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- Sã ºtii, Popescule, cã din
spital mai sunt ºi unii care se
întorc acasã.
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Asociaþia „Proiectul Pãrinþi-
lor pentru Cercetare ºi Asisten-
þã în Distrofia Muscularã” orga-
nizeazã astãzi, la Craiova, semi-
narul naþional de lucru „Stop
pasivitãþii! Managementul mo-
dern al Distrofiei Musculare”,
desfãºurat în parteneriat cu Cen-
trul Regional de Geneticã Medi-
calã Dolj ºi Asociaþia „Neuroca-
re” Bucureºti. Vor fi prezenþi
specialiºtii de la Spitalul „Ale-
xandru Obregia” ºi Spitalul „Vic-
tor Gomoiu” din Bucureºti, care
implementeazã Programul Naþi-
onal de Tratament.
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Delegaþiile de sportivi din cele
douã Corei vor participa la festivi-
tatea de deschidere a Jocurilor
Olimpice de iarnã de la Pyeonchang
(9-25 februarie) sub „drapelul uni-
ficãrii”, bleu ciel pe fond alb. Ex-
presie a  înþelegerii convenite de
delegaþiile celor douã þãri, la 17 ia-
nuarie a.c., la Panmunjon, unde s-
au pus de acord ºi în privinþa unei
echipe feminine comune la hochei
pe gheaþã. Nu este o premierã, fi-
indcã cele douã þãri au mai avut
echipã comunã la Campionatul
Mondial de tenis de masã din 1991
la Chiba (Japonia), la J.O. de la Syd-
ney (2000), J.O. de la Atena (2004),
J.O. de iarnã de la Torino (2006) ºi
Jocurile asiatice de la Doha (2006).
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Parcul „Nicolae Romanescu” rãmâne, indiscutabil, cel mai
frumos ºi valoros loc al Craiovei, cu eleganþa cãruia ne mân-
drim ori de câte ori se iveºte ocazia. Dincolo de spectacolul
uluitor pe care-l oferã natura, indiferent de anotimp, dincolo
de eforturile autoritãþilor care se strãduiesc ºi ele sã-l con-
serve cât mai bine, mai trebuie, totuºi, ceva ca parcul sã strã-
luceascã pe deplin: un loc care sã le vorbeascã vizitatorilor
ºi despre o poveste veche, de peste o sutã de ani.33333 AC
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Vreme mult mai caldã decât
în mod obiºnuit

Valorile termice vor continua sã creas-
cã vineri ºi se vor situa cu mult peste
mediile climatologice ale perioadei, cu
maxime între 5 ºi 14 grade ºi minime între
-1 ºi 9 grade, mai scãzute doar în estul
Transilvaniei.

Astãzi, în þarã. Valorile termice vor
continua sã creascã ºi se vor situa cu
mult peste mediile climatologice ale pe-
rioadei, cu maxime între 5 ºi 14 grade ºi
minime între -1 ºi 9 grade, mai scãzute
doar în estul Transilvaniei. Pe parcursul
zilei, cerul va fi variabil, cu înnorãri în
regiunile vestice ºi sud-vestice, unde
local va ploua slab. Noaptea, cerul va
deveni mai mult noros, ploile se vor ex-
tinde devenind moderate cantitativ ºi cu-
prinzând jumãtatea de vest a þãrii, în timp
ce la munte vor fi ºi lapoviþe sau ninsori,
îndeosebi la altitudini mai mari. Vântul
va avea intensificãri în special în sud-
vestul, vestul teritoriului ºi pe litoral, iar
pe crestele montane va fi tare. Diminea-
þa, izolat vor fi condiþii de ceaþã.

La Bucureºti, vremea va fi în conti-
nuare mult mai caldã decât în mod obiº-
nuit la aceastã datã. Cerul va fi variabil,
cu înnorãri temporare mai ales în cursul
nopþii, dar condiþiile de ploaie vor fi re-
duse. Vântul va sufla slab pânã la mo-
derat. Temperatura maximã va fi de 12...13
grade, iar cea minimã de 1...3 grade.

La munte, valorile termice vor conti-
nua sã creascã ºi se vor situa cu mult
peste mediile climatologice ale perioadei.
Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu
înnorãri în Carpaþii Occidentali ºi vestul
Carpaþilor Meridionali, unde local vor fi
precipitaþii slabe, sub formã de ploaie
slab, iar pe creste ºi lapoviþã ºi ninsoare.
Noaptea, cerul va deveni mai mult noros,
precipitaþiile se vor extinde iar în masive-
le din jumãtatea vesticã a þãrii vor deveni
moderate cantitativ. Ele vor fi sub formã
de ploaie ºi, îndeosebi la altitudini mai
mari, ºi lapoviþe sau ninsori. Vântul va
avea intensificãri, iar pe creste va fi tare.

Sâmbãtã, în þarã. Regimul termic va fi
în continuare caracterizat de valori pes-
te cele normale în luna februarie. Cerul
va avea înnorãri ºi temporar vor fi preci-
pitaþii, în prima parte a intervalului sub
formã de ploaie ºi lapoviþã, apoi predo-
minant sub formã de ninsoare. Vântul
va avea intensificãri susþinute, iar pe
creste rafalele vor depãºi 80 km/h, vis-
colind sau spulberând zãpada.

Duminicã, la munte. Valorile termice
vor marca o scãdere semnificativã faþã
de ziua precedentã. Cerul va avea înno-
rãri ºi, mai ales în cursul zilei, local va
ninge. Vântul va avea intensificãri, iar în
zona înaltã va sufla tare, viscolind nin-
soarea.
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Uniunea Naþionalã a Transpor-
tatorilor Rutieri din România
(UNTRR) a solicitat, ieri, Guver-
nului, sã elimine supraacciza la car-
buranþi „pentru a proteja industria
de transport ºi implicit populaþia”,
avertizând cã, în caz contrar, vor
creºte tarifele de transport atât la
marfã, cât ºi la pasageri. „UNTRR
atrage atenþia cã firmele de trans-
port rutier vor fi nevoite sã creas-
cã tarifele de transport marfã cu
20%, cu efecte directe ºi imediate
în preþurile la raft ale produselor de
strictã necesitate ºi similar tarifele
de transport persoane, ca urmare a
creºterii costurilor cu carburantul
dupã majorarea accizei ºi a lipsei unei scheme
de rambursare a acesteia”, se aratã într-un co-
municat al Uniunii Transportatorilor.

În prezent preþul motorinei este mai mare cu
cel puþin 1 leu/litru faþã de luna august 2017,
ultima lunã înainte de majorarea accizei la car-
buranþi. Faþã de finalul lunii august 2017, preþul
barilului de petrol a crescut cu 40%, de la 50 la
70 dolari/baril, iar moneda naþionalã s-a depre-
ciat faþã de euro cu 1,5% (preþurile produselor
finite obþinute din petrol se calculeazã în euro).

„La toate aceste creºteri se adaugã ºi majo-
rarea cu peste 21% a accizei la motorinã, în 15
septembrie ºi 1 octombrie 2017, de la 1518,04
lei/1.000 litri la 1838,04 lei/1.000 litri, impactul
accizei ºi TVA în preþul carburantului la pompã
fiind în acest moment de 50%. Rata anualã a
inflaþiei a urcat în luna decembrie 2017 la 3,32%,
în condiþiile în care în luna august 2017, rata
anualã a inflaþiei a fost de numai 1,2%”, menþi-
oneazã UNTRR.

Majorarea accizei la carburanþi a avut ca im-
pact, între altele, scãderea consumului ºi mi-
grarea alimentãrilor cu combustibil de cãtre
transportatorii români care fac curse în Euro-
pa în alte state membre cum ar fi Ungaria ºi
Austria, þãri unde preþul la motorinã este mai
atractiv având în vedere existenþa unui sistem
de recuperare a accizei ºi a TVA foarte bine
reglementat de cãtre autoritãþile acestor state.
La acestea se adaugã diminuarea vânzãrilor de
carburant pe teritoriul României, ca urmare a
migrãrii volumelor aprovizionate de cãtre trans-
portatori din alte state care tranziteazã Româ-
nia ºi care preferã sã alimenteze acum în þãrile
vecine, Bulgaria ºi Ungaria, unde preþul carbu-
rantului este mai mic. „România are în acest

Aproximativ 5.000 de grefieri
de la instanþele ºi parchetele din þarã
au protestat, ieri, prin purtarea unei
banderole albe pe braþ, nemulþu-
mirea lor fiind aceea cã, în urma
transferului contribuþiilor de la an-
gajator la angajat, grefierii cu ve-
chime de peste 15 ani vor avea
salariul mai mic.

„Este vorba despre o grevã ja-
ponezã, un protest prin purtarea
unei banderole albe pe braþul drept.
Este un semnal de alarmã pentru
Ministerul Justiþiei ºi Ministerul
Muncii în legãturã cu scãderea sa-
lariilor grefierilor cu peste 15 ani
vechime în muncã ºi în funcþie.
De fapt, este vorba despre un im-
pact al trecerii contribuþiilor de la
angajator la angajat - efectiv nu
opereazã creºterea de 25% la sala-
riu, aºa cum am fost minþiþi în Le-
gea de salarizare la momentul ad-
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moment cea mai mare accizã la motorinã din-
tre statele membre UE din regiune, respectiv
393,84 euro comparativ cu Bulgaria 330,3 EUR
sau Ungaria 364,46 euro”, se mai aratã în co-
municat.

Potrivit UNTRR, transportatorii rutieri care
lucreazã în România ºi nu pot alimenta în afara
þãrii „trebuie sã majoreze tarifele de transport
imediat cu 20%, pentru a nu intra în faliment”.

Efectele majorãrii accizei prin migrarea ali-
mentãrilor în þãrile vecine ºi scãderea încasã-
rilor din accizã în România se confirmã prin
scãderea volumelor vândute la pompã, în be-
neficiul Ungariei ºi Austriei care au cost mai
mic pentru transportatori ºi condiþii la proce-
durile fiscale net superioare. „Prin compara-
þie, în Ungaria acciza e variabilã, guvernul
maghiar îºi sacrificã veniturile la buget ºi re-
duce acciza atunci când costul petrolului de-
pãºeºte 50 dolari/baril. În Ungaria, deºi preþul
la pompã este mai mare decât în România, prin
recuperarea TVA de 27% la 60 de zile, fãrã
nicio zi întârziere, ºi a accizei suplimentare -
între 2 ºi 5,5 eurocenþi per litru (la fiecare 6
luni în Ungaria aceste cifre pot varia între 2 -
3,5 - 5,5 eurocenþi per litru, la fel ca ºi valoa-
rea accizei care este de 358 euro/1000 litri când
preþul barilului de petrol este peste 50 dolari ºi
390 euro când preþul barilului de petrol este
sub 50 dolari), costul final pentru transporta-
torii rutieri rãmâne mai scãzut cu cel puþin 5
eurocenþi/litru de motorinã decât în România”,
explicã reprezentanþii transportatorilor.

UNTRR a solicitat în zilele de 5 septem-
brie, 5 octombrie ºi 16 noiembrie 2017, relua-
rea schemei de rambursare a accizei potrivit
art. 7.2 al Directivei 96/2003, ºi deºi sisteme

similare funcþioneazã de ani de zile
în Ungaria, Slovenia, Franþa, Spa-
nia, Belgia sau Italia, fãrã ca ram-
bursarea sã fie consideratã ajutor
de stat, în România schema nu s-
a reluat nici ca ajutor de stat, nici
în afara sferei de aplicare.

În prezent, 6 þãri din UE resti-
tuie supraacciza la motorinã trans-
portatorilor rutieri: Ungaria – 0,02
euro/litru (Ungaria restituie acci-
za 0,02 -0,035 - 0,055 euro/litru,
iar acciza este de 0,358 euro/litru
când preþul petrolului este peste 50
dolari/baril ºi 0,390 euro/litru când
preþul petrolului este 50 dolari/ba-
ril sau sub), Belgia – 0,177 euro/

litru (acciza este de 0,508 euro/litru), Slove-
nia – 0,095 euro/litru (acciza este de 0,426
euro/litru), Franþa – 0,11euro/litru pentru ca-
mioane ºi 0,15 euro/litru pentru autocare (ac-
ciza este de 0,531 euro/litru), Spania – între
0,001 - 0,048 euro/litru în funcþie de regiune
(acciza este de 0,331 euro/litru fiind încadra-
tã ca ajutor de stat) iar în Italia – 0,21 euro/
litru (acciza este de 0,617 euro/litru).

„Deºi Guvernul României a promis ferm,
prin persoana primului-ministru, adoptarea ho-
tãrârii de reluare a schemei de rambursare, pânã
în acest moment mãsura a fost neglijatã, ceea
ce a generat efectele asupra cãrora UNTRR a
atras atenþia în repetate rânduri, respectiv creº-
terea tarifelor de transport, a preþurilor la pro-
dusele de strictã necesitate cu implicaþii majo-
re în scãderea nivelului de trai al populaþiei,
precum ºi migrarea alimentãrilor în þãrile ve-
cine cu pierderea veniturilor încasate din ac-
cize la bugetul de stat al României. În aceste
condiþii în care e evident faptul cã este grav
afectatã competitivitatea transportatorilor ru-
tieri români, precum ºi încasãrile din accizã la
bugetul de stat, UNTRR solicitã Guvernului
sã reia imediat schema de rambursare a acci-
zei suplimentare, iar în lipsa acesteia, sã se
renunþe definitiv la supraaciza la carburant”,
se mai aratã în comunicat.

Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri
din România (UNTRR) este o organizaþie pro-
fesionalã ºi patronalã, neguvernamentalã, inde-
pendentã, apoliticã, fondatã în 1990, înregis-
trând de la înfiinþare pânã în prezent peste
14.000 de membri - operatori care efectueazã
transporturi interne ºi internaþionale de marfã
ºi persoane.

Aproximativ 5.000 de grefieri din toatã þara au fost, ieri, în grevã japonezã
optãrii, în iulie 2017”, a declarat
pentru Mediafax grefierul Denisa
Dindãreanu, membru fondator al
Asociaþiei Grefierilor din România.

Printr-un comunicat de presã,
membrii asociaþiei menþionate au
explicat care sunt motivele pentru
care poartã banderola albã pe braþ,
în semn de nemulþumire. „Princi-
palul motiv de nemulþumire îl con-
stituie faptul cã, în urma transfe-
rului contribuþiilor sociale din sar-
cina angajatorului la angajat, gre-
fierii cu vechime mai mare de 15
ani în muncã ºi în funcþie vor su-
feri o scãdere a salariului net cu
sume cuprinse între 36 ºi 500 lei,
cu toate cã, Ministrul Muncii ºi
Justiþiei Sociale a asigurat cã în sis-
temul bugetar nu va avea loc o
scãdere a salariilor, ci o creºtere
gradualã. (...) Considerãm astfel cã
suntem discriminaþi faþã de cele-

lalte categorii profesionale din sis-
temul bugetar, fiind singura cate-
gorie profesionalã bugetarã cãreia
nu i-au fost majorate salariile (ulti-
ma creºtere salarialã având loc în
data de 1 decembrie 2015, când s-
a aplicat pentru întreg sistemul
bugetar o creºtere salarialã de
10%). Dacã situaþia nu se va re-
zolva în zilele ce urmeazã, arãtãm
faptul cã suntem dispuºi sã ape-
lãm la miºcãri de protest, inclusiv
prin întreruperea temporarã a ac-
tivitãþii”, precizeazã membrii fon-
datori ai Asociaþiei.

De asemenea, Cãtãlin Trãista-
ru, preºedintele Sindicatului Naþi-
onal al Grefei Judiciare Dicasterial
Timiº, a precizat pentru Mediafax
cã numãrul grefierilor care s-au
aliniat miºcãrii de protest este de
aproximativ 5.000.

„Din centralizãrile noastre de

pânã acum, avem un procent de
70% din instanþele ºi parchetele din
þarã. Dacã ne raportãm la un total
de aproximativ de 8.000 de grefieri,
cred cã sunt undeva la vreo 5.000
de persoane. S-a protestat la nivel
naþional. Noi am fãcut adrese încã
de anul trecut, însã Ministerul Jus-
tiþiei ne-a þinut în ºah pentru cã tre-
buia sã ne întâlnim sã discutãm as-
pecte inclusiv legate de statutul pro-
fesiei noastre. Pânã în momentul de
faþã, suntem trataþi cu indiferenþã
ºi avem pasivitate din partea Minis-
terului Justiþiei. (...) Toate protes-
tele din anul trecut pentru unifor-
mizarea salariilor între instanþe ºi
parchete vor fi reluate de la zero.
Prin urmare, s-ar putea sã protes-
tãm ca anul trecut, inclusiv prin în-
treruperea activitãþii - 9 ºi 10 ºi 13
februarie sunt deadline-urile”, a spus
Cãtãlin Trãistaru.



cuvântul libertãþii / 3vineri, 2 februarie 2018 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
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MIRCEA CANÞÃR

Delegaþiile de sportivi din cele douã
Corei vor participa la festivitatea de
deschidere a Jocurilor Olimpice de iar-
nã de la Pyeonchang (9-25 februarie)
sub „drapelul unificãrii”, bleu ciel pe
fond alb. Expresie a  înþelegerii con-
venite de delegaþiile celor douã þãri,
la 17 ianuarie a.c., la Panmunjon,
unde s-au pus de acord ºi în privinþa
unei echipe feminine comune la ho-
chei pe gheaþã. Nu este o premierã,
fiindcã cele douã þãri au mai avut
echipã comunã la Campionatul Mon-
dial de tenis de masã din 1991 la Chi-
ba (Japonia), la J.O. de la Sydney
(2000), J.O. de la Atena (2004), J.O.
de iarnã de la Torino (2006) ºi Jocuri-
le asiatice de la Doha (2006). Gestul
participãrii, sub drapel comun, a spor-
tivilor celor douã þãri a generat des-

tule reticenþe, ca ºi formarea unei
echipe comune la una din discipline,
deºi în faþa tensiunilor actuale se do-
reºte conferirea unei dimensiuni spe-
ciale „jocurilor pãcii”, cum le-a nu-
mit preºedintele sud-coreean, Moon
Jae-in, iniþiatorul dialogului interco-
reean, încã de anul trecut. O propu-
nere la care liderul nord-coreean, Kin
Jong-un, surprinzãtor, a achiesat în
mesajul sãu de Anul Nou. Participa-
rea Coreei de Nord, absentã la prece-
dentele ediþii a J.O. de iarnã, care a
refuzat sã ia parte la J.O. de la Seul
(1988), se datoreazã ºi diligenþelor
insistente, venite din partea CIO.
Numai cã surmontarea dificultãþilor
politice n-a fost suficientã în alcãtui-
rea echipei comune feminine de ho-
chei pe gheaþã. ªi, în primul rând, din

motive de... comunicare: deºi folosesc
aceeaºi limbã, jucãtoarele selecþiona-
te nu utilizeazã acelaºi vocabular. Su-
distele au adoptat expresii englezeºti
„coreeanizate”, pe care nordistele nu
le înþeleg. Autoritãþile sud-coreene au
stabilit un lexic de expresii utilizat în
Sud ºi echivalentul lor în Nord. An-
trenoarea echipei „naþionale” este ca-
nadianca Sarah Muray, care evident
nu se face înþeleasã de nord-coreence.
Ziariºtii strãini, deja prezenþi la Pyeon-
chang, au remarcat un lucru: evoluþia
limbii în cele douã pãrþi ale unei naþi-
uni divizate de 55 de ani, în urma rãz-
boiului de fratricid (1950-1953) care a
separat þara. Chiar dacã au acelaºi al-
fabet comun, ce dateazã din secolul al
XV-lea, vocabularul sudistelor s-a
schimbat, asimilând un bogat fond de

cuvinte englezeºti, respinse, cum spu-
neam, de nordiste. Lingviºtii susþin cã
multe diferenþe de dialect datau di-
nainte de rãzboi. Dar nu asta e în dis-
cuþie. Dreapta sud-coreeanã ºi presa
de la Seul acuzã guvernul cã a sacrifi-
cat echipa femininã de hochei pe ghea-
þã, din raþiuni politice, pentru a da im-
presia unei reapropieri. Bineînþeles,
presa nord-coreeanã nu rãmâne datoa-
re. J.O. de iarnã gãzduite de oraºele
Pyeonchang, Gangneung ºi Jeongseon,
aflate la 80 km de zona demilitariza-
tã, a celor douã Corei, vor intra în is-
torie. ªi, deloc nefiresc, una dintre ele
mai urmãrite competiþii va fi turneul
de hochei feminin, unde cele douã
Corei vor avea o echipã comunã, din
jucãtoare care aparþin, nu doar acele-
iaºi Peninsule, cât unor lumi diferite.

Pornind de la aceastã idee,
consilierii PNL au venit, în ple-
nul de miercuri, la secþiunea în-
trebãri ºi interpelãri, cu douã pro-
puneri, ambele vizând Parcul
„Nicolae Romanescu”. Alesul lo-
cal Marinel Florescu le-a suge-
rat autoritãþilor sã se îngrijeascã
ºi de un alt aspect: cel legat de
trecutul ºi valoarea istoricã pe
care o acumuleazã parcul, pe
mãsurã ce anii trec, ºi mulþi ani,
peste el. «Propun autoritãþilor
înfiinþarea unui muzeu al Parcu-
lui „Nicolae Romanescu”. Am
înþeles cã existã ºi un fond cu
care s-ar putea începe acest mu-
zeu», ºi-a prezentat, pe scurt,
propunerea Marinel Florescu.

Curiozitatea
te-ndeamnã
la cunoaºtere

Aºa cum fac de obicei, cã e
frig sau vreme bunã, vizitatorii
s-ar plimba pe alei, ar admira la-
cul de pe bãncuþe sau de pe po-
dul suspendat, ar face fotografii
ºi ar încheia circuitul, ca tot
omul, la o rãcoritoare pe terasã.

Parcul „Romanescu”, o istorie de... muzeu!
Parcul „Nicolae Romanescu” rãmâne,

indiscutabil, cel mai frumos ºi valoros loc
al Craiovei, cu eleganþa cãruia ne mân-
drim ori de câte ori se iveºte ocazia. Din-
colo de spectacolul uluitor pe care-l ofe-
rã natura, indiferent de anotimp, dinco-

lo de eforturile autoritãþilor care se strã-
duiesc ºi ele sã-l conserve cât mai bine,
mai trebuie, totuºi, ceva ca parcul sã strã-
luceascã pe deplin: un loc care sã le vor-
beascã vizitatorilor ºi despre o poveste
veche, de peste o sutã de ani.

Dacã ar exista, însã, amenajat ºi
un mic punct de documentare -
acolo, la doi paºi - cu siguranþã
cã pe mulþi i-ar împinge curiozi-
tatea sã-i calce pragul. Ar fi o
ocazie potrivitã sã înþeleagã ºi sã-

ºi explice mai bine locul pe care
tocmai ce l-au strãbãtut la pas.
De aceea, susþin consilierii, mu-
zeul parcului devine chiar un lu-
cru necesar, care ar trebui înfiin-
þat în incinta respectivã, ºi nu în
altã parte, pentru ca legãtura cu
locul sã se menþinã la fel de vie.

Casa Bibescu,
un loc potrivit

Casa Bibescu, care tuteleazã
parcul, s-ar preta, în varianta li-
beralilor, cel mai bine la acest
proiect. În clãdirea care încã mai
serveºte drept loc de întâlnire
pentru artiºti, reprezentanþii mu-
nicipalitãþii ar putea sã amenaje-
ze un muzeu cochet ºi reprezen-
tativ pentru cel mai mare parc
natural din Europa de est. Deºi
imobilul nu dispune de foarte
multe încãperi, ar fi, totuºi, loc
suficient în care sã se expunã
hãrþi ºi documente, fotocopii ºi

planuri originale ale proiectului,
cu care, la 1900, renumitul pei-
sagist francez Edouard Redont
câºtiga premiul I la Expoziþia In-
ternaþionalã de la Paris. Între ob-
iectele de patrimoniu, un loc de
onoare l-ar ocupa, bineînþeles,
medalia de aur, la început de se-
col XX, parcul ºi-a câºtigat-o
singur, când era doar o frumoa-
sã idee.

O grãdinã
boiereascã
ºi un primar vizionar

În aºteptarea binemeritatului
muzeu, un lucru este sigur: par-
cul rãmâne un loc, pe cât de fru-
mos, pe atât de încãrcat de isto-
rie. La jumãtatea secolului XIX,
pe când era doar un loc de pro-
menadã pe moºia marelui logo-
fãt Iancu Bibescu, nimeni nu ar
fi bãnuit ce viitor strãlucit îl aº-
teaptã. Înglodat în datorii, pro-
prietarul se vede nevoit sã-ºi vân-
dã grãdina pe care o amenajase
cu atâta migalã, cu sere ºi pavi-
lioane pentru relaxare, cu plante
rare, cultivate de cei mai price-
puþi grãdinari în epocã. Cumpã-
rãtorul se nimereºte sã fie chiar
municipalitatea Craiovei, care
nici ea nu are banii necesari. Face
un împrumut la bancã ºi grãdina
Bibescu este achiziþionatã pe

12.000 de galbeni. Primarul Ni-
colae Romanescu plãnuise deja
sã o transforme într-un parc
municipal.

Un peisagist celebru
deseneazã parcul
visurilor sale

ªi aºa va fi. Parcul Nicolae
Romanescu, care a rãmas pen-
tru totdeauna legat de numele
primarului, unul dintre cei mai
vizionari edili din istoria oraºu-
lui, se va naºte dintr-o idee ro-
manticã, de-a dreptul extrava-
gantã. Când a fost contactat de
autoritãþile Bãniei, celebrul pei-
sagist francez Eduard Redont a
fost încântat sã afle cã avea, în
sfârºit, libertatea totalã de a con-
strui pe o suprafaþã de 20 de hec-
tare, lãsându-se condus de ima-
ginaþie. Când s-a aºezat la masa
de lucru, Eduard Redont a pus
pe hârtie un parc de vis: cu cas-
tele ºi lacuri, ale cãrora maluri
erau legate prin podeþe din lemn
ºi, mai frumos decât toate, un
pod suspendat pe picioare înal-
te, cu porticuri. De o parte ºi de
alta, sute de copaci, care atunci
când vor creºte vor lua forma
unei pãduri. Prin care, peste ani,
vizitatorii se vor afunda pe alei,
cãutând rãcoarea ºi liniºtea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, oamenii legii angrenaþi în
aceste activitãþi au controlat 12
societãþi comerciale, 10 persoane
fizice independente, precum ºi 28
de mijloace de transport. În urma
acestei acþiuni, poliþiºtii au consta-
tat 11 abateri de naturã contraven-
þionalã pentru sancþionarea cãrora
au aplicat amenzi în valoare totalã
de 58.805 lei. „Totodatã, pe fon-
dul încãlcãrii prevederilor legale
de cãtre agenþii economici verifi-
caþi, poliþiºtii au luat mãsura con-
fiscãrii a 3.400 de pâini, 400 ki-

Doi tineri din Craio-
va, în vârstã de 14, res-
pectiv 15 ani, ambii elevi
în clasa a IX-a, la Cole-
giul Naþional „Carol I”,
s-au prezentat, ieri, la
sediul Secþiei 3 Poliþie
Craiova unde le-au ex-
plicat poliþiºtilor faptul
cã, miercuri seara, la in-
tersecþia strãzilor „Înfrã-
þirii” ºi „A.I. Cuza”, au
gãsit un portmoneu de
damã în care se afla
suma de 523 lei, docu-
mente de identitate, carduri bancare ºi un
permis de conducere auto.

Poliþiºtii au identificat persoana care îl
pierduse ºi au invitat-o la sediul secþiei pen-
tru a-ºi recunoaºte obiectele pierdute. Fe-
meia a venit la sediul subunitãþii, unde a
constatat cu plãcutã surprindere faptul cã
nu-i lipsea nimic din portmoneu. Poliþiºtii
apreciazã în mod deosebit comportamen-
tul celor doi adolescenþi, decizia lor de a
restitui bunurile gãsite fiind un exemplu de
educaþie ºi normalitate.

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj au anunþat cã în continuarea cercetãrilor ce se efectu-
eazã într-un dosar penal aflat în lucru ºi în baza autorizaþii-
lor de percheziþie eliberate de cãtre magistraþii Judecãtoriei
Craiova, poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice Dolj au fãcut, ieri-dimineaþã, patru

Cercetãrile în cazul bãrbatului de 52 de ani,
din Motru, judeþul Gorj, care a decedat dupã
ce, pe 27 decembrie a fost lovit de un contai-
ner  metalic în timp ce era la cumpãrãturi în
centrul comercial Selgros, continuã, însã in-
spectorii Inspectoratului teritorial de Muncã
(ITM) Dolj au amendat deja firma cu 8.000
de lei pentru cã angajatul de 32 de ani care a
manevrat greºit motostivuitorul nu avea
atestat. „În urma cercetãrilor efectuate, inspec-
torii ITM Dolj au constatat cã angajatul care
manevra motostivuitorul nu avea atestat de
stivuitorist. De asemenea, zona de lucru nu
era securizatã. S-a întocmit proces-verbal de

Razie printre comercianþii de pâineRazie printre comercianþii de pâineRazie printre comercianþii de pâineRazie printre comercianþii de pâineRazie printre comercianþii de pâine
ºi produse de panificaþieºi produse de panificaþieºi produse de panificaþieºi produse de panificaþieºi produse de panificaþie

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Inves-
tigare a Criminalitãþii Economice, împreu-
nã cu colegi de la Poliþia Oraºului Segarcea
au organizat, ieri, o acþiune pentru preve-
nirea ºi combaterea actelor ilicite de comerþ
ce se comit în domeniul morãrit - panificaþie,

în judeþul Dolj. În cadrul activitãþilor, oa-
menii legii au aplicat amenzi de peste
58.000 lei, au confiscat 3.400 de pâini, 400
kilograme fãinã ºi 200 kilograme tãrâþe ºi
au indisponibilizat douã microbuze folosite
la transportul pâinii, fãrã documente legale.

lograme fãinã ºi 200 kilograme tã-
râþe, în valoare de 2.250 lei. Cu
aceeaºi ocazie, poliþiºtii au indis-
ponibilizat în vederea confiscãrii,
douã autoutilitare folosite pentru
transportul ilegal al produselor de
panificaþie, valoarea acestora ri-
dicându-se la suma de 24.500 lei”,
a precizat comisar ºef Adrian Cã-
praru, din cadrul IPJ Dolj.

Astfel, în timpul controlului
efectuat în trafic, în municipiul
Craiova, a fost depistatã o autouti-
litarã aparþinând unui agent econo-
mic, în care erau transportate pro-

duse de panificaþie (450 franzele,
40 pâini þãrãneºti ºi 15 pâini felia-
te), fãrã a fi însoþite de documente
care sã justifice provenienþa aces-
tora. În plus, pe raza comunei Ca-
lopãr, tot în trafic, a fost opritã o
autoutilitarã, în care se aflau pro-
duse de panificaþie (571 franzele)
în valoare de 285 lei, transportate
în vederea comercializãrii de un
agent economic cãtre diferiþi
clienþi, fãrã a fi însoþite de facturi
care sã justifice provenienþa pro-
duselor. ”În ambele cazuri socie-
tãþile comerciale au fost sancþio-
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În plus, miercuri, 31 ianuarie a.c., în ju-
rul orei 11.00, jandarmi din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj, aflaþi
în serviciul de ordine interioarã la Judecãto-
ria Craiova, au observat, în sala de ºedinþe
nr. 5, pe biroul destinat avocaþilor, un plic
ce conþinea o sumã de bani ºi mai multe în-
scrisuri. Jandarmii au verificat conþinutul,
constatând cã în plic se afla suma de 1.874
lei, iar în scurt timp a fost identificatã ºi
persoana care îl uitase. Suma de bani i-a fost
restituitã pe bazã de proces-verbal.

Selgros, amendat de ITM cu 8.000 de leiSelgros, amendat de ITM cu 8.000 de leiSelgros, amendat de ITM cu 8.000 de leiSelgros, amendat de ITM cu 8.000 de leiSelgros, amendat de ITM cu 8.000 de lei
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nate contravenþional cu amendã în
sumã de 3.000 lei fiecare, dispu-
nându-se confiscarea produselor de

panificaþie ºi a autoutilitarelor”,
a mai declarat comisar-ºef Adrian
Cãpraru.

În urma unor percheziþii fãcute ieri, în
Craiova, poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice – IPJ
Dolj au descoperit ºi ridicat în vederea
confiscãrii 1.947 pachete de þigãri de contra-
bandã. Femeia cãreia îi aparþineau, o craio-
veancã de 50 de ani, a fost plasatã, ieri dupã-
amiazã, sub control judiciar pentru 60 de zile.

percheziþii domiciliare la locaþii ce aparþin unor persoane
bãnuite cã deþin þigãri de contrabandã.

În urma descinderilor, la locuinþa unei femei în vârstã de
50 ani, din municipiul Craiova, precum ºi într-un spaþiu de
depozitare situat la subsolul blocului în care aceasta locuieºte,
oamenii legii au descoperit 1.947 pachete þigãri de diferite
mãrci, care aveau timbre aparþinând autoritãþilor din Republi-
ca Moldova, Serbia, Ucraina sau fãrã timbre de marcaj fiscal.

„Întreaga cantitate de þigarete a fost ridicatã ºi predatã
organelor vamale în vederea stabilirii prejudiciului cauzat
bugetului de stat, iar cercetãrile sunt continuate sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu produse acci-
zabile, pentru documentarea întregii activitãþi infracþionale
ºi recuperarea prejudiciului cauzat”, a declarat comisar-ºef
Adrian Cãpraru, ºeful Serviciului Cabinet din cadrul IPJ Dolj.

Femeia a fost prezentatã, ieri dupã-amiazã, Judecãtoriei
Craiova, cu propunere de arestare preventivã, însã instanþa
a plasat-o pe femeie sub control judiciar pentru 60 de zile,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

control ºi s-a aplicat sancþiunea de 8.000 de
lei. Verificãrile continuã însã, ºi este posibil
sã mai aparã alte sancþiuni”, a precizat Cãtã-
lin Mohora, inspectorul-ºef al ITM Dolj. 

Reamintim cã tragedia s-a petrecut pe 27
decembrie, în jurul orei 11.30. Din cercetãri-
le efectuate de echipa de poliþiºti ajunsã la
faþa locului s-a stabilit cã Alin Cosmin Cioba-
nu, în vârstã de 32 de ani, angajat al Selgros,
în timp ce încerca sã coboare cu un motos-
tivuitor un container de pe un raft, în urma
unei manevre necorespunzãtoare a agãþat cu
lamele utilajului un alt container, plin cu pro-
duse electronice, care s-a prãbuºit de la o
înãlþime de aproximativ 5 metri, lovind un
client, care se afla la cumpãrãturi ºi intrase
pe raionul de electronice, Raul Ciobanu, de
52 de ani, din municipiul Motru, judeþul Gorj.

Victima a suferit leziuni grave, dar era con-
ºtientã la sosirea echipajului SMURD, a pri-
mit îngrijiri la faþa locului, apoi a fost trans-
portatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Din nefericire, în ciuda eforturilor
medicilor, seara, în jurul orei 18.00, bãrbatul
de 52 de ani a decedat în spital. În cauzã a
fost deschis un dosar penal în care sunt con-
tinuate cercetãrile pentru ucidere din culpã.
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La evenimentul gãzduit de Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie - Amfiteatrul  „Profesor Ion
Roºculesu”, etaj 2 – începând cu
ora 12.00, vor fi prezenþi medici
specialiºti din diverse specializãri
implicate în managementul bolii din
Bucureºti ºi din regiunea Oltenia,
precum ºi familii interesate din ju-
deþ ºi din þarã.

Schimb de experienþã
Au fost selectaþi cinci medici

specialiºti care au avut ocazia sã
meargã în câteva clinici de spe-
cialitate din Suedia, Italia ºi Aus-
tria, pentru a vedea care este

Asociaþia „Proiectul Pãrinþilor pentru Cer-
cetare ºi Asistenþã în Distrofia Muscularã”
organizeazã astãzi, la Craiova, seminarul na-
þional de lucru „Stop pasivitãþii! Manage-
mentul modern al Distrofiei Musculare”, des-
fãºurat în parteneriat cu Centrul Regional
de Geneticã Medicalã Dolj ºi Asociaþia „Ne-
urocare” Bucureºti. Vor fi prezenþi specia-

liºtii de la Spitalul „Alexandru Obregia” ºi
Spitalul „Victor Gomoiu” din Bucureºti, care
implementeazã Programul Naþional de Tra-
tament. În România, peste 30.000 de copii ºi
tineri suferã de un tip de distrofie muscula-
rã, un caz din zece fiind o formã gravã, care
blocheazã activitatea muºchilor pânã la in-
suficienþã cardiacã.

abordarea acestor maladii în þãri-
le care ºi-au permis sã facã ºi
cercetare în acest domeniu ºi sã
ofere soluþii pacienþilor.

Scopul seminarului de lucru  de
la Craiova este atât schimbul de
experienþã, cât ºi culegerea unor
propuneri concrete care sã fie
transmise cãtre autoritãþile medi-
cale din þarã, în vederea îmbunã-
tãþirii situaþiei bolnavilor neuro-
musculari din România ºi a servi-
ciilor medicale adresate lor.

Cu aceastã ocazie va fi prezen-
tat raportul schimbului de experi-
enþã al  echipei multidisciplinare
din Craiova desfãºurat în strãinã-

tate în cursul anului trecut, dar ºi
planul de întocmire ºi diseminare
al unui ghid actualizat de trata-
ment ºi îngrijire pentru familii ºi
pentru specialist, conform noilor
ghiduri internaþionale. De aseme-
nea, este programatã ºi o prezen-
tare a managementului respirator
ca mijloc de prevenþie al compli-
caþiilor ºi morþii premature în
DMD/DMB. În cadrul seminaru-
lui va fi promovatã ºi o iniþiativã
de reglementare a circuitului pa-
cientului DMD/DMB în România,
precum ºi alte propuneri de îm-
bunãtãþire a situaþiei bolilor neu-
romusculare în þara noastrã. Nu
în ultimul rând, vor fi stabilite data
ºi prioritãþile pentru viitoarea con-
ferinþã naþionalã DMD/DMB de
anul acesta.

Întâlnirea face parte din activi-
tãþile iniþiativei APP România
„Stop Pasivitãþii! Managementul
Modern al Distrofiilor Muscula-
re”, desfãºurat cu sprijinul Am-
basadei Franþei la Bucureºti, ce îºi
propune implementarea unui pro-
tocol de diagnostic ºi îngrijire care
sã ofere un acces mai rapid ºi mai
uºor la servicii socio-medicale
actualizate pentru toate persoanele
afectate de boli neuromusculare
severe.

Ce este distrofia muscularã
Distrofia muscularã este un

grup de afecþiuni rare ereditare,

caracterizate prin deteriorarea
progresivã a muºchilor corpu-
lui, antrenând slãbiciune muscu-
larã ºi invaliditate. Distrofia
muscularã se traduce prin slã-
birea progresivã a musculaturii,
ºi în special a muºchilor sche-
letici (controlaþi de creier în mod
voluntar). Pe mãsura evoluþiei
bolii, fibrele musculare necroza-
te sunt înlocuite de þesut con-
junctiv ºi adipos.

În unele forme de distrofie
muscularã sunt afectaþi miocar-
dul ºi alþi muºchi involuntari (ne-
tezi) precum ºi alte organe. Fie-
care din formele sale diferã în
ceea ce priveºte debutul simpto-
melor, evoluþia bolii ºi modul de
transmitere ereditarã.

Cele mai frecvente forme sunt
distrofia muscularã Duchenne
(DMD) ºi distrofia muscularã
Becker (DMB) ce afecteazã ex-
clusiv subiecþi de sex masculin.
Ele sunt cauzate de deficienþa
geneticã a unei proteine numite
distrofinã.

Nu existã un tratament cura-

tiv pentru distrofia muscularã,
medicaþia ºi terapiile existente
având doar rolul de a încetini evo-
luþia bolii.

Distrofia muscularã Duchen-
ne (DMD) este forma cea mai
rãspânditã de distrofie muscula-
rã, afectând aproximativ 3 bã-
ieþi din 1.000. Este o boala ere-
ditarã, cu transmitere autosomal
recesivã legatã de cromozomul
X. Prin urmare, miopatia Du-
chenne afecteazã numai nou-
nãscuþii de sex masculin. Absen-
ta distrofinei duce la apariþia de
leziuni ale membranelor ce aco-
perã celulele musculare (mioci-
te), antrenând degenerarea fibre-
lor musculare ºi necroza mioci-
tarã. Distrofia muscularã Becker
este de 10 ori mai rarã decât
boala Duchenne, afectând apro-
ximativ 3 bãieþi din 10.000. Ma-
joritatea pacienþilor trãiesc pânã
la 50-60 ani, cauzele decesului
fiind aceleaºi ca în cazul miopa-
tiei Duchenne: infecþiile pulmo-
nare ºi insuficienþa cardiacã.

RADU ILICEANU

“Ordinul prevede acordarea
sporului pentru risc ºi supraso-
licitare neuropsihicã pentru mai
multe categorii de poliþiºti de-
cât pânã în prezent. În aceste
condiþii, peste 3.000 de poliþiºti
primesc acest drept pentru pri-
ma datã, în condiþiile legislaþiei
în vigoare: poliþiºtii de la acþi-
uni speciale, criminaliºtii ºi cei
care îndeplinesc atribuþii speci-
fice de cercetare la faþa locu-
lui, în domeniul pirotehnic sau
prin utilizarea câinilor de servi-
ciu. Totodatã, peste 25.000 de
poliþiºti vor beneficia de acest
spor majorat de la 5 la 10%”,
se aratã într-un comunicat de
presã al Ministerului de Interne,

Ministerul de Interne anunþã majorãri salariale între

5-10 % pentru 28.000 de poliþiºti
Ministerul de Interne anunþã majorãri sa-

lariale între 5-10 % pentru 28.000 de poliþiºti,
de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordi-

nul ministrului afacerilor interne pentru apro-
barea Normelor metodologice privind salari-
zarea ºi alte drepturi ale personalului.

remis, ieri, MEDIAFAX.
Mãrimea concretã a procen-

tului sporului pentru risc ºi soli-
citare neuropsihicã pentru fieca-
re categorie de personal se sta-
bileºte anual în limita fondurilor-
 bugetare. În acest an, potrivit
sursei citate, valoarea sporului
va fi cuprinsã între 5% ºi 20%
în funcþie de condiþiile de des-
fãºurare a activitãþii.

Prin ordin se prevede acorda-
rea unei indemnizaþii pentru pazã
ºi supraveghere de 5% din sala-
riul de funcþie pentru personalul
care asigurã paza, escortarea ºi
supravegherea persoanelor reþi-
nute sau arestate preventiv, pen-
tru timpul efectiv prestat în

aceste condiþii. Toate aceste
creºteri se vor regãsi în salariile
din luna martie 2018.

“De asemenea, în anul 2018,
se va aplica în continuare plata
majorãrii de 75% pentru orele
lucrate în weekend-uri sau de
sãrbãtori legale, menþinându-se
ºi toate celelalte sporuri, indem-
nizaþii ºi drepturi de echipament
ºi hranã. Astfel, venitul salarial
net al personalului MAI (127.000
de angajaþi) nu va scãdea în
2018, ci va creºte cu pânã la 4-
5% începând cu luna ianuarie
2018, pentru angajaþii care îºi
desfãºoarã activitatea în aceleaºi
condiþii de muncã”, aratã Minis-
terul de Interne.

Dintre cei peste 80.000 po-
liþiºti, din Poliþia Românã ºi din
Poliþia de Frontierã Românã,
pentru aproximativ 8.000, din
ianuarie 2018 a încetat aplica-
rea unei majorãri salariale care
a funcþionat, conform legii, nu-
mai  pentru 6 luni  din anul

2017. “Aceastã majorare pen-
tru asigurarea de la domiciliu a
continuitãþii serviciului poliþie-
nesc, a avut un caracter tem-
porar ºi s-a aplicat pentru pri-
ma datã în salarizarea poliþiºti-
lor în anul 2017”, potrivit sur-
sei citate. (Mediafax)
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Pentru a facilita aplicarea lor
directã ºi uniformã, Comisia Euro-
peanã a publicat miercuri, 24 ia-
nuarie, o serie de orientãri ce pre-
cizeazã demersurile ce trebuie fã-
cute atât de ea, ca instituþie, cât ºi
de autoritãþile naþionale pentru pro-
tecþia datelor ºi administraþiile na-
þionale, pentru a finaliza cu succes
faza de pregãtire. De asemenea,

Deputaþii europeni au în vede-
re propunerea de a institui un pro-
gram european de dezvoltare in-
dustrialã în domeniul apãrãrii, în
cadrul cãruia s-ar aloca 500 de
milioane de euro din bugetul UE
pentru perioada 2019-2020 pen-
tru a cofinanþa dezvol-
tarea comunã a noilor
tehnologii de apãrare ºi
pentru a sprijini achizi-
þiile comune de echipa-
mente. Aceastã sumã
se aºteaptã ca, ulterior,
sã fie majoratã la 1 mi-
liard de euro pe an. “Un
program similar de bur-
se pentru cercetarea
militarã comunã, de
exemplu în domeniul
apãrãrii cibernetice ºi al
roboticii, va fi propus
de Comisia Europeanã

Noile norme de protecþia a datelorNoile norme de protecþia a datelorNoile norme de protecþia a datelorNoile norme de protecþia a datelorNoile norme de protecþia a datelor
vor intra în vigoare în data de 25 maivor intra în vigoare în data de 25 maivor intra în vigoare în data de 25 maivor intra în vigoare în data de 25 maivor intra în vigoare în data de 25 mai

Burse pentru cercetarea militarã comunã

Regulamentul general privind protecþia datelor:
· un set unic de norme la nivelul întregului continent;
· aplicarea aceloraºi norme tuturor companiilor care oferã

servicii în UE;
· drepturi noi ºi consolidate pentru cetãþeni;
· o mai bunã protecþie împotriva încãlcãrii securitãþii datelor;
· norme stricte ºi amenzi disuasive.

Pe 23 ianuarie, membrii comisiei pentru afaceri externe au suge-
rat cã dezvoltarea anumitor produse de apãrare, cum ar fi armele de
distrugere în masã, armele complet autonome sau armele de calibru
mic produse în principal pentru export nu ar trebui finanþate prin
program. Opinia lor va fi transmisã comisiei pentru industrie, comi-
sia responsabilã a Parlamentului în aceastã chestiune, care urmeazã
sã voteze asupra textului final pânã la sfârºitul lunii februarie.

Comunitatea Europeanã pentru Apãrare a fost una dintre
primele ºi cele mai ambiþioase încercãri de a crea o armatã
europeanã comunã la începutul anilor 50, dar eºecul acesteia
a descurajat avântul pentru o apãrare comunã a Europei timp
de aproape o jumãtate de secol. În ultimele douã decenii,
miºcarea spre cooperare s-a intensificat ºi Pesco este cea
mai recentã iniþiativã de a dezvolta în comun capabilitãþile
militare europene. De asemenea, pentru prima datã, proiec-
tele de colaborare în domeniul tehnologiilor pentru apãrare,
cum ar fi dezvoltarea unor drone pentru supravegherea
marinã, ar putea fi cofinanþate direct de cãtre UE.

în acest an, cu un buget anual de
500 de milioane de euro dupã 2020,
în timp ce un program test în va-
loare de 90 de milioane de euro
pentru 2017-2019 a început deja”,
a precizat europarlamentarul Ma-
rian Jean Marinescu.

„Trebuie sã cooperãm
mai bine în domeniul

proiectelor inovatoare”
Într-o rezoluþie din decembrie

2017 privind politica comunã de
securitate ºi apãrare, deputaþii eu-
ropeni au salutat aceste eforturi
pentru o mai bunã coordonare a
cheltuielilor în materie de apãrare
ºi pentru reducerea duplicãrii
eforturilor, reamintind cã „în com-
paraþie cu SUA, UE28 cheltuieºte
40% pe apãrare, dar genereazã nu-
mai 15% din capacitãþile pe care
le obþin Statele Unite, lucru care
indicã o problemã foarte serioasã
legatã de eficienþã”. Verificaþi in-
fograficul pentru a afla mai multe
despre beneficiile unei cooperãri

mai strânse în domeniul
apãrãrii la nivelul UE.
Membrii comisiei pen-
tru industrie au discu-
tat propunerile cu ex-
perþii la 22 ianuarie.
„Trebuie sã cooperãm
mai bine în domeniul
proiectelor inovatoare
ºi sã ne protejãm mai
bine know-how-ul ºi
tehnologia”, a declarat
Françoise Grossetête,
(PE, Franþa), responsa-
bilã cu propunerile în
cadrul Parlamentului.

La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra
unei reforme majore a cadrului sãu de pro-
tecþie a datelor, prin adoptarea pachetului de
reforme privind protecþia datelor, care inclu-
de Regulamentul general privind protecþia

datelor (RGPD). La 25 mai 2018, noile nor-
me în materie de protecþie a datelor la nive-
lul Uniunii vor deveni direct aplicabile, dupã
doi ani de la adoptarea ºi intrarea în vigoare
a regulamentului menþionat anterior.

Comisia a lansat un nou instrument
online de sprijinire a aplicãrii nor-
melor la nivel practic.

Noul regulament privind protec-
þia datelor prevede un set unic de
norme menite sã se aplice direct
în toate statele membre. Pentru
aceasta vor fi necesare însã o se-
rie de ajustãri semnificative în le-
gislaþiile naþionale, iar pregãtirile

progreseazã în ritmuri diferite de
la un stat membru la altul. “În
acest context, Comisia a fãcut apel
la guvernele ºi autoritãþile pentru
protecþia datelor ale UE sã fie pre-
gãtite ºi sã ofere sprijin. În plus,
au fost alocate 1,7 milioane de euro
pentru autoritãþile din domeniu ºi
pentru formarea de specialiºti. O
sumã suplimentarã de 2 milioane
de euro este disponibilã pentru a
sprijini autoritãþile naþionale în sta-
bilirea de contacte cu mediul pri-
vat, în special cu IMM-urile. „În
lumea de astãzi, viitorul nostru eco-
nomic ºi siguranþa noastrã perso-
nalã vor depinde într-o mare mã-
surã de modul în care gestionãm
datele”, se precizeazã în comuni-
catul de presã remis de Comisia
Europeanã. Avem nevoie de nor-
me moderne care sã rãspundã noi-
lor riscuri ºi, prin urmare, îndem-
nãm guvernele, autoritãþile ºi între-
prinderile din UE sã valorifice tim-
pul rãmas în mod eficient ºi sã îºi
îndeplineascã rolurile care le revin
în cadrul pregãtirilor pentru ziua cea
mare”, a subliniat Vìra Jourová,
comisarul european pentru justiþie,
consumatori ºi egalitate de gen.

Un nou instrument online

Comisia a lansat ºi un nou instru-
ment online pentru a ajuta cetãþenii,
companiile, în special IMM-urile, ºi
alte organizaþii sã respecte ºi sã be-
neficieze de noile norme privind pro-
tecþia datelor. Vor fi organizate ºi
evenimente în sprijinul pregãtirii pãr-
þilor interesate ºi al informãrii cetãþe-
nilor în statele membre. Pânã la 25
mai, Comisia va continua sã sprijine
în mod activ statele membre, auto-
ritãþile pentru protecþia datelor ºi com-
paniile pentru a se asigura cã refor-

ma este gata sã intre în vigoare. În-
cepând din mai 2018, ea va monito-
riza modul în care statele membre
aplicã noile norme ºi va lua mãsuri
adecvate dacã va fi necesar. La un
an de la intrarea în vigoare a regula-
mentului (2019), Comisia va orga-
niza un eveniment pentru a face un
bilanþ al punerii în aplicare a regula-
mentului potrivit experienþei pãrþilor
interesate. Acesta va fi inclus, de ase-
menea, în raportul privind evaluarea
ºi revizuirea regulamentului, pe care
Comisia trebuie sã îl prezinte pânã
în mai 2020.



Un nou proiect pentru copii:
„Învãþãm la bibliotecã”
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Istoria creãrii Concertului nr. 2
pentru pian si orchestra în do mi-
nor op. 18 de Serghei Rahmaninov
este una nu lipsitã de interes. Com-
pozitorul traversase, în anii tinereþii
sale, dupã importante succese, dar

O pianistã din Coreea de SuO pianistã din Coreea de SuO pianistã din Coreea de SuO pianistã din Coreea de SuO pianistã din Coreea de Sud, în unul dintre celed, în unul dintre celed, în unul dintre celed, în unul dintre celed, în unul dintre cele
mmmmmai cântate concerte din lumeai cântate concerte din lumeai cântate concerte din lumeai cântate concerte din lumeai cântate concerte din lume

Lucrarea ultimului mare romantic – aºa cum
a fost supranumit Serghei Rahmaninov – inter-
pretatã la pian de compozitor însuºi la premiera
din 1901, de o sensibilitate care nu poate lãsa
indiferent nici un spectator, este unul dintre con-
certele de pian cele mai cântate în întreaga
lume. Adesea devenit fond sonor pentru pelicu-
le cinematografice renumite, precum „Scurtã
întâlnire cu Leslie Howard”, Concertul nr. 2 în
do minor pentru pian ºi orchestrã concretizeazã
gândurile lui Rahmaninov despre muzicã: „Eu
compun muzicã pentru cã trebuie sã dau o ex-
presie sentimentelor mele”.

Lucrarea, devenitã legendã a patrimoniului

muzical, poate fi audiatã la Craiova astã-searã,
în cadrul concertului simfonic prezentat, de la
ora 19.00, de Filarmonica „Oltenia”, sub condu-
cerea muzicalã a dirijorul spaniol Juan Jose Na-
varro. Evenimentul este organizat în partene-
riat cu Asociaþia Interculturalã Româno-Core-
eanã, iar solista serii este pianista Lee Hye-Won,
din Coreea de Sud.

Repertoriul mai cuprinde „Amurg de toamnã”,
schiþã pentru orchestrã de coarde  de  Alfred Ales-
sandrescu, ºi  Simfonia nr. 8 în Sol major, op. 88
de Antonin Dvorak. Un bilet pentru concert cos-
tã 30 lei, cu reducere la jumãtate pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.

ºi dupã rãsunãtorul eºec al Simfo-
niei I, în martie 1897, o perioadã
de profundã depresie, cu implicaþii
psihice grave. Poate cã, în unele
momente, Serghei Rahmaninov nici
nu mai întrezãrea o rezolvare pozi-

tivã a acestui impas din care eva-
deazã totuºi, dupã trei ani de tãce-
re. Graþie medicului hipnotizator
Niels Dahl, care i-a sugerat sã în-
cerce revenirea la viaþã compunând
un nou concert pentru pian, Rah-
maninov a pãºit dincolo de criza
existenþialã realizând o capodope-
rã. Dedicat medicului salvator, Con-
certul nr. 2 a luat fiinþã treptat, com-
pozitorul prezentând în public mai
întâi pãrþile a II-a ºi a III-a, în de-
cembrie 1900, versiunea integralã
fiind realizatã de-abia un an mai târ-
ziu (prima audiþie: 27 octombrie
1901, la Moscova).

Readuce la Craiova sonoritatea
acestui concert pianista Lee Hye-
Won, aflatã nu pentru prima datã
pe scena Filarmonicii „Oltenia”.
Nãscutã în Coreea de Sud, Lee

Hye-Won a studiat pianul, metodi-
ca predãrii instrumentului, muzicã
de camerã ºi acompaniament la
Universitatea de Muzicã din Viena,
dupã absolvire urmând ºi cursurile
de master. Este, de asemenea, li-
cenþiatã în orgã, cântând frecvent
în Biserica „Sf. Augustin” din Vie-
na. Desfãºoarã o bogatã activitate
artisticã, de la apariþii solistice ºi pânã
la muzicã de camerã, recitaluri de
lieduri sau de arii din opere. În pre-
zent, predã la Conservatorul „Franz
Schubert” din Viena.

La pupitrul dirijoral se va afla,
astã-searã, Juan Jose Navarro. S-
a nãscut la Godelleta (Valencia, Spa-
nia) ºi a studiat iniþial clarinetul,
obþinând titlul de profesor ºi pre-
dând apoi la Conservatoarele din
Cordoba ºi Almeria. În plan dirijo-
ral, a urmat mai multe cursuri de

dirijat orchestrã ºi bandã (o orches-
trã formatã preponderent din in-
strumente de suflat ºi percuþie, câ-
teodatã ºi violoncel ºi contrabas,
dar fãrã viori ºi viole), fiind îndru-
mat de reputaþi maeºtri precum Sal-
vador Mas, Manuel Hernandez Sil-
va, Enrique Garcia Asensio. A ab-
solvit Conservatorul Superior de
Muzicã din Murcia – dirijat or-
chestrã cu prof. Jose Miguel Ro-
dilla, devenind ulterior dirijor asis-
tent la Orchestra de Tineret a Re-
giunii Murcia. A dirijat concerte în
Spania, Italia, Germania, Olanda ºi
Franþa. În prezent, este dirijor al
Banda Sinfonica de la Agrupacion
Musical San Indalecio, profesor
ºi dirijor al formaþiilor muzicale de
la Real Conservatorio Profesional
de Musica de Almería.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” dã
startul înscrierilor în cadrul
proiectului „Învãþãm la biblio-
tecã”. Asemeni programelor
„Cãrticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei”, respec-
tiv „Biblioteca din Vacanþã”,
proiecte cu multiple ediþii des-
fãºurate pânã în prezent, „În-
vãþãm la bibliotecã” reuneºte
o gamã variatã de cursuri ºi
activitãþi educative dedicate
elevilor din ciclurile primar ºi
gimnazial.

În cadrul proiectului, bi-
bliotecarii vor desfãºura cur-
suri ºi ateliere de limba en-
glezã ºi limba spaniolã, crea-
tive writing, respectiv geo-
grafie ºi istorie. Lista activi-
tãþilor ºi serviciilor viitoare
rãmâne deschisã, motiv pen-
tru care toþi cei interesaþi de
implementarea unui atelier
educativ în cadrul proiectu-
lui sunt invitaþi la bibliotecã,
la secþia Depozit General ºi
Sãli de lecturã, în vederea
realizãrii unui acord-parteneriat.

Indiferent de conþinut, cursu-
rile se adreseazã urmãtoarelor
grupe de vârstã: ciclul primar, cla-
sele I-IV ºi ciclul gimnazial, cla-
sele V-VIII. În cadrul activitãþilor
din proiect, accentul va cãdea pe
interactivitate, educaþie non-for-
malã, exprimare ºi creativitate. În-

Loc de poveºti, de joacã ºi
voie bunã, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” din Craiova îºi
primeºte cu drag micii spectatori
ºi la acest sfârºit de sãptãmânã.
Sâmbãtã, 3 februarie, de la ora
18.00, aici este programat
spectacolul „Fata babei ºi fata
moºneagului”, în regia lui
Todor Valov, dramatizare de
Valentin Dobrescu dupã Ion
Creangã, cu scenografia Stefka
Kyuvlieva, muzica Alin Macovei-
Moraru. În distribuþie: Oana
Stancu, Alis Ianoº, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu,
Mugur Prisãcaru, Adriana Ioncu

tâlnirile vor începe în luna februa-
rie, iar la sfârºitul perioadei de in-
struire copiii vor primi certificate
de participare. Pentru început,
sunt aºteptate înscrieri exclusiv
pentru cursurile de limba englezã
ºi limba spaniolã.

 „Învãþãm la bibliotecã” este
viitoarea carte de vizitã a institu-

þiei noastre. Propunem, de
ani buni, douã programe edu-
cative extrem de apreciate de
copii, pãrinþi ºi profesori.
Încercãm constant sã îmbu-
nãtãþim actul de educaþie
prin implicarea noastrã în
activitãþi de învãþare. Parte
din acestea sunt complemen-
tare procesului derulat de
ºcoalã, dar, ºi cu asta ne
mândrim, existã ºi ateliere pe
care le propunem în premie-
rã ºi care, din pãcate, nu se
regãsesc în diversele grile ºi
organigrame educaþionale.
Învãþãm la bibliotecã nu
doar pentru cã biblioteca
este prietenul învãþãturii, ci
ºi pentru cã spaþiile de care
dispunem, calificarea perso-
nalului ºi arsenalul de mij-
loace ºi dispozitive perfor-
mante existente fac din bi-
bliotecã o instituþie moder-
nã ºi atractivã”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

Atelierele ºi cursurile proiec-
tului se vor desfãºura în cadrul
Secþiei Depozit General ºi Sãli de
lecturã, locul în care cei intere-
saþi se pot înscrie zilnic, în inter-
valul orar 8.30 - 19.00.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia Aman”

ºi Daniel Mirea.
Spectacolul
deþine Premiul
pentru cea mai
bunã regie (Todor
Valov, Bulgaria) ºi
Premiul pentru
creaþie de pãpuºi
(Stefka Kyuvlie-
va, Bulgaria),
obþinute la
Festivalul Interna-
þional „Scânteia
de Aur”, de la
Kragujevac,
Serbia. Duminicã,
4 februarie, la ora
11.00, este adusã

în scenã „Povestea celor trei
purceluºi”, spectacol interactiv,
vesel ºi educativ, de ºi cu Geo
Dinescu ºi Marin Fagu. Cei doi
actori devin parteneri de scenã
cu micii spectatori, se vor juca
împreunã, vor descoperi cât este
de sãnãtoasã reciclarea ºi ce
decoruri ºi pãpuºi frumoase pot
fi construite din cartoane. Biletele
se pot procura de la Agenþia
Teatrului „Colibri”, la preþurile de
7 sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului. Dupã ora de
începere a spectacolului accesul
în salã nu mai este permis!

MAGDA BRATU

Rahmaninov la pian, 1936
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Liceul „Voltaire” a organizat,
ieri, în Sala de Sport a Facultãþii
de Drept a Universitãþii din Cra-
iova, o activitate prin care elevii
instituþiei de învãþãmânt preuni-
versitar au putut participa la o în-
tâlnire cu unul dintre campionii
României, din anii trecuþi, la scri-
mã, stabilit, în prezent, în Statele
Unite ale Americii. Este vorba de-
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Liceul „Voltaire” din Craiova a fost,
ieri, gazda unui eveniment important. Un
campion la spadã din Craiova, membru,
în timpul activitãþii competiþionale, al
Echipei Naþionale a României, stabilit în
Statele Unite ale Americii, a venit în faþa

elevilor ºi i-a  încurajat sã facã sport.
Manifestarea face parte din programul
prin care Liceul „Voltaire” aratã cã face
parte, prin orice proiecte desfãºurate, din
peisajul învãþãmântului doljean ºi vrea sã
ducã mai departe activitãþi de anvergurã.

spre  Dan Hondor, multiplu me-
daliat naþional, balcanic ºi euro-
pean, care a fãcut parte dintr-o
generaþie de excepþie a scrimei
doljene, alãturi de Nicu Mihãiles-
cu (în prezent în Australia), Fe-
lix Nicolae (acum în Canada),
Mugurel Petcuºin.

«În prezent, sunt antrenorul lo-
tului de cadeþi ºi juniori al SUA. În

1996, când am ajuns acolo, nive-
lul scrimei era scãzut, dar, cu tim-
pul, prin investiþii, s-a ajuns la re-
zultate remarcabile. Nu am uitat de
unde am plecat, de aceea am venit
alãturi de prietenii mei de la Liceul
„Voltaire”, unde se aflã în derulare
un program de pregãtire sportivã
ºi vreau sã ajut. Am fost ºi la Li-
ceul cu Program Sportiv „Petra-
che Triºcu” ºi am vãzut lucruri
extraordinare care au fost fãcute
pentru sport, în general, ºi pentru
crimã, în special. De fapt, rezulta-
tele vorbesc. Cred cã am ºi des-
coperit o viitoare campioanã, în
vârstã de 15 ani, elevã la „Voltai-
re”, dar legitimatã la LPS „Petra-
che Triºcu”. Îmi doresc sã le îm-
pãrtãºesc din experienþa mea aces-
tor copii ºi vreau sã vãd cât mai
mulþi campioni dintre ei», a preci-
zat  Dan Hondor.

O speranþã a scrimei
ºi un director

vorbesc de viitor
Speranþa scrimei româneºti,

identificatã de Dan Hondor, se

numeºte Raluca Crãpãtureanu,
are 15 ani ºi are deja câteva per-
formanþe la nivel naþional, la ca-
tegoria sa de vârstã. Spada este
dificilã pentru fete, dar nu se dã
în lãturi de la nimic ºi vrea sã
facã o carierã în domeniu: „ªtiu
cã este dificil, însã voi merge
înainte. Sfaturile primite de la
domnul Hondor mi-au fost de aju-
tor ºi vreau sã nu-i trãdez încre-
derea”. Campionul a fost încon-
jurat de copii, iar directorul Li-
ceului „Voltaire”, prof.dr. Dori-
na Popi, ne-a declarat: «Aºa cum
v-aþi dat seama, acordãm o aten-
þie deosebitã oricãrui tip de acti-
vitãþi, inclusiv celor sportive.

Prin urmare, aºteptãm aprobarea
înfiinþãrii Asociaþiei Sportive
„Voltaire”, care îºi propune par-
ticiparea la cât mai multe com-
petiþii care fac parte din Olimpia-
da Naþionalã a Sportului ªcolar.
Sunt, deja, formate, echipele de
baschet, tenis de masã, fotbal ºi,
nu în ultimul rând, cea de majo-
rete, care ne-a ºi adus titluri, con-
tribuind decisiv la obþinerea titlu-
lui de „Liceul Anului”, prin parti-
ciparea la „Competiþia Tinereþii”,
în 2017. Vizita campionului a
adus foarte multe beneficii ºi
sunt convinsã cã tinerii noºtri au
avut ce învãþa».

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei a anunþat
cã, în luna martie, elevii din cla-
sele a XI-a ºi a XII-a vor susþine
simulãrile probelor scrise pentru
Bacalaureat, iar cei din clasa a
VIII-a, pe cele la Evaluarea Na-
þionalã, fiind vorba de aproxima-
tiv 500.000 de elevi care sunt aº-
teptaþi sã se înscrie.

Potrivit calendarului aprobat
de Ministerul Educaþiei, elevii de
clasa a VIII-a vor începe pe 5
martie, cu simularea la limba ro-
mânã, vor continua a doua zi, pe

Federaþia „Spiru Haret” a în-
vãþãmântului preuniversitar a par-
ticipat, în ultimele zile, la mani-
festaþii de protest faþã de regle-
mentãrile din educaþie ºi, în urma
unor negocieri, s-a dat o perioa-
dã de graþie de ºapte zile pentru
rezolvarea nemulþumirilor, apoi
urmând sã fie pus la punct pla-
nul de acþiune.

Prezent la negocierile purtate la
Bucureºti, prof. Constantin Lun-
gulescu, preºedintele Filialei Dolj
a Federaþiei „Spiru Haret”, ne-a
precizat: „Au fost abordate foarte

Perioada în care vor avea loc simulãrile pentru
Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat 2018

6 martie, cu cea la matematicã,
iar rezultatele vor fi comunicate
pe 16 martie.

În ceea ce îi priveºte pe cole-
gii lor mai mari, elevii din clase-
le a XI-a ºi a XII-a, aceºtia vor
susþine simulãrile probelor scri-
se pentru Bacalaureat în perioa-
da 19-22 martie. Simularea la
limba românã va avea loc pe 19
martie, cea la matematicã sau
istorie pe 21 martie, iar cea la
alegere, în funcþie de profil sau
specializare, va avea loc pe 22

martie. Elevii vor primi rezulta-
tele pe 30 martie.

La aceste simulãri sunt aºtep-
taþi sã se înscrie aproximativ
500.000 de elevi, prezenþa nefi-
ind obligatorie.

“Obiectivele simulãrii sunt fa-
miliarizarea elevilor cu rigorile
examenelor pe care le vor susþi-
ne la finalul celor douã cicluri de
învãþãmânt, stabilirea nivelului
real de pregãtire atins în aceastã
etapã, precum ºi optimizarea pre-
gãtirii în vederea obþinerii unor
rezultate satisfãcãtoare la exame-
nele propriu-zise. Subiectele sunt
elaborate de cãtre specialiºtii Cen-
trului Naþional de Evaluare ºi Exa-
minare, în mod similar cu mode-
lele publicate pe www.subiecte-
.edu.ro. Corectarea lucrãrilor va
fi realizatã, în baza unor bareme
care asigurã unitatea ºi obiecti-
vitatea evaluãrii ºi notãrii la nivel
naþional, de cãtre doi profesori
din unitãþile de învãþãmânt în care
elevii susþin simularea”, reiese
dintr-un comunicat de presã
transmis de cãtre MEN.

Fiecare unitatea ºcolare va
analiza rezultatele elevilor la aces-
te simulãri împreunã cu pãrinþii,
precum ºi la nivelul consiliului
profesoral în vederea adoptãrii
unor mãsuri adecvate fiecãrei si-
tuaþii în parte. (Mediafax)

Unul dintre sindicatele din învãþãmânt –
„Spiru Haret” –mai lasã o sãptãmânã

guvernului, pentru rezolvarea problemelor
multe probleme, de
la costul standard in-
suficient conceput,
acesta fiind cârpit,
de-a lungul timpului,
pe o concepþie prost
conceputã, pânã la
salarizarea persona-
lului nedidactic. De
asemenea, trecând
prin mai multe punc-
te, s-a discutat ºi de
plata hotãrârilor ju-
decãtoreºti, lipsa
formulei de calcul a
dobânzilor pentru
acestea, precum ºi
de neclaritatea pen-
tru tichetele de va-
canþã. Am obþinut

asigurarea plãþii salariilor ºi înfiin-
þarea, la nivelul fiecãrei Prefecturi,
a unei comisii pentru modificarea
reþelei ºcolare, din care vor face
parte ºi reprezentanþi ai pãrinþilor.
De asemenea, s-a stabilit ca la ni-
velul Ministerului Educaþiei Naþi-
onale sã fie înfiinþate comisii teh-
nice, care sã clarifice problema
voucherelor de vacanþã ºi calcu-
lãrii dobânzilor. Am dat un termen
de ºapte zile, dupã care, în urma
rãspunsurilor primite, vom stabili
planul de acþiune”.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
LA Monitorul Oficial al României, Partea

a III-a, nr.76 din 26.01.2018, la anunþul cu nu-
mãrul de înregistrare 137.140 al Primãriei Sea-
ca de Pãdure, adresã: Seaca de Pãdure, nr.176,
judeþul Dolj, pentru ocuparea funcþiilor publice
vacante de inspector, clasa I, grad debutant
cu atribuþii de agent agricol, în cadrul Compar-
timentului pentru cadastru ºi agriculturã, inspec-
tor, clasa I, grad debutant cu atribuþii de asis-
tent social, în cadrul Compartimentului de asis-
tenþã socialã, ºi referent, clasa III, grad debu-
tant cu atribuþii de casier, în cadrul Comparti-
mentului Impozite ºi Taxe, conform Legii nr.188/
1999, se face urmãtoarea rectificare: -în loc de:
„Pentru participarea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Pen-
tru postul de Inspector, clasa I, grad debutant
cu atribuþii de agent agricol: -Studii universita-
re de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul Agricol; -Nu necesitã vechime; -Abilitãþi de
operare pe calculator. Pentru postul de Inspec-
tor, clasa I, grad debutant cu atribuþii de asis-
tent social: -Studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã în domeniul Asistenþei So-
ciale; -Nu necesitã vechime; -Abilitãþi de opera-
re pe calculator. Pentru postul de Referent, cla-
sa III, grad debutant cu atribuþii de casier: -Stu-
dii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat;
-Nu necesitã vechime; -Abilitãþi de operare pe
calculator”, se va citi: „Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Pentru postul de Inspector,
clasa I, grad debutant cu atribuþii de agent agri-
col: -Studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul Agricol; -Nu necesitã ve-
chime; -Cunoºtinþe de operare pe calculator,
dobândite prin absolvirea de cursuri cu atesta-
te/certificate de absolvire); Pentru postul de In-
spector, clasa I, grad debutant cu atribuþii de
asistent social: -Studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul Asistenþei
Sociale; -Nu necesitã vechime; -Cunoºtinþe de
operare pe calculator, dobândite prin absolvi-
rea de cursuri cu atestate/certificate de absol-
vire). Pentru postul de Referent, clasa III, grad
debutant cu atribuþii de casier: -Studii liceale
absolvite cu diplomã de bacalaureat; -Nu ne-
cesitã vechime; -Cunoºtinþe de operare pe cal-
culator, dobândite prin absolvirea de cursuri
cu atestate/certificate de absolvire). (Prezenta
rectificare nu se datoreazã Redacþiei Monitoru-
lui Oficial al României, Partea a III-a.)” Restul
anunþului rãmâne neschimbat.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor Societãþii CLÃ-
DIREA PROIECT S.A. Cu sediul în Craiova,
str. Gheorghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculatã la ORC Dolj sub nr.
J16/130/1991. Administratorul Unic al socie-
tãþii CLÃDIREA PROIECT S.A., (“Societatea”),
convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã
a Acþionarilor, la data de 05.03.2018, ora
11.00, la sediul Societãþii din Craiova, str.
Gheorghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj la care sunt
îndreptãþiþi sã participle toþi acþionarii Socie-
tãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al so-
cietãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.  la sfârºitul
zilei de 05.02.2018 (data de referinþã), având
urmãtoarea: ORDINE DE ZI: 1. Prelungirea
mandatului Administratorului Unic al Socie-
tãþii. 2. Modificarea indemnizaþiei lunare a Ad-
ministratorului Unic al Societãþii. 3. Reduce-
rea capitalului social prin reducerea numã-
rului de acþiuni, de la valoarea de 1.362.592
lei, reprezentând 82162 acþiuni nominative,
la valoarea de 90.000 lei reprezentând 5.625
acþiuni nominative. 4. Modificarea actului con-
stitutiv al societãþii în sensul menþionãrii pe-
rioadei mandatului Administratorului Unic al
Societãþii ºi a mandatului cenzorilor. 5. Rati-
ficarea urmãtoarelor acte juridice perfectate
de catre Administratorul Unic al Societãþii, în
numele ºi pentru aceasta, respective: ante-
contractul de cesiune de creanþe pentru
suma de 8.107.300 lei semnat cu Civitas PSG
SRL, creanþa dobânditã de societate de la
ING BANK conform contractului de cesiune
de creanþe nr.16553/24.02.2017 ºi actul adiþi-
onal nr. 22 la contractul de facilitate de cre-
dit nr. 08453, încheiat la data de 06 august
2008 cu ING BANK, prin care se modificã
ipoteca mobiliarã pe pãrþile sociale deþinute
de Civitas PSG SRL la societatea Civitas Ser-
vicii Medicale SRL de la 103.122 pãrþi socia-
le, în valoare nominalã de 1.031.220 lei, la
40.622 pãrþi sociale în valoare nominalã de
406.220 lei. In caz de neîntrunire a cvorumu-
lui la data convocãrii, se reconvoacã Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor
în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi
pentru data de 06.03.2018, ora 11.00, la se-
diul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedin-
þa Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþio-
narilor personal sau prin reprezentanþi, în
baza unei procuri speciale, conform dispo-
ziþiilor legale, modelul procurii putând fi dis-
ponibil la sediul societãþii mai sus indicat.
Un exemplar original al procurii de reprezen-
tare se depune la sediul societãþii, cel târziu
cu 48 de ore înainte de adunare. Administra-
torul Unic al Societatea CLÃDIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având se-
diul cu sediul în municipiul Calafat, str. Tu-
dor Vladimirescu, nr. 24, judeþul Dolj, titular
al Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã
al municipiului Calafat, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a avizului de mediu pentru planul menþionat
ºi declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã
la sediul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada
Tudor Vladimirescu, nr. 24, Calafat, judeþul
Dolj, de luni pânã vineri între orele 8:00-16:00,
ºi pe siteul http://municipiulcalafat.ro.

Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc
în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj cu sediul în Str. Petru Rareº,
Nr. 1, municipiul Craiova, în termen de 18
zile de la data publicãrii anunþului.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Când teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-2008,
cu GPL. Ofer maxim
3000 lei. Telefon:
0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual. Telefon: 0764/
779.702.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorife-
re fontã aproape
noi, piese Dacia noi,
bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, dami-
geanã 50 litri cu coº-
40 lei. Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.

Vând alain-delon
pent ru  bãrbaþ i ,
costum damã (3
p iese)  Te le fon:
0729/684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80 cmp,
hotã electricã total 250
lei ºi chiuvetã pentru
bucãtãrie din fontã -
60 lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
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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, 2 februarie 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
- Inspector, grad profesional asistent în ca-
drul Compartimentului Financiar-Contabil
care se va desfãºura în data de:

· 05.03.2018, ora 10, proba scrisã
· 07.03.2018, proba interviu
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-

diþiile prevãzute de art.54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu di-

plomã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicarii anunþului în
Monitorul Oficial al României, partea a III- a,
la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.

Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi con-
sultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul www.pri-
mariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã
la casã  în Craio-
va la eleve sau
studente. Telefon:
0758/131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

PIERDERI
Asociaþia Centrul
de Culturã al Ro-
milor Dolj declarã
pierdut CIF Nr.
1165048 seria A
eliberat la data de
02.06.2016. Se de-
clarã nul.

Casa Noastrã Imobi-
liare SRL, cu sediul
în Craiova, str. Dez-
robirii nr. 132, judeþul
Dolj J16/ 866/ 2002,
CUI 14916661, de-
clar pierdut certifica-
tul constatator privind
autorizarea funcþio-
nãrii la sediul social.
Îl declar nul.
Societatea PIEDRA
SRL, cu sediul în Cra-
iova, J16/1600/2003,
CUI 15850336, de-
clara pierdute ur-
matoarele acte:
Certificatul nr.
71703/02.12.2011
si certificatul nr.
33770/14.07.2014.
Se declara nule.

CONDOLEANÞE
Îndurerat, sunt alã-
turi de ªana ºi Ol-
guþa la despãrþirea
de dragul DAN GU-
GILÃ, prea devre-
me dus dintre noi,
într-o altã lume. A
plecat sã-i spunã
lui Nelu ce s-a mai
întâmplat în lipsa
lui... Rãmâne în
sufletul meu pentru
totdeauna. Odih-
neascã-se în pace!
Gabi Bratu

Asociaþia Naþio-
nalã a Cadrelor Mi-
litare în Rezervã ºi
în Retragere din
MAI Filiala Dolj re-
gretã decesul ce-
lui care a fost plt.
adj. ºef (r) FÃSUI
N E D E L E A
G H E O R G H E
„BEBE” cadru sa-
nitar, profesionist
deosebit fiind
permanent alãturi
de cei suferinzi.
Transmitem sin-
cere condoleanþe
familieie îndoliate!
Dumnezeu sã-l
odihneascã!

COMEMORÃRI
Azi se împlinesc
14 ani de când fra-
tele meu VASILE
TOADER  a plecat

de lângã noi ºi nu
o sã-l uit nicioda-
tã. Lacrimi ºi flori
pentru sufletul
sãu drag.

CONSILIUL LOCAL GHINDENI
JUDEÞUL DOLJ

C O N V O C A R E

Având în vedere art.39, alin.1 din Legea 215 din 2001,
Consiliul Local Ghindeni, se convoacã în ºedinþã ordinarã în  data
de 07.02.2018, ora 8:30 la sediul Consiliului Local Ghindeni, jud. Dolj.

ªedinþa are la ordinea de zi urmãtoarele:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Bugetului local de
Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Ghindeni,
jud. Dolj

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organizãrii reþelei
ºcolare pe raza comunei Ghindeni.

3. Diverse

PRIMAR
RADULESCU FLORENTIN
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a

Sepsi  –  ACS Poli ,  astãzi ,  ora 18
Viitorul – Astra,  astãzi ,  ora 20.45

FC Voluntari  – CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18
Gaz Metan Mediaº – FCSB, sâmbãtã,  ora 20.45

FC Botoºani – Juventus,  duminicã,  ora 18
Dinamo – „U” Craiova, duminicã,  ora 20.45

CFR Cluj – Chiajna, luni,  ora 20.45

1. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
2. FCSB 22 14 5 3 45-14 47
3. Craiova 22 12 7 3 36-23 43
4. Astra 22 10 7 5 31-21 37
5. Botoºani 22 10 5 7 26-23 35
6. Viitorul 22 10 4 8 29-19 34
7. Dinamo 22 10 4 8 31-22 34
8. CSMP Iaºi 22 8 6 8 27-29 30
9. ACS Poli 22 6 8 8 18-30 26
10. Voluntari 22 6 7 9 20-25 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Mediaº 22 2 9 11 10-32 15
13. Sepsi 22 4 3 15 13-40 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Înaintea primului meci oficial al
anului, derby-ul cu Dinamo, de du-
minicã, ora 20.45, CS Universita-
tea Craiova ºi-a prezentat achiziþii-
le, iar antrenorul Devis Mangia ºi
Alexandru Mitriþã au prefaþat due-
lul din ªtefan cel Mare. Antrenorul
italian a spus: „E un meci foarte
greu, cu o echipã bunã, care se bate
pentru play-off ºi care a schimbat
mulþi jucãtori în aceastã pauzã. Eu
preferam sã jucãm pe Arena Naþio-
nalã, dar Dinamo decide unde se
joacã. Cred cã vom avem mulþi su-
porteri oricum ºi am vãzut ce at-
mosferã pot face. Ambele meciuri
cu Dinamo sunt importante, dar
primul este întotdeauna cel mai im-
portant. Voi trimite pe teren cea mai
bunã echipã, fãrã Bãluþã ºi Kelic,
care sunt suspendaþi. Sper sã fie un
meci de calitate, dar nu sunt sigur
cã se va întâmpla acest lucru”.
Mangia este îngrijorat de apãrare,
care a arãtat slãbiciuni ºi în amica-
lele din Antalya: „Glumind puþin,
sunt îngrijorat puþin cã am câºtigat
douã meciuri amicale, fiindcã nu
câºtigasem niciun joc de verifica-
re, nici în varã, nici cu Slavia. Mã
îngrijoreazã faptul cã am luat 3 go-
luri în 4 minute într-un amical ºi 2
goluri tot în 4 minute în alt joc, cel
cu Ludogoreþ”.

Mitriþã: „Suntem favoriþi
cu Dinamo”

Alexandru Mitriþã considerã cã
echipa sa este favoritã în derby-ul

Antrenorul italian a declarat cã ocupantele primelor
douã locuri au fãcut cele mai bune transferuri ºi se

vor bate pentru câºtigarea campionatului

Programul condensat continuã
pentru echipa femininã de handbal
a Bãniei. Înaintea meciului crucial
cu franþuzoaicele de la Brest Bre-
tagne, din Cupa EHF, handbaliste-
le Craiovei au avut parte de un meci
greu ºi o deplasare lungã, evoluând
în deplasare, în etapa a 14-a a Ligii
Florilor, cu CSM Bistriþa. Gazdele
au profitat de oboseala acumulatã
de formaþia lui Bogdan Burcea ºi

Echipa de baschet a Craiovei a
pierdut meciul din etapa a 17-a a
Ligii Naþionale masculine, disputat
în Sala Polivalentã, cu CSM Ora-
dea, scor 88-90, pe sferturi: 25-25,
21-32, 19-19, 23-15. Craiovenii
veneau dupã înfrângerea din depla-
sare cu Steaua Eximbank ºi aveau
nevoie de un succes pentru a-ºi
pãstra ºansele de intrare în Top 6
în mid-season. ªi trupa din Bãnie a
început bine, cu 6 puncte aduse de
Vârnã, dar s-a stins repede, ca ºi
Vârnã de altfel, în timp ce oaspeþii
au trecut la o apãrare agresivã, care
nu le-a mai permis alb-albaºtrilor sã
arunce în voie de la distanþã. For-
maþia lui Cristi Achim a luat un avan-

cu Dinamo ºi este sigur de victorie,
cu condiþia ca el ºi coechipierii sã
punã în practicã ideile tactice ale lui
Mangia: „Trebuie sã intrãm sutã la
sutã pregãtiþi, va fi un meci foarte
greu, fiindcã ei vor sã ajungã în play-
off, dar dacã vom pune în practicã
tot ce am pregãtit, atunci nu vom
avea probleme. Noi suntem echipa
favoritã, echipa mai bine clasatã, îmi
este fricã numai de atitudinea noas-
trã, dacã vom avea atitudinea potri-
vitã, atunci vom câºtiga”.

Despre transferul sãu definitiv
la Craiova, perfectat în iarna aceas-
ta, Mitriþã a spus: „Am mare în-
credere în echipa noastrã, de asta
am ºi venit la Universitatea, pentru
suporteri, pentru oraº. Am plecat
din Italia pentru a avea liniºte. Am
venit la mine acasã, sã-mi ajut echi-
pa, sã-mi ajut oraºul, sã joc în faþa
propriilor fani, la mine în oraº, cu
30.000 de fani în tribune”.

Mitriþã l-a sfãtuit pe „siamezul”
Bãluþã sã nu plece la FCSB ºi sã
aºtepte un transfer peste hotare:
„Am vorbit cu Bãluþã ºi i-am spus
cã pentru el e mai bine sã prindã
un transfer afarã ºi vãd cã m-a
ascultat. Sper ca la varã sã prindã
un transfer afarã, fiindcã meritã”.

Devis Mangia spune cã au fost
numai zvonuri despre mutarea lui
Bãluþã la FCSB: „„S-a vorbit mult,
dar nimeni nu mi-a spus despre un
posibil transfer al lui Bãluþã la FCSB.
Cred cã ar trebui sã fiu printre pri-
mii oameni din club care sã ºtie de-

spre aceste lucruri ºi nu am simþit
nici cã Bãluþã vrea sã plece, nici clu-
bul nu cred cã a vrut sã-l vândã”.

M. Popescu: „Suntem a doua
echipã din România ca investiþii

în iarna aceasta”
În timp ce Devis Mangia a subli-

niat achiziþiile importante fãcute de
CFR ºi FCSB, pe care le conside-
rã singurele favorite la titlu, preºe-
dintele Marcel Popescu a eviden-
þiat faptul cã Universitatea a fost a
doua din România ca buget de
transferuri în iarna aceasta, cu
930.000 de euro cheltuiþi.

„Lupta pentru titlu se dã între
CFR ºi FCSB, ele sunt favoritele,
este o afacere în doi. CFR este pe
primul loc ºi a adus doi dintre cei
mai buni jucãtori din Liga I, iar FCSB
este pe locul 2 ºi a transferat doi
dintre cei mai buni jucãtori români,
fotbaliºti de naþionalã, este normal
ca ele sã fie favorite la titlu. Noi ne
urmãm linia noastrã ºi vom vedea
unde suntem. Nu mã intereseazã
cine intrã în play-off, mã interesea-
zã sã fim noi acolo. Nu vorbesc
despre transferuri. Nu pentru cã nu
mi s-ar fi adus jucãtorii pe care-i
voiam, ci tocmai pentru a specula
presa ce spun despre un jucãtor sau
altul. E normal sã se discute în pre-
sã, printre impresari, dar eu vor-
besc numai jucãtorii pe care-i am.
Eu mã gândesc numai sã-mi fac
treaba, aºa trebuie sã facã ºi jucã-
torii. Lumea spune în primele 3 luni
ale mele aici cã voi fi demis dupã
fiecare meci, dar mi-am vãzut de
muncã” a declarat Mangia.

Faþã de antrenorul italian, Mar-
cel Popescu n-a ezitat sã spunã cã

Universitatea este „o echipã care
atacã titlul” ºi de aceea a investit
930.000 de euro în iarna aceasta ºi
va mai aduce jucãtori. „Suntem a
doua echipã din România ca inves-
tiþii în iarna aceasta, nu ca numãr
de jucãtori veniþi. La nivel financiar,
CFR Cluj a cheltuit 2,2 milioane de
euro în aceastã pauzã, iar noi am
plãtit 730.000 de euro Pescarei pen-
tru clauza lui Mitriþã ºi 200.000 pen-
tru Bic, deci 930.000 de euro. O
echipã care atacã podiumul ºi titlul
trebuie sã aibã o bancã solidã ºi de
aceea am adus aceºti jucãtori. Ne
bazãm însã mai mult pe omogeni-
tate. Totuºi, încã negociem cu unii
jucãtori ºi este posibil sã mai facem
transferuri, nu la numãr, ci de dra-
gul de a fi mai buni. Am cãutat portar,
dar mai avem timp suficient sã adu-
cem pânã pe 19 februarie. În schimb,
Raþ nu este în vizorul nostru”.

Bic nu ºtia cã a jucat cu Craiova
pe vremea când era la Oradea

Deºi spune cã a venit la „o echi-
pã mare”, de care s-a declarat atras,
Ovidiu Bic habar n-avea cã a jucat
împotriva Craiovei în urmã cu 5 ani,
într-un meci FC Bihor – CSU Cra-
iova 0-1, în Liga a II-a. „Mã bucur
foarte mult cã am ajuns la Craiova,
este o echipã mare, cu suporteri ex-
traordinari. Prima oarã când am ju-
cat împotriva Craiovei a fost acum

un an ºi mi-a plãcut stilul lor de joc”
a spus fostul jucãtor de la Mediaº.
„Pe Bic am vrut sã-l luãm din vara
trecutã, dar nu am reuºit. Este un
mijlocaº cu calitãþi atât defensive,
cât ºi ofensive ºi sper ca dupã evo-
luþiile în tricoul Craiovei sã coche-
teze cu echipa naþionalã” a spus
Marcel Popescu.

Glavina: „Fac ambele faze, sunt
bun în duelurile unu contra unu

ºi dau multe goluri”
Croatul Dominik Glavina nu a

fost deloc modest în autoprezen-
tarea pe care ºi-a fãcut-o în faþa
presei, enumerându-ºi calitãþile:
„Sunt foarte fericit cã am ajuns
aici, îmi plac oraºul, stadionul, am
venit la o echipã mare, cu jucãtori
de valoare. Sper sã dau totul ºi sã
fac lucruri bune aici. Am luat de-
cizia de a veni la Craiova pentru a
face un pas înainte în cariera mea.
Calitãþile mele: fac ambele faze,
sunt bun în duelurile unu contra
unu ºi am demonstrat în sezonul
trecut cã pot marca multe goluri”.

Despre atacantul croat, Marcel
Popescu a precizat: „Glavina a fost
în probe în Antalya ºi i s-a dat ºansa
sã continue proba în campionat,
urmând ca prestaþiile lui sã ne con-
vingã dacã îl vom pãstra ºi din varã.
Este un profil de jucãtor pe care îl
cãutam ºi sper cã l-am gãsit în el”.

SCM Craiova a remizat la Bistriþa, înaintea duelului cu Brest
conduceau la pauzã cu 15-12. De
la 19-16 a început revenirea olten-
celor, care au condus apoi la un
gol diferenþã pânã în ultimul mi-
nut, când Bistriþa a egalat ºi fieca-
re echipã a rãmas cu câte un punct.
Au evoluat pentru SCM Craiova:
Dumanska, Stanciu (portari), Ar-
dean 12 goluri, Florianu 7, Pricopi
3, Vizitiu 3, Nikolic 1, Þicu 1, Rã-
doi, ªelaru, Trifunovic, Kikovac,

Tudor.  Formaþia din Bãnie rãmâ-
ne pe locul 3 în clasamentul Ligii
Florilor, cu 30 de puncte. Mâine,
de la ora 18, Florianu ºi compania
joacã în Sala Polivalentã contra lui
Brest Bretagne ultimul meci pe te-
ren propriu în grupele Cupei EHF
ºi aºteaptã din nou o atmosferã
specialã pentru a le ajuta sã-ºi apro-
pie calificarea în sferturile de fina-
lã ale competiþiei.

Baschetbaliºtii Craiovei ºi-au complicat situaþia în campionat
taj confortabil ºi pãrea sã nu mai
aibã probleme în a se impune în Sala
Polivalentã, dar revirimentul Craio-
vei a fost puternic pe final. Craiova
s-a apropiat la un singur punct când
mai erau 30 de secunde din meci,
iar oaspeþii au ratat aruncarea pe fi-
nal de atac, însã au reuºit imediat o
recuperare ofensivã ºi astfel ºi-au
asigurat succesul. Kikos a fãcut cel
mai bun meci al sãu de când a venit
în Bãnie. În schimb, Martinic a avut
o searã sub potenþialul sãu, în timp
ce Paasoja a mai confirmat încã o
datã cã este un transfer ratat, având
o evoluþie de-a dreptul penibilã: 0
din 2 la 3 puncte, 0 din 1 la 2 punc-
te, 2 din 4 la libere, niciun assist,

nicio recuperare.
Au jucat pentru SCMU Craio-

va: Siriscevic 18 puncte, Samuels
15, Aleksandrov 15, Martinic 13,
Kikos 12, Vârnã 6, Reed 4, Orbea-
nu 3, Paasoja 2. SCMU Craiova
rãmâne pe locul 7, cu 24 de punc-
te, având 8 victorii ºi 8 înfrângeri.
Campionatul se întrerupe ºi urmã-
torul meci al alb-albaºtrilor este pe
3 martie, cu Dinamo, în deplasa-
re. Craiovenii au ºanse destul de
mici sã mai prindã Top 6 ºi sã sal-
veze sezonul, o participare în gru-
pa 7-12 fiind practic numai o serie
de meciuri amicale, fiindcã adver-
sarii sunt modeºti ºi ocuparea lo-
curilor 7-8 este certã.
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