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-  Ce folos cã Popescu are atâ-
þia ani de facultate dacã nu-i are
pe cei 7 ani de-acasã.

Policlinica Spitalului
Orãºenesc din Segar-
cea, care a ars în urmã
cu doi ani într-un in-
cendiu puternic, ar
putea fi renovatã anul
acesta dacã ºi Compa-
nia Naþionalã de Inves-
tiþii se va arãta intere-
satã de acest proiect al
autoritãþilor locale.
Primarul oraºului,
Nicolae Tutunaru, a
deschis, ºi în 2017, lista
de prioritãþi cu aceastã
lucrare, importantã nu
doar pentru locuitorii
urbei, ci ºi pentru toþi
pacienþii din zonã.
Însã, fiind vorba de o
investiþie amplã, care
cuprinde atât reabilita-
rea policlinicii, cât ºi
modernizarea spitalu-
lui – estimatã la 5
milioane de euro –,
autoritãþile recunosc
cã sunt neputincioase
din punct de vedere
financiar ºi totul depin-
de acum de CNI.
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Reuniunea Comitetului Execu-
tiv Dolj al PSD, de acum o sãptã-
mânã, nu a fost deloc una de du-
zinã, fie ºi pentru faptul cã era
marcatã de circumstanþele mo-
mentului. Ne aflam încã în febra
protestelor de stradã. În Capitalã,
dar ºi în alte oraºe ale þãrii, inclu-
siv Craiova. Încât social-demo-
craþii doljeni, la unison cu cama-
razii lor din þarã, ºi-au exprimat
printr-o rezoluþie susþinerea pen-
tru guvernul Grindeanu ºi pentru
liderul lor naþional Liviu Dragnea,
preºedintele Camerei Deputaþilor.

Sute de doljeni,
înscriºi în Programul
guvernamental
pentru cultivarea
tomatelor

Producãtorii agricoli din Româ-
nia sunt susþinuþi, printr-un program
guvernamental, sã cultive tomate în
spaþii protejate (sere, solarii), astfel
încât sã asigure necesarul de con-
sum intern din producþia autohtonã.
Dupã Giurgiu ºi Olt, judeþul Dolj este
cel de-al treilea la numãrul solicitãri-
lor de înscriere în programul de spri-
jin pentru tomate. Pânã ieri, Direcþia
pentru Agriculturã Dolj centralizase
peste 300 de cereri. Potenþiali pro-
ducãtori sunt circa 1.000, motiv pen-
tru care angajaþii D.A. Dolj vor mer-
ge ºi în aceste zile în alte 30 de loca-
litãþi doljene pentru a prezenta deta-
liat beneficiile mãsurii de sprijin.

dezvoltare ruralã / 7

Doljeni urmãriþiDoljeni urmãriþiDoljeni urmãriþiDoljeni urmãriþiDoljeni urmãriþi
internaþionalinternaþionalinternaþionalinternaþionalinternaþional
extrãdaþi dinextrãdaþi dinextrãdaþi dinextrãdaþi dinextrãdaþi din
Spania ºi FranþaSpania ºi FranþaSpania ºi FranþaSpania ºi FranþaSpania ºi Franþa

TTTTToate maºinile noioate maºinile noioate maºinile noioate maºinile noioate maºinile noi
sunt aºteptate,sunt aºteptate,sunt aºteptate,sunt aºteptate,sunt aºteptate,
pânã în 2022,pânã în 2022,pânã în 2022,pânã în 2022,pânã în 2022,
sã ofere sisteme desã ofere sisteme desã ofere sisteme desã ofere sisteme desã ofere sisteme de
recunoaºtere vocalãrecunoaºtere vocalãrecunoaºtere vocalãrecunoaºtere vocalãrecunoaºtere vocalã



2 / cuvântul libertãþii miercuri, 22 februarie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat

la 8 ani de închisoare

în dosarul devalizãrii FNI.

Sentinþa este definitivã
Omul de afaceri Sorin Ovidiu

Vîntu a fost condamnat, ieri, de
magistraþii Curþii de Apel
Bucureºti la opt ani de închisoare
în dosarul devalizãrii Fondului
Naþional de Investiþii (FNI),
decizia fiind definitivã.

“Condamnã pe inculpatul
Vîntu Sorin-Ovidiu la pedeapsa
de 5 ani închisoare, la care,
potrivit art.36, alin.1 din noul
Cod penal, adaugã sporul de 3
ani închisoare, pentru comiterea
infracþiunii de spãlarea banilor,
în formã continuatã, astfel cã
inculpatul va executa pedeapsa
de 8 ani închisoare”, se aratã în
decizie. Magistraþii au mai
dispus menþinerea sechestrului
pânã la concurenþa sumelor de
137.403.630.106 ROL (5.529.321
dolari S.U.A.) ºi de 7.289.406
dolari S.U.A.

În primã instanþã, Sorin
Ovidiu Vîntu fusese condamnat,
pe 9 februarie 2015, la ºase ani ºi
patru luni de închisoare. Tribu-
nalul Capitalei a decis atunci
condamnarea afaceristului la
douã pedepse de câte patru ani
de închisoare pentru infracþiunile
de spãlare de bani ºi a dispus
achitarea lui pentru instigare la
delapidare. În urma contopirii
celor douã pedepse, instanþa a
dispus ca omul de afaceri sã
execute ºase ani ºi patru luni de
detenþie. Decizia nu a fost
definitivã ºi a fost contestatã de
omul de afaceri la Curtea de
Apel Bucureºti.

Sorin Ovidiu Vîntu a fost
condamnat pânã în prezent în trei
dosare, executându-ºi pedepsele.
Astfel, la data de 22 iulie 2016,
Sorin Ovidiu Vîntu a fost încarce-
rat în urma unei condamnãri de
ºase ani ºi douã luni de închisoa-
re în dosarul Petromservice,
alãturi de el fiind condamnat ºi
fostul sindicalist Liviu Luca la
ºase ani de detenþie. Totodatã, în
24 ianuarie 2014, omul de
afaceri a fost condamnat de
instanþa supremã la doi ani de
închisoare cu executare în
dosarul favorizãrii lui Nicolae
Popa, iar anterior, a fost condam-
nat la doi ani de pentru ºantaja-
rea lui Sebastian Ghiþã.
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Camera Deputaþilor a votat,
ieri, OUG 14, CU 292 de voturi
„pentru” ºi o abþinere, trei parla-
mentari nexeprimându-ºi dreptul
de vot. De asemenea, deputaþii au
aprobat Legea pentru respingerea
OUG 13, cu 291 de voturi „pen-
tru” ºi 3 abþineri, un deputat ne-
exprimându-ºi dreptul de vot.

Anterior, deputaþii au avut
dezbateri asupra celor douã or-
donanþe, PNL cerând garanþii cã
nu va mai exista un alt atac la
justiþie, iar USR îngroparea “ca-
lului mort” – OUG 13, deputatul
PSD Eugen Nicolicea apreciind
cã OUG 14 a fost dezbãtutã în

Adrian Þuþuianu, preºedintele PSD Dâm-
boviþa ºi preºedintele Comisiei parlamentare
de control a SRI, a anunþat, ieri, cã va orga-
niza, sâmbãtã, un miting cu 10.000 de per-
soane, la Târgoviºte, pentru a exprima susþi-
nerea faþã de premierul Grindeanu ºi liderul
PSD, Liviu Dragnea, el menþionând cã mani-
festarea nu va fi, însã, ºi anti-Iohannis.

„Mitingul nostru va avea loc sâmbãtã, pro-
babil 10.00-11.00. Se va desfãºura cu toate
aprobãrile legale, am mers la primãria Târ-
goviºte, am cerut autorizaþie, am informat in-
stituþiile statului. Vrem sã avem 10.000 de
oameni, sunt colegi de-ai mei, primari, con-
silieri locali, viceprimari, cetãþeni fãrã func-
þii politice sau administrative care mi-au ce-
rut ºi mie ºi colegilor din conducerea orga-
nizaþiilor judeþene sã luãm o atitudine faþã de
ce se întâmplã azi în România ºi sã organi-
zãm un miting”, a spus Þuþuianu.

El a menþionat cã nu a cerut o aprobare în
acest sens conducerii centrale a PSD. „Nu
am avut nevoie ºi nici nu am sã cer vreoda-

Întrebat cum vede o graþiere a
condamnãrilor cu suspendare,
ministrul Afacerilor Externe, Te-
odor Meleºcanu, a declarat cã “la
ora actualã, în închisorile din Ro-
mânia gradul de ocupare este de
200 la sutã. Guvernul are obliga-
þia sã gãseascã cele mai bune
modalitãþi pentru ca situaþia din
penitenciare sã fie cât de cât
omeneascã, niºte limite minime”.

Dintre cele 16 penitenciare de
maximã siguranþã din România,
12 ºi-au depãºit capacitatea dupã
standardul românesc, iar pe cel
european 15 sunt supraaglome-
rate. Penitenciarul Giurgiu este
singura închisoare de maximã si-
guranþã din România care nu este
supraaglomeratã pe ambele stan-

Final al Ordonanþelor 13-14 în Parlament: Camera DeputaþilorFinal al Ordonanþelor 13-14 în Parlament: Camera DeputaþilorFinal al Ordonanþelor 13-14 în Parlament: Camera DeputaþilorFinal al Ordonanþelor 13-14 în Parlament: Camera DeputaþilorFinal al Ordonanþelor 13-14 în Parlament: Camera Deputaþilor
a aprobat OUG 14 ºi legea de respingere a OUG 13a aprobat OUG 14 ºi legea de respingere a OUG 13a aprobat OUG 14 ºi legea de respingere a OUG 13a aprobat OUG 14 ºi legea de respingere a OUG 13a aprobat OUG 14 ºi legea de respingere a OUG 13

regim de urgenþã, iar “restul sunt
declaraþii politice”.

Preºedintele interimar al PNL
a cerut liderilor PSD ºi ALDE,
Liviu Dragnea ºi Cãlin Popescu
Tãriceanu, dar ºi premierului
Sorin Grindeanu, sã renunþe la
orice atitudine care poate sã se
transforme într-un atac la justi-
þie. De asemenea, PNL a cerut
majoritãþii parlamentare sã spu-
nã “transparent, predictibil ºi cu
fermitate”, cum intenþioneazã sã
punã în acord deciziile CCR cu
prevederile Codurilor penale.
Camera Deputaþilor a fost for
decizional.

Teodor Meleºcanu: Guvernul are obligaþia sã gãseascã soluþii
pentru penitenciare, gradul de ocupare este de 200%

Guvernul are obligaþia sã gãseascã cele mai bune modalitãþi
pentru ca situaþia din penitenciare sã fie cât de cât omeneascã,

având în vedere cã gradul de ocupare din închisori este, la
momentul actual, de 200%, a declarat, la ieºirea de la DNA,

ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleºcanu.

darde, iar Penitenciarul Arad se
mândreºte cu aceeaºi performan-
þã doar la secþia Centru, secþia
exterioarã fiind supraaglomeratã.
Cel mai aglomerat este Peniten-
ciarul Galaþi cu o ocupare de
200% pe ambele standarde, ur-
mat de închisorile din Miercurea
Ciuc, Iaºi, Craiova ºi Focºani.

La finalul lunii februarie, în
penitenciarele din România erau
încarceraþi 27.250 de oameni, din
care 171 pe viaþã, 949 cu pedep-
se peste 20 de ani, 3.900 cu sen-
tinþe cuprinse între 10 ºi 20 de
ani de închisoare, aproape 7.000
au de executat între 5 ºi 9 ani în
spatele gratiilor, în timp ce
13.683 de deþinuþi au condamnãri
mai mici de 5 ani.

În condiþiile în care fiecare de-
þinut ar trebui sã beneficieze de
un spaþiu de cel puþin patru metri
pãtraþi, Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor (ANP) admite cã,
în prezent, gradul de ocupare a
închisorilor este de peste 145%

ºi susþine cã în perioada 2011-
2016 au fost înregistrate la nive-
lul ANP 510 condamnãri pronun-
þate de CEDO prin care statul ro-
mân a fost obligat la plata a peste
trei milioane de euro (3.132. 429
euro) ºi 10.000 de franci elveþieni.

Adrian Þuþuianu anunþã un miting cu 10.000 de persoane
la Târgoviºte, pentru Grindeanu ºi Dragnea

tã, pe chestiuni de tipul ãsta, aprobãri ale con-
ducerii centrale. Fiecare organizaþie poate de-
cide, în limitele legii ºi ale statutului, cum se
raporteazã la un eveniment politic”, a spus
Þuþuianu.

El a specificat cã mitingul va fi pro Grin-
deanu, Dragnea ºi programul de guvernare
al PSD. „Mitingul va fi unul prin care vom
exprima o poziþie faþã de susþinerea Guver-
nului, a conducerii partidului, a programului
de guvernare. Nu e anti (-Iohannis, n.r.), e
pentru Grindeanu, pentru Liviu Dragnea, pen-
tru programul nostru de guvernare”, a spus
Þuþuianu.

La iniþiativa lui Adrian Þuþuianu, Comisia
de control a SRI a investigat modul în care
au colaborat instituþiile statului, respectiv
MAI ºi SRI, în cazul protestelor din Bucu-
reºti. În plus, acestuia i s-a solicitat de cãtre
ºeful de partid, Liviu Dragnea, sã cerceteze
dacã companiile mutinaþionale au fost impli-
cate în organizarea manifestaþiilor antiguver-
namentale din capitalã.
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MIRCEA CANÞÃR

Reuniunea Comitetului Executiv Dolj
al PSD, de acum o sãptãmânã, nu a
fost deloc una de duzinã, fie ºi pentru
faptul cã era marcatã de circumstan-
þele momentului. Ne aflam încã în fe-
bra protestelor de stradã. În Capitalã,
dar ºi în alte oraºe ale þãrii, inclusiv
Craiova. Încât social-democraþii dol-
jeni, la unison cu camarazii lor din þarã,
ºi-au exprimat printr-o rezoluþie susþi-
nerea pentru guvernul Grindeanu ºi
pentru liderul lor naþional Liviu Drag-
nea, preºedintele Camerei Deputaþilor.
În neliniºtitorul context au fost amin-
tite, totuºi, câteva salutare intenþii, în
planul marilor investiþii – autostrada
Craiova-Piteºt i ,  Spi talul  regional
º.a.m.d. –, deºi neaprobarea bugetu-
lui, la acea datã, devenise un „nou mãr

al discordiei”. Pe lângã componentele,
eminamente politicã ºi nu puþine ingre-
diente administrative, reuniunea Comi-
tetului Executiv Dolj al PSD – consi-
deratã un for democratic – mai putea
avea în meniu ºi ceea ce, de fiecare
datã, dupã alegerile parlamentare, nu
lipsea: desemnarea prefectului ºi sub-
prefectului. Sau discuþii despre aceas-
tã chestiune. ªi, pe cale de consecin-
þã, celelalte clarificãri organizatorice
necesare, chiar imperative, pentru ori-
ce început de drum. Dacã admitem cã
actualul prefect de Dolj, cât ºi actualul
subprefect de Dolj, au rezistat guver-
nãrii Dacian Cioloº, când în majorita-
tea judeþelor þãrii s-au operat schim-
bãri, atunci comunicarea putea fi sim-
plã ºi concisã: conducerea PSD Dolj

conteazã în continuare pe echipa exis-
tentã, rodatã, determinatã ºi cum mai
dorea sã spunã. Ar fi fost un semnal.
Un cec în alb. Benefic. Fiindcã, într-o
asemenea ipostazã, presupusã, ºi ºefii
serviciilor deconcentrate ale ministe-
relor ºi ale celorlalte organe ale admi-
nistraþiei publice centrale din subordi-
nea guvernului, organizate la nivelul
unitãþilor administrativ-teritoriale, afla-
te în subordinea prefectului – repre-
zentantul guvernului în teritoriu – ar fi
înþeles ceea ce trebuia înþeles: ieºirea
din ambiguitate. Nu discutãm aici com-
petenþele conferite prin lege reprezen-
tantului guvernului în teritoriu, ci doar
faptul cã – atestat pe post – este ºi pre-
ºedintele Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, dispunând în aceas-

tã calitate. Garant al respectãrii legii de
autoritãþile administraþiei publice loca-
le, dar ºi al respectãrii ordinii publice
pe plan local – prin depolitizarea ºi pro-
fesionalizarea funcþiei –, prefectul are
destule atribuþii, pe care nu le mai enu-
merãm. ªi nu bãtaia de cap lipseºte.
Nu credem cã existã cineva, aflat într-
o funcþie de decizie, ce incumbã res-
ponsabilitate deplinã, tulburând orice li-
niºte, sã fie deplin motivat, în absenþa
unei minime certitudini. Dacã reuniu-
nea Comitetului Executiv  Dolj al PSD
ºi-a propus o ordine de zi scurtã, ceea
ce pânã la urmã este o chestiune de
bucãtãrie internã, are rãgazul de timp
sã se exprime ºi pe problema ridicatã,
dacã, bineînþeles, o considerã de luat
în seamã.

Potrivit municipalitãþii, procesul de in-
ventariere a gropilor de pe strãzile se va
face de cãtre Corpul de Control al Primã-
riei Craiova, în paralel cu Direcþia de Ser-
vicii Publice. În plus, autoritãþile locale îi
invitã, de aceastã datã, ºi pe cetãþeni sã ia
parte la aceastã acþiune.

Campania municipalitãþii este intitulatã „Ai
vãzut o groapã, spune unde e!” ºi este pri-
ma de acest gen în Craiova. Concret, cum
trebuie sã procedeze fiecare persoanã care
observã o groapã în asfalt? Prima variantã

Cot la cot cu autoritãþile, vom pleca la cules de gropi! Craiovenii
sunt cooptaþi de municipalitate sã participe la inventarierea pro-

blemelor din carosabil, promiþând cã le va ºi remedia.

este sã punã mâna pe telefon ºi sã apeleze
la numãrul 0251/984. A doua soluþie este
sã completeze un formular online, disponi-
bil la link-ul http://www.primariacraiova.-
ro/ro/propuneri-sesizari. În ambele cazuri,
craiovenii trebuie sã trimitã referinþe (loca-
þie ºi, dupã caz, pozã) asupra gropilor iden-
tificate. „Procesul de reparare a gropilor
depistate în carosabil va începe imediat
dupã finalizarea inventarierii”, se precizea-
zã în comunicatul de presã al autoritãþilor.

LAURA MOÞÎRLICHE

România se numãrã printre
statele membre ale Uniunii Eu-
ropene (UE) cel mai puþin de-
pendente de importurile de com-
bustibili fosili – cãrbune, petrol,
gaze naturale – , cota acestor
resurse în consumul energetic
scãzând în perioada 1990-2015
de la 96% la 74%, potrivit Eu-
rostat. În 2015, consumul ener-
getic brut intern, care reflectã
cantitãþile energetice necesare

Consumul energetic al UE este sub cel din 1990.
România înregistreazã printre cele mai mari reduceri

Consumul energetic al UE a scãzut sub nivelul din 1990, România înregistrând una
dintre cele mai mari reduceri, de 44%. Dependenþa UE de importul de combustibili

fosili, în schimb, este în creºtere, potrivit unui raport Eurostat recent publicat.

pentru a suplini tot consumul
intern, a ajuns, în Uniunea Eu-
ropeanã, la 1.626 de milioane de
tone echivalent petrol (TEP),
cu 2,5% mai puþin decât in
1990 ºi în scãdere cu 11,6%
faþã de nivelul din 2006, de
1.840 de milioane de TEP.

Potrivit Eurostat, combusti-
bilii fosili au continuat sã repre-
zinte principala sursã de ener-
gie, deºi importanþa lor s-a re-

dus în ultimii ani, de la 83% în
1990 la 73% în 2015. Totuºi,
de-a lungul acestei perioade,
dependenþa de importurile de
combustibili minerali a crescut,
de la 53% în 1990, la 73% în
2015.

Astfel, în 1990, o tonã de
combustibil fosil era importatã
pentru fiecare tonã produsã în
Uniunea Europeanã, în timp ce
în 2015, trei tone erau impor-
tate pentru fiecare tonã produ-
sã. Germania era, în 2015, prin-
cipalul utilizator de energie din
Uniunea Europeanã, cu 314 mi-
lioane de TEP (19% din consu-
mul total de energie), înaintea
Franþei (253 milioane de TEP
sau 16%), Marii Britanii (191
milioane de TEP sau 12%), Ita-
liei (156 de milioane de TEP sau
10%), Spaniei (121 milioane de

TEP sau 7%) ºi Poloniei (95 de
milioane de TEP sau 6%).

Comparativ cu 1990, cele mai
mari scãderi ale consumului
energetic în 2015 s-au înregis-
trat în Lituania (-57%), Leto-
nia (-45%), Estonia (-37%),
România (-44%) ºi Bulgaria (-
33%). La polul opus, înregis-
trând creºteri semnificative, s-
au situat Cipru (+41%), Irlan-
da (+38%), Spania (+35%) ºi
Austria (+33%). În fiecare stat
membru din UE, cota combus-
tibilului mineral în consumul
energetic a scãzut în perioada
1990-2015. Cea mai mare scã-
dere s-a înregistrat în Danemar-
ca (de la 91% în 1990, la 69%
în 2015), Letonia (de la 83% la
61%) ºi România (de la 96% la
74%). Totuºi, majoritatea sta-
telor se bazeazã, în mare parte,

pe combustibilul mineral pentru
consumul energetic. În 2015,
combustibilul mineral reprezen-
ta mai puþin de jumãtate din
consumul energetic în doar trei
state: Suedia (30%), Finlanda
(46%) ºi Franþa (49%).

Dependenþa de importurile
de combustibil mineral a cres-
cut  în  major i ta tea  s ta te lor
membre între 1990 ºi 2015, în
special în Marea Britanie (de la
o ratã de 2% în 1990 la 43%
în 2015), Olanda (de la 22% la
56%), Polonia (de la 1% la
32%) ºi Republica Cehã (de la
17% la 46%). În 2015, statele
membre UE cel mai puþin de-
pendente de importurile de
combustibili fosili erau Dane-
marca (4%), Estonia (17%),
România (25%) ºi  Polonia
(32%). (Mediafax)
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, luni, 20 februarie a.c.,
în urma activitãþilor specifice des-
fãºurate de poliþiºti din cadrul Cen-
trului de Cooperare Poliþieneascã
Internaþionalã ºi Serviciului de In-
vestigaþii Criminale Dolj, cu spri-
jinul autoritãþilor spaniole, a fost
extrãdat din Madrid – Spania, Ma-
rius Daniel Burtea, 26 de ani, din
oraºul Bechet. Doljeanul de 26 de
ani era urmãrit la nivel internaþio-
nal din iunie 2013, în baza man-
datului de executare a pedepsei

Conform reprezentanþi lor
Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã (STPF) Dolj, luni,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doi doljeni daþi în urmãrire internaþionalã,
unul dintre ei în urmã cu mai bine de trei ani,
dupã ce a fost condamnat definitiv pentru tâl-
hãrie, iar cel de-al doilea anul trecut, când s-a
emis pe numele sãu mandat de arestare în lip-
sã pentru trafic de persoane ºi spãlare de bani,
au fost prinºi în Spania, respectiv Franþa ºi ex-

trãdaþi, fiind preluaþi luni, de poliþiºtii doljeni, care
i-au încarcerat. Cel de-al doilea bãrbat a fost
trimis în judecatã în lipsã, sãptãmâna trecutã,
de procurorii DIICOT Craiova, împreunã cu alþi
10 membri ai grupãrii infracþionale din care fã-
cea parte ºi care a fost destructuratã de oame-
nii legii în vara anului trecut.

privative de libertate emis pe nu-
mele sãu de Judecãtoria Craiova,
acesta fiind condamnat la 4 ani
închisoare pentru comiterea in-
fracþiunii de tâlhãrie. Doljeanul a
fost predat unei escorte din ca-
drul A.N.P., fiind încarcerat în Pe-
nitenciarul Rahova.

În aceeaºi zi, o escortã forma-
tã din poliþiºti din cadrul Centru-
lui de Cooperare Poliþieneascã In-
ternaþionalã ºi Serviciului de In-
vestigaþii Criminale Dolj l-a pre-
luat de la Aeroportul Otopeni pe

Gabriel Ion Bãlteanu, de 34 de ani,
din Craiova, persoanã pe numele
cãreia Tribunalul Dolj a emis, în
august 2016, un mandat de ares-
tare preventivã în lipsã pentru
constituire de grup infracþional
organizat, trafic de persoane ºi
spãlare de bani. Bãrbatul a fost
prins în Franþa ºi a fost extrãdat,
iar poliþiºtii care l-au preluat de pe
aeroport l-au încarcerat în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preven-
tiv al Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, urmând sã-l pre-
zinte instanþei pentru confirmarea
mandatului.

Gruparea infracþionalã
destructuratã în august

Gabriel Ion Bãlteanu face par-
te dintr-o grupare infracþionalã
destructuratã pe 22 iulie 2016.
Reamintim cã, la momentul res-
pectiv, poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au efectuat 8 percheziþii do-
miciliare, în Craiova, dar ºi în alte
localitãþi de pe raza judeþului Dolj,
la persoane suspectate de consti-
tuire a unui grup infracþional or-
ganizat, trafic de persoane, trafic
de minori ºi proxenetism. În 
fapt, din cercetãrile efectuate, a
reieºit cã, începând cu anul 2011,
cei 8 membri ai grupãrii infrac-
þionale ar fi recrutat, prin indu-
cere în eroare, multe tinere, mi-
nore ºi majore, cele mai multe din
judeþul Dolj, pe care le-ar fi
transportat ºi adãpostit pe terito-
riul Angliei, obligându-le, prin
acte de constrângere, sã practice
prostituþia. Astfel, sub promisiuni

false cã vor fi angajate ºi cã vor
câºtiga sume mari de bani, cei în
cauzã le-ar fi determinat pe tine-
rele racolate sã-i însoþeascã în
Anglia, unde au fost cazate în
apartamente închiriate iar ulte-
rior, exploatate sexual, preponde-
rent prin obligarea acestora la
practicarea prostituþiei la „sau-
ne”, dupã cum au comunicat la
momentul respectiv reprezentanþii
Inspectoratului General al Poliþiei
Române (IGPR). Banii obþinuþi de
tinere din practicarea prostituþiei
ajungeau la membrii grupului. În
urma descinderilor, la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au fost aduse mai multe per-
soane, pentru audiere ºi dispune-
rea mãsurilor legale, însã o parte
dintre cei vizaþi de activitãþile oa-
menilor legii n-au fost de gãsit.

11 persoane trimise în judecatã
sãptãmâna trecutã

La finalul audierilor, procuro-
rul de caz a dispus reþinerea pen-
tru 24 de ore a douã craiovence,
care fac parte din reþeaua de tra-
ficanþi ºi proxeneþi, respectiv Ra-
luca Bãlteanu ºi Aneta Matei. Pe
23 iulie, cele douã craiovence au
fost prezentate magistraþilor Tri-
bunalului Dolj cu propunere de

arestare preventivã. În plus, pro-
curorii au cerut emiterea unor
mandate de arestare în lipsã pe
numele a patru bãrbaþi, membri ai
grupãrii de traficanþi de persoa-
ne. Judecãtorii au respins însã pro-
punerea de arestare a femeilor,
ambele fiind plasate în arest la do-
miciliu. Cei patru membri ai gru-
pãrii care n-au fost de gãsit erau -
Cioveie ªtefãnel – Cosmin, Bãl-
teanu Ion Gabriel, Parulea Mari-
an ºi Ciucu Octavian, aceºtia fi-
ind daþi în urmãrire internaþionalã
în baza mandatelor de arestare
preventivã emise ulterior pe nu-
mele lor. În acest moment Bãltea-
nu ºi Cioveie sunt în spatele gra-
tiilor, ceilalþi doi fiind tot dispãruþi
ºi daþi în urmãrire internaþionalã.

Între timp, procurorul de caz
din cadrul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova a finalizat cer-
cetãrile ºi a dispus trimiterea în
judecatã a nu mai puþin de 11 per-
soane în acest dosar (între incul-
paþi fiind ºi cei patru), pentru con-
stituire a unui grup infracþional
organizat, trafic de persoane, tra-
fic de minori ºi proxenetism. Do-
sarul s-a înregistrat sãptãmâna tre-
cutã, mai exact pe 15 februarie
a.c., la Tribunalul Dolj ºi este acum
analizat în camera preliminarã.

Cetãþean rus prins cu paºaport fals la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctu-

lui de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat
au depistat, luni, un cetãþean rus, în vâr-
stã de 36 de ani, care a încercat sã intre
ilegal în România, folosindu-se de o carte

de identitate cehã falsã, cumpãratã din
Bulgaria cu 1000 de euro. Bãrbatul, care
avea interdicþie de a intra în spaþiul Shen-
gen, a fost predate autoritãþilor bulgare
pentru dispunerea mãsurilor legale.

20 februarie a.c., în jurul orei
11.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, s-a

prezentat pentru a intra în þarã,
cãlãtorind cu un autoturism
marca Audi, o persoanã de sex
masculin care a prezentat la
controlul de frontierã o carte
de identitate cu însemnele au-
toritãþilor cehe.

Echipa comunã formatã din
poliþiºti de frontierã români ºi
bulgari a avut suspiciuni cu pri-
vire la autenticitatea documen-
tului de cãlãtorie prezentat, mo-
tiv pentru care au fost efectuate
ver i f icãr i  supl imentare .  În

urma verificãrilor, s-a consta-
tat faptul cã documentul nu în-
deplineºte condiþiile de formã
ºi fond ale unuia autentic, fi-
ind fals. De asemenea, poliþiº-
tii de frontierã au stabilit cã per-
soana în cauzã este cetãþeanul
rus David N., în vârstã de 36
de ani. Bãrbatul a declarat cã a
procurat cartea de identitate
falsã din Bulgaria, în schimbul
sumei de 1.000 euro, ºi a re-
curs la aceastã metodã deoa-
rece dorea sã ajungã într-un

stat din vestul Europei ºi avea
interdicþie de intrare în spaþiul
Shengen.

 „Poliþiºtii de frontierã au
întrerupt cãlãtoria persoanei
în cauzã, iar conform protoco-
lului româno-bulgar, aceasta a
fost preluatã de autoritãþile
bulgare în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mã-
surile legale ce se impun”, a
precizat subcomisar Dãnuþ Ru-
dãreanu, purtãtorul de cuvânt
al STPF Dolj.
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Au trecut doi ani ºi Ambulatoriul
Spitalului Orãºenesc din Segarcea
nu a fost nici pânã acum recon-
struit, deºi cadrele medicale au ne-
voie de spaþii corespunzãtoare, iar
autoritãþile locale le susþin în totali-
tate. Chiar în prima zi a anului 2015,
Policlinica Spitalului Orãºenesc din
Segarcea a fost mistuitã de flãcãri:
150 de metri pãtraþi de acoperiº au
ars. Primãria a luat atunci hotãrâ-
rea de a muta, temporar, activitatea
Ambulatoriului într-o clãdire, care
se aflã vizavi de spital. „Policlinica
a fost mutatã într-o altã clãdire, dar
acolo spaþiile sunt mici ºi incomo-
de pentru medici. A fost o soluþie la
îndemânã la care am recurs, gân-
dindu-ne cã se va reveni la vechia
clãdire, bineînþeles, dupã ce va fi
refãcut. În acest an, sperãm sã pri-
mim un rãspuns de la CNI ºi chiar
sã începem lucrarea la fostul am-
bulatoriu”, a declarat primarul Ni-
colae Tutunaru.

Se doreºte
modernizarea întregului spital

Potrivit primarului Nicolae Tu-
tunaru, ar fi necesarã o sumã de 5
milioane de euro pentru refacerea
imobilului în care a funcþionat
Ambulatoriul, cât ºi pentru moder-
nizarea Spitalului Orãºenesc. „Noi
avem douã proiecte legate de sis-
temul sanitar. Vrem sã refacem
acest Ambulatoriu, care este extrem
de necesar, dar ºi sã modernizãm

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE
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Policlinica Spitalului Orãºenesc din Segarcea,
care a ars în urmã cu doi ani într-un incendiu pu-
ternic, ar putea fi renovatã anul acesta dacã ºi
Compania Naþionalã de Investiþii se va arãta inte-
resatã de acest proiect al autoritãþilor locale. Pri-
marul oraºului, Nicolae Tutunaru, a deschis, ºi în
2017, lista de prioritãþi cu aceastã lucrare, impor-
tantã nu doar pentru locuitorii urbei, ci ºi pentru
toþi pacienþii din zonã. Însã, fiind vorba de o inves-
tiþie amplã, care cuprinde atât reabilitarea policli-
nicii, cât ºi modernizarea spitalului – estimatã la 5
milioane de euro –, autoritãþile recunosc cã sunt
neputincioase din punct de vedere financiar ºi to-
tul depinde acum de CNI.

spaþiile medicale din întregul spi-
tal. Investiþia ar ajunge la o sumã
de 5 milioane de euro”, a precizat
primarul oraºului Segarcea. În ceea
ce priveºte Policlinica, acolo este
nevoie sã se facã reparaþii capita-
le. În primul rând, structura con-
strucþiei rãmase în picioare dupã
incendiu trebuie sã fie consolida-
tã. Apoi, autoritãþile plãnuiesc o
recompartimentare ºi chiar o ex-
tindere a unitãþii medicale. În cor-
pul respectiv ar urma sã funcþio-
neze mai multe cabinet medicale,
pe specialitãþi.

Autoritãþile iau în calcul
ºi dotarea secþiilor cu aparaturã

Oraºul Segarcea are mare ne-

voie de un spaþiu adecvat pentru
servicii medicale întrucât aici ajung
sã se trateze pacienþi din mai mul-
te localitãþi învecinate. Pe lângã
extinderea unitãþii sanitare, autori-
tãþile iau în calcul ºi dotarea cu
aparaturã a secþiilor din spital ast-
fel încât cei care ajung acolo sã
beneficieze de investigaþii medica-
le cât mai amãnunþite. „Oraºul Se-
garcea este un centru medical de
referinþã pentru întreaga zonã. Din
fericire, nu ne confruntãm cu de-
ficit de medici ºi avem acoperite
toate specialitãþile medicale, inclu-
siv Neurologie ºi ORL. În plus,
avem ºi doi medici ATI, o speciali-
tate medicalã mai rarã”, a mai spus
primarul Nicolae Tutunaru.

În plus, clãdirea distrusã de flã-
cãri avea ºi valoare de patrimoniu
pentru oraºul Segarcea, fiind tot ce
mai rãmãsese dintr-un frumos pa-
lat în care familia regalã a Româ-
niei îºi petrecea vacanþele în tim-
pul domniei regelui Carol I.

Investitorii sunt aºteptaþi
cu facilitãþi

Al doilea mare obiectiv al Pri-

mãriei Segarcea pentru 2017
este creºterea nivelului econo-
mic al localitãþii. Autoritãþile
spun cã acest lucru este posibil
doar prin atragerea de investitori
ºi iau în calcul toate posibilitãþi-
le de a-i convinge. „Suntem des-
chiºi la discuþii cu orice firmã
care îºi doreºte sã porneascã o
afacere în oraºul Segarcea ºi ne-
ar tenta sã ne dezvoltãm ºi pe
latura de industrie micã, având
o arie de producþie mai largã. De
aceea, cred cã foarte importan-
tã este aducerea reþelei de ali-
mentare cu gaze naturale în Se-
garcea. Când vom avea ºi aceas-
tã utilitate, alãturi de facilitãþile
pe care le oferim noi, vom fi
mult mai atractivi pentru inves-
titori”, explicã Nicolae Tutuna-
ru. Potrivit acestuia, au început
demersurile în acest sens prin
emiterea autorizaþiei de construi-
re pentru introducerea magistra-
lei de gaze.

Asfaltãrile încep din primãvarã
În 2016, Primãria Segarcea a reu-

ºit sã reabiliteze termic clãdirea Li-
ceului „Vintilã Horia”, o lucrare care
s-a ridicat la suma de 200.000 de
lei. În acest an, primarul Nicolae
Tutunaru ºi-a propus sã investeascã
ºi mai mult în infrastructura de în-
vãþãmânt, ºi anume sã construiascã
grãdiniþe ºi creºe întrucât este ne-
voie de spaþii noi pentru educaþia co-
piilor.

Tot în 2017, autoritãþile ºi-au pro-
gramat sã continue ºi asfaltarea de
strãzi, cunoscut fiind faptul cã Se-
garcea deþine deja reþele de apã ºi ca-
nalizare. O realizare importantã a fost
ºi amenajarea parcului care se aflã
în imediata apropiere a Primãriei ºi
care se întinde pe o suprafaþã de 5
hectare. S-a lucrat timp de doi ani,
plantându-se copaci ºi amenajându-
se alei ºi chiar o fântânã artezianã,
iar acum parcul este unul dintre lo-
curile frumoase cu care locuitorii ora-
ºului Segarcea se mândresc.
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Aproape 90% din maºinile noi
vor fi capabile sã ofere sisteme de
recunoaºtere vocalã pânã în anul
2022. Iar pasul ulterior pentru
maºinile de mâine ar putea fi fap-
tul cã acestea vor recunoaºte chiar
ºi cele mai mici modificãri ale ex-
presiilor faciale ºi modulaþiile ºi in-
flexiunile din voce, uºurând expe-
rienþa la volan a clienþilor. Siste-
mele avansate – echipate cu ca-
mere inserate în maºinã ºi cu mi-
crofoane sofisticate – ar putea sã
înveþe ce melodii ne place sã as-
cultãm atunci când suntem stre-
saþi ºi ocaziile în care preferãm sã
ne bucurãm de liniºte. Iar ilumi-
narea ambientalã s-ar putea asor-
ta cu dispoziþia de moment.

“Ne aflãm într-un punct avan-
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În condiþiile în care aproape toate
maºinile noi sunt aºteptate sã ofere
sisteme de recunoaºtere vocalã pânã
în 2022, prognozele aratã cã viitoa-
rele sisteme vor evolua astfel încât
vor putea sã interpreteze tonul vocii
ºi expresiile faciale. Sistemul de co-
nectivitate SYNC 3 oferit de Ford
permite deja comenzi vocale, Apple

Ford va prezenta sãptãmâna viitoare, în cadrul Mobile
World Congress din Barcelona – cel mai mare eveniment
global dedicat industriei mobile, noile sale sisteme avan-
sate de mobilitate ºi conectivitate.

Limbile acoperite de sistemul SYNC includ arabã, chi-
nezã, cehã, coreeanã, danezã, englezã (dialect australian),
englezã (dialect britanic), englezã (dialect american), fran-
cezã, francezã (dialect canadian), germanã, italianã, nor-
vegianã, polonezã, portughezã, portughezã (dialect brazi-
lian), olandezã, rusã, spaniolã, spaniolã (dialect mexican),
suedezã, taiwanezã, turcã. În acest an vor fi lansate ºi lim-
bile englezã (dialect indian), finlandezã ºu thailandezã.

sat pe drumul care duce la dezvol-
tarea maºinii empatice care ar pu-
tea sã-þi spunã o glumã pentru a te
face sã te simþi mai bine, sã-þi ofe-
re sfaturi atunci când ai nevoie de
ele, sã-þi aducã aminte de zilele de
naºtere ºi sã te þinã în prizã în ca-
zul unui drum lung”, spune Fati-
ma Vidal, senior director al birou-
lui Marketing Automotive în cadrul
Nuance Communications, compa-
nie care a ajutat Ford sã dezvolte
modulul de recunoaºtere vocalã in-
tegrat în cadrul sistemului de co-
nectivitate SYNC.
Accesând resurse stocate în
Cloud, ºoferii vor avea ocazia
sã vorbeascã limba lor nativã

Se anticipeazã faptul cã siste-

mele de control cu aju-
torul vocii bazate pe
stocarea informaþiilor
în Cloud vor fi dispo-
nibile pe 75% dintre
maºinile noi pânã în
2022 ºi se prognozea-
zã cã sistemele viitoru-
lui vor evolua ºi se vor
transforma în asistenþi
personali care vor schimba ora de
start a întâlnirilor programate ºi
vor comanda mâncare la pachet
în momentele în care ºoferii sunt
blocaþi în trafic. În aceastã varã,
sistemul de conectivitate Ford
SYNC 3 va permite ºoferilor sã
se conecteze la asistentul virtual
Alexa al companiei Amazon ºi aco-
perã serviciul în 23 de limbi dife-
rite ºi în multe accente locale. Ac-
cesând resurse stocate în Cloud,
maºinile din viitor le vor oferi
ºoferilor ocazia sã vorbeascã lim-
ba lor nativã, o veste bunã pentru
cei care sãrbãtoresc Ziua Inter-
naþionalã a Limbii Materne.

“Comenzi vocale precum «Mi-
e foame» («I’m hungry») pentru
a genera cãutarea unui restaurant
sau «Vreau o cafea» («I need cof-
fee») au adus deja SYNC 3 în te-
ritoriul asistenþilor personali. În
urmãtorul pas, ºoferii nu doar cã
vor putea sã vorbeascã în limba
maternã cu accentul local propriu,
dar vor putea sã foloseascã pro-
priile expresii ºi cuvinte, totul pen-
tru a permite o abordare naturalã
a dialogului”, a subliniat Mareike
Sauer, inginer control vocal în ca-
drul Echipei Connectivity Appli-
cation, Ford of Europe.

Apple CarPlay oferã o metodã
simplificatã de utilizare a interfeþei
telefonului pe display-ul touch

screen al maºinii, ofe-
rindu-le utilizatorilor
acces uºor la comen-
zile vocale cãtre asis-
tentul virtual Siri, dar
ºi la Apple Maps, Ap-
ple Music, Phone,
Messages ºi la o varie-
tate mare de aplicaþii
ale altor dezvoltatori.
Android Auto  oferã
Google Maps ºi muzi-
cã pe ecranul maºinii
în timp ce faciliteazã
controlul vocal al ape-
lurilor telefonice ºi al
mesajelor.
„Maºina ar putea
deveni în scurt timp
asistentul nostru”

Un proiect de cer-

cetare derulat de Ford împreunã
cu Universitatea RWTH din Aa-
chen, Germania, include utiliza-
rea mai multor microfoane pen-
tru îmbunãtãþirea procesãrii dis-
cursului ºi pentru reducerea efec-
tului zgomotului de fond ºi elimi-
narea potenþialelor întreruperi.
Inginerii Nuance Communica-
tions susþin cã, peste câþiva ani,
sistemele de control vocal ne-ar
putea interpela cu expresii pre-
cum “Vrei sã comand flori pen-
tru mama ta cu ocazia zilei de 8
Martie?”, “Doreºti sã aleg o rutã
mai liberã, dar mai lungã pânã
acasã?” ºi “Proviziile din cioco-
lata ta favoritã sunt pe termina-
te, iar magazinul tãu preferat o
are în stoc. Vrei sã trecem pe
acolo ca sã cumperi câteva bu-
cãþi?”. Viitoarele sisteme de con-
trol al gesturilor ºi al ochilor le
vor permite ºoferilor sã rãspun-
dã la apelurile telefonice prin miº-
cãri subtile ale capului, sã ajus-

teze volumul sistemului audio prin
miºcãri circulare ale încheieturii
sau sã stabileascã destinaþia
printr-o simplã privire pe harta
oferitã de sistemul de navigaþie.

Existã, deci, la fel ca în fil-
mul “Her”, pericolul de a ne în-
drãgosti de sistemele noastre
avansate de recunoaºtere voca-
lã? “Mulþi sunt deja îndrãgostiþi
de propriile maºini, însã odatã
cu noile sisteme care învaþã ºi
adapteazã ne putem aºtepta la
formarea unor relaþii foarte se-
rioase ºi puternice.  Maºina ar
putea deveni în scurt timp asis-
tentul nostru, partenerul de drum
ºi prietenul care ne ascultã pã-
surile, iar noi vom fi capabili sã
discutãm orice ºi sã întrebãm
orice. Se va ajunge la punctul la
care vom uita cã vorbim, de fapt,
cu o maºinã”, spune Dominic
Watt, lector senior al Departa-
mentului de ªtiinþe Lingvistice
din cadrul Universitãþii York.

CarPlay ºi Android Auto, iar in curând
le va oferi ºoferilor posibilitatea de
a utiliza serviciile Alexa, asistentul
virtual al Amazon. Ford ºi Universi-
tatea RWTH din Aachen cerceteazã
utilizarea mai multor microfoane care
sã îmbunãtãþeascã procesarea vocii
ºi sã reducã efectul zgomotelor de
fond ºi al potenþialelor întreruperi.
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În domeniul agriculturii ºi al
creºterii animalelor concurenþa cu
produse din afara þãrii a avut influ-
enþe negative în valorificarea pro-
duselor obþinute. Acestui context i
s-au adãugat ºi disfuncþionalitãþile
pieþei, care pericliteazã existenþa
unei economii funcþionale ºi echi-
tabile în aceste sectoare confrun-
tate, ºi în prezent, cu dificultãþi le-
gate de pierderile de venit ale pro-
ducãtorilor, cauzate de perturbãri-
le înregistrate pe piaþã: embargoul
impus de Federaþia Rusã la înce-
putul anului 2014, seceta severã
din anii 2015 ºi 2016, care a con-
dus la creºterea costurilor inputu-
rilor în cadrul exploataþiilor agri-
cole. În prezent, producãtorii agri-
coli înregistreazã pierderi de venit
considerabile din cauza contextului global
nefavorabil.

Tomatele, un potenþial nevalorificat
În urma analizei balanþei comerciale reali-

zatã pentru anul 2015 a reieºit cã România a
importat tomate în cantitate de 61.824,964
tone cu o valoare de 56,1 mil. euro.

Cultura de tomate în spaþii protejate are
un potenþial nevalorificat pe deplin în sen-
sul existenþei unor premise care sã ofere
producãtorilor posibilitatea reluãrii ciclului
de producþie ºi funcþionãrii în condiþii de

Programul de formare profe-
sionalã a fost organizat prin îm-
pãrþirea centrelor judeþene în 3
serii, a câte douã zile fiecare se-
rie, fiind transmis în sistem de vi-
deoconferinþã, ºi a prilejuit, toto-
datã, discutarea principalelor di-
recþii de acþiune, a strategiei in-
stituþionale ºi a obiectivelor ma-
jore ale APIA pentru anul 2017,
aºa cum au fost stabilite prin Or-
dinul Ministrului Agriculturii ºi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Producãtorii agricoli din România sunt susþinuþi,
printr-un program guvernamental, sã cultive tomate
în spaþii protejate (sere, solarii), astfel încât sã asigu-
re necesarul de consum intern din producþia autohto-
nã. Dupã Giurgiu ºi Olt, judeþul Dolj este cel de-al trei-
lea la numãrul solicitãrilor de înscriere în programul

de sprijin pentru tomate. Pânã ieri, Direcþia pentru
Agriculturã Dolj centralizase peste 300 de cereri. Po-
tenþiali producãtori sunt circa 1.000, motiv pentru care
angajaþii D.A. Dolj vor merge ºi în aceste zile în alte
30 de localitãþi doljene pentru a prezenta detaliat be-
neficiile mãsurii de sprijin.

piaþã echitabile în context concurenþial. În
sectorul legumicol, deficitul de producþie
la cultura de tomate cultivate în spaþii pro-
tejate se înregistreazã cu precãdere în pe-
rioada de iarnã din cauza condiþiilor clima-
tice ale României, când cheltuielile sunt mult
mai mari pentru menþinerea acestor culturi,
precum ºi existenþa unui numãr redus de
centre de colectare în zona bazinelor legu-
micole, ceea ce duce la producþii mult di-
minuate.

Suprafaþa de tomate cultivate în spaþii
protejate – sere ºi solarii – a fost la nivelul

anului 2015, pe tot cuprin-
sul þãrii, de 1.811,6  ha rea-
lizându-se o producþie de
circa 101,9 mii tone. La ni-
velul României, consumul de
legume mediu anual pe locui-
tor se situeazã în jurul valo-
rii de 182,9 kg, din care to-
mate 38,1 kg, ceea ce repre-
zintã 20,83 % din consumul
total de legume.

Peste 300
de legumicultori doljeni

solicitã ajutorul
Prin HG nr. 39/2017 pen-

tru aprobarea schemei „Aju-
tor de minimis pentru apli-

carea programului de susþinere a
produsului tomate în spaþii proteja-
te”, Guvernul României a stabilit o
schemã transparentã de ajutor de
minimis, prin care cei ce vor sã cul-
tive tomate pot primi fonduri sub-
stanþiale.

La nivelul judeþului Dolj, pânã ieri
depuseserã cereri de sprijin aproxi-
mativ 300 de fermieri. „Noi vom
desfãºura acþiuni de informare a pro-
ducãtorilor în toate localitãþile dol-
jene. Mai mult de 300 de producã-
tori au depus, deja, cereri de mini-
mis, iar totalul celor informaþi urcã
la circa 1.000. Oamenii trebuie sã
înþeleagã cã, indiferent de suprafaþa
cultivatã ºi de cantitatea produsã de
tomate, fermierul primeºte un sin-
gur ajutor financiar de 3.000 de euro

pe an, timp de 5 ani, pentru aceastã activi-
tate. Condiþia care se cere este ca, în cazul
producãtorilor agricoli, valoarea totalã a aju-
toarelor de minimis care se acordã unei în-
treprinderi/întreprinderi unice nu poate de-
pãºi suma de 15.000 euro pe durata a 3
exerciþii financiare, în cursul exerciþiului fi-
nanciar actual ºi în cele douã exerciþii fi-
nanciare precedente”, ne-a precizat Cris-
tinel Cãlugãru, director adjunct al Direc-
þiei pentru Agriculturã Dolj.

Legumele vor fi verificate
Pot beneficia de aceºti bani P.F.A.-urile,

I.I., A.F.-urile, dar ºi producãtorii agricoli
persoane fizice. O instalaþie de încãlzire a
1.000 mp de solariu costã aproximativ
16.000 de lei. Cu alte cuvinte, pentru a se
încadra sã iasã pe piaþã cu tomatele în in-
tervalele stabilite de HG, mai ales în primul
interval de comercializare, producãtorii tre-
buie sã asigure încãlzirea solariilor, inclu-
siv a pãmântului. Ceea ce înseamnã un efort
financiar consistent. Totodatã, acest ajutor
financiar permite agricultorilor sã poatã
accesa ºi alte scheme de sprijin din fonduri
europene, tocmai pentru a îmbunãtãþii ni-
velul exploataþiei agricole.

Pentru cã agricultorii nu duc lipsã de
metode inedite de a-ºi spori producþia ºi
de a ieºi pe piaþã mai devreme decât în

mod normal, responsabilii din Direcþia pen-
tru Agriculturã Dolj vor întreprinde verifi-
cãri în momentul înfiinþãrii culturii ºi la
începutul rodirii.

Dovada, cu facturi sau file din carnetul
de comercializare

Pentru obþinerea sprijinului, solicitanþii
înregistraþi în Registrul unic pentru acce-
sarea Programului de susþinere a produsu-
lui tomate în spaþii protejate ºi verificaþi au
obligaþia sã depunã la D.A. Dolj documen-
te justificative care sã ateste comercializa-
rea producþiei de tomate obþinute din spa-
þiile protejate, pânã la data de 27 decembrie
2017, inclusiv. Documentele justificative
sunt factura/fila/filele din carnetul de co-
mercializare, din care sã rezulte cantitatea
de tomate comercializate.

„Dacã producãtorul a terminat de vân-
dut tomatele, trebuie sã vinã la noi cu do-
cumentele justificative cerute de legislaþie
ºi noi vom livra banii imediat, începând cu
luna mai. Pentru ciclul al doilea de produc-
þie, facturile fiscale sau filele din carnetul
de comercializare trebuie aduse pânã la 27
decembrie, cel mai târziu”, ne-a precizat
Cristinel Cãlugãru.

Angajaþii APIA, instruiþi pentru Campania 2017
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-

culturã (APIA) a organizat, în perioada 12-18
februarie 2017, un stagiu de instruire privind
Campania de primire a cererilor unice de pla-
tã pentru anul 2017, la care au participat func-

þionari publici cu atribuþii în primirea ºi verifi-
carea cererilor de platã. Programarea clarã ºi
eficientã a fermierilor rãmâne pe mai departe
una dintre exigenþele cerute de conducerea
MADR lucrãtorilor din APIA.

Dezvoltãrii Rurale nr. 18 din
03.02.2017, dar ºi a dificultãþilor
întâmpinate în desfãºurarea acti-
vitãþii la nivel central ºi local.

De asemenea, stagiul de in-
struire a beneficiat de prezenþa lui
Petre Daea, ministru al Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale, care a
prezidat ºedinþa de închidere din
data de 18.02.2017. Pe aceastã
cale, ministrul Agriculturii a þinut
sã sublinieze importanþa instruirii

din perspectiva înþelegerii ºi apli-
cãrii unitare, la nivel naþional, a
cadrului normative referitor la
campania de primire a cererilor
unice de platã pentru anul 2017,
precum ºi importanþa armonizãrii
acestuia cu specificitãþile agricul-
turii ºi nevoile fermierilor.

Totodatã, acesta a pus accent
pe necesitatea întãririi legãturii în-
tre Centrele judeþene ale APIA ºi
fermieri în ceea ce priveºte infor-

marea cu celeritate a acestora, res-
pectiv transmiterea invitaþiilor ºi
realizarea unei programãrii clare ºi
eficiente a fermierilor, în vederea

accelerãrii procesului de depune-
re/primire a cererilor în intervalul
în care nu se aplicã penalitãþi, res-
pectiv 1 martie-15 mai 2017.
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Astãzi, pe site-ul  fiecãrei unitãþi de în-
vãþãmânt sau acolo unde acesta nu existã,
la sediul instituþiei vor fi afiºate informaþii
care  le permit  pãrinþilor  sã  cunoascã
activitatea specificã  a clasei pregãtitoare.
De asemenea, va fi fãcut cunoscut ºi pro-
gramul de evaluare a dezvoltãrii psihoso-
matice a elevilor, solicitatã  de pãrinþi, ºi a
unitãþilor unde aceasta se realizeazã. Anun-
þarea, prin afiºare  la  sediul unitãþii ºcola-
re, a criteriilor specifice  de departajare, în
urma consultãrii cadrelor didactice ºi a par-
tenerilor sociali, face ºi ea parte din  pro-
gram. Dar noutatea este datã de evalua-
rea nivelului de dezvoltare  psihosomaticã
a  copiilor, care se va desfãºura în perioa-
da 22 februarie – 14  martie.

„Pãrinþii care au copii care nu  împli-
nesc vârsta de  ºase ani  pânã la 31 august
2017  trebuie  sã-i supunã unor testãri  efec-
tuate  de psihopedagogi, pentru a verifica
dacã îndeplinesc condiþiile pentru a deveni
elevi. Dacã, pânã acum, în Dolj, acestea
se realizau în cadrul Centrului  Judeþean
de  Resurse ºi Asistenþã  Educaþionalã
(CJRAE) Dolj, anul acesta copiii   vor fi
testaþi direct la grãdiniþele  unde sunt în-

Începe etapa provocãrilorÎncepe etapa provocãrilorÎncepe etapa provocãrilorÎncepe etapa provocãrilorÎncepe etapa provocãrilor
în învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmântîn învãþãmânt Ieri, în cadrul unei întâlniri cu mass-media, inspec-

torul general al  Inspectoratului  ªcolar Judeþean Dolj
a prezentat calendarul oficial al activitãþilor desfãºura-
te  pe cel de-al II-lea semestru  ale acestui an  ºcolar, cu
noutãþile de rigoare, prima începând chiar astãzi, cu afi-
ºarea  circumscripþiilor ºcolare ºi a planului de  ºcola-
rizare propus pentru clasa  pregãtitoare.

scriºi, însã prezenþa la testãri este  obliga-
torie. Profesorilor psihopedagogi li se va
pune la dispoziþie, de cãtre directorul  grã-
diniþei, un  spaþiu unde sã-ºi desfãºoare ac-
tivitatea.  Pentru a  putea  fi înscris   în
clasa pregãtitoare, înainte de împlinirea
vârstei de  6 ani,  un copil  trebuie, în pri-
mul rând, sã fie dezvoltat armonios, din
punct de vedere psihic ºi fizic, sã aibã  cu-
noºtinþe  minimale  (cunoaºterea culorilor,
sã numere crescãtor ºi descrescãtor, sã
asocieze  imagini, sã se exprime corect
etc.). Evaluarea dureazã între 10  ºi 12
minute  pentru  fiecare copil, iar la nivelul
judeþului Dolj avem 50 de profesori ºi con-
silieri locali care se vor  ocupa de evaluãri”,
a precizat  prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general  al ISJ Dolj.

În perioada 23  februarie – 2  martie  se
va  desfãºura  „Ziua Porþilor Deschise”, în
fiecare unitate de învãþãmânt, iar pe  15
martie  este data-limitã de afiºare a  eva-
luãrilor psihosomatice.

Douã etape de înscriere
Este  doar  începutul din calendarul

înscrierii în clasa pregãtitoare.  Prima eta-

pã va demara pe 17 martie, când va fi
efectuatã procesarea,  de cãtre  Comi-
sia Naþionalã (CN) de înscriere în învã-
þãmântul primar, a cererilor-tip.  Între  18
ºi 21 martie, la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt vor fi  analizate cererile pã-
rinþilor care solicitã înscrierea copiilor la
alte grãdiniþe decât cele din circumscrip-
þie, pe  locurile  rãmase  libere.  În ziua
de  22 martie, CN  va verifica   reparti-
zarea la ºcoala arondatã a copiilor pen-
tru care s-a  solicitat înscrierea  într-o
altã unitate, dar nu au  fost admiºi din
cauza  lipsei  de droguri, iar a  doua  zi
va fi afiºat  numãrul locurilor neocupate.
Cea de-a  doua etapã  va demara cu
depunerea cererilor-tip (24-30 martie) de
înscriere la secretariatul   unitãþii   aflate
pe prima poziþie dintre cele trei opþiuni
exprimate  pentru aceastã fazã, de cãtre
pãrinþii copiilor care nu au  fost cuprinºi
în nicio unitate în etapa anterioarã sau
care nu  au  participat. Pe 6  aprilie vor
fi afiºate  listele finale, iar între 7 – 13
aprilie, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
va soluþiona  situaþia  celor care nu au
fost înscriºi în sistem

Peste 5.300 de elevi de clasa a VIII-a ºi
aproximativ 6.000 din ultimii doi ani de

liceu, aºteptaþi la simulãri
În cadrul aceleiaºi întâlniri a fost pre-

zentat ºi calendarul simulãrilor Evaluãrii
naþionale ºi a Bacalaureatului. Pe 13 mar-
tie, elevii clasei a VIII-a vor susþine pro-
ba scrisã la Limba ºi literatura  românã,
iar  cei din clasele a XI-a ºi a XII-a, pe
cea la aceeaºi  materie. Trei zile  mai
târziu,  cei din anul terminal gimnazial vor
fi examinaþi la  Matematicã, iar cei care
pregãtesc  „Bacul” vor susþine proba obli-
gatorie a  profilului, în  timp ce pe  17
martie numai  cei din clasa a XII-a vor fi
testaþi  în  scris la proba la  alegere a  pro-
filului ºi specializãrii. Rezultatele vor fi
fãcute cunoscute pe 31 martie, iar notele
nu  vor fi  trecute în catalog.

Dupã cum a mai spus prof. Monica
Sunã, vor fi intensificate orele de pregãtire
suplimentarã în ºcoalã, fiind aºteptaþi apro-
ximativ 5.300 de elevi din clasa  a VIII-a
ºi  circa 6.000 din ultimii  doi ani de liceu la
aceste simulãri.

CRISTI  PÃTRU

AIESEC este o asociaþie studenþeas-
cã globalã, non-guvernamentalã,
independentã, non-profit, condusã de
studenþi sau proaspãt absolvenþi de
instituþii de învãþãmânt superior,
reprezentatã în peste 2.400 de univer-
sitãþi din 126 de þãri ºi are ca scop
dezvoltarea abilitãþilor de leadership
ale membrilor sãi. AIESEC Craiova
doreºte sã le ofere tinerilor o nouã
experienþã plinã de provocãri ºi
diversitate. Astfel, în perioada 22
februarie – 15 martie  va  avea loc o
etapã de recrutare, scopul fiind cel al

Dragobetele,
întâmpinat la Muzeul
Olteniei cu felicitãri
ºi obiecte handmade

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Ol-
teniei va avea loc mâine, 23 februarie, înce-
pând cu ora 17.00, în cadrul proiectului cultu-
ral „Bios Art”, atelierul de educaþie animalierã
plasticã cu tema „Dragobetele – logodiciul pã-
sãrilor”. Organizatorii evenimentului, muzeo-
graf drd. Lila Gima (Muzeul Olteniei Craiova)
ºi Ecaterina Bogdan (profesor învãþãmânt pri-
mar la Colegiul Naþional „Carol I”), vor realiza
împreunã cu elevii de la clasa pregãtitoare „C”
felicitãri ºi obiecte handmade cu tematicã spe-
cificã lumii animale, pentru a le dãrui persoa-
nelor dragi. Cu acelaºi prilej va avea loc o pre-
zentare multimedia însoþitã de un dialog inter-
activ despre ritualul de „logodici” al pãsãrilor.

MAGDA BRATU

AIESEC CraiovaAIESEC CraiovaAIESEC CraiovaAIESEC CraiovaAIESEC Craiova
îºi mãreºte echipaîºi mãreºte echipaîºi mãreºte echipaîºi mãreºte echipaîºi mãreºte echipa

descoperirii unor membri dornici sã
experimenteze, sã înveþe ºi sã perfor-
meze într-un cadru internaþional ºi
energic. Cei care doresc sã facã parte
din AIESEC  trebuie sã îndeplineascã
mai multe  criterii – un nivel de limbã
englezã cel puþin la nivel conversaþio-
nal, sã fie deschiºi la noi culturi, sã fie
responsabili etc. Înscrierile se pot face
on-line (aiesec.ro/studenti/devino-
membru/), iar începând cu 1 martie ºi
la standul organizaþiei, de la Universi-
tatea din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Una dintre piesele cele mai cunoscute ale dramaturgiei universale,
„Nunta însângeratã”, scrisã de F. G. Lorca, a fost una dintre propune-
rile cu care tânãrul regizor Andrei Mãjeri a revenit la Naþionalul craio-
vean, dupã ce, cu doi ani în urmã, montase aici cu succes „Exploziv”,
de Elise Wilk. «Am propus mai multe texte, iar acceptat a fost acesta. E
unul pe care vreau sã îl pun în scenã de multã vreme, încã de la licenþã,
ºi mã bucur cã dorinþa mi s-a împlinit aici, unde aveam „acoperitã” în-
treaga distribuþie. Textul fiind destul de dificil din acest punct de vedere,
cu 16 actori», a declarat Andrei Mãjeri, care semneazã traducerea ºi
adaptarea piesei împreunã cu asistenta de regie Adina Lazãr.

Potrivit reprezentanþilor teatrului, peisajul andaluz este resemantizat în
aceastã propunere scenicã, adaptat ºi modernizat. „Spaþiul impozant în
care se desfãºoarã acþiunea (un teren de tenis) abstractizeazã ºi oferã noi
valenþe unei lumi guvernate de pasiuni, rãzbunãri ºi spectre locale. Vom
asista la un spectacol-competiþie, o montare extrem-contemporanã, în
care neliniºtile personajelor dezvoltã o mitologie proprie ºi unde comicul
este de nelipsit”.

«„Nunta însângeratã” este un spectacol amplu, pe care eu îl dedic
unei mari actriþe, Mirela Cioabã. Este pilonul acestui spectacol, din punc-
tul meu de vedere. Sper sã fie un spectacol bine primit de public, pentru
cã, teoretic, are „ingredientele” necesare: muzicã bunã, actori foarte buni
ºi un text dificil, dar cred eu cã atractiv prin story-ul de bazã», a mai
precizat Andrei Mãjeri. Tot el realizeazã ºi ilustraþia muzicalã, iar orches-
traþia ºi pregãtirea muzicalã îi aparþin lui Katalin G. Incze. Alãturi de Mi-
rela Cioabã, în distribuþie îi regãsim pe actorii Raluca Pãun, Alex Calan-
giu, Claudiu Mihail, Adrian Andone, Romaniþa Ionescu, Gabriela Baciu,
Anca Dinu, Monica Ardeleanu, ªtefan Cepoi, Corina Druc, Costinela
Ungureanu, Haricleea Nicolau, Dragoº Mãceºanu, Cosmin Rãdescu ºi
Cãtãlin Miculeasa.

Biletele pentru premiera de duminicã ºi pentru viitoarele reprezentaþii
ale spectacolului se pot procura de la Agenþia teatralã (tel. 0251.413.677),
deschisã de luni pânã vineri între orele 11.00 ºi 19.00, iar sâmbãta ºi
duminicã, de la 12.00 la 19.00.

Andrei Mãjeri revine la Craiova cu un nou proiect regizoral
«««««„Nunta însângeratã”„Nunta însângeratã”„Nunta însângeratã”„Nunta însângeratã”„Nunta însângeratã”
este un spectacol amplu, peeste un spectacol amplu, peeste un spectacol amplu, peeste un spectacol amplu, peeste un spectacol amplu, pe

care îl dedic unei maricare îl dedic unei maricare îl dedic unei maricare îl dedic unei maricare îl dedic unei mari
actriþe, Mirela Cioabã»actriþe, Mirela Cioabã»actriþe, Mirela Cioabã»actriþe, Mirela Cioabã»actriþe, Mirela Cioabã»

Pânã la sfârºitul stagiunii, alte patru producþii intrã în lucru
ªi luna martie vine la Teatrul Naþional din Craiova

cu o premierã: „Elefantul din camerã sau The Vi-
brator Play”, de Sarah Ruhl, în viziunea regizorului
Dragoº Alexandru Muºoiu. «Am avut ocazia sã îl
cunoaºtem aici, pe scena Sãlii „I.D. Sîrbu”, cu spec-
tacolul „Spargerea”, de Rãzvan Petrescu. De aceastã
datã vine cu o abordare ºi mai originalã – noi spu-
nem cã piesa e electrizantã, iar publicul va pleca foar-
te încântat de la acest spectacol», a precizat Vlad
Drãgulescu, director artistic al teatrului. Premiera
este anunþatã pe data de 12 martie, iar urmãtoarele
reprezentaþii, pe 16 ºi 17 martie.

O altã premierã va avea loc la sfârºitul lunii apri-
lie: un spectacol de Radu Afrim, pe textul autoru-
lui bosniac Adnan Lugonic. În mai va fi pus în
scenã spectacolul câºtigãtor la cea de-a VII-a ediþie
a Concursului de proiecte pentru tineri regizori ºi -
scenografi români. „Au rãmas trei finaliºti ºi ur-
meazã sã alegem câºtigãtorul. Sau poate câºtigã-
torii…”, a adãugat Drãgulescu.

Pânã la sfârºitul stagiunii, se va începe lucrul la alte
douã producþii: una în regia lui Bobi Pricop, pe un text
de Mihaela Mihailov, alta sub coordonarea regizorului
Alexandru Boureanu – „Gaiþele” de Al. Kiriþescu.

Dacã zilele acestea, în trecere prin Electroputere Parc
Mall Craiova, veþi da cu ochii de o mireasã care încear-
cã din rãsputeri sã iasã din rochia-i albã, nu vã grãbiþi
nici sã-i sãriþi în ajutor, nici sã o judecaþi. Priviþi doar
ºi bucuraþi-vã de jocul actoricesc: este un happening
prin care se promoveazã cea mai recentã producþie a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova –
„Nunta însângeratã”, de Federico Garcia Lorca. Pus
în scenã de regizorul Andrei Mãjeri, într-o scenografie
de Irina Chirilã, spectacolul va avea premiera dumini-
cã, 26 februarie, ora 19.00, la Sala „Amza Pellea”.
«„Nunta însângeratã” este un spectacol amplu, pe care
îl dedic unei mari actriþe, Mirela Cioabã. Este pilonul
acestui spectacol, din punctul meu de vedere», a decla-
rat, ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, Andrei
Mãjeri. Urmãtoarele reprezentaþii vor putea fi vãzute
la Sala „Amza Pellea” pe 22, 23, 30 ºi 31 martie.

Unul dintre cele mai longevive ºi de
succes proiecte ale Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, „Întâlnirile SpectAc-
tor” îl vor aduce la Craiova – duminicã,
12 martie, ora 11.00 – pe antropologul
Vintilã Mihãilescu, care va susþine
conferinþa „Olteni ºi ardeleni – cele
douã suflete româneºti?”.

Absolvent al Facultãþii de Psihologie
din Bucureºti, în 1974, doctor în psiho-
logie la aceeaºi facultate, Vintilã Mihãi-
lescu este în prezent profesor de
antropologie SNSPA. Preocupãrile sale
profesionale acoperã domeniile studiilor
rurale, culturii materiale, patrimoniului ºi
teoriei antropologice. Corespondent
permanent al revistei „Dilema Veche”,
director general al Muzeului Þãranului

Andrei Mãjeri a absolvit, în 2012, secþia Regie Teatru la Facultatea de Teatru ºi Televiziune a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. În prezent este regizor de teatru ºi doctorand, pregãtind o tezã cu tema
„Teatralitatea endemicã a grupurilor segregate. Anatomia colectivitãþii ºi psihologia corpului comun”.

Andrei PleºuAndrei PleºuAndrei PleºuAndrei PleºuAndrei Pleºu
ºi Constantin Chiriacºi Constantin Chiriacºi Constantin Chiriacºi Constantin Chiriacºi Constantin Chiriac,,,,,
invitaþi la invitaþi la invitaþi la invitaþi la invitaþi la „Întâlnirile SpectActor”„Întâlnirile SpectActor”„Întâlnirile SpectActor”„Întâlnirile SpectActor”„Întâlnirile SpectActor”

Român între 2005 ºi 2010, profesorul
Mihãilescu a înfiinþat Societatea de
Antropologie Culturalã din România ºi
primul master de antropologie din þarã.
De asemenea, a predat ºi la universitãþi
din Franþa, Elveþia, Belgia, Italia ºi
Canada. În 2005 a primit Ordinul
Meritul Cultural, în rang de Mare Ofiþer,
iar în 2006 – Ordinul Naþional Serviciu
Credincios, în rang de Cavaler.

Potrivit moderatorului întâlnirilor
duminicale, Nicolae Coande, Naþionalul
craiovean este „în discuþii ºi cu alte
personalitãþi marcante” pentru a confe-
renþia aici. Nominalizaþi au fost scriitorul
Andrei Pleºu ºi, ca invitat al lunii octom-
brie, actorul Constantin Chiriac, nimeni
altul decât directorul Teatrului Naþional

„Radu Stanca” din Sibiu ºi al prestigio-
sului Festival Internaþional de Teatru de
la Sibiu (FITS).

Sub coordonarea poetului Nicolae
Coande, secretar literar al Teatrului
Naþional din Craiova, se deruleazã însã ºi
un alt proiect – „Adunarea Poeþilor”, în
cadrul cãruia invitaþi sunt, în perioada
urmãtoare, Claudiu Komartin ºi prof.
univ. dr. Alexandru Cistelecan, de la
Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureº. Marþi, 28 februarie, în cadrul
„Adunãrii Poeþilor” va fi celebratã opera
lui Marin Sorescu, la 81 de ani de la
naºterea scriitorului. În prim-plan se va
afla cartea sa de sonete apãrutã la Editura
ART, discuþiile fiind urmate de un recital
susþinut de actriþa Geni Macsim.
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Antonio Tajani, preºedintele
Parlamentului European, a averti-
zat ieri Administraþia Donald
Trump sã nu îl desemneze pe eu-
roscepticul Ted Malloch ambasa-
dor la Bruxelles, semnalând cã in-
dividul este “persona non grata”
ºi cã UE nu acceptã ordine din
partea nimãnui, relateazã ziarul La
Repubblica. “Suntem disponibili sã
ascultãm sfaturi ºi critici, dar nu
ne vom supune nimãnui, nu ac-
ceptãm ordine din partea nimãnui,
nu suntem disponibili sã ascultãm
insulte din partea unor persoane
care probabil nu cunosc Uniunea
Europeanã ºi pe care Parlamentul
European de-a declarat indezira-
bile”, a declarat Antonio Tajani cu ocazia unui
seminar organizat de agenþia ANSA. Antonio
Tajani a rãspuns astfel unei întrebãri despre
posibila numire a lui Ted Malloch în funcþia

Sediul central din Paris

al formaþiunii Frontul Naþional,

percheziþionat de poliþie
Poliþia francezã a perchezi-

þionat sediul central al Fron-
tului Naþional, al cãrui lider
este Marine Le Pen, ca parte
din investigaþia oficialã a
anchetei în privinþa comiterii
unor fraude cu fonduri ale
Parlamentului Uniunii
Europene, informeazã presa
internaþionalã. Le Pen a
recunoscut cã i-a acordat
salarii fictive de peste 41.500
de euro din fondurile Parla-
mentului European agentului
sãu de securitate, Thierry
Legier, ca asistent parlamen-
tar, între octombrie ºi decem-
brie 2011. Aceasta este de
asemenea acuzatã cã i-ar fi
plãtit asistentei sale Catherine
Griset, aproape 280.000 de
euro, între decembrie 2010 ºi
2016. Pentru a se califica
drept asistent parlamentar,
persoana în cauzã trebuie sã
lucreze efectiv într-unul dintre
cele trei birouri ale Parlamen-
tului UE, din Bruxelles,
Strasbourg sau Luxemburg ºi
sã aibã domiciliul în apropie-
rea locului de muncã. Potrivit
unui comunicat al Frontului
Naþional, raziile au fost o
încercare de a “deranjare
parcursul calm al campaniei
prezidenþiale ºi de a o ataca pe
Marine Le Pen într-un
moment în care aceasta
avanseazã în intenþiile de vot”.

Jean-Claude Juncker:

Marea Britanie va avea

de plãtit Uniunii Europene

o notã de platã consistentã

pentru Brexit
Marea Britanie va avea

nevoie mai mulþi ani pentru a
negocia un acord comercial cu
Uniunea Europeanã dupã
pãrãsirea Blocului comunitar
ºi va avea de plãtit Bruxellesu-
lui o notã de platã consistentã,
a declarat preºedintele Comi-
siei Europene, Jean-Claude
Juncker. “Pentru a cãdea de
acord asupra viitoarei arhitec-
turi a relaþiilor între Marea
Britanie ºi Uniunea Europea-
nã vom avea nevoie de mai
mulþi ani”, a declarat Juncker
cu ocazia unui discurs susþinut
în Parlamentul belgian.
Oficialul european a vorbit ºi
despre cererea Uniunii Euro-
pene ca Londra sã acopere
cheltuielile viitoare la care
Marea Britanie s-a angajat sã
cotizeze ca membru al Blocu-
lui comunitar. “Britanicii ar
trebui sã ºtie asta, deja ºtiu, cã
nu va fi la un preþ redus sau
gratis. Britanicii trebui sã-ºi
respecte angajamentele la a
cãror proiectare au participat.
Aºa cã nota de platã va fi
foarte consistentã”, a precizat
preºedintele CE.

Guvernul german a elaborat o lege
care sã permitã autoritãþilor sã as-
culte telefoanele ºi sã verifice infor-
maþiile de pe computerele solicitan-
þilor de azil, în cazul în care existã
dubii în privinþa naþionalitãþilor lor.
Aceastã miºcare este consideratã
neobiºnuitã într-un stat unde prote-
jarea datelor este inviolabilã. Potri-
vit proiectului de lege obþinut de
agenþia de presã Reuters, oficialii
Biroului Federal pentru Migrare ºi
Refugiaþi (BAMF) vor primi autori-
zaþia legalã de a cerceta cu atenþie
telefoanele, tablete ºi computerele
solicitanþilor de azil. Conform ofi-
cialilor BAMF, mulþi solicitanþi de
azil prezintã documente false, în spe-
ranþa cã li se va garanta dreptul de

Secretarul de stat britanic pen-
tru Scoþia, David Mundell, va spu-
ne astãzi în Parlamentul scoþian cã
nu existã niciun set de circumstan-
þe în care Scoþia ar putea sã rãmâ-
nã membru UE dupã ce Marea
Britanie va fi pãrãsit Blocul comu-
nitar. “Guvernul scoþian se aflã
exact în aceeaºi poziþie în care a
fost înainte de referendumul din

Preºedintele Parlamentului European, avertizeazãPreºedintele Parlamentului European, avertizeazãPreºedintele Parlamentului European, avertizeazãPreºedintele Parlamentului European, avertizeazãPreºedintele Parlamentului European, avertizeazã
Administraþia Donald TAdministraþia Donald TAdministraþia Donald TAdministraþia Donald TAdministraþia Donald Trump cã UE nu primeºte ordinerump cã UE nu primeºte ordinerump cã UE nu primeºte ordinerump cã UE nu primeºte ordinerump cã UE nu primeºte ordine

de ambasador american la Bruxelles. “Statele
Unite rãmân principalul interlocutor al Euro-
pei la nivel global ºi suntem prietenii Statelor
Unite dincolo de un preºedinte ori altul, dar

nu ne vom supune nimãnui ºi nu
vom accepta ordine din partea ni-
mãnui”, a adãugat Antonio Tajani.
Ted Malloch, în vârstã de 64 de ani,
profesor la Universitatea britanicã
Reading, a fãcut declaraþii ofensa-
toare ºi confuze despre Uniunea Eu-
ropeanã. “Am avut o carierã în di-
plomaþie prin care am contribuit la
destrãmarea Uniunii Sovietice.
Acum poate cã existã o altã uniune
care are nevoie de un mic impuls”,
a spus Malloch într-un interviu
acordat BBC. În plus, omul de afa-
ceri eurosceptic a pãrut sã nu ºtie
cine este Jean-Claude Juncker, ac-
tualul preºedinte al Comisiei Euro-
pene. “Ar fi bun ca primar al unui
oraº din Luxemburg”, a spus Mal-

loch referindu-se la Juncker, care a deþinut
funcþia de prim-ministru al Luxemburgului în
intervalul 1995-2013.

Secretar de stat britanic: Scoþia nu va putea rãmâne membru
UE dupã ce Marea Britanie va fi pãrãsit Blocul comunitar

2014 - aducând argumente în fa-
voarea unei Scoþii independente
care s-ar confrunta cu un proces
nesigur în solicitarea de a se alãtu-
ra UE ca un nou stat membru”, va
spune Mundell în Parlamentul sco-
þian, potrivit Reuters. “Nu existã
niciun set de circumstanþe în care
Scoþia ar putea sã rãmânã mem-
bru UE dupã ce Marea Britanie va

fi pãrãsit Blocul comunitar”, va
mai spune acesta, potrivit unei
copii a discursului sãu. Un purtã-
tor de cuvânt al Guvernului sco-
þian a reacþionat la aceste remarci.
“Scoþia se confruntã cu situaþia de
a fi târâtã afarã din Europa împo-
triva voinþei sale de cãtre un Gu-
vern conservator care are doar un
parlamentar în Scoþia dintr-un to-
tal de 59, însã acesta, David Mun-
dell, pare cã nu-ºi dã seama de-
loc de ironia cã încearcã sã stabi-
leascã legea cu privire la ce ar tre-
bui sã se întâmple în continuare”,
a reacþionat un purtãtor de cuvânt
al Guvernului scoþian. Majoritatea
scoþienilor au votat pentru rãmâ-
nerea în UE la referendumul de
anul trecut, iar Partidul Naþional
Scoþian (SNP) aflat la putere a
spus cã ar trebuie sã voteze din
nou cu privire la independenþa
Scoþiei dacã viziunile sale privind
Brexitul sunt respinse în cadrul
negocierilor viitoare cu Bruxelle-

sul privind ieºirea din Blocul co-
munitar. Întrebatã la începutul lu-
nii februarie de un parlamentar
SNP dacã ar merge mai departe
ºi ar declanºa procesul de ieºire
din UE fãrã a accepta o poziþie de
negociere a Marii Britanii în an-
samblul ei, premierul Theresa
May a spus: “El se referã în mod
constant la interesele Scoþiei în
interiorul Uniunii Europene - o
Scoþie independentã nu va face
parte din Uniunea Europeanã”.
Scoþia a organizat în septembrie
2014 un referendum pe tema
apartenenþei la Marea Britanie.
Conform rezultatelor, 55,3% din-
tre scoþieni au votat atunci pen-
tru rãmânerea în Marea Britanie,
44,7% pronunþându-se în favoa-
rea independenþei. În contextul stã-
rii generale de nemulþumire faþã
de Brexit, un referendum proin-
dependenþã organizat acum ar con-
duce, cel mai probabil, la separa-
rea Scoþiei de Marea Britanie.

Telefoanele solicitanþilor de azil vor fi ascultate
în Germania pentru verificarea identitãþii

ºedere. Ministerul de Interne, ce a
formulat proiectul de lege, împreu-
nã cu Ministerul de Justiþie, a esti-
mat cã peste 50% din cele 280.000
de aplicaþii pentru azil din 2016 ar fi
trebuit sã fie cercetate mai atent.
Date precum cele din telefoane nu
au fost cercetate pentru cã oficialii
nu aveau autoritatea legalã de a în-
treprinde acest lucru. Oficalii au
apelat în schimb la lingviºti pentru a
deermina adevãrata origine a solici-
tanþilor de azil. Aceastã mãsurã este
una dintre cele pe care Guvernul ger-
man a trebuit sã le ia pentru a de-
monstra determinarea de a lua mã-
suri drastice faþã de abuzurile regu-
lamentelor liberale în privinþa soli-
citãrilor de azil.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post de con-
ducãtor autospecialã, pe perioa-
dã nedeterminatã, în cadrul Sec-
þiei Coloana Auto. Dosarele de
concurs se depun la sediul so-
cietãþii, la Compartimentul Re-
surse Umane, pânã la data de
07.03.2017, ora 16.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la te-
lefon 0251/412.628, interior 119.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5,
jud. Dolj, scoate la concurs un
post vacant de “economist
principal”  (duratã nedetermina-
tã) la Serviciul Patrimoniu, Ad-
ministrativ, mun. Craiova, str.
Brestei nr. 5, jud. Dolj. Relaþii
suplimentare se pot obþine la
urmãtoarele numere de telefon:
0251/307115; 0251/307117.

U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr. 50 în-
chiriazã spaþii pretabile pentru
cabinet stomatologic, medic de
familie, sediu firmã, salã fitness
etc. Relaþii la telefon:  0251/
533.830, între orele 8- 16, sau la
telefon: 0769/016.925.

Primãria Comunei Vîrtop, ju-
deþul Dolj, scoate la licitaþie pu-
blicã în data de 27.02.2017, ora
11.00, la sediul sãu urmãtoare-
le: Autoturism marca TOYOTA
COROLA –an fabricaþie 1993,
LADA an fabricaþie 1985, preþ
pornire 1000 lei/ bucatã.

În conformitate cu prevede-
rile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor con-
tractuale si a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a
personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr. 286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj organi-
zeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru
ocuparea unui post vacant în re-
gim contractual, pe perioadã ne-
determinatã de inspector specia-
litate grad IA, din cadrul Com-
partimentului Resurse Umane.
Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3
etape succesive, dupã cum ur-
meazã: - selecþia dosarelor de
înscriere – 09.03.2017 ora 16,oo;
- proba scrisã  - 16.03.2017  ora
10,oo; - interviul – 21.03.2017 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Re-
gulament-cadru, in vederea par-
ticipãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii genera-
le: a) are cetãþenia românã, cetã-
þenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta mini-

mã reglementatã de prevederile
legale; d) are capacitate deplinã
de exerciþiu; e) are o stare de sã-
nãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eli-
berate de medicul de familie sau
de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþe-
lor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii superioare absolvite cu di-
plomã de licenþã - ºtiinþe econo-
mice; - curs calificare inspector
resurse umane; - cunostinte ope-
rare PC; - vechime în specialita-
tea resurselor umane: minim 5
ani. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune pânã pe data
de 09.03.2017, la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj,
din str. Constantin Lecca, nr. 32.
Detalii privind condiþiile specifice
ºi bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã si Servicii Dolj,
Compartiment Resurse Umane-
persoanã de contact, Brãiloiu Le-
nuþa, la telefon  0251/415841.
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PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sanita-
re ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.

        Primãria comunei Ghidici, str. Mihai Viteazu, nr. 140, judeþul Dolj, orga-
nizeazã licitaþie publicã, deschisã cu strigare ºi adjudecare la cel mai mare preþ
ofertat pentru:

1.  7 spaþii comerciale din incinta clãdirii Piaþã agro – alimentarã situatã în
strada Mihai Viteazu, nr. 144 în suprafaþã totalã de 172 mp, formate dintr-o încã-
pere, respectiv:

- Spaþiul nr. 1: 22 mp;
- Spaþiul nr. 2: 22 mp;
- Spaþiul nr. 3: 22 mp;
- Spaþiul nr. 4: 22 mp;
- Spaþiul nr. 5: 22 mp;
- Spaþiul nr. 6: 22 mp;
- Spaþiul nr. 7: 40 mp.
2. 3 spaþii din incinta clãdirii Dispensar Uman situatã în strada Emil Nãiculescu,

nr. 2 în suprafaþã totalã de 76,45 mp, formate dintr-o încãpere, respectiv:
- Spatiul nr. 8 cu destinaþie cabinet medic de familie: 13,28 mp;
- Spaþiul nr. 9 cu destinaþie farmacie umanã: 50,07 mp;
- Spaþiul nr. 9 cu destinaþie cabinet stomatoligie: 13,10 mp.
             Licitaþia publicã deschisã cu strigare va avea loc la sediul organizatorului

din comuna Ghidici, strada Mihai Viteazu, nr. 140, judeþul Dolj, în data de 10.03.2017
începând cu ora 10,00.

           Relaþii suplimentare, Caietul de sarcini ºi Instrucþiunile pentru ofertanþi se
pot obþine de la Compartimentul Achiziþii Publice din cadrul Primãriei comunei
Ghidici, strada Mihai Viteazu, nr. 140, judeþul Dolj.

           Caietul de sarcini ºi Instrucþiunile pentru ofertanþi se vor elibera înce-
pând cu data de 22.02.2017 dupã achitarea contravalorii de 100 lei (50 lei taxã de
participare ºi 50 lei documentaþie atribuire)la casieria Primãriei comunei Ghidici,
judeþul Dolj.

            Scrisoarea de înaintare, garanþia de participare, împreunã cu documente-
le solicitate prin Caietul de sarcini ºi Instrucþiunile pentru ofertanþi se vor depune
pânã la data de 08.03.2017, ora 12,00 la Compartimentul Achiziþii Publice din ca-
drul Primãriei comunei Ghidici, judeþul Dolj, strada Mihai Viteazu, nr. 140.

           Garanþia de participare la licitaþie este de 100 lei ºi se va achita la casieria
Primãriei comunei Ghidici, judeþul Dolj.

          Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:0251/323352.

Consiliul Local al comunei Pleniþa, judeþul Dolj, organizea-
zã licitaþie publicã, în plic închis, în vederea închirierii supra-
faþã de 10000 mp, situatã în extravilanul comunei Pleniþa, ca-
riera Pleniþa, în vederea exploatãrii pietriºului ºi nisipului.

Preþul de pornire la licitaþie este de 1,5 euro/mp/an.
Data þinerii licitaþiei:  10.03.2017, ora  10:00  la sediul primãriei.
Termenul limitã pentru depunerea ofertelor:  09.03.2017,

ora 12:00.

 Condiþii de participare la licitaþie:
- Certificat O.R.C. ºi  certificat de înregistrare fiscalã;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþii-

lor cãtre de stat;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþii-

lor cãtre bugetul local;
- Declaraþie pe proprie rãspundere cã societatea nu se

aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã,
faliment, închidere operaþionalã, dizolvare, lichidare sau ad-
ministrare specialã.

Taxa garanþie participare = 3000 lei, depusã la casieria
primãriei comunei Pleniþa.

-Oferta de preþ.

Relaþii suplimentare  ºi contractul-cadru de închiriere la
sediul primãriei. Telefon/fax:  0251368086.


Conducerea ºi colectivul de sala-

riaþi ai Parc – Turism SA Craiova
îºi exprimã întreaga compasiune ºi
transmit sincere condoleanþe fa-
miliei Grigoraº la trecerea în ne-
fiinþã a celui ce a fost NECULAI
GRIGORAª, om de înaltã þinutã
moralã ºi profesionalã, fost Preºe-
dinte al Consiliului de Administra-
þie al societãþii noastre. Îi vom pãs-
tra o vie amintire! Dumnezeu  sã-l
odihneascã în liniºte ºi pace!


Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 came-
re decomandate vis-
a-vis de Liceul de
Chimie. Telefon:
0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, încãlzire cen-
tralã, reabilitatã
termic sau schimb
cu apartament 3
camere. Telefon:
0746/ 498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + 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.
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TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Tele-
fon: 0745/ 936.321
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 10 ha pãdu-
re 90-110 ani co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni- Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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

AUTO
Vând Renault Sym-
bol 2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
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.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la con-
curs 1 post vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post ªef secþie, grad II, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de conducere din cadrul Secþiei de ªtiinþele Naturii a  Mu-
zeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 22 februarie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în
Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagi-
na de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  22 februarie 2017 – 06 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la
sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la
secretariat;

- 07 martie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 20 martie 2017 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 24 martie 2017, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului

Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8
Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la con-
curs 1 post vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post ªef secþie, grad II, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de conducere din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a
Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 22 februarie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în
Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagi-
na de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  22 februarie 2017 – 06 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la
sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la
secretariat;

- 07 martie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 17 martie 2017 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 23 martie 2017, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8
Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. 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 dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag
UE. 0723/684.511.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. 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.
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 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
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.

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.
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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
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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, 22 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând bocanci din
piele, cu carâmb
înalt, mãrimea 43,
canistre aluminiu 20
litri noi,cârlige pentru
jgheaburi acoperiº,
loc de veci Sineas-
ca, douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
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 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
Gãsit cartelã interfon
ºi cheie uºã. Telefon:
0740/ 515.044.
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.

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

PIERDERI
Pierdut certificat
de membru Nr. DJ
0130168 eliberat
de Colegiul Medici-
lor Dolj pentru Dr.
SIMINEL MIRELA
– ANIªOARA. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Lica trans-
mite sincere con-
doleanþe familiei
Grigoraº, în aces-
te momente grele,
provocate de pier-
derea celui care a
fost NECULAI
GRIGORAª. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã!
ALIANÞA Asocia-
þiilor de Revoluþi-
onari din Oltenia
regretã dispariþia
fostului deputat
NECULAI GRIGO-
RAª ºi este alã-
turi de familia în-
doliatã. Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã în pace!

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.

Un ultim oma-
giu pentru cel
ce a plecat din-
tre noi, econo-
mist NECULAI
GRIGORAª, soþ,
tatã, bunic ºi
prieten deose-
bit. Suntem alã-
turi de familia în-
doliatã. Familia
inginer Victor ºi
Tania Nicoarã ºi
doctor Doina
Glãvan.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15miercuri, 22 februarie 2017

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu un parcurs impecabil în preceden-
tele ºapte jocuri (ºase în campionat ºi unul
în Cupã), liderul din Serie A, Juventus To-
rino, înfrântã, în aceastã searã, în depla-
sare, pe FC Porto, formaþie care traver-
seazã, la rându-i, o formã excelentã, dacã
ne raportâm la acelaºi numãr de meciuri,
strângând 19 puncte din 21 posible în Liga
Sagres, acolo unde se poziþioneazã pe
treapta secundã, la distanþã de doar o “lun-
gime” de marea rivalã din Capitalã, Benfi-
ca Lisabona.

Porto ºi Juve s-au mai întâlnit în com-
petiþie în grupele sezonului 2001-2002. A
fost un 0-0 în Portugalia, urmat de un 3-1
în favoarea italienilor.

Meciul de desearã reprezintã ºi un duel
între doi dintre cei mai exponenþiali portari
din istoria fotbalului, Iker Casillas ºi Gian-
luigi Buffon (foto).

Ambele vin dupã victorii reconfortante
în campionat, Porto 4-0 cu Tondela, iar

Partidele Porto – Juventus ºi Sevilla – LeicesterPartidele Porto – Juventus ºi Sevilla – LeicesterPartidele Porto – Juventus ºi Sevilla – LeicesterPartidele Porto – Juventus ºi Sevilla – LeicesterPartidele Porto – Juventus ºi Sevilla – Leicester
închid turul optimilorînchid turul optimilorînchid turul optimilorînchid turul optimilorînchid turul optimilor

Cele douã încleºtãri, programate desearã, vor debuta la ora obiºnuitã,
21:45, ºi vor putea fi urmãrite în direct la Dolce 1 ºi Dolce 2

Juve 4-1 cu Palermo.
Tehnicianul gazdelor, Nuno Espírito

Santo, nu are vreo problemã de lot, pe când
omologul sãu, Massimiliano Allegri, are
ceva incertitudini în privinþa lui Andrea
Barzagli ºi Giorgio Chiellini.

Disputa de pe “Dragao” va fi arbitratã
de o brigadã din Germania, condusã la
centru de Felix Brych.

Trecând la cealaltã partidã a serii, câº-
tigãtoarea ultimelor trei ediþii a Ligii Eu-
ropa, FC Sevilla, o primeºte pe “Ramon
Sanchez Pizjuan” pe Leicester City. Dacã
andaluzii traverseazã un sezon excelent
în Primera, fiind pe locul trei, în spatele
granzilor Real ºi Barca, campioana An-
gliei ocupã doar poziþia a 17-a în Premier
League, ultima care asigurã salvarea, de-
vansând cu numai douã puncte “lanter-
na” Sunderland.

În weekend, Sevilla a dispus cu 2-0,
“acasã”, de Eibar, timp în care Leicester

pãresea Cupa Angliei în optimile de finalã,
urmare a unui eºec cu 0-1 pe terenul echi-
pei de liga a treia Millwall.

Sevilla, pregãtitã de chilianul Jorge Sam-
paoli, nu va putea conta la aceastã partidã
pe Gabriel Mercado – suspendat, Nicolás
Pareja ºi Benoît Trémoulinas – acciden-
taþi. La Leicester, Claudio Ranieri nu are
absenþi cerþi, însã are ceva semne de în-
trebare referitor la utilizarea lui Leonardo
Ulloa, Molla Wague ºi Islam Slimani.

Primul duel direct între Sevilla ºi Lei-
cester îl va avea la centru pe francezul
Clément Turpin.

Asearã s-au jucat partidele Manchester
City – AS Monaco ºi Bayer Leverkusen –
Atletico Madrid. Restul meciurilor s-au dis-
putat sãptãmâna trecutã ºi s-au încheiat
cu rezultatele: Paris SG – FC Barcelona 4-
0, Benfica Lisabona – Borussia Dortmund
1-0, Real Madrid – Napoli 3-1, Bayern
Munchen – Arsenal Londra 5-1.

Echipa secundã a Universitãþii
Craiova, lanterna roºie din C3, a fost
învinsã, cu scorul de 3-0, de cole-
ga de serie, liderul autoritar SCM
Piteºti, într-o partidã de verificare
susþinutã pe terenul sintetic de la
Bradu. Veritabilul duel al contraste-
lor a fost decis de reuºitele lui Stoi-
ca (39), Albu (41) ºi Manole (82).

Tehnicianul alb-albaºtrilor mici,
Corneliu Papurã, a mizat pe: Vlad
– Vlãdoiu, Ion, Hreniuc, Borþa –
Drãghici, Screciu, Manea, Bîrzan
– Popescu, Constantin. Pe parcurs
au mai intrat Buzan, Hotea, Ena-
che, Gunie, Cojocaru, Þoiu, Frã-
sineanu ºi Ionescu.

De partea cealaltã, triumfãtori ºi
în partida din turul campionatului
(2-0 în Bãnie), argeºenii, pregãtiþi
de cãtre Nicolae Dicã, au aliniat
formaþia: Dumitrescu – ªandru,
Cotigã, Deaconescu, ªerbãnicã –
Anghelina, Panait, Grecu, Nãstã-
sie – Albu, Costin Stoica.  Au mai
jucat: Petriºor, Piscanu, Manole,

Universitatea II – depãºitã la scor de neprezentare,
într-un amical, de SCM Piteºti

Cãpãþânã, Oancea, Barbu, Szecui,
Mihãiescu, Oreviceanu.

Liga a III-a se reia în 3-4 mar-
tie, iar “Satelitul”, fãrã victorie în
ultimele cinci runde, va juca, în pro-
priul fief, cu vâlcenii de la ªirinea-

sa (locul 12/15). În tot acest timp,
CSO Filiaºi (locul 4) va da piept,
în deplasare, cu Condordia Chiaj-
na II (locul 11), pe când CS Po-
dari (locul 14) se va deplasa pe te-
renul aceleiaºi SCM Piteºti.

Astãzi               în tur

St. Etienne – Manchester Utd 19:00 0-3

Fenerbahce – FK Krasnodar 19:00 0-1

Schalke – PAOK Salonic 19:00 3-0

Mâine

Osmanlispor – Olympiakos 18:00 0-0

APOEL Nicosia – Ath. Bilbao 20:00 2-3

Ajax – Legia Varºovia 20:00 0-0

Zenit – Anderlecht 20:00 0-2

AS Roma – Villarreal 20:00 4-0

Beºiktaº – Hapoel Beer Sheva 20:00 3-1

KRC Genk – ASTRA 22:05 2-2

FC Copenhaga – Ludogoreþ 22:05 2-1

ªahtior Doneþk – Celta Vigo 22:05 1-0

Tottenham – KAA Gent 22:05 0-1

Sparta Praga – FK Rostov 22:05 0-4

Fiorentina – Monchengladbach 22:05 1-0

Lyon – AZ Alkmaar 22:05 4-1

LIGA EUROPA – 16-IMI
DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

DIGI SPORT 1

19:45 – FOTBAL – Campionatul Spaniei:
Valencia – Real Madrid.

DIGI SPORT 2

9:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 21:30 –
TENIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro,
în Brazilia.

DIGI SPORT 3

19:30 – BASCHET (M) – FIBA Europe
Cup: Muratbey Usak Sportif – CSM CSU
Oradea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4

19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Rhein-Neckar Lowen – HC Meshkov Brest.

DOLCE SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: St. Etien-
ne – Manchester Utd / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: FC Porto – Juventus / 3:00
– HOCHEI NHL: Philadelphia Flyers – Washing-
ton Capitals.

DOLCE SPORT 2

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: Fenerbah-
ce – FK Krasnodar / 21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Sevilla – Leicester City / 23:45 –
TENIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro, în
Brazilia.

DOLCE SPORT 3

19:45 – FOTBAL – Campionatul Spaniei:
Valencia – Real Madrid.

DOLCE SPORT 4

19:00 – FOTBAL – Liga Europa: Schalke –
PAOK Salonic.

EUROSPORT 1

14:00, 15:30 – SCHI FOND – Campionatul
Mondial, la Lahti, în Finlanda.
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1. Viitorul 24 15 3 6 34-21 48
2. FCSB 24 13 6 5 32-20 45
3. Craiova 24 12 4 8 34-24 40
4. Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38
5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37
6. Dinamo 24 10 5 9 36-32 35
7. Astra 23 10 5 8 23-25 35
8. Botoºani 24 8 5 11 27-27 29
9. Voluntari 24 8 5 11 30-36 29
10. CSMP Iaºi 23 7 5 11 24-26 26
11. Chiajna 24 6 6 12 15-28 24
12. Pandurii 24 6 7 11 23-37 19
13. ACS Poli 24 7 6 11 24-36 13
14. ASA 24 5 4 15 19-36 10

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 a 24-a

CFR Cluj – ASA 2-0
Au marcat: Sorsa 57, Al. Pãun 67.
FC Voluntari – Gaz Metan 1-0
A marcat: Ivanovic 67.
„U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Zlatinski 33 – pen. / Pintilii 24, Enache 79.
Pandurii – Chiajna  0-1
A marcat: Costin 41.
Astra – Viitorul 1-0
A marcat: Teixeira 58.
ACS Poli – CSMP Iaºi 2-1
Au marcat: P. Henrique 35, Soljic 55 / And. Cristea 51 – pen.
Dinamo – FC Botoºani 1-0
A marcat: Hanca 63.

Lui Gigi Mulþescu i se datorea-
zã în mare mãsurã parcursul din
acest sezon, dar mai ales jocul
spectaculos etalat de Universitatea
Craiova. Cu un lot care anul trecut
se lupta sã evite retrogradarea, teh-
nicianul a reuºit sã amestece ªtiin-
þa, pânã la un moment dat, în lupta
pentru titlu. Dar cum a irosit de
mai multe ori ºansa de a trece,
mãcar pentru o zi, pe primul loc,
Universitatea este acum aproape de
a rata obiectivul sezonului, play-
off-ul. Chiar dacã este în grafic ca
loc în clasament, forma arãtatã, cu
douã eºecuri consecutive ºi cu 3
din reprize din 4 în care nu a jucat
nimic, dar ºi programul dificil, cu
jocuri împotriva contracandidate-
lor la Top 6, Dinamo ºi Gaz Me-
tan, pun þelul în pericol.

Dacã i se poate imputa ceva lui
Mulþescu este lipsa de reacþie pe
parcursul meciurilor: tehnicianul nu
se pricepe la schimbãri. Ori nu le
face, ori le face prost! În multe
dintre partide, în care echipa nu
reuºea sã aducã un plus într-o pe-
rioadã de joc destul de lungã, Mul-
þescu a rãmas împietrit la margi-
nea terenului cu o sticlã de apã în
mânã. Ori pare furat de muzica pe
care o aude în cãºti, ori este nos-
talgic dupã vremurile în care juca,
ori îºi imagineazã cã antreneazã
Barcelona, echipã pe care o admi-
rã ºi care în dese rânduri nu ape-
leazã la toate modificãrile, ori le
efectueazã târziu. Reprizele secun-
de ale ultimelor douã partide, cu
Botoºani ºi Steaua, au fost modeste
spre execrabile pentru alb-albaºtri,
însã Mulþescu n-a reacþionat. Mai
mult, cu Steaua nu a trecut pe foaia
de joc jucãtori ofensivi precum

Fanii care vor sã facã deplaarea la Bucureºti
pentru jocul cu Dinamo, programat sâmbãtã, de la
ora 20.30, pe Arena Naþionalã o pot face ºi cu au-
tocarul. Suporterii trebuie sã plãteascã 25 de lei
pentru transport, la care se adaugã preþul biletu-
lui, care va fi anunþat pânã la plecare. Transportul
va fi asigurat de catre agentia de turism Star Tours.

Cinci autocare pentru deplasare la derby
Fanii trebuie sa se prezinte la sediul agentiei Star
Tours, situat pe Calea Unirii, nr 30, Craiova, pânã
sâmbãtã, ora 10. Dacã aveþi nevoie de detalii su-
plimentare, puteþi contacta direct agenþia de tu-
rism Star Tours la numãrul 0251.510.283 sau pe
site-ul www.startours.ro  Plecarea va avea loc sâm-
bãtã, la ora 14, de la Sala Polivalentã din Craiova.

Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!Nea Gigi, schimbã, ca sã nu fii schimbat!
Dupã ce se gândea la lupta pentru
titlu, Universitatea riscã sã piardã

play-off-ul, iar Mulþescu nu pare un
antrenor deloc inspirat, în special

la schimbãri
Gustavo ºi Mãzãrache, pentru ca
dupã meci sã invoce tocmai absen-
þa unor astfel de fotbaliºti de atac!
Chiar dacã Mateiu ºi Madson nu
sunt jucãtori care aduc un plus
ofensiv, fiind mai proaspeþi puteau
întrerupe acea posesie netã a ste-
liºtilor. Este posibil ca pe Mateiu
sã nu-l fi folosit din cauzã cã este
reprezentat de Ana Maria Reghe-
campf. Atunci ce cãuta pe foaia de
joc ºi de ce la conferinþa de presã
care a prefaþat derby-ul antrenorul
ne-a asigurat cã se bazeazã sutã la
sutã pe mijlocaºul adus de la Bra-
ºov? Poate cã Madson se mena-
jeazã, fiind în ultimele 6 luni de
contract, el precizând cã nu mai
vrea sã continue la Craiova. Atunci
ce mai cautã în lot ºi de ce clubul
nu a luat aceeaºi mãsurã ca în ca-
zul lui Kay? La finalul meciului de
la Botoºani, însuºi antrenorul Cra-
iovei a recunoscut cã unii jucãtori
s-au protejat, pentru ca apoi sã
spunã cã discursul sãu a fost in-
terpretat. N-a fost deloc denatu-
rat, nea Gigi, fiindcã ai avut drep-
tate! Problema este cã nici atunci
nu ai luat mãsuri. În primul rând,
de ce s-au menajat jucãtorii în cel
mai uºor meci dintre cele 4 rãma-
se, când calificarea în play-off nu
era decisã? În al doilea rând, dacã
s-au menajat, atunci de ce Mulþes-
cu n-a reacþionat pe parcurs ºi nu
a introdus jucãtori care puteau
schimba ceva?

Este pãcat de munca depusã în
acest campionat de Mulþescu ºi de
staff-ul sãu. Craiova a pierdut ºi
pânã acum meciuri, dar le-a pier-
dut jucând sau, folosind un cliºeu
al comentatorilor, le-a pierdut “con-
trar cursului jocului”. Cu Botoºa-

niul ºi Steaua, Universitatea Craio-
va merita sã piardã, fiindcã de fie-
care datã a vrut sã apere un punct
ºi echipa nu ºtie sã se apere, a fost
construitã în acest sezon sã atace.
Într-o perioadã în care mulþi ne
puneam întrebarea de ce manda-
tele lui Mulþescu la diverse echipe
a fost destul de scurte, în ciuda
unor rezultate remarcabile, se pare
cã antrenorul începe sã releve unele
cauze pentru care a stat mereu cu
bagajul la uºã.

Mulþescu, despre…
..play-off: “Am spus mai demult

cã nu e rezolvatã problema play-
off-ului pentru noi. Am emoþii, ni-
mic nu e jucat. Avem cel mai greu
program, nu putem sa fim liniºtiþi
pânã când nu suntem matematic
acolo, iar pentru asta trebuie sã
luãm un punct cu Dinamo”

…meciul cu Dinamo: “ªi dacã
nu veneam dupã eºec, tot era greu
un meci cu Dinamo la ei acasã. Îmi
convine un gazon bun, deci pe
Naþional Arena ar fi ok sã jucãm”

…perioada slabã a Craiovei:
“Nu ºtiu dacã suntem în crizã, dar
suntem într-o perioadã mai puþin
fertilã, am ratat ºi am primit gol pe
greºeli. Nu este o crizã a jocului,
ci a rezultatelor”

…renumele de dinamovist: “Eu
sunt profesionist ºi acolo unde antre-
nez mã dedic total, iar acum mã dedic
total Universitãþii Craiova. Am câºtigat
contra lui Dinamo de multe ori”

…meciul cu Steaua: „Cred ca
puteam sã obþinem mai mult, în
prima reprizã am dominat, am pri-
mit un gol stupid, contrar jocului.
ªi al doilea gol a fost stupid, n-am
înþeles prea bine ce s-a întâmplat.

 


