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- Nu-mi place luna martie,
Popescule, e luna babelor.
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Hebdomadarul britanic „The Mail
on Sunday” – deþinut de compania
media Daily Mail and General Trust
– a livrat ºtirea: Tony Blair s-a în-
tâlnit sãptãmâna trecutã cu Ja-
red Kushner, consilier principal
la Casa Albã, pentru a treia oarã
din luna septembrie, pentru a
discuta despre o eventualã cola-
borare între fostul premier la-
burist ºi actualul preºedinte al
SUA, Donald Trump. „Eu nu voi
face comentarii asupra unor con-
vorbiri private”, a declarat un pur-
tãtor de cuvânt al lui Tony Blair, cel
care s-a aflat la putere între 1997-
2007, câºtigând trei rânduri de ale-
geri consecutive în Marea Britanie.

La final de ediþie, Târgul de Carte GAU-
DEAMUS de la Craiova – un eveniment mar-
ca Radio România (prin Centrul Cultural Me-
dia) ºi Radio Oltenia – a acordat binemeri-
tate premii atât celor mai apreciate edituri,
cât ºi cititorilor ºi cumpãrãtorilor care, în
perioada 1-5 martie, au trecut pragul Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”, în cãuta-
rea autorilor preferaþi.

Cele mai multe aprecieri le-a avut Grupu-
lui Editorial ART, iar cel mai râvnit volum a
fost „Cartea oglinzilor” de E.O. Chirovici,
publicat la Editura RAO. Tot prin votul pu-
blicului, cotidianul „Cuvântul Libertãþii” a
primit Trofeul presei, fiind desemnat princi-
pala sursã de informaþii despre Târgul GAU-
DEAMUS, la secþiunea presã scrisã.

Aproximativ 13.000 de persoane au vizi-
tat Târgul pe durata celor cinci zile, es-
timeazã organizatorii. Dupã Craiova,
Caravana GAUDEAMUS se va îndrep-
ta spre Cluj-Napoca (5-9 aprilie). 99999 CU
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Nerdin Bari, preºedintele
Fundaþiei „Islamul Azi”:

„Izvorul fiind„Izvorul fiind„Izvorul fiind„Izvorul fiind„Izvorul fiind
Dumnezeu, religiileDumnezeu, religiileDumnezeu, religiileDumnezeu, religiileDumnezeu, religiile
au foarte multeau foarte multeau foarte multeau foarte multeau foarte multe
lucruri în comun”lucruri în comun”lucruri în comun”lucruri în comun”lucruri în comun”

Prezent la Târgul de Carte Gau-
deamus de la Craiova, Nerdin Bari
– preºedintele Fundaþiei Centrului
Cultural Islamic „Islamul Azi” din
Constanþa, a vorbit  într-un inter-
viu acordat cotidianului „Cuvântul
Libertãþii” despre unitatea mesaje-
lor divine, despre musulmani, de-
spre Islam ºi mesajul profeþilor ºi,
nu în ultimul rând, despre tânãrul
craiovean acuzat de propagandã în
favoarea ISIS.
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
a discutat cu Liviu Dragnea
ºi Sorin Grindeanu despre
modificarea Codurilor penale

Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, a declarat, ieri, cã a
avut discuþii cu premierul
Sorin Grindeanu ºi cu preºe-
dintele PSD, Liviu Dragnea,
cu privire la modificarea
Codului penal ºi a Codului de
procedurã penalã. “În linii
mari au fost câteva discuþii,
dar dincolo de discuþiile
noastre este o obligaþie izvorâ-
tã din Constituþie, care nu
face obiectul aprecierii cuiva.
Dacã nu modificãm imediat
legislaþia în acord cu deciziile
CCR, efectul care este? Acela
cã norma declaratã neconsti-
tuþionalã se suspendã 45 de
zile, dupã care nu se mai
aplicã ºi înceteazã efectele.
(...) Ceea ce avem în vedere,
ceea ce trebuie sã facem de
îndatã este punerea în acord a
unora dintre prevederile
Codului penal, Codului de
procedurã penalã, cu recentele
decizii ale CCR, decizii de
admitere a excepþiilor ridicate
sau decizii interpretative”, a
declarat ministrul Justiþiei,
Tudorel Toader, ieri, la Reali-
tatea TV.

Ministrul Justiþiei a adãu-
gat cã proiectul va fi elaborat
împreunã cu subalternii din
minister, dupã care va fi supus
dezbaterii publice.

Despre proiectul de lege
privind graþierea unor pedepse,
Tudorel Toader a spus cã pe
parcursul elaborãrii a cunos-
cut modificãri ºi cel mai
probabil va cunoaºte modifi-
cãri ºi în continuare. Ministrul
a ezitat sã rãspundã dacã o
persoanã graþiatã ar trebui sã
ocupe o funcþie publicã.

Despre modificãrile care ar
trebui aduse la legea rãspun-
derii magistraþilor, ministrul
Justiþiei a spus cã acestea vor
fi fãcute în mod transparent,
precizând cã nu existã nimic
ascuns în preocupãrile legisla-
tive pe care le are în funcþia pe
care o ocupã.
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Astãzi încep discuþiile cu
sindicatele din ordine publicã
ºi sãnãtate privind legea sala-
rizãrii unitare, salariile de pânã
la 4.000 lei urmând a fi du-
blate, iar cele care depãºesc
acest prag vor fi majorate cu
45 %, a anunþat ministrul
Muncii, Olguþa Vasilescu.
“Suntem în discuþii pe legea
salarizãrii unitare. De luni în-
cepem sã avem întâlniri cu
sindicatele, primele care vor
intra la discuþii vor fi sindi-
catele din ordinea publicã ºi
din sãnãtate. (...) Pânã la pra-
gul de 4.000 lei salariile se
dubleazã, dupã 4.000 lei este
o creºtere cu 45% a salarii-
lor, iar dupã pragul de 7.000
lei sunt creºteri, dar nu foar-
te mari”, a declarat ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, la postul de tele-
viziune România TV.

Ministrul Muncii nu îºi doreºte niciun fel de
modificare la proiectul legii salarizãrii, deºi sin-
dicaliºtii au anunþat cã vor anumite modificãri,
dar a spus cã ministerul este deschis pentru
dezbateri pe aceastã temã. Întrebatã când va
ajunge în Parlament legea salarizãrii unitare,
Olguþa Vasilescu a declarat cã mai întâi trebuie
purtate discuþii cu sindicatele, deci nu poate
spune o datã exactã, dar legea va trebui adop-
tatã pânã la data de 1 iulie 2017. Olguþa Vasiles-
cu a mai precizat cã punctul de pensie va creº-
te la 1.000 de lei începând cu 1 iulie.

Comitetul Confederal al CNS Cartel ALFA
i-a solicitat ministrului Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu, printr-o scrisoare deschisã, sã renun-
þe la propunerea de a separa salariile de in-
demnizaþii. “Stabilirea bazei de raportare a in-
demnizaþiilor demnitarilor, primarilor, vicepri-
marilor, preºedinþilor de consilii judeþene, vi-

Întrebatã, sâmbãtã, la Buzãu,
într-o conferinþã de presã, dacã
existã, la nivelul Guvernului, o
mãsurã care sã creascã nivelul ab-
sorbþiei fondurilor europene, Se-
vil Shhaideh, ministru al Dezvol-
tãrii Regionale, Administraþiei Pu-
blice ºi Fondurilor Europene a de-
clarat cã prima mãsurã a fost ad-
optarea unui memorandum, iar a
doua mãsurã este ca pânã pe 30
iunie sã fie depuse toate actele ºi
programele sã fie deschise. „Mã-
sura majorã pe care am luat-o la
nivelul tuturor autoritãþilor de
management este ca pânã la 30
iunie absolut toate actele, toate
mãsurile pe care le are fiecare pro-
gram în finanþare, sã fie deschise
cãtre beneficiari”, a declarat vi-
cepremierul Sevil Shhaideh, într-
o conferinþã de presã.

Shhaideh a mai declarat cã be-
neficiarii vor fi sprijiniþi cu asis-
tenþa tehnicã necesarã pentru a
depãºi problemele care se pot ivi
pe parcurs, afirmând cã anul tre-

Ministrul Muncii, despre legea salarizãrii unitare: Salariile de pânã
la 4.000 de lei se dubleazã. Dupã acest prag, cresc cu 45 %

cepreºedinþilor etc. la salariul mediu, în timp
celelalte salarii din sistemul public sunt rapor-
tate la salariul minim din grilã, instituie un tra-
tament diferenþiat al acestor angajaþi publici în
raport cu ceilalþi. Aceastã propunere reprezin-
tã încã o aroganþã a aleºilor noºtri, care se
vãd deasupra restului populaþiei, astfel încât îºi
adoptã reguli separate privind remunerarea, de-
cuplate de restul masei de salariaþi din sistem,
dupã principiul consacrat «ce-i al nostru-i pus
deoparte»”, se aratã într-o scrisoare deschisã a
CNS „Cartel ALFA”, remisã MEDIAFAX.

Totodatã, sindicaliºtii spun cã, dupã expe-
rienþa ultimilor ºapte ani, baza de raportare sta-
bilitã la adoptarea legii, de 600 de lei, deºi era
prevãzut sã creascã anual, a rãmas la fel.
“Acest lucru a fãcut ca, odatã cu creºterea
salariului minim naþional, baza grilei sã se apla-
tizeze de la an la an, prin condensarea prime-
lor 42 clase de salarizare la acelaºi salariu: mi-
nimul pe economie! Decuplarea indemnizaþii-

lor de salariul minim din grilã
ºi raportarea acestora la sala-
riul mediu pe economie (de alt-
fel o valoare variabilã, cu un
trend crescãtor), asigurã ale-
ºii cã vor beneficia de creºte-
rea remuneraþiei proprii, fãrã
sã-i mai intereseze în mod di-
rect ce se întâmplã cu restul
salariaþilor din sistemul pu-
blic”, potrivit sursei citate.

Mai mult decât atât, spune
Comitetul Confederal al CNS
Cartel ALFA, diferenþierea din-
tre salarii ºi îndemnizaþii este,
în acest caz, una artificialã.
“Decizia nr.16/2016 a Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie ara-
tã cã raporturile juridice dintre
primar/viceprimar ºi unitatea
administrativ teritorialã intrã
sub incidenþa Codului Muncii,

deci sunt raporturi de muncã, iar indemnizaþia
poate fi consideratã salariu. Fiind vorba de-
spre o lege a salarizãrii unitare, atunci aborda-
rea trebuie sã reflecte aceastã abordare unita-
rã, prin stabilirea aceleiaºi baze de calcul pen-
tru toate salariile din sistemul public. Aceastã
abordare unitarã are drept scop tocmai elimi-
narea inechitãþilor ºi pãstrarea unui raport de-
cent între veniturile minime ºi maxime din sis-
temul public”, se mai aratã în scrisoarea des-
chisã trimisã ministrului Muncii.

Având în vedere aceste lucruri, Comitetul
Confederal al CNS Cartel ALFA cere abando-
narea acestei propuneri, motivând cã printr-o
dezbatere onestã se pot gãsi soluþii pentru po-
ziþionarea pe grilele de salarizare a funcþiilor
personalului public ales, “astfel încât remu-
nerarea acestora sã reflecte în mod corect
munca ºi responsabilitãþile acestora, fãrã a le
institui un tratament preferenþial faþã de restul
lucrãtorilor”.

Cum îºi propune Guvernul sã mãreascã
nivelului de absorbþie a fondurilor europene

Sevil Shhaideh: Pânã la 30 iunie absolut toate actele vor fi deschise cãtre beneficiari

cut, ministerele au fost transfor-
mate în „autoritãþi de respingere”.

„O mãsurã pe care am identifi-
cat-o este de a sprijini beneficiarii
cu asistenþa tehnicã necesarã pen-
tru a depãºi toate problemele pe
care dânºii le-au întâmpinat în anul
2016 în vederea accesãrii fondu-
rilor europene. Am constatat cu
mare tristeþe cã ministerele, auto-
ritãþile de management în anul
2016 s-au transformat, de fapt,
în autoritãþi de respingere a ace-
lor puþine proiecte care au fost
depuse spre finanþare în cadrul
programelor operaþionale (...),
motive de respingere pe care be-
neficiarii noºtri le-au contestat, pe
bunã dreptate, ºi în acest sens,
dacã analizaþi la nivelul fiecãrui
program operaþional astãzi avem
deja niºte instrucþiuni care clarifi-
cã aceste elemente sau repun în
analizã proiecte, tocmai ca Româ-
nia sã aibã ºi ce sã deconteze” a
adãugat Shhaideh. Vicepremierul
ºi-a propus ca pânã la sfârºitul

acestui an, sã poatã atrage 5,2 mi-
liarde euro de la CE.

Sevil Shhaideh s-a aflat într-o
vizitã de lucru la Buzãu, alãturi de

premierul Sorin Grindeanul ºi de
ministrul Apelor ºi Pãdurilor, Adria-
na Petcu, aceºtia având întâlniri cu
reprezentanþii autoritãþilor locale.
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Hebdomadarul britanic „The
Mail on Sunday” – deþinut de
compania media Daily Mail and
General Trust – a livrat ºtirea:
Tony Blair s-a întâlnit sãptã-
mâna trecutã cu Jared Kus-
hner, consilier principal la
Casa Albã, pentru a treia
oarã din luna septembrie,
pentru a discuta despre o
eventualã colaborare între
fostul premier laburist ºi ac-
tualul preºedinte al SUA,
Donald Trump. „Eu nu voi
face comentarii asupra unor
convorbiri private”, a declarat
un purtãtor de cuvânt al lui Tony
Blair, cel care s-a aflat la pute-
re între 1997-2007, câºtigând trei
rânduri de alegeri consecutive în
Marea Britanie. Chiar dacã pe
eºichierul politic Tony Blair ºi ex-
preºedintele George W. Bush
aparþineau unor opuse câmpuri
politice, în realitate întreþineau

excelente relaþii, augmentate la
nivel personal, împreunã conve-
nind asupra invaziei din Irak –
sub pretextul neconfirmat ulte-
rior al existenþei armelor chimi-
ce. De atunci dateazã ºi haosul
actual în aceastã þarã. Fãrã a se
lansa în speculaþii facile, publi-
caþia menþionatã reaminteºte
doar cã Jared Kushner este gi-
nerele lui Donald Trump ºi nu
este exclusã o „consiliere spe-
cialã” a preºedintelui american
pe zonã Orientului Mijlociu. Dar
supoziþia rãmâne discutabilã, cel
puþin momentan, chiar dacã „ba-
nii n-au miros”. Fiindcã în timp
ce Donald Trump salutã „Bre-
xitul”, Tony Blair este „anti-Bre-
xit”. Sã lãsãm detaliile de aceas-
tã facturã, din motive de altã
naturã. Orientul Mijlociu rãmâ-
ne între obstacolele diplomatice,
care nu îngãduie, cel puþin ime-
diat, o înþelegere între Moscova

ºi Washington. Teheranul nu se
aflã „la inima” lui Donald Trump.
Iar Siria mai mult divide decât
apropie. Rusia s-a opus prin
dreptul sãu de veto, la 28 februa-
rie a.c., unei rezoluþii ONU sus-
þinute de SUA pentru denunþa-
rea folosirii de arme chimice de
armata sirianã. Ambasadorul
american la ONU, Nikki Haley,
a ºi declarat: „Dorind o relaþie
mai bunã cu Rusia, nu în-
seamnã cã nu condamnãm
clar ºi puternic acþiunile ruse
în Estul Ucrainei”. Reafirma-
rea unei asemenea poziþii tergi-
verseazã posibila ridicare de
sancþiuni americane, decretate
dupã anexarea Crimeei de cã-
tre Rusia. Chiar dacã la 15 fe-
bruarie a.c., într-unul din mesa-
jele publicate pe contul sãu Twit-
ter, Donald Trump reamintea cã
anexarea respectivã s-a produs
pe administraþia precedentã. O

serie de dosare fierbinþi sunt
afectate direct de cooperarea
americano-rusã, momentan în
impas. Pânã în prezent forþele
americane ºi ruse au acþionat,
în paralel, în Siria, cu obiective
fundamental diferite: lovirea
Statului Islamic de cãtre Wa-
shington, apãrarea regimului
Bashar al-Assad de cãtre Mos-
cova. Cam aºa stau lucrurile.
Deºi pânã acum, în pofida pati-
milor incontrolabile, Donald
Trump a transmis doar cã dez-
acordul vehement, pe anumite
teme, este una, iar dorinþa de
dialog, alta. Nu a reuºit sã con-
vingã. Dimpotrivã. ªi la inge-
rinþele ruse ºi contactele între
anturajul lui Donald Trump ºi
ambasadorul rus, Serghei Kis-
liak – deºi pentru republicani
Rusia rãmâne un adversar is-
toric –, apãrute în presã, fãrã
dovezi concrete, se înþelege cã

MIRCEA CANÞÃR

nu se cautã altceva decât ca
relaþiile sã rãmânã execrabile
sau cât mai fluctuante. Ori Do-
nald Trump ºtie cã pentru ieºi-
rea din impas singura cale rã-
mâne concilierea ºi... pacea.
Revenind la posibila cooptare a
lui Tony Blair în staff-ul actua-
lului preºedinte al SUA, doar
atât: nici un prim-ministru brita-
nic, de pânã la Tony Blair, nu a
început atât de bine ºi nu a sfâr-
ºit atât de prost, demisionând la
27 iunie 2007. Sã reamintim
doar cã Tony Blair are amintiri
interesante de la Bucureºti.
Ieri, purtãtorul sãu de cuvânt a
calificat comunicatul din presa
britanicã, fiindcã de fapt a fost
preluat ºi de versiunea dumini-
calã a lui „Daily Mail”, drept o
„invenþie”. În primul moment
anturajul lui Tony Blair preci-
zase cã nu comenteazã „întâl-
niri private”.

În condiþiile în care foarte pu-
þine blocuri din Craiova au bene-
ficiat, pânã acum, de reabilitare
termicã, autoritãþile locale au in-
vitat asociaþiile de proprietari sã
discute împreunã, cu mai multe
detalii, despre programul cu finan-
þare europeanã. Întâlnirile s-au
derulat pe parcursul a trei zile,
între 27 februarie ºi 1 martie, la
sediul Primãriei, iar reprezentan-
þii asociaþiilor de proprietari au
primit ºi informaþii legate de noul
Program Operaþional Regional
2014-2020 în ceea ce priveºte
creºterea eficienþei energetice a
blocurilor de locuinþe.

Trei zile de discuþii
Potrivit municipalitãþii, întâlni-

rile cu asociaþiile de proprietari au
fost structurate pe trei pãrþi. În
prima parte, s-au prezentat tipu-
rilor de lucrãri finanþate prin
P.O.R. 2007-2013 ºi contribuþia
proprietarilor la implementarea
proiectelor de reabilitare termicã.
În partea a doua, autoritãþile lo-
cale le-au prezentat asociaþiilor
tipurilor de activitãþi ce urmeazã

Primãria Craiova calculeazã rataPrimãria Craiova calculeazã rataPrimãria Craiova calculeazã rataPrimãria Craiova calculeazã rataPrimãria Craiova calculeazã rata
în programul de reabilitare termicãîn programul de reabilitare termicãîn programul de reabilitare termicãîn programul de reabilitare termicãîn programul de reabilitare termicã
Primãria Craiova încearcã sã deter-

mine cât mai multe asociaþii de pro-
prietari sã se înscrie în programul de
reabilitare termicã, finanþat cu bani
europeni. Cum în anii trecuþi numãrul
imobilelor care au beneficiat de astfel
de lucrãri au fost puþine, municipalita-

tea a pornit acum o campanie de infor-
mare în detaliu cu privire la costurile
pe care trebuie sã le suporte fiecare
apartament în parte, contribuþia finan-
ciarã fiind cea mai mare teamã a loca-
tarilor. Primãria Craiova va veni, de
aceastã datã, cu calcule concrete.

sã fie finanþate prin P.O.R. 2014-
2020, activitãþi ce au, la acest
moment, un caracter orientativ,
dat fiind faptul cã Ghidul Specific
pentru lansarea finanþãrii pentru
aceste proiecte nu este în varian-
tã finalã, urmând ca, într-o proxi-
mã perioadã, sã fie lansat în ve-
derea depunerii cererilor de finan-
þare. În ultima parte a întâlnirii, re-
prezentanþii locatarilor au putut sã
adreseze ºi întrebãri.

„Proprietarii
sunt foarte mulþumiþi”

În prezentãrile care au avut loc
la Primãrie, sumele pe care tre-
buie sã le plãteascã proprietarii
din blocurile reabilitate în Craio-
va au fost prezentate orientativ,
calculate ca o medie ºi raportate
la suprafaþa utilã reabilitatã a blo-
curilor. „Am început, de luni (n.r.
– 27 februarie), o campanie foarte
activã cu asociaþiile de proprie-
tari pentru a le explica în ce con-
stã noile axe de reabilitare termi-
cã a blocurilor. A fost o prezenta-
re a blocurilor care s-au finalizat
în axele trecute, la sfârºitul anu-

lui trecut, ºi au fost efectiv un
succes. ªi când spun succes mã
refer la faptul cã proprietarii lor
sunt foarte mulþumiþi, foarte bu-
curoºi de ceea ce s-a întâmplat”,
a declarat primarul interimar al
Craiovei, Mihail Genoiu.

O ratã lunarã,
în medie, de 50 de lei

Autoritãþile spun cã sumele pe
care trebuie sã le cheltuiascã pro-
prietarii, din buzunarul propriu, sunt
mici faþã de economiile pe care le
fac, pe viitor, la cãldurã. „Vreau
sã vã dau un singur exemplu: chel-
tuielile sunt la nivel de 640 de lei,
pe an, cât este cea mai mare ratã
pe care o plãteºte un proprietar al
unui apartament cu 4 camere, de
peste 85 de metri pãtraþi. Deci este
vorba de o ratã lunarã de 50 de
lei. Iar economia la întreþinere, pe
partea de cãldurã, este de peste
40%. Asociaþiile au fost foarte în-
cântate ºi se pare cã vor fi foarte
mulþi care vor accesa noile pro-
grame de reabilitare pentru care,
cât de curând, vor apãrea ghiduri-
le pe site-ul Ministerului Dezvol-
tãrii”, a mai spus Mihail Genoiu.

Contribuþia locatarilor
va fi achitatã în 10 ani

La momentul prezent, sumele
de platã ce revin fiecãrui proprie-
tar de apartament sunt în curs de
elaborare la Primãria Craiova. Pla-
ta acestor sume se va face, infor-
meazã municipalitatea, prin Direc-
þia de Taxe ºi Impozite, pe o dura-
tã de 10 ani. Cota plãtitã de fieca-
re locatar va fi în suma fixã, ne-

purtãtoare de dobândã. Fiecare
bloc reabilitat va primi Cartea Teh-
nicã a imobilului, care va cuprinde
contractul de mandat, expertiza
tehnicã, documentaþia de proiec-
tare, certificatul de urbanism, avi-
zele, HCL de aprobare a indicato-
rilor tehnico-economici, certifica-
tul de performanþã energeticã, pro-
cesul- verbal de recepþie ºi decla-
raþiile de conformitate.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii militari ai Parchetu-
lui Militar de pe lângã Tribunalul
Militar Timiºoara, în a cãrui razã
de competenþã teritorialã se aflã ºi
Craiova, au anunþat, vineri seara,
cã au dispus, prin ordonanþã, pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale
ºi reþinerea pentru 24 de ore a in-
culpatului ªtefan Daniel Truþã (ca-
poral – angajat într-o unitate mili-
tarã din Craiova), sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de omor cali-
ficat. În referatul cu propunere de
arestare preventivã, procurorii au
reþinut urmãtoarea situaþie de fapt:
„La data de 24 februarie 2017, pe
fondul unui conflict între inculpat
ºi concubina sa, acesta a stropit cu
alcool sanitar victima, apoi, cu
ajutorul unui spray ºi a unei bri-
chete, i-a dat foc. Victima a sufe-

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au soluþionat, vineri, 3
martie a.c., apelul declarat de ingi-
nerul George ªtefan Moþãþeanu,
angajat al Companiei de Apã Olte-

Caporal craiovean arestatCaporal craiovean arestatCaporal craiovean arestatCaporal craiovean arestatCaporal craiovean arestat
dupã ce ºi-a incendiat concubinadupã ce ºi-a incendiat concubinadupã ce ºi-a incendiat concubinadupã ce ºi-a incendiat concubinadupã ce ºi-a incendiat concubina

Un militar craiovean în vârstã de 32 de
ani, a fost arestat preventiv pe o perioa-
dã de 30 de zile, în baza mandatului emis
pe numele sãu de Tribunalul Militar Ti-
miºoara, sâmbãtã, 4 martie a.c., pentru
comiterea infracþiunii de omor calificat.
Bãrbatul, caporal angajat la o unitate mi-
litarã din Craiova, este acuzat cã, pe fon-

dul consumului de alcool ºi al geloziei, în
ziua de Dragobete, pe 24 februarie a.c., a
turnat alcool sanitar pe concubina sa ºi i-
a dat foc. Speriat de ceea ce fãcuse, tot
el a dus-o la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde însã vineri, 3 mar-
tie a.c., femeia, în vârstã de 54 de ani,
din Craiova, a murit.

rit o serie de leziuni, prezentându-
se împreunã cu agresorul la Spita-
lul Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a fost internatã, iar astãzi
(n.r. – vineri, 3 martie) aceasta a
decedat. Din constatãrile medica-
le preliminare din data de 24 fe-
bruarie 2017 a reieºit cã victima a
prezentat leziuni ce s-au produs
prin acþiunea flãcãrii ºi i-au pus
în primejdie viaþa”.
I-a dat foc... de Dragobete

Mai exact, spun anchetatorii, în
ziua de Dragobete, pe 24 februarie
a.c., ªtefan Daniel Truþã, de 32 de
ani, din Craiova, dupã ce a plecat
de la serviciu s-a îmbãtat, iar când
a ajuns acasã a început sã se certe
cu concubina sa, Mihaela Gabrie-
la, în vârstã de 54 de ani. Bãrbatul

era foarte gelos, acesta fiind de
obicei motivul certurilor dintre cei
doi. Cearta a degenerat, iar la un
moment dat bãrbatul a pus mâna
pe o sticlã cu spirt, a turnat-o pes-
te femeie ºi i-a dat foc. Speriat ºi
el probabil de asemenea cruzime,
fãrã sã solicite ambulanþa, a dus-o
el pe femeie la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Aici,
medicii au internat-o la Secþia de
Anestezie ºi Terapie Intensivã, con-
statând cã avea arsuri grave pe
aproximativ 35% din suprafaþa
corpului. A primit tratament, fiind
þinutã sub supraveghere, însã, din
nefericire, dupã mai bine de o sãp-
tãmânã de chinuri, vineri, 3 martie
a.c., s-a stins. Victima a fost, to-
tuºi, conºtientã câteva zile, astfel
cã le-a putut povesti anchetatori-

lor ce se petrecuse.
Caporalul a ajuns, vineri searã,

în arestul IPJ Dolj, în baza ordo-
nanþei de reþinere pentru 24 de ore,
iar sâmbãtã, 4 martie a.c., a fost
dus la Timiºoara, fiind prezentat
Tribunalului Militar Timiºoara cu
propunere de arestare preventivã,
propunere care a fost admisã de
instanþã: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Militar Timiºoara. În baza art.

226 alin. 1 ºi 2 Cod procedurã
penalã raportat la art. 202 alin.
1, 3 ºi 4 lit. e, art. 223 alin. 2
Cod procedurã penalã dispune
arestarea preventivã a inculpatu-
lui cap. Truþã ªtefan Daniel, pe
o duratã de 30 zile, de la
04.03.2017 pânã la 02.04.2017,
inclusiv”. Hotãrârea nu este de-
finitivã, putând fi contestatã de
inculpat. Pânã atunci însã, acesta
rãmâne în arestul IPJ Dolj.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins, vineri,
3 martie a.c., apelul lui George ªtefan Moþãþeanu,
inginerul Companiei de Apã Oltenia prins în flagrant cu
1.000 de euro ºpagã pe care o ceruse administratorului
unei societãþi. El rãmâne astfel cu pedeapsa primitã anul
trecut, la Tribunalul Dolj, de 3 ani de închisoare cu
suspendare ºi 60 de zile de muncã în folosul comunitãþii.
În plus, conform hotãrârii Curþii de Apel Craiova, îi este
interzis sã ocupe funcþia de care s-a folosit la comiterea
infracþiunii. Decizia Curþii de Apel Craiova este definitivã.

nia, arestat preventiv în luna iulie
2015 dupã ce a fost prins cu 1.000
de euro ºpagã, împotriva sentinþei
prin care a fost condamnat, anul
trecut, pe 30 iunie, la 3 ani de în-

chisoare cu suspendare ºi 60 de
zile de muncã în folosul comuni-
tãþii. Instanþa a respins apelul in-
culpatului, care rãmâne cu aceeaºi
pedeapsã, însã a admis apelul pro-
curorilor ºi a dispus, în plus, ca
inculpatul sã nu mai ocupe funcþia
de care s-a folosit pentru comite-
rea infracþiunii:

„Admite apelul declarat de
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj. Desfiinþeazã în parte hotã-
rârea atacatã. În baza art.65 al.1
Cp interzice inculpatului Moþãþea-
nu George ªtefan exercitarea drep-
turilor prevãzute de art.66 al.1 lit.
a, b ºi g Cp ca pedeapsã acceso-

rie. Menþine celelalte dispozi-
þii ale hotãrârii atacate. Res-
pinge apelul declarat de incul-
patul Moþãþeanu George ªte-
fan ca nefondat. Obligã incul-
patul la plata sumei de 150 lei
cheltuieli judiciare statului.
Definitivã”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.
Prins în flagrant
cu 1.000 de euro

Reamintim cã, potrivit pro-
curorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în a
doua jumãtate a lunii februa-
rie 2015, George ªtefan Mo-
þãþeanu, inginer în cadrul
Companiei de Apã Oltenia Cra-
iova, i-a pretins denunþãtoru-
lui Bãlan Mihai, administrator

al unei societãþi comerciale din
Craiova, suma de 1.000 euro pen-
tru avizarea favorabilã a fiºei teh-
nice necesare emiterii autorizaþiei
de construire privind edificarea
unor construcþii cu destinaþie co-
mercialã (douã chioºcuri), pe un
teren folosit de denunþãtor în baza
unui contract de comodat, situat
în Craiova. Administratorul nu i-a
dat banii la momentul respectiv,
însã nici n-a reuºit sã obþinã avi-
zele ºi, întrucât începuse sã intre
în crizã de timp, în luna iunie l-a
denunþat pe Moþãþeanu.

Pe 18 iunie s-a constituit dosar
la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procurorii împreunã cu
ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj ºi cu suportul de spe-
cialitate al SRI Dolj au stabilit cã
cele povestite de denunþãtor se
confirmã, astfel cã a fost pus la

cale flagrantul. Joi, 23 iulie 2015,
denunþãtorul ºi inginerul Compa-
niei de Apã Oltenia s-au întâlnit la
o terasã din centrul Craiovei ºi,
dupã ce aºteptase degeaba luni de
zile, Moþãþeanu s-a arãtat dispus
sã-i remitã denunþãtorului avizul
favorabil din partea C.A.O. Cra-
iova, chiar din seara zilei de
23.07.2015, fiind motivat de per-
spectiva primirii sumei de 1.000
euro solicitatã anterior.

Dupã ce a încasat ºpaga,
George ªtefan Moþãþeanu a fost
„sãltat” ºi dus la sediul Parchetu-
lui pentru audieri, a fost reþinut
pentru 24 de ore, iar o zi mai târ-
ziu a fost arestat preventiv, fiind
plasat sub control judiciar pe 16
septembrie 2015. Pe 30 iunie 2016
a fost condamnat pe fond, la Tri-
bunalul Dolj, iar acum hotãrârea
a rãmas definitivã.
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Antonio Negri (semnând ºi cu prenu-
mele Toni sau Tony) trãieºte, la 84 de ani,
între Veneþia ºi Paris, unde încã mai susþi-
ne conferinþe ºi seminarii, în timp în alte
pãrþi ale lumii are nevoie de o aprobare
specialã din partea autoritãþilor, consecin-
þã a sentinþei sale de eliberare din închisoa-
re, unde a ispãºit 6 din cei 13 ani dupã ce
revenise din exilul francez beneficiar al
„doctrinei Mitterand”. S-a nãscut la Pado-
va, în 1933, într-o familie de stânga ºi de
tânãr a militat, mai întâi, într-o organizaþie
de tineri catolici, devenind ulterior socia-
list ºi, în anii 70, „anii de plumb”, cum sunt
numiþi de istoriografia italianã, a fost fon-
dator al unor publicaþii ºi miºcãri radicale
de stânga („Potere Operaio”, „Autonomia”)
în directã relaþie cu „Brigãzile Roºii”, adep-
te ale luptei armate ºi responsabile pentru
asasinarea lui Aldo Moro, în 1968. În legã-
turã cu exact acest sinistru asasinat, a fost
în primã instanþã judecat ca fiind „creie-
rul” operaþiunii, absolvit relativ repede din
lipsã de probe dar închis pentru alte delic-
te. Din închisoare a intrat, în 1984 în Par-
lamentul italian pe listele Partidului Radi-
cal, exonerat, prin imunitate de pedeapsã,
ºi, apoi, a fugit la Paris, unde a fost primit
cu respect ºi interes colegial de importanþi

Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (I)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (I)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (I)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (I)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (I)
gânditori precum Michel Foucault, Gilles
Deleuze ºi Felix Guattari, a predat, timp de
14 ani, la universitãþi de prestigiu ca Paris
VIII, Paris VII ºi la Ecole Normale Super-
ieure, ca ºi la Colegiul Internaþional de Fi-
lozofie întemeiat de Jacques Derrida.

Opera lui Toni Negri e impresionantã, nu
doar cantitativ (a consacrat trei cãrþi filo-
sofiei lui Spinoza, toate scrise în închisoa-
re ºi considerate unanim printre cele mai
solide interpretãri ale operei marelui autor
al Eticii), a scris, printre altele, despre is-
toricismul german, despre Kant ºi Hegel,
despre Marx ºi Descartes, iar cele mai fai-
moase studii ale sale, sunt reunite într-o
trilogie ºi scrise împreunã cu discipolul sãu
german Michael Hardt (Imperiul: noua or-
dine a globalizãrii, în 2000, Multitudine:
rãzboi ºi democraþie în noua ordine impe-
rialã, în 2004, ºi Commonwealth, în 2009).
Cel puþin prima carte a acestei trilogii, Im-
periul, tradusã în peste 15 limbi, l-au con-
sacrat, în SUA, ca ºi în Franþa ºi în Ameri-
ca de Sud, drept unul dintre cei mai valo-
roºi gânditori ai lumii contemporane.

Cu o biografie atât de controversatã,
aventuroasã chiar, contestat ºi condam-
nat, încarcerat, dar încã ºi într-o mai mare
mãsurã adulat (o conferinþã de-a sa cu

doar câþiva ani în urmã la Universitatea de
stat din Tokio a stârnit entuziasmul câtor-
va sute de tineri, studenþi ºi gânditori),
Toni Negri nu ºi-a negat niciodatã nici ori-
entarea de stânga ºi nici formaþia marxis-
tã (e autor al unei incitante cãrþi cu titlul
Marx dincolo de Marx), cãutãrile sale în
direcþia unei alternative socio-politice din
prezent finalizându-se în conceptul de „co-
mune” în sensul românesc de comunitar,
pe care îl defineºte ca pe un fel de demo-
craþie pe orizontalã, cu puncte de plecare
în dialogurile platoniciene.

Lãsând pentru partea a doua a acestei
prezentãri sintetice ºi fatalmente sumare
a viziunii sale – ºi al lui Hardt – judecãþi
mai aplicate despre Imperiul în lumea de
azi, cu soluþia unui Commonwealth, asu-
mat într-o prospectivã mai curând poziti-
vã - , mã voi rezuma pentru moment la un
citat din prima carte a trilogiei, aºadar
Impero, p. 32, din ediþia italianã apãrutã la
editura Mimesis:

„Sunteþi doar un morman de anarhici,
ne va numi vreun nou Platon. Însã nu-i
adevãrat. Am fi poate niºte anarhici (ase-
menea lui Trasimac ºi Callicles, nemuri-
torii interlocutori ai lui Platon) dacã n-

am raþiona din punctul de vedere al ma-
terialitãþii constituite în reþelele cooperã-
rii productive sau, cu alte cuvinte, dacã
n-am raþiona din perspectiva unei uma-
nitãþi ce se constituie în mod productiv
prin ‘numele comun‘ al libertãþii. Nu, nu
suntem anarhici, suntem comuniºti care-
au vãzut în ce mãsurã represiunea ºi dis-
trugerea umanitãþii au fost purtate de big
government socialiste ºi liberale. ªi am
vãzut cum tot ceea se iveºte acum reînhu-
mat în guvernul imperial, în momentul în
care circuitele cooperãrii productive au
dat forþã muncii în complexitatea sa ca-
pabilã sã se autoconstituie în guvern”.

În fapt, teza polemicã susþinutã în Im-
periul se referã la globalizarea ºi infor-
matizarea pieþelor mondiale pornind de la
sfârºitul anilor 60 ºi care au produs o dez-
voltare istoricã nicicând întâlnitã pânã
atunci, pe care Negri o numeºte „adevã-
rata subjugare a existenþei sociale prin
opera capitalului” ºi care, astfel, atinge
într-o manierã directã un numãr de teme
colegate Societãþii Informaþiei, Network
Economy ºi globalizãrii, explicând  poate
gradul atât de mare de interes pe care l-a
stârnit la apariþia sa în anul 2000.

Medicii au raportat 1.062 cazuri de in-
fecþii acute ale cãilor respiratorii superioare
ºi 462 de cazuri de pneumopatii acute. Nu-
mãrul total al cazurilor de viroze înregistrat
în aceasta sãptãmânã (1.526) este mai cres-
cut faþã de valoarea înregistratã în sãptãmâ-
na anterioarã (1.454 cazuri) ºi se încadrea-
zã în evoluþia multianualã. Ponderea spitali-
zãrilor din numãrul total de cazuri a fost
13,01%. Deoarece morbiditatea înregistratã
se aflã în intervalul aºteptat, dar existã do-
vada circulaþiei de virusuri gripale în popu-
laþie, DSP Dolj a caracterizat sãptãmâna prin
„activitate gripalã sporadicã”.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
principala mãsurã de protecþie

În aceste condiþii, cei care prezintã semne
de rãcealã ar trebui sã nu ezite sã anunþe me-
dicul de familie. Pentru prevenirea apariþiei
altor cazuri de gripã, medicii din cadrul Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj recomandã
populaþiei sã respecte o serie de mãsuri. Prin-
tre acestea, sã þinã cont de regulile de igienã.

Vaccinarea antigripalã rãmâne însã cea mai
importantã metodã de prevenire a infecþiei ºi
în special a complicaþiilor cauzate de infecþia
gripalã. Imunizarea este importantã în special
pentru persoanele cu risc de complicaþii aso-
ciate gripei ºi pentru persoanele care îngrijesc
aceste persoane, care beneficiazã de vaccin
gratuit prin cabinetele medicilor de familie.

În categoriile la risc intrã persoanele cu
vârsta cuprinsã între 6 luni ºi 64 de ani în
evidenþã cu afecþiuni medicale cronice pul-
monare, cardiovasculare, metabolice, rena-
le, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obe-
zitate, astm sau virusul imunodeficienþei
umane; gravide; medici, cadre sanitare me-
dii ºi personal auxiliar, atât din spitale, cât ºi

În ultima sãptãmânã, în judeþul Dolj, s-au înregistrat
douã cazuri de gripã cu virusul AH3. Potrivit reprezentanþi-

lor Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, au existat cinci ca-
zuri suspecte, însã trei dintre ele nu au fost confirmate de

Institutul „Cantacuzino” din Bucureºti.
din unitãþile sanitare ambulatorii, inclusiv
salariaþi ai instituþiilor de ocrotire (copii sau
bãtrâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi cronic, care
prin natura activitãþii vin în contact respira-
tor cu pacienþii sau asistaþii; persoane, adulþi
ºi copii, rezidente în instituþii de ocrotire
socialã, precum ºi persoane care acordã asis-
tenþã medicalã, socialã ºi îngrijiri la domici-
liu persoanelor la risc înalt; toate persoanele
cu vârsta egalã sau peste 65 de ani.

Un mijloc de prevenþie la îndemânã rã-
mâne igiena personalã, precum spãlarea
mâinilor cu apã ºi sãpun din abundenþã. Alte
recomandãri sunt izolarea la domiciliu sau
spital a persoanelor bolnave; evitarea colec-
tivitãþilor – serviciu, grãdiniþã, ºcoala, spaþii
închise, supraaglomerate; folosirea batistei
sau ºerveþelului de unicã folosinþã în cazul

strãnutului sau tusei; spãlatul mâinilor cu apã
caldã ºi sãpun dupã strãnutat sau tuse; ves-
timentaþie adecvatã temperaturii de afarã; evi-
tarea vizitelor la persoanele bolnave; aerisi-
rea încãperilor la domiciliu sau la locul de
muncã; alimentaþie sãnãtoasã cu multe fructe
ºi legume cu aport crescut de vitamine; miº-
care fizicã în aer liber, efortul fizic tonifi-
când organismul.

Antibiotice, doar cu prescripþie
de la medic

Medicii spun cã, de cele mai multe ori,
pacienþii ajung la spital atunci când boala
este într-un stadiu avansat, iar vindecarea
necesitã un tratament mai îndelungat. În
schimb, nu este indicat consumul de anti-
biotice fãrã prescripþie din partea medicu-
lui întrucât o astfel de atitudine ar putea
determina apariþia mai multor probleme
medicale. Potrivit medicilor, automedica-
þia cu antibiotice în cazul virozelor respi-
ratorii este una eronatã, care poate avea
efecte secundare. Asta pentru cã virozele
respiratorii sunt în proporþie de 90% de
origine viralã ºi nu rãspund la tratamentul
cu antibiotice. Administrarea abuzivã de
antibiotice poate avea ca rezultat negativ,
în timp, apariþia rezistenþei la acest tip de
medicamente. În aceste condiþii, în mo-
mentul în care organismul se confruntã cu
infecþii bacteriene, antibioticele nu îºi mai
fac efectul.

În aceastã perioadã este indicat consu-
mul de fructe ºi legume, care asigurã un
aport optim de vitamine, pentru întãrirea
sistemului imunitar. Este, de asemenea,
important sã se respecte orele de somn
pentru a evita slãbirea sistemului imunitar.

RADU ILICEANU
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Nu sunteþi la prima dumneavoastrã partici-
pare la un astfel de târg de carte. Am vãzut cã
aveþi de fiecare datã câte un stand în cadrul
cãruia vã prezentaþi noutãþile publicistice.

Încercãm sã cuprindem toate aceste eveni-
mente, prin participarea noastrã în marile ora-
ºe, acolo unde se organizeazã aceste  târguri.
Avem astfel posibilitatea sã prezentãm o parte
din cãrþile editate de Fundaþia noastrã ºi nu
numai. La Craiova suntem pentru prima datã,
am mai participat la Iaºi, Cluj, Alba, Bucureºti-
…În Capitalã nu am ratat nicio ediþie, am parti-
cipat cam în tot timpul.

Cãruia segment de cititori vã adresaþi? De
exemplu, în aceste zile cine a rãsfoit cãrþile ex-
puse la acest stand? Musulmani cu precãdere
sau vin ºi alþi cititori curioºi sã vadã cum aratã o
carte scrisã în limba arabã sau cititori intere-
saþi de cultura, istoria ºi religia islamicã?

Mai toate categoriile pot sã vã spun. Nu ne
adresãm în mod exclusive musulmanilor. Avem
cãrþi pentru toate categoriile de cititori, Avem
ghid de pelerinaj sau ghid de rugãciune, dar avem
un volum consistent de carte despre cultura ºi
civilizaþia islamicã, dar ºi despre limba arabã.
Avem o traducere a Coranului în limba românã,
cãrþi diverse, avem chiar ºi cãrþi pentru copii.

Ce mi-aþi recomanda mie, de exemplu, spre
citire dacã aº ajunge la standul dumneavoastrã?

Bineînþeles cã v-aº recomanda traducerea
sensurilor Coranului Cel Sfânt în limba românã.
ªi ar mai fi câteva culegeri de relatare ale profe-
tului, sau relatãri profetice.

Cred cã înainte sã continuãm cu discuþia ar
trebui sã ne explicaþi dumneavoastrã ce în-
seamnã musulman ºi ce înseamnã Islam. ªtiþi
cã mulþi confundã termenul de musulman cu
cel de islamist.

O sã explic tot din punct de vedere isla-
mic… Islamul este un cuvânt care derivã de la
rãdãcina SLM – care înseamnã pace, liniºte,
supunere. Adicã, Islam vine cu sen-
sul de pace. Musulman este tot un
cuvânt din limba arabã, cuvintele îºi
au originea în verbul de trei, patru,
cinci sau ºase litere. Verbul este tot
SLM, iar musulman este aºadar un cu-
vânt arab care vine cu sensul de “Cel
supus lui Dumnezeu”. De aceea, în
Coran vedem cã se vorbeºte despre
Profetul Avram cã era musulman, de-
spre Profetul  Adam cã era musulman,
despre Moise, despre Isus, despre toþi
profeþii. Coranul se adreseazã în limba
arabã despre toþi cã erau musulmani,
în sensul de “oamenii supuºi lui Dum-
nezeu”. De aceea cuvântul musulman
cuprinde toþi oamenii care au urmat o
religie sau un mesaj pe care Allah l-a
trimis omenirii.

Prezent la Târgul de Carte Gaudeamus de la Craiova, Nerdin
Bari – preºedintele Fundaþiei Centrului Cultural Islamic „Isla-
mul Azi” din Constanþa, a vorbit  într-un interviu acordat coti-
dianului „Cuvântul Libertãþii” despre unitatea mesajelor divi-
ne, despre musulmani, despre Islam ºi mesajul profeþilor ºi, nu
în ultimul rând, despre tânãrul craiovean acuzat de propagandã
în favoarea ISIS. Nerdin Bari este nãscut ºi trãit în Constanþa,

este unul dintre lideri vocali ai comunitãþii musulmane din Ro-
mânia, a absolvit liceul în Turcia ºi  a studiat Teologia în Iorda-
nia, la Zarqa University. Cunoaºte limbile arabã, turcã ºi tãtarã
crimeeanã. Vorbeºte foarte frumos despre România, despre re-
ligie în general ºi recomandã liderilor comunitãþilor musulma-
ne din þarã sã se implice în educarea tinerilor, sã aibã grijã de
aceºtia, indiferent dacã sunt sau nu copiii lor.

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Ce au totuºi în comun religiile…?

Izvorul fiind Dumnezeu, fãrã îndoialã cã reli-
giile au foarte multe lucruri în comun. Lucruri
ce þin de dogma, de caracter, de eticã. Lucruri
ce þin de istorie, de culturã ºi de tradiþie. De
aceea eu cred cã religiile au foarte multe puncte
comune. ªi Profetul Mohamed vorbeºte într-o
relatare, când a fost întrebat de profeþi,  cã  “noi
avem aceeaºi mamã”. S-a referit desigur, la dog-
mã. Etica moralã, ce e bun ºi folositor e permis
pentru toþi, ce e rãu ºi dãuneazã este interzis
pentru toþi.

Acum, prin ce se diferenþiazã religiile? Ce
le separã?

Aici a venit Profetul ºi a specificat : legisla-
þia diferã, partea de practicã. Sunt unele lucruri
în care într-o religie au fost premise, în altã reli-
gie au fost interzise. Sunt unele lucruri pe care,
prin religie, oamenii ºi le-au autointerzis, adicã,

au stãruit asupra unora, pânã când Dumnezeu
le-a interzis, pentru cã au tot întrebat. Profetul
chiar atenþioneazã într-o relatare despre acest
fapt, despre  companionii care tot puneau niºte
întrebãri fãrã rost ºi atunci le-a spus : “nu pu-
neþi multe întrebãri, ca nu cumva sã vi se obli-
ge, sã devinã o povarã ºi sã nu puteþi sã puneþi
în practicã”. Oamenii erau credincioºi, cãutau
foarte mult, doreau sã facã foarte mult, dar nu
toþi musulmanii pot sã facã acest lucru. Nu toþi
oamenii pot duce o povarã grea ºi atunci Profe-
tul a spus “nu vã grãbiþi, nu stãruiþi asupra
unor lucruri, ca apoi pot sã devinã o povarã”,
de aceea partea de legislaþie diferã de la o reli-
gie la alta. Ritualurile de adorare au probabil ºi
ele pãrþi diferite, în funcþie de mesajul pe care l-
a primit fiecare Profet..

Hajj, sau pelerinaj, cum este denumit în
limba arabã, este o procesiune religioasã
anualã a  musulmanilor spre Mecca, cel mai
sfânt oraº al Islamului, precum ºi o obligaþie
religioasã pentru toþi credincioºii acestei
religii monoteiste. Cât este de important

acest pelerinaj pentru un musulman ºi cât
este de mare mulþumirea unui musulman
dupã acest pelerinaj?

Mulþumirea, satisfacþia poate sã difere de la
om, la om. Pelerinajul este cel mai important
stâlp al Islamului ºi este un ritual care necesitã
efort fizic, concentrare, dãruire sufleteascã,
puritate, apropiere de Dumnezeu, dar ºi un ma-
terial, adicã, pe partea financiarã. De aceea, fap-
tul cã pelerinul înainte de a începe pelerinajul
intrã într-o stare de sacralitate, se îmbracã în
douã bucãþi de pânzã albã, care-i amintesc de
ziua de apoi, îi amintesc de socotealã, îl rupe
efectiv de viaþa lumeascã, într-adevãr este un
ritual foarte important ºi care îi oferã unui cre-
dincios o satisfacþie maximã. Pelerinajul îl poa-
te face orice musulman care îºi permite, atât din
punct de vedere fizic, cât ºi din punct de vede-
re financiar. Dacã nu poate fizic, poate sã fie
trimis ºi altcineva. Dar în cazul în care poate ºi
fizic ºi financiar, are datoria mãcar o datã-n via-
þã sã facã acest pelerinaj. Care este de douã
feluri : Haji – care se face numai în perioada
Sãrbãtorii de Sacrificiu ºi mai este un pelerinaj
opþional, care se poate face oricând. Dar peleri-
najul obligatoriu se face în perioada Haji.

Sã revenim la ce faceþi dumneavoastrã la
Constanþa. Ce activitãþi derulaþi  în cadrul
Fundaþiei „Islamul Azi”?

Activitãþi diverse, aº putea sã spun, de la
activitãþi culturale, la cele religioase, umanitare.

Sunteþi o comunitate mare la Constanþa?
Aici, la Craiova, cum este comunitatea musul-
manã? De exemplu, au venit la acest târg, v-au
vizitat?

Eu am mai venit la Craiova. Am vizitat ºi ve-
chea moschee ºi pe aceasta, mai recent inau-
gurate. De fapt este o casã de rugãciuni, un
centru aº putea sã-i spun. ªi mâine o sã mã duc
acolo, sã o vizitez. În Craiova este o comunita-
te micã, comparative cu cea avem în Constan-
þa. Chiar înainte au venit doi tineri, musulmani,
sunt interesaþi, desigur. La Constanþa existã o
minoritate, nãscutã, crescutã acolo, aici, la Cra-
iova sunt mai mulþi dintre aceia care au venit la
studii, au venit cu afaceri, s-au cãsãtorit ºi acum
trãiesc ºi muncesc aici.

Acum nu pot sã evit un subiect… ªtiþi ca-
zul tânãrului craiovean acuzat de propagandã
în favoarea ISIS, un subiect destul de mediati-
zat. De ce credeþi cã s-a ajuns aici?

Nu l-am cunoscut personal pe tânãr. Am
vãzut cam ce post ape internet. Din mass-me-
dia ºi de la alþii am înþeles cã dorea sã facã ceva
pentru Islam, probabil cã a intrat în contact cu
anumite persoane, prin intermediul internetu-
lui, a pãstrat legãtura cu acestea, pur si simplu
l-au îndoctrinat, eu aºa cred.

Dar dumneavoastrã cei îi învãþaþi pe acei ti-
neri care doresc sã se converteascã la Islam?

Problema este cã fiecare tânãr necesitã un
sfat aparte. Nu sunt de acord cu
un sfat general pentru toþi, pen-
tru cã felul de a fi a fiecãruia con-
teazã foarte mult. De exemplu,
este foarte important sã vedem
ce era acest tânãr înainte de a
trece la Islam, din ce familie face
parte. Conteazã foarte mult tre-
cutul lui pentru cã Islamul lasã o
amprentã în viaþa lui. Dacã tine-
rii au vãzut în familie lor gesturi
agresive, ei sunt agresivi, atunci
e foarte greu sã-i schimbi pe
aceºti tineri, doar cu un sfat. ªi
depinde de cât de îndoctrinat
este ºi el nu are informaþia co-
rectã despre Islam, ci doar ce a
primit de la alþii, nu citeºte Cora-

nul, ci primeºte doar o parte dintre informaþii. De
aceea trag un semnal de alarmã, vizavi de acest
internet. Pentru mulþi internetul a devenit profe-
sor de religie, ceea este complet greºit. Am avut
discuþii ºi cu astfel de oamenii, dar care ne-au
spus: „eu nu accept de la voi”. ªi i-am întrebat:
„atunci de la cine accepþi?!”. Înseamnã cã pri-
meºti informaþii de la alte persoane…

Ce ar trebui fãcut în astfel de cazuri? Cine
se face rãspunzãtor?

Comunitãþile de musulmani, liderii ºi repre-
zentanþii acestor comunitãþi locale, din pãcate,
nu îºi fac datoria faþã de aceºti copii ai noºtri.
Aºa cum avem grijã de proprii noºtri copii, aºa
trebuie sã avem grijã ºi de ceilalþi. Ei trebuiesc
protejaþi faþã de cei care încearcã sã-i îndoctrine-
ze. Pentru cã, dacã cad pe mâinile unora sau al-
tora, ajung sã reprezinte un pericol pentru so-
cietatea în care trãiesc, iar acest lucru nu ne face
bine, nici nouã, ca musulmani sau mai ales nouã,
ca musulmani ºi nici comunitãþii, la modul gene-
ral. Dacã mai existã astfel de persoane, ca tânã-
rul acesta din Craiova sau ca alþii, trebuie ca lide-
rii comunitãþii de musulmani din zona respectivã
sau din alte zone, pentru cã avem un Muftiat,
avem un imam, sã-ºi facã datoria. Într-o þarã isla-
micã asta ar fi datoria lor. Suntem minoritari în
România dar datoria lor este sã-i protejeze pe
musulmani, sã-i educe pe musulmani. În aceastã
privinþã noi nu ne-am fãcut datoria, nici în ceea
ce priveºte educaþia lor, nici în ceea ce priveºte
întâlnirea cu ei. La ora actualã noi nu avem sufi-
ciente materiale în limba românã, ca sã-i determi-
nãm pe oameni sã citeascã.

Cine ar trebuie sã vã punã la dispoziþie aces-
te materiale?

În primul rând, noi avem un reprezentant al
musulmanilor din România. Este responsabilita-
tea lui. Din pãcate, am mai spus-o ºi o mai spun
este ºeful Cultului Musulman din România care
nu a tipãrit pânã în ziua de azi nici cel puþin un
ghid al rugãciunii. Pânã astãzi Muftiatul Cultu-
lui Musulman din România nu ºi-a depãºit limi-
tele. Este interesat doar de situaþia musulmani-
lor din Dobrogea ºi atât. De fapt, nici faþã de
aceºtia dacã nu am reuºit sã le oferim un ghid al
rugãciunii, simpozioane de caritate, sã-i atragem
pe aceºti tineri. Sunt foarte multe lucruri de fã-
cut. Noi ne strãduim, suntem o fundaþie micã,
dar datoritã voluntarilor ne ºi autodepãºim câ-
teodatã. Ne luptãm ºi pe plan cultural, ºi pe plan
religios, dar mai ales pe plan umanitar. Sunt foar-
te mulþi musulmani care au nevoie de noi.
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În  urmã  cu 20 de  ani,  s-au
pus bazele dezvoltãrii  educaþiei
„Step  by step”  („Pas  cu  pas”),
în învãþãmântul  preuniversitar, cu
precãdere  în clasele   mici.  Între
timp, a fost constituitã ºi  o  struc-
turã de  acest tip– Centrul  pentru
Educaþie ºi  Dezvoltare  Profesio-
nalã (CEDP) –, care ºi-a  luat rolul
în  serios. În  urmã  cu  câteva
zile, aceasta  a lansat  oferta  de
extindere  a  unei astfel  de  forme
de  educaþie,  cãtre  toate  Inspec-
toratele ªcolare Judeþene. Statisti-
ca ultimilor ani  este  destul  de
durã:  nivel scãzut  de cunoºtinþe,
analfabetism  funcþional  (42%   din
elevii  de 15 ani,  dublã  faþã  de
media europeanã);  abandon ºco-
lar (19%,  faþã  de rata asumatã
de  11%), sãrãcie  educaþionalã   în
mediul  rural  ºi  pentru  minorita-
tea  romã.

În  ianuarie  2016,  studiul
Forumului  Economic  Mondial
„The  Future  of  Jobs”, de  la
Davos, a definit  un  top al  prime-
lor zece  competenþe   ºi  abilitãþi
prioritare  pe piaþa muncii,  în
2020. „Step by  step” face parte
dintre  alternativele  educaþionale.
Nu  sunt lipsite de  importanþã unele
criterii  de  dezvoltare.  Astfel,  în
„Top   10  competenþe”  se aflã:
gândirea criticã, creativitatea, ma-

Alternativa  „Step  by  step” a primit
douã  sãptãmâni în plus  de ofertã

Este o  formã alternativã de  educaþie pentru
copii,  destinatã celor aflaþi  în clase mici, dar
care deja are ºanse  de reuºitã.  Se numeºte
„Step by  step”,   este  pusã  în  aplicare, iar din
anul  ºcolar  viitor se are  în vedere dezvoltarea
acesteia, Ministerul  Educaþiei  Naþionale  trimi-
þând structurilor subordonate teritorial noile re-
glementãri. Inspectoratul  ªcolar Judeþean  Dolj
nu  face excepþie,  înºtiinþând, la rândul  sãu,
unitãþile de  învãþãmânt din  Dolj.

nagementul  oamenilor,  coordo-
narea cu alþii, inteligenþa  emoþio-
nalã, analiza  ºi luarea  deciziilor,
orientarea spre servicii, negocierea,
flexibilitatea  gândirii.  De  aseme-
nea,  pe lista  „Pas  cu pas” se
regãsesc:  iniþiativa personalã,  efi-
cacitatea individualã ºi consolida-
rea încrederii  în sine,  creativita-
tea,  lucrul în echipã,  respectul
pentru ceilalþi,   aprecierea  dife-
renþelor, asumarea  responsabilitã-
þilor etc.

Mai  mulþi paºi de  urmat
Respectarea  standardelor

„Step by step” presupune  mai
multe  etape: formarea  ºi  perfec-
þionarea  continuã a cadrelor  di-
dactice în  vederea  aplicãrii  „Me-
todologiei  alternative” (pentru
„preºcolar” sunt  patru  module,
„primar” – opt  structuri,  pentru
forma  ultimã  amintitã  data  de
desfãºurare  fiind în timpul  va-
canþei de  varã);  amenajarea   gru-
pelor  preºcolare, claselor  pregã-
titoare   ºi  a  celor  primare  cu
mobilier adecvat   ºi materiale di-
dactice  variate, care  sã  susþinã
explorarea ºi învãþarea copiilor;
aplicarea sistemului  ºtiinþific de
evaluare  etc.

De  asemenea,  unitãþile  ºcola-
re  solicitante trebuie  sã  îndepli-

neascã mai  multe condiþii. Pentru
„preºcolar”:   acordul  Consiliului
de  Administraþie al  grãdiniþei  (nu-
mele  ºi acordul  scris  al cadrelor
didactice, de  preferinþã  titulare;
existenþa spaþiului fizic  necesar
desfãºurãrii activitãþii– sãli de gru-
pã  în unitãþile cu program normal,
prelungit  ºi sãptãmânal  ºi cu
maximum  dublã funcþionalitate  în
ceea ce þine  de  cele  cu  program
prelungit); acordul  Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean; avizarea  pri-
vind   respectarea  standardelor de
dotare  cu mobilier. La „primar”
(clasa  pregãtitoare  ºi clasa  I),
trebuie  numele ºi  acordul  scris al
celor  douã  cadre  didactice  care
îºi aratã  disponibilitatea  de  des-
fãºurarea a unui  program  de  opt

ore  (8.00 – 16.00),  între 10.00 –
14.00 acestea  urmând sã  lucreze
împreunã.

Cererile  vor fi  adresate CEDP
ºi vor  fi  analizate  de Consiliul
Director, urmând sã fie stabilite
unitãþile unde  va fi acceptatã  ex-
tinderea.Dupã  aprobare, cadrele
didactice  avizate  vor participa la
cursuri de  pregãtire organizate  de
CDEP, în  Centre  de  formare
„Step by  step”. Iniþial, data  limitã
de trimitere  a  solicitãrilor a  fost
15  februarie, dar,  aici vine  nou-
tatea,  aceasta  s-a  modificat ºi s-
a  dat  o  extensie.

Pânã în prezent, 66 de cereri
Inspectoratul ªcolar  Jude-

þean Dolj a  fãcut  cunoscute

noile reglementãri în  ceea  ce
priveºte  „Step  by step”. Ast-
fel,  „Consiliul  Director al  Cen-
trului  pentru Educaþie   ºi  Dez-
voltare   Profesionalã a  hotãrât
ca noul termen-limitã  de  pri-
mire a cererilor de extindere   ºi
reluare de  ciclu sã  fie 15 mar-
tie 2017 ”. Vor fi  pãstrate toate
condiþiile  anterioare ºi se mer-
ge  pe cât mai  multe  solicitãri.
Ca o  completare, pentru anul
ºcolar  viitor  sunt  prevãzute
75 de  locuri în  judeþul nostru,
iar, pânã  pe  15  februarie, data
limitã anterioarã, au fost  depu-
se   66  de cereri, dar, odatã  cu
extinderea perioadei de înscrie-
re,  numãrul  acestora se  aº-
teaptã sã creascã.

În sãptãmâna  recent  în-
cheiatã, Grãdiniþa  „Tudor
Vladimirescu” din Craiova
a  organizat, împreunã cu
Asociaþia  Culturalã  Eco-
logicã „Redivivus”, o ex-
poziþie-concurs „Jucãrii
Eco”, activitate inclusã
în  proiectul  educaþi-
onal „Sã  cunoaº-
tem  mediul  în-
conjurãtor”.  Ob-
iectivele  au fost
multiple:  subli-
nierea importan-
þei jucãriilor în
viaþa copiilor, mai ales cei preºcolari; identificarea materiale-
lor reciclabile  ºi implicarea  celor mici în confecþionarea unor
jucãrii   din  astfel de materiale, atât pentru ei, cât ºi pentru
alþii.  Din program, pe lângã  prezentarea expoziþiei, a  fãcut
parte ºi o  discuþie liberã  despre  importanþa unor astfel de
activitãþi în viaþa preºcolarilor, la care au participat pãrinþi ca-
dre didactice. Cele mai bune produse au fost  premiate, iar
urmãtoarea activitate  a Grãdiniþei  „Tudor Vladimirescu” va
consta în ecologizarea ºi înfrumuseþarea  spaþiilor veri ºi  a
curþii  interioare.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

A fost surprinsã de obiectivul aparatului foto
sâmbãtã, când a venit la Târgul GAUDEAMUS
sã caute o carte a autorului sãu favorit, Paulo
Coelho. Acasã a plecat ºi cu noul bestseller al
scriitorului, apãrut la Editura „Humanitas” –
„Spioana”, o poveste despre Mata Hari –, dar ºi
cu premiul pentru cea mai frumoasã cititoare a
acestei ediþii a evenimentului de la Craiova. „Nu
mã aºteptam! Nu am câºtigat nimic niciodatã!
Am fost foarte surprinsã…”, a mãrturisit Lore-
dana Nicola, adãugând cã nici la vreun concurs
de frumuseþe nu a participat vreodatã. Premiul
primit – o rochie din partea Casei de Modã Ilin-
ca – spune cã îl va pune în valoare cu siguranþã
cu o ocazie specialã. Poate chiar de 8 Martie!
Tânãra de 22 de ani studiazã, în prezent, în anul
al III-lea, la ªcoala Postlicealã Sanitarã „Chris-
tiana”, iar dupã absolvire îºi doreºte sã lucreze
în domeniul medical, în Craiova.

Premiile Târgului de Carte
GAUDEAMUS Craiova 2017:

• Trofeele GAUDEAMUS pentru edituri (prin Votul Publicului):
Grupul Editorial ART – locul I, Okian-Pearson – locul al II-lea, Grupul
Editorial Corint – locul al III-lea

• Trofeul „Cea mai râvnitã carte” (prin Votul Publicului): „Car-
tea oglinzilor” de E.O. Chirovici (Editura RAO)

• Trofeele presei (prin Votul Publicului):
- Presã scrisã – cotidianul „Cuvântul Libertãþii”;
- TV – TVR Craiova;
- Radio – nu s-a acordat (Radio Oltenia Craiova, organizatorul eve-

nimentului, fiind cel mai des menþionat)

• Premiul Educaþia: Editura Universitaria Craiova

• Câºtigãtorii etapei zonale a Concursului Naþional de Lecturã
„Mircea Nedelciu” (ocupanta primului loc va participa la finala naþiona-
lã, care va avea loc la GAUDEAMUS – Carte de Învãþãturã, Bucureºti,
22-26 noiembrie a.c.):

- locul I: Ramona Iuliana Letchi (Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu”)

- locul al II-lea: Mirela Andreea ªtefan (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”)

- locul al III-lea: Marijana Zurkic (Colegiul National Pedagogic „ªte-
fan Velovan”)

• Miss Lectura: Loredana Nicola (premiu oferit de Casa de
Modã Ilinca)

• Invitaþi de nota 10: „Olimpicii României” – proiect prin care postul
public de radio promoveazã ºi recompenseazã performanþele obþinute pe
plan internaþional de reprezentanþii la vârf ai învãþãmântului românesc,
cu prilejul evenimentelor din cadrul Programului LECTURA. Invitaþii de
nota 10 la GAUDEAMUS Craiova 2017, elevi din aceastã zonã a þãrii
premiaþi la olimpiade internaþionale la diferite discipline, au fost Ramona
Deaconu (elevã a Colegiului Naþional de Informaticã „Ion Minulescu”
din Slatina) ºi Elena Diana Gabroveanu (elevã a Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova). Premiile au fost oferite de Dacia ºi Lions
Club Craiova.

• Câºtigãtorii Tombolei GAUDEAMUS:
- Cãtãlina Berceanu: o combinã muzicalã oferitã de Uniunea Scrii-

torilor din România – Filiala Craiova;
- Daria Ionicã: o boxã SELECLINE, oferitã de Lions Club Craiova;
- Florin Nicolae Bãdescu: un aparat foto subacvatic, o brãþarã

fitness ºi un încãrcãtor mobil Power Bank Platinet, oferite de Lions
Club Craiova;

- Florian Bela: un voucher Emag în valoare de 250 lei ºi un rucsac
cu surprize, oferite de Automobile Dacia.

Târgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDEAMUSAMUSAMUSAMUSAMUS
ºi-a rãsplãtit cu premii editurile ºi cititoriiºi-a rãsplãtit cu premii editurile ºi cititoriiºi-a rãsplãtit cu premii editurile ºi cititoriiºi-a rãsplãtit cu premii editurile ºi cititoriiºi-a rãsplãtit cu premii editurile ºi cititorii

La final de ediþie, Târgul de Carte GAUDEA-
MUS de la Craiova – un eveniment marca Radio
România (prin Centrul Cultural Media) ºi Radio
Oltenia – a acordat binemeritate premii atât ce-
lor mai apreciate edituri, cât ºi cititorilor ºi cum-
pãrãtorilor care, în perioada 1-5 martie, au tre-
cut pragul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
în cãutarea autorilor preferaþi.

Cele mai multe aprecieri le-a avut Grupului
Editorial ART, iar cel mai râvnit volum a fost
„Cartea oglinzilor” de E.O. Chirovici, publicat la
Editura RAO. Tot prin votul publicului, cotidia-
nul „Cuvântul Libertãþii” a primit Trofeul pre-
sei, fiind desemnat principala sursã de informa-
þii despre Târgul GAUDEAMUS, la secþiunea presã
scrisã. Rãsplãtiþi cu premii au fost ºi câºtigãtorii
etapei zonale a Concursului Naþional de Lecturã
„Mircea Nedelciu”, ca ºi doi olimpici ai Olteniei.
De asemenea, norocoºii câºtigãtori ai Tombolei
GAUDEAMUS ºi-au ridicat, ieri, premiile, con-
stând în aparaturã electronicã, dar nu numai, iar
Miss Lectura, o tânãrã de 22 de ani, ºi-a comple-
tat þinuta graþie Casei de Modã Ilinca. O diplomã

a revenit conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, pen-
tru al treilea an consecutiv preºedinte de onoare
al Târgului de Carte GAUDEAMUS de la Craio-
va, care a ºi declarat închisã, oficial, aceastã a
XVI-a ediþie a evenimentului.

Aproximativ 13.000 de persoane au vizitat Târ-
gul pe durata celor cinci zile, estimeazã organi-
zatorii. Iar craiovenii nu numai cã au cumpãrat
carte, ci au ºi donat. Circa 200 de volume au fost
aduse la GAUDEAMUS, în cadrul campaniei „Cãr-
þile  se întorc acasã” – care are ca principal obiec-
tiv constituirea, prin donaþii din partea expozan-
þilor ºi a vizitatorilor, a unui fond de carte care
va avea ca beneficiari biblioteci ale unor comuni-
tãþi subfinanþate din acest punct de vedere. În
acest an, cãrþile vor ajunge în biblioteci din me-
diul rural, din aceastã zonã a þãrii.

Dupã Craiova, Caravana GAUDEAMUS se va
îndrepta spre Cluj-Napoca (5-9 aprilie), Oradea
(10-14 mai), Litoral (11-15 august), urmând sã
includã apoi GAUDEAMUS Carte ªcolarã (14-
24 septembrie) ºi GAUDEAMUS Internaþional
(22-26 noiembrie).

Isabela Stama-Ioan,
realizator de emisiuni
la Radio Oltenia Craiova:

«Nu ne-am dezminþit nici
anul acesta: a fost o ediþie plinã
de evenimente –  peste 50,
lansãri ºi prezentãri de cãrþi,
dar ºi dezbateri, întâlniri cu
scriitorii ºi momente artistice.
Mulþumim tuturor celor care
ne-au fost alãturi! În primul
rând, celor 50 de expozanþi
prezenþi în aceste cinci zile în
foaierul TNC. Mulþumim
instituþiilor care ne-au sprijinit
în desfãºurarea evenimentului:
Universitatea din Craiova,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj.
Mulþumim, de asemenea,
Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” – gazda noastrã
pentru a 16-a oarã consecutiv.
ªi, nu în ultimul rând, mulþu-
mim partenerilor noºtri – BRD
Groupe Societe Generale,
Dacia, Lions Club Craiova,
Asociaþia Nexus Community
Project, Casa de Modã Ilinca,
Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia – Filiala Craiova. În egalã
mãsurã, mulþumim partenerilor
media: mediaTRUST, Asociaþia
GLOBAL CITY 2020 – Cetatea
Bãniei ºi cotidianul „Cuvântul
Libertãþii”».

Grupul Editorial ARGrupul Editorial ARGrupul Editorial ARGrupul Editorial ARGrupul Editorial ARTTTTT, preferatul publicului, preferatul publicului, preferatul publicului, preferatul publicului, preferatul publicului
Editura ART s-a distins pe piaþa de carte printr-o atenþie deosebitã

acordatã atât calitãþii literare, cât ºi designului cãrþilor pe care le-a
editat. Grupul a dezvoltat patru imprinturi: Arthur (cãrþi pentru co-
pii), YoungArt (cãrþi pentru adolescenþi), Paladin (SF – fantasy), Art
(literaturã clasicã).

La Târgul de Carte GAUDEAMUS de la Craiova, Grupul Editorial
ART a primit mereu aprecierea publicului, iar la aceastã a XVI-a edi-
þie, ºi un premiu! „Cred cã ne aflãm pentru a zecea oarã aici. Suntem
bucuroºi cã de fiecare datã reuºim sã venim în întâmpinare dorinþe-
lor craiovenilor în materie de noi titluri. ªi de fiecare datã suntem
primiþi cu drag aici. Sincer, ne aºteptam la un premiu din partea pu-
blicului, pentru cã avem autori foarte buni, cãrþile noastre sunt apre-
ciate. Este o încununare a muncii noastre”, a declarat Rãzvan Florea,
manager de vânzãri. Potrivit acestuia, „vânzãrile au mers foarte bine”,
cei care s-au îndreptat în numãr mare spre stand fiind copiii ºi tinerii,
cãrora editura li se adreseazã în mod deosebit.

Grupul Editorial ART a fost apreciat de public ºi în toamna trecutã, la
Târgul GAUDEAMUS de la Bucureºti, unde a primit premiul pentru cea
mai râvnitã carte – seria „Harry Potter” de J.K. Rowling.

„Miss Lectura” îl preferã pe Paulo Coelho…
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Marea Britanie ar putea ieºi din
Uniunea Europeanã în 2019 fãrã sã
plãteascã suma propusã de liderii
europeni de aproape 60 de miliarde
euro, a comunicat Camera Lorzilor,
într-un raport ce ar putea stârni ten-
siuni cu Bruxelles-ul în negocierile
cu privire la Brexit, informeazã The
Guardian. Guvernul britanic nu are
nicio obligaþie legalã de a plãti 60
de miliarde de euro pentru a ieºi din
UE, subiect ce este dezbãtut de
Comisia Europeanã, potrivit unei
analize a Comitetului pentru afaceri
financiare a Camerei Lorzilor. În ra-
portul ce a fost publicat sâmbãtã,
comitetul britanic susþine cã Guver-
nul Marii Britanii are un temei juri-
dic puternic dacã alege sã pãrãseas-
cã UE fãrã efectua vreo platã la bugetul
Blocului comunitar, adãugând cã Bruxelle-

15 persoane,

executate

în Iordania,

inclusiv pentru

acte de terorism
15 persoane au fost execu-

tate sâmbãtã în Iordania, 10
dintre acestea fiind acuzate cã
ar fi întreprins acþiuni teroris-
te, a declarat purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, Mo-
hammad al Momani. Potrivit
purtãtorului de cuvânt al
Guvernului iordanian, printre
cei executaþi se afla o persoa-
nã care a fost în anul 2016
condamnatã pentru un atac
asupra unui complex al
serviciilor de informaþii, în
urma cãruia au decedat cinci
persoane. Cinci alþi condam-
naþi la moarte au fost impli-
caþi într-un asalt asupra
forþelor de securitate într-un
adãpost al militanþilor din
oraºul Irbid, ce a provocat
moartea a ºapte militanþi ºi
un ofiþer de poliþie. Celelalte
persoane au fost executate
pentru violuri ºi agresiuni
sexuale, unele dintre acestea
datând chiar din anul 2003.
Sentinþa pedepsei cu moartea
prin spânzurare a fost reinsti-
tuitã în Iordania în anul 2014,
dupã o suspendare a pedepsei
capitale între 2006 ºi 2014.

Peste 100

de persoane

din Somalia

au murit de foame,

în ultimele

48 de ore
Peste 100 de persoane au

murit de foame în ultimele
48 de ore, într-o regiune din
Somalia, afectatã de secetã,
potrivit premierului somalez,
citat de The Independent.
Marþi, statul somalez a
declarat stare de dezastru. Au
existat anterior avertizãri de
foamete în Yemen, Somalia
ºi nord-estul Nigeriei. ONU
estimeazã cã cinci milioane
de persoane din Somalia au
nevoie urgentã de ajutor. Mii
de persoane au ajuns în
ultimele zile în capitala
Mohadishu pentru a cãuta
ajutoare alimentare, 7.000
de oameni strãmutaþi pe
plan intern cazându-se într-
un centru pentru a avea
acces la hranã. Aproximativ
360.000 de copii subnutriþi
au nevoie urgentã de trata-
ment, 71.000 dintre aceºtia
afându-se într-o stare gravã.
Guvernul a comunicat cã
foametea creºte vulnerabili-
tatea oamenilor în faþa
exploatãrii, abuzurilor
drepturilor omului, reþelelor
infracþionale ºi teroriste.

Un avion de vânãtoare, presupus a apar-
þine forþelor aeriene siriene, s-a prãbuºit în
apropierea frontierei dintre Siria ºi Turcia,
au declarat oficiali turci, citaþi de BBC. Pi-
lotul a fost recuperat de o echipã de salva-
re. Ahrar al-Sham ce luptã împotriva Gu-
vernului sirian a comunicat cã avionul de
vânãtoare a fost doborât. Gruparea islamis-
tã a postat pe Twitter o înregistrare în care
era vizat avionul. Purtãtorul de cuvânt al
grupãrii a fost citat de agenþia de ºtiri Ana-
dolu spunând cã avionul Guvernului bom-
barda provincia din nordul Siriei, Idlib, în
momentul în care a fost vizat de forþele de
opoziþie. Potrivit premierului turc, aerona-
va, de tip MIG-23, s-a prãbuºit în apro-
pierea oraºului Samandag, din provincia
Hatay. În momentul în care o echipã de
salvare a ajuns la epava aeronavei, carlin-

Preºedintele Turciei, Recep
Tayyip Erdogan, a acuzat Germa-
nia de susþinerea “terorismului”,
în contextul amplificãrii tensiuni-
lor bilaterale din cauza situaþiei
unui jurnalist cu cetãþenie germa-
nã, arestat de autoritãþile turce ºi
considerat de Ankara “terorist ºi
agent secret german”. Relaþiile

Brexit: Marea Britanie vrea sã pãrãseascã UniuneaBrexit: Marea Britanie vrea sã pãrãseascã UniuneaBrexit: Marea Britanie vrea sã pãrãseascã UniuneaBrexit: Marea Britanie vrea sã pãrãseascã UniuneaBrexit: Marea Britanie vrea sã pãrãseascã Uniunea
Europeanã fãrã a-ºi achita obligaþiile financiareEuropeanã fãrã a-ºi achita obligaþiile financiareEuropeanã fãrã a-ºi achita obligaþiile financiareEuropeanã fãrã a-ºi achita obligaþiile financiareEuropeanã fãrã a-ºi achita obligaþiile financiare

sul nu are nicio o ºansã realistã de a primi
suma de bani solicitatã. Membrii Camerei
Lorzilor subliniazã, însã, cã în cazul în care

Guvernul va dori sã obþinã beneficii
din partea statelor membre ale UE ºi
un acord în privinþa accesului la pie-
þele europene, acordul asupra buge-
tului va fi important. “Marea Britanie
pare a avea o poziþie legalã puternicã
în ceea ce priveºte bugetul UE, dupã
Brexit, iar aceasta oferã un context
important în cazul negocierilor arti-
colului 50”, a declarat unul dintre
membrii Camerei Lorzilor. “Deºi con-
siderãm cã Marea Britanie nu este
obligatã legal sã aducã contribuþii bu-
getului UE dupã Brexit, acesatã ches-
tiune va reprezenta un factor proe-
minent în negocierile de retragere.
Guvernul va trebui sã stabileascã
costurile financiare ºi politice pentru
a efectua asemenea plãþi în pofida

câºtigurilor potenþiale din partea altor ele-
mente ale negocierilor”, a adãugat acesta.

Tensiunile între Turcia ºi Germania se amplificã:
Erdogan acuzã Berlinul de susþinerea terorismului

dintre Berlin ºi Ankara, afectate
deja de refuzul Germaniei de a
condamna vehement complotul
militar produs în Turcia în iulie
2016, continuã sã se înrãutãþeas-
cã. Într-un discurs rostit la Istan-
bul, preºedintele Turciei, Recep
Tayyip Erdogan, a afirmat cã De-
niz Yücel, cetãþean german de ori-

gine turcã ºi corespondent al pu-
blicaþiei Die Welt, este agent ger-
man ºi membru al organizaþiei se-
paratiste Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK), un grup insur-
gent considerat terorist de cãtre
Ankara. Berlinul cere insistent de
câteva zile eliberarea lui Deniz
Yücel, arestat în Turcia sub acu-
zaþia de propagandã ºi instigare la
urã. “În calitatea de reprezentant
al PKK ºi de agent german, acest
individ s-a ascuns o lunã într-un
consulat al Germaniei”, a acuzat
Erdogan, citat de agenþia Anadolu
ºi de site-ul publicaþiei Die Zeit.
“Aceºti oameni trebuie judecaþi
pentru asistenþã oferitã terorismu-
lui”, a adãugat preºedintele Tur-
ciei, referindu-se la presupusul
sprijin acordat de autoritãþile ger-
mane. Regimul Recep Tayyip Er-
dogan este furios ºi pentru cã au-
toritãþile germane au interzis par-
ticiparea unor miniºtri turci la eve-

nimente electorale organizate pen-
tru comunitatea turcã din Germa-
nia înaintea referendumului pe
tema introducerii sistemului pre-
zidenþial în Turcia. Criticii susþin
cã Recep Erdogan, acuzat oricum
de tendinþe autoritariste, încear-
cã sã modifice Constituþia Turciei
pentru a avea atribuþii executive
depline. Dupã ce Guvernul can-
celarului Angela Merkel a interzis
participarea unor miniºtri turci la
evenimente de campanie pe teri-
toriul german, ministrul turc al
Justiþiei, Bekir Bozdag, a denun-
þat o “abordare fascistã”. “Obs-
trucþionarea evenimentelor din
Germania este un semn al stan-
dardelor duble aplicate de Germa-
nia ºi Occident”, a acuzat, la rân-
dul sãu, Mevlut Cavusoglu, mi-
nistrul turc de Externe, recoman-
dând Berlinului “sã înveþe sã se
comporte dacã vrea menþinerea
relaþiilor” cu Ankara.

Un avion de vânãtoare, presupus a aparþine Siriei,
s-a prãbuºit în apropierea frontierei cu Turcia

ga era goalã. Binali Yildirim a afirmat cã nu
este clar de ce avionul s-a prãbuºit: “Ar
putea fi din cauza condiþiilor meteorologi-
ce”. Pilotul forþelor aeriene siriene a fost
recuperat de o echipã de
salvare turcã ºi a fost
transportat la un spital din
regiunea Hatay, dupã ce
fusese descoperit la 40
km depãrtare de epava
avionului. Oficialii spita-
lului unde a fost transpor-
tat nu au oferit detalii de-
spre starea sa de sãnãta-
te. Televiziunea sirianã de
stat a citat o sursã a Ar-
matei ce declara cã for-
þele aeriene au pierdut
contactul cu avionul în

cadrul unei misiuni în apropierea frontierei
cu Turcia. Nu este încã clar dacã avionul
s-a prãbuºit, a fost atacat sau au suferit o
defecþiune tehnicã.
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În categoria Transparenþã/Con-
sultãri publice/Proiecte de acte
normative cu caracter general,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fonduri-
lor Europene are pe prima poziþie
din listã Proiectul de LEGE pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 152/1998 privind înfiinþarea
Agenþiei Naþionale pentru Locuin-
þe (01-03-2017).

Scopul Programului de construc-
þii locuinþe pentru tineri, destinate
închirierii, de la data aprobãrii aces-
tuia a fost acela de a rezolva pro-
blema locuirii segmentului de po-
pulaþie constituit de tinerii aflaþi la
începutul carierei profesionale, cã-
rora sursele de venit nu le permit
închirierea unei locuinþe în condi-
þiile pieþei sau achiziþia unei locuinþe
în proprietate, în acelaºi timp con-
stituindu-se un fond de lo-
cuinþe la nivel local pentru a
asigura mobilitatea tinerilor
specialiºti între localitãþi la
nivelul întregii þãri. Prin acest
demers se poate stimula tâ-
nãra generaþie sã profeseze
pe teritoriul României, limi-
tând astfel migraþia specialiº-
tilor cãtre alte þãri. În ceea
ce priveºte chiria, statul a
sprijinit aceastã categorie de
persoane, posibile beneficia-
re ale programului, stabilind
chiriile la un nivel mai scãzut
decât cel de pe piaþã, fãrã ter-
men-limitã de ocupare, prin
aplicarea, pânã la vârsta de
35 de ani, a unei chirii care
sã le permitã acumularea unui
capital pentru achiziþionarea
unei locuinþe.

Vechiul
Guvern a
urcat chiriile
spre nivelul
pieþei!

În luna iulie a anului 2015, oda-
tã cu intrarea în vigoare a Legii nr.
221/2015 privind aprobarea O.G.
nr. 6/2014 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiinþarea A.N.L., au fost
aduse mai multe modificãri actului
normative, printre care ºi reglemen-
tãri majore referitoare la modul de
calcul al chiriilor, fiind prevãzut ca
sumele reprezentând recuperarea
investiþiei din chirii sã fie virate în

Proiect de lege pentru scãderea chiriilor ANLProiect de lege pentru scãderea chiriilor ANLProiect de lege pentru scãderea chiriilor ANLProiect de lege pentru scãderea chiriilor ANLProiect de lege pentru scãderea chiriilor ANL
Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Pu-

blice ºi Fondurilor Europene are, în aceste zile, postat
pe site-ul sãu un proiect normativ pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 152/1998 pentru înfiinþarea Agen-
þiei Naþionale a Locuinþei. Iniþiativa Guvernului Grin-
deanu este cu atât mai necesarã cu cât nivelul chiriilor s-
a triplat, urcând, în Craiova, la peste 200 lei lunar pen-
tru o garsonierã ºi peste 300 lei pentru un apartament cu
douã camere. Situaþia financiarã a chiriaºilor  ANL s-a
înrãutãþit brusc, începând iulie 2015, urmare a unor
modificãri legislative luate pe mandatul Guvernului Cio-
loº. Atunci s-a decis recalcularea chiriilor, dorindu-se
acoperirea cheltuielilor de administrare, întreþinere ºi
reparaþii într-un procent foarte mare. În ultimele luni,
numeroasele cereri de renunþare la contractul de închi-
riere din partea tinerilor, ºi aºa cu venituri modeste, au
atras atenþia decidenþilor politici.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

contul Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe, fiind utilizate exclusiv
pentru construcþia de locuinþe, mai
ales cã fondul locativ din România
este vechi ºi cã este nevoie, pe lân-
gã renovãri majore, de lucrãri de
consolidare ºi modernizare a con-
strucþiilor tip condominii sau de
înlocuirea treptatã a fondului de
locuinþe pentru asigurarea unei lo-
cuiri adecvate.

Odatã cu intrarea în vigoare a
H.G. nr. 251/2016 privind modifi-
carea ºi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/
1998 privind înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe, aproba-
te prin Hotãrârea Guvernului nr.
962/2001, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, respectiv apri-
lie 2016, a fost detaliat modul de

recalculare al chiriei pentru aceste
locuinþe, avându-se în vedere ca,
prin noua modalitate de calcul sã
se acopere cheltuielile de adminis-
trare, întreþinere ºi reparaþii, în
cuantum de 1,11% din valoarea de
înlocuire a construcþiei, precum ºi
sumele reprezentând recuperarea
investiþiei din cuantumul chiriei,
calculatã în funcþie de durata nor-
matã de funcþionare a clãdirii la
care se adaugã un comision de ma-
ximum 1% se aplicã la valoarea de
înlocuire a locuinþei. Suma obþinutã
se pondereazã cu un coeficient în
funcþie de rangul localitãþii ºi cu

veniturile pe membru de familie ale
titularului contractului de închirie-
re, conform coeficienþilor stabiliþi
prin lege.

Notificãri
de renunþare

În prezent, chiria locuinþelor
pentru tineri este apreciatã ca fiind
mare, locuinþele fiind ocupate de
chiriaºi ale cãror venituri sunt re-
duse. Acest fapt este confirmat atât
de chiriaºii acestor locuinþe, cât ºi

de autoritãþile publice locale/cen-
trale care administreazã locuinþe-
le, în acest sens fiind formulate
numeroase solicitãri pentru redu-
cerea chiriilor locuinþelor pentru
tineri, destinate închirierii, din par-
tea chiriaºilor, a autoritãþilor publi-
ce locale, precum ºi a unor sena-
tori ºi deputaþi din Parlamentul
României. Acum, în Craiova, se
plãteºte o chirie trimestrialã de 621
lei pentru o garsonierã situatã în
Bulevardul Oltenia ºi peste 950 lei
pentru un apartament cu douã ca-
mere din aceeaºi zonã.

Totodatã, se precizeazã cã repre-

zentanþii autoritãþilor publice locale
au semnalat faptul, cã existã chi-
riaºi care au renunþat la contractele
de închiriere, ca urmare a creºterii
cuantumului chiriei prin aplicarea
actualelor prevederi legislative.

Se vrea intrarea
în normalitate

Principalul finanþator al progra-
mului de construcþii locuinþe pen-
tru tineri, destinate închirierii, este
Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei (BDCE), care
finanþeazã locuinþe
pentru persoanele cu
venituri reduse la mo-
mentul depunerii soli-
citãrii de alocare o lo-
cuinþã. În concluzie,
caracterul programului
prin care se finanþeazã
realizarea acestor lo-
cuinþe este social, deºi
locuinþele realizate în
cadrul acestuia nu au
statut de locuinþe so-
ciale în sensul Legii lo-
cuinþei nr. 114/1996,
republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile
ulterioare.

Astfel, articolul 8 se
propune a fi modificat
pentru reducerea chi-
riei prin diminuarea
cheltuielile de adminis-
trare, întreþinere ºi re-
paraþii de la  1,11%

din valoarea de înlocuire a con-
strucþiei la maxim 0,8% din va-
loarea de înlocuire a construc-
þiei, diminuarea cotei de 1% ce
revine autoritãþilor locale la
maxim 0,5%, autoritãþile publice
locale putând reduce aceste cote,
precum ºi diminuarea coeficienþi-
lor de ponderare în funcþie de ran-
gul localitãþii ºi în funcþie de veni-
turile beneficiarilor ºi introducerea
unui nou coeficient de ponderare
în funcþie de anul în care s-a reali-
zat recepþia la terminarea lucrãri-
lor. Astfel, þinând cont de faptul cã
rangul localitãþilor este dat de nu-

mãrul populaþiei, se propune dimi-
nuarea coeficienþilor începând de
la municipii, oraºe, comune ºi sate
componente ale comunelor, pre-
cum ºi sate aparþinând municipii-
lor ºi oraºelor, unde veniturile po-
pulaþiei sunt mult mai scãzute faþã
de veniturile de la nivel naþional.

Totodatã, se propune modifica-
rea coeficienþilor de ponderare în
funcþie de veniturile pe membru de
familie ale chiriaºilor, fiind creat
cadrul legal care sã sprijine persoa-
nele/familiile cu venituri reduse,
astfel încât aceºtia sã nu ajungã în
imposibilitatea de a achita cheltu-
ielile generate de închirierea locuin-
þelor ºi, apoi, sã fie evacuaþi.

Un nou
coeficient

de ponderare
Sesizãrile formulate atât de chi-

riaºi, cât ºi de reprezentanþii auto-
ritãþilor publice locale au mai fost
ºi cu privire la faptul cã unele imo-
bile au fost edificate fãrã a benefi-
cia de: finisaje superioare (tâmplã-
rie PVC, parchet laminat, zugrã-
veli lavabile), dar ºi  termosistem
la faþade (pentru creºterea perfor-
manþei energetice a clãdirii). De
aceea, în calculul chiriei s-a inclus
un nou coeficient de ponderare, în
funcþie de anul recepþiei la termi-
narea lucrãrilor. Potrivit noilor pro-
puneri, chiria pentru locuinþele pen-
tru tineri destinate închirierii va
acoperi: recuperarea investiþiei cal-
culatã din valoarea de înlocuire a
construcþiei, în funcþie de durata
normatã stabilitã potrivit prevede-
rilor legale, care se vireazã în con-
tul ANL; o cotã de maximum 0,8%,
aplicatã la valoarea de înlocuire a
construcþiei, destinatã administra-
torilor locuinþelor, pentru adminis-
trarea, întreþinere ºi reparaþiile cu-
rente precum ºi reparaþiile capita-
le; o cotã de maximum 0,5%, apli-
catã la valoarea de înlocuire a con-
strucþiei, care se constituie venit
al administratorilor locuinþelor, care
se aplicã chiriaºilor care au împli-
nit vârsta de 35 de ani.
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Anunþul tãu!

CONVOCATOR  AGOA  ºi AGEA

Consiliul de Administraþie al SC Construcþii Feroviare Craiova SA, cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A,
în temeiul prevederilor legale ºi ale Actului Constitutiv, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor ºi Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor pentru data de 7.04.2017, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul societãþii, sau pentru
data de 8.04.2017, la aceeaºi orã, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite
condiþiile legale ºi statutare de cvorum.

La AGOA ºi AGEA sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de
28.03.2017,  consideratã data de referinþã.

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor are urmãtoarea ordine de zi:
1. Prezentarea ºi aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Administratorilor ºi raportului Auditorului

Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizãrii profitului net aferent anului 2016.
3. Aprobarea descarcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãºuratã în exerciþiul financiar din anul 2016.
4. Discutarea ºi aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Alegerea consiliului de administraþie, ca urmare a expirãrii mandatului, pentru un mandat de 2 ani, începând cu 28.04.2017.
6. Aprobarea nivelului remuneraþiei administratorilor ºi a nivelului poliþei de asigurare profesionalã a administratorilor, începând

cu data adunãrii generale ordinare ºi pânã la data þinerii AGOA de închidere a exerciþiului financiar 2017.
7. Aprobarea întocmirii situaþiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situaþiile financiare

anuale întocmite ºi publicate în conformitate cu legislaþia românã în vigoare.
8. Numirea auditorului financiar pentru o perioadã de 2 ani ºi împuternicirea Consiliului de Administraþie pentru încheierea

Contractului de auditare.
9. Aprobarea datei de 27.04.2017 ca datã de înregistrare, respectiv de identificare a acþionarilor asupra carora se rasfrâng efectele

hotãrârii adunãrii generale ordinare a acþionarilor, conform  dispoziþiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital ºi a
datei de  26.04.2017 ca “ex date”, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014.

10. Imputernicirea domnului Þenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a acþiona pe seama societãþii, a
efectua ºi îndeplini oricare ºi toate formalitãþile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adoptate, pentru a semna,
executa ºi înregistra la Oficiul Registrului Comertului ºi publicã la autoritãþile competente hotãrârile adunãrii generale ordinare a
acþionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificãrile intervenite ca urmare a alegerii Consiliului de Administraþie.

Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor are urmãtoarea ordine de zi:
1. Aprobarea diminuãrii capitalului social al SC Construcþii Feroviare Craiova SA, de la 8.791.365 lei la 5.415.480,84 lei, cu

pierderea înregistratã la 31.12.2016 ºi neacoperitã din profitul anului 2016, în sumã de 3.375.884,16 lei. prin reducerea valorii
nominale a acþiunii de la 2,50 lei la 1,54 lei ºi menþinerea numãrului total de acþiuni.

2. Imputernicirea Consiliului de Administraþie al societãþii pentru a întocmi actul adiþional la actul constitutiv ºi forma actualizata
a actului constitutiv, prin includerea noii valori a capitalului social ºi structurii acþionariatului rezultate ca urmare a diminuãrii
acestuia, prin reducerea valorii nominale a acþiunii.

3. Aprobarea datei de 27.04.2017 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acþionarilor asupra cãrora se rasfrang efectele
hotãrârii adunãrii generale ordinare a acþionarilor, conform  dispoziþiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital ºi a
datei de  26.04.2017 ca “ex date”, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014.

4. Imputernicirea domnului Þenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a acþiona pe seama societãþii, a
efectua ºi îndeplini oricare ºi toate formalitãþile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adoptate, pentru a semna,
executa ºi înregistra la Oficiul Registrului Comertului ºi publicã la autoritaþile competente hotãrârile adunãrii generale extraordinare
a acþionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificãrile intervenite ca urmare a diminuãrii capitalului social.

Unul sau mai mulþi acþionarii, reprezentand individual sau împreunã, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrilor generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de justificare ºi de un

proiect de hotãrâre propus spre adoptare adunãrilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotãrâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare acþionar, persoana fizicã sau juridicã, are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii
generale pânã la data de 3.04.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.con-
structiiferoviare-craiova.ro

Solicitãrile acþionarilor menþionate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poºtã sau servicii
de curierat, la sediul societãþii.

În vederea identificãrii ºi a dovedirii calitãþii de acþionar a unei persoane care adreseazã întrebãri sau solicitã completarea
ordinii de zi, persoana în cauza are obligaþia sã anexeze solicitãrii documente care îi atestã identitatea (pentru persoanã fizicã: copie
BI/CI, pentru persoana juridicã: copie BI/CI reprezentant legal ºi certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act
emis de o autoritate competentã, în care acþionarul este înmatriculat legal) ºi extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care
rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de acþiuni deþinute.

Propunerile de candidaþi la postul de administrator ºi pentru auditor financiar, întocmite în conformitate cu prevederile legale
în vigoare se vor depune la sediul societãþii pânã cel târziu la data de 24.03.2017 ora 12.00, în scris.

Acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor la data de referinþã pot participa la adunarea generalã direct sau pot fi reprezentaþi
de alte persoane,  pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenþã conform procedurii afiºate pe
website-ul societãþii   www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Accesul acþionarilor indreptaþiþi sã participe la adunarea generalã este permis prin simpla probã a identitãþii acestora, fãcutã
în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal ºi a
documentului care atestã calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitãþii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei acþionarilor eliberatã de Depozitarul
Central sau se dovedeºte cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformã cu originalul, emis cu cel mult
3 luni  înainte de data publicãrii convocatorului adunãrii generale a acþionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate ºi împuternicirea
specialã, semnatã de acþionarul persoana fizicã sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGOA si/sau AGEA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondenþã, dupã completarea si
semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenþã, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la
sediul societãþii, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru þinerea adunãrii generale, conform procedurii afiºate pe website-ul
societãþii www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Incepând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA ºi AGEA, formularele de
imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenþã se gasesc pe website-ul societãþii www.constructiiferoviare-
craiova.ro. Formularele de împuternicire specialã sau formularele de vot prin corespondenþã completãte cu numele candidaþãilor la
funcþia de administrator ºi de auditor financiar, se vor putea obþine de la sediul societãþii, începând cu data de 27.03.2017, în zilele
lucrãtoare, între orele 10:00-14:00 sau de pe website-ul www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Proiectul de hotãrâre a AGOA ºi AGEA, precum ºi documentele ºi materialele de ºedinþã de pe ordinea de zi sunt disponibile
începând cu data publicãrii convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul
societãþii la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro ºi la sediul societãþii, în zilele lucrãtoare între orele 10.00-14.00.

Informaþii suplimentare se pot obþine zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societãþii, dupã data apariþiei prezentului
convocator in M.O. al României - partea a IV-a.

Preºedintele
 Consiliului de Administraþie,

Aurel Þenea

ÎN conformitate cu prevederi-
le art. 1 ºi art. 7, alin.1 din Hotãrâ-
rea nr. 286/2011, modificatã ºi
completatã cu Hotãrârea nr. 1027/
2014, Primãria Comunei Teasc,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcþiei contractuale de execuþie
vacante: muncitor I, perioadã ne-
determinatã, în cadrul Comparti-
mentului Utilitãþi publice din apa-
ratul de specialitate al Primarului
comunei Teasc, judeþul Dolj. Con-
diþii generale de participare la con-
curs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile generale -
prevãzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Condiþiile spe-
cifice de participare la concurs: -
studii medii; -posesor al unei cali-
ficãri în domeniul instalaþiilor teh-
nico-sanitare; -vechime:-. Concur-
sul se organizeazã la sediul Primã-
riei Teasc, judeþul Dolj, în data de
28 martie 2017, ora 10.00, proba
scrisã, ºi în data de 30 martie 2017,
ora 11.00, interviul. Dosarele de
concurs se depun la sediul Primã-
riei Teasc, judeþul Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României, Par-
tea a III-a, respectiv pânã la data
de 20 martie 2017. Bibliografia sta-
bilitã se afiºeazã la sediul Primã-
riei Teasc, judeþul Dolj, ºi pe:
www.primariateasc.ro. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul
Primãriei Comunei Teasc, din com.
Teasc, str. Bechetului, nr. 197, te-
lefon: 0251.370.788, 0251.370.728.
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Anunþul tãu!
LICEUL „Traian Vuia”, cu se-

diul în localitatea Craiova, str.Ro-
vinari, nr.1A, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiilor contractual vacan-
te de: -îngrijitor, treapta profesi-
onalã I -2 (douã) posturi; -paznic,
treapta profesionalã I -1 post; -
supraveghetor de noapte -1
post. Concursul se va desfãºu-
ra în conformitate cu HG 286/
2011, modificatã ºi completatã
prin HG 1027/2014. Tipuri de pro-
be: -pentru posturile de paznic
ºi supraveghetor noapte: -pro-
ba scrisã în data de 28.03.2017,
ora 9.00; -proba interviu în data
de 30.03.2017, ora 9.00; -pentru
posturile de îngrijitor: -proba
scrisã în data de 28.03.2017, ora
9.00; -proba practicã în data de
30.03.2017, ora 9.00; -proba inter-
viu în data de 31.03.2017, ora
9.00. Condiþii specifice pentru
ocuparea postului: -studii gene-
rale sau studii medii; -experien-
þã într-un post similar. Candida-
þii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în perioada:
07.03-20.03.2017, ora 14.00, la
sediul Liceului „Traian Vuia” Cra-
iova. Relaþii suplimentare la sediul
Liceului „Traian Vuia” Craiova, se-
cretariat, telefon: 0351.407.201.

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.
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OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
a m e r i c a n . Te l e -
fon:0722/266.718,
0251/522.579
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã 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 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabilita-
tã termic sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/ 107.765
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr.11. Telefon:
0721/ 995.405.

Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 6 martie 2017

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

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

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

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã de
apã nouã, km
216.000. 1700E nego-
ciabil. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551
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 metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
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 te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
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. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

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.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0 7 7 3 / 8 0 1 . 6 1 9 ;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator,  masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj 2,
decomandat, ultra-
central (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.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doamnã
serioasã vârsta 60
ani.Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Reale motive de satisfacþie pentru cra-
iovenii care au ales ca în week-end-ul toc-
mai trecut sã-ºi petreacã câteva ceasuri la
Polivalentã. Mai întâi, sâmbãtã, echipa
femininã de handbal a dispus cu 25-23 de
revelaþia HC Zalãu, rezultat graþie cãruia a
uract pe podiumul Ligii Naþionale, fãcând
rocadã, fie ºi doar la golaveraj, chiar cu
trupa lui Gheorghe Tadici.

Vizitatoarele au început mai bine ºi s-
au desprins la 6-3 (min. 10), însã jucãtoa-
rele echipate în alb ºi albastru au trecut
la conducere dupã un parþial de 6-0, pen-
tru ca la pauzã sã intre la adãpostul unui
14-10.

SCM-ul s-a distanþat la ºase “lungimi”,
în debutul pãrþii secunde, 16-10 (32), nu-
mai cã oponenta n-a abandonat lupta,
venind la un singur gol. A fost momentul
când ºi-au întrat puternic în rol goalkee-
per-ul Yulia Dumanska ºi pivotul Laurisa
Landre, iar punctele au rãmas în Bãnie.

Cristina Zamfir (foto) a fost principala
realizatoare a Craiovei, cu 9 goluri. Ea a
fost urmatâ, în ordine, de Landre (7), Ni-
kolic (5), Ianaºi (1), Trifunovic (1), Apipie
(1) ºi Bãbeanu (1).

„Este o victorie importantã pentru a
obþine obiectivul pe care ni l-am propus,
sã ne calificãm în cupele europene ºi sã
ne luptãm pentru o medalie. Zalãul a fost
revelaþia acestui campionat, obþinând foar-
te multe victorii. Nu a fost un meci uºor,
ne-am mobilizat ºi ne-am pregãtit pentru
acest joc”, a spus tehnicianul Bogdan
Burcea.

Liga Naþionalã se întrerupe pentru apro-
ximativ douã sãptãmâni ºi jumãtate, ca
urmare a unei “duble” amicale pe care na-
þionala o va susþine în compania Spaniei,
iar la revenire craiovenecele vor juca, în
deplasare, cu CSM Roman.

Cât priveºte echipa masculinã de vo-

Craiova,  v ictorioasã în ambele derby-uri  de la Pol ivalentãCraiova,  v ictorioasã în ambele derby-uri  de la Pol ivalentãCraiova,  v ictorioasã în ambele derby-uri  de la Pol ivalentãCraiova,  v ictorioasã în ambele derby-uri  de la Pol ivalentãCraiova,  v ictorioasã în ambele derby-uri  de la Pol ivalentã
Handbalistele au trecut de Zalãu, iar voleibaliºtii au întrerupt, cu stil, seria neagrã cu Arcada Galaþi HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A

SCM CRAIOVA – HC Zalãu, 25-23 Dunãrea Brãila – CSM Ro-
man 27-23: Partidele “U” Cluj – Danubius Galaþi ºi Mãgura
Cisnãdie – Unirea Slobozia s-au disputat ieri, dupã închiderea
ediþiei, iar cea dintre Corona Braºov ºi CSM Bistriþa are loc azi.
CSM Bucureºti ºi HCM Rm. Vâlcea au stat în aceastã rundã.

Clasament
1. CSM Buc.* 48 7. Braºov 19
2. Brãila* 37 8. Bistriþa 18
3. CRAIOVA* 32 9. “U” Cluj 15
4. Zalãu* 32 10. Cisnãdie 14
5. Vâlcea 28 11. Galaþi* 11
6. Roman* 25 12. Slobozia 8
* - un joc în plus (17).

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A
SCM “U” CRAIOVA – CS Arcada Galaþi 3-0, CSA Steaua Bu-
cureºti – CS “U” Cluj 3-0, CS ªtiinþa Bacãu – VCM LPS Piatra
Neamþ 2-3, LMV Tricolorul Ploieºti – CS Unirea Dej 3-0, ACS
Municipal Zalãu – CSM Bucureºti 3-0, CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare – CS Caransebeº 3-2.

Clasament
1. Steaua 48 7. Baia Mare 23
2. Zalãu 47 8. Caransebeº 23
3. CRAIOVA 46 9. Bacãu 21
4. Galaþi 43 10. Dej 17
5. Ploieºti 40 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 34 12. Piatra N. 5

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – SEZON REGULAT F2 –
PRIMA ETAPÃ

GRUPA 7-10: BC Mureº Tg. Mureº – SCM “U” CRAIOVA
85-77, CS Dinamo Bucureºti – CS Phoenix Galaþi (astãzi).

Clasament
1. Mureº 9/10 28 3. Galaþi 5/13 23
2. Dinamo 5/13 23 10. CRAIOVA 4/15 23
* Primele douã clasate se calificã în sferturile de finalã ale
competiþiei, alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (prezentatã mai
jos). Dupã ce Ploieºti ºi Baia Mare s-au retras, nu mai retro-
gradeazã nimeni.

GRUPA 1-6: BC CSU Sibiu – BC SCM Timiºoara 77-70, CSM
CSU Oradea – U-BT Cluj 79-84, BCMU Piteºti – Steaua CSM
Eximbank 72-67.

Clasament
1. U-BT Cluj 17/2 36 4. Piteºti 10/9 29
2. Sibiu 13/6 32 5. Timiºoara 10/9 29
3. Steaua 12/7 31 6. Oradea 9/10 28

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 20-A
SCM “U” CRAIOVA – ACS Penicilina Iaºi 0-3, CSM Bucu-
reºti – CSM Târgoviºte 3-1, CS Dinamo Bucureºti – SCM
Piteºti 3-0, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSU Galaþi 3-0, CS
Alba Blaj – CSU Medicina CSS Tg. Mureº 3-1, CSM Lugoj –
CS ªtiinþa Bacãu 3-2.

Clasament
1. Blaj 57 7. Iaºi 26
2. CSM Buc. 50 8. Lugoj 26
3. Târgoviºte 47 9. Tg. Mureº 23
4. Bacãu 39 10. Piteºti 17
5. Dinamo 38 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 29 12. CRAIOVA 3

lei, aceasta a ajuns, ieri, la a 11-a victorie
consecutivã în campionat, dupã ce a în-
trecut echipa care o învinse în preceden-
tele cinci “directe”, Arcada Galaþi. A fost
3-0, iar pe seturi 25-23, 25-22, 25-22.

„A fost o victorie muncitã, grea, meri-
tatã de toatã echipa. Dupã deplasarea foar-
te grea din Polonia (n.r. 0-3 cu Belchatow),
apreciez evoluþia jucãtorilor. Sunt nemul-

þumit pentru faptul cã la începutul meciu-
lui nu au tratat serios adversarul. În conti-
nuare ne aºteaptã douã deplasãri foarte
grele la ªtiinþa Bacãu ºi Dej, unde nu avem
voie sã pierdem puncte ºi trebuie sã fim
foarte concentraþi.”, a spus antrenorul
Dan Pascu.

„Galaþiul era singura echipã pe care nu
o învinsesem în acest sezon. Am început
foarte bine, cu douã seturi câºtigate la mare
luptã, iar în ultimul set ei nu au mai reuºit

sã þinã ritmul cu noi ºi ne-am impus destul
de relaxat”, a aformat ºi cãpitanul Lauren-
þiu Licã.

Aºadar, în proxima rundã (miercuri, ora
17:00), penultima înaintea fazelor elimina-
torii, echipa lui Dan Pascu va evolua pe
parchetul ªtiinþei Bacãu.

Burlacu & co. rateazã prima “finalã”
Obligatã la un parcurs aproape perfect

în încercarea de a se clasa pe unul dintre
cele douã locuri ale Grupei valorice 7-10,
locuri care duc în sferturile Ligii Naþionale,
SCM “U” ºi-a început parcursul cu stân-
gul în aceastã fazã a competiþiei, pierzând
cu 77-85, sâmbãtã, la Mureº. Craiova a spe-
rat la o victorie în prima jumãtate a meciu-
lui, dar ulterior n-a mai putuþ þine pasul cu
echipa gazdã. Pe sferturi, scorul s-a pre-
zentat astfel: 24-18, 13-17, 18-26, 22-24.

La alb-albaºtri, Christopher Lee ºi Cã-
tãlin Burlacu au terminat meciul în dou-
ble-double, cu 19 puncte ºi 11 recuperãri,
repectiv 11 puncte ºi 10 recuperãri. Cel
mai productiv jucãtor a fost însã Tayloe
Taylor, care a totalizat 25 puncte. Au mai
marcat: Hargove (8), Abrams (5), Aktaº (5),
Solopa (4).

Etapa urmãtoare (11 martie), baschet-
baliºtii noºtri primesc vizita lui Dinamo.

Fetele de la volei – nicio noutate,
altã dezamãgire

Jucãtoarele lui Daniel Sãvoiu continuã
sã fie “sparring-partneri” în Divizia A1, de
aceastã datã vãzându-se învinse de Peni-
cilina Iaºi, scor 0-3 (16-25, 19-25, 14-25),
sâmbãtã, în Sala Sporturilor “Ion Constan-
tinescu”. Urmãtorea partidã, ca ºi cazul
echipei masculine, va fi miercuri (ora 14:00),
în urbea lui Bacovia.

Viitorul Cârcea n-a reuºit sã se
revanºeze în faþa Progresului
Segarcea, formaþie care, dupã
acel 1-0 din tur, i-a aplicat
liderului ºi cel de-al doilea eºec
stagional, scor 2-1, sâmbãtã, pe
sinteticul de la Aeroport, în cel
mai tare meci, mãcar prin prima
poziþiilor ocupate în clasament,
din cadrul rundei inaugurale a
acestui an.

Nici a doua clasatã, Metropo-
litan Iºalniþa, nu a obþinut ceva,
cedând cu 1-3 în fieful lui
Danubius Bechet. În schimb, tot
într-un joc din Top 6, campioana
en-titre, Tractorul Cetate, a fãcut
spectacol la Ostroveni, surcla-
sând formaþia gazdã cu 6-1. O
victorie autoritarã a obþinut ºi

DIGI SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

UTA Bãtrâna Doamnã – Metalul Re-
ºiþa / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
FC Voluntari – CSM Iaºi, Astra – FC
Botoºani.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: ASC Corona Braºov – CSM
Bistriþa / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Alaves – Sevilla.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Na-

þionalã: Dinamo – CS Phoenix Galaþi.
DOLCE SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

UTA Bãtrâna Doamnã – Metalul Re-
ºiþa / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
FC Voluntari – CSM Iaºi, Astra – FC

LIGA A IV-A – ETAPA A 16-A

Cârcea pierde din nou cu Segarcea

Clasament
1. Cârcea 40 7. Luceafãrul 19

2. Iºalniþa 38 8. Leamna 13

3. Segarcea 36 9. Calafat 10

4. Bechet 36 10. Dobroteºti 10

5. Cetate 34 11. Preajba 9

6. Ostroveni 21 12. Malu Mare 8

Dunãrea Calafat, 4-0 cu
Ajax Dobroteºti, timp în
care Luceafãrul s-a impus
cu 4-2 la Leamna, iar Malu
Mare ºi Preajba, fapt mai
rar pentru acest eºalon,
au remizat “alb”.

Etapa viitoare, progra-
matã în 11 martie (ora
11:00), propune drept cap
de afiº partida dintre
Tractorul Cetate ºi
Danubius Bechet. În rest,
programul este urmãtorul:
Dobroteºti – Cârcea, Metropoli-
tan Iºalniþa – Leamna, Segarcea –
Ostroveni, Luceafãrul – Malu
Mare, Preajba –Calafat.

Rezultate complete: ªtiinþa
Malu Mare – Arena Bulls Preajba

0-0, Dunãrea Calafat – Ajax
Dobroteºti 4-0, Viitorul Cârcea –
Progresul Segarcea 1-2, Recolta
Ostroveni – Tractorul Cetate 1-6,
ªtiinþa Danubius Bechet –
Metropolitan Iºalniþa 3-1, Unirea
Leamna – Luceafãrul Craiova 2-4.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Botoºani.
DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: ASC Corona Braºov – CSM
Bistriþa / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Alaves – Sevilla.

EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Cursa Paris-

Nisa, în Franþa / 22:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: West Ham
– Chelsea.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania –

2.Bundesliga: Braunschweig – Stut-
tgart.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Voluntari – CSM Iaºi, Astra – FC
Botoºani.
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Cu doar doi jucãtori de 20 de ani
în teren, Burlacu ºi Hreniuc, restul
fiind juniori, satelitul Craiovei a în-
ceput anul cu o victorie, pe „Ex-
tensiv”, în faþa a câteva sute de spec-

CS Universitatea II Craiova -CS Universitatea II Craiova -CS Universitatea II Craiova -CS Universitatea II Craiova -CS Universitatea II Craiova -
ACS ªirineasa 2-1ACS ªirineasa 2-1ACS ªirineasa 2-1ACS ªirineasa 2-1ACS ªirineasa 2-1

Au marcat: Buzan 32, Burlacu 44 – pen. / Rãcãreanu 13.
CS Universitatea II Craiova: Vlad 6 – Vlãdoiu 6, C. Ion 4, Hre-

niuc 5, Borþa 5 – Buzan 7, Enache 6 (50 Þoiu) 5, V. Constantin 6 (71
Hodea) 6 - Bârzan 8 (85 Cr. Frãsineanu), Al. Popescu 7, Burlacu 8.
Antrenor: Corneliu Papurã.

ACS ªirineasa: Teodorescu – Lãzãrescu (36 I. Sãraru), Nicola-
escu, Neacºu, L. Sãraru – Marinescu (61 Marian) – Chiripuº, Rã-
cãreanu, Constantinescu, Horumbã (73 Roºianu) – Tomescu (55
Preda). Antrenor: Gabriel Mangalagiu.

Cartonaºe galbene: Buzan, Ion, Constantin / Spãtaru, Neacºu
(2), Preda.

Cartonaº roºu: Neacºu 64.
Arbitri: Sergiu Anton – Dragoº Radu, Marian Istrate.
Observatori: Viorel Voicu, Petrescu Florin Craioveanu.

Clasamentul seriei C3Clasamentul seriei C3Clasamentul seriei C3Clasamentul seriei C3Clasamentul seriei C3

1. SCM Argeº Piteºti 15 12 3 0 40-7 39
2. FC Voluntari II 15 7 5 3 28-18 26
3. Sporting Roºiori 15 7 3 5 22-19 24
4. Atletic Bradu 15 6 4 5 25-25 22
5. FCM Alexandria 15 6 4 5 15-16 22
6. Flacãra Moreni 15 5 6 4 22-15 21
7. ACSO Filiaºi 15 5 6 4 22-18 21
8. FC Aninoasa 15 4 8 3 17-13 20
9. CS Mioveni II 15 5 4 6 19-23 19
10. Concordia II 15 5 4 6 15-20 19
11. FCSB II Buc. 14 5 3 6 23-28 18
12. Universitatea II 15 4 3 8 19-25 15
13. ACS ªirineasa 15 5 0 10 12-30 15
14. ACS Podari 15 3 4 8 15-28 13
15. ACS Urban Titu 15 2 5 8 19-30 11

Pe terenul unde Universitatea Cra-
iova a jucat asearã cu Gaz Metan, are-
na „Nicolae Dobrin” din Piteºti, CS
Podari n-a putut face faþã liderului se-
riei a 3-a. Echipa antrenatã de Victor
Naicu  a fost învinsã de SCM Piteºti
cu 4-0, într-o altã confruntare din pri-
ma etapã a returului. Pentru formaþia
antrenatã de Nicolae Dicã, atacantul
Cãpãþânã a reuºit o triplã  (8, 20, 52), iar
Nãstãsie a transformat un penalty în
ultimul minut de joc, fazã la care funda-
ºul Podariului, Dina, a fost eliminat.

Podariul a evoluat în formula: Me-
cea – Orban, Dina, Avram, Luicã –
Stancu, Dragomir (77 G. Neacºu),
Cãle (65 Raicea), Ad. Cârstea – Gea-
nimu (46 Cl. ªtefan), Fieraru (85 Veli-
ca). De partea cealaltã, Nicolae Dicã
a folosit echipa: Udeanu – ªandru,
Deaconescu, Cotigã, Anghelina (73
ªerbãnicã) – Panait, Oancea, ªerban
(57 David), Nãstãsie – Cãpãþânã(80
C. Barbu), Albu (65 Stoica).

Despre acest joc, Victor Naicu a
declarat: „ªtiam cã ne aºteaptã un meci
greu. Am întâlnit cea mai bunã echipã
din serie care va ºi promova. Am fost
depãºiþi la toate capitolele. Nu compa-
rãm o comunã cum este Podari, cu un
oraº precum Piteºtiul. Ei au fotbaliºti
cu experienþã care au evoluat în eºa-
loanele superioare, iar noi avem o echi-
pã tnãrã. Am fãcut niºte greºeli indivi-
duale care ne-au costat”. Antrenorul

tatori. Adversarul n-a fost unul cu
pretenþii, ªirineasa fiind o contra-
candidatã a puºtilor lui Cornel Pa-
purã în lupta pentru evitarea retro-
gradãrii. Vâlcenii ºi-au luat din start

poziþii defensive, lãsând iniþiativa sa-
telitului ªtiinþei, care a avut o pose-
sie netã. Numai cã lipsa de experi-
enþã a craiovenilor s-a vãzut în pri-
mul sfert de orã, când oaspeþii au
dat lovitura la o loviturã liberã exe-
cutatã intelingent din margine ºi pe
care Rãcãreanu a deviat-o de pe
„scurt”, surprinzându-l pe Vlad. N-
a fost o loviturã ºi pentru moralul
echipei din Bãnie, care ºi-a intensi-
ficat presiunea ºi a reuºit sã întoar-
cã rezultatul pânã la pauzã. Perico-
lul a venit din benzi, unde cãpitanul
Andrei Burlacu ºi jucãtorul remar-
cat de Gigi Mulþescu în cantona-
mentul din Malta, Radu Bârzan, au

fãcut ce-au vrut cu adversarii, chiar
dacã aceºtia s-au dublat permanent.
Fuleul lui Burlacu l-a ajutat la acþiu-
nea pe stânga în urma cãreia a
„scos” ideal în centrul careului pen-
tru Buzan, apãrut excelent la finali-
zare. Ocaziile gazdelor au adus ºi al
doilea gol, chiar înaintea pauzei.
Vârful Alex Popescu a obþinut pe-
nalty în minutul 44, dupã ce fusese
faultat ºi cu 5 minute mai devreme
în careul advers, dar arbitrul n-a re-
acþionat. Fiindcã la primul ºut coe-
chipierii au pãtruns în careu, Burla-
cu a transformat de 2 ori, la fiecare
execuþie portarul Teodorescu devi-
ind mingea, însã doar spre plasã.

ªi dupã pauzã tot craiovenii au
fost cei care au dominat ºi au ratat
câteva ºanse mari de a-ºi majora
avantajul. Vâlcenii au rãmas în in-
ferioritate, dupã ce Neacºu a în-
casat meritat al doilea galben, dar
paradoxal, ªirineasa a fost mult
mai activã în 9 jucãtori de câmp.
Echipa lui Gabi Mangalagiu a avut
trei mai ocazii de a obþine mãcar
un punct pe „Extensiv”, dar le-a
irosit ºi a plecat cu mâna goalã din
Bãnie. Echipa a doua a Universitã-
þii ia o gurã de oxigen în lupta pen-
tru evitarea retrogradãrii, iar sãp-
tãmâna viitoare joacã în deplasare
cu FCSB 2.
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gazdelor, Nicolae Dicã, a spus: ”A fost
un joc la discreþia noastrã. Pe faza de-
fensivã ne-am descurcat foarte bine ºi
nu le-am dat nici o ºansã celor de la
Podari. Asta trebuie sã fie atitudinea
noastrã pînã cînd vom reuºi sã fim ºi
matematic promovaþi. Mã aºteptam la
o replicã bunã din partea celor de la
Podari, care au încercat sã paseze, sã
construiascã, dar noi am fãcut foarte
bine acel presing avansat”.

Pe Filiaºi au costat-o debutul
ºi finalul de meci

ªi CSO Filiaºi a pierdut tot la patru

goluri diferenþã primul meci din 2017,
susþinut pe terenul artificial de la Chiaj-
na, în compania echipei secunde a
Concordiei. Începutul ºi finalul de meci
i-au costat pe doljeni, care au primit
câte 3 goluri în primele 21 de minute ºi
în ultimele 11 minute. Pãun (7, 21) ºi
Rogoveanu (10, 79 – penalty) au reu-
ºit câte o dublã, iar Cocîrlã (82) ºi Dia-
conu (89) au punctat pe final, în timp
ce pentru formaþia lui Florin ªoavã au
înscris: Fabian Cruºoveanu (27) ºi Ni-
cuºor Neacºu (41). Au evoluat pentru
CSO Filiaºi: Mogoºanu – Ciocârlã,
Lupu, Tereche, Neacºu – Duriþã, Bog-

danovici, Borneci, Cruºoveanu –
Stanca, Bãlan. Au mai intrat: Borhot,
Calu, Papa, Pârvuicã.

Florin ªoavã a declarat despre
acest joc. „Am început foarte prost
ºi am luat trei goluri pe zona centra-
lã, în minutul 25 era 3-0 pentru ad-
versari. Uºor-uºor ne-am revenit, a
marcat Fabian cu capul, apoi a scã-
pat singur cu unul dintre fundaºii
lor de la echipa mare ºi a fost faul-
tat, dar adversarul nu a primit carto-

naºul roºu, ci doar galben. Aici s-a
jucat meciul în opinia mea. Din faza
aia a marcat Neacºu din loviturã li-
berã, a fãcut 3-2, ºi dupã am domi-
nat ºi am jucat foarte bine pânã la
finalul reprizei. A doua parte am con-
trolat-o în totalitate, dar iarãºi am
avut parte de greºeli individuale.
Sunt dezamãgit complet”.

În runda viitoare, CSO Filiaºi joa-
cã pe teren propriu cu liderul seriei,
SCM Piteºti.
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