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- Dacã tot importãm de
toate, de ce Popescule, nu
importãm ºi un guvern ºi un
preºedinte.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB ªofer urmãritªofer urmãritªofer urmãritªofer urmãritªofer urmãrit

de poliþiºti prinde poliþiºti prinde poliþiºti prinde poliþiºti prinde poliþiºti prin
Craiova, prinsCraiova, prinsCraiova, prinsCraiova, prinsCraiova, prins
dupã douã ziledupã douã ziledupã douã ziledupã douã ziledupã douã zile

Un craiovean de 33 de ani, care
i-a pus „pe jar” pe poliþiºti, dupã
ce a fost urmãrit în trafic, apoi
cãutat douã zile, a ajuns, mier-
curi searã, în arestul IPJ Dolj.
Oamenii legii l-au observat, luni,
pe bãrbat, la volanul unui BMW
X5, pe Calea Bucureºti, au încer-
cat sã-l opreascã, l-au urmãrit pe
mai multe strãzi ºi chiar au tras
douã focuri de armã dupã el, însã
acesta reuºit sã fugã pe jos, aban-
donându-ºi maºina. A fost gãsit
miercuri seara, fiind reþinut pen-
tru 24 de ore, iar ieri dupã-amia-
zã a fost plasat sub control judi-
ciar pentru 60 de zile.
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de pe „Caracal”de pe „Caracal”de pe „Caracal”de pe „Caracal”de pe „Caracal”
nu sunt locuinþenu sunt locuinþenu sunt locuinþenu sunt locuinþenu sunt locuinþe
socialesocialesocialesocialesociale

Viorica DãncilãViorica DãncilãViorica DãncilãViorica DãncilãViorica Dãncilã
la Bruxelles,la Bruxelles,la Bruxelles,la Bruxelles,la Bruxelles,
ca premier!ca premier!ca premier!ca premier!ca premier!

Dupã 9 ani ca eurodeputat
social-democrat, premierul
Viorica Dãncilã cunoaºte de
bunã seamã Bruxel les-ul .
ªtie pe unde se intrã la Co-
misia Europeanã, la Consiliul
European, cunoaºte numele
comisarilor europeni º.a.m.d.
La prima sa descindere, ca
premier al României, la se-
diul Comisiei Europene, a
avut probabil inerentele emo-
þii, surmontate nu uºor, în în-
tâlnirea cu Jean Claude Jun-
cker, surprins ºi acesta de
faptul cã se vede în situaþia
insolitã de „a se întâlni cu al
cincilea premier român” în
mandatul sãu.

Ghidici:Ghidici:Ghidici:Ghidici:Ghidici:
Fonduri europeneFonduri europeneFonduri europeneFonduri europeneFonduri europene
atrase pentruatrase pentruatrase pentruatrase pentruatrase pentru
dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea
comuneicomuneicomuneicomuneicomunei

Numai în ultima sãptã-
mânã, în judeþul Dolj, au
fost confirmate ºase ca-
zuri de gripã. La nivel na-
þional, bilanþul deceselor
a ajuns la 47, însã auto-
ritãþile sanitare refuzã sã
declare epidemie, întru-
cât numãrul deceselor,
deºi  mare, nu a depãºit
nivelul pe care specialiº-
tii l-au prognozat.77777 AC

TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere

Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,Numãrul cazurilor de gripã,
în continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtereîn continuã creºtere



2 / cuvântul libertãþii vineri, 23 februarie 2018actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Ministerul Sãnãtãþii nu declarã
epidemie de gripã

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pin-
tea, a declarat, ieri, cã nu va fi de-
claratã epidemie de gripã, ea arã-
tând cã numãrul deceselor, deºi
mare, nu a depãºit nivelul pe care
specialiºtii l-au prognozat. Întreba-
tã dacã existã posibilitatea decla-
rãrii unei epidemii, având în vede-
re cã a crescut numãrul celor care
au decedat în urma gripei, Pintea a
rãspuns: „ În niciun caz. Este un
numãr mare de decese, dar nu este
peste nivelul pe care specialiºtii l-
au prognozat”. „Din aceastã sãp-
tãmânã, numãrul cazurilor va fi în
scãdere, deci nu putem vorbi de de-
clararea unei epidemii, nu a fost
vorba niciodatã. Abia acum 2 sãp-
tãmâni s-a depãºit nivelul minim
prognozat. Nivelul maxim nu a fost
atins niciodatã în aceastã perioa-
dã. Este, într-adevãr, trist cã au
murit totuºi 47 de oameni, dar sun-
tem în limitele aºteptate”, a spus
Pintea.

Premierul, despre spitalele
regionale: Preºedinþii CJ Iaºi, Cluj,
Dolj, sã se implice; sunt întârzieri

Premierul Viorica Dãncilã a so-
licitat, ieri, la Adunarea generalã
a UNCJR, ca preºedinþii CJ Iaºi,
Cluj ºi Dolj sã se implice în soluþio-
narea proiectelor care vizeazã spi-
talele regionale, ea semnalând în-
târzieri majore în realizarea aces-
tora. „O situaþie particularã o re-
prezintã spitalele regionale. M-am
întors de la Bruxelles, iar ceea ce
am discutat cu comisarul pentru
politici regionale m-a îngrijorat
foarte mult. De aceea, rog cei trei
preºedinþi ai Consiliilor judeþene
Iaºi, Cluj ºi Dolj sã se implice în
deblocarea situaþiei terenurilor - ºi
aici mã refer la Cluj ºi la Craiova,
dar ºi pentru dezvoltarea proiecte-
lor de utilitãþi publice, acces la
amplasament, PUZ-uri ºi alte ob-
iective”, a spus Dãncilã. Premierul
a arãtat cã a constatat întârzieri
majore în realizarea acestor pro-
iecte. „Din acest motiv, numai cu
implicarea dvs., acestea se pot trans-
mite cãtre Comisia Europeanã pen-
tru finanþare. Nu vreau însã sã
subliniez cã vina este a preºedinþi-
lor Consiliilor judeþene. ªtiu cã s-
au întâmpinat multe greutãþi, dar
cred cã datoria noastrã este sã so-
luþionãm aceste probleme”, a spus
Dãncilã.
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Preºedintele Klaus Iohannis par-
ticipã astãzi la reuniunea informalã
a Consiliului European, la Bruxel-
les, pe agenda dezbaterilor fiind
subiecte legate de negocierile pri-
vind viitorul Cadru Financiar Mul-
tianual post 2020, precum ºi vii-
toarea componenþã a Parlamentu-
lui European pentru 2019-2024.

În ceea ce priveºte viitorul bu-
get al Uniunii Europene post 2020,

MIRCEA CANÞÃR

Corbyn ºi „dosarul ceh”!Corbyn ºi „dosarul ceh”!Corbyn ºi „dosarul ceh”!Corbyn ºi „dosarul ceh”!Corbyn ºi „dosarul ceh”!
Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn,

68 de ani, este de câteva zile þinta presei
conservatoare din þara sa – Sun, Daily Ex-
pres, Daily Mail – acuzat fiind cã, în tinere-
þe, ar fi fost „spion” în solda serviciului
secret cehoslovac. La originea dezvãluirii
se aflã un fost diplomat ceh, Jean Sarkosi,
expulzat în 1989 de Margaret Thatcher, care
afirmã cã „l-ar fi recrutat pe Corbyn pen-
tru a lucra pentru StB, serviciul de spio-
naj extern al foste Cehoslovacii”. El mai
susþine cã l-ar fi întâlnit, în mai multe
rânduri, în anii ’80, cu titlul de informa-
tor plãtit, sub numele de Jan Dymic. In-
teresant este faptul cã Svetlana Ptackni-
kova, directoarea arhivei securitãþii cehe,
a afirmat la BBC cã „dosarul Corbyn vor-
beºte de o persoanã demnã de interes, ºi
nu de un agent”. Cu alte cuvinte, nu a fost
nici agent, nici informator, nici colabora-
tor. Mai mult, chiar Radek Schovanek,
analist la ministerul ceh al apãrãrii, cali-

ficã drept false afirmaþiile lui Jean Sar-
kosi. Suficient însã ca „Telegraph” sã con-
cluzioneze: „Jeremy Corbyn nu este sigur
cã se calificã pentru funcþia de premier”.
Chiar ºi Theresa May, actualul prim-mi-
nistru, a cerut deputatului Jeremy Cor-
byn, liderul opoziþiei, sã arate „deschide-
re ºi transparenþã”. Avea ºi motive, fiind-
cã nu de mult Jeremy Corbyn i-a cerut
demisia. La alegerile legislative anticipa-
te, de anul trecut, conservatorii au obþi-
nut 42,4%, iar laburiºtii 40%. Pentru toa-
te acuzaþiile proferate, Jeremy Corbyn a
cerut avocaþilor sãi sã depunã plângeri, pe
motivul defãimãrii. Radek Schovanek, care
ºi-a petrecut 25 de ani studiind la arhivele
serviciilor secrete cehe, a declarat celor de
la „The Guardian” cã acuzele sunt total
nefondate. De asemenea, foºti agenþi ai
MI-6, serviciul secret extern britanic, au
evaluat drept fanteziste, „lipsite de sens”,
toate alegaþiile, mai ales cã Jeremy Cor-

byn nu dispunea de nicio informaþie în anii
respectivi. Dacã liderul laburiºtilor ar fi
fost spion, în solda blocului rãsãritean, MI-
6 era la curent. Jeremy Corbyn, deputat
din 1983, într-o circumscripþie din Londra,
în care a obþinut mandate George Orwell,
Charlie Chaplin, Tony Blair, nu a renun-
þat niciodatã la convingerile sale socialis-
te, dar anti-staliniste. În 1988, el solicita
reabilitarea completã a lui Leon Troski de
guvernul sovietic. „Dosarul ceh” a lui Je-
remy Corbyn doreºte mascarea esenþia-
lului: liderul laburist a fãcut un pas, marþi
seara, în contestarea „Brexit”, el afirmând
cã „Regatul Unit trebuie sã aibã o uniune
vamalã cu UE”. În plus, sondajele dau la-
buriºtii (41%) în faþa conservatorilor
(40%), pentru prima datã, înaintea ale-
gerilor locale de la 3 mai a.c. Aºa stând
lucrurile, nu este exclus ca nu peste mul-
tã vreme Jeremy Corbyn sã devinã succe-
sorul lui Theresa May.

Premierul Viorica Dãncilã a declarat, ieri,
la Adunarea generalã a Uniunii Nationale a
Consiliilor Judeþene, cã gradul de absorbþie
a fondurilor europene nu este satisfãcãtor,
ea arãtând cã existã chiar de risc de deco-
mitere a unei sume de 800 de milioane euro
pe Programul Operaþional Regional.

„Pe fonduri europene, dupã cum bine ºtiþi,
în anul 2017 s-a reuºit acreditarea tuturor
autoritãþilor de management ºi, mai mult, am
introdus în Legea salarizãrii ºi acordarea
unui procent de 25% pentru primarii, pre-
ºedinþii de CJ, acolo unde avem proiecte pe
fonduri europene. Cu toate acestea, gradul
de absorbþie nu este satisfãcãtor, fiind chiar
risc de decomitere a unei sume de 800 mili-
oane euro pe Programul Operaþional Regio-

Iohannis participã la reuniunea informalã a CE:
Negocierile viitorului buget al UE, printre subiecte

reuniunea liderilor europeni îºi pro-
pune sã aducã o serie de clarificãri
în privinþa calendarului procesului
de negociere, prioritãþile care vor
fi finanþate cu precãdere, dar ºi
disponibilitatea statelor membre de
a-ºi majora contribuþia la bugetul
Uniunii, potrivit unui comunicat al
Administraþiei Prezidenþiale.

„Preºedintele României va evi-
denþia importanþa menþinerii unitã-

þii statelor membre în procesul de
negociere pentru ajungerea la un
acord cât mai curând posibil. În
acest context, preºedintele Klaus
Iohannis va sublinia faptul cã Ro-
mânia, în calitate de þarã care va
deþine Preºedinþia Consiliului UE în
primul semestru al anului 2019, va
acþiona pentru facilitarea unui
acord politic în vederea construirii
unui buget modern ºi eficient al
Uniunii Europene dupã 2020”, se
aratã în documentul citat.

De asemenea, ºeful statului va
pleda pentru un viitor buget al UE
care sã rãspundã prioritãþilor ºi
nevoilor tuturor statelor membre.
„În acest context, preºedintele
României se va pronunþa pentru
finanþarea adecvatã a politicii de
coeziune în vederea reducerii de-
calajelor existente dintre statele
membre, concomitent cu reforma-
rea acesteia pentru a rãspunde cât
mai bine nevoilor actuale ale Uniu-
nii Europene. În ceea ce priveºte
noile prioritãþi ale Uniunii, precum

politica de apãrare, migraþia, ino-
varea, cercetarea, iniþiativele lega-
te de tineret, Preºedintele Klaus
Iohannis va sublinia cã acestea tre-
buie sã fie finanþate în viitorul bu-
get al UE, fãrã a fi afectate, însã,
alocãrile pentru politicile tradiþio-
nale ale Uniunii”, precizeazã Admi-
nistraþia Prezidenþialã.

În privinþa aspectelor instituþio-
nale, în cadrul reuniunii Consiliu-
lui European vor fi abordate ches-
tiuni legate de componenþa Parla-
mentului European pentru manda-
tul 2019-2024, candidaþii „cap de
listã” ai partidelor politice europe-
ne (Spitzenkandidaten), dar ºi lis-
tele transnaþionale. Cu privire la
viitoarea componenþã a Parlamen-
tului European, ºeful statului va
sublinia cã România susþine pro-
punerea legislativului european pri-
vind noua distribuþie a mandatelor
în perioada 2019-2024. Conform
acestei propuneri, România va avea
33 de europarlamentari, cu unul în
plus faþã de actuala legislaturã.

Dãncilã, la Adunarea generalã a UNCJR: Gradul de absorbþie
a fondurilor europene nu e satisfãcãtor

nal”, a spus Dãncilã.
Ea le-a spus preºedinþilor de consilii ju-

deþene sã-i comunice problemele pe care le
întâmpinã în accesarea fondurilor europene
în vederea soluþionãrii lor de urgenþã. „Nu
cred cã e cazul sã vã aduc aminte cât de
vitale sunt aceste fonduri pentru dezvolta-
rea judeþelor noastre, fie cã vorbim de pro-
iecte pentru apã-canalizare sau deºeuri sau
drumuri, spitale, ºcoli. Cred cã experienþa
de care dispuneþi, precum ºi din calitatea de
preºedinþi al agenþiilor de dezvoltare regio-
nalã, membri în comitetul de monitorizare
al POR, puteþi sprijini creºterea absorbþiei,
iar problemele pe care le întâmpinaþi în ac-
cesare mi le puteþi comunica în vederea so-
luþionãrii lor de urgenþã”, a spus Dãncilã.
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VVVVViorica Dãncilã la Bruxelles, ca premier!iorica Dãncilã la Bruxelles, ca premier!iorica Dãncilã la Bruxelles, ca premier!iorica Dãncilã la Bruxelles, ca premier!iorica Dãncilã la Bruxelles, ca premier!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã 9 ani ca eurodeputat social-de-
mocrat, premierul Viorica Dãncilã cu-
noaºte de bunã seamã Bruxelles-ul. ªtie
pe unde se intrã la Comisia Europeanã,
la Consiliul European, cunoaºte numele
comisarilor europeni º.a.m.d. La prima
sa descindere, ca premier al României,
la sediul Comisiei Europene, a avut pro-
babil inerentele emoþii, surmontate nu
uºor, în întâlnirea cu Jean Claude Jun-
cker, surprins ºi acesta de faptul cã se
vede în situaþia insolitã de „a se întâlni
cu al cincilea premier român” în man-
datul sãu. Ceea ce n-are echivalent. Iro-
nia finã a luxemburghezului avea, bine-
înþeles, un substrat, care în româneºte
suna exact cum a spus: „Sã sperãm cã
ciclul schimbãrilor de premieri în Ro-
mânia se va opri”. Formulare elegantã.

Fiindcã într-un limbaj mai frust, putea fi
de-a dreptul „de neuitat”, etichetându-ne
ca „picaþi din lunã”. Cum nu peste multã
vreme, mai exact anul viitor, România va
deþine preºedinþia Consiliului European,
Bucureºtiul a fost atenþionat de „respon-
sabilitatea viitoarei preºedinþii româ-
ne, avându-se în vedere bugetul”. Dis-
cuþiile despre Schengen, statul de drept,
buna funcþionare a sistemului judiciar,
MCV, s-au aflat în meniul discuþiilor,
purtate de Jean Claude Juncker ºi Viori-
ca Dãncilã. Care, la Bruxelles, a aflat ºi
ceea ce putea ºti ca premier, de la Bucu-
reºti: gradul de absorbþie a fondurilor eu-
ropene nu este satisfãcãtor, existând chiar
riscul de pierdere a sumei de 800 milioa-
ne euro, pe Programul Operaþional Re-
gional (POR). În context, a fãcut apel la

reprezentanþii autoritãþilor locale ºi cen-
trale sã comunice, cât mai grabnic cu
putinþã, problemele pe care le întâmpinã
în acest sens, pentru a fi soluþionate. Dar
Viorica Dãncilã mai spune un lucru: „Am
introdus în legea salarizãrii ºi acordarea
unui procent de 20% pentru primari, pre-
ºedinþii de Consilii judeþene, acolo unde
avem proiecte pe fonduri europene. Cu
toate acestea gradul de absorbþie nu este
satisfãcãtor, existând un risc de decomi-
tere a unei sume de 800 milioane euro pe
POR”. Cu alte cuvinte, premierul român
s-a îngrijorat la Bruxelles, aºa lasã im-
presia, dupã discuþia cu comisarul pentru
politici regionale, Corina Creþu. Cu care
însã mai avusese discuþii, bãnuim, pe
aceastã chestiune imperioasã, ºi la Bucu-
reºti. Problema absorbþiei fondurilor eu-

ropene a fost o constantã a guvernelor
rulate, dupã câºtigarea alegerilor de so-
cial-democraþi. Or, dacã stadiul absorb-
þiei de fonduri europene nu a fost urmã-
rit, ce altceva a fost? În discuþie se regã-
seºte ºi Doljul, unde se prefigureazã con-
struirea unui spital regional, invitat la dis-
cuþii fiind preºedintele Consiliului jude-
þean, Ion Prioteasa, pentru deblocarea si-
tuaþiei viitorului amplasament, asupra cã-
ruia nu s-a cãzut de acord. ªi e o întrea-
gã nebunie în aceastã privinþã, nu avem
cum s-o numim altfel. ªi aceastã proble-
mã, dar ºi dezvoltarea proiectelor de uti-
litãþi publice, precum ºi alte detalii, tre-
buie sã-ºi gãseascã rezolvarea. Cum dez-
baterile zilnice sunt concentrate pe alte
þinte „arzãtoare”, exact ceea ce trebuia
sã fie în grafic, nu este. Din pãcate.

Printr-un comunicat de presã, munici-
palitatea a þinut sã facã, ieri, câteva pre-
cizãri legate de modul în care vor fi ocu-
pate viitoarele locuinþe din cartierul de pe
strada „Caracal”. Astfel, autoritãþile spun
cã toate locuinþele, inclusiv cele 250 de
apartamente care vor fi oferite MApN-
ului, sunt spre vânzare, la un preþ care
va rezulta la final, ºi nu oferite cu titlu
gratuit sau închiriate dupã modelul lo-
cuinþelor ANL. „Anul acesta am bugetat
construcþia primelor douã blocuri din
acest ansamblu rezidenþial, dar locuinþele
vor fi vândute dupã finalizare, iar inves-
tiþia va fi recuperatã. Aceste locuinþe nu
vor fi acordate gratuit sau închiriate ul-
terior de cãtre municipalitate, ele nu vor
fi locuinþe de tip ANL”, se aratã în co-
municatul Primãriei Craiova.

Primãria Craiova: Apartamentele de pe „Caracal”
nu sunt locuinþe sociale
Locuinþele din cartierul de pe strada „Caracal” vor fi termina-

te cu bani de la bugetul local, iar apoi vor fi vândute cumpãrãto-
rilor amatori. Autoritãþile locale au þinut sã precizeze cã aparta-
mentele, deºi sunt finanþate din bani publici, nu au destinaþia de
locuinþe sociale, adicã nu vor putea fi acordate cu titlu gratuit

sau închiriate în regimul apartamentelor ANL, întrucât munici-
palitatea urmãreºte sã-ºi acopere investiþia integral.

Singura pierdere pentru
craioveni este timpul

Autoritãþile locale mai spun cã, în urma
nefinalizãrii proiectului imobiliar, Primã-
ria Craiova a preluat, cu titlu gratuit, de
la firma Shandong Ningjiang toatã docu-
mentaþia, reprezentând proiectul tehnic ºi
avizele pentru lucrare, precum ºi con-
strucþiile deja existente pe ºantier în mo-
mentul în care dezvoltatorul s-a retras.
Aceste lucruri sunt contabilizate drept
câºtiguri, trecute în dreptul municipali-
tãþii. „Singura pierdere pentru craioveni
este timpul scurs de la demararea inves-
tiþiei ºi pânã în acest moment, în rest dis-
cutãm doar de câºtiguri: toate cheltuielile
pentru aducerea în acest stadiu al pro-
iectului au fost suportate de cãtre con-

structor ºi cedate cu titlu gratuit Primã-
riei Craiova. ªi nu este vorba de o sumã
micã: 8 milioane de euro”, se mai aratã în
comunicatul de presã.

9,36 milioane de lei pentru
demararea lucrãrilor

Suma alocatã demarãrii lucrãrilor la an-
samblul rezidenþial, pentru 2018, este de
9.366.000 lei, iar în acest moment se lu-
creazã la caietul de sarcini pentru execu-
þie. Potrivit autoritãþilor locale, primele
douã blocuri se vor realiza pe baza unui
acord-cadru, execuþia urmând sã încea-
pã chiar din acest an. «O sumã de 9,36
milioane de lei este alocatã, de la bugetul
local, pentru demararea lucrãrilor la an-
samblul rezidenþial de pe strada „Cara-
cal”. Se va începe execuþia încã din acest
an”, a precizat primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. Reprezentanþii Primãriei Craiova
susþin cã nu s-a vorbit niciodatã despre
ansamblul de locuinþe ca despre un pro-
iect social, iar singura schimbare priveº-
te doar denumirea cartierului, care nu se
va mai numi „cartierul chinezesc”. „O sã
facem solicitãri de denumire. Probabil, fi-
ind în zona Parcului „Romanescu”, îi vom

spune cartierul Romanescu sau ceva ase-
mãnãtor», a mai spus Mihail Genoiu.

Toate locuinþele
vor fi vândute

Pentru cele douã blocuri cu zece etaje,
cele mai avansate ca structurã, municipalita-
tea ºi-a propus sã investeascã, aºadar, suma
de 9,36 milioane de lei. Cele 250 de locuinþe
de acolo trebuie sã fie gata în doi ani ºi puse
apoi la dispoziþia MApN-ului, conform înþe-
legerii. Locuinþele nu vor fi cedate gratuit
ministerului, ci vor fi vândute – ca ºi toate
celelalte apartamente din incinta ansamblu-
lui rezidenþial – cadrelor militare care vor dori
sã cumpere o locuinþã în perimetrul respec-
tiv. Planul autoritãþilor este ca, din banii ob-
þinuþi din vânzarea acestor prime apartamen-
te, sã se construiascã un al doilea lot de apar-
tamente. ªi acestea vor fi scoase la vânzare,
dar de aceastã datã vor putea fi cumpãrate
de cãtre craiovenii amatori sã deþinã în pro-
prietate un apartament sau o garsonierã nouã.
În ceea ce priveºte preþurile la care vor fi
tranzacþionate locuinþele, autoritãþile au pre-
cizat cã acest lucru se va cunoaºte abia dupã
ce se va încheia lucrarea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, luni, 19 februarie a.c.,
în jurul orei 12.30, un
echipaj din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova, în timp
ce se afla în serviciul de
patrulare pe strada „A. I.
Cuza”, a observat în tra-
fic un BMW X5, care cir-
cula dinspre blocul S200
cãtre Universitate. Poliþiº-
tii l-au recunoscut pe con-
ducãtorul auto, Sorin Vel-
cu, de 33 de ani, din Cra-
iova, întrucât îi întocmi-
serã dosar de cercetare
penalã pe 1 decembrie
2017 pentru conducere
sub influenþa alcoolului
(rezultatul ulterior al alco-

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, desfãºu-
rate împreunã cu poliþiºtii de la
Serviciul de Investigaþii Criminale
al IPJ Dolj, autorul, Nicolae Vlã-
duþu, de 43 de ani, din satul Ne-
goieºti, comuna Melineºti, ºi vic-
tima, Nicuºor Lascu, de 37 de ani,
aveau discuþii mai vechi din cauza
unei datorii bãneºti pe care victi-

Nu l-au oprit nici focurile de armã!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ªofer urmãrit de poliþiºti prin Craiova,ªofer urmãrit de poliþiºti prin Craiova,ªofer urmãrit de poliþiºti prin Craiova,ªofer urmãrit de poliþiºti prin Craiova,ªofer urmãrit de poliþiºti prin Craiova,
prins dupã douã zileprins dupã douã zileprins dupã douã zileprins dupã douã zileprins dupã douã zile

Un craiovean de 33 de ani, care i-a pus
„pe jar” pe poliþiºti, dupã ce a fost urmã-
rit în trafic, apoi cãutat douã zile, a ajuns,
miercuri searã, în arestul IPJ Dolj. Oa-
menii legii l-au observat, luni, pe bãrbat,
la volanul unui BMW X5, pe Calea Bucu-
reºti, au încercat sã-l opreascã, l-au ur-
mãrit pe mai multe strãzi ºi chiar au tras

douã focuri de armã dupã el, însã acesta
reuºit sã fugã pe jos, abandonându-ºi
maºina. A fost gãsit miercuri seara, fiind
reþinut pentru 24 de ore, iar ieri dupã-
amiazã a fost plasat sub control judiciar
pentru 60 de zile. Craioveanul nu are per-
mis de conducere ºi este cercetat ºi pen-
tru conducere sub influenþa alcoolului.

olemiei a fost de 0,95 la mie). De
asemenea, în urma verificãrilor
efectuate în bazele de date a reie-

ºit faptul cã permisul lui de con-
ducere, emis de autoritãþile din
Mexic, figureazã reþinut – fãrã

drept de conducere. 
Având în vedere toate

aceste aspecte, poliþiºtii
rutieri au efectuat semnal
regulamentar de oprire a
acestuia. Bãrbatul nu a
oprit, motiv pentru care
s-a pornit în urmãrirea sa,
pe strada „A.I. Cuza”,
apoi a pãtruns pe sens in-
terzis, pe strada „Nicolae
Bãlcescu”, unde a avariat
opt autoturisme, unele
parcate, dar ºi altele care
circulau regulamentar,
întrucât îi îngreunau de-
plasarea. Unul dintre
agenþii de poliþie a cobo-

rât ºi, dupã somarea conducãto-
rului auto, a tras douã focuri de
armã, unul în plan vertical ºi altul-
 în pneul din partea dreaptã spate
a autoturismului. Asta nu l-a oprit
pe ºofer, care ºi-a continuat de-
plasarea, maºina sa fiind gãsitã ul-
terior, abandonatã ºi neasiguratã pe
strada Ulmului din Craiova, în timp
ce Velcu a fugit. 

Douã zile l-au cãutat oamenii
legii, reuºind sã punã mâna pe el
miercuri seara. „În cauzã s-a dis-
pus reunirea dosarului penal întoc-
mit la data de 01.12.2017, în care
acesta este cercetat pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice, cu
dosarul penal în care acesta este

cercetat pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de conducere fãrã permis.
Prin ordonanþa organelor de cer-
cetare penalã din cadrul Biroului
Rutier, la data de 21.02.2018 s-a
dispus efectuarea în continuare a
urmãririi penale faþã de persoana
în cauzã, acesta dobândind cali-
tatea de suspect, astfel cã, procu-
rorul a dispus reþinerea acestuia -
pe o perioadã de 24 de ore. Velcu
Sorin a fost introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al IPJ
Dolj”, a precizat inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Ieri dupã-amia-
zã, Sorin Velcu a fost eliberat, fi-
ind plasat sub control judiciar pen-
tru 60 de zile.

Face 18 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal un consãteanFace 18 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal un consãteanFace 18 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal un consãteanFace 18 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal un consãteanFace 18 ani de puºcãrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal un consãtean
Un doljean de 43 de ani, din comuna Melineºti, satul

Negoieºti, a fost condamnat, miercuri, 21 februarie a.c., la
18 ani de detenþie pentru omor calificat. În luna iulie, anul
trecut, bãrbatul ºi-a ucis un consãtean în vârstã de 37 de
ani, cu care se certase din cauza unei datorii. Fapta s-a
petrecut în faþa unui bar din localitate, iar victima ºi-a dat
ultima suflare pe stadionul din localitate, unde fusese
transportatã cu o ambulanþã pentru a fi preluatã de elicopte-
rul SMURD. Sentinþa, pronunþatã de Tribunalul Dolj, nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Inculpatul a fost menþinut în spatele gratiilor.

ma ar fi avut-o la inculpat. Dumi-
nicã, 23 iulie 2017, în jurul orei
16.00, Lascu ºi Vlãduþu s-au în-
tâlnit pe stradã, s-au certat din nou,
s-au înjurat, iar în timpul scanda-
lului Lascu l-a pocnit cu pumnul
în faþã pe Vlãduþu.

Conflictul s-a stins pe moment
însã, câteva ore mai târziu, pe la
19.30, Nicolae Vlãduþu s-a dus la
un bar din localitate, unde se afla
ºi victima. Patronul barului a vrut

sã-l scoatã pe Lascu pe uºa din
spate, ca sã evite alt scandal, însã
acesta a insistat cã nu are de ce sã
se fereascã sau sã se ascundã ºi a
ieºit prin faþã. Vlãduþu, când l-a
vãzut, a scos un cuþit pe care îl
avea la el ºi i-a aplicat o loviturã în
zona toracicã lateral-stângã. Bãr-
batul de 37 de ani a cãzut la pã-
mânt, martorii, inclusiv autorul, au
sunat pe numãrul de urgenþã 112
solicitând o ambulanþã la faþa lo-
cului, ambulanþa a ajuns, l-a pre-
luat pe Lascu ºi l-a dus pe terenul
de fotbal din localitate, unde ar fi
trebuit sã fie preluat de elicopterul
SMURD.

Numai cã nu a mai apucat, pen-
tru cã a decedat, dupã cum au
constatat medicii. Nicolae Vlãdu-
þu a fost ridicat, adus la Craiova,
la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde a fost audiat
de procurorul de caz, pe numele
sãu fiind emisã ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 de ore, pentru co-
miterea infracþiunii de omor. O zi
mai târziu a fost arestat preventiv
pe o perioadã de 30 de zile, fiind ºi
acum în spatele gratiilor.

Trebuie sã achite despãgubiri în
valoare de 179.000 lei

Pe 10 august 2017 s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Nicolae Vlãduþu a fost trimis
în judecatã pentru comiterea in-
fracþiunii de omor calificat, iar
miercuri, 21 februarie a.c., instanþa
a pronunþat sentinþa. Nicolae Vlã-
duþu a fost gãsit vinovat, fiind con-
damnat la 18 ani de închisoare. În

plus, inculpatul trebuie sã plãteas-
cã soþiei ºi celor trei copiii minori
ai celui ucis 179.000 lei, daune
morale ºi materiale: „condamnã pe
inculpatul Vlãduþu Nicolae la pe-
deapsa de 18 ani închisoare. Sca-
de din durata pedepsei închisorii
perioada reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive de la 24.07.2017 la zi ºi
menþine starea de arest preventiv
a inculpatului. Admite în parte
acþiunea civilã formulatã de Las-
cu Victoria Doina în nume perso-
nal ºi ca reprezentant legal al mi-
norilor Lascu Bogdan Nicuºor
Adrian, Lascu Eduard Ionuþ ºi
Lascu Oana Costinela. Admite în
parte acþiunea civilã formulatã de
numitul Lascu Florian-curatorul
minorilor. Obligã inculpatul la

plata sumei de 4000 lei cu titlu de
daune materiale -cheltuieli de în-
mormântare - ºi la plata sumei de
100 000 lei cu titlu de daune mo-
rale cãtre partea civilã Lascu Vic-
toria Doina (proporþia culpei fi-
ind de 50%). Obligã pe acelaºi
inculpat la plata sumei de 75 000
lei cu titlu de daune morale cãtre
minorii Lascu Bogdan Nicuºor,
Lascu Oana Costinela ºi Lascu
Eduard Ionuþ, respectiv câte 25.000
lei pentru fiecare minor”, se aratã
în hotãrârea instanþei. Judecãtorii
au instituit sechestru asupra lo-
cuinþei inculpatului, care trebuie sã
achite ºi 2000 de lei cheltuieli judi-
ciare. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel, la Cur-
tea de Apel Craiova.
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Istoria comunei Ghidici este
foarte veche, primele dovezi ale
existenþei vieþii în aceste locuri
datând din epoca fierului, din Cul-
tura „Gârla Mare”, iar alte obiecte
dateazã din timpului Împãratului
Severus Alexandru (222 - 235).
Prima menþiune, pe o hartã, apare
în jurul anului 1300, dar întâia ates-
tare documentarã apare la 1583,
prin dania voievodului Petru al Þãrii
Româneºti cãtre „Jupân Radu,
mare armaº, ºi fraþii sãi Preda –
postelnic, ºi Stroe – al II-lea co-
mis”. De atunci, viaþa ºi-a urmat
cursul ºi s-a ajuns la acest prezent,
iar speranþele sunt foarte mari.

Aproximativ 4,5
milioane de euro
pentru dezvoltarea
comunei

Anul 2018 se aratã prolific pen-
tru locuitorii din comuna Ghidici.

Ghidici: Fonduri europene atraseGhidici: Fonduri europene atraseGhidici: Fonduri europene atraseGhidici: Fonduri europene atraseGhidici: Fonduri europene atrase
pentru dezvoltarea comuneipentru dezvoltarea comuneipentru dezvoltarea comuneipentru dezvoltarea comuneipentru dezvoltarea comunei

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Cu o istorie în spate, cu un prezent trãit la
intensitate, comuna Ghidici are planuri mari
de dezvoltare, iar viitorul, cel puþin cel apro-
piat, se aratã în culori vii. Sunt deja în deru-
laremai multe proiecte, cu finanþare europea-

nã, iar altele se aflã în faza evaluãrii.

Cel mai important proiect, în va-
loare de 4,5 milioane de euro, pe
mai multe paliere, este în plinã des-
fãºurare. «Sunt foarte multe ac-
þiuni în cadrul acestui program,
unul care aduce beneficii în co-
munã. În cadrul „afterschool”, 13
copii vor primi o masã zilnicã, iar
pentru a doua ºansã sunt cuprinºi
26 de tineri care îºi vor definitiva
opt clase de învãþãmânt. O altã
secþiune importantã este cea prin
care 17 persoane vor urma cur-
suri de antreprenoriat, la finalul
cãrora, pe baza proiectelor depu-
se, fiecare va primi o finanþare de
25.000 de euro pentru începerea
unor afaceri. Deja, sunt iniþiative
pentru mai multe activitãþi: servi-
ce auto, spãlãtorie auto, mini-fa-
brici de peleþi din lemn ºi rume-
guº, brutãrie, frizerie etc. Un pro-
iect este pentru agrement pe Du-
nãre, iar pentru asistenþã socialã
la domiciliu pentru persoanele

vârstnice sunt înscrise foarte
multe persoane. Tot în cadrul pro-
gramului, timp de trei ani vor fi
ºcolarizaþi 100 de ucenici, care îºi
vor desfãºura practica la socie-
tãþi comerciale din Calafat ºi Bãi-
leºti, în principal, în acest an fi-
ind înscriºi 32 de tineri. De ase-
menea, 40 de gospodãrii ale unor
familii din medii defavorizate vor
fi reabilitate ºi au fost identificate
40 de soluþii pentru independenþa
energeticã, prin montarea de
panouri foto-voltaice», a precizat
Constantin Tache, primarul din
Ghidici.

Alte proiecte
în derulare
sau evaluare

Dacã acesta este cel mai mare
proiect, mai sunt ºi altele în deru-
lare sau în faza de evaluare, de
valori mai mici, dar care aduc be-

neficii localitãþii. Unul dintre ele, în
cuantum de 440.000 de euro, pre-
vede construirea unei grãdiniþe
moderne, în locul celei prezente
urmând sã fie deschis un Centru
Social pentru persoanele vârstni-
ce. Altul, de 106.000 de euro se
referã la construirea unei baze
sportive, iar în evaluare este un pro-
gram de modernizare a 17 km de
drumuri agricole (1,4 milioane de
euro), plus amenajarea unei bãlþi
piscicole (200.000 de euro).

Un exemplu
de urmat

Agricultura aratã ºi ea bine în
zonã, iar ceea ce au fãcut oamenii
de aici poate fi un exemplu de ur-
mat. „Am înfiinþat o cooperativã
agricolã, cu nouã membri, „Lun-
ca Dunãrii - Concordia” –pe
aproape 3.000 ha ºi deja accesãri-
le de fonduri se fac prin aceasta,
urmând sã construim ºi un siloz
pentru depozitarea produselor agri-
cole. De succes s-a bucurat ºi aju-
torul de minims acordat de minis-
terul agriculturii pentru cultivarea

tomatelor ºi, dacã anul trecu, am
avut ºase beneficiari, acum avem
17 cereri înaintate. În ceea ce pri-
veºte celelalte culturi, nu avem
probleme deosebite, dar numai sã
ne ajute ºi vremea”, a mai spus
Constantin Tache.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna aceasta,  s-au împli-
nit 161 de ani de la momentul des-
fiinþãrii robiei în Principatele Ro-
mâne. Dupã cinci secole de Evul
Mediu greu, în 1856, romii erau
oameni liberi, fãrã de stãpân. Ni-
colae Iorga susþinea cã aceºtia au
ajuns în Europa în timpul invazii-
lor mongole ºi tãtare, fiind luaþi
ostatici de cãtre regii europeni,
dupã înfrângerea hoardelor inva-

Din delegaþie au fãcut parte:
Eduard Coropceanu - rectorul
Universitãþii; Lucia Ursu - repre-
zentant al Departamentului „Ma-
nagementul Procesului de Instrui-
re ºi Asigurarea Calitãþii”; Vitalie
Mamot - ºef Departament „For-
marea Contingentului de Studenþi,
Consiliere ºi Ghidare în Carierã”;
Viorel Bocancea - ºef al Centrului
de Formare Profesionalã Conti-
nuã; Nicolae Aluchi - decan al Fa-

Vremea discriminãrilor a trecut!

162 de ani de la dezrobirea romilor162 de ani de la dezrobirea romilor162 de ani de la dezrobirea romilor162 de ani de la dezrobirea romilor162 de ani de la dezrobirea romilor
Ieri, Partida Romilor PRO EUROPA Su-

cursala Dolj a organizat un simpozion cu
tema “162 DE ANI DE LA DEZROBI-
REA ROMILOR”. Manifestarea s-a desfã-
ºurat la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi s-a bucurat de un public
numeros, tinerii fiind cei mai interesaþi de
istoria lor. Au participat parlamentari din

Grupul Minoritãþilor, reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice locale ºi centrale ºi nu în
ultimul rând, reprezentanþi ai ISJ Dolj. Dez-
baterea, în cadrul cãreia au fost reflectate
amãnunte importante legate de fenomenul
de „dezrobire a romilor”, a fost moderatã de 
Romeo Tiberiade, preºedintele Partidei Ro-
milor PRO EUROPA Sucursala Dolj.

datoare. Totuºi, primele atestãri
documentare care indicã prezenþa
þiganilor în spaþiul românesc da-
teazã din 1385 ºi 1387 ºi fac refe-
rire la douã donaþii, cãtre mãnãsti-
rea Tismana, respectiv cãtre mã-
nãstirea Vodiþa. Printre bunurile
donate se numãrã: „satul Jidovsti-
þa, livezile din Bahnino, morile de
pe Bistriþa ºi 40 de familii de þi-
gani“. Aºadar, acesta era statutul

þiganilor aºezaþi în Þãrile Române,
de robi. Puteau fi vânduþi ºi cum-
pãraþi ori schimbaþi. Erau marfã.

Invitaþi speciali, cuvinte speciale...
Momentul exact al instituirii stã-

rii de robie nu este cunoscut, însã
motivaþiile au putut fi înþelese de
cãtre istorici ºi sunt, mai degrabã,
de naturã economicã. “Am þinut în
mod special sã marchez acest

moment ºi mã bucur cã doi parla-
mentari au spus prezent. Este vor-
vba de Alin Stoica, deputat în Par-
lamentul României, Liga Albanezi-
lor ºi Venera Popescu, de aseme-
nea parlamentar, reprezentant al
minoritãþii macedonean. Salut pre-
zenþa reprezentantului Prefecturii
Judeþului Dolj, domnul Dan Tudor,
ºi nu în ultimul rând, al profesorul
Lucian Cherata, inspector ºcolar
pe probleme de minoritãþi, care de
fiecare datã a fost alãturi de co-
munitatea rromã ºi ne-a dat o mânã
de ajutor. Toþi sunt invitaþii noºtri
speciali, care vor marca importanþa
acestui moment istoric din per-

spective diferite ºi le mulþumesc
frumos. Am constatat cã sunt foar-
te mulþi oameni care confundã ºi
astãzi deportarea cu dezrobirea þi-
ganilor. Sunt douã momente dife-
rite din istoria noastrã, a comuni-
tãþii rrome, dar extrem de impor-
tante amândouã. În salã sunt elevi
ºi am þinut sã fie prezenþi pentru
cã eu consider cã educaþia este
foarte importantã. Elevii provin de
la ªcoala Gimnazialã Ion Creangã
ºi ªcoala Gimnazialã  Anton Pann,
acolo unde am termina ºi eu. Ele-
vii au venit însoþiþi de doamna pro-
fesoarã ºi îi mulþumesc personal”,
a subliniat Romeo Tiberiade.

S-a semnat acordul bilateral între Universitate din Craiova
ºi Universitate de Stat din Tiraspol

Timp de trei zile, în perioada 20-22 februarie, o delegaþie
a Universitãþii de Stat din Tiraspol a  întreprins o vizitã
oficialã la Universitatea din Craiova. Cu aceastã ocazie,
au fost programate mai multe întâlniri pe domenii de
studiu, cu reprezentanþi ai mediului academic craiovean,
dar ºi cu studenþii din Republica Moldova, care învaþã în
Bãnie. Oaspeþii au vizitat infrastructura Universitãþii din
Craiova (sãli de curs, laboratoare, centre de cercetare),
inclusiv Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin.
Întâlnirea s-a finalizat cu semnarea unui acord bilateral
între cele douã instituþii de învãþãmânt superior.

Prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitãþii din Craiova:
„Timp de trei zile am avut în vizitã la Universitatea din Craiova o

delegaþie a Universitãþii de Stat din Tiraspol. Vreau sã vã spun cã aceas-
tã universitate, este singura universitate din spaþiul european care func-
þioneazã în exil, la Chiºinãu. A fost evacuatã în urmã cu 26 de ani, când
a început conflictului transnistrean, care, din pãcate, pare cã nu se mai
încheie. Aceastã delegaþie numeroasã, 15 persoane, a fost primitã de
omologi din Universitatea din Craiova. Vizita fost pusã la punct, la
începutul lunii ianuarie, când am avut o primã întâlnire cu domnul
rector Eduard Coropceanu ºi am hotãrât sã semnãm un protocol de
colaborare amplu, cu condiþia ca acest protocol sã nu rãmânã doar pe
hârtie ºi intenþionãm astfel, sã facem lucruri frumoase împreunã”.

Prof. univ. dr. Eduard Coropceanu, rectorul Universitãþii de
Stat din Tiraspol:

„Eu vreau în primul rând sã mulþumesc domnului rector ºi adminis-
traþiei Universitãþii din Craiova, pentru acest suport, pentru aceastã
disponibilitate, pentru cã s-a organizat acest program, în cadrul cãruia
am avut posibilitatea sã cunoaºtem în detaliu structura a infrastructurii
Universitãþii din Craiova, cu toate departamentele sale ºi am avut posi-
bilitatea sã ne formãm o impresie clarã despre conexiunea între dome-
niile instruire, cercetare ºi transfer tehnologic, un lucru benefic, pe
care dorim sã-l împrumutãm ºi noi. Acest sistem de educaþie cores-
punde ºi cerinþelor Uniunii Europene. Noi am avut posibilitatea sã ne
întâlnim cu factori din administraþia Universitãþii din Craiova, ocazie cu
care am posibilitatea sã realizãm noi relaþii interpersonale”.

cultãþii de Biologie-Chimie; Ion
Mironov - decan al Facultãþii de
Geografie; Valentina Botnari - di-
rector al ªcolii Doctorale „ªtiinþe
ale educaþiei” º.a.

Au fost înmânate certificatele
privind realizarea stadiului de

mobilitate academicã
Anul acesta s-au împlinit 26 de

ani de când Republica Moldova,
dupã primirea statutului de mem-

bru al ONU, a intrat în conflict
armat cu forþele rebele transnistre-
ne. Un moment sumbru în istoria
Basarabiei, momentul evacuãrii
Universitãþii din Stat din Tiraspol
ºi dislocarea ei la Chiºinãu. Este un
fapt unic la nivel mondial ca un
colectiv al unei universitãþi sã fie
nevoit sã-ºi desfãºoare activitatea
pe alte meleaguri, departe de locul
unde a fost creat ºi îºi are sediul.
Vorbim de fapt de prima universi-
tate din Republica Moldova. Un
surghiun sfâºietor, greu de îndu-
rat. ªi totuºi cei 3000 de studenþi
ºi 150 de profesori s-au încãpãþâ-
nat sã înveþe ºi sã predea la Uni-
versitatea de Stat din Tiraspol. La
finalul conferinþei de presã desfã-
ºuratã ieri, la sala de ºedinþe a Uni-
versitãþii din Craiova,  prof.univ.dr.
Cezar Spânu a acordat oaspeþilor
din Republica Moldova, certifica-
tele privind realizarea stadiului de
mobilitate academicã. Un moment
festiv ºi plin de emoþie.
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În judeþul Dolj s-au înregistrat
1.700 de cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare, 800
cazuri de pneumopatii acute ºi 6
cazuri de gripã care au fost confir-
mate la examenul de laborator.

Având în vedere circulaþia vi-
rusului gripal, specialiºtii reco-
mandã continuarea vaccinãrii an-
tigripale la nivelul cabinetelor
medicilor de familie, în special
pentru persoanele din categoriile
la risc recomandate de Organi-
zaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între
6 luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pul-
monare, cardiovasculare, meta-
bolice, renale, hepatice, neurolo-
gice, diabet zaharat, obezitate,
astm sau virusul imunodeficien-
þei umane; gravide; medici, ca-
dre sanitare medii ºi personal au-
xiliar, atât din spitale, cât ºi din
unitãþile sanitare ambulatorii, in-

Numai în ultima sãptãmânã, în ju-
deþul Dolj, au fost confirmate ºase
cazuri de gripã. La nivel naþional, bi-
lanþul deceselor a ajuns la 47, însã

autoritãþile sanitare refuzã sã decla-
re epidemie, întrucât numãrul dece-
selor, deºi  mare, nu a depãºit nivelul
pe care specialiºtii l-au prognozat.

clusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire (copii sau bãtrâni) ºi ai
unitãþilor de bolnavi cronic, care
prin natura activitãþii vin în con-
tact respirator cu pacienþii sau
asistaþii; persoane, adulþi ºi co-
pii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane
care acordã asistenþã medicalã,
socialã ºi îngrijiri la domiciliu per-
soanelor la risc înalt; toate per-
soanele cu vârsta egalã sau pes-
te 65 de ani.

Existã stocuri
de medicamente

ºi vaccinuri
pentru gripã

Având în vedere cã în ultime-
le sãptãmâni au fost diagnosti-
cate mai multe cazuri de gripã,
iar în unele judeþe s-au înregis-
trat decese provocate de viru-
sul gripal, pentru prevenirea îm-
bolnãvirilor, Ministerul Sãnãtã-

þii a solicitat direcþiilor de sãnã-
tate publicã sã se asigure cã uni-
tãþile sanitare din subordine in-
stituie toate mãsurile necesare
pentru protecþia personalului ºi
a pacienþilor.

Managerii de spitale au obli-
gaþia sã se asigure cã sunt res-
pectate cu stricteþe mãsurile
igienico-sanitare în unitãþile sa-
nitare ºi cã personalul medical
are la dispoziþie ºi poartã echi-
pamentul de protecþie.

De asemenea, Ministerul Sã-
nãtãþii a solicitat direcþiilor de
sãnãtate publicã sã prezinte în
cel mai scurt timp o situaþie a
stocurilor de medicamente anti-
virale specifice pentru gripã
existente în spitale ºi, dupã caz,
sã solicite suplimentarea stocu-
rilor, astfel încât sã fie disponi-
bile medicamentele necesare
pentru tratamentul pacienþilor
internaþi. Autoritãþile sanitare
dau asigurãri cã în acest moment

existã stocuri de anitivirale spe-
cifice pentru gripã la producã-
tori, care sã permitã ºi farma-
ciilor cu circuit deschis aprovi-
zionarea cu aceste medicamen-
te pentru populaþie. Ministerul
Sãnãtãþii recomandã tuturor far-
maciilor sã se aprovizioneze cu
medicamentele ºi produsele ne-
cesare preveniri ºi tratãrii gripei.

În plus, este necesar ca în

grãdiniþe ºi ºcoli, în fiecare di-
mineaþã, cadrele medicale sã re-
alizeze un triaj, astfel încât sã
poatã fi evitatã rãspândirea viru-
sului gripal. De asemenea,  ca-
drele didactice, în cazul în care
au suspiciuni legate de starea de
sãnãtate a copiilor, trebuie sã
semnaleze cadrelor medicale
acest lucru.

RADU ILICEANU

În cadrul Adunãrii generale a judecãtorilor
Curþii de Apel Craiova, desfãºuratã ieri, la Cra-
iova, a avut loc dezbaterea bilanþului activitãþii
desfãºurate în cursul anului 2017, cu partici-
parea judecãtorilor din circumscripþia curþii de
apel, a preºedinþilor tribunalelor ºi judecãtorii-
lor arondate. Din partea Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM), la ºedinþa de bilanþ au
participat doamnele judecãtor Andrea Annama-
ria Chiº, Lia Savonea ºi Nicoleta Þînþ, dar ºi
judecãtorii Mihai Bogdan Mateescu, Mihai
Andrei Bãlan ºi Teodor Victor Alistar, cãrora ºi
s-au alãturat, din partea Ministerului Justiþiei,
ministrul secretar de stat, judecãtor Mariana
Moþ, procurorul general adjunct Eugen Cris-
tian Grigorie de la Parchetul de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova, ºi decanul Baroului Dolj,
avocat Lucian Bernd Sãuleanu.

Analiza activitãþii desfãºurate de judecãto-
rii Curþii de Apel Craiova în cursul anului 2017
a avut ca punct de plecare actul de justiþie
desfãºurat în contextul economico-social ºi
legislativ actual, cu toate consecinþele poziti-
ve, dar ºi cu cele ce au determinat reale difi-

Oaspeþii, 16 cadre didactice din Estonia,
Macedonia, Portugalia ºi Turcia, s-au aflat
sãptãmâna aceasta la Craiova pentru a parti-
cipa la evenimentul de deschidere a mobilitã-
þii de formare din cadrul proiectului de parte-
neriat strategic pentru susþinerea schimbului
de bune practici în domeniul ºcolar, progra-
mul ERAMUS- “Come on Kids, Tha Nature
Waits for Us!” desfãºurat de Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Paradisul Copiilor”.

Strãinii au aflat pe scurt istoria barajului de
la Iºalniþa, unde în 2008 s-a intervenit pentru
prima datã în ultimii 45 ani. A fost o lucrare
foarte mare, peste 20 milioane euro, ceea ce
a însemnat o schimbare majorã a tot ce în-
seamnã investiþie la Barajul de la Iºalniþa care
este unul dintre cele mai importante obiective
pentru atenuarea viiturilor pe râul Jiu.

ABA Jiu a finalizat implementarea
proiectului WATMAN

Totodatã, cei 16 invitaþi au putut vedea

Curtea de Apel Craiova ºi instanþele
arondate, „foarte eficiente” în anul 2017

ªedinþa de bilanþ a activitãþii desfãºurate în cursul anului 2017 de
Curtea de Apel Craiova ºi instanþele arondate, desfãºuratã ieri, a rele-

vat faptul cã instanþa continuã sã se situeze pe a doua poziþie în ierarhia
curþilor de apel din þarã, atât ca numãr de dosare intrate, cât ºi în

privinþa celor soluþionate. Astfel, privitã din perspectiva ansamblului
indicatorilor de performanþã, activitatea Curþii de Apel Craiova precum

ºi a instanþelor arondate s-a încadrat la gradul „foarte eficient”.

cultãþi în gestionarea manage-
mentului administrativ judiciar.
Curtea de Apel Craiova ºi instan-
þele din raza sa de competenþã
au înregistrat, la nivelul anului
2017, un numãr de 215.164
dosare nou intrate, cumulând pe
rol un total de 284.468 de cau-
ze, în creºtere cu 2 % (5371 de
cauze) comparativ cu anul
2016. Dintre acestea, au fost
soluþionate 218.642 cauze, re-
zultând astfel o rata de soluþio-
nare de 101,6%. La finalul anu-
lui 2017 stocul a fost de 65.826

de cauze, mai mic faþã de anul anterior, când
dosarele ramase nesoluþionate au atins un
numãr de 66.928. Pe rolul Curþii de Apel Cra-
iova, în anul 2017, s-au înregistrat 20.005
cauze noi, care, împreunã cu stocul de 3.300
dosare existent la 1 ianuarie 2017, au cumu-
late un volum total de 23.305 cauze.

«Curtea de Apel Craiova continuã sã se
situeze pe a doua poziþie în ierarhia curþilor
de apel din þarã, având o pondere de 10,1 %
din totalul dosarelor nou intrate pe rolul in-
stanþelor din þarã. Situaþia este similarã ºi
pentru numãrul cauzelor soluþionate, Curtea
de Apel Craiova având o pondere de 11,9 %
din totalul hotãrârilor pronunþate la nivel
naþional. Privitã din perspectiva ansamblu-
lui indicatorilor de performanþã, stabiliþi de
Consiliului Superior al Magistraturii, diagra-
ma activitãþii judiciare a Curþii de Apel Cra-
iova precum ºi a instanþelor arondate s-a în-
cadrat la gradul „foarte eficient”», ne-a de-
clarat judecãtor Ionel Grigorie, purtãtorul de
cuvânt al Curþii de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

Barajul Iºalniþa, vizitat de dascãli din patru þãri
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a fost, ieri, gazda unei delegaþii cu

membri din patru þãri ce ºi-a exprimat dorinþa de a vizita Barajul de la
Iºalniþa ºi Centru de Intervenþie Rapidã creat prin proiectul „WATMAN –
Sistem informaþional pentru managementul integrat al apelor – etapa I” .

ºi înþelege mai bine care sunt materialele de
intervenþie, cum sunt folosite ºi care este
importanþa acestora pentru a preveni inun-
daþiile ºi a interveni la poluãri accidentale
prin vizitarea Centrului de Intervenþie Ra-
pidã  (CIR) aflat la sediul Sistemului de Gos-
podãrire Ape Dolj.

«Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a fi-
nalizat implementarea proiectului „WAT-
MAN – Sistem informaþional pentru Mana-
gementul Integrat al Apelor – Etapa I”, pro-
iect prin care se pun bazele aplicãrii strate-
giei naþionale pentru managementul resur-
selor de apã, inclusiv a situaþiilor generate
de fenomene hidrologice extreme (secetã
ºi ape mari, poluãri sau accidente la siste-
mul  de gospodãrire a apelor) în caz de
dezastre, elaboratã de Ministerul Apelor ºi
Pãdurilor. Existenþa CIR a fost posibil prin
acest proiect Watman», le-a explicat Da-
niel Naicu, director S.G.A. Dolj.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Gian Luigi Zampieri (n. 1965,
Roma) este reprezentant al ºcolii
italiene de dirijat, fiind unul dintre
ultimii discipoli ai maestrului Fran-
co Ferrara. A urmat studiile la Ac-
cademia di Santa Cecilia ºi apoi la
Accademia Chigiana, obþinând în
1988 Diploma de Onoare. În cali-
tate de organist ºi dirijor, s-a per-
fecþionat cu muzicieni de presti-
giu precum Francesco De Masi,
Carlo Maria Giulini, Ghenadi Roj-
destvenski ºi Leonard Bernstein. A
condus prestigioase orchestre din
România, precum ºi din strãinãta-

Compoziþie în memoria tinerilorCompoziþie în memoria tinerilorCompoziþie în memoria tinerilorCompoziþie în memoria tinerilorCompoziþie în memoria tinerilor
martiri ai Revoluþiei din 1989martiri ai Revoluþiei din 1989martiri ai Revoluþiei din 1989martiri ai Revoluþiei din 1989martiri ai Revoluþiei din 1989

Filarmonica „Oltenia” prezintã astã-searã, de la ora 19.00, o
lucrare vocal-simfonicã în primã audiþie: „Messa da Requiem pen-
tru soliºti, cor, orchestrã ºi orgã” de ªerban Nichifor, compusã de
ªerban Nichifor în memoria tinerilor martiri ai Revoluþiei Ro-
mâne Anticomuniste din 1989, profund impresionat fiind de moar-
tea tragicã a celor ce ºi-au dat viaþa pentru libertate. Soliºtii
serii sunt pianistul Dimitri Malignan (Franþa), soprana Stanca
Maria Manoleanu ºi tenorul Mihai Urzicana. Sub bagheta dirijo-
rului Gian Luigi Zampieri, Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
craiovene mai prezintã Uvertura „Die erste Walpurgisnacht” de
Felix Mendelssohn-Bartholdy ºi Concertul nr. 2 în Fa major pen-
tru pian ºi orchestrã, op. 102 de Dmitri ªostakovici.

te. De la mijlocul anilor ‘80, s-a
dedicat prezentãrii operei lui Astor
Piazzolla ºi este considerat de cri-
ticã drept unul dintre experþii de
seamã pe scenele internaþionale. În
prezent, este dirijor invitat al Filar-
monicii din Sao Carlos (Brazilia),
dirijor invitat permanent ºi direc-
tor artistic onorific al Filarmonicii
„Oltenia” din Craiova.

Pianistul Dimitri Malignan (n.
1998, Paris), nepot al compozito-
rului ºi omului de teatru român
Henry Mãlineanu, a moºtenit talen-
tul bunicului sãu, debutând de tim-

puriu, la doar cinci ani. În perioa-
da 2011-2017, a studiat cu Lud-
mila Berlinskaia la prestigioasa l’E-
cole Normale de Musique de Paris
„A. Cortot”, obþinând Diploma de
solist concertist (cu maximum de
voturi) ºi Premiul „Cortot”. În pa-
ralel, a urmat ºi cursurile Conser-
vatorului Regal din Haga (Olanda),
la clasa prof. Naum Grubert.

Nãscutã într-o familie de muzi-
cieni, Stanca Maria Manoleanu

începe studiul pianului la 6 ani ºi
debuteazã în viaþa artisticã în reci-
taluri ºi concerte alãturi de orches-
trele Filarmonicilor din Timiºoara
ºi Bacãu, obþinând pe parcursul
evoluþiei sale muzicale numeroase
premii la concursurile de speciali-
tate. Începând din anul 2012, acti-
vitatea artisticã îi este tot mai apre-
ciatã, critica muzicalã ºi publicul
manifestându-º admiraþia faþã de
apariþiile sale.

Absolvent al Seminarului Teo-
logic Ortodox din Constanþa ºi al
Facultãþii de Teologie, secþiile Artã
sacrã ºi Pastoralã, Mihai Urzica-
na este în prezent masterand al
Universitãþii Naþionale de Muzicã
Bucureºti, secþia canto clasic, cla-
sa prof. univ. dr. Bianca Manolea-
nu. Este solist al Coralei „Armo-
nia” din Constanþa, ansamblu alã-
turi de care a susþinut numeroase
concerte în þarã ºi strãinãtate.

Ultimul weekend al lunii
februarie aduce douã spec-
tacole la Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”. Mâine,
24 februarie, la ora 18.00, în
scenã revine „Zorro”, sce-
nariul ºi regia Cristian Mites-
cu, scenografia Oana Micu
ºi Tiberiu Toitan, coregrafia
Ionuþ Sergiu Anghel, muzica
Alexandru Berehoi. În distri-
buþie: Cosmin Dolea, Geo Di-
nescu, Marin Fagu ºi Adria-
na Ioncu.

Duminicã, 25 februarie, la
ora 11.00, publicul se bucu-
rã de „Invitaþie la joacã”,
alãturi de vestitul Zdreanþã,
spectacol interactiv de ºi în
regia Alexandrei Davidescu, scenografia
Eustaþiu Gregorian, coloana sonorã Alin Ma-
covei-Moraru, cu actorii Iulia Cârstea, Da-
niel Mirea ºi Alis Ianoº.

Biletele se pot procura de la Agenþia tea-

„Zorro” revine la Teatrul „Colibri”
trului, de luni pânã sâmbãtã,
între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica,
în intervalul 10.00-13.00.
Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului.
Dupã ora de începere a spec-
tacolului accesul în salã nu
mai este permis!

Luna martie vine la „Co-
libri” cu alte nouã reprezen-
taþii: „Vrãjitorul din Oz” (3
martie, ora 18.00), „Sarea în
bucate” (4 martie, ora 11.00),
„Poveste despre Hansel ºi
Gretel” (10 martie, ora
18.00), „De-a capra cu trei
iezi” (11 martie, ora 11.00),
„Prinþul Broascã” (17 mar-

tie, ora 18.00), „Pinocchio” (18 martie, ora
11.00), „Inimã de piatrã” (24 martie, ora
18.00), „Jocuri magice” (25 martie, ora
11.00), „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”
(31 martie, ora 18.00).

Premiera comediei „Fete”,
dupã Moliere, în regia Andreei
Ciocîrlan – cãreia îi aparþin ºi
traducerea ºi adaptarea sce-
nicã –, va avea loc la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”
mâine, 24 februarie, cu douã
reprezentaþii (de la orele 17.00
ºi 20.00), la Sala „Ion D. Sîr-
bu”. Andreea Ciocîrlan a cre-
at un scenariu de spectacol
pornind de la douã dintre co-
mediile celebre ale lui Molie-
re: „Preþioasele ridicole” ºi
„Tartuffe”.

În distribuþie: actorii An-
gel Rababoc, Raluca Pãun,
Eugen Titu, Iulia Colan,
Claudiu Mihail, Constantin
Cicort, Vlad Udrescu, Geni Macsim, Roma-
niþa Ionescu, Cãtãlin Miculeasa, George Adri-
an ºi Cãtãlin Vieru. Decorul ºi costumele sunt

Premiera comediei „Fête”, dupã
Moliere, la Teatrul Naþional Craiova

realizate de Lia Dogaru. Din
echipa de creaþie mai fac par-
te Minela Popa – make-up
design, Dodu Ispas ºi Daniel
Buglea – light-design. Pen-
tru premierã ºi reprezentaþia
din 11 martie nu mai sunt bi-
lete la vânzare.

Absolventã în 2017 a
UNATC, în prezent urmând
un master în arta regizorului
de teatru, Andreea Ciocîrlan
este câºtigãtoarea Marelui
Premiu la prima ediþie a Fes-
tivalului Internaþional dedicat
Tinerilor Regizori – „Thea-
ter Networking Talents”
(Craiova, 2017), pentru re-
gia spectacolului „Ei, ºi?”,

adaptare dupã „Improvizaþie la Alma”, de
Eugene Ionesco, spectacolul de licenþã, pro-
ducþie UNATC.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru si
Aristia Aman” alãturi de Liceul Tehno-
logic „Alexandru Macedonski” Meli-
neºti organizeazã astãzi, începând cu
ora 13.00, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu”, activitatea cu titlul „Tradiþii
ºi sãrbãtori de primãvarã în satele
olteneºti”.

Scopul acþiunii constã în promovarea
tradiþiilor specifice ºi perpetuate pânã în
prezent în satele Olteniei. La activitate
vor lua parte elevi de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova, sub îndru-
marea Ioanei Geambaºu, profesor,
respectiv Liceul Tehnologic Alexandru
Macedonski din Melineºti, coordonaþi de
Alina Sorinela Didu, profesor.

„Regiunea noastrã este recunoscutã
pentru tradiþiile ºi datinile prezervate de-
a lungul secolelor. Portul, graiul,
obiceiurile ºi, s-o spunem franc, un

„Tradiþii ºi sãrbãtori de primãvarã în satele olteneºti”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”

gãzduieºte astãzi, începând cu ora 15.00, Clubul de
Cinema, în cadrul cãruia va fi difuzat filmul artistic
„Rain Man”. Acþiunea este organizatã de voluntarii
Erasmus+, ca parte a proiectului „Unlock the World”,
ºi are rolul de sensibiliza utilizatorii bibliotecii în legã-
turã cu persoanele diagnosticate cu autism.Filmul va
fi difuzat în Sala „Marin Sorescu” / American Corner.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

„Rain Man”, la Clubul de Cinema
anumit fel de a percepe istoria fac din
regiunea Olteniei un areal unic. Nu doar
prin faptele de arme, ci ºi prin oamenii
sãi, puritatea limbii ºi capacitatea de
salvare de la uitare a unor tradiþii
profund româneºti regiunea noastrã
este tãrâm fascinant. În data de 21
martie vom marca Ziua Olteniei, motiv
pentru care toate aceste acþiuni se
înscriu în logica marcãrii caracteristici-
lor noastre ca parte integrantã a specifi-
cului naþional”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþe-
ne „Alexandru ºi Aristia Aman”

Alãturi de discuþii pe teme de folclor,
tinerii vor audia muzicã popularã autenti-
cã ºi vor participa la expoziþia alcãtuitã
din lucrãri de artã popularã în sala
“Acad. Dinu C. Giurescu”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile art.1

alin.1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocu-
pare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotãrârea nr.286/
2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG
nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Ale-
xandru ºi Aristia Aman Dolj, organizea-
zã concurs în data de 19.03.2018, ora
9.30, la sediul din str.Mihail Kogãlnicea-
nu nr.9, pentru ocuparea urmãtorului
post contractual de execuþie- vacant
temporar: 1 post vacant de bibliotecar
studii superioare gradul profesional IA-
pe perioadã determinatã în cadrul Ser-
viciului Prelucrarea Colecþiilor. Concur-
sul  va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: selecþia dosarelor de în-
scriere; proba scrisã-19.03.2018, ora
9.30, susþinerea interviului care se va
comunica odatã cu rezultatul de la pro-
ba scrisã. Potrivit art.3 din acelaºi Re-
gulament-cadru, în vederea participãrii
la concurs, candidatul trebuie sã înde-
plineascã urmatoarele condiþii: Condi-
þii generale: are cetãþenia românã, cetã-
þenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinând Spa-
þiului Economic European ºi domiciliul
în România; -cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; -are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; are capa-
citate deplinã de exerciþiu; -are o stare
de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate; -îndeplineºte condiþiile de stu-
dii ºi, dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor postu-
lui scos la concurs; -nu a fost condam-
natã definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra sta-
tului ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o in-

Anunþul tãu!
compatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit rea-
bilitarea. Condiþii de înscriere ºi partici-
pare: studii superioare absolvite cu di-
plomã de licenþã; vechime în specialita-
tea studiilor absolvite- 3 ani. Dosarul de
concurs trebuie sã conþinã, în mod obli-
gatoriu, urmãtoarele acte: 1)cerere de
înscriere la concurs adresatã conducã-
torului autoritãþii sau instituþiei publice
organizatoare; 2)copia actului de iden-
titate sau orice alt document care atestã
identitatea, potrivit legii, certificatul de
cãsãtorie, dupã caz; 3)copiile documen-
telor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale
altor acte care atestã efectuarea unor
specializãri, copiile documentelor care
atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
4)copia carnetului de muncã, conformã
cu originalul, sau, dupã caz, o adeve-
rinþã care sã ateste vechimea în muncã,
în meserie si/sau în specialitatea studii-
lor; 5)cazierul judiciar sau o declaraþie
pe propria rãspundere cã nu are ante-
cedente penale care sã-l facã incompa-
tibil cu funcþia pentru care candideazã;
6)adeverinþã medicalã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate corespunzãtoare elibe-
ratã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de fami-
lie al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate; 7)curriculum vitae.
Actele prevãzute la pct.2-4 vor fi prezen-
tate ºi în original la Biroul Resurse Uma-
ne în vederea verificãrii conformitãþii
copiilor cu acestea. Actele dosarului de
concurs se vor îndosaria într-un dosar
de carton cu ºinã. Cererea de înscriere la
concurs se obþine de la  Biroul Resurse
Umane. În cazul în care candidatul de-
pune o declaraþie pe proprie rãspundere
cã nu are antecedente penale, dacã este
declarat admis la selecþia dosarelor, aces-
ta are obligaþia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii
primei probe a concursului. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 12.03.2018, ora 14,00  la sediul
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia
Aman Craiova din str.Mihail Kogãlnicea-
nu nr.9- Biroul Resurse Umane. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la Biroul Re-
surse Umane, telefon: 0251/532.267.

Anunþul tãu!
Direcþia Publicã Comunitarã de Evi-

denþã a Persoanelor Dolj organizeazã la
sediul din municipiul Craiova, strada Vul-
turi nr. 9, judeþul Dolj, în data de 27.03.2018
ora 1000 – proba scrisã, concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã, a
funcþiei publice de execuþie de consilier
clasa I, grad profesional superior la Com-
partimentul arhivã stare civilã. În vederea
participãrii la concurs, candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele: I. Condiþii
generale: a) sã aibã cetãþenia românã ºi
domiciliul în România; b) sã cunoascã lim-
ba românã, scris ºi vorbit; c) sã aibã vâr-
sta de minimum 18 ani împliniþi; d) sã aibã
capacitate deplinã de exerciþiu; e) sã aibã
o stare de sãnãtate corespunzãtoare func-
þiei publice pentru care candideazã, ates-
tatã pe bazã de examen medical de spe-
cialitate; f) sã îndeplinescã condiþiile de
studii prevãzute de lege pentru funcþia
publicã; g) sã îndeplineascã condiþiile spe-
cifice pentru ocuparea funcþiei publice; h)
sã nu fi fost condamnaþi pentru sãvârºi-
rea unei infracþiuni contra umanitãþii, con-
tra statului sau contra autoritãþii, infracþi-
uni de corupþie ºi de serviciu, infracþiuni
care împiedicã înfãptuirea justiþiei, infrac-
þiuni de fals ori a unei infracþiuni sãvârºite
cu intenþie care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei publice; i) sã nu fi fost
destituiþi dintr-o funcþie publicã sau nu-i fi
încetat contractul individual de muncã
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) sã nu fi desfãºurat activitate de poliþie
politicã, astfel cum este definitã prin lege.
II. Condiþii specifice: a) sã aibã studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; b) sã aibã cel puþin 9 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice. Dosarele de participare
la concurs se pot depune în fiecare zi de
luni pânã vineri între orele 800 - 1600 la se-
cretariatul comisiei de concurs, la sediul
instituþiei din municipiul Craiova, str. Vul-
turi nr. 9, judeþul Dolj, în perioada
23.02.2018 – 14.03.2018. Mai multe informaþii
puteþi obþine la sediul instituþiei sau la nu-
merele de telefon 0351 437039/0351 437038,
fax:0251 421624, e-mail contact@eviden-
tadolj.ro, persoanã de contact, dna inspec-
tor Soroca Georgeta.
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Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pieleºti.
Telefon: 0724/053.806.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. Telefon: 0767/
153.551.
Vînd plãci ondulate az-
bociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/518.063;
0351/437.955.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/3 lo-
curi fixe, piele ecologi-
cã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, cartier 1 Mai,
zona Târg - Kaufland,
2 bãi, 2 balcoane 97
mp. Telefon: 0762/
622.136.

CASE
Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.

Anunþul tãu!
S.C. WHIDAD SRL titular al

proiectului «CONSTRUIRE SPAÞIU
COMERCIAL ªI LOCUINÞE CO-
LECTIVE P+4» anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi eva-
luãrii adecvate, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului
asupra   mediului ºi de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi am-
plasat în Craiova, str. Bãtrânilor,
Nr. 20. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul  autoritãþii competente pen-
tru protecþia mediului APM Dolj,
din Craiova,strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de luni- joi, între ore-
le 8.00-16,30 ºi vineri între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 01.03.2018.

ANUNÞ PUBLIC. Subsemnata
Creþu Simona Mariana, anunþã pu-
blicul interesat  asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul Desfinþare fun-
daþie existentã ºi construire imobil
P+2E cu spaþii comerciale la parter,
locuinþe la etajele superioare ºi imprej-
muire teren, propus a fi amplasat în
Craiova, bd. ªtirbei Vodã nr. 83. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, Str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic,
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251-419.035, email
office@apmdj.anpm.ro.

 ANUNÞ PUBLIC

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul cu se-
diul în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr.
24, judeþul Dolj, titular al Planului de Mobilitate
Urbanã Durabilã al municipiului Calafat, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a avizului de mediu pentru planul menþionat ºi
declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la se-
diul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada Tudor Vla-
dimirescu, nr. 24, Calafat, judeþul Dolj, de luni pânã
vineri între orele 8:00-16:00.

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 15 zile de la data publicãrii anunþului.

Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului. Preþ
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 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 in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar enci-
clopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabri-
caþie 2004-2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând scaun scoicã be-
beluº. Telefon: 0724/
065.756.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 23 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:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând chi tuc i  f ra-
sân pentru resta-
u r a n t e .  Te l e f o n :
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse
Romaneºti. 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 frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -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 apometre
15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.

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.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþiona-
re, 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 cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare tr i fazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspi-
rator - 70 lei, saltea
copi l  -  100 le i ,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 le i .  Telefon:
0770/298.240.

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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã cau-
tã sã închirieze apar-
tament 2 camere sau
garsonierã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0767/
042.261.

PIERDERI
S.C. IVONA COM IN-
VEST SRL,  CUI:
23724231, J16/ 784/
2008, declarã pierdut
certificat unic de înre-
gistrare. certificate
constatatoare sediu,
punct de lucru ºi terþi.
Se declarã nule.

LICÃ MONICA I.I. de-
clarã pierdut certificat
constatator punct de lu-
cru Craiova, str. Calea
Bucureºti Nr. 51K Dolj.
Se declarã nul.

DECESE
Familia Diaconu anun-
þã cu sufletele cernite
de durere încetarea din
viaþã a celui ce a fost
CATANÃ CONSTAN-
TIN. Înmormântarea are
loc astãzi, 23.02.2018
ora 12,00, în comuna
Maglavit- Dolj. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!
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„U” Craiova – ACS Poli, astãzi, ora 20.45
FC Botoºani – Gaz Metan, mâine, ora 14
CSMP Iaºi – Viitorul, mâine, ora 19.45

Astra – Dinamo, mâine, ora 19.45
Juventus  CFR Cluj, duminicã, ora 18

FCSB – Sepsi, duminicã, ora 20.45
Chiajna – Voluntari, luni, ora 17.30

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56
2. FCSB 25 15 7 3 50-18 52
3. Craiova 25 14 8 3 40-25 50
4. Viitorul 25 12 5 8 33-21 41
5. Astra 25 11 8 6 36-27 41
6. CSMP Iaºi 25 11 6 8 34-30 39
7. Dinamo 25 11 6 8 39-29 39
8. Botoºani 25 10 6 9 27-26 36
9. Voluntari 25 7 7 11 23-32 28
10. ACS Poli 25 6 8 11 21-36 26
11. Chiajna 25 7 4 14 33-36 25
12. Sepsi 25 5 4 16 15-42 19
13. Mediaº 25 2 10 13 14-38 16
14. Juventus 25 1 8 16 12-45 11

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Acum un an, în ultima etapã a
sezonului regulat, ªtiinþa tremura
pentru rãmânerea în Top 6, având
meci decisiv cu Mediaºul. Acum
este sigurã chiar de prezenþa pe
podium, dar nu are certitudinea par-
ticipãrii în cupele europene, pe care
i-a garantat-o anul trecut intrarea în
play-off. În deschiderea ultimei eta-
pe a sezonului regulat, Craiova pri-
meºte vizita Timiºoarei, o echipã
resemnatã de mult cu prezenþa în
play-out, care recent l-a înlocuit pe
Ionuþ Popa cu Leo Grozavu. Devis
Mangia pretinde cã nu va proteja
niciun jucãtor de bazã în perspecti-
va meciului de Cupã cu Dinamo sau
pentru play-off. „E un meci foarte
important pentru noi, vom încerca
sã-l câºtigãm, pentru a termina cu
un numãr cât mai mare de puncte
sezonul regulat. Dacã vom acumu-
la 53 de puncte ºi vom începe play-
off-ul cu 27 de puncte va fi bine.
Eu nu mã gândesc sã menajez pe
cineva din cauzã cã este la limitã
cu cartonaºele, vreau sã trimit în
teren cea mai bunã echipã, fiindcã
punctele sunt la fel de importante
ca în celelalte partide. Singura pro-
blema este cu Mateiu, care s-a ac-
cidentat la meciul cu Voluntari. Eu
mã gândesc doar la acest meci, iar
apoi vom avea timp sã punem la
punct ºi partidele din play-off, care
vor fi foarte grele, cu siguranþã”.
Atacantul Mihai Roman, împru-
mutat de Craiova la Timiºoara pânã
la finalul campionatului, nu va evo-
lua, deoarece existã un „gentle-
men’s agreement” în acest sens.
„Noi l-am trimis pe Mihai la Timi-
ºoara, deoarece îºi dorea sã joace
mai mult, aºa cum orice jucãtor
vrea. Sper cã va face o treabã foar-
te bunã acolo ºi va veni mai puter-
nic la noi, pentru a ne ajuta în se-
zonul viitor” a spus Mangia despre
vârful de 25 de ani.

Nicuºor Bancu este sigur de vic-
torie în meciul cu bãnãþenii: „Chiar
dacã Timiºoara nu a câºtigat ulti-
mele meciuri, ne aºteaptã o partidã
foarte grea, fiindcã toþi vor încerca
sã dea totul pe Ion Oblemenco. Noi
suntem însã pregãtiþi ºi dacã sã câº-
tigãm meciul de mâine searã. Cel
mai important este sã luãm puncte-
le cu Timiºoara, nu ne facem alte
calcule pentru play-off”. Bancu se
simte foarte bine în sistemul 3-4-3,
folosit de Mangia, ºi spune cã po-
ziþia care i-a fost desemnatã îl ajutã
sã devinã un jucãtor mai bun. „Pe
mine m-a ajutat mult acest sistem
de joc, Mister m-a ajutat sã-mi îm-
bunãtãþesc ºi jocul pe faza de apã-
rare. Dacã voi fi convocat la naþio-
nalã, pot juca ºi fundaº stânga, aºa

Alb-albaºtrii încheie astãzi sezonul regulat, urmând
apoi meciul de Cupã cu Dinamo ºi play-off-ul

Stadion: „Ion Oblemenco”, astãzi, ora 20.45.
Universitatea Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira – Martic,

Screciu, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Mitriþã, Bãluþã. Antrenor: Devis Man-
gia. Rezerve: Calancea – Gardoº, Briceag, Dimitrov, Bic, Bãrbuþ, Burlacu.

ACS Poli: Straton - Ciucur, Melinte, ªeroni, Oliva - Vaºvari, Artean -
Bârnoi, Al. Munteanu, Popovici - Drãghici. Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve:
Curileac – Khubutia, Enescu, Zaluschi, Carabela, M. Croitoru, Ciaccheri.

Arbitru: George Rãdulescu (Bucureºti).

Universitatea Craiova – ACS Poli Timiºoara

cum am fãcut-o în Danemarca, dar
ºi mijlocaº sau ce post va conside-
ra selecþionerul”.

Gardoº: „Dacã totul merge bine,
am vorbit cu Rotaru sã rãmân

ºi din varã”
Ultimele achiziþii ale Universitã-

þii Craiova, fostul internaþional Flo-
rin Gardoº ºi portughezul Andre
Santos, au fost prezentate ieri. Flo-
rin Gardoº ºi-a împãrtãºit primele
impresii dupã sosirea în Bãnie,
unele foarte plãcute: „Am ales sã
vin aici, fiindcã aici am fost dorit
cel mai mult, m-a dorit conduce-
rea, antrenorul. Impresiile sunt
foarte bune, de la primul contact
pe care l-am avut cu Craiova, ne-
gocierile au decurs foarte rapid, a
fost totul foarte transparent, oa-
menii mi s-au pãrut profesioniºti,
am rãmas plãcut de ceea ce se în-
tâmplã aici. Când am plecat din
România, lucrurile nu erau aºa de
bine puse la punct cum sunt acum
la Craiova”. Stoperul de 29 de ani
a dezvãluit ºi modul cum a ajuns
la Universitatea: „Nu am discutat
cu nimeni de la Steaua, nici în varã
nici acum. În  perioada aceasta,
am vorbit doar cu Gicã Hagi, fi-
indcã am avut posibilitatea sã merg
ºi la Viitorul, ºi îi mulþumesc mult
pentru sfaturile pe care mi le-a dat.
ªi Gabi Balint a avut un cuvânt de
spus, el m-a pus în legãturã cu
oamenii de la Craiova”.

Gardoº devine jucãtor liber în
varã ºi a spus cã existã ºanse sã
rãmânã în continuare la Craiova:
„Mie îmi expirã contractul cu Sout-
hampton în varã. Nu am semnat o
clauzã de prelungire a contractu-
lui cu Universitatea, dar am o în-
þelegere verbalã cu domnul Mihai
Rotaru pentru a continua la Craio-
va, dacã totul va decurge bine. Atât
Southampton, cât ºi Universitatea
îmi plãtesc contractul în urmãtoa-
rele luni”. Despre obiectivele cu
noua sa echipã, Gardoº a precizat:
„Ar fi ceva extraordinar sã luãm
titlul, dar la fel ar fi foarte bine ºi
sã ne clasãm în primele 2 sau 3 ºi
sã câºtigãm Cupa României”.

Gardoº a jucat doar 3 meciuri
în acest sezon, la formaþia de re-
zerve a „Sfinþilor” ºi a recunoscut
cã nu ºtie care este forma sa de
competiþie: „Îmi doresc sã revin la
forma dinainte de accidentare ºi
sã-mi ajut echipa cât mai mult. Nu-
mi dau seama foarte bine la ce ni-
vel sunt din punct de vedere fizic,
fiindcã nu ºtiu cum mai este nive-
lul în România, nu am la ce sã mã
raportez. Am jucat ultimul meci în
ianuarie pentru echipa a doua a lui

Southampton. De un an ºi jumãta-
te nu am mai avut probleme medi-
cale, m-am antrenat cu Southamp-
ton, echipã de Premier League, am
fãcut cantonamentul de varã cu
prima echipã”.

Gardoº spune cã un model pen-
tru el a fost ºi Gicã Popescu: „Gicã
Popescu a fost mereu un exemplu
pentru mine. Lui ºi suporterilor
ªtiinþei le fac o promisiune: voi face
tot ce-mi stã în putinþã sã ajut echi-
pa. Le mulþumesc suporterilor pen-
tru primirea fãcutã, am primit foar-
te multe mesaje de la ei. Nu ºtiu
încã imnul Universitãþii, doar pu-
þin din el, însã am timp sã-l învãþ”.
Fundaºul nu ºi-a ascuns dorinþa de
a reveni cât mai repede la echipa
naþionalã: „Mi-aº dori sã prin naþi-
onala pentru jocurile din martie,
pentru acest lucru m-am ºi întors
în þarã, fiindcã am avut ºi alte ofer-
te, dar aici are ocazia selecþionerul
sã mã vadã mai bine”.

Andre Santos e prieten cu Salomao:
„I-am spus cã-l omor!”

Portughezul Andre Santos a fost
adus de a declarat cã ºi-a luat multe
date despre Craiova de la jucãto-
rul lui Dinamo, Diego Salomao:
„Prima impresie este foarte bunã,
am vãzut Craiova, echipã cu staff
bun, jucãtori de valoare ºi stadion
impresionant, cu 20.000 de fani
meci de meci. Sper sã fim cu toþii
fericiþi la finalul sezonului. Am au-
zit cã Universitatea a jucat o semi-
finalã de Cupa UEFA, contra Ben-
ficãi Lisabona. Sunt prieten foarte
bun cu Diego Salomao, de la Di-
namo, cu care a jucat la Sporting
ºi La Coruna, iar el mi-a spus de-
spre Craiova cã este o echipã
bunã, cu mulþi suporteri. Chiar am
glumit cu el, fiindcã mi-a spus cã
mã va bate la meciul din Cupa
României ºi i-am spus cã îl aºtept
la Craiova sã-l omor!”

Mijlocaºul care va împlini în cu-
rând 29 de ani a explicat ºi de ce a
ajuns sã joace în liga a doua din
Portugalia, dupã ce jucase la for-
maþii precum Sporting, La Coru-
na, Metz sau Balikesir: „Vin din liga
secundã portughezã, dar când m-
am dus la Arouca echipa se afla în
primul eºalon ºi a evoluat în Euro-
pa League. Chiar i-am eliminat pe
olandezii de la Heracles ºi am jucat
în play-off cu Olympiakos, care ne-
a eliminat dupã prelungiri. S-a în-
tâmplat sã retrogradãm, iar în varã
am vrut sã plec, fiindcã nu voiam
sã joc în a doua divizie, dar nu m-a
lãsat pânã acum”.

Santos, care a evoluat alãturi de
Cristiano Ronaldo, acum 7 ani, în
naþionala Portugaliei, spune cã este
fanul acestuia: „Îl apreciez pe
Messi, dar Cristiano este cel mai
bun jucãtor din lume pentru mine.
Am avut ocazia sã-l cunosc ºi la
echipa naþionalã, este un jucãtor
extraordinar, care munceºte foar-
te mult la antrenamente”.

Mangia: „În tripleta defensivã,
Gardoº poate juca în centru sau

în dreapta”

Devis Mangia este mulþumit cã
are lotul complet acum, dupã ce
spusese în urmã cu o sãptãmânã

cã are douã posturi neacoperite.
„Cu cei doi noi jucãtori am com-
pletat echipa, acum avem toate
posturile acoperite. E mai bine sã
avem 6 fundaºi centrali în loc de
5, ºi 4 mijlocaºi în loc de 3. Nu
ºtiu dacã Gardoº ºi Andre Santos
vor juca în meciul cu Timiºoara,
urmeazã sã mã decid. Sigur, ei nu
sunt încã obiºnuiþi cu stilul nostru
de joc, probabil le va lua ceva
timp. Eu trebuie sã þin cont ºi cã
jucãtorii cu care am început sezo-
nul au fãcut 50 de puncte, este
meritul lor ºi mã voi baza în conti-
nuare pe ei. Gardoº a fãcut douã
antrenamente cu noi, este într-o
formã fizicã bunã, deºi mai poate
creºte din acest punct de vedere.
Toþi jucãtorii noi mai au nevoie de
timp pentru a înþelege sistemul
nostru de joc. Nu mã gândesc sã
schimb sistemul în funcþie de noii
veniþi. Florin Gardoº poate juca în
centrul sau în dreapta liniei defen-
sive, vom vedea, trebuie sã þinem
cont ºi de jucãtorul under 21, care
pentru noi a fost Popa în ultimele
meciuri. În stânga aº prefera sã am
un jucãtor de picior stâng, Tiago
sau Briceag”.

Despre noii veniþi, Bancu a de-
clarat: „Pe Florin Gardoº îl ºtiu din
perioada în care juca la Steaua, este
un jucãtor foarte bun, nu degeaba

a plecat pe suma aceea în Anglia.
Sunt sigur cã el ºi Santos ne vor
ajuta sã ne îndeplinim obiectivele”.

Preºedintele clubului din Bãnie,
Marcel Popescu, i-a prezentat pe
noii jucãtori: „Pe Florin l-am repa-
triat, vine din Premier League, nu
mai are nevoie de prezentare, sunt
sigur cã va reveni la naþionalã ju-
când în tricoul Universitãþii Craio-
va. Andre Santos are ºi el douã
prezenþe în naþionala Portugaliei,
naþionalã care acum este campioa-
nã europeanã”.

Craiova a încercat sã aducã ºi
un portar de valoare în perioada de
transferuri, dar nu a reuºit, deºi a
negociat cu italienii Pigliacelli ºi
Seculin ºi cu portughezul Mario
Felgueiras. Despre aceste „rateuri”,
Devis Mangia a declarat cã are des-
tui portari, deºi recunoaºte cã for-
ma acestora a fost una slabã, de
aceea au ºi apãrut aceste variante,
confirmate în presã: „Eu am 3 sau
chiar 4 portari, deci pot spune cã
am postul acoperit. Este normal ca
atunci când un jucãtor nu traver-
seazã o perioadã bunã sã se vehi-
culeze alte nume pentru postul sãu,
se întâmplã asta ºi antrenorilor. Asta
nu înseamnã cã acei jucãtori sau
antrenori sã nu se mai concentreze
la munca lor, atâta timp cât sunt
angajaþi la acea echipã”.
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