unitã-
þilor ºcolare ºi a cadrelor didac-
tice, în procesul de eficientizare
a activitãþii de predare, învãþare
ºi evaluare a procesului manage-
rial, sprijinirea ºi consilierea ca-

drelor didactice, în vederea creº-
terii calitãþii actului educaþional,
a atingerii standardelor de perfor-
manþã de cãtre elevi; monitoriza-
rea pregãtirii examenelor finale
(Evaluare Naþionalã, Bacalau-
reat); evaluarea conlucrãrii uni-
tãþii ºcolare cu pãrinþii ºi repre-
zentanþii comunitãþii locale. Nu
sunt lipsite de importanþã func-
þiile inspecþiilor ºcolare ºi finali-
tãþile activitãþii de verificare ºi
control. Din prima categorie, pot
fi amintite: diagnozã, prognozã ºi
prospecþie a sistemului de învã-
þãmânt pe o perioadã determina-
tã; planificare ºi organizare a sis-
temului de învãþãmânt; monitori-
zarea eliminãrii disfuncþiilor con-
statate prin aplicarea planurilor
de mãsuri necesare; orientare ºi
îndrumare metodologicã a proce-
sului de învãþãmânt. La „finalita-

te”, este de menþionat o paletã
largã: evaluarea activitãþii de în-
vãþãmânt preuniversitar, concre-
tizatã prin furnizarea cãtre cei în
drept a rapoartelor de inspecþie;
îmbunãtãþirea rezultatelor ºcola-
re prin evaluarea conformitãþii
funcþionãrii ºi dezvoltãrii unitãþi-
lor de învãþãmânt preuniversitar
cu legislaþia în vigoare, politicile
ºi strategiile naþionale; consilie-
rea ºi sprijinirea unitãþilor de în-
vãþãmânt ºi a personalului didac-
tic, didactic auxiliar ºi nedidac-
tic pentru îmbunãtãþirea propriei
activitãþi etc. Este demn  de re-
marcat ºi  tipul verificãrilor în în-
vãþãmânt: inspecþii generale/ de
revenire; de specialitate; temati-

ce; monitorizare/validare externã
a procesului de autoevaluare în
unitãþile de învãþãmânt profesio-
nal ºi tehnic etc.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a fãcut cunoscut ºi întreaga
structurã a programului de moni-
torizare: 22 de unitãþi ºcolare vor
trece prin filtrul inspecþiilor gene-
rale, în semestrul al II-lea (cinci
licee – douã teoretice, douã vo-
caþionale, unul tehnologic; ºapte
grãdiniþe; zece ºcoli gimnaziale).
De asemenea, vor fi opt inspecþii
de specialitate ºi douã tematice, la
care se adaugã nouã vizite de re-
venire pentru instituþiile care au
avut „generale” în primul semes-
tru al acestui an ºcolar.

Organizaþia „Salvaþi copiii!”, în partene-
riat cu Ministerul Educaþiei Naþionale, lan-
seazã o competiþie de proiecte adresatã ele-
vilor, desfãºuratã sub titulatura „Fãrã urã,

Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu” din Craiova ºi-a fãcut
cunoscutã oferta pentru anul ºcolar
2017/2018. Sunt 120 de locuri dispo-
nibile, iar data-limitã de finalizare a
dosarelor de candidat este 24 martie
a.c., persoanele interesate trebuind sã
se prezinte la Centrul Militar din ju-
deþul în care domiciliazã. Pot candida
elevii aflaþi în clasa a VIII-a ºi absol-
venþii de gimnaziu cu vârsta maximã
de 16 ani, împlinitã în 2017.

Este un set întreg de acte necesare
înscrierii: fiºa de cunoaºtere (docu-
ment tipizat), acte de identitate, ade-
verinþã din care sã rezulte cã solicitan-
tul este înmatriculat în ultimul an de
studiu, documente doveditoare a stãrii
de sãnãtate, etc. Candidaþii din Dolj se
vor adresa la Centrul Militar Zonal, din
strada „General Dragalina” nr. 60 A,
Craiova, în fiecare zi de luni pânã vi-
neri în intervalul orar 8:00 – 16:00.
Centrul Militar Judeþean Dolj va trans-

Colegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”
îºi prezintã ofertaîºi prezintã ofertaîºi prezintã ofertaîºi prezintã ofertaîºi prezintã oferta

Fãrã urã, cu toleranþã în ºcoliFãrã urã, cu toleranþã în ºcoliFãrã urã, cu toleranþã în ºcoliFãrã urã, cu toleranþã în ºcoliFãrã urã, cu toleranþã în ºcoli

mite dosarele la
Centrul Zonal de
Selecþie ºi Orien-
tare din Alba Iu-
lia, acolo unde,
între 13 februarie
–5 mai 2017, se
vor susþine mai
multe probe: tes-
tare psihologicã,
aptitudini fizice.

Cei „admiºi” la
Alba Iulia vor par-
ticipa la prima

probã de admitere (eliminatorie) de ve-
rificare a cunoºtinþelor, care va avea
loc la Craiova, pe 26 mai 2017, cu tes-
te din matematicã ºi limba românã.
Faza urmãtoare, pentru cei care au
promovat cu minimum 6,00, se va des-
fãºura în ziua de 3 iulie.

  Candidaþii sunt clasificaþi în ordi-
ne descrescãtoare a mediei finale de
admitere (MFA), în limita cifrei de ºco-
larizare aprobatã. MFA se calculeazã
din suma dintre nota obþinutã la testul
grilã de verificare a cunoºtinþelor me-
dia de admitere, împãrþitã la 2. În ca-
zul în care pe ultimul loc sunt mai
mulþi elevi la egalitate, departajarea
trebuie sã fie fãcutã dupã mai multe
criterii: media generalã din Evaluarea
naþionalã; media de absolvire a ciclu-
lui gimnazial; notele obþinute la Lim-
ba românã , respectiv Matematicã, la
„Capacitate”; nota  obþinutã la „gri-
lã”, iar dacã nu se poate face departa-
jarea, toþi vor primi „admis”.

cu toleranþã”. Aflat la cea de-a VII-a ediþie,
concursul, derulat cu ocazia „Zilei Inter-
naþionale a Siguranþei pe Internet”, se în-
cadreazã în miºcarea globalã de combatere
a discursului instigator la urã „No hate spe-
ech movement”. Trei din zece copii sunt
marginalizaþi de colegii de ºcoalã, fiind ex-
cluºi din grupuri, fiind, astfel, izolaþi. Copiii
ºi cadrele didactice pot participa la concurs,
care se va desfãºura între 7 februarie ºi 24
martie, înscrierea putând fi fãcutã pe http://
oradenet.salvaþicopiii.ro/concurs2017, unde
se regãseºte ºi regulamentul.
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Craiova a fost în 2016
gazda Olimpiadei Naþionale de
Astronomie ºi Astrofizicã,
oraºul unde peste 100 de elevi
au concurat ºi s-au calificat
pentru Olimpiada Internaþio-
nalã. Cu alte cuvinte, Craiova
le-a purtat noroc elevilor
români, în Bulgaria, unde au
fãcut o performanþã istoricã.
Elevii români au dovedit cã
sunt mult mai
pregãtiþi ºi
decât america-
nii, dar ºi
decât ruºii,
care au de mai
mult timp
prevãzute în
programa
ºcolarã, ore
speciale de
Astronomie.
Toate statele
europene ºi nu
numai,  au o
preocupare
majorã faþã de
ceea ce
înseamnã
Astronomie ºi
Astrofizicã,
unitãþile de
învãþãmânt din toate þãrile
occidentale sunt dotate cu
laboratoare,  cu telescoape de
ultimã generaþie ºi au biblio-
teci cu material didactic,
cãrþi, culegeri ºi literaturã de
specialitate.

Un profesor
român propune
subiecte pentru
ruºi, americani
ºi chinezi

În România lucrurile stau
pe invers. Profesorii nu sunt
plãtiþi, deºi aceºtia rup din
timpul lor liber, nu existã
manual… de gratuitãþi nici nu

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

2016: Craiova, gazda Olimpiadei Naþionale de Astronomie

2017: Craiova, cu spatele2017: Craiova, cu spatele2017: Craiova, cu spatele2017: Craiova, cu spatele2017: Craiova, cu spatele
la Olimpiada de Astronomie?!la Olimpiada de Astronomie?!la Olimpiada de Astronomie?!la Olimpiada de Astronomie?!la Olimpiada de Astronomie?!

Olimpicii români au reuºit anul trecut, în luna octombrie,
o nouã performanþã importantã la competiþiile internaþionale
pe discipline: ºapte medalii la a XXI-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Astronomie. Ediþia a XXI-a a Olimpiadei
Internaþionale de Astronomie s-a desfãºurat în perioada
5 - 13 octombrie în Bulgaria (Plovdiv-Pamporovo) ºi a reunit
concurenþi din 20 de þãri. Trei medalii (douã de aur ºi una de
bronz) au fost cucerite în secþiunea rezervatã juniorilor (elevi
sub 16 ani), în timp ce alte patru medalii au revenit seniorilor
(o medalie de aur, o medalie de argint ºi douã de bronz).
Dar cum stã treaba pe aici, pe la noi, prin Dolj… aici e
problema. Cum sunt descurajaþi elevii sã mai meargã spre
Astronomie ºi cum sunt puºi, în mod incorect, sã aleagã între
douã materii  complementare… asta în condiþiile în care
anul trecut lucrurile începuserã sã se mai miºte, iar copiii
au avut posibilitatea sã meargã ºi la o olimpiadã ºi la alta,
fãrã sã-i încurce calendarul… cã doar toþi ne dorim copii
care sã-ºi testeze capacitãþile intelectuale.

mai putem vorbi.  Profesorii
de Fizicã ºi de Matematicã
predau în general ºi aceastã
materie, extrem de interesantã
ºi inovativã. O fac doar de
dragul elevilor ºi pentru cã
sunt pasionaþi de Astronomie.
Nu ºtiu câþi ºtiu cã în Româ-
nia, într-un orãºel-staþiune
din judeþul Vâlcea, la Liceul
de Turism din Cãlimãneºti,

predã un profesor remarcabil,
o eminenþã cenuºie,  Mihai
Sandu. A scos pe cheltuialã
proprie culegeri ºi este
solicitat de SUA, China,
Indonezia ºi Rusia sã propunã
subiecte pentru Olimpiadele
Internaþionale de Astronomie
ºi Astrofizicã. Chiar zilele
acestea la Voroneþ se desfã-
ºoarã o Tabãrã Internaþionalã
de  Fizicã, Astronomie ºi
Astroficã, care reuneºte peste
300 de elevi din întreaga þarã.
Aceºti tineri, adevãrate
comori, se relaxeazã studiind,
în mijlocul lor se aflã olimpi-
cii internaþionali, profesori
universitar, dar ºi  profesorul
Mihai Sandu.

„Fac Astronomie
atâta timp
cât am elevi
pasionaþi…
ºi Doamne ajutã,
am suficienþi”

Astronomia este ca un
magnet, elevii de mici fac
pasiune, important este ca la

celãlalt capãt sã fie acel cineva
cu timp, deschidere ºi rãbdare.
Sã preia copiii ºi sã-i orienteze
cãtre acest obiect. La Colegiul
Naþional „Carol I” din Craiova
fiinþeazã un Astrobotic Club, sub
administrarea directã a profeso-
rului Octavian Georgescu.
Laboratorul este mereu plin de
copii de toate vârstele, de la
elevii de clasa a VI-a pânã la
elevii de liceu. Sunt ca într-un
stup de albine. Profesorul nu se
uitã la ceas, pentru domnia sa
timpul nu conteazã. A sãrit ºi
peste masa de prânz, nici asta
nu conteazã…. “Fac Astronomie
atâta timp cât am elevi pasio-
naþi… ºi Doamne ajutã, am
suficienþi”. Profesorul ne spune

cã nu poþi sã înþelegi Astronomia
fãrã Matematicã. Este o legãturã
foarte mare între cele douã
materii. Iniþial clubul Astrobotic
nu avea nici tablã. Fostul
inspector ºcolar general, Lavinia
Craioveanu, a reacþionat imediat
ºi a dotat laboratorul cu o tablã
nouã, ºi-a arãtat deschiderea ºi
dorinþa sã ajute la acest proiect.
“ªtiu cã am obþinut multe premii

ºi la faza naþionalã, meritã
ajutaþi!”, spunea  Lavinia
Craioveanu, fost inspector
general al ISJ Dolj. Aºa este.
Judeþul Dolj are tradiþie, iar la
faza naþionalã,în 2016, elevii
doljeni au venit cu o medalie de
aur ºi douã medalii de bronz.

O incertitudine:
Când are loc
Olimpiada
de Matematicã?!

Peste 10 zile, elevii doljeni vor
participa la Olimpiada Naþionalã
de Astronomie ºi Astrofizicã,
faza judeþeanã, adicã, sâmbãtã,
18 martie. De regulã, este
programatã sã se desfãºoare în

aceeaºi zi, în toatã þara, fiind
subiecte  unice. ISJ Dolj publicã
pe 16 ianuarie 2017, pe site-ul
ISJ, nota telefonicã, NT nr 033,
prin care precizeazã cã Olimpia-
da Naþionalã de Matematicã,
faza localã, este programatã sã
se desfãºoare duminicã, pe 19
ianuarie 2017.  Faza localã nu
este stabilitã de minister, fiind o
datã care se stabileºte de cãtre
fiecare inspectorat în parte ºi se
încearcã sã nu cadã în aceeaºi zi
cu o olimpiadã judeþeanã. O
decizie lãudabilã… Planificarea
este publicatã ºi pe blogul
profesorilor de matematicã
(www.mateinfodolj.eu), cu
precizarea clarã, cã duminicã,
19 ianuarie, se va desfãºura
Olimpiada Naþionalã de Matema-
ticã, faza localã, la Colegiul
Naþional Economic “Gh. Chiþu”
ºi la ªcoala Gimnazialã “Gheor-
ghe Þiþeica”. Dar cum la noi
totul se schimbã peste noapte,
am înþeles cã la Centrul de
Excelenþã, sâmbãtã, 4 februarie,
elevii au fost anunþaþi cã asta e,
trebuie sã aleagã între Matemati-
cã ºi Astronomie, pentru cã ºi
faza localã la Matematicã se va
desfãºura tot sâmbãtã... De
menþionat cã decizia, dacã se
dovedeºte a fi realã, ne aparþine,
pentru cã în toate celelalte
judeþe, Olimpiada de Matematicã
se desfãºoarã duminicã, 19
februarie sau la o sãptãmânã
distanþã - pe 26 februarie,
tocmai pentru a da elevilor
posibilitatea sã participe ºi la
Astronomie, mai ales cã existã o
secþiune junior, unde pot  parti-
cipa chiar ºi elevi din clasa a V-
a…În judeþul Prahova, de
exemplu, faza localã este
programatã duminicã, 26
februarie, la Botoºani pe 19
februarie ºi exemplele pot
continua. Aºa cã, nu tãiaþi aripile
copiilor care þintesc spre
cunoaºterea universului!
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Notã

Propun, într-un serial pentru cititorii
acestei rubrici, ultimul interviu pe care
marele scriitor – jurnalist, poet ºi cineast
considerat genial în þara sa ºi în afara ei
– Pier Paolo Pasolini l-a acordat tânãru-
lui, pe atunci, coleg de presã, Furio
Colombo, azi apreciat drept unul dintre
„patriarhii” presei din Italia. Unicitatea
acestui interviu, atestatã ºi comentatã de-
a lungul ultimelor peste patru decenii,
consistã în faptul cã el a avut loc cu doar
câteva ceasuri mai înainte ca intervieva-
tul, recte Pasolini însuºi, sã fie asasinat,
în noapte, pe plaja de la Ostia de lângã
Roma. Despre circumstanþele acelui
asasinat ºi despre istoria juridicã ce i-a
urmat ºi care a rãmas pânã astãzi nelã-
muritã (între ipoteza unui tânãr asasin
condamnat la mulþi ani de carcerã ºi abia
de curând eliberat ºi un asasinat politic,
regizat de serviciile secrete ale unui stat cu
care victima s-a aflat întreaga sa viaþã
într-un permanent conflict) am mai scris
în acest colþ de paginã.

Însã ceea ce mi se pare relevant în
aceste poziþii pasoliniane este actualitatea
lor indubitabilã cu accente profetice pe
care, de altfel, le-a tot expus ºi impus în
întreaga sa activitate, ca ºi îndeosebi, în
opera sa polivalentã. Pentru cititorul
interesat, mi se pare util sã-i recomand
mãcar câteva dintre zecile sale de pelicule
cinematografice, între care „Teorema”,
„Evanghelia dupã Matei”, ca ºi pe cea a
cãrui premierã n-a mai apucat s-o
prezinte, cu titlul „Salo sau cele 120 de
zile ale Sodomei”, ca ºi romanul apãrut
postum, cu titlul „Petrol”.

Furio Colombo, în suplimentul
„Tuttolibri” al cotidianului „La Stam-
pa” din 8 noiembrie 1975. Aceste in-
terviu a avut loc sâmbãtã 1 noiembrie,
între orele 4 ºi 6 dupã prânz, cu puþi-
ne ore înainte ca Pasolini sã fie asasi-
nat. Vreau sã precizez cã titlul întâlni-
rii care apare în aceastã paginã e al
sãu, nu al meu. In fapt, la sfârºitul con-
versaþiei care de multe ori, ca ºi în tre-
cut, ne-a gãsit cu convingeri ºi punc-
te de vedere diferite, l-am întrebat
dacã voia sã dea un titlu interviului.

S-a gândit puþin, a zis cã n-avea
nicio importanþã, a schimbat vorba,
apoi ceva ne-a readus asupra temei
de fond ce apare continuu în rãspun-
surile ce urmeazã. „Iatã sãmânþa, sen-
sul a toate”, a zis. „Tu nici nu ºtii cine
acum se gândeºte sã te ucidã. Pune
titlul acesta, dacã vrei: Suntem cu toþii
în pericol.

- Pasolini, ai dat, în articolele ºi în
scrierile tale, multe versiuni la ceea ce de-
teºti. Ai deschis o luptã, de unul singur,
împotriva tuturor lucrurilor, instituþiilor,
convingerilor, persoanelor, puterilor. Spre
a face discuþia mai puþin complicatã, voi
numi „situaþie” ºi eu ºtii cã înþeleg sã vor-
besc de scena împotriva cãreia combaþi tu.
Acum îþi aduc aceastã obiecþie. „Situaþia”
cu toate relele de care tu vorbeºti conþine
tot ceea ce îþi consimte sã fii Pasolini. Vreau
sã spun: meritul ºi talentul sunt ale tale.

Dar instrumentele? Instrumen-
tele sunt „situaþia”.  Edituri-
le, cinema, organizaþii, ba
chiar ºi obiectele. Sã presupu-
nem cã gândirea ta ar fi una
magicã. Faci un gest ºi totul
dispare. Tot ceea ce deteºti. ªi
tu? N-ai rãmâne ºi tu singur
ºi fãrã mijloace? Vorbesc de
mijloace expresive, vorbesc…

- Da, am înþeles. Însã eu n-
o caut, acea gândire magicã,
ci cred în ea. Nu în sens mij-
locit. Ci fiindcã ºtiu cã bãtând
întruna în acelaºi cui poate
pânã la urmã sã se prãbuºeas-
cã o casã. În mic, un bun

Pier Paolo Pasolini,

Suntem cu toþii în pericol (I)Suntem cu toþii în pericol (I)Suntem cu toþii în pericol (I)Suntem cu toþii în pericol (I)Suntem cu toþii în pericol (I)
Interviu realizat de Furio Colombo, cu câteva ore înaintea asasinãrii scriitorului ºi apãrut în nr. 2. al suplimentului  „Tutto-

libri” al cotidianului torinez „La Stampa”, din 8 noiembrie 1975.

exemplu ni-l dau radicalii, patru motani ce
ajung sã miºte conºtiinþa unei Þãri (ºi tu
ºtii bine cã nu totdeauna sunt de acord cu
ei, dar chiar acum mã pregãtesc sã mã duc
la congresul lor). În mare, exemplul ni-l ofe-
rã istoria. Refuzul a fost totdeauna un gest
esenþial. Sfinþii, eremiþii, ba chiar ºi intelec-
tualii. Cei puþini ce-au fãcut istoria sunt cei
ce-au zis nu, nu meºteºugarii ºi asistenþii
cardinalilor. Ca sã funcþioneze, refuzul tre-
buie sã fie mare, nu mic, total, nu al unui
punct ori altul, „absurd”, nu de bun simþ.
Eichmann, dragul meu, avea o grãmadã de
bun simþ. Ce i-a lipsit? I-a lipsit sã spunã
nu, la vârf, principiului, atunci când ceea
ce fãcea era doar administraþie ordinarã, bi-
rocraþie. Poate va fi spus prietenilor, mie
Himmler acela nu-mi place de niciun fel.
Va fi susurat, cum se susurã prin edituri,
prin redacþii ziarelor, prin coridoarele gu-
vernului ºi pe la televiziune. Ori poate se va
fi ºi revoltat fiindcã vreun tren oarecare se
oprea, o datã pe zi, pentru nevoi ºi pentru
pâine ºi apã cu deportaþii pe când ar fi fost
mai funcþionale sau mai economice douã
opriri. Însã n-a împiedicat niciodatã maºi-
na. Prin urmare, argumentele sunt trei. Care
este, ce numeºti tu, „situaþia” ºi de ce ar
trebui opritã ori distrusã. ªi în ce mod.

- Iatã, descrii deci „situaþia”. ªtii foar-
te bine cã limbajele tale au un pic efectul
soarelui care strãbate pulberea. E o imagi-

ne frumoasã dar se poate vedea
(ori înþelege) puþin.

- Mulþumesc pentru imaginea cu
soarele, însã eu pretind mult mai
puþin. Pretind ca tu sã priveºti în
jurul tãu ºi sã-þi dai seama de tra-
gedie. Care e tragedia? Tragedia e
cã nu mai existã fiinþe umane, exis-
tã ciudate maºini ce se lovesc una
de alta. Iar noi, intelectualii, luãm
mersul trenurilor de anul trecut,
sau de acum zece ani, ºi pe urmã
spunem: ce ciudat, iatã cã trenuri-
le ãºtia douã nu trec pe-acolo, ºi
cum naiba s-a fãcut þãndãri în ha-
lul acela? Ori mecanicul a înnebu-
nit ori e un criminal izolat ori e un
complot. Mai ales complotul ne
face sã delirãm. Ne sloboade de

întreaga povarã a de ne confrunta singuri
cu adevãrul. Ce frumos dacã în timp ce
noi vorbim aici cineva face planuri în piv-
niþã sã ne elimine. E uºor, e simplu, este
rezistenþa. Noi vom pierde niºte plevuºti ºi
pe urmã ne vom organiza ºi-i vom elimina
pe ei, ori puþin câte unul, nu-i aºa? Ei bine,
ºtii cã atunci când transmit la televizor cã
Parisul arde sunt cu toþii acolo cu lacrimi
în ochi ºi o dorinþã nebunã ca povestea sã
se repete frumoasã, curatã (un rod al epo-
cii este cã „spalã” lucrurile, precum faþa-
da caselor). Simplu, eu de-aici, tu de-aco-
lo. Sã nu ne jucãm cu sângele, cu dure-
rea, chinul pe care chiar atunci oamenii
le-au plãtit pentru „a fi ales”. Când stai cu
faþa zdrobitã cãtre acel ceas, acel minut al
istoriei, a alege înseamnã totdeauna o tra-
gedie. Cu toate acestea, s-o admitem, era
prea simplu. Fascistul de la Salo, nazistul
din SS, omul normal, cu ajutorul curajului
ºi al conºtiinþei, reuºeºte sã o respingã,
chiar din viaþa sa interioarã (acolo începe
mereu revoluþia). Acum însã, nu. Dai pes-
te câte unul ce se dã drept prieten, drãguþ,
cumsecade ºi „colaboreazã” (sã zicem la
televiziune) fie spre a epata fie fiindcã nu-
i deloc un delict. Altul – sau alþii, grupurile
– te întâmpinã ori sar pe tine – cu ºantaje-
le lor ideologice, cu dojenile, cu predicile,
cu blestemele ºi cu ameninþãrile lor. Defi-
leazã cu steaguri ºi cu slogane, însã ce-i
desparte de „putere”?

Universitatea din Craiova, Departamen-
tul de Relaþii Internaþionale, în partene-
riat cu Erasmus Student Network Craio- Bugetul Ministerului Culturii ºi Identitãþii

Naþionale pentru anul în curs a fost adoptat,
ieri, de plenul reunit al Camerei Deputaþilor
ºi Senatului în forma propusã de Guvern.
Bugetul a fost adoptat cu 176 de voturi „pen-
tru” ºi 70 „împotrivã”. Potrivit proiec-
tului legii bugetului de stat, Ministeru-
lui Culturii i-a fost alocatã pentru anul
2017 suma totalã de 766,177 milioane
lei, în creºtere cu 51,16% faþã de anul
precedent. La capitolul cheltuieli curen-
te sunt prevãzuþi 750,253 milioane lei,
în plus cu 48,30%, iar la cheltuielile de
personal 21,289 milioane lei, mai mult
cu 38,65%. Estimãrile bugetelor Mi-
nisterului Culturii pentru anii urmãtori
sunt: 709,147 milioane lei pentru anul
2018, 635,232 milioane lei pentru anul
2019 ºi 667,478 milioane lei pentru

Cea de-a V-a ediþie a Galei ESN Craiova
va (ESN Craiova), organizeazã mâine, ora
16:00, cea de-a V-a ediþie a Galei ESN
Craiova ºi aniversarea a doi ani de la în-
fiinþarea oficialã a Asociaþiei ESN Craio-
va. Evenimentul va avea loc la Amfitea-
trul Drãgan, sala 444, din clãdirea cen-
tralã a Universitãþii, etajul 2. În cadrul
evenimentului, studenþii strãini care be-
neficiazã de o mobilitate în cadrul pro-
gramului Erasmus+ vor fi premiaþi pen-
tru implicarea activã în proiectele des-
fãºurate la Universitatea din Craiova, pre-
cum ºi pentru participarea la evenimen-
tele organizate de ESN Craiova ºi De-
partamentul de Relaþii Internaþionale.
Membrii activi ESN Craiova vor fi pre-
miaþi pentru motivaþia ºi implicarea în
organizarea activitãþilor ESN precum ºi
partenerii ºi sponsorii care au fost un
sprijin de-a lungul timpului.

MARGA BULUGEAN

Bugetul Ministerului Culturii pe anul 2017,
adoptat de plenul reunit al Parlamentului

2020. Pentru proiectele cu finanþare din fon-
duri externe nerambursabile aferente cadru-
lui financiar 2014-2020 au fost alocaþi pen-
tru anul acesta 20,078 de milioane de lei,
pânã în 2020 suma rãmânând aceeaºi.
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Un conflict între China ºi
Statele Unite nu ar avea nici-
un câºtigãtor, avertizeazã mi-
n i s t ru l  ch inez  de  Ex te rne ,
Wang Yi, pe fondul tensiunilor
bilaterale,  amplificate dupã
accederea în funcþie a preºe-
d in t e lu i  amer i can  Dona ld
Trump. China menþine angaja-
mentul în favoarea pãcii, a dat
asigurãri Wang Yi dupã între-
vederea pe care a avut-o cu
ministrul australian de Exter-
ne, Julia Bishop. “Nu poate
exista conflict între China ºi
Statele Unite, întrucât ambele

Bashar al-Assad laudã intenþia
lui Donald Trump de a face
o prioritate din lupta împotriva
Stat Islamic

Preºedintele sirian Bashar al-
Assad a declarat cã intenþia lui Do-
nald Trump de a face o prioritate
din lupta împotriva reþelei teroriste
State Islamic este promiþãtoare,
adãugând cã este prea devreme
pentru a putea observa efecte prac-
tice, relateazã Tass, citând agenþia
sirianã de ºtiri SANA. “Ce am auzit
din partea lui Trump în timpul cam-
paniei (electorale) ºi dupã campa-
nie este promiþãtor în ceea ce pri-
veºte lupta împotriva teroriºtilor, ºi
mai ales SI. Asta am cerut în ultimii
ºase ani. Cred cã este promiþãtor,
însã trebuie sã aºteptãm. Este prea
devreme sã ne aºteptãm la ceva prac-
tic”, a declarat liderul de la Damasc
în cadrul unui interviu pentru pre-
sa belgianã. Preºedintele sirian ºi-
a exprimat pãrerea despre coope-
rarea între SUA ºi Rusia, spunând
cã ar putea avea un efect pozitiv
asupra întregii lumii, inclusiv asu-
pra Siriei. Donald Trump a indicat
cã ar putea renunþa la sprijinul pe
care SUA îl acordã rebelilor sirieni
ºi ar putea ajuta Damascul în lupta
împotriva reþelei teroriste Stat Isla-
mic, potrivit Reuters.

Ministrul Apãrãrii din Austria:
Ruta balcanicã nu este încã
la fel de bine închisã
pe cât ar trebui

Ministrul Apãrãrii din Austria a
declarat cã þara sa intenþioneazã sã
intensifice eforturile de protecþie a
frontierelor cu statele situate de-a
lungul rutei balcanice a imigranþi-
lor, susþinând cã ruta “nu este încã
la fel de bine închisã pe cât ar tre-
bui”. Ruta balcanicã a fost în mare
parte închisã anul trecut, în luna
martie. Ministrul Apãrãrii din Aus-
tria, Hans Peter Doskozil, a decla-
rat însã marþi pentru cotidianul Die
Welt cã traficanþii de fiinþe umane
desfãºoarã încã o activitate însem-
natã în acea regiune, între 500 ºi
1.000 de imigranþi parcurgând sãp-
tãmânal ruta. “Situaþia s-ar putea
înrãutãþi în orice moment”, a spus
el, fãcând referire la ameninþãrile
Turciei de a abandona un acord cu
Uniunea Europeanã privind migra-
þia. Doskozil a spus cã Austria plã-
nuieºte “o cooperare strânsã în ca-
drul unei noi ofensive balcanice
pentru protecþia frontierelor” cu
statele din regiune.

Cel puþin 20 morþi într-un
atentat produs în centrul
capitalei Afganistanului

Cel puþin 20 persoane au fost
ucise, iar alte zeci au fost rãnite în
urma unui atentat produs în faþa
sediului Curþii Supreme de Justiþie
din Afganistan, afirmã surse din
cadrul serviciilor de securitate ci-
tate de site-ul postului tv Al Jazee-
ra. Cel mai probabil, este vorba de
un atac terorist sinucigaº care a
vizat angajaþi ai instanþei supreme
din Afganistan. “Cel puþin 20 per-
soane au murit” în atentatul comis
ieri în centrul oraºului Kabul, a de-
clarat un oficial din cadrul servi-
ciilor de securitate afgane. Alte cel
puþin 38 de persoane au fost rãnite
în atentat. Atacul nu a fost încã re-
vendicat, dar probabil este opera
insurgenþilor talibani sau a orga-
nizaþiei teroriste Stat Islamic.

Aproape 100 de companii teh-
nologice, printre care Apple, Go-
ogle ºi Microsoft, au decis sã
conteste în justiþie interdicþia tem-
porarã de imigraþie semnatã de
preºedintele Donald Trump, sus-
þinând cã firmele americane vor
avea de suferit. Plângerea com-
paniilor, depusã la o Curte de Apel
din Statele Unite, include ºi alte
firme din tehnologie, printre care
Facebook, Twitter ºi Intel, dar ºi
companii care nu fac parte din
domeniul tehnologic, precum
producãtorul de îmbrãcãminte
Levi Strauss ºi compania din in-
dustria alimentarã Chobani. Prin-
tre cele aproape 100 de firme
implicate se numãrã ºi eBay,
Netflix ºi Uber. Interdicþia tem-

Banca Centralã Europeanã
(BCE) a respins acuzaþiile de ma-
nipulare a cursului valutar venite
din partea Statelor Unite, avertizând
cã relaxarea reglementãrilor siste-
mului bancar, mãsurã discutatã
acum de autoritãþile de la Washing-
ton, ar putea pune bazele urmãtoa-
rei crize financiare. Mario Draghi,
preºedintele BCE, susþine cã slaba
reglementare a fost cauza princi-
palã a crizei financiare din 2007.
Mai mult, iniþiativa de a slãbi re-
glementãrile din domeniul bancar
reprezintã o mãsurã potenþial peri-
culoasã, nu doar îngrijorãtoare,

Ungaria va propune Uniunii Eu-
ropene planuri de a proteja frontie-
rele Blocului european, reþinând în
mod automat orice solicitant pe în-
treaga perioadã de aºteptare în urma
aplicãrii pentru azil, potrivit purtã-
torului de cuvânt al Guvernului un-
gar, Zoltan Kovacs. Kovacs susþi-
ne cã alegerea lui Donald Trump ca
preºedinte a contribuit la “schim-
barea dispoziþiei europene” ce a jus-
tificat poziþia durã în privinþa mi-
grãrii a premierului ungar, Viktor
Orban. Acesta a afirmat cã recen-
tul summit ce a avut loc în Malta a
marcat un punct de cotiturã în ati-
tudinea Europei cu privire la migra-
þia în Mediteranã. În cadrul unei

Un conflict între China ºi Statele Unite nu arUn conflict între China ºi Statele Unite nu arUn conflict între China ºi Statele Unite nu arUn conflict între China ºi Statele Unite nu arUn conflict între China ºi Statele Unite nu ar
avea niciun câºtigãtoravea niciun câºtigãtoravea niciun câºtigãtoravea niciun câºtigãtoravea niciun câºtigãtor, avertizeazã Beijingul, avertizeazã Beijingul, avertizeazã Beijingul, avertizeazã Beijingul, avertizeazã Beijingul

pãrþi ar pierde ºi niciuna nu îºi
permite acest lucru”, a afirmat
Wang Yi. Chiar dacã a încer-
cat sã reducã tensiunile bila-
terale, ºeful diplomaþiei chine-
ze le-a cerut liderilor politici
sã respingã protecþionismul.
“Este important sã asumãm un
angajament ferm în favoarea
unei economii globale deschi-
se. Este important ca globali-
zarea economicã sã se îndrep-
te spre o integrare mai mare,
spre avantaje distribuite în mod
mai larg ºi într-un mod mai sus-
tenabil”, a subliniat Wang Yi.

Ungaria propune UE planuri de a reþine toþi solicitanþii de azil
ºedinþe informative care a avut loc
în Londra, acesta a declarat cã ori-
cine cautã sã obþinã azil prin Unga-
ria va fi þinut în ”adãposturi” pe în-
treaga perioadã de aºteptare de dupã
aplicarea solicitãrii de azil, deºi vor
fi liberi sã se întoarcã înapoi în þara
lor de origine, în orice moment. El
a spus: “Niciun imigrant, nici mã-
car cei care ºi-au depus deja apli-
carea pentru solicitare de azil, nu
va putea sã se miºte liber pânã când
la eliberarea unei decizii legale în pri-
vinþa dreptului lor de a primi azil po-
litic, statut de refugiat sau orice alt-
ceva, aºa cã acestora nu li se per-
mite sã se deplaseze nestingheriþi
prin stat”.

Banca Centralã Europeanã: Urmãtoarea crizã ar
putea fi generatã de mãsurile administraþiei Trump

care ameninþã relativa stabilitate a
sistemului bancar. Preºedintele
Donald Trump a cerut analiza re-
gulilor din domeniul bancar, cu
scopul principal de a le slãbi. “Ul-
timul lucru de care avem nevoie în
acest moment este relaxarea regle-
mentãrilor”, a precizat Draghi în
faþa comitetului pentru afaceri eco-
nomice din cadrul Parlamentului
European. De asemenea, Draghi a
respins acuzaþiile aduse de consi-
lierul preºedintelui Trump potrivit
cãrora Germania, cea mai mare
economie a zonei euro, foloseºte
un curs valutar depreciat. Draghi

a argumentat cã econo-
mia slabã reprezintã mo-
tivul principal pentru care
moneda euro s-a depre-
ciat. Germania are un sur-
plus comercial în relaþia
cu Statele Unite, iar con-
silierul lui Trump pe teme
comerciale, Peter Navar-
ro, susþine cã acest lucru
este exploatat în detri-
mentul Americii, acuzând
autoritãþile de la Berlin cã
manipuleazã cursul valu-
tar. Germania nu stabileº-
te politicile monetare ºi a
susþinut, deseori, cã po-
litica BCE este prea slab
reglementatã.

Firmele americane de tehnologie se opun
interdicþiei de imigraþie semnatã de Trump

porarã de imigraþie semnatã de
Donald Trump, cea mai discuta-
tã mãsurã a sa de când a preluat
administraþia prezidenþialã, se
confruntã cu diferite obstacole le-
gislative. Administraþia are termen
pânã luni sã justifice ordinul exe-
cutiv care interzice intrarea refu-
giaþilor ºi a imigranþilor din ºapte
þãri cu majoritate musulmanã,
dupã ce un judecãtor din Seattle a
blocat iniþiativa lui Trump cu un
ordin temporar de restricþie, emis
vineri. Firmele tehnologice din
Statele Unite au fost cele mai
vocale faþã de ordinul semnat de
preºedinte, în contextul în care
o mare parte din echipele aces-
tora sunt formate din cetãþeni
care nu sunt nativi americani.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Podari

organizeazã, la sediul din
str.Dunãrii, nr. 67, comuna Po-
dari, judeþul Dolj, concurs de
recrutare pentru ocuparea
postului contractual vacant ºef
SVSU-Compartiment Situaþii de
urgenþã (inspector de speciali-
tate, gradul IA, studii superioa-
re). Concursul se organizeazã
în douã etape: prima etapã în
data de 02.03.2017, ora 10.00-
proba scrisã, a doua etapã în
data de 07.03.2017, ora 10.00-
proba de interviu. Pentru a pu-
tea participa la concurs, candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ, urmãtoarele condi-
þii: 1. Condiþii generale: Con-
form art.3 din HG nr.286/2011,
cu modificãrile introduse de HG
nr.1027/2014. 2.Condiþii speci-
fice: a)studii superioare finali-
zate cu diplomã de licenþã,
b)vechime- minim 9 ani, c)ex-
perienþã anterioarã constituie
un avantaj, d)nivel mediu de
cunoºtinþe în operare calcula-
tor, e)disponibilitatea de a lu-
cra în program prelungit. Do-
sarele de înscriere se vor de-
pune pânã la data de
21.02.2017, ora 13.00, la sediul
Primãriei comunei Podari din
str. Dunãrii, nr. 67. com. Podari,
judeþ Dolj. Informaþii suplimen-
tare cu privire la documentele
aferente concursului, tematica
ºi bibliografia se afiºeazã la se-
diul instituþiei sau se pot obþi-
ne la telefon 0251/339.155, Se-
cretariatul comisiei de concurs.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin

Centru Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
relor spaþii disponibile: a) spaþii
moderne de birouri, cu suprafeþe
de 22.80 m.p., având incluse o se-
rie de facilitate precum: instalaþii
moderne de funcþionare de ulti-
mã  generaþie, spaþii commune de
tip oficiu, salã multifuncþionalã
dotatã corespunzãtor, locuri de
parcare gratuitã. Birourile se gã-
sesc în incinta Centrului de Dez-
voltare Tehnologicã ºi Excelenþa
în Afaceri. b) spaþii de birouri cu
suprafeþe cuprinse între 33.40-
105.00 mp, spaþii expoziþionale
permanente, de depozitare ºi de
alimentaþie publicã – în incinta
Centrului Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, nr.26, etaj
2, camera E 211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12.00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769/ 268.690.

Titular Pãunicã Olimpian cu
domiciliul în Craiova, str. Macului,
nr. 31, bl. 200E8, sc. 2, et 2, ap. 6,
jud. Dolj, anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadra-
re emisã de APM Dolj PUZ – “Con-
struire locuinþã ºi birouri P+1 ºi im-
prejmuire teren“ amplasat în Cra-
iova, str. Amaradia, nr. 80 - planul
nu necesitã evaluare de mediu ºi
nu se supune procedurii de eva-
luare adecvatã, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei de în-
cadrare poate fi consultatã în zile-
le de luni-joi între orele 800-1630 ºi
vineri între orele 800 -1400 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Cra-
iova sau pe site-ul APM Dolj http:/
/apmdj.anpm.ro. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj (Fax: 0251419035,e-mail of-
fice@apmdj.anpm.ro, în termen de
10 zile calendaristice de la data pu-
blicãrii în mass-media.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
S.C. RALDIN CONSTRUCT

S.R.L., cu sediul în oraºul Filiaºi,
Strada 24 Ianuarie, F.N., anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul:
”INTRARE ÎN LEGALITATE: EX-
TINDERE CU SALÃ EVENIMEN-
TE (P) ªI SUPRAETAJARE CU
SPAÞII CAZARE LA RESTAU-
RANT EXISTENT (P+1); INTRA-
RE ÎN LEGALITATE: CONSTRUI-
RE SALÃ EVENIMENTE (P) ªI
SCHIMBARE DE DESTINAÞIE
DIN RESTAURANT (P+1) ÎN PEN-
SIUNE” propus a fi amplasat în
oraºul Filiaºi, strada 24 Ianuarie,
F.N. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Strada Petru Rareº,
Nr.12 ºi la sediul S.C. RALDIN
S.R.L. din oraºul Filiaºi, Strada
24 Ianuarie, F.N., în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00 16:30 ºi
vineri între orele 8,00 – 14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
Strada Petru Rareº, nr. 1, fax.
0251/419035; email: office@ap-
mdj.anpm.ro.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE DE
SERVICIU

Caut menajerã
din Craiova pen-
tru curãþenie ge-
neralã în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
Femeie internã. Te-
lefon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sani-
tare ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica , groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/ 208.585.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 foi grapã,
semãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 8 februarie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

STAÞIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul  în  Craiova,
ªoseaua Bãlceºti, nr. 54, vinde:

- sãmânþã de porumb Olt
ºi F 376,

- floarea soarelui Performer,
- lucernã,
- orzoaicã,
- ovãz
- mazãre la cele mai mici

preþuri.

Relaþii la telefon / fax: 0251/ 417.534;
e-mail: scdasimnic@yahoo.com.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1
vitrinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã 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 negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj
2, decomandat, ul-
tracentral (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi re-
laþii contracte întreþi-
nere: 0766/673.666.

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

PIERDERI
S.C. ROMFER
AGREGATE a de-
pus documentaþiile
pentru obþinerea Avi-
zului de Gospodãrire
a Apelor la balastiera
Iºalniþa 2 judeþul Dolj.
PIERDUT carnet de
note ºi legitimaþie de
cãlãtorie eliberate de
UMF Craiova pe
numele Bãlan Ale-
xandra ªtefania. Se
declarã nule.
PIERDUT Certificat
Constatator la bene-
ficiar pentru SC
PREDA DÃB SRL.
Se declarã nul.
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BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A

Coºmar dupã coºmarCoºmar dupã coºmarCoºmar dupã coºmarCoºmar dupã coºmarCoºmar dupã coºmar, unul mai groaznic decât altul, unul mai groaznic decât altul, unul mai groaznic decât altul, unul mai groaznic decât altul, unul mai groaznic decât altul
SCM “U” Craiova a irosit un avantaj de 17 puncte ºi cedat

în “over-time” la Piteºti, scor 99-101, bifând astfel a patra
înfrângere la una sau douã “lungimi”, raportându-ne aici

doar la ultimele cinci runde

Rezultatele complete ale rundei: BCM U Piteºti – SCM “U” CRAIOVA
101-99 (dupã prelungiri), Municipal Olimpic Baia Mare – BC SCM Timiºoara
69-86, CS Dinamo Bucureºti – CSM CSU Oradea 93-81, BC Mureº Tg. Mureº
– Steaua CSM EximBank Bucureºti 87-93 (dupã prelungiri), U-Banca Tran-
silvania Cluj – CS Phoenix Galaþi 95-66. BC CSU Sibiu a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 16/2 34 7. Mureº 9/9 27
2. Steaua 13/5 31 8. Dinamo 6/12 24
3. Timiºoara 12/7 31 9. Galaþi 6/12 24
4. Sibiu 12/6 30 10. CRAIOVA 4/14 22
5. Piteºti 11/7 29 11. Baia Mare 1/18 20
6. Oradea 10/8 28

Alb-albaºtrii par sã se fi spe-
cializat în thrillere necâºtigãtoa-
re! Dupã eºecurile, în lanþ, de la
Galaþi (82-83), de acasã cu Ora-
dea (82-87; avans de 10 puncte
cu mai puþin de cinci minute rã-
mase de joc), din Capitalã, cu
Dinamo (86-88), ºi din nou din
Bãnie, cu liderul U-BT Cluj (74-
75), SCM “U” a fãcut-o chiar ºi
mai latã în Trivale, unde, aºa cum
am notat deja, a rispit un avans
de 17 puncte, 73-56 cãtre finalul
sfertului trei, pentru a ceda în
prelungiri, ca urmare a unui coº
încasat în ultima secundã de joc.

Sfertul inaugural al disputei a
fost unul extrem de spectaculos
ºi de echilibrat, 26-26. Manºa
secundã avea sã fie una de pus
în ramã pentru craioveni, care au
mers la odihnã la adãpostul a 12
puncte, tabela indicând 46-58,
dupã un veritabil recital din afara
semicercului. În actul al treilea,
piteºtenii, deºi în multe momen-
te au pãrut în corzi, au revenit în
final ºi au redus ecartul la 8 punc-
te, 65-73. Era doar începutul coº-
marului! Gazdele au intrat în
avantaj cu 25 de secunde rãma-
se din meci, 86-85. Imediat, Fra-

seniuc a beneficiat de douã libe-
re, a transformat una, iar BCM
U avea la dispoziþie ºansa de a
înclina balanþa. ªi ar fi putut-o
face, dacã arbitrul vedea un fault
al lui Burlacu la Marinov, ori dacã
bulgarul, chiar ºi în contextul dat,
se concentra mai bine la finaliza-
re. Aºadar, 86-86 dupã cele 40
de minute regulamentare.

În “over-time”, fiecare dintre
combatante s-au aflat la condu-
cere, iar finalul a fost electrizant.
La scorul de 99-98, Taylor a pri-
mit douã aruncãri libere, însã, ca
ºi Fraseniuc, nu a reuºit sã adu-
cã pe Craiova în avantaj, 99-99
înaintea ultimelor patru secunde.
Tehnicianul Piteºtiului, Hristu
ªapera, a cerut time-out ºi a ni-
merit cartea câºtigãtoare. Tudor
a pãtruns ca prin brânzã prin apã-
rarea alb-albaºtrilor ºi a înscris
coºul victoriei.

Baschetbaliºtilor olteni le rã-
mâne consolarea de a fi nimerit
de 18 ori þinta din afara semicer-
cului, din 34 de aruncãri, ceea ce
a condus la un procentaj incre-
dibil, de 53%. Unul superior cele
înregistrate la aruncãrile de douã
puncte ºi la libere, 43% (20/26),

respectiv 50% (5/10).
De la SCM “U”, Darius Har-

grove (foto) a fãcut o partidã ex-
celentã, reuºind nu mai puþin de
29 de puncte. Au venit la rând,
în topul realizatorilor: Jamar
Abrams (16p), Tayloe Taylor
(14p), Cãtãlin Burlacu (11p), Iuri
Fraseniuc (10p), Travis Bureau
(9p), Christopher Lee (8p), Mi-
hai Gavrilã (2p).

Altfel, antrenorul Vladimir
Vuksanovic, care declarase cã
dacã nu va câºtiga unul dintre
meciurile cu U-BT ºi Piteºti va
pleca, are bagajele ca ºi fãcute,
conform unor surse din interio-
rul clubului.

Urmãtorea partidã pentru
Craiova va fi sâmbãtã, în

Bãnie, cu BC Mureº.
Craiova dã doi jucãtori pentru

All Star Game! Hargrove ºi

Abrams, în cinci-ul de bazã al
selecþionatei Sudului

Federaþia Româna de Baschet
a anunþat, ieri, componenþa ce-
lor douã selectionate, Nord si
Sud, care se vor confrunta în
data de 18 februarie 2017, la Si-
biu, în cadrul tradiþionalului Su-
perbet All Star Game. Totul a fost
sabilit prin vot, ponderea fiind:
30% vot public, 30% vot mass-
media si 40% vot Tehnic FRB.

Printre cei ce se aflã în echipa
Sudului sunt ºi craiovenii Darius
Hargrove ºi Jamar Abrams, care
vor începe disputa chiar în pri-
mul 5. Hargrove a fost cel mai
votat jucãtor al Sudului, strân-
gând 907 dintre sufragii. În se-
lecþionata Nordului cel mai votat
jucãtor a fost Vlad Moldoveanu
(U-BT Cluj – 1.193)

Selecþionata Sudului
Cinci-ul de bazã: Cameron

Long (Steaua), Darius Hargrove
(Craiova), Jamar Abrams (Cra-

iova), Iulian Orbeanu (Dinamo),
Vincent Hunter (Piteºti). Restul
componenþilor:: Octavian Popa-
Calotã (Timiºoara), Mihai Paul
(Steaua), Marius Runkauskas
(Steaua), Marko Sutalo (Dina-
mo), Adrian Guþoaia (Galaþi),
Cãtãlin Baciu (Steaua), Ionuþ
Drãguºin (Timiºoara). Antre-
nori: Claudiu Fometescu (Stea-
ua), Hristu ªapera  (Piteºti)

Selecþionata Nordului
Cinci-ul de bazã: Filip Ada-

movic (Cluj), Andrei Mandache
(Oradea), Kevin Hardy (Sibiu),
Vlad Moldoveanu (Cluj), Ous-
manne Barro (Cluj).  Restul
componenþilor::Goran Marti-
nic (Mureº), Kyndall Dykes
(Cluj), Martin Zeno (Oradea),
Roland Torok (Cluj), Titus Ni-
coarã (Oradea), Bogdan Popes-
cu (Sibiu) ,  Laszlo  Lazar
(Mureº). Antrenori: Cristian
Achim (Oradea), Mihai Silvãºan
(Cluj).

Voleibaliºtii de la SCM “U” Craiova
întâlnesc, astãzi, în deplasare, liderul Diviziei
A1, Aracada Galaþi, într-un meci contând
pentru manºa retur a semifinalelor Cupei

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL – Cupa Regelui Spa-
niei: Deportivo Alaves – Celta Vigo.

DIGI SPORT 2

17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: CSM Bucureºti – HC Dunãrea Brãila
/ 19:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei:
Crotone – Juventus / 21:45 – FOTBAL
– Cupa Angliei: Leicester City – Derby
County.

DIGI SPORT 3

18:15 – BASCHET (M) – FIBA Europe
Cup: CSM CSU Oradea – Muratbey Usak
Sportif / 20:00, 22:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Nice – St. Etienne, Mar-
seille – Guingamp.

DIGI SPORT 4

17:30 – VOLEI (M) – Cupa României:
CS Arcada Galaþi – SCM “U” Craiova /
20:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei:
Lyon – Nancy / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Bologna – Milan.

DOLCE SPORT 1

17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

Voleibaliºtii luptã pentru accederea
în finala Cupei României

CS Arcada Galaþi – SCM “U” Craiova, astãzi, ora 17:30, în direct la Digi Sport 4

României. Partida pleacã de la 3-1 în
favoarea molodovenilor, rezultat consemnat
în urmã cu douã sãptãmâni, în Bãnie. Pe
seturi, lucrurile s-au prezentat astfel: 29-27,

22-25, 28-26, 25-21.
Aceasta a fost al patrulea
eºec al Craiovei în faþa
Arcadei, dupã dupã cel
suferit în toamnã, în
campionat, 1-3 (d), ºi
cele din sferturile ediþiei
trecute a Cupei, 1-3 (d)
ºi 2-3 (a).

În manºa secundã a
celeilalte semifinale, o
reeditare a ultimului act
al precedentei ediþii,
deþinãtoarea trofeului,
Muncipal Zalãu, dã
piept, tot astãzi, pe
teren propriu, cu
ªtiinþa Explorãri Baia
Mare (3-1 în tur).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
lã: CSM Bucureºti – HC Dunãrea Brãila /
19:30, 21:45 – FOTBAL – Cupa Germa-
niei: SV Sandhausen – Schalke ‘04, Bo-
russia Dortmund – Hertha Berlin / 3:00 –
HOCHEI – NHL: Minnesota Wild – Chica-
go Blackhawks.

DOLCE SPORT 2

20:00 – HANDBAL (M) – Campionatul
Germaniei: Flensburg Handewitt – THW
Kiel / 21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Lei-
cester City – Derby County.

EUROSPORT 1

12:45 – SCHI ALPIN (M) – Campiona-
tul Mondial, la St. Moritz, în Elveþia / 21:00
– SNOOKER – Marele Premiu Mondial, la
Preston, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2

11:00 – HOCHEI PE GHEAÞÃ (M) –
Universiada, la Almata, în Kazahstan /
15:00 – SNOOKER – Marele Premiu Mon-
dial, la Preston, în Regatul Unit / 19:00,
22:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Lie-
tuvos Rytas Vilnius – Zenit Sankt Peters-
burg, Herbalife Gran Canaria – Montakit
Fuenlabrada.
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1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41
3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR Cluj 22 10 7 5 35-21 31
8. Botoºani 22 7 5 10 26-26 26
9. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18
13. ASA 22 5 3 14 18-34 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 22

Pandurii – CSMP Iaºi 1-1
Au marcat: Negruþ 80 / Vasile Gheorghe 60.
Astra – ASA 1-0
A marcat: Seto 28.
„U” Craiova – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 44, Bãluþã 47, 67, Ivan 81.
Dinamo – Viitorul 1-2
Au marcat: Nistor 26 / Boli 64, Fl. Coman 78.
FC Botoºani – Concordia 1-1
Au marcat: L. Buº 71 / Herea 19 – pen.
CFR Cluj – FCSB 1-1
Au marcat: Deac 58 / Alibec 16.
ACS Poli – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Doman 66 / Romeo 76.

Prin victoria din meciul cu FC
Voluntari, Universitatea Craiova a
egalat cea mai mare diferenþã de
scor a actualului sezon al Ligii I,
5-0, obþinutã de FC Botoºani la
Timiºoara (în prima etapã), de
aceastã datã realizatoarea ei fiind
însã echipã gazdã. Totodatã, a fost
prima datã când ªtiinþa a marcat
în acest campionat mai mult de 2
goluri ºi prima datã de la revenirea
în Liga I când a înscris mai mult
de 3 goluri. Omul meciului a fost
Alexandru Bãluþã, cel care a izbu-
tit prima duplã din carierã în cam-

Liga I – etapa a 23-a

ASA – ACS Poli, vineri, ora 17.30
CSMP Iaºi – Astra, vineri, ora 20
FC Botoºani – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – FC Voluntari, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 17.30
Chiajna – Dinamo, luni, ora 20

Universitatea Craiova mai are
nevoie de 3 puncte pentru a fi si-
gurã de prezenþa în play-off, în
condiþiile în care are rezultatele di-
recte favorabile cu CFR Cluj, ocu-
panta locului 7 în acest moment.
ªi cum ultimele 3 meciuri sunt
împotriva unor formaþii din Top 6,
FCSB, Dinamo ºi Gaz Metan, cel
mai la îndemânã joc rãmâne urmã-
torul, de sâmbãtã, de la Botoºani.
Juveþii par conectaþi deja la aceas-
tã disputã. „Trebuie sã ne mobili-
zãm pentru meciul cu Botoºani ºi
sã mergem acolo cu gândul sã câº-
tigãm“ spune Andrei Ivan. „Vrem

Alb-albaºtrii vor sã-ºi asigureAlb-albaºtrii vor sã-ºi asigureAlb-albaºtrii vor sã-ºi asigureAlb-albaºtrii vor sã-ºi asigureAlb-albaºtrii vor sã-ºi asigure
de sâmbãtã prezenþa în play-ofde sâmbãtã prezenþa în play-ofde sâmbãtã prezenþa în play-ofde sâmbãtã prezenþa în play-ofde sâmbãtã prezenþa în play-offffff

sã continuãm pe aceeaºi linie. Jo-
cul nostru s-a îmbunãtãþit, ne-am
pus la punct acolo unde sufeream
ºi sper sã terminãm pe podium.
Ne aºteaptã un meci greu la Bo-
toºani. Mai sunt patru finale, ca
sã le spun aºa, din campionatul
regulat, ºi trebuie sã obþinem ma-
ximum de puncte“, a spus ºi Alex
Bãluþã. Totodatã, Marcel Popes-
cu a declarat: „Drumul de aici în-
cepe ºi trebuie sã ne responsa-
bilizãm, pentru cã urmeazã un
meci important în deplasare, la
Botoºani, dupã care vine Steaua
la Severin. Trebuie sã gestionãm

bine urmãtoarele jocuri“.

Meciul cu Steaua,
devansat cu o zi

Derby-ul dintre Universitatea
Craiova ºi Steaua se va disputa
sâmbãtã, 18 februarie, de la ora 20,
a anunþat Liga Profesionistã de
Fotbal. Partida a fost devansatã cu
o zi, dupã ce iniþial era programatã
duminicã, 19 febarurie, tot la ora
20. Modificarea a fost fãcutã pen-
tru a permite celor de la Astra sã
aibã trei zile la dispoziþie dupã me-
ciul cu Genk din Europa League.

Antrenorul Universitãþii Craiova a bifat victoria cu numãrulAntrenorul Universitãþii Craiova a bifat victoria cu numãrulAntrenorul Universitãþii Craiova a bifat victoria cu numãrulAntrenorul Universitãþii Craiova a bifat victoria cu numãrulAntrenorul Universitãþii Craiova a bifat victoria cu numãrul
100 ca antrenor în Liga I, în meciul cu FC V100 ca antrenor în Liga I, în meciul cu FC V100 ca antrenor în Liga I, în meciul cu FC V100 ca antrenor în Liga I, în meciul cu FC V100 ca antrenor în Liga I, în meciul cu FC Voluntarioluntarioluntarioluntarioluntari

pionat. De notat ºi evoluþia lui An-
drei Ivan, cel care a ajuns la ºase
reuºite ºi l-a egalat pe Dorin Rota-
riu în topul celor mai buni tineri
marcatori, nãscuþi dupã 1 ianuarie
1994.

Succesul cu FC Voluntari are o
conotaþie specialã ºi pentru Gheor-
ghe Mulþescu, care a înregistrat cea
de-a 100-a sa victorie ca antrenor
în primul eºalon, dintre care 12
sunt pe banca ªtiinþei. Tehnicianul
s-a bucurat cã acest succes a fost
unul concludent ºi spectaculos.
„Pânã la urmã toatã lumea apre-

ciazã fazele de poartã ºi go-
lurile. Este un modus vi-
vendi pentru mine jocul
spectaculos. Avem un pro-
gram foarte greu, de aceea
nu ne-am exaltat dupã aceas-
tã victorie. Nu suntem cali-

ficaþi în play-off, trebuie ca mate-
matic sã ajungem acolo ºi apoi vom
mai vedea ce se întâmplã, fiindcã
este vorba de un alt campionat, în
ordinea asta abordãm obiectivele:
play-off, lupta pentru podium ºi
apoi mai vedem dacã ne putem bate
pentru titlu. Prin modul cum se
manifestã echipa meritãm sã fim
bãgaþi în seamã în lupta pentru ti-
tlu, dar eu sunt rezervat, fiindcã
depindem de factori obiectivi, ie-
rarhia poate fi înfluenþatã de tere-
nuri, de arbitraje, de multe lucruri.
Pentru noi e mai greu, pentru cã

avem un joc de posesie. Acum ne
preocupã terenul de la Botoºani,
înþeleg cã vine din nou frigul. Mulþi
se mirã de faptul cã am continui-
tate ca antrenor la Craiova: s-au
produs condiþiile: patronul nu m-a
dat afarã, iar eu nu am vrut sã-mi
dau demisia” a declarat Gigi Mul-
þescu la digisport.

Bârzan, împrumutat la Pandurii
Antrenorul nu s-a arãtat deran-

jat de modul cum celebreazã An-
drei Ivan golurile, ba chiar aºteap-
tã cât mai multe motive de a exe-
cuta respectivul salt: „S-a specu-
lat cã Ivan s-a accidentat din cau-
za tumbei. Ivan nu are nicio pro-
blemã de sãnãtate, el a fãcut un
efort foarte mare ºi era obosit de
aceea l-am schimbat. Nu am nicio

problemã cã face acele tumbe, aº
vrea sã aibã cât mai multe ocazii
de a face acele sãrituri ale sale” a
precizat Mulþescu. El regretã cã
nu are ocazia de a-l debuta cât
mai repede în Liga I pe Marko-
vic ºi spune cã mijlocaºul Radu
Bârzan, care a impresionat în sta-
giul de pregãtire din Malta, va fi
împrumutat la Pandurii, pentru a
i se da ocazia sã joace în Liga I,
fiindcã pe postul respectiv la Uni-
versitatea se aflã Mateiu, Zlatin-
ski, Madson ºi Screciu. „Aºtep-
tam sã-l arunc pe teren pe Mar-
kovic, era o provocare pentru
mine, dar este accidentat. Pe Bâr-
zan s-ar putea sã-l împrumutãm
la Pandurii, sã-i forþãm intrarea
în fotbalul mare, fiindcã a de-
monstrat reale calitãþi” a adãugat
antrenorul Craiovei.

Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”Mulþescu a fãcut „suta”


