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- Aleºii noºtri Popescule, fac
averi, îºi fac vile, conturi în
bancã, maºini de fiþe ºi tu zici
cã în Parlament se doarme. actualitate / 6

Polonezul Donald Tusk –
reales preºedinte
al Consiliului European!

Nu s-au fãcut deloc discuþii, pri-
vind poziþia Bucureºtiului, în pro-
blema deloc calmã a prelungirii
mandatului actualului preºedinte-
lui al Consiliului European, Donald
Tusk. Dupã cum se ºtie, Varºovia,
considerând probabil cã postul îi
revine din oficiu, a fãcut insolita
propunere pentru înlocuirea lui
Donald Tusk, fost premier ºi lider
al Platformei Civice, formaþiune
politicã aflatã acum în opoziþie, cu
eurodeputatul Jacek Saryusz Wol-
ski, 68 de ani, fãrã experienþã gu-
vernamentalã, membru PE din
2004 ºi ex-membru al Platformei
Civice exclus de datã recentã.

APIA Dolj invitã
unele primãrii
la mai multã
responsabilitate

Nici nu a debutat bine Cam-
pania de primire a Cererilor
unice de platã pentru anul 2017
cã la nivelul APIA Dolj, pe un
spaþiu administrativ bine deter-
minat, se fac simþite câteva în-
târzieri nejustificate. Acuzatã
fiind instituþia cã nu reuºeºte
sã respecte calendarul de înre-
gistrare a cererilor fermierilor,
în urma unor analize aflãm cu
stupoare cã în majoritatea lo-
calitãþilor procedura este în
tempoul optim, cu excepþia
Centrului local Craiova.

Prof. univ.
dr. Bernard Dan,
Doctor  Honoris Causa
al Universitãþii
din Craiova

Turismul cultural
al Craiovei ºi judeþului
Dolj, intens promovat,
zilele acestea,
la Centrul Multifuncþional

Consilierii jude-
þeni au repartizat
ieri, sumele de la
bugetul de stat –
38,73 milioane de
lei (8,6 milioane de
euro) – cãtre toate
localitãþile Dolju-
lui. Preºedintele
CJ Dolj, Ion Prio-
teasa, a explicat
cã, de acum, toate
cele 111 primãrii
din judeþ îºi vor
putea creiona, în
sfârºit, propriile
bugete, problema
fiind astfel depãºitã
dupã o aº-
teptare de
douã luni. 55555 AC
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Emeric Ienei ºi pe Cristian
Þopescu, decoraþi cu Ordinul
Naþional Steaua României

Preºedintele României, Klaus Io-
hannis, a luat decizia de a-i decora cu
Ordinul Naþional Steaua României în
grad de Cavaler pe Emeric Ienei, antre-
norul care a câºtigat Cupa Campioni-
lor Europeni cu Steaua în 1986 ºi pe
comentatorul Cristian Þopescu, anun-
þã Administraþia Prezidenþialã. Ca jucã-
tor, Emeric Ienei a cucerit trei titluri de
campion al României cu Steaua (1959-
60, 1960-61, 1967-68) ºi patru Cupe ale
României (1962, 1966, 1967, 1969). În
cariera de antrenor, cea mai notabilã
performanþã a lui Emeric Ienei se leagã
de câºtigarea Cupei Campionilor Eu-
ropeni cu Steaua, în 1986, dupã o fina-
lã cu FC Barcelona. Mai mult, Emeric
Ienei are cinci titluri de campion al Ro-
mâniei cu Steaua (1975–76, 1977–78,
1984–85, 1985–86, 1993–94) ºi trei Cupe
ale României (1975–76, 1984–85, 1998–
99). În semn de recunoºtinþã, Klaus
Iohannis l-a decorat prin decret prezi-
denþial cu Ordinul Steaua României în
grad de Cavaler, distincþie primitã ºi
comentatorul Cristian Þopescu.

Vasile Turcu, fostul acþionar
al echipei Dinamo Bucureºti,
a murit

Fostul acþionar al echipei Dinamo
Bucureºti, omul de afaceri Vasile Tur-
cu, a murit, în noaptea de miercuri spre
joi, la Spitalul de Urgenþã Floreasca,
unde fusese internat sãptãmâna tre-
cutã în urma unei tentative de suicid, a
confirmat pentru MEDIAFAX Poliþia
Capitalei. Surse judiciare au declarat
pentru MEDIAFAX cã Vasile Turcu a
decedat în jurul orei 2.00.

Vasile Turcu, în vârstã de 62 de ani,
a ajuns pe 1 martie la Spitalul de Ur-
genþã Floreasca în stare gravã, dupã o
tentativã de sinucidere ce a avut loc în
locuinþa sa din Bucureºti. Reprezen-
tanþi ai Poliþiei Capitalei au declarat cã
Vasile Turcu a lãsat un bilet de adio,
însã nu se cunoaºte conþinutul aces-
tuia. În urma tentativei de suicid a fost
deschis un dosar la Parchetul Capita-
lei, fiind audiate mai multe persoane
apropiate acestuia.

Vasile Turcu a fost un om de afaceri
care deþine grupul de firme Romcon-
struct, iar în 2013, conform Top 300
Capital, avea o avere de 30 de milioane
de euro. În 2001, Vasile Turcu s-a im-
plicat ca finanþator la Dinamo, mai întâi
la secþia de handbal a clubului, iar din
2004 a devenit acþionar la echipa de
fotbal, retrãgându-se în 2011.
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Toþi bugetarii vor avea în sporuri
voucher de vacanþã ºi douã norme
de hranã, a declarat ministrul Muncii
Lia Olguþa Vasilescu. Ea a menþionat
cã draftul legii salarizãrii va fi fãcut
public la finalul lunii martie.

„Toþi bugetarii vor avea în sporuri
voucher de vacanþã ºi douã norme
de hranã. Ce ne asiguram noi cu
aceasta ocazie e cã absolut toatã lu-
mea va avea o distribuþie corectã a
sporurilor, nu se mai întâmplã ca pânã
acum când ºefii luau sporuri foarte
mari faþã de ale angajaþilor. Legea
aceasta e aproape de la zero, proiec-
tul doamnei Rovana Plumb avea o
anvelopã de 42 de miliarde de lei, proiectul nos-
tru e pe 32 de miliarde, proiectul tehnocraþilor
era pe 19 miliarde. În aceste condiþii a trebuit
sã regândim totul aproape de la zero. Desigur,
principii s-au pãstrat de acolo, de exemplu 5%
fond de premiere pe care ordonatorul sã îl aibã
la dispoziþie. La nivelul ordonatorului de credi-
te, însã, nu se va putea merge din total salariza-
re cu mai mult de 30% pentru sporuri. Un poli-
þist care e în strada, sigur cã poate sã primeas-
cã un spor de 70%, dar alt funcþionar care sta
la birou nu va putea primi acelaºi spor, pentru
ca pe medie instituþia va trebui sa se închidã la
30%”, a declarat Lia Olguþa Vasilescu.

“Conform draftului prezentat de Ministerul
Muncii, creºterile medii pentru personalul an-

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a de-
clarat, ieri, cã urmeazã sã schimbe Legea Sã-
nãtãþii, dar momentan nu se ºtie în ce fel, în
schimb, legea vaccinãrii va fi pusã în dezba-
tere publicã în aproximativ o lunã. În conti-
nuare, existã probleme cu achiziþionarea vac-
cinului contra hepatitei B. “Pregãtim o nouã

Secretarul general al ALDE, de-
putatul Damian Florea, a precizat,
ieri, cã, în mod realist, Congresul
ALDE poate fi organizat cel mai
devreme la sfârºitul verii, el arãtând
cã este necesarã, mai întâi, organi-
zarea de alegeri în organizaþiile ju-
deþene, proces care ar putea dura
câteva luni. „Am avut discuþii cu
colegi din întreaga þarã despre mo-
dul în care congresul ALDE se poate
organiza (...) Le-am spus ºi lor, re-
alist, cã cel mai devreme putem or-
ganiza Congresul partidului la sfâr-

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii: Toþi bugetarii vor
avea în sporuri voucher de vacanþã ºi douã norme de hranã

gajat în învãþãmânt vor fi de aproximativ 56%.
Vor fi majorãri etapizate pânã în 2021. Dacã un
dascãl câºtigã astãzi, de exemplu, 2.000 de lei,
în 2021 acest venit ar trebui sã fie de cel puþin
3.500 de lei salariu brut. E bine cã unitãþile de
învãþãmânt vor avea la dispoziþie 5% pentru
fondul de premiere a profesorilor merituoºi”, a
declarat Marius Nistor, preºedintele executiv al
Federaþiei „Spiru Haret“, dupã negocieri. “O altã
noutate e cea legatã de traseul banilor, propu-
nerea care s-a fãcut e ca banii pentru sporuri sã
nu mai treacã prin consiliile locale, ci sã mear-
gã direct la ºcoli”, a completat Simion Hãnces-
cu, preºedintele Federaþiei Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt.

“Pentru învãþãmântul superior ne-am dorit o

poziþie cât mai bunã în grila de sa-
larizare. Ne-am dorit un spor de
performanþã academicã pentru cei
care fac performanþã academica, în
jur de 10-15%. Ne-a mulþumit cã
asistentul universitar a fost ridicat
consistent, spre 3.000 de lei pentru
debutant, iar dupã un an se duce
spre 3.400-3.500 de lei. Aºadar, de
la 2.300 de lei cât e azi, ar urma sã
ajungã la 3.500 de lei. Nu e bãtut în
cuie, pentru cã ne mai vedem sãp-
tãmâna viitoare, marþi sau miercuri,
sã facem grila mulþumitoare pentru
noi. Ne-am dori ca raportul dintre
salariul cel mai mare, profesorul uni-

versitar care iese la pensie, ºi debutant sã fie
undeva la 3 – 3,5, cât ar fi normal”, a declarat
Anton Hader, preºedintele Federaþiei Naþionale
Sindicale Alma Mater

Negocierile vor continua ºi cu alte sindicate.
Ministrul Muncii a anunþat cã se vor stabili gru-
puri de lucru ºi sãptãmâna urmãtoare, draftul de
lege urmând sã fie fãcut public la finalul lunii
martie. La începutul sãptãmânii au avut loc dis-
cuþii cu sindicatele MAI ºi cu cele din sãnãtate.
Potrivit proiectului prezentat luni sindicatelor din
Ministerul de Interne, creºterile salariale se vor
face gradual pânã în anul 2021, cea mai mare
majorare fiind pentru gradul de soldat din MApN,
de 267%, în timp ce la MAI, creºterea cea mai
mare va fi la funcþia de plutonier major, de 126%.

Congresul ALDE poate fi organizat cel mai devreme
la sfârºitul verii. Partidul îºi alege conducere unicã

ºitul verii. Deºi existã opþiuni diferi-
te în partid în acest moment, nu
putem sã ignorãm principiile demo-
cratice elementare pe care ALDE,
în calitate de partid liberal, este obli-
gat sã le respecte”, a precizat Da-
mian Florea într-o declaraþie de pre-
sã remisã ieri MEDIAFAX.

El a arãtat cã, în baza prevederi-
lor statutare, este normal sã fie or-
ganizate alegeri mai întâi la nivelul
organizaþiilor judeþene ºi, la finalul
acestui proces care poate sã dure-
ze câteva luni, sã fie organizat Con-

gresul partidului care va alege o
conducere unicã. „A promova as-
tãzi alegeri de la vârf cãtre baza par-
tidului înseamnã a ne contrazice
propriile principii, propriile elemen-
te doctrinare pe care le-am agreat
la formarea ALDE. (...) Þin foarte
mult la proiectul ãsta, fiind cel care
am depus actele de constituire ale
ALDE la Tribunal. ªi aº fi dezamã-
git ca ALDE de astãzi sã uite ce ne-
am asumat cu toþii atunci când s-a
nãscut juridic acest partid”, a adã-
ugat Damian Florea.

El a arãtat cã nu înþelege graba
privind organizarea unui Congres.
„Îmi amintesc cum în 2015 ºi 2016,
fiind alãturi de cei doi co-preºedinþi
în þarã, domnul Tãriceanu vorbea
despre importanþa selecþiilor fãcute
prin alegeri directe, nu prin interme-
diari, nu prin delegaþi la conferinþele
locale. ªi cã pentru a avea legitimita-
te, toþi membrii trebuie sã voteze. Ori
asta cred cã trebuie sã se întâmple
ºi acum cu Congresul ALDE. Eu nu
înþeleg graba aceasta”, a conchis se-
cretarul general al ALDE.

Florian Bodog, Ministrul Sãnãtãþii: O lege a vaccinãrii, în aproximativ o lunã
lege a sãnãtãþii pânã la sfârºitul acestui an.
Ne dorim o lege cât se poate de clarã ºi
fãrã norme de aplicare, conceputã ca un
Codex de legi ale sãnãtãþii ºi nu o lege care
sã grupeze toate problemele din sãnãtate”,
a declarat Florian Bodog.

Acesta se pregãteºte sã punã în dezba-
tere publicã ºi o nouã lege a vaccinãrii, în
aproximativ o lunã. Acest lucru a fost în-
târziat din cauza lipsei vaccinurilor hexa-
valent, tertravalent ºi de hepatitã B.

“Pentru vaccinul tetravalent s-a semnat
ºi au ºi intrat cantitãþile, pentru hexavalent
este semnat contractul. Procedura a fost fi-
nalizatã. Pentru hepatitã B, avem în conti-
nuare aceeaºi problemã. Dupã cum ºtiþi, am
activat un mecanism european pentru a achi-

ziþiona vaccinul de hepatitã B, am primit un
rãspuns din Norvegia ºi în momentul de faþã,
specialiºtii din DSP au luat legãtura cu omolo-
gii de acolo ºi vedem în ce condiþii îl putem
aduce. Dupã cum ºtiþi, existã douã drafturi cu
legea vaccinãrii care au fost îmbunãtãþite mai
mult sau mai puþin, drafturi pe care le voi tri-

mite în dezbatere publicã ca proiecte de act
normativ promovat de Guvern. Ele vor merge
în dezbatere la Parlament, însã m-am ferit pânã
la momentul de faþã sã dau drumul acestor
legi din cauza faptului cã nu avem aceste va-
cinuri”, a explicat Florian Bodog.

Vaccinul pneumococic va intra pe piaþa din
România, dupã mai multe amânãri. “Se in-
troduce, de anul acesta, un nou vaccin, este
vorba despre vaccinul pneumococic care se
face peste tot în Europa, doar în România,
nu. El a fost introdus în schema de vaccina-
re, însã nu au fost asigurate fonduri pentru
achiziþionarea vaccinului ºi în sãptãmânile
viitoare vom demara procedurile ºi vom achi-
ziþiona acest vaccin”, a adãugat ministrul
Sãnãtãþii.

Ultima datã, legea vaccinãrii a fost pusã în
dezbatere publicã în luna decembrie a anului
trecut, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.
Atunci, respectiva lege a fost întoarsã în mi-
nister de cãtre Dacian Cioloº, fostul premier,
din cauza sancþiunilor pe care le prevedea pen-
tru pãrinþii care refuzau vaccinarea copiilor.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu s-au fãcut deloc discuþii, privind
poziþia Bucureºtiului, în problema de-
loc calmã a prelungirii mandatului ac-
tualului preºedintelui al Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk. Dupã cum se
ºtie, Varºovia, considerând probabil cã
postul îi revine din oficiu, a fãcut inso-
lita propunere pentru înlocuirea lui Do-
nald Tusk, fost premier ºi lider al Plat-
formei Civice, formaþiune politicã afla-
tã acum în opoziþie, cu eurodeputatul
Jacek Saryusz Wolski, 68 de ani, fãrã
experienþã guvernamentalã, membru PE
din 2004 ºi ex-membru al Platformei
Civice exclus de datã recentã. Toate
acestea se ºtiu, aºa cum se cunoaºte ºi
faptul cã Jaroslaw Kaczynski, liderul
partidului de guvernãmânt Dreptate ºi
Justiþie (PiS), rãmâne obsedat de Do-

nald Tusk, pe care îl acuzã a fi „moral-
mente responsabil” de moartea fratelui
sãu geamãn, Lech Kaczynski, împreu-
nã cu soþia ºi alþi oficiali polonezi, în
catastrofa aerianã de acum ºapte ani (10
aprilie), de lângã Smolensk, în Rusia,
unde urmau sã participe la comemorarea
a 70 de ani de la masacrul de la Katyn.
Tusk mai este acuzat de a fi susþinut pro-
iecte ºi decizii care sunt împotriva inte-
reselor statului polonez. Situaþia crea-
tã, într-un context delicat cum este cel
actual, a ieºit de sub camuflaj: excep-
tând „grupul de la Viºegrad”, restul þã-
rilor europene, excluzând nereperate
defecþiuni, nu aveau în intenþie a pãrãsi
recomandarea de a-l vota pe Donald
Tusk pentru un mandat de încã doi ani
ºi jumãtate. Polonia, a ºasea þarã ca

populaþie din UE, rãmâne însã privitã cu
maturitate la Bruxelles, unde se ºtie cã
a fi polonez este una din cele mai pu-
ternice ºi mai respectate formule de
identitate între naþiunile Europei. ªi asta
trebuie reþinut. Polonia a sesizat mereu
vocaþia de dominaþie a puterilor conti-
nentale. De o bunã bucatã de vreme dis-
cuþiile dintre guvernul conservator de
la Varºovia, cu nu puþine excentricitãþi,
ºi autoritãþile bruxeleze, sunt într-un
punct mort. Întreaga poveste cu înlo-
cuirea preºedintelui Tribunalului Con-
stituþional de la Varºovia, din decembrie
anul trecut, a trecut în uitare, chiar
dacã, nu demult, vicepreºedintele Co-
misiei Europene, Jyrki Katainen, a ame-
ninþat Varºovia cu suspendarea dreptu-
lui de vot în Consiliul European, o ame-

ninþare, de altfel, cvasi-inoperantã. Izo-
larea ºi radicalizarea Poloniei, în sânul
UE, nu este de dorit ºi în urmã cu o
lunã cancelarul german, Angela Merkel,
s-a deplasat la Varºovia, pentru a-i ex-
pune premierului polonez „îngrijorarea
sa privind derapajele statului de drept”
ºi alte lucruri de factura aceasta. Fran-
cois Hollande, la rândul sãu, a spus cã
nu participã la evicþiunea actualului pre-
ºedinte al Consiliului European. Cum a
votat Bucureºtiul, probabil cã vom afla
în cursul zilei de astãzi, dar mai mult ca
sigur nu alãturi de „grupul de la Viºegrad”
cum i-ar fi stat bine. Din atâtea ºi atâtea
motive. De o supã caldã, de o nuntã poli-
ticã, de un parastas nu se punea nici din
partea cealaltã, pentru care probãm un
amor tomnatic, platonic, ºi atât.

Manifestãrile expoziþionale sunt
organizate de PS Multiservices, cu
sprijinul Primãriei Municipiului
Craiova, Consiliul Judeþean Dolj,
Consiliul Judeþean Gorj ºi Consi-
liul Judeþean Vâlcea, al Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dolj ºi nu în
ultimul rând, cu susþinerea Centru-
lui Multifuncþional Craiova. Parte-
nerul principal al celor douã eve-
nimente este Selgros România –
“Club pentru profesioniºti ºi pasi-
onaþi. De bunãtãþuri“.

Horeca Expo Oltenia este o ex-
poziþie dedicatã furnizorilor de
echipamente, produse, accesorii ºi
servicii care sunt folosite în aceastã
industrie, de la alimente, bãuturi,
echipamente, mobilier, articole tex-
tile la utilaje ºi software, dar ºi
hotelurilor, restaurantelor, baruri-
lor, cafenelelor ºi bucãtarilor pro-

Timp de trei zile, începând de astãzi, în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova se va desfãºura cel mai
mare eveniment expoziþional din Oltenia dedicat indus-

triei turismului – cea de-a II-a ediþie a Târgului de
Turism al Olteniei. Tot astãzi se deschide  în premierã

ºi Horeca Expo Oltenia – expoziþie de echipamente,
mobilier ºi dotãri pentru hoteluri ºi restaurante.

fesioniºti. Cele douã evenimente
reunesc preponderent expozanþi
din regiunea Olteniei, dar nu vor
lipsi nici expozanþi din restul þãrii
ºi din strãinãtate.

„Ne-am propus ca prin organi-
zarea acestor manifestãri sã promo-
vãm Târgul de Turism al Olteniei ºi
Horeca Expo Oltenia ca ºi eveni-
mente de referinþã în domeniu, atât
pentru regiunea Olteniei, cât ºi pen-
tru regiunile învecinate. Adicã, sã
promovarea turismul autohton pe
plan internaþional, sã atragerea cu
o multitudine de oferte speciale,
promoþii, tombole a unui numãr cât
mai mare de persoane care intenþi-
oneazã sã îºi planifice sau sã îºi
achiziþioneze vacanþa; sã atragã un
numãr cât mai mare de expozanþi
din domeniul turismului ºi domenii
conexe acestei industrii. Totodatã

urmãrim crearea de locuri de mun-
cã în industria turismului ºi indus-
tria HORECA”, a subliniat Nicoleta
Pãtru, reprezentant PS Multiservi-
ces, miercuri, în cadrul conferinþei
de presã.

Bursã pentru un student craiovean
Companiile prezente la târg vor

delecta vizitatorii cu tombole, pre-
mii, vouchere ºi oferte early boo-
king cu reduceri semnificative. Nu
vor lipsi prezentãri de destinaþii ºi
locaþii nou deschise, degustãri spe-
cifice anumitor zone turistice, de-
monstraþii ale artiºtilor ºi meºteri-
lor populari, dar ºi momente artis-
tice care sã trezeascã interesul
pentru anumite destinaþii. «De ase-
menea, pentru a spori numãrul de

vizitatori, în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã va fi pus la dispoziþia vi-
zitatorilor, transport tur - retur,
gratuit, la fiecare orã,  din zona
centralã a oraºului (staþia Teatrul
Naþional “Marin Sorescu”)  pânã
la locul de desfãºurare a evenimen-
tului», a mai spus organizatorul
evenimentului.

Respectând tradiþia de la prima
ediþie, organizatorul Târgului de
Turism al Olteniei va acorda o bur-
sã de merit pentru o perioadã de
un an, celui mai performant stu-
dent din cadrul Facultãþii de Eco-

nomie ºi Administrarea Afacerilor. 
Competiþia în cadrul cãreia s-a
obþinut bursa a constat în realiza-
rea unui scurt film care sã prezin-
te obiectivele de interes turistic din
Centrul Craiovei, cu precãdere din
Centrul Vechi. Acesta se putea re-
aliza în limba românã sau în limba
englezã, organizatorii Târgului de
Turism dorind sã îl utilizeze pen-
tru promovarea imaginii turistice
a Craiovei ºi cãtre turiºtii strãini.-
 Câºtigãtoarea a fost desemnatã de
o comisie a facultãþii ºi se numeº-
te Mãdãlina Maria Dodoc.

Vineri, 10 martie
10.00-19.00: Program acces vizitare târg
10.30-10.50, scena târgului: Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”

(CJ GORJ)
11.00- 11.30: Deschidere Oficialã
11.30-12.00: Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”
12.00-12.30, scena târgului: Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”

(CJ GORJ)
12.30-12.45: Ansamblul de la Coseºti-Vâlcea ( CJ Vâlcea)
12.45-13.00: Ansamblul “Brâuleþul” Podari
13.00-13.20: Ansamblul de dansatori Dãbuleni
13.20-13.30: Ansamblul “Brâuleþul” Podari
13.40-14.00 : Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
14.00-14.30: Ansamblul de la Coseºti-Vâlcea (CJ Vâlcea)

Sâmbãtã, 11 martie
10.00-19.00: Program  acces  vizitare târg
11.30-12.00: ªcoala Popularã de Artã Târgu Jiu
12.00-12.30: Grupul vocal al Palatului Copiilor Craiova “ Muguraºi de Jiuleþ”
12.30-13.00: ªcoala Popularã de Artã Târgu Jiu
13.00-13.30 : Ansamblul Popular Bârca
14.00-14.30: Evenimente Ideale

Duminicã, 12 martie
10.00-16.00: Program  acces vizitare târg
12.00-12.30: Ansamblul Maglavit
Evenimente Ideale

Târguri ºi expoziþii pentru promovarea
turismului în Oltenia
Târguri ºi expoziþii pentru promovarea
turismului în Oltenia
Târguri ºi expoziþii pentru promovarea
turismului în Oltenia
Târguri ºi expoziþii pentru promovarea
turismului în Oltenia
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Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj, sub
coordonarea procurorului desem-
nat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au prins,
miercuri, 31 august 2016, pe Ste-
lian Smãdoi, de 54 de ani, din mu-
nicipiul Calafat, în timp ce îi ofe-
rea 2.000 de lei agentului Valentin

Doljean condamnat definitiv pentru dare de mitãDoljean condamnat definitiv pentru dare de mitãDoljean condamnat definitiv pentru dare de mitãDoljean condamnat definitiv pentru dare de mitãDoljean condamnat definitiv pentru dare de mitã
Bãrbatul de 54 de ani, din municipiul Ca-

lafat, prins în timp ce îi oferea unui agent
de la Secþia 3 Poliþie Craiova 2.000 de lei
ºpagã, dupã ce fusese depistat cu marfã
fãrã documente de provenienþã ºi cu un au-
tovehicul ce avea RCA-ul expirat, a fost
condamnat definitiv. Hotãrârea a fost lua-

Agentul principal de poliþie
Valentin Pîrvuleþu, de 34 de
ani, îºi desfãºoarã activitatea
la Compartimentul Siguranþã
Publicã ºi Patrulare din cadrul
Secþiei 3 Poliþiei, acesta fiind
recrutat din sursã externã în
anul 2006, ºi trimis la Postul
de Poliþie Coþofenii din Dos.
Aceasta a fost a doua oarã
când poliþistul a refuzat mitã,
dupã ce, în anul 2011, doi
conducãtori auto i-au oferit
suma de 2.000 lei pentru a nu
le întocmi dosar penal pentru
conducerea unui autoturism
neînmatriculat, bani pe care i-
a refuzat anunþând conducerea
IPJ Dolj ºi Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj.

Pîrvuleþu, de 34 de ani, de la Sec-
þia 3 Poliþie Craiova, pentru a nu
lua mãsurile legale faþã de el. Asta
dupã ce, marþi, 30 august 2016,
seara, un echipaj de siguranþã pu-
blicã al Secþiei 3 Poliþie a oprit pen-
tru control o autoutilitarã, condu-
sã de Ionuþ V. (33 de ani), din Po-
iana Mare, în care se afla ºi pro-

prietarul acesteia, Stelian Smãdoi
(54 de ani), din Calafat. Oamenii
legii i-au cerut documentele, bãr-
batul le-a înmânat poliþiºtilor un plic
cu mai multe documente ºi banc-
note de 100 lei, însã aceºtia i-au
restituit plicul bãrbatului ºi i-au
specificat ce documente trebuie
prezentate. Întrucât nu le avea,
poliþiºtii i-au condus pe cei doi dol-
jeni la sediul secþiei, anunþând con-
ducerea Inspectoratului Judeþean
de Poliþie ºi apoi pe ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj cu
privire la intenþiile proprietarului
vehiculului.

Flagrant în stradã
Agent principal de poliþie Pîrvu-

leþu Valentin l-a sancþionat pe con-
ducãtorul auto cu amendã de 1.000
lei pentru lipsã asigurare auto, re-

þinând ºi plãcuþele de înmatricula-
re ºi a certificatului maºinii. Ste-
lian Smãdoi le-a declarat poliþiºti-
lor cã se va întoarce în cursul zilei
de miercuri (31 august) la Poliþie
pentru a prezenta documentele jus-
tificative ale mãrfii, solicitând ºi
numãrul de telefon personal al
agentului principal Pîrvuleþu Valen-
tin. Doljeanul l-a sunat pe poliþist
ºi i-a cerut sã se întâlneascã în afa-
ra secþiei de poliþie, undeva în apro-
pierea Pieþei din Valea Roºie, unde
s-a realizat ºi prinderea în flagrant,
Smãdoi fiind prins în timp ce îi
oferea agentului de poliþie suma de
2.000 lei. 

Bãrbatul de 54 de ani a fost con-
dus la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, unde a fost au-
diat ºi reþinut pe 24 de ore, în baza
ordonanþei emise de procuror, pen-

tru comiterea infracþiunii de dare
de mitã. Pe 1 septembrie a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile, însã instanþa l-a pla-
sat în arest la domiciliu, mãsurã
rãmasã definitivã pe 6 septembrie
la Curtea de Apel Craiova.

Bãrbatul a recunoscut comite-
rea faptei în faþa judecãtorilor ºi a
cerut sã beneficieze de reducerea
cu o treime a limitelor de pedeap-
sã, astfel cã, pe 14 decembrie
2016, magistraþii Tribunalului Dolj
au pronunþat sentinþa. Stelian Smã-
doi a fost condamnat la 2 ani ºi 6
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
3 ani ºi 60 de zile de muncã în fo-
losul comunitãþii.

Atât procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, cât ºi
inculpatul au declarat apel, solu-
þionat miercuri, 8 martie a.c., de
Curtea de Apel Craiova. Instanþa
a respins apelul lui Smãdoi ºi a
admis apelul procurorilor, însã a
menþinut aceeaºi pedeapsã: „Ad-
mite apelul Parchetului. Respin-
ge apelul inculpatului, ca nefon-
dat. Condamnã pe inc. Smãdoi
Stelian la pedeapsa de 2 ani ºi 6
luni (doi ani ºi 6 luni) închisoa-
re. Menþine aplicarea pedepselor
complementarã ºi accesorie. Dis-
pune suspendarea sub suprave-
ghere a executãrii pedepsei, cu
menþinerea obligaþiilor ºi mãsu-
rilor de supraveghere dispuse de
prima instanþã. Definitivã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. 

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

tã miercuri, 8 martie a.c., de Curtea de
Apel Craiova, instanþã care a menþinut pe-
deapsa primitã de inculpat la Tribunalul
Dolj, de 2 ani ºi 6 luni închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încerca-
re de 3 ani ºi 60 de zile de muncã în folosul
Primãriei Calafat.

Reamintim cã, pe 12 ianuarie
a.c., poliþiºtii Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, au efectuat 34 de per-
cheziþii, în Craiova ºi alte locali-
tãþi din judeþul Dolj (între care
Cârcea ºi Iºalniþa), la locuinþele
unor persoane bãnuite de trafic
de droguri de mare risc ºi con-
stituirea unui grup infracþional
organizat. Nu mai puþin de 30 de
mandate de aducere au fost puse
în executare, persoanele depistate
fiind conduse la audieri, în vede-

TTTTTraficanþii de droguri coordonaþiraficanþii de droguri coordonaþiraficanþii de droguri coordonaþiraficanþii de droguri coordonaþiraficanþii de droguri coordonaþi
de Andrei Lazãrde Andrei Lazãrde Andrei Lazãrde Andrei Lazãrde Andrei Lazãr, plasaþi, plasaþi, plasaþi, plasaþi, plasaþi
sub control judiciarsub control judiciarsub control judiciarsub control judiciarsub control judiciar

Cei nouã doljeni, între care se aflã ºi An-
drei Lazãr, fiul judecãtoarei Liliana Lazãr,
care a activat la Secþia Civilã a Judecãtoriei
Craiova, în prezent fiind la Judecãtoria Man-
galia, ajunºi dupã gratii în ianuarie pentru
trafic de droguri, au fost plasaþi sub control
judiciar pentru 60 de zile. Judecãtorii Tribu-
nalului Dolj au respins, miercuri, 8 martie

rea dispunerii mãsurilor legale.
Între cei „sãltaþi” de oamenii le-

gii a fost ºi Andrei Lazãr, fiul ju-
decãtoarei Liliana Lazãr, care a
activat la Secþia Civilã a Judecã-
toriei Craiova pânã în octombrie
2010, în prezent fiind la Judecã-
toria Mangalia. „Persoanele în
cauzã sunt cercetate sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de con-
stituirea unui grup infracþional
organizat ºi trafic de droguri de
mare risc. Gruparea infracþiona-
lã ar fi efectuat trafic de droguri
de risc ºi de mare risc, cannabis
ºi comprimate MDMA. Acþiunea

a beneficiat de suportul de
specialitate al Direcþiei Operaþi-
uni Speciale a Poliþiei Române ºi
al S.R.I”, au comunicat, la mo-
mentul respectiv, reprezentanþii
Inspectoratului General al Poliþiei
Române (IGPR).

Nu mai puþin de 13 persoane
au fost reþinute pentru 24 de ore
la finalul audierilor, iar nouã din-
tre ele au fost arestate preventiv:
Lazãr Andrei, Ioan Valentin Cos-
tinel, Stan Costinel Cristi, Stan
Gheorghe, Drãgan Raul Cristian,
Mitru Cezar Lovin, Cojocaru Cor-
nel George, Cioc Andrei ºi Berea-

nu Bogdan Alexandru. Pe 6 fe-
bruarie a.c., magistraþii de la Tri-
bunalul Dolj au prelungit aresta-
rea preventivã a celor nouã incul-
paþi, însã miercuri, 8 martie a.c.,
la expirarea celor 30 de zile, ace-
eaºi instanþã a decis sã-i plaseze
sub control judiciar pentru 60 de
zile, respingând propunerea pro-
curorilor DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova de prelungire a
arestãrii preventive:

 „Respinge propunerea de pre-
lungire a mãsurii arestãrii pre-
ventive faþã de inculpaþii Lazãr

Andrei, Ioan Valentin Costinel,
Stan Gheorghe, Stan Costinel
Cristi, Drãgan Raul Cristian, Mi-
tru Cezar Lovin, Cojocaru Cor-
nel George, Cioc Andrei, Berea-
nu Bogdan Alexandru”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instan-
þei. Întrucât a primit mandat de
arestare preventivã ºi în dosarul
în care este judecat pentru tulbu-
rarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
port sau folosire fãrã drept de
obiecte periculoase, aflat pe rolul
Judecãtoriei Craiova, Andrei La-
zãr rãmâne în arestul IPJ Dolj.

a.c., propunerea procurorilor DIICOT Cra-
iova de prelungire a arestãrii preventive a
inculpaþilor, hotãrârea putând fi contestatã
la Curtea de Apel Craiova. Andrei Lazãr rã-
mâne, însã, dupã gratii, întrucât a fost arestat
preventiv ºi în dosarul scandalului de la Casa
Studenþilor, cauzã aflatã pe rolul Judecãto-
riei Craiova, cu termen pe 23 martie.
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În raportul care însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre se precizeazã cã
repartizarea banilor cãtre comune
s-a fãcut pe baza cererilor pe care
primãriile din teritoriu le-au înain-
tat cãtre Consiliului Judeþean Dolj.

„Avem astãzi (n.r. – ieri) o
ºedinþã extraordinarã ºi caracte-
rul sãu extraordinar este dat de
faptul cã elementul principal este
timpul. Am dorit sã facem aceas-
tã ºedinþã pentru cã, dupã cum

România are unul dintre cele mai
ridicate niveluri ale sãrãciei în Uni-
unea Europeanã, 42% din popula-
þie având risc de sãrãcie ºi exclu-
ziune socialã, situaþie care apare în
principal în mediul rural (jumãtate
din totalul populaþiei), unde riscul
sãrãciei este 3 ori mai mare com-
parativ cu mediul urban. Datele din
2014 aratã cã în Regiunea de Sud-
Vest (Oltenia) 42,8% din populaþie
se aflã în risc de sãrãcie ºi exclu-
ziune socialã, comparativ cu me-
dia UE de 24,4 %.

Pe o tendinþã de scãdere în ge-
neral în decursul ultimelor douã
decenii, mortalitatea maternã în
România încã se ridicã la 11,4
00‰ nãscuþi vii în 2012, mai mult
decât dublu faþã de media UE-27,
de trei ori mai mare decât în Slo-
vacia, Slovenia ºi Bulgaria, aproa-
pe ºase ori mai mare decât în Ita-
lia ºi Spania ºi de aproape zece ori
mai mare decât în Austria ºi Polo-
nia. Cauzele principale ale ratei ri-
dicate a mortalitãþii materne sunt
legate de risc obstetrical direct
(46%), risc obstetrical indirect
(29%) ºi avorturi (25%).

Risc mai mare în mediul rural
În acelaºi timp, ratele mortali-

tãþii materne obstetricale directe
ºi indirecte au fost mai mari în
zonele rurale în 2012, ca urmare

Rata mortalitãþii materne în Dolj,Rata mortalitãþii materne în Dolj,Rata mortalitãþii materne în Dolj,Rata mortalitãþii materne în Dolj,Rata mortalitãþii materne în Dolj,
de patru ori mai mare faþã de media naþionalãde patru ori mai mare faþã de media naþionalãde patru ori mai mare faþã de media naþionalãde patru ori mai mare faþã de media naþionalãde patru ori mai mare faþã de media naþionalã

În judeþul Dolj, în 2013, rata mortalitãþii ma-
terne a fost de patru ori mai mare faþã de me-
dia naþionalã, 50,0 ‰00 nãscuþi vii faþã de 12
‰00  nãscuþi vii. În aceste condiþii, World Vi-
sion desfãºoarã un program – „Mame pentru
Viaþã. Viaþã pentru mame” – ce se adreseazã
unui numãr de 15.000 de femei din 30 de co-
munitãþi vulnerabile, în trei judeþe – Dolj,
Vaslui ºi Vâlcea, cu obiectivul de a crea un

model de succes pentru reducerea cazurilor de
mortalitate maternã, prin prevenirea sarcini-
lor nedorite ºi prin susþinerea accesului la ser-
vicii medicale de calitate pentru sarcinile do-
rite. Intervenþiile din cele 30 de comunitãþi –
selectate pe baza ratei sãrãciei ºi a ratei mor-
talitãþii materne – au ca scop îmbunãtãþirea
competenþelor cadrelor medicale, prin servi-
cii medicale integrate, pre ºi post natale.

a discrepanþei în furnizarea de
servicii, recunoaºterea ºi gestio-
narea sarcinilor cu risc în mod
neadecvat, programe de forma-
re ºi a aptitudinilor clinice ale
furnizorilor de servicii medicale
comunitare prea puþin adecvate
situaþiilor complexe de gestiona-
re a sarcinilor cu risc. Ca o con-
secinþã, 1 din 3 decese cauzate
de risc obstetrical în mediul ru-
ral nu a fost monitorizat de cãtre
un medic înainte de data dece-
sului. Datele disponibile indicã o
lipsã de îngrijire medicalã în tim-
pul sarcinii, în special pentru fe-
meile vulnerabile: în 2012, mai

mult de 30% dintre femeile gra-
vide au fost observate de un me-
dic numai dupã primul trimestru
de sarcinã ºi 6,2% nu au fost ob-
servate de un medic pânã la naº-
tere, majoritatea acestor femei
aflându-se în zonele rurale.

Dezbatere
la Palatul Parlamentului

În proiectul „Mame pentru
Viaþã. Viaþã pentru mame” sunt
desfãºurate campanii educaþiona-
le, este facilitatã legãtura femei-
lor cu cadrele medicale ºi sunt
folosite, într-un mod inovator ºi
adaptat acestor comunitãþi, di-

verse soluþii tehnologice. 225 de
furnizori de servicii medicale din
aceste judeþe, dar ºi primãriile lo-
cale sunt incluºi în proiect, par-
ticipând la crearea unui model
sustenabil de oferire a unor ser-
vicii integrate, adaptate nevoilor
grupului-þintã

Pe 8 martie, Ziua Internaþionalã
a Femeii a fost marcatã la Palatul
Parlamentului prin dezbaterea
„Respect Mama, respect viaþa!”,
care a avut ca principalã temã sã-
nãtatea mamei ca o garanþie a sã-
nãtãþii generaþiei viitoare. Dezba-
terea, organizatã cu sprijinul Fun-
daþiei World Vision, în cadrul pro-
iectului „Mame pentru viaþa. Via-
þa pentru mame”,  a fost gãzduitã
de Comisia de Sãnãtate Publicã din
Senat ºi Comisia de Sãnãtate ºi
Familie din Camera Deputaþilor.

Au fost  abordate  teme de ac-
tualitate legate asistenþa integra-
tã, completã ºi competentã a gra-
videi ca o condiþie imperativã
pentru reducerea mortalitãþii ma-

terne ºi neonatale în România, în
contextul în care mortalitatea
maternã ºi neonatalã se aflã în
topul statisticilor europene si
numãrul sarcinilor la minore ca
ºi procentul femeilor care nu
ajung la medic pânã la naºtere a
crescut vertiginos.

În  2015 s-au  înregistrat ofi-
cial, în România, conform Insti-
tutului Naþional de Statisticã
201.023 nãscuþi vii – 19.474 (1
din 10) din aceºti nou-nãscuþi
aveau mame adolescente sub 19
ani; 700 mãmici nu împliniserã 15
ani la data la care au dat naºtere
unui alt copil; 70.447 de avorturi
au fost raportate oficial în 2015.
Din acestea, 6.431 avorturi la ado-
lescente între 15-19 ani; 38.861
de femei nu au ajuns niciodatã la
medic pânã la naºtere, adicã una
din cinci. Numãrul femeilor care
nu îºi permit sau nu au educaþia
sa meargã la medic a crescut alar-
mant si în mediul urban.

RADU ILICEANU

Localitãþile din Dolj,Localitãþile din Dolj,Localitãþile din Dolj,Localitãþile din Dolj,Localitãþile din Dolj,
liber la bugete!liber la bugete!liber la bugete!liber la bugete!liber la bugete!

Consilierii judeþeni au re-
partizat ieri, sumele de la
bugetul de stat – 38,73 mili-
oane de lei (8,6 milioane de
euro) – cãtre toate localitã-
þile Doljului. Preºedintele
CJ Dolj, Ion Prioteasa, a ex-
plicat cã, de acum, toate cele
111 primãrii din judeþ îºi vor
putea creiona, în sfârºit, pro-
priile bugete, problema fiind
astfel depãºitã dupã o aºtep-
tare de douã luni.

ºtiþi, bugetul ºi banii cei mai mulþi
sunt împãrþiþi de cãtre Direcþia
Finanþelor Publice. Practic, din cei
73% din care banii care trebuie
sã ajungã la cele 111 localitãþi ºi la
Consiliul Judeþean, noi împãrþim
circa 20%. Facem acest lucru
acum cu celeritate pentru cã, în
perioada urmãtoare, primãriile tre-
buie sã afiºeze bugetele”, a expli-
cat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

Sumele provin de la bugetul de
stat, fiind alocate prin Direcþia Fi-
nanþelor Publice Dolj, ºi reprezin-
tã cote defalcate din impozitul pe
venit – 16,56 milioane de lei ºi
sume defalcate din taxa pe valoare
adãugatã pentru echilibrarea buge-
telor locale – 11,24 milioane de lei.

Conform proiectului de hotãrâ-
re, din aceºti bani se vor putea
achita arieratele provenite din ne-
plata cheltuielilor de funcþionare ºi/
sau de capital, în ordinea cronolo-
gicã a vechimii lor; se pot rambursa
împrumuturile contractate pe Or-
donanþele 2/2015, 46/2015 ºi 8/

2016; se pot susþine programele de
dezvoltare localã ºi proiectele de
infrastructurã care necesitã cofi-
nanþare localã.

Liberalii ºi lista celor trei drumuri
Strict pentru finanþarea chel-

tuielilor privind drumurile jude-
þene ºi comunale a fost reparti-
zatã, tot ieri, o sumã de 10,91
milioane de lei (defalcatã din taxa
pe valoare adãugatã).

Consilierul judeþean PNL, Cãlin
Cosmin, a solicitat sã fie prinse pe
lista de investiþii pe 2017 ºi trei
drumuri pietruite de care oamenii
au mare nevoie.

„Ar fi vorba de drumul de la
Tencãnãu spre Mãrãcine, Periºor,
care urcã pânã la Mârza, pe o dis-
tanþã de 2,5 kilometri. S-a interve-
nit acolo în toamnã, s-au bãgat niº-
te bani în rigole ºi este pãcat de
investiþie aceea. Ar trebui sã facem
niºte asfaltãri. De asemenea, ar mai
fi ºi drumul de la Vela la Verbiþa,
pe care ar trebui sã îl continuãm,
ºi drumul de la Sopot la Botoºeºti
Paia. Sunt bucãþi de drum mici, dar
pe care mãcar sã le facem în acest

mandat”, a propus Cãlin Cosmin.
Preºedintele Consiliului Judeþean

Dolj, Ion Prioteasa, a rãspuns cã,
în mod eºalonat, pe parcursul aces-
tui mandat, vor fi prinse mai multe
obiective. „Chiar în acest moment,
când creionãm lista de investiþii, vã
asigurãm cã, la unele dintre aceste
drumuri, vom þine cont de ele. Sunt
drumurile noastre, nu ne face nici
o plãcere sã le vedem, pe unele din-
tre ele, cã zac 100 de ani ºi nu s-a
întâmplat nimic acolo. La unele ne
mai uitãm ºi la populaþie. ªtim ce
înseamnã sã faci o investiþie, care
uneori ajunge la 50 milioane de
euro ºi se duce cãtre o populaþie
care ajunge, în urmãtorii patru-
cinci ani, sã fie de vreo 200 de
oameni. ªi oamenii aceia au ºi ei
nevoie. Deci, sã cumpãnim îm-
preunã!”, i-a invitat preºedintele
Ion Prioteasa pe consilierii jude-
þeni. Bugetul Consiliului Judeþean
Dolj, cu tot cu lista de investiþii
pe care autoritãþile judeþene ºi-o
propun pe 2017, va fi dezbãtut în
ºedinþa ordinarã programatã pen-
tru sfârºitul acestei luni.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) – Cen-
trul Judeþean Dolj a demarat, în-
cepând cu data de 1 martie ºi pânã
la 15 mai a.c., Campania de primi-
re a cererilor unice de platã pentru
anului 2017.

Astfel, Cererile unice de platã se
vor depune pânã la data de 15 mai,
la Centrul judeþean în cazul fermie-
rilor care solicitã fondurile pentru
o suprafaþa mai mare de 50 de hec-
tare sau la centrele locale pentru
mai puþin de 50 ha. „Recomandãm
fermierilor ca, înainte de a veni la
Centrele APIA, sã se prezinte la
Primãrie pentru a verifica în Regis-
trul Agricol situaþia terenului pe care
îl utilizeazã, iar dacã au în exploa-
taþie ºi animale, sã verifice situaþia
acestora în Registrul Naþional al
Exploataþiilor cu ajutorul medicului
veterinar concesionar, asociaþiei sau
propriilor evidenþe, dacã este utili-
zator SNIIA”, ne-a precizat Lau-
renþiu Nicolae Dãdulescu, direc-
tor executiv al APIA Dolj.

O întârziere cauzatã de...
„bunãvoinþa” unora

39.740 de fermieri au depuse,
în 2016, Cererile unice de platã.
În acest an, conducerea APIA se
aºteaptã la acelaºi numãr. Aºadar,
comparativ cu alte judeþe, Doljul
are o pondere a fermierilor cu mult
mai mare raportat la judeþele veci-
ne. La aceastã realitate numericã,
deloc de neglijat, se adaugã, din
pãcate, ºi modul reprobabil în care
unii înþeleg sã-ºi onoreze obligaþii-
le de serviciu. Numai aºa se expli-
cã de ce, din întreg judeþul Dolj,
probleme sunt numai pe raza de
responsabilitate a Centrului local
Craiova. Potrivit unui clasament
realizat la finele zilei de ieri, Cen-
trul local Calafat, apoi Bechet ºi
Filiaºi ocupã primele trei locuri, cu
peste 400 de cereri procesate, fie-
care. În total, pânã în aceastã di-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Nici nu a debutat bine Campania de primi-
re a Cererilor unice de platã pentru anul 2017
cã la nivelul APIA Dolj, pe un spaþiu adminis-
trativ bine determinat, se fac simþite câteva
întârzieri nejustificate. Acuzatã fiind institu-
þia cã nu reuºeºte sã respecte calendarul de
înregistrare a cererilor fermierilor, în urma
unor analize aflãm cu stupoare cã în majorita-
tea localitãþilor procedura este în tempoul

optim, cu excepþia Centrului local Craiova.
Aici, primãriile arondate nu au acordat ade-
verinþele necesare fermierilor, deºi conduce-
rea APIA Dolj s-a deplasat în fiecare localita-
te din judeþ ºi a afiºat, cu sprijinul edililor lo-
cali, o programare clarã, pe zile ºi ore, a pre-
zenþei fermierilor. Pe podium, pânã ieri, ca
numãr de cereri deja procesate, se aflau cen-
trele locale Calafat, Bechet ºi Filiaºi.

mineaþã, la nivelul APIA Dolj fuse-
serã înregistrate aproximativ 1.800
de cereri. Gorjul vecin procesase
1.100 de cereri, iar Oltul, puþin pes-
te 2.000.

Grav este cã, la nivelul câtorva
comune limitrofe Craiovei, pânã la
data de 8 martie a.c. nu se proce-
sase nici mãcar o cerere. În pofi-
da programãrii deja existente la ni-
velul colectivitãþilor locale. „Singu-
ra problemã a constatãm la Cen-
trul local Craiova. Aici, primarii
trebuie sã înþeleagã cã cererile sunt
în numãr foarte redus în raport cu
celelalte centre din Dolj. Oricum,
trendul este crescãtor ºi ne apro-
piem de graficul stabilit iniþial. Do-
resc sã dau asigurãri cã niciodatã
nu au rãmas fermieri ale cãror ce-
reri sã nu fie înscrise la APIA Dolj.
Important este ca documente-
le lor sã dovedeascã utilizarea
terenurilor. ªi mai trebuie
spus cã toþi cei care vin dupã
data ºi ora programãrii iniþia-
le sã aibã siguranþa cã nu vor
pleca acasã în aceeaºi zi fãrã
sã nu li se onoreze cererile.
Dar prioritate vor avea cei care
se prezintã la programãrile afiºa-
te deja”, ne-a mai precizat Laurenþiu
Nicolae Dãdulescu.

Nu vã jucaþi cu oamenii!
Campania de informare desfã-

ºuratã de conducerea APIA Dolj
a debutat la 27 februarie a.c.
Atunci au avut loc primele întâl-
niri cu primarii din Segarcea, Ca-
lafat, Bãileºti, Orodel. La data de
2 martie, conducerea APIA Dolj a
prezentat informãrile pe zona
Melineºti, în faþa primarilor din
Mischii, Gherceºti, ªimnicu de
Sus, Bulzeºti. A doua zi, vineri, 3
martie, Centrul local Craiova din
cadrul APIA a informat primarii
de pe raza sa de competenþã, pre-
cum ºi pe reprezentanþii Registru-
lui Agricol. Imediat, mai exact 6-
7 martie a.c., conducerea APIA
Dolj s-a deplasat la Melineºti, Tãl-
paº, Fãrcaº ºi Filiaºi.

Iatã cã specialiºtii APIA Dolj
au strãbãtut toate localitãþile pen-
tru a dialoga cu fermierii ºi pri-
marii. Cum se poate ca în toa-
te centrele locale sã existã ac-
tivitate pe acest segment de
depunere a Cererilor unice de
platã, dar numai în Centrul

local Craiova sã fie... chiar ºi
zero depuneri!? Indiferent cine
ºi cui vrea sã plãteascã vreo po-
liþã, dacã la acest nivel de res-
ponsabilitate se poate vorbi de aºa
ceva, nu trebuie sã treacã cu ve-
derea cã cei de care îºi bat joc,
la propriu, sunt oamenii din co-
mune ce trãiesc de pe urma mun-
cii pãmântului. Atât cât pot de
bine. Cu sudoare, cu bani puþini,
cu marfã prea ieftinã ca sã-ºi
scoatã vreo brumã de profit. Sã

nu creadã cineva cã, dintr-o
datã, agricultura noastrã, în ma-
joritate de subzistenþã, a fãcut
saltul spre randamente agricole
de invidiat!

Totodatã, este greu de înþeles
cum, deºi la nivel central coaliþia
de guvernare PSD-ALDE a fã-
cut eforturi uriaºe ºi a reuºit sã-
ºi onoreze promisiunile electora-
le achitând avansul pentru Cam-
pania agricolã 2017, dar la nivel
local, recte Centrul local Craio-
va, unii funcþionari se dovedesc
a fi prea frustraþi sã înþeleagã cã
sunt puºi în funcþii bine remune-
rate pentru a servi cetãþeanul. Nu
pentru a urzi tot felul de intrigi
perdante ºi, în cele din urmã, rã-
suflate. Prostia, culmea, nu s-a
nãscut la sat! Aici sunt oameni
sclipitori, iuþi la gând ºi greu de
dat pe brazdã când îi minþi cu
atâta neruºinare! Dar, unde a in-
trat prostia, ºi-a gãsit reazãm ºi
rãutatea, la fel de inutilã.

APIA va opera cu noi termene
clare de depunere

Conducerea judeþeanã APIA
Dolj roagã fermierii ca, pentru a
utiliza eficient timpul pe care APIA
l-a rezervat pentru primirea Cere-
rii, sã se prezintã la data ºi ora la
care sunt convocaþi conform in-
vitaþiei primite. Fermierii vor de-
pune o singurã cerere, chiar dacã
deþin suprafeþe de teren/animale în
diferite localitãþi ºi judeþe. La de-
punerea cererii unice de platã, fer-
mierul trebuie sã prezinte toate
documentele necesare care dove-
desc utilizarea legalã a terenului
agricol, inclusiv a terenurilor care
conþin zone de interes ecologic,
precum ºi animalelor. APIA Dolj
mai face precizarea cã, aceste do-
cumente trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de
platã ºi trebuie sã fie valabile cel
puþin pânã la data de 1 decembrie
a anului de cerere.

Pentru ultimele douã sãptãmâni
ale intervalului de depunere a cere-
rilor unice de platã, APIA Dolj nu a
programat niciun fermier, tocmai
pentru a avea timpul necesar pen-
tru depãºirea unor situaþii inedite,
ce pot apãrea în activitatea curen-
tã. ªi, parcã, bine le-a dat prin cap!

„Ar mai trebui precizat cã la ni-
velul structurii centrale a APIA se
lucreazã la perfecþionarea softului
prin stabilirea unor termene clare,
pânã la care fermierii sã poatã adu-
ce majoritatea adeverinþele solici-
tate de legislaþia în vigoare. Vor-
bim de o creºtere a rigorii în actul
de administrare a activitãþii noas-
tre curente, din care va avea de
câºtigat, în primul rând, cetãþea-
nul. Rog, totodatã, fermierii sã
facã tot posibilul ºi sã se prezinte,
pentru depunerea Cererilor unice
de platã, mai devreme de 15 mai
2017, pentru a nu se ajunge la pe-
nalitãþi. Recomandãm fermierilor
sã nu ezite în a se interesa de ce-
rere, chiar ºi dupã depunerea
acesteia. Responsabilul de dosar,
la nivel local, îi va oferi lãmuririle
solicitate ºi numai aºa putem evi-
ta eventuale disfuncþionalitãþi ul-
terioare”, a concluzionat directo-
rul executiv al APIA Dolj, Laurenþiu
Nicolae Dãdulescu.

Laurenþiu Nicolae
Dãdulescu
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Prof. univ. dr. Nicolae Panea,
prorectorul Universitãþii din Cra-
iova, a subliniat ideea cã acest titlu
a fost decernat pentru merite deo-
sebite, într-o ºtiinþã cu totul ºi cu
totul aparte. „Este vorba despre o
ºtiinþã care este legatã de existenþa
neuronalã, care este legatã de exis-
tenþa noastrã, în cele din urmã, de
capacitatea noastrã de a percepe,
de a gândi, de a vedea viitorul ºi
de a ne proteja copiii, pentru cã
profesorul Bernard Dan este spe-
cializat în neurochirurgie pediatri-
cã. Adicã, aº putea spune cã este
specializat într-o dublã sensibilita-
te a acestei lumi, sensibilitate faþã
de viitor, prin intervenþiile asupra
protecþiei copilului ºi în doilea rând,
prin intervenþiile asupra durerii. În
acelaºi timp, acordarea acestei dis-

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Bernard Dan, Doctor Honoris. Bernard Dan, Doctor Honoris. Bernard Dan, Doctor Honoris. Bernard Dan, Doctor Honoris. Bernard Dan, Doctor Honoris
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Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii din Craiova a acordat, ieri,
titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr.
Bernard Dan, medic specialist neurologie pe-
diatricã – recuperare medicalã – la Université

Libre de Bruxelles ºi director al Inkendaal Re-
habilitation Hospital – Bruxelles. Evenimen-
tul a reunit  profesori, medici  ºi studenþi ºi a
fost un adevãrat omagiu adus medicinii spor-
tive ºi implicit unei personalitãþi de renume

Elevii clasei a VIII-a ºi cei ai
claselor a XI-a  ºi  a  XII-a vor
susþine, în perioada  13-17 martie
2017,  simularea  evaluãrii naþio-
naleºi a probelor  scrise  la Baca-
laureat, datele examinãrii fiind afi-
ºate  în data de  31 martie.  „Re-
zultatele  obþinute  de elevi sunt
analizate la  nivelul  fiecãrei  unitãþi
de  învãþãmânt  în care  s-au des-
fãºurat aceste simulãri, prin dis-
cuþii individuale  cu  elevii,  dezba-
teri la nivelul  clasei, ºedinþe cu
pãrinþii, precum ºi la nivelul  Con-
siliului Profesoral, în vederea ad-
optãrii unor mãsuri pentru îmbu-
nãtãþirea  performanþelor ºcolare.
O mãsurã foarte importantã  este
cea prin care s-au intensificat ore-
le  de  pregãtire suplimentarã  la
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Mai  sunt  foarte  puþine zile pânã când  încep simulãrile  examenelor  naþionale, iar toate
instituþiile deînvãþãmânt preuniversitar sunt  pregãtite.  Este un calendar  amplu, care,  cel
puþin din  punctul de  vedere  al punerii  în aplicare, se aflã în  termen.

ºcoalã. Ca ºi  în  anii  trecuþi,  no-
tele  nu  vor  fi  trecute în catalog,
iar în  aceastã sesiune sunt aºtep-
taþi  foarte  mulþi elevi”, a  precizat
prof. Nicoleta  Liþoiu, purtãtor de
cuvânt  al  Inspectoratului ªcolar
Judeþean  Dolj.

Calendar bine structurat
Conform  datelor  statutate de

Ministerul  Educaþiei Naþionale, pe
13 martie  va fi prima  zi de  susþi-
nere  a simulãrilor:  scris,  pentru a
VIII-a, la  Limba ºi  literatura ro-
mânã, ºi  pentru  Bacalaureat.  A
doua  zi este destinatã  limbii ma-
terne, unde  Doljul nu  are cursanþi.
Ziua de  16 martie  are o  dublã
semnificaþie:  scris, la  Matemati-
cã, pentru  clasa  a   VIII-a, ºi,

aceeaºi desfãºurare, pentru Baca-
laureat, la proba  obligatorie a  pro-
filului.  17 martie  este cea  dedi-
catã  simulãrii scrisului  la Baca-
laureat,  pe  specializare  ºi profil,
dar numai  pentru elevii anului  ter-
minal din liceu.

„Printre obiectivele  simulãrii  se
regãseºte ºi  familiarizarea  elevi-
lor cu  rigorile  unui examen real,
respectiv  optimizarea  rezultatelor
obþinute de  cãtre elevii  din învã-
þãmântul  preuniversitar, la finalul
studiilor gimnaziale sau liceale”, a
mai spus Nicoleta Liþoiu.

Subiectele  de  evaluare sunt
elaborate de  Ministerul  Educaþiei
Naþionale,  cu  schimbãri de rigoa-
re (elevii de a  XI-a, la Românã,
nu  vor mai avea un text  dintr-o
operã literarã, ci vor fi  supuºi unui
subiect  care  aparþine  altor ge-
nuri– epistolar, juridic, memoria-
listic,  jurnalistic, ºtiinþific, argu-
mentativ,  iar,  la aceeaºi  discipli-
nã, cei  de-a  VIII-a  vor  avea  un
text literar aparþinând  epicului, li-
ricului  sau  dramaticului,  cu ºase
întrebãri  în loc  de  cinci).  Sunt
numai  câteva dintre modificãri.

Condiþii  peste  tot
La  aceste  simulãri  sunt  aº-

teptaþi  peste 5.300  de elevi  din
faza  finalã „gimnazialã” ºi  mai mult
de  12.000  tineri  din ultimii  doi

an  de învãþãmânt   liceal. Sunt mai
multe centre unde vor avea  loc
evaluãri,  iar  aici  metodologia  este
clarã, cu  realizarea  unor condiþii
reale  de examinare, inclusiv înre-
gistrare  audio-video. Sunt  foarte
multe ºcoli  care au un  numãr
mare de elevi la simulare:  Colegiul
Naþional Economic  „Gheorghe
Chiþu”, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional  „Elena
Cuza” º.a.m.d.; ªcoala Gimnazia-
lã  „Traian”, ªcoala  Gimnazialã
„Mircea  Eliade” etc.

Condiþiile sunt  respectate ºi am
luat  legãtura  cu reprezentanþii
unora  dintre ele. „Avem pregãtite
25 de  sãli  de  clasã  pentru toþi
copiii care  vor  participa  la  si-
mulãri, cu  cadre didactice  asis-
tente  ºi,  mai  mult, celelalte acti-
vitãþi  îºi  urmeazã cursul.  În-
scrierile în învãþãmântul preºco-
lar vor  merge  mai  departe, con-
form unui  program bine  stabilit,
iar  doritorii  primesc, încã  de la
intrare, informaþii, atât  de la  cel
de pazã cât ºi prin  afiºele  posta-
te”, a   precizat  prof.  Carmen
ªtefãnescu,  director  al  Cole-

giului  „Fraþii Buzeºti”.
La  rândul  sãu, prof.  Liviu

Cotfasã,  director al   Colegiu-
lui  Naþional „Elena Cuza”, a
spus: „Sigur, suntem  unitate  de
elitã, de aici ºi  numãrul copiilor
care  vor  da  aceste  simulãri,
un total  undeva de  peste  500,
din toate clasele.  Am asigurat
condiþiile  pentru  23  de sãli, iar
celelalte activitãþi  se  vor derula
fãrã probleme”.

În Bãileºti, lucrurile sunt  în
aceleaºi  coordonate, cel puþin la
Liceul Teoretic „Mihai  Viteazul”,
aºa cum  menþioneazã  prof. Leo-
nard  Tica,  director al instituþiei:
„Suntem  foarte  bine puºi  la
punct, iar cei peste  100  de elevi
vor putea  susþine  probele”. La
învãþãmântul gimnazial,  am  luat
legãtura  cu  prof.  Genoveva
Ioana,  director  al  ªcolii „Mircea
Eliade” din  Craiova: „Sigur, aici
avem numai  absolvenþi  de clasa
a  VIII-a, din patru clase, ºi cu to-
þii  vor susþine  examinãrile,  fãrã a
fi  perturbate celelalte activitãþi”.

CRISTI  PÃTRU

tincþii de cãtre Facultatea de Edu-
caþie ºi Sport profesorului Bernard,
reprezintã  un act de a gândi viito-
rul acestei facultãþi. Pentru cã de-
a lungul vremii, s-a realizat o legã-
turã ºtiinþificã extrem de strânsã
între Facultatea de Educaþie Fizi-
cã ºi Sport din Craiova ºi Univer-
sitatea din Bruxelles, între cerce-
tãrile pe care facultatea noastrã ºi
profesorul Bernard le realizeazã
împreunã, cercetãri de vârf în do-
meniul neurologiei, neurologiei pe-
diatricii, intervenþiilor chirurgica-
le”, a subliniat prof. univ. dr. Ni-
colae Panea.

„În anul 2009, a primit Premiul
Exceptional Houtman”

Despre personalitatea ºi activi-
tatea ºtiinþificã a profesorului Ber-

nard Dan, de la Université Libre
de Bruxelles ne-a vorbit prof.
univ. dr. Ligia Rusu de la Facul-
tatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Prof. univ. dr. Bernard Dan este
una dintre personalitãþile remar-
cabile din domeniul dizabilitãþii
pediatrice, cu o bogatã activitate
de cercetare. Este membru în
ºapte societãþi ºtiinþifice de presti-
giu la nivel mondial ºi prezideazã
comitetul ºtiinþific al Academiei
Americane de Paralizie CerebralÎ.
„S-a nãscut în ziua de 20 septem-
brie 1970, la Bruxelles. Este mem-
bru al Academiei Regale de Medi-
cinã din Belgia (Royal Academy
of Medicine of Belgium – ARMB),
a fost numit Officer of the Order
of Leopold II ºi a fost laureat al
Premiului Socrate pentru excelen-
þã pedagogicã. În anul 2009, a
primit Premiul Exceptional Hout-
man, iar în 2012 a primit Premiul
Professor Christian Coers de
Marneffe ºi Premiul John Stobo
Prichard. Rezultatele cercetãrilor
sale, reprezentând activitatea sa
clinicã de specialitate, este vizibi-
lã prin publicarea a peste 70 de
articole originale în calitate de prim
autor în reviste cotate ISI; 106

articole în calitate de coautor în
jurnale de prestigiu cu 8783 de
citãri ºi indice Hirsch 38. Este
autorul a multor cãrþi despre di-
zabilitatea copilului, sindromul
Angelman, a co-editat o carte de
referinþã majorã privind parali-
zia cerebralã, ºi una pe etica pri-
vind neurodizabilitãþile copilã-
riei”, a subliniat prof. univ. dr.
Ligia Rusu.

Profesorul Bernard Dan a vor-
bit în primul rând despre valori,

dar ºi despre libertate, subliniind
faptul cã Universitatea la care pre-
dã, nu în mod întâmplãtor se nu-
meºte Libre, adicã libertate. A vor-
bit ºi despre implicarea profundã
în ceea ce înseamnã protecþia co-
pilului. La finalul discursului, pro-
fesorul belgian i-a invitat pe stu-
denþii craioveni sã viziteze Bruxel-
les ºi în mod special Universita-
tea Libre.

MARGA BULUGEAN
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Prin cãlãtoriile lor, desfãºurate anul 2016
în peste 40 de locuri din judeþele Dolj ºi Me-
hedinþi, cei doi fotografi, Dorian Delureanu
ºi Cristian Bassa, au avut ca obiectiv o primã
documentare a unor fântâni vechi din Oltenia
ºi a spaþiilor în care acestea se regãsesc. În
proiect sunt incluse fântânile de sat ºi de ho-
tar/rãscruce, multe aflate într-un stadiu avan-

     „„„„„Fântânile Olteniei”Fântânile Olteniei”Fântânile Olteniei”Fântânile Olteniei”Fântânile Olteniei”,,,,,
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În organizarea Fotoclubului „Mircea Faria” din
Craiova, la Muzeul Olteniei – Sala „ªtefan Ciuceanu”
(strada „Madona Dudu” nr. 14) se deschide astãzi, ora
17.00, expoziþia „Fântânile Olteniei”. Aceasta reuneºte
lucrãri ale fotografilor Dorian Delureanu ºi Cristian
Bassa, fiind rezultatul unui proiect de cartografiere a
fântânilor de uz comunitar din regiunea Olteniei. Fo-
tografiile sunt realizate atât pe film, cât ºi în format

digital, alb-negru, dar ºi color, tocmai în ideea de a
percepe imaginea acestor fântâni ca urmã, document
de arhivã ºi, totodatã, ca pe un loc viu, subliniazã auto-
rii. Proiectul „Fântânile Olteniei” este realizat cu su-
portul Muzeului Naþional al Þãranului Român, prima
expoziþie din cadrul lui fiind deschisã la Bucureºti, pe
data de 3 noiembrie 2016. La Craiova, expoziþia va pu-
tea fi vizitatã în perioada 10-31 martie a.c.

Dorian Delureanu (n. 1967, Dr. Tr.
Severin) inginer, în prezent activeazã în do-
meniul dezvoltãrii regionale. A fotografiat în
perioada 1993-2000 spectacolele Teatrului
Naþional din Craiova. A urmat un curs de
portret sub îndrumarea Lucianei Mulas în
San Marino (1995) ºi un stagiu de fotogra-
fie la Avignon Theatre Festival. A realizat
fotografii la spectacole regizate de Beatrice
Bleonþ, Silviu Purcãrete, Mihai Mãniuþiu,
Tompa Gabor, Vlad Mugur. A realizat ºase
expoziþii personale, iar fotografii de ale sale
fac parte din colecþia World Press Photo
Foundation. A publicat în Le Nouvel Obser-
vateur ºi în revistele Scena ºi Teatrul azi. A
coordonat expoziþiile ºi publicarea albume-
lor fotografului craiovean Victor Boldâr:
„07.05.75/ Impresii – Henri Cartier Bres-
son în Oltenia” ºi „Victor Boldar – Foto-
graful peliculei de cursã lungã”. Este mem-
bru al Fotoclubului „Mircea Faria” din Cra-
iova (fondat în 1963), iar din 2014 este pre-
ºedinte al fotoclubului.

Cristian Bassa (n. 1980, Bucureºti) lucreazã în dome-
niul bancar. A urmat cursurile de fotografie ale ªcolii de
Poeticã Fotograficã „Francisc Mraz” (2009-2011), dar ºi
cursuri de fotojurnalism ºi de proiecte foto documentare.
Este designer, editor de volume de fotografie. A fost editor
al revistei FOTO4ALL (2015-2016), editor principal al re-
vistei online de fotografie Oitzarisme (2014-2016). În pre-
zent este editor al revistei-blog de fotografie CRITICAL
MESS. A iniþiat ºi desfãºurat patru proiecte de fotografie în
scopuri sociale pentru organizaþii caritabile, iniþiative care
au fost finalizate ºi cu expoziþii personale. Este pasionat de
fotografie ca modalitate de exprimare ºi ca forþã documen-
tarã. Fotografiazã atât pe film, cât ºi pe digital, pe fiecare
mediu având proiecte fotografice de lungã duratã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Amicul libertãþii” este un pro-
iect al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, iniþiat cu prilejul
împlinirii, în 2017, a 130 de ani de
când Traian Demetrescu înfiinþa la
Craiova ziarul omonim: „Amicul
libertãþii” (1887). Demersul îºi pro-
pune, prin organizarea unei serii de
conferinþe lunare, sã realizeze un
arc peste timp ºi sã conecteze
acest deziderat al lui Traian Deme-
trescu, prietenia cu libertatea, la
actualitate.

Andrei Cornea (n. 3 aprilie
1952, Bucureºti) este eseist, is-
toric al artei, clasicist ºi filosof.
Licenþiat în Istoria ºi Teoria Artei
la Institutul de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu” (1976) – as-
tãzi, Academia de Arte Frumoase
din Bucureºti ºi în Filologie clasi-

Andrei Cornea conferenþiazã la CraiovaAndrei Cornea conferenþiazã la CraiovaAndrei Cornea conferenþiazã la CraiovaAndrei Cornea conferenþiazã la CraiovaAndrei Cornea conferenþiazã la Craiova
în cadrul proiectului „Amicul libertãþii”în cadrul proiectului „Amicul libertãþii”în cadrul proiectului „Amicul libertãþii”în cadrul proiectului „Amicul libertãþii”în cadrul proiectului „Amicul libertãþii”
Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian

Demetrescu” gãzduieºte astãzi, începând cu ora
18.00, o nouã întâlnire din cadrul proiectului „Ami-
cul libertãþii”. Invitat este Andrei Cornea, profesor
universitar la Facultatea de Litere a Universitãþii

Bucureºti, departamentul de Relaþii Internaþiona-
le – Studii Europene. Domnia sa va susþine confe-
rinþa cu titlul „De la Gnoza anticã la teoriile con-
spiraþioniste moderne”, urmatã de o dezbatere cu
publicul. Moderator: Cornel Mihai Ungureanu.

cã la Universitatea Bucureºti
(1980), este, din 1994, doctor în
Filologie cu o tezã susþinutã la Fa-
cultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine din cadrul Universitãþii Bu-
cureºti. A lucrat ca muzeograf,
istoric de artã, cercetãtor ºtiinþi-
fic, jurnalist, conferenþiar univer-
sitar, iar în prezent este profesor
universitar la Facultatea de Litere
a Universitãþii Bucureºti, departa-
mentul de Relaþii Internaþionale –
Studii Europene. A predat cursuri
de istoria religiilor, filosofia poli-
ticului, despre relativismul post-
modern, gândirea utopicã, siste-
mul artelor în cultura europeanã.
A susþinut numeroase conferinþe
în þarã pe teme de artã ºi culturã,
a participat la colocvii naþionale
ºi internaþionale ºi a beneficiat de

burse de studiu, granturi de cer-
cetare în Italia, Germania, SUA ºi
România.

Din 1977 pânã în prezent a sem-
nat numeroase cãrþi, între care
„Scriere ºi oralitate în cultura an-
ticã”, „Penumbra”, „Filosofie ºi
cenzurã. Cazul Platon”, „Turnirul
khazar. Împotriva relativismului
postmodern”, „De la ªcoala din
Atena la ªcoala de la Pãltiniº”,
„Când Socrate nu are dreptate”
(apãrutã, într-o versiune francezã,
ºi în Canada), „Forme artistice ºi
mentalitãþi culturale în epoca ro-
mano-bizantinã”. A avut importante
traduceri ºi contribuþii filologice,
a tradus pentru prima datã în ro-
mânã, din greaca veche, lucrãri ale
lui Platon. Este membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România,

Uniunii Scriitori-
lor din România,
Societãþii de Stu-
dii Bizantine, So-
cietãþii de Studii
Clasice ºi Socie-
tãþii Academice
Române, mem-
bru fondator al
Grupului pentru
Dialog Social.

A fost  pre-
miat de ASPRO
/ Asociaþia Scri-
itorilor Profesio-
niºti din România (1995), a pri-
mit Premiul Fundaþiei „Gheorghe
Ursu” (1997), Premiul „Socie-
tãþii Timiºoara” (2005), Premiul
revistei „Cuvântul” pentru cea
mai bunã carte de filosofie a

anului 2004, Premiul revistei
„România Literarã” pentru cea
mai bunã carte a anului 2005,
Premiul „Petru Creþia” acordat
de Muzeul Literaturii Române
pentru anul 2009.

sat de degradare. Odatã cu dispariþia lor, o
hartã a peisajelor ºi traiectoriilor vieþii rurale
cotidiene din Oltenia s-ar risipi. „Punctul de
plecare al proiectului ºi al expoziþiei îl repre-
zintã explorãrile din Dolj ºi Mehedinþi, ele ur-
mând sã se extindã ºi în celelalte judeþe din
Oltenia. Un obiectiv ambiþios este realizarea
unei hãrþi a acestor monumente cu elemente
specifice de identificare. Traseul realizat a fost
deja indexat în varianta unei hãrþi electroni-
ce”, precizeazã iniþiatorii proiectului.

«Multe fântâni fuserã în Oltenia, spun
localnicii, dar ºi puþine rãmaserã în picioa-
re, oamenii împrãºtiindu-se, locurile schim-
bându-ºi proprietarii, drumurile ºi hotare-
le. S-a dus vorba cum cã unele fântâni ar
mai fi, dar cã se distrug repede ºi cã ar
trebui sã ºtim ceva despre ele. De aici s-au
plãnuit drumuri cu oameni ºtiuþi de-ai lo-
curilor, pentru a le înºira pe hartã pe cele
ce rezistã trecerii timpului.

Constructorii de fântâni au fost mai întâi
pãstori ºi oameni aºezaþi (plugari), fântânile
fiind un loc în jurul cãruia s-au construit
aºezãri permanente sau de transhumanþã, dar
ºi o resursã gestionatã în comun, precum
pãºunile comunale. Mai pe urmã, construc-
torii acestora au fost gospodari, oameni ai
muncii la sate ºi oraºe. În anul 2016, în pri-
ma parte a proiectului, a fost exploratã o
zonã ruralã din judeþul Dolj în care se mai
construiesc fântâni, acolo fiind identificat un
vechi constructor de fântâni activ,materia-
lul documentar rezultat în urma acestui de-
mers fiind prezentat în expoziþie», menþio-
neazã cei doi fotografi.

Bãtând la pas Doljul ºi Mehedinþiul pentru
concretizarea proiectului lor, au constatat cã
fântânile Olteniei rurale nu sunt toate la fel.

Unele sunt mai vechi, de din-
colo de perioada comunistã,
pânã foarte departe, consemna-
te în documente de vânzare-
cumpãrare de pãmânturi, în-
semnate pe hãrþi comerciale,
puncte vitale pentru asigurarea
transportului persoanelor ºi mãr-
furilor cu vehicule trase de ani-
male, parte din ritualuri religioa-
se ºi obiceiuri ale locurilor. Fân-
tânile mai noi, construite prin
anii ’60-’70, înlocuiesc ºi/sau
adaugã elemente din arhitectu-
ra vremii ºi materiale de con-
strucþii noi (acoperiºul de ci-
ment, tablã, planºeul, mãsuþe,
garduri) peste trecutul din pia-
trã ºi lemn al primelor, cele doar
cu încheieturi de fier.

«Fântânile întâlnite se deo-
sebesc unele de altele prin
mecanismul care pune în miº-
care apa, ºi anume: fântâni cu
cumpãnã, cu roatã, cu scri-
pete ºi bârnã, cu pompã,
jgheab pentru animale. Sunt
consemnate în Oltenia mai
multe roluri ritualice ale fân-
tânii cum ar fi: fântânã de po-
manã pânã la al ºaptelea neam
(având cruci pe stâlpi), fân-
tânã de întâlnire, de nuntã,
fântânã de hotar, fântânã ca loc de ritual de
purificare ºi ºtergere a pãcatelor, fântânã
de descântec. Valorarea social ºi ecologicã
înscrisã în memoria colectivitãþilor o pre-
cede pe cea de întrebuinþare: chiar dacã de-
vine funcþionalã sau doar apa lor nu mai

este potabilã, nu se dãrâmã, acest lucru fi-
ind considerat de rãu augur pentru comu-
nitate, la fel cum este interpretatã ºi seca-
rea apei fântânilor», menþioneazã Dorian De-
lureanu ºi Cristian Bassa în descrierea pro-
iectului fotografic „Fântânile Olteniei”.
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Toþi craiovenii prezenþi la Târgul
de Turism al Olteniei îºi vor putea
face permis electronic la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” pentru a deveni utilizatori
activi ºi a beneficia de cele mai noi
apariþii de pe piaþa editorialã, precum
ºi de toate serviciile instituþiei. Pentru
promovarea acestora ºi a proiectelor
derulate cu ºi pentru public, bibliote-
ca organizeazã, în perioada  10-12
martie, la Centrul Multifuncþional, o
serie de manifestãri culturale.

„Participãm la cea de-a II-a ediþie
a Târgului de Turism al Olteniei cu
plãcere ºi cu convingerea fermã cã
turismul cultural este unul dintre
marile avantaje ale globalizãrii.
Alãturi de facilitãþile de cazare, de
atracþiile ºi potenþialul turistic pe
care le propune regiunea noastrã,
energiile culturale reprezintã un
element esenþial în prezentarea de
ansamblu a Olteniei”, spune Lucian
Dindiricã, managerul instituþiei.

Publicul vizitator va putea vedea
o expoziþie de postere ce surprind
momente de la inaugurarea „Biblio-
tecii Exilului Românesc din Paris –
Basarab Nicolescu” ºi imagini ale
unor cãrþi, documente, reviste ºi
afiºe din donaþia fãcutã instituþiei de
acad. Basarab Nicolescu ºi organi-
zatã sub forma unei biblioteci de
sine stãtãtoare. De asemenea, vor
putea viziona filmul dedicat „Pache-
tului Eliade” – o colecþie valoroasã
de manuscrise ºi documente
dactilografiate aparþinând marelui
scriitor român care au intrat, în

Mai multe instituþii de culturã din Craiova sunt
prezente, zilele acestea, în cadrul celei de-a II-a
ediþii a Târgului de Turism al Olteniei, deschis la
Centrul Multifuncþional, cu o serie de manifes-
tãri menite sã capteze interesul publicului în pri-
vinþa specificului activitãþilor pe care le desfã-
ºoarã ºi sã promoveze turismul cultural din
aceastã zonã a þãrii.

Astfel, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” pune la dispoziþia vizitatorilor informaþii
referitoare la spectacole, ateliere de creaþie ºi
alte activitãþi educativ-creative pe care le or-
ganizeazã. În mod special va promova cea de-a
IV-a ediþie a Festivalului Internaþional „Puppets
Occupy Street” (25 august – 1 septembrie), care
are ca temã „Aerul”. Primul festival de arta
animaþiei din România care are loc exclusiv în
spaþii neconvenþionale, acesta atrage în fieca-
re an un numãr însemnat de participanþi din
þarã ºi strãinãtate.

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj pune în va-
loare frumuseþea îndeletnicirilor tradiþionale,
printre care cusutul, þesutul ºi pictura decorati-
vã, ºi îi va încânta pe vizitatori cu jocul ºi cânte-
cul popular al ansamblurilor folclorice din Dã-
buleni, Bârca ºi Bãileºti.

Nu va lipsi nici Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, care va prezenta o expozi-
þie de postere ce surprind momente de la inau-
gurarea „Bibliotecii Exilului Românesc din Paris
– Basarab Nicolescu”, precum ºi imagini ale unor
cãrþi, documente, reviste ºi afiºe din donaþia fã-
cutã instituþiei de acad. Basarab Nicolescu. De

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj este
prezent la Târgul de Turism la Olteniei
pentru al doilea an consecutiv. Pe lângã
materialele de promovare, instituþia pune
în valoare frumuseþea îndeletnicirilor
tradiþionale, precum cusutul ºi þesutul,
pictura decorativã, graþie atelierelor de la
Dãbuleni, Argetoaia ºi Mãceºu de Jos.

Totodatã, va bucura ochiul ºi sufletul
privitorului cu jocul ºi cântecul popular al
Ansamblurilor folclorice „Trandafirul” al
Casei de Culturã a oraºului Dãbuleni
(astãzi),  „Hora Desnãþuiului”  al Casei de
Culturã Adrian Pãunescu” din Bârca (mâi-
ne, 11 martie), „Izvoraºul” din comuna
Bratovoieºti ºi „Bobocica” al Casei de
Culturã „Amza Pellea” din Bãileºti (dumi-
nicã, 12 martie). Li se alãturã Cooperativa
„Altiþa Dãbuleniului”, care aduce frumoase
ii ºi costume populare, realizate în regim
propriu sau recondiþionate.

De asemenea, craiovenii vor putea
admira tiugile pictate de artistul calafetean
Bogdan Bobin, þesãturile atelierului de la
Argetoaia, mult apreciat pentru mãiestria
femeilor care lucreazã aici, precum ºi cele
realizate în atelierul „Covorul oltenesc” din
comuna doljeanã Mãceºu de Jos. Totodatã,
cei care vor poposi la standul instituþiei îi
vor cunoaºte pe Viorel ºi Rodica Dîlganu
din Craiova, apreciaþi pentru pictura
tradiþionalã pe obiecte decorative ºi de uz
casnic din lemn.
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asemenea, biblioteca deschide aici o expoziþie de
carte care cuprinde ghiduri turistice ºi albume
utile iubitorilor de cãlãtorii ºi îi întâmpinã pe
prichindei cu nenumãrate surprize: baloane, ate-
liere de desen ºi de face painting.

Preþ de trei zile, craiovenii care ajung la Târ-
gul de Turism al Olteniei pot afla mai multe ºi
despre evenimentele iniþiate de Filarmonica
„Oltenia”, Opera Românã Craiova, Casa de
Culturã Traian Demetrescu, Ansamblul Folclo-
ric „Maria Tãnase”, Sala Polivalentã, Sport Club
Municipal Craiova sau Centrul Multifuncþional.
Totodatã, elevi talentaþi ai Liceului de Artã
„Marin Sorescu” fac demonstraþia mãiestriei
lor, realizând tablouri, caricaturi sau graficã pe
ºevalet. Vizitatorii vor fi întâmpinaþi mâine, 11
martie, de soliºti instrumentiºti ai Filarmoni-
cii „Oltenia”: între orele 11.00-11.30 – de Ro-
mantic Quartet, iar între 13.30-14.00 – de Cvar-
tetul Prelude.

Cea de-a II-a ediþie a Târgului de Turism al
Olteniei este organizat, în perioada 10-12 martie
a.c., de PS Multiservices, în parteneriat cu Pri-
mãria Municipiului Craiova, Consiliile Judeþe-
ne Dolj, Gorj, Mehedinþi, Vâlcea ºi Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj. Evenimentul îºi pro-
pune promovarea zonelor de atracþie turisticã ºi
a serviciilor din aceastã regiune a României, or-
ganizarea de conferinþe ºi dezbateri cu subiecte
ce þin de dezvoltarea turismului regional: de la
cel cultural, rural sau de business pânã la turis-
mul de tratament, turismul medical, destinaþii-
le exotice, croazierele ºi turismul de aventurã.
Accesul se face pe bazã de bilet, care costã 3 lei.

Turiºtii, atraºi
cu frumuseþea
îndeletnicirilor
tradiþionale ºi
dansurilor populare

Valoroase colecþii de cãrþi ºi
documente, prezentate publicului
de Biblioteca Judeþeanã „Aman”

vara anului trecut, în  posesia
Bibliotecii „Aman”. «Nu mai puþin
de 28 de dosare cuprinzând însem-
nãri, caiete ºi carnete de lucru,
prozã ºi fragmente de manuscris au
ajuns la bibliotecã. Între acestea se
distinge ca importanþã dosarul
cuprinzând „Jurnalul” lui Mircea
Eliade redactat în limba românã
pentru intervalul de timp cuprins
între anii 1959-1962. Considerate
pierdute de însuºi Eliade, aceste
însemnãri reprezintã singurele
pagini ale versiunii originale pentru
intervalul amintit», precizeazã
reprezentanþii instituþiei.

Prichindeii care vor vizita standul
Bibliotecii „Aman” vor fi întâmpi-
naþi, pe parcursul celor trei zile, cu
nenumãrate surprize: baloane,
ateliere de desen ºi creaþie în cadrul
cãrora vor putea da frâu liber
imaginaþiei, atelier de face painting
cu un numãr uriaº de modele ce vor
aduce zâmbetul pe chipurile copiilor
ºi pãrinþilor. Duminicã, de la ora
12.30, va avea loc o activitate de
promovare a limbii engleze, desfã-
ºuratã cu sprijinul unor voluntari
internaþionali din Italia, Portugalia ºi
Spania, ce activeazã în prezent în
Craiova pentru programul KROMA-
TIKON. Vor avea loc dezbateri,
discuþii, lecturi în limba englezã,
prezentarea proiectului de volunta-
riat în Craiova.  

Tot în aceastã perioadã, bibliote-
ca mai prezintã o expoziþie de carte
ce cuprinde ghiduri turistice ºi
albume, utile iubitorilor de cãlãtorii.
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Scoþia ar putea organiza un re-
ferendum privind independenþa în
toamna anului 2018, cu câteva luni
înainte ca Marea Britanie sã pãrã-
seascã Uniunea Europeanã, a de-
clarat pentru BBC premierul sco-
þian, Nicola Sturgeon. Sturgeon a
spus cã toamna anului 2018 ar fi
“o perioadã rezonabilã” pentru ca
Scoþia sã organizeze un alt refe-
rendum privind independenþa, oda-
tã ce va exista un contur al unui
acord privind ieºirea Marii Britanii
din UE. “În acea perioadã, când va
deveni clarã schiþa unui acord pri-
vind ieºirea Marii Britanii din UE
(...) cred cã ar fi rezonabil ca Sco-

Noi negocieri despre pacea
din Siria au fost programate
la Geneva pe data de 23 martie

Guvernul sirian ºi grupãrile
de opoziþie sunt invitate la Ge-
neva, pe data de 23 martie, pen-
tru a relua negocierile de pace
sub egida ONU, a anunþat emi-
sarul special al Naþiunilor Uni-
te pentru Siria, Staffan de Mis-
tura, potrivit Le Figaro. Staf-
fan de Mistura a anunþat aceas-
tã datã dupã ce a prezentat
Consiliului de Securitate rezul-
tatul ultimelor discuþii dificile
despre pacea din Siria, care s-
au încheiat vineri în Elveþia
fãrã a se ajunge la un acord
privind încheierea rãzboiului în
care au murit peste 310.000 de
oameni în ºase ani.

Angela Merkel pledeazã
pentru deschidere în relaþiile
comerciale ale UE

Uniunea Europeanã are ne-
voie de politici ce sunt bazate pe
comerþul liber, iar Blocul comu-
nitar trebuie sã caute sã reali-
zeze acorduri cu alte state pen-
tru a se asigura cã nu se izolea-
zã, a declarat cancelarul Ange-
la Merkel în faþa Parlamentu-
lui german. Cancelarul german
a fãcut aceste declaraþii înain-
tea summitului Uniunii Euro-
pene, la care vor participa lide-
rii europeni. “Chiar dacã obser-
vãm o creºtere a abordãrii naþi-
onaliste ºi protecþioniste în unele
pãrþi ale lumii, Europa nu tre-
buie sã se izoleze ºi sã se retra-
gã”, a spus Angela Merkel. “Eu-
ropa trebuie sã-ºi menþinã des-
chiderea cãtre lume, în mod
special cãtre politica comercia-
lã”, a adãugat acesta.

Sute de puºcaºi marini
americani, trimiºi în Siria pentru
a susþine lupta împotriva
Stat Islamic

Câteva sute de puºcaºi marini
ai Statelor Unite au fost desfã-
ºuraþi în Siria pentru pregãtirea
operaþiunii de luptã împotriva
reþelei SI ºi evacuarea reþelei te-
roriste din cartierele generale
ale oraºului sirian Raqqa, a de-
clarat un oficial american, ci-
tat de The Guardian. Desfãºu-
rarea este una temporarã, dar
reprezintã un semn cã actuala
Administraþie de la Casa Albã
ar oferi Pentagonului o flexibi-
litate mai mare deciziilor de ru-
tinã în privinþa luptei împotri-
va SI. Comandanþii Armatei au
susþinut, cât timp s-au aflat sub
conducerea Administraþiei Ba-
rack Obama, cã necesitã sã li se
ofere mai multã libertate pen-
tru a lua decizii cotidiene în pri-
vinþa luptei împotriva SI. Puº-
caºii marini ce vor fi trimiºi în
Siria vor poziþiona mortiere pen-
tru a fi pregãtiþi sã susþinã for-
þele siriene, a declarat un ofi-
cial american, ce nu era auto-
rizat sã discute public desfãºu-
rarea soldaþilor din infanteria
marinã.

CIA-ul a acuzat Wikileaks de
punerea în pericol a americani-
lor, ajutarea rivalilor Statelor Unite
ºi împiedicarea luptei împotriva
ameninþãrilor teroriste. Purtãto-
rul de cuvânt al CIA-ului nu a
putut confirma autenticitatea
materialelor publicate de Wiki-
leaks privind presupuse operaþi-
uni de atacuri cibernetice între-
prinse de agenþia de informaþii
americanã. Cu toate acestea,
Heather Fritz Horniak, purtãtorul
de cuvânt al agenþiei de informa-
þii americane, a afirmat: “Publi-
cul american nu ar trebui sã fe

Contribuabilii neþi la bugetul UE
vor refuza sã continue sã plãteas-
cã fonduri în afara cazului în care
beneficiarii din centrul Europei vor
prelua cota alocatã de refugiaþi, a
avertizat Austria. Christian Kern,
cancelarul Austriei, a declarat cã
va ridica în cadrul summitului UE
problema diminuãrii fondurilor
unor state precum Ungaria ºi Po-
lonia. Parlamentul ungar a aprobat
marþi un pachet de mãsuri prin care
legislaþia privind acordarea dreptului

Bilanþul victimelor din urma ata-
cului care a avut loc miercuri la
spitalul militar din Kabul a ajuns
la 49 de morþi ºi zeci de rãniþi, a
declarat responsabilul pentru spi-
talele din capitala afganã. Salim
Rassouli, directorul spitalelor din
Kabul, a spus cã 49 de persoane
au fost ucise în atacul comis mier-
curi asupra spitalului militar Sar-
dar Mohammad Khan ºi cã cel
puþin 63 de persoane au fost rãni-
te. Nu se ºtie numãrul exact al
celor rãniþi, iar un oficial din ca-
drul securitãþii a spus, la rândul
sãu, cã peste 90 de persoane au
fost rãnite. Bilanþul victimelor
anunþat anterior era de 30 de morþi
ºi 50 de rãniþi. Indivizi înarmaþi,
inclusiv unul îmbrãcat în medic,
au atacat, miercuri, un spital mili-
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þia sã aibã aceastã alternativã dacã
acesta este drumul pe care vrem
sã mergem”, a spus Sturgeon. Ea
a adãugat cã nu a fost luatã deo-
camdatã nicio decizie cu privire la
data unui eventual referendum.
Majoritatea britanicilor s-au pro-
nunþat la limitã în iunie 2016 în fa-
voarea ieºirii din UE, însã cei mai
mulþi locuitori ai Scoþiei au votat
împotriva Brexit. Liderii scoþieni au
semnalat în mai multe rânduri Gu-
vernului Theresa May cã ar putea
organiza un nou referendum proin-
dependenþã faþã de Marea Britanie,
pentru a putea menþine Scoþia în
Uniunea Europeanã.

Bilanþul victimelor din urma atacului de la spitalul
militar din Kabul a ajuns la 49 de morþi

tar situat în apropiere de ambasa-
da Statelor Unite din capitala af-
ganã Kabul, au spus oficiali ºi
martori. Un oficial din cadrul se-
curitãþii a spus cã atacul a înce-
put cu o explozie în partea din
spate a spitalului ºi cã între trei ºi
cinci atacatori dotaþi cu arme au-
tomate ºi grenade de mânã au in-
trat în complex. El a mai declarat
cã atacatorii au început sã atace
la etajele al treilea ºi al patrulea,
iar forþe speciale au fost trimise
la faþa locului. Consiliul de Secu-
ritate al ONU a condamnat atacul
ºi a cerut statelor membre sã co-
opereze cu Guvernul afgan pen-
tru a-i aduce în faþa justiþei pe cei
responsbaili ºi pentru a preveni fi-
nanþarea terorismului. Atacul a
fost revendicat de Stat Islamic.

Austria solicitã diminuarea fondurilor pentru
statele membre ale UE ce refuzã refugiaþii

de azil este înãspritã, iar imigranþii
ar urma sã fie reþinuþi în zone de
tranzit amplasate de-a lungul fron-
tierei sudice. Kern a declarat pen-
tru Die Welt: “Pe viitor banii din
bugetul UE trebuie sã se împartã
de asemenea echitabil între statele
membre. Dacã statele vor conti-
nua sã evite rezolvarea problemei
migraþiei ºi practicile dumping pe
cheltuiala vecinilor, aceºtia nu vor
putea primi fonduri noi din partea
Bruxellesului”. El a declarat cã une-

le þãri se aºteaptã la soli-
daritate în privinþa dez-
voltãrii economice, inte-
reselor de securitate ºi
sacþiunilor împotriva Ru-
siei dar refuzã coopera-
rea în privinþa altor pro-
bleme. “Solidaritatea se-
lectivã ar trebui pe viitor
sã conducã ºi la plãþi se-
lective printre contribua-
bilii neþi. Solidaritatea nu
este o stradã cu sens
unic”, a adãugat cance-
larul austriac.

CIA-ul a criticat Wikileaks pentru
publicarea documentelor secrete

alarmat de orice dezvãluire fãcu-
tã de Wikileaks ce are scopul de
a afecta abilitatea comunitãþii de
informaþii de a proteja America
împotriva teroriºtilor ºi altor ad-
versari”. “Asemenea destãinuiri
dãuneazã nu numai angajaþilor
SUA ºi operaþiunilor acestora,
echipând de asemeneazã adver-
sarii cu unelte ºi informaþii pen-
tru a ne pune în pericol”, a spus
aceasta. Horniak a apãrat opera-
þiunile cibernetice ale CIA-ului.
“Intrã în atribuþiile CIA-ului sã fie
inovator”, a adãugat purtãtorul de
cuvânt al agenþiei de informaþii.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVÃ DE CON-

SUM FILIAªI C16/9/2005, CUI 2338025 CON-
VOCATOR ADUNARE GENERALÃ ORDINARÃ
ªI EXTRAORDINARÃ din data de 28.03.2017.
Consiliul de administraþie al Societãþii Coo-
perative de Consum Filiaºi, în temeiul art.
34 din Legea nr. 1/2005, ºi al Actului Consti-
tutiv al societãþii cooperative de consum
convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a
membrilor cooperatori ai societãþii coope-
rative la data de 28.03.2017 la ora 10,00 la
Restaurantul cu Hostel din Filiaºi str B-dul
Racoþeanu nr. 188, jud. Dolj, ºi Adunarea
Generalã Extraordinarã  la data de
28.03.2017 ora 12,00 la aceeaºi locaþie,
având urmãtoarea ordine de zi: I.Pentru
Adunarea generalã ordinarã 1. Prezentarea,
discutarea ºi aprobarea raportului Consi-
liului de Administraþie pe anul 2016. 2. Pre-
zentarea ºi discutarea raportului cenzoru-
lui. 3. Discutarea situaþiei financiare anuale
ºi stabilirea modului de repartizarea profi-
tului. 4. Descãrcarea de gestiune a admi-
nistratorilor. 5. Alegerea membrilor consi-
liului de administraþie al societãþii coopera-
tive ºi aprobarea criteriilor de performanþã
pentru membrii consiliului de administra-
þie. 6. Adoptarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2017 ºi mãsurile de reali-
zare a acestuia. 7. Stabilirea indemnizaþiei
pentru membrii Consiliului de Administra-
þie ºi cenzor pe anul 2017. 8. Aprobarea în-
scrierii sau retragerii unor membrii coope-
ratori. 9. Aprobarea cuantumului cotizaþiei
lunare cãtre U.J.C.C Dolj. 10. Alegerea dele-
gaþilor pentru adunãrile generale ale U.J.C.C
Dolj ºi mandatarea persoanei care sã re-
prezinte societatea la O.R.C. Dolj 11. Diver-
se. II Pentru Adunarea generalã extraordi-
narã. 1. Aprobarea bunurilor aparþinând so-
cietãþii cooperative care pot face obiectul
ipotecãrii, gajãrii, închirierii sau înstrãinãrii
pe parcursul anului 2017. 2.Înfiinþarea / des-
fiinþarea  unor puncte de lucru, actualiza-
rea acestora la  O.R.C. Dolj ºi modificarea
corespunzãtoare a actului constitutiv. 3. Mo-
dificarea numãrului de pãrþi sociale, a capi-
talului social ºi, corespunzãtor, a actului
constitutiv. 4. Aprobarea virãrii unui procent
de 10% din vânzãrile de active edificate din
fondul centralizat în contul U.J.C.C. Dolj. 5.
Mandatarea C.A cu îndeplinirea demersu-
rilor necesare executãrii operaþiunilor de
la pct.1 ºi mandatarea persoanei care sã
reprezinte societatea la ORC Dolj. 6. Diver-
se. În cazul în care la data ºi ora stabilitã
nu se întruneºte cvorumul de ºedinþã ce-
rut de lege pentru desfãºurarea adunãri-
lor, acestea se reconvoacã pentru data  de
04.04.2017 la aceeaºi orã, în acelaºi loc, ºi
cu aceeaºi ordine de zi.

Anunþ final. SC SOUTHERN LO-
GISTICS SRL,titular al proiectului Rea-
bilitare, consolidare ºi modernizare clã-
dire existentã( prin închideri perimetrale,
realizare acoperiº ºi modificãri interioare
ºi exterioare) ºi schimbare destinaþie din
turnãtorie în clãdire industrialã cu func-
þiunea de birouri, producþie ºi depozita-
re anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- Fãrã evaluarea impactului asupra
mediului ºi fara evaluare adecvatã-pen-
tru proiectul menþionat, propus a fi am-
plasat în municipiul Craiova, str. Henry
Ford (1863-1947), nr. 7B. Proiectul deci-
ziei de încadrare si motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, în zi-
lele de L-J,între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8-14,  precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile.

ADMINISTRATORUL Unic al SC
LEGUME-FRUCTE SA, înregistratã la Re-
gistrul Comerþului sub nr. J16/92/1991,
cod fiscal RO:2314948, convoacã în con-
formitate cu prevederile Legii 31/1990 ac-
þionarii societãþii pentru desfãºurarea lu-
crarilor Adunarilor Generale ce vor avea
loc în data de: 14.04.2017, ora 12.30- Adu-
narea Generalã Ordinarã; 14.04.2017, ora
13.30- Adunarea Generalã Extraordinarã,
la sediul societãþii din Craiova, str.Calea
Bucureºti, nr.51B, Jud.Dolj, cu urmãtoa-
rea ordine de zi: Pentru Adunarea Gene-
ralã Ordinarã: 1.Aprobarea bilanþului con-
tabil ºi a contului de profit ºi pierdere pen-
tru anul 2016. 2.Diverse. Pentru Aduna-
rea Generalã Extraordinarã: 1.Aprobarea
vânzãrii de imobile, respectiv: Spaþii co-
merciale ºi terenuri din Craiova, Complex
Big-Craioviþa, ºi Piaþa Craioviþa din car-
tierul Craioviþa Nouã. 2.Diverse. În situa-
þia în care nu se va îndeplini cvorumul
necesar, ºedinþele Adunãrii Generale Or-
dinare ºi a Adunãrii Generale Extraordi-
nare, se vor þine în data de: 15.04.2017,
ora 12.30- Adunarea Generalã Ordinarã;
15.04.2017, ora 13.30- Adunarea Genera-
lã Extraordinarã, la sediul societãþii din
Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 51B cu
aceeaºi ordine de zi. Acþionarii pot fi re-
prezentaþi de alte persoane conform pre-
vederilor Legii 31/1990 republicatã ºi com-
pletatã, în baza unei procuri speciale.

Cabinetul Individual  de  Insolvenþã
Durlã Sorin Daniel notificã toþi creditorii
privind deschiderea  procedurii simplifi-
cate de insolvenþã prevãzutã de legea 85/
2014 împotriva debitoarei  S.C. SAFTA
PREST CONSTRUCT S.R.L., cu  sediul
în  Craiova, strada 1 Decembrie 1918,
nr.11, bl.A21, sc.1, ap3, judeþul Dolj, nu-
mãr de înregistrare în Registrul Comer-
þului  J16/1149/2007, CUI 21945058. Dosa-
rul  este  înregistrat  la Tribunalul  Dolj,
str. Brestei, nr.129, Craiova, secþia a II-a
civilã, cu numãrul 9924/63/2016. Conform
sentinþei nr.94/2017  din  20.02.2017, ter-
menul  limitã de depunere a creanþelor
este stabilit pentru 20.03.2017. Termenul
limitã pentru verificarea creanþelor,  întoc-
mirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor este 03.04.2017.
Termenul  limitã pentru depunerea, so-
luþionarea eventualelor contestaþii ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþelor este
15.05.2017.

ADMINISTRATORUL Unic al SC
COMAGROIND SA, înregistratã la Regis-
trul Comerþului sub nr. J16/211/1992, cod
fiscal RO:2315390, convoacã în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/1990  acþi-
onarii societãþii pentru desfãºurarea lu-
crãrilor Adunãrilor Generale ce vor avea
loc în data de: 14.04.2017, ora 10.30- Adu-
narea Generalã Ordinarã; 14.04.2017, ora
11.30- Adunarea Generalã Extraordinarã,
la sediul societãþii din Craiova, str.Calea
Bucureºti, nr. 51B, Jud. Dolj, cu urmã-
toarea ordine de zi: Pentru Adunarea Ge-
neralã Ordinarã: 1. Aprobarea bilanþului
contabil ºi a contului de profit ºi pierde-
re pentru anul 2016; 2. Diverse. Pentru
Adunarea Generalã Extraordinarã:
1.Aprobarea vânzãrii de imobile, respec-
tiv: Spaþiul comercial situat în Piaþa Se-
garcea, localitatea Segarcea, jud.Dolj;
Terenuri. 2.Aprobarea vânzãrii ºi cumpã-
rãrii de bunuri mobile. În situaþia în care
nu se va îndeplini cvorumul necesar,
ºedintele Adunãrii Generale Ordinare ºi
a Adunãrii Generale Extraordinare, se vor
þine la data de: 15.04.2017, ora 10.30- Adu-
narea Generalã Ordinarã; 15.04.2017, ora
11.30- Adunarea Generalã Extraordinarã,
la sediul societãþii din Craiova, str. Calea
Bucureºti, nr. 51B, cu aceeaºi ordine de
zi. Acþionarii pot fi reprezentaþi de alte per-
soane conform prevederilor Legii 31/1990
republicatã ºi completatã, în baza unei
procuri speciale.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC BACRIZ IMPEX SRL anunþã pu-

blicul interest asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: DESFINÞARE CON-
STRUCÞII C1, C2, C3b, C4, C5 propus a
fi amplasat în CRAIOVA, DOLJ, B-DUL
DECEBAL NR.12 (FOST 44). Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM  DOLJ, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul B-ul Decebal, nr.12
(fost 44) Craiova, Dolj, în zilele de luni
pânã joi intre orele 8.00 – 16.00 ºi vine-
rea între orele 8.00 – 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.

PUIU Daniel Alin ºi Puiu George-
ta anunþã propunerea preliminarã pri-
vind ELABORARE PUZ PENTRU RE-
CONSIDERAREA INDICILOR URBA-
NISTICI ÎN ZONA CUPRINSÃ ÎNTRE str.
G-ral Gh. Magheru - str. Rovinari - str.
Vîntului ÎN VEDEREA CONSTRUIRII
UNUI IMOBIL D+P+1+2-3E retrase CU
DESTINAÞIA DE SPAÞII COMERCIA-
LE ªI GARAJ LA DEMISOL, LOCUIN-
ÞE LA PARTER ªI ETAJELE SUPERI-
OARE- str. G-ral Gheorghe Magheru,
nr. 18D, mun. Craiova. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii asupra
documentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea In-
formaþii utile - Urbanism pânã la data
de 13.04.2017 la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

SC ROBEST COM SRL, titular al
proiectului „Construire locuinþe colec-
tive P+2 E ºi P+2E+M”, propus a fi am-
plasat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti,
T47, P91, 92, 98, 93, judeþul Dolj, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj-
fãrã acord de mediu, pentru proiectul
„Construire locuinþe colective P+2 E ºi
P+2E+M”, propus a fi amplasat în co-
muna Pieleºti, sat Pieleºti, T47, P91, 92,
98, 93, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM Dolj
din str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zile-
le de luni-vineri, între orele 09.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http//:www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

SC ELCO SRL, titular al proiectu-
lui „Construire locuinþe colective
P+2E+M”, propus a fi amplasat în co-
muna Pieleºti, sat Pieleºti, T47, P91, 92,
98, 93, judeþul Dolj, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã acord
de mediu, pentru proiectul „Construi-
re locuinþe colective P+2E+M”, propus
a fi amplasat în comuna Pieleºti, sat
Pieleºti, T47, P91, 92, 98, 93, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj din
str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http//:www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

SC ELIMAG CONSTRUCT SRL, ti-
tular al proiectului „Construire 3 locuin-
þe individuale P+M”, propus a fi ampla-
sat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti, T47,
P91, 92, 98, 93, judeþul Dolj, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã
acord de mediu, pentru proiectul „Con-
struire 3 locuinþe individuale P+M”, pro-
pus a fi amplasat în comuna Pieleºti, sat
Pieleºti, T47, P91, 92, 98, 93, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj din str.Petru Rareº,
nr. 1, jud.Dolj, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ.

Titular Comuna Terpeziþa anunþã
elaborarea primei versiuni a planului”
Plan Urbanistic General Comuna Terpe-
ziþa” ºi declanºlarea etapei de încadrare
pentru obtinerea avizului de mediu.Con-
sultarea primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul
titularului: comuna Terpeziþa, str. Princi-
palã, nr. 334, jud. Dolj. Comentariile ºi su-
gestiile se primesc în scris  la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

U.M. 01606 Sibiu din Ministerul
Apãrãrii Naþionale, organizeazã concur-
sul pentru ocuparea a 2 (douã) posturi
vacante de personal civil contractual
din cadrul U.M. 01606I Craiova, dupã
cum urmeazã: - referent IA în cadrul mi-
crostructurii Operaþii ºi instrucþie din
Unitatea Militarã nr. 01606I Craiova / stu-
dii medii, cu o vechime în muncã de
minim 6 ani ºi 6 luni; - bibliotecar de-
butant în cadrul microstructurii Biblio-
tecã din Unitatea Militarã nr. 01606I Cra-
iova / studii medii – absolvirea învãþã-
mântului postliceal sau liceal cu diplo-
mã în domeniu / absolvirea cu examen
de diplomã a unei instituþii de învãþã-
mânt, secþia de biblioteconomie, sau a
altor instituþii de învãþãmânt ai cãror ab-
solvenþi au studiat în timpul ºcolarizã-
rii disciplinele de profil din domeniul
biblioteconomiei, fãrã condiþii de ve-
chime în muncã sau în specialitatea
studiilor; Concursul se va desfãºura
astfel: 1. pentru postul vacant de refe-
rent IA în cadrul microstructurii Ope-
raþii ºi instrucþie: - 03.04.2017, ora 09.00
- proba scrisã; - 07.04.2017, ora 09.00 -
interviul. Data limitã de depunere a do-
sarelor – 24.03.2017, ora 15.00. 2.  pen-
tru postul vacant de bibliotecar debu-
tant în cadrul microstructurii Bibliote-
cã: - 03.04.2017, ora 09.00 - proba scri-
sã; - 07.04.2017, ora 11.00 - interviul.
Data limitã de depunere a dosarelor –
24.03.2017, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor ºi organizarea concursului se vor
face la sediul U.M. 01606I din mun. Cra-
iova, Bulevardul Nicolae Romanescu,
nr. 221, judeþul Dolj, unde vor fi afiºate
ºi detaliile organizatorice necesare.
Relaþii suplimentare se pot obþine la se-
cretariatul comisiei, la telefon: 0351/
420685, int. 112, sau pe site-ul Unitãþii
Militare nr. 01606 Sibiu www.cissb.ro,
secþiunea Informaþii de interes public.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.,
Bucureºti – Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str.
Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate la con-
curs 1 post vacant de “sef tura statii
3,4” (duratã nedeterminatã) în cadrul
Statiei  220  kV  Calafat, cu sediul  în
Calafat, Drumul Comunal Calafat  -  Ciu-
percenii Noi (ªos. Smârdan), jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251/307115”.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR ASOCIAÞIEI,, CEN-

TRU DE EXCELENÞÃ PENTRU TINERI
CRAIOVA “cu sediul in Craiova , Str. ªoi-
mului, nr. 20, jud. Dolj, reprezentata legal
de dl. Cristea Radu Gabriel în calitate de
preºedinte convoacã Adunarea Genera-
lã Extraordinarã a asociaþilor la sediul
acesteia în data de 31.03.2017 ora 14:00
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Aproba-
rea  modificãrii Statutului ºi Actului con-
stitutiv cu privire la membrii fondatori ai
asociaþiei. 2. Împuternicirea persoanei de-
semnate sã desfãºoare procedura de în-
registrare a modifcãrilor statutului ºi ac-
tului constitutiv ºi sã semneze  actele
modifcatoare. 3. Diverse.

SC AURVILA SRL, titular al proiec-
tului „Construire locuinþe individuale
P+M ºi locuinþe colective P+2E+M ºi
P+E+M”, propus a fi amplasat în comu-
na Pieleºti, sat Pieleºti, T47, P91, 92, 98,
93, judeþul Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj- fãrã acord de
mediu, pentru proiectul „Construire lo-
cuinþe individuale P+M ºi locuinþe colec-
tive P+2E+M ºi P+E+M”, propus a fi am-
plasat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti, T47,
P91, 92, 98, 93, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj din str.Petru Rareº, nr.1, jud-
.Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http//:www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

Anunþ public privind depunerea so-
licitãrii de emitere a acordului de mediu.
S.C. DISTRIBUÞIE OLTENIA SA anunþã
publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: Implementare sistem de mã-
surare inteligent în Municipiul Craiova,
zona centralã- parþial ºi Sãrari – cca 10000
consumatori din Municipiul Craiova pro-
pus a fi amplasat în Municipiul Craiova.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul SC DIS-
TRIBUÞIE ENERGIE OLTENIA SA în zile-
le de L-V, între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în
calitate de lichidator al
debitoarei SC ARCTI-
CA TRADING SRL, vin-
de la licitaþie publicã
urmãtoarele bunuri
mobile: 2 maºini IVE-
CO  DAILY;  2 maºini
DAEWOO MATIZ; 1
maºinã RENAULT ME-
GANE; 3 maºini FIAT
DUCATO. Menþionãm
faptul cã bunurile mo-
bile se vând în bloc,
începând de la suma
de 12.000 lei exclusiv
TVA. Telefon: 0745/
337.988.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
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 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere, hol,
bucãtãrie, toate utilitã-
þile. Telefon: 0771/
723.968.
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, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 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 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 bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti 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 în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
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 lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
conducere vacante:

- director executiv adjunct în cadrul Direcþiei Servicii Publice, din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- ºef serviciu în cadrul Serviciului Administrarea ºi monitorizarea serviciilor
de utilitate publicã, Direcþia Servicii Publice, din aparatul de specialitate al pri-
marului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.
I. Cuza, nr. 7, în data de 13.04.2017, ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de
participare:

1. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de director executiv ad-
junct în cadrul Direcþiei Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primaru-
lui municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: mi-
nimum 3 ani;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

2. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de ºef serviciu în cadrul Servi-
ciului Administrarea ºi monitorizarea serviciilor de utilitate publicã, Direcþia
Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: mi-
nimum 2 ani;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 10 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 10 ha pãdure 90-
110 ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006 gea-
muri electrice faþã, air-
bag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºina
are 99000 km  primul
proprietar. Trebuie
schimbate telescoape
faþã, detin douã noi de-
cat trebuie schimbate,-
 în rest impecabilã.
Preþ 2300 euro. Tele-
fon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Renault
Symbol 2005, motorinã.
Telefon:  0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar 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 româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 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 hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
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 fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 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 Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut Nr. Fiscal DJ
0027033728 ºi DJ
0027033727 aparþi-
nând S.C. CAM VLA-
ROM. Se declarã nule.
COMEMORÃRI

Familia profund îndu-
reratã anunþã împlini-
rea a 17 ani,  pe data

de 10 martie 2017 de
la decesul iubitului
soþ ºi tatã colonel
ªTIRBEI MARIUS.
Odihna veºnicã dãi-o
lui Doamne.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ceea ce pãrea imposibil, dupã
meciul de la Paris, a fost demontat
de Barcelona. Fotbaliºtii lui Luis
Enrique s-au impus cu 6-1, miercuri
searã, dupã 4-0 pentru francezi, în

Barca pune în scenã cea mai tareBarca pune în scenã cea mai tareBarca pune în scenã cea mai tareBarca pune în scenã cea mai tareBarca pune în scenã cea mai tare
“remontada” din istoria cupelor europene“remontada” din istoria cupelor europene“remontada” din istoria cupelor europene“remontada” din istoria cupelor europene“remontada” din istoria cupelor europene

tur. Finalul meciului din Spania a
fost unul interzis cardiacilor. În
doar 7 minute, formaþia blaugrana
a reuºit sã marcheze de trei ori, reu-
ºita izbãvitoare venind la ultima

fazã de poartã. Pânã aici, Luis Sua-
rez a deschis scorul în doar minu-
tul 3, dupã care Neymar a fost
aproape de 2-0 cu un ºut de la dis-
tanþã, însã mingea a ocolit poarta

lui Trapp. Presiunea constantã a
catalanilor s-a materializat în fina-
lul primei reprize. Iniesta a insistat
la o minge care pãrea pierdutã, iar
Kurzawa a trimis în propria poartã.

ªi repriza a doua a început per-
fect pentru Barcelona. Neymar s-a
împiedicat de Meunier, iar arbitrul
neamþ Deniz Aytekin, la indicaþia
asistentului, a indicat punctul cu
var. Un penalty acordat uºor!
Messi a transformat fãrã emoþii, iar
catalanii mai aveau nevoie de un
gol pentru a împinge meciul în pre-
lungiri. Imediat, Cavani putearedu-
ce ecartul, însã a nimerit bara. Cu o
jumãtate de orã înainte de final, ata-
cantul din Uruguay s-a revanºat ºi
a marcat pentru 3-1, iar visul califi-
cãrii pãrea cã s-a nãruit pentru tru-
pa lui Luis Enrique. Parisul a ratat
apoi o “dublã” oportunitate uriaºã
de a face 3-2, prin acelaºi Cavani ºi
Di Maria, scãpaþi singuri cu Ter
Stegen.

Declinul Parisului a început în
minutul 88, când Neymar a refãcut
diferenþa de trei goluri, înscriind

superb dintr-o loviturã liberã. În
minutul 90, Suarez a obþinut un pe-
nalty, de astã datã acordat total
eronat, ºi Neymar a redat Barcelo-
nei câteva minute de speranþe. Bar-
ca a terminat meciul cu Ter Stegen
în careul advers, iar insistenþa a
fost rãsplãtitã în ultima fazã a me-
ciului, atunci când cel mai bun om
al gazdelor, Neymar, i-a pasat lui
Sergi Roberto, iar acesta din urmã
a înscris golul care va rãmâne în
istoria fotbalului! Este pentru pri-
ma datã în istoria cupelor europe-
ne când o echipã rateazã califica-
rea, dupã ce a câºtigat cu 4-0 în
prima manºã

Recital Aubameyang
O searã magicã a avut ºi Borus-

sia Dortmund, care a reuºit sã trea-
cã la pas, “acasã”, de Benfica, cu
4-0. Partida a plecat de la scorul de
1-0 pentru portughezi, dar ratarea
unui penalty, în prima manºã, l-a
ambiþionat pe Aubameyang, iar
acesta a reuºit o „triplã”, scorul fi-
ind completat de Pulisic

CSO Filiaºi întâl-
neºte astãzi, pe sta-
dionul “Chimia” din
Iºalniþa, autoritarul
lider SCM Piteºti.
Bãieþii lui Florin
ªoavã se prezintã la
aceastã partidã dupã
cea mai drasticã în-
frângere de când
evolueazã în al trei-
lea eºalon, 2-6 la
Chiajna, timp în care
argeºenii, pregãtiþi
de Nicolae Dicã, se
impuneau la pas în
Trivale, contra celor
de la CS Podari, 4-0.
Cu exact acelaºi re-
zultat pierduserã ºi filieºenii în toam-
nã, în turul campionatului. Totuºi,
în pofida uriaºelor discrepanþe, dis-
puta se anunþã extrem de interesan-
tã, în contextul în care CSO este im-
batabilã pe teren propriu, iar SCM,
ºi mai mult, n-a pierdut vreun ºoc în
actualul sezon.

„Am avut un debut nefericit, însã
vom încerca sã ne revanºãm faþã
de suporteri ºi de conducere. Întâl-
nim liderul ºi ne va fi dificil, dar
sperãm sã facem un joc bun ºi sã
obþinem un rezultat pe mãsurã. Am
vãzut golurile piteºtenilor din me-

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 17-A

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

Mioveni – UTA Bãtrâna Doamnã /
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Boto-
ºani – ACS Poli Timiºoara.

DIGI SPORT 2
7.00 – TENIS (M) – Turneul de la

Indian Wells, în Statele Unite / 17:30,
19:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: HC Odorhei – HC Vaslui, AHC
Dunãrea Cãlãraºi – Dinamo / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Juventus –
Milan / 23:45 – TENIS (F sau M) –
Turneul de la Indian Wells.

DIGI SPORT 3
7.00, 21:00 – TENIS (M, F) – Tur-

neul de la Indian Wells, în Statele
Unite.

Filieºenii primesc replica liderului
Astãzi, ora 15:00: CSO FILIAªI – SCM Piteºti,

ACS ªirineasa – CS Mioveni II, FC Voluntari II –
Atletic Bradu.

Mâine, ora 15:00: CS PODARI – FC Aninoasa,
Steaua Bucureºti II – CSU CRAIOVA II, Flacãra
Moreni – Urban Titu, Sporting Roºiori – Concordia
Chiajna II. FCM Alexandria stã.

Clasament
1. Piteºti 39 9. Mioveni II 19
2. Voluntari II 26 10. Chiajna II 19
3. Roºiori 24 11. Steaua II* 18
4. Bradu 22 12. CRAIOVA II 15
5. Alexandria 22 13. ªirineasa 15
6. Moreni 21 14. PODARI 13
7. FILIAªI 21 15. Titu 11
8. Aninoasa 20
* - un joc mai puþin.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 21-A

Alb-albaºtrii – start poticnit, dar final fericit
Voleibaliºtii de la SCM Universitatea Craiova au

bifat, miercuri, a 12-a victorie consecutivã în
campionat, scor     3-1, în deplasare, cu ªtiinþa
Bacãu. Contra formaþiei în faþa cãreia cãreia îºi
începeau formidabila serie, campionii au intrat în
luptã ezitant, cedând actul inaugural cu 25-22. A
fost însã decât un foc de paie, craiovenii nemaia-
vând apoi nicio problemã în a-ºi apropia toate
punctele: 25-17, 25-18 ºi din nou 25-17.

Etapa viitoare (mâine, ora 17:00), ultima înaintea
fazelor eliminatorii, SCM-ul va evolua de asemenea
pe teren strãin, cu Unirea Dej.

Rezultate complete: CS ªtiinþa Bacãu – SCM “U” CRAIO-
VA 1-3, CS “U” Cluj – LMV Tricolorul Ploieºti 3-2, VCM LPS
Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 1-3, CS Caranse-
beº – ACS Municipal Zalãu 0-3, CS Unirea Dej – CS Arcada
Galaþi 1-3, CSM Bucureºti – CSA Steaua Bucureºti 0-3.

Clasament
1. Steaua 51 7. Baia Mare 26
2. Zalãu 50 8. Caransebeº 23
3. CRAIOVA 49 9. Bacãu 21
4. Galaþi 46 10. Dej 17
5. Ploieºti 41 11. “U” Cluj 15
6. CSM Buc. 34 12. Piatra N. 5

În returul primelor douã optimi de finalã, Real Madrid ºi Bayern Munchen, au repetat victoriile din tur,
câºtigând cu 3-1 la Napoli, respectiv 5-1, la Londra, cu Arsenal.

Restul sfert-finalistelor se va stabili sãptãmâna viitoare, dupã programul: Juventus – Porto (în tur 2-0),
Leicester – Sevilla (1-2), Monaco – Manchester City (3-5), Atletico Madrid – Leverkusen (4-2).

Barcelona – PSG 6-1 (Suarez 3, Kurzawa aut. 40, Messi pen. 50, Neymar 88, pen. 90+1, Sergi Roberto 90+5 /
Cavani 62), în tur 0-4

Ter Stegen – Rafinha (S. Roberto 76), Pique, Mascherano,
Umtiti – Busquets, Iniesta (Turan 65), Rakitic (Andre Gomes
84) – Messi, Suarez, Neymar. Antrenor: Luis Enrique.

Trap – Meunier, Marquinhos, Silva, Kurzawa – Rabiot,
Verratti, Matuidi – Lucas (Di Maria 65), Cavani, Draxler (Au-
rier 75). Antrenor: Unai Emery.

Dortmund – Benfica 4-0 (Aubameyang 4, 61, 85, Pulisic 59), în tur 0-1

Burki – Durm, Socratis (Ginter 88), Bartra, Schmelzer –
Weigl, Castro – Piszczek, Pulisic, Dembele (Kagawa 81) –
Aubameyang (Schurrle 86). Antrenor: Thomas Tuchel.

Ederson – Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu – Salvio
(Jonas 64), Samaris (Zhivkovic 74), Pizzi, Almeida – Cervi
(Jimenez 82), Mitroglou. Antrenor: Rui Vitoria.

ciul cu Podari, îi ºtim de anul tre-
cut, cunosc cum joacã Dicã ºi spe-
rãm sã-i contracarãm. Important
este ca echipa mea sã nu facã gre-
ºelile pe care le-a fãcut în primul
meci de la Chiajna, ºi atunci va fi
bine“, a declarat antrenorul Florin
ªoavã, conform site-ului grupãrii fi-
lieºene.

Partida de azi va fi arbitratã de o
brigadã bucureºteanã, alcãtuitã din
Marius Spînu – Ionuþ Neacºu ºi Sil-
viu Goicea. La masa observatorilor
vor sta Grigore Tomoioagã (Rm.
Vâlcea) ºi Marin Iancu (Urziceni).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4
20:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nice

– Caen / 22:00 – BASCHET (M) – Euroli-
ga: Real Madrid – Steaua Roºie Belgrad.

DOLCE SPORT 1
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HC Odorhei – HC Vaslui / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – ACS
Poli Timiºoara / 3:00 – BASCHET NBA:
Minnesota Timberwolves – Golden Sta-
te Warriors.

DOLCE SPORT 2
15:00 – JUDO – Grand Prix, la Baku, în

Azerbaidjan / 18:00 – FOTBAL – Liga a
II-a: CS Mioveni – UTA Bãtrâna Doamnã
/ 22:00 – RUGBY – Turneul celor ºase
Naþiuni: Þara Galilor – Irlanda / 0:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells,

în Statele Unite.
EUROSPORT 1
15:15 – BIATLON – Cupa Mondialã, la

Kontiolathi, în Finlanda / 16:30 – CICLISM
– Cursa Paris-Nisa, în Franþa / 18:30 –
BIATLON – CM, la Kontiolathi / 20:00,
23:00 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Squaw Valley, în Statele Unite.

EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Cursa Tirreno-

Adriatico / 17:45 - SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – Cupa Mondialã, la Oslo, în Nor-
vegia / 21:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Bayer Leverkusen – Werder Bre-
men / 23:30 – SNOOKER – Campionatul
Players, la Llandudno, în Þara Galilor.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani

– ACS Poli Timiºoara.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
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Play-off – etapa 1

Astra – „U” Craiova, sâmbãtã,
ora 20.30

FCSB – CFR Cluj, duminicã,
ora 20.30

Viitorul – Dinamo, luni,
ora 20.30

Clasament play-off

1. Viitorul 26 p
2. FCSB 24
3. Astra 22
4. Craiova 22
5. CFR Cluj 22
6. Dinamo 21

Play-out, etapa 1

FC Botoºani - ACS Poli,
vineri, ora 20.30

CSMP Iaºi – Concordia,
sâmbãtã, ora 18

FC Voluntari – Pandurii,
duminicã, ora 13.30

Gaz Metan – ASA, luni,
ora 18

Clasament play-out

7. Gaz Metan 20p
8. Botoºani 16
9. Voluntari 15
10. CSMP Iaºi 15
11. Chiajna 13
12. Pandurii 10
13. ACS Poli 7
14. ASA 6

Deºi recunoaºte cã a scãpat de
presiunea obiectivului, reuºind ca-
lificarea în play-off, Gigi Mulþes-
cu a descoperit alte probleme îna-
intea partidei cu Astra, din debu-
tul play-off-ului, Antrenorul Cra-
iovei se teme de adversarul aflat
în mare formã, campioana venind
dupã 8 victorii consecutive. De
asemenea, Mulþescu a precizat din
start cã euforia calificãrii în play-
off a durat cam mult ºi jucãtorii
sãi nu sunt la fel de motivaþi ºi de
concentraþi cum au fost la meciul
cu Gaz Metan. Totodatã, tehnicia-
nul are probleme de lot: pe lângã
„exilaþii” Acka, Madson, Kay ºi
Nuno Rocha, s-a mai accidentat
ºi Briceag, Zlatinski este  suspen-
dat ºi chiar Popov este incert din
pricina unei contracturi. În aces-
te condiþii, Mulþescu ar fi fericit
cu o remizã la Giurgiu.

„Dacã am scãpat de presiune,
care nu se mai simte zilele aces-
tea, mã tem de euforia care s-a
creat la nivelul echipei dupã cali-
ficarea în play-off. Va trebui sã re-
venim cu picioarele pe pãmânt, fi-
indcã ne aºteaptã un adversar care
nu ne iartã. Am avut o discuþie cu
jucãtorii ºi le-am spus cã avem o
mare ºansã sã facem ceva spe-
cial. Calificarea în play-off nu este
suficientã pentru ceea ce-ºi do-
resc suporterii. Play-off-ul este alt
campionat. Dupã ce cã avem un
lot destul de subþire, Zlatinski este
suspendat, Briceag este acciden-
tat, iar Popov este incert. În aceste
condiþii, ne pregãtim sã forþãm
jucãtorii  tineri în acest play-off:
Screciu, Manea, Petre, Markovic
ºi ceilalþi. Este unul dintre cele mai
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Echipa naþionalã a Ro-
mâniei a urcat un loc faþã
de luna trecutã ºi se aflã
pe poziþia a 39-a în clasa-
mentul FIFA dat publicitã-
þii ieri. Locul 40 a repre-
zentat cea mai slabã cla-
sare a tricolorilor în ierar-
hia mondialã dupã 2012,
când  România  a junsese
chiar pe locul 57 (cel mai
slab din istoria clasamen-
tului FIFA). Danemarca,
a d v e r s a r a  R o m â n i e i  î n
data de 26 martie, la Cluj-
Napoca, în preliminariile
Cupei Mondiale 2018, a
urcat ºi ea un loc, dar se

Tricolorii au avansat un loc
în clasamentul FIFA

grele meciuri, dacã nu cumva
chiar cel mai greu, fiindcã Astra
are cel mai bun ºi cel experimen-
tat lot ºi mai trece ºi printr-o pe-
rioadã fastã, cu 8 victorii la rând.
Mergem totuºi la Giurgiu cu o
echipã pregãtitã sã câºtige punct
sau puncte. Conteazã ºi un punct,
aº fi mulþumit cu egalul, fiindcã
în play-off este important sã iei
ceva din fiecare meci. Pe ªumu-
dicã unu la unu nu pot sã-l bat,
fiindcã e mai tânãr ca mine, dar
echipa trebuie sã gãseascã solu-
þiile pentru câºtigarea meciului.
Pe de altã parte, o datã cu acce-
derea în play-off nu mai avem aºa
mare presiune, avem liniºte ºi
putem veni pe turnantã. Era alt-
ceva dacã jucam acasã, pe sta-
dionul nou sau chiar pe Exten-
siv, unde nu am pierdut niciun
meci” a spus antrenorul Craiovei.

Mulþescu ar fi
demisionat dacã
nu califica echipa
în play-off

Deºi spune cã nu a avut o dis-
cuþie cu conducerea clubului în
privinþa continuãrii la Universita-
tea, Gigi Mulþescu dar era tentat
sã renunþe la post dacã nu obþi-
nea calificarea în play-off: „Îmi
erau foarte greu sã mai rãmân
dacã ratam calificarea în play-off.
Poate aº mai fi stat o sãptãmânã
sã vãd cum se prezintã lucrurile.
Am primit niºte mesaje înfiorãtoa-
re de la niºte aºa-ziºi suporteri.
Unde nu eram dorit, nu era cazul
sã mai rãmân. Mi s-a spus sã-mi
dau demisia dacã am demnitate”.

Mulþescu spune cã echipa-sa-
telit a clubului trebuie sã evolueze
la un nivel mai ridicat pentru a-ºi
justifica existenþa, altfel ar fi mai
bine ca jucãtorii tineri sã evolueze
doar în campionatul de juniori:
„Echipa satelit trebuie ori sã pro-
moveze în Liga a II-a, unde sã
poatã creºte jucãtorii la un nivel
bun, ori sã renunþãm la ea ºi ju-
niorii sã evolueze în Liga Elitelor”

Jucãtorul care a marcat golul
decisiv în partida cu Gaz Metan,
Nicuºor Bancu, a declarat despre
meciul cu Astra ºi pretenþiile Cra-
iovei în play-off: „Va fi un meci
foarte dificil, întâlnim o echipã cu
jucãtori valoroºi, cu mare expe-
rienþã, dar nu mergem acolo cu
gândul la înfrângere, pentru cã ºi
noi avem echipã bunã ºi venim
dupã un succes. Sper sã facem
un meci frumos ºi sã luãm mã-
car un punct. Din cauza proble-

melor pe care le avem ºi din cau-
za formei lor bune ne putem mul-
þumi cu un punct la Giurgiu.
Mergem sã ne batem cu ei de la
egal la egal. Toate echipele au
ºanse în play-off, cea care se va
motiva mai bine, va câºtiga titlul”.

Derby-ul cu Dinamo
a fost programat
duminica

Liga Profesionistã de Fotbal a
anunþat programul etapei a doua
a play-off-ului, iar meciul dintre
Dinamo ºi Universitatea Craiova,
programat pe Arena Naþionalã, se
va disputa duminicã, 19 martie,
de la ora 20.30. Celelalte douã
meciuri ale rundei secunde a play-
of-ului sunt: CFR Cluj – Astra,
vineri, 17 martie, ora 20.30, ºi
Viitorul – FCSB, sâmbãtã, 18 mar-
tie, ora 20.30.

aflã în urma tricolorilor,
pe 48. Dintre adversarele
e c h i p e i  a n t r e n a t e  d e
Christoph Daum în aceas-
tã campanie, Polonia ocu-
pã cel mai bun loc, 12, fi-
ind cu douã trepte mai sus
ca luna trecutã. Muntene-
gru se menþine pe locul 64,
Armenia a coborât trei lo-
curi, pe 85, iar Kazahstan
a urcat douã poziþii, pe 94.
Top 10 aratã astfel: 1. Ar-
gen t ina ,  2 .  Braz i l i a ,  3 .
Germania, 4. Chile, 5. Bel-
gia, 6. Franþa, 7. Colum-
bia, 8. Portugalia, 9. Uru-
guay, 10. Spania.
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