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un proiectun proiectun proiectun proiectun proiect
în disoluþie?în disoluþie?în disoluþie?în disoluþie?în disoluþie?

Cât de mult s-a îndepãrtat Eu-
ropa Unitã de proiectul visat ºi
gândit de cei câþiva strategi ce-i
conturau profilul încã din tranºe-
ele dramatice ale ultimului Rãz-
boi Mondial este de-acum o evi-
denþã. ªi încã una tristã confir-
matã ºi verificatã ºi în depoziþii-
le celor care, în Italia, ca ºi în
Franþa acolo unde s-a înfiripat
încã în rândul miºcãrilor de re-
zistenþã antifascistã întâile idei
despre o eventualã Europã Uni-
tã ca o soluþie posibilã de evita-
re în viitor a unor conflicte...
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- Senatorul Popescu e putred
de bogat, dar... e sãrac cu
duhul .

Echipa Ford  a sãrbãtorit ieri o
importantã realizare în ceea ce
priveºte producþia, ºi anume
atingerea cifrei de un milion de
motoare EcoBoost de 1,0 l fabri-
cate de cãtre uzinelede motoare
din Craiova ºi Köln, de la începu-
tul producþiei acestuia în 2012.
La acest eveniment, extrem de
important a luat parte ºi  Hans
Klemm, ambasadorul SUA la
Bucureºti, invitat de onoare, care
a fãcut ºi un turul uzinei, fiind
interesat de procesul de pro-
ducþie, de condiþiile de lucru ºi
nu în ultimul rând, de tehnolo-
gia de ultimã generaþie din
fabricã. Ambasadorul a primit o

amintire de la
Secþia Motoare, ºi
anume,  un tricou
aniversar cu in-
scripþia „1 milion”.

Ambasadorul Statelor Unite, Excelenþa Sa Hans Klemm:
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Cioloº: Nu pot sã decid creºte-
rea salariului minim pe econo-
mie pânã nu am toate elemen-
tele impactului acestei decizii
Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri,

cã nu poate decide asupra creºterii sala-
riului minim pe economie la 1.200 de lei
pânã nu are “toate elementele impactu-
lui” unei asemenea mãsuri. “Creºterea
salariului minim pe economie de la 1.050
lei la 1.200 lei: ªtiu cât de greu este pentru
cei cu salarii mici. Dar nu pot sã decid
pânã nu am toate elementele impactului
unei astfel de decizii. Trebuie sã evitãm
sã creãm o problemã vrând sã rezolvãm
alta. Ministrul Finanþelor Publice a înce-
put deja o analizã cu privire la eventuale
creºteri ale salariului minim în 2016”, a
scris Cioloº pe pagina sa de Facebook.
În ceea ce priveºte situaþia pensiilor, pre-
mierul a afirmat cã are “tot respectul pen-
tru cei care au muncit ani de zile” ºi cã,
“prin proiectul de buget, au fost asigura-
te fondurile necesare pentru majorarea
cu 5% a pensiilor începând cu ianuarie
2016”. “ªtiu cã este o creºtere destul de
micã, dar este tot ceea ce ne permite bu-
getul acum”, a precizat prim-ministrul.

INS: Populaþia rezidentã a
României se reduce cu echiva-
lentul a douã oraºe mici anual
Populaþia rezidentã a României înregis-

treazã o reducere de 80.000 de persoane,
începând din 2014, echivalentul a douã
oraºe mici, a declarat, ieri, preºedintele
Institutului Naþional de Statisticã, Tudo-
rel Andrei. “La nivelul anului 2014 popu-
laþia rezidentã este de sub 20 de milioane,
la nivelul populaþiei din anul 1966. Prac-
tic, mortalitatea ridicatã, rata scãzutã a fer-
tilitãþii de dupã 1989 au dus la aceastã
situaþie ºi peste cele douã fenomene na-
turale avem ºi migraþia externã care avut
o influenþã foarte mare asupra dinamicii
populaþiei rezidente. Un lucru foarte inte-
resant se referã la factorii care au dus la
aceastã modificare, cel puþin în orizontul
de timp 1990-2014. Pânã în 2013 reduce-
rea populaþiei rezidente s-a realizat în cea
mai mare parte datoritã migraþiei externe,
în jur de 70-80%. Dupã anul 2013, dife-
renþa dintre numãrul de nou-nãscuþi ºi
persoane decedate determinã o reducere
a populaþiei rezidente. Practic, la nivelul
anului 2014, avem o reducere a populaþiei
rezidente de aproape 80.000 de peroane
datoritã factorilor naturali. Aceasta în-
seamnã cã avem o dispariþie a douã ora-
ºe de nivel mic în fiecare an”, a spus Tu-
dorel Andrei.

Fostul premier Adrian Nãstase a venit, ieri,
la Parchetul instanþei supreme, pentru a fi
audiat în dosarul Mineriadei, în care au fost
puºi sub acuzare Ion Iliescu, Virgil Mãgurea-
nu, Cico Dumitrescu, Miron Cozma ºi Cazimir
Ionescu, pentru infracþiuni contra umanitãþii.
La plecarea de la ICCJ, Adrian Nãstase a pre-
cizat cã a dat o declaraþie de martor în dosarul
Mineriadei, precizând cã trebuie sã aflãm ce
s-a întâmplat în urmã cu 25 de ani, dar lucruri-
le sã fie puse în contextul de atunci.

„Lucrurile trebuie puse
în contextul de atunci”

Adrian Nãstase a declarat, ieri, cã trebuie
sã aflãm ce s-a întâmplat în urmã cu 25 de
ani, dar lucrurile sã fie puse în contextul de
atunci, când era un moment de început, cu
nemulþumiri de toate felurile. Fostul premier
Adrian Nãstase, care în iunie 1990 era secre-
tar cu relaþiile externe ale Frontului Salvãrii
Naþionale, a fost audiat timp de aproximativ trei
ore la Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(PICCJ. “La vremea respectivã, eu eram secretar
cu relaþiile externe ale FSN ºi purtãtor de cuvânt,
ministru am devenit dupã douã sãptãmâni, în

CSAT a aprobat,
ieri, creºterea numã-
rului de forþe armate
care vor participa la
misiuni NATO în Af-
ganistan ºi Balcani
în 2016, la 1181 de
militari, cu 158 mai
mult decât anul aces-
ta, potrivit Adminis-
traþiei Prezidenþiale,
la care se adaugã ºi
forþe MAI pentru
misiuni UE, OSCE,
NATO ºi ONU.

Potrivit unui comunicat al Preºe-
dinþiei, în 2016, forþele armate ale
României vor continua participarea
la misiuni ºi operaþii în afara terito-
riului statului român sub conduce-
rea NATO, UE, OSCE ºi ONU, “reali-
zând douã misiuni esenþiale: apãra-
rea României ºi a aliaþilor sãi ºi pro-
movarea stabilitãþii regionale ºi glo-
bale”. Astfel, principalul efort va fi
reprezentat de participarea cu forþe
ºi mijloace la misiunea NATO din
Afganistan – Resolute Support Mis-
sion (RSM), concomitent cu menþi-
nerea participãrii la operaþiile NATO
KFOR ºi UE ALTHEA din teatrul de
operaþii din Balcani.

“Forþele puse la dispoziþie, în anul
2016, de cãtre Ministerul Apãrãrii Na-
þionale, pentru a îndeplini misiuni în

ªedinþa CSAT de ieri, de la Palatul
Cotroceni, s-a încheiat, dupã ce s-a dis-
cutat un raport privind combaterea te-
rorismului, bugetele instituþiilor din do-
meniul apãrãrii ºi strategia de informaþii
a SRI. Este prima ºedinþã la care a parti-
cipat premierul Dacian Cioloº. Mai mult,
este prima ºedinþã a CSAT ºi pentru alþi
ºase miniºtri: Mihnea Motoc (ministrul
Apãrãrii), Petre Tobã (ministrul de In-
terne), Lazãr Comãnescu (ministrul de
Externe), Raluca Prunã (Ministrul Jus-
tiþiei), Costin Borc (ministrul Econo-
miei) ºi Anca Dragu (ministrul Finanþe-
lor). ªedinþa Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii a fost convocatã mier-
curi de preºedintele Klaus Iohannis.

Potrivit Administraþiei Prezidenþia-
le, pe ordinea de zi a ºedinþei s-a aflat-
 Ghidul Strategiei Naþionale de Apãra-
re a Þãrii pentru perioada 2015-2019,

Conducerea Parlamentului a decis
ca dezbaterile asupra proiectului Le-
gii bugetului de stat pe 2016 sã încea-
pã azi de dimineaþã, în comisiile de
specialitate, urmând ca acestea sã lu-
creze ºi în weekend, ºi a programat
votul final în plenul reunit al celor douã
Camere pentru miercuri.

Astfel, potrivit calendarului apro-
bat de Birourile Permanente Reunite
ale Parlamentului, amendamentele la
proiectul Legii bugetului de stat au
putut fi depuse de miercuri searã, ter-
menul final fiind asearã, ora 20.00. În
cursul nopþii, amendamentele sena-
torilor ºi deputaþilor au fost centrali-

Dosarul Mineriadei: Fostul premier Adrian Nãstase,Dosarul Mineriadei: Fostul premier Adrian Nãstase,Dosarul Mineriadei: Fostul premier Adrian Nãstase,Dosarul Mineriadei: Fostul premier Adrian Nãstase,Dosarul Mineriadei: Fostul premier Adrian Nãstase,
audiat la Parchetul instanþei supremeaudiat la Parchetul instanþei supremeaudiat la Parchetul instanþei supremeaudiat la Parchetul instanþei supremeaudiat la Parchetul instanþei supreme

momentul în care s-a format, în baza alegerilor
din 20 mai (1990, n.r.), noul Guvern. Sigur, întâlni-
rea (de la PICCJ, n.r.) s-a derulat absolut normal.
O declaraþie de martor, amintind unele dintre lu-
crurile pe care eu le ºtiam, poate erau deja cunos-

cute, în legãturã cu funcþionarea partidului la
acel moment, al FSN. Sigur, foarte multe lucruri
nu am putut sã spun, poate, pe unele chestiuni
de detaliu. Eu nu participam la luarea deciziilor
în acea perioadã. Au fost  întrebãri, numeroase
întrebãri. Sunt avocaþi din partea suspecþilor în
dosar, unii dintre ei au dorit sã adauge sau sã
obþinã anumite clarificãri. Ce am putut eu sã ajut,
în aceastã chestiune, sigur cã mi-am propus sã
fac acest lucru ºi sper cã l-am fãcut într-un mod
convenabil”, a spus Adrian Nãstase, la ieºirea
de la Parchetul instanþei supreme.

Întrebat dacã a dat ºi informaþii în legãturã
cu persoanele care au luat decizia de reprima-
rea violentã a manifestaþiei din Piaþa Universi-
tãþii, în iunie 1990, Adrian Nãstase a rãspuns:
“Aceasta este o întrebare centralã în acest do-
sar. Eu, din pãcate sau din fericire, nu eram în
postura de a participa la luarea unor eventuale
decizii de acest gen”. Adrian Nãstase a adãugat
cã nu are cum sã comenteze, ca martor în dosar,

despre stabilirea vinovaþilor pentru ce s-a întâm-
plat în urmã cu 25 de ani, însã pãrerea sa este cã
cele întâmplate trebuie analizate în contextul de
atunci, când era un moment de început, cu ne-
mulþumiri de toate felurile.

Dezbaterile asupra bugetului încep astãzi în Parlament.
Votul final este programat pentru miercuri

zate, astfel încât dezbaterile în comi-
siile de specialitate ale Parlamentului
vor putea începe azi de dimineaþã.
Aceste comisii vor aviza fiecare ordo-
nator de credite în parte (ministere ºi
instituþii) în cursul zilei de vineri, la
ºedinþe urmând sã participe ºi miniº-
trii Cabinetului Cioloº.

Calendarul aprobat este unul ac-
celerat, astfel încât tot de astãzi a fost
programatã ºi prima ºedinþã a Comi-
siilor reunite de buget-finanþare, care
vor dezbate proiectul de buget în an-
samblu. Potrivit deciziei Birourilor Per-
manente reunite, Comisiile de buget-
finanþe vor începe sâmbãtã diminea-

þã, de la ora 10.00, discuþiile cu fiecare
ordonator de credite în parte, fiind
aºteptaþi miniºtrii ºi ºefii de instituþii.
Dezbaterile punctuale asupra buge-
telor fiecãrui ordonator de credite vor
dura, potrivit calendarului, pânã du-
minicã searã.

Luni, dezbaterile vor continua cu
proiectul Legii bugetului asigurãri-
lor sociale. Tot luni este programatã
ºi o nouã ºedinþã a conducerii Parla-
mentului, pentru convocarea plenu-
lui reunit, care va lucra asupra buge-
tului începând tot de luni. Potrivit ca-
lendarului, votul final este aºteptat
miercuri, în jurul prânzului.

Vicepreºedintele Camerei Deputa-
þilor, liberalul Ludovic Orban, a afirmat,
dupã ºedinþa conducerii Parlamentu-
lui, cã impresia lui a fost cã acest calen-
dar a fost unul “grãbit”, însã nu a venit
o solicitare în acest sens de la premie-
rul Dacian Cioloº. “E practic o decizie
politicã. A avut loc o negociere între
Cioloº ºi reprezentanþii partidelor poli-
tice. Existã un oarecare acord politic,
de aceea s-a ºi mers pe o procedurã de
urgenþã”, a afirmat Orban. Proiectul
Legii bugetului de stat pe 2016, pre-
cum ºi cel al asigurãrilor sociale, au
ajuns, miercuri searã, în Parlament,
dupã ce au fost adoptate de Guvern.

ªedinþa CSAT: douã ore ºi jumãtate
de discuþii pe teme de securitate

Planul naþional de prioritãþi informati-
ve pentru anul 2016, planul de între-
buinþare a forþelor armate ale României
care se trimit la misiuni ºi operaþii în
afara teritoriului statului român în anul
2016, mãsurile adoptate de România în
vederea punerii în aplicare a regimuri-
lor de sancþiuni internaþionale, strate-
gia de informaþii 2015-2019 a Serviciu-
lui Român de Informaþii, raportul pri-
vind Sistemul Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Terorismului, propuneri-
le de buget ale instituþiilor cu atribuþii
în domeniul securitãþii naþionale pen-
tru anul 2016 ºi programul de activita-
te a Consiliului Suprem de Apãrare a
Þãrii pentru anul 2016. Mai mult, în
cadrul ºedinþei au fost abordate ºi alte
“subiecte de interes pentru securita-
tea naþionalã”, se mai aratã în comu-
nicatul Preºedinþiei.

România va creºte numãrul militarilor care
vor participa la misiuni externe în 2016

afara teritoriului naþional, numãrã
1181 militari, cu 158 de militari mai mult
decât anul acesta. Dintre aceºtia, 943
de militari pot fi desfãºuraþi în teatre-
le de operaþii, precum ºi în cadrul mi-
siunilor individuale de observare ºi
monitorizare, iar alþi 238 de militari se
vor afla în þarã, cu posibilitatea de a
fi dislocaþi la ordin”, se aratã în co-
municat Administraþiei Prezidenþiale.

Mai mult, un numãr de 1530 de
jandarmi ºi poliþiºti vor fi puºi la dis-
poziþie de cãtre MAI pentru misiuni
UE, OSCE, NATO ºi ONU, din care
1054 vor participa la misiuni ºi 476
vor putea fi dislocaþi la ordin. Com-
parativ cu anul 2015, numãrul aces-
tora este mai mic cu 91 de jandarmi ºi
poliþiºti, precizeazã Administraþia Pre-
zidenþialã.
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Consilierul PNL, Marian
Vasile, a cerut, mai întâi, munici-
palitãþii sã arate de ce actul
adiþional are un caracter urgent
astfel încât sã fie convocatã o
ºedinþã extraordinarã pentru
votarea lui. „Ca sã avem sta-
dion”, i-a rãspuns pe loc prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu.

Tot Vasile a interpelat apoi
autoritãþile cu privire la funda-
mentul pe care se bazeazã acest
proiect.

„Tot timpul am fost pentru
stadion, sunt în continuare,
însã vreau sã vã atrag atenþia
cã instituþia CLM este o institu-
þie destul de serioasã, este
instituþia care ia decizii în acest
oraº pe care executivul trebuie
sã le ducã la bun sfârºit. De
fiecare datã când votãm ceva
trebuie sã votãm în cunoºtinþã
de cauzã. Dacã ne uitãm pe
acest act adiþional pe care îl
votã, azi, ca tot proiectul de
hotãrâre, se construieºte având
la bazã notã serviciului de
pontare servicii de lucrãri”.

Consilierul PNL a spus cã a

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Consilierii municipali au aprobat, ieri, cu majoritate de
voturi, actul adiþional la convenþia de cofinanþare a lucrã-
rilor de reconstrucþie a stadionului „Ion Oblemenco”.

Consilierii opoziþiei au dorit sã vadã nota de fundamen-
tare care stã la baza modificãrii primului document,

dar li s-a rãspuns cã este vorba de o notã internã a CNI,
ce nu poate fi transmisã. Primarul Olguþa Vasilescu i-a

asigurat, în schimb, pe consilieri cã suma de la
bugetul local rãmâne aceeaºi ºi cã noua stare de fapt

avantajeazã chiar mai mult municipalitatea.

solicitat, în mai multe rânduri, sã
vadã respectiva notã de funda-
mentare, dar nu i-a parvenit.

„ Aceastã notã o cer de o
sãptãmânã pe la toate comisiile,
de câte ori am ocazia. Este la fel
ca Greuceanu, vorbesc toþi
despre ea, dar nu a vãzut-o
nimeni. Chiar nu poate nimeni sã
ne arate aceastã notã în Primãria
Craiova?”, a întrebat acesta.

Nota de fundamentare
are caracter secret

Nota aparþine CNI ºi are
caracter intern, prin urmare nu
poate fi fãcutã publicã, au
motivat autoritãþile locale. Ionuþ
Gâlea, directorul Direcþiei de
Patrimoniu a Primãriei Craiova, a
explicat cã s-a luat legãtura cu
reprezentanþii companiei ºi cã
documentul respectiv nu poate fi
pus decât la dispoziþia organelor
abilitate.

„Nota la care se face referire
în actul adiþional este o notã
internã a CNI în baza cãreia
comisia economicã din cadrul
acestei instituþii a motivat

modificarea convenþiei de
cofinanþare. Nu poate fi eliberatã
decât organelor reabilitate. Am
luat legãtura cu cei de la CNI ºi
ne-au spus cã este vorba de o
notã internã”.

Gâlea a menþionat, în schimb,
cã modificarea constã doar în
aceea cã suma totalã cu care
municipiul Craiova cofinanþeazã
proiectul nu va mai fi defalcatã,
aºa cum era prevãzut iniþial.

„Va fi prevãzutã doar suma
integralã astfel încât sã poatã fi
decontatã chiar la finalizarea
investiþiei stadionului pentru a nu
fi nevoiþi sã factureze dupã
fiecare platã pe care dumnealor o
fac cãtre antreprenor”.

Un act adiþional
mai avantajos pentru
municipalitate

Dupã ce l-a îndemnat pe
consilierul liberal sã facã demer-
suri în nume propriu la CNI, în
ideea cã poate este mai norocos
ºi obþine un rãspuns pozitiv,
primarul Olguþa Vasilescu i-a
asigurat pe consilierii municipali

cã actul adiþional nu schimbã
esenþialul convenþiei de cofinan-
þare, anume suma cu care
Primãria Craiova trebuie sã
participe la stadion.

„Dumneavoastrã nu aveþi de
aprobat altceva decât am aprobat
pânã acum. ªtiam de la început
cã vom avea o cotã de cofinanþa-
re de 10%, care nu se modificã.
Singura chestiune care se
modificã este cã, în loc sã stãm
în fiecare sãptãmânã când se
deconteazã facturile de la
antreprenor de cãtre CNI sã
facem ºi noi muncã economicã
ºi sã ne punem partea de 10%, la
sfârºitul acestui proiect venim ºi
noi cu cota nostrã”.

Potrivit primarului, aceastã
modalitate de facturare este chiar
mai avantajoasã pentru autorita-
tea localã întrucât Primãria
Craiova poate sã vinã cu partea
sa de bani ultima, adicã abia dupã
ce CNI va fi finanþat deja 90%
din lucrãri.

„E cea mai bunã variantã
pentru municipalitate, nu pentru
cã muncim mai mult, ci pentru
cã avem garanþia cã se va face
stadionul în integralitatea sa de
cãtre CNI ºi ultimii care punem
banii suntem noi. Asta este
singura chestiune”.

„Jucãm puþin
fãrã plasã”

Consilierul liberal, Emilian
ªtefârþã, s-a îndoit cã CNI ar
accepta ca Primãria Craiova sã

vinã ultima cu banii pentru
stadion ºi a cerut sã se prevadã
expres acest detaliu în actul
adiþional.

„Mie îmi e teamã cã guvernul
acesta tehnocrat sã nu ne cearã
prima platã. Era bine dacã era
trecut undeva acolo sã fie ultima
platã, ar fi fost super. Eu mã
aºtept la tot felul de surprize care
sã ne punã într-o situaþie la care
sã facem faþã cu greu. Noi
jucãm puþin fãrã plasã ca la
sãriturile de circ. Ne aruncãm în
salt ºi jos nu avem plasã”.

Directorul Direcþiei de Patri-
moniu a explicat cã reprezentanþii
CNI nu vor putea face niciodatã
acest lucru deoarece existã alte
clauze în convenþie care îi
interzic acest lucru.

„Nu au cum sã ne cearã în
avans cota de cofinanþare, având
în vedere ºi prevederile celorlalte
articole din convenþie. Se
menþioneazã foarte clar cã
sumele se vireazã doar pe baza
unei note de fundamentare, cu
situaþiile de lucrãri aferente. Deci
nu poate fi solicitatã cota noastrã
în avans”, a spus Ionuþ Gâlea.

În ciuda discuþiilor, proiectul
de hotãrâre privind modificarea
convenþiei de cofinanþare, printr-
un act adiþional, a fost aprobat
cu unanimitate de voturi. Finan-
þarea pe care  o asigurã Primãria
Craiova la reconstrucþia stadio-
nului „Ion Oblemenco” este de
21,6 milioane de lei (echivalentul
a 5 milioane de euro).

S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”S-au certat din nou pe stadionul „Ion Oblemenco”



4 / cuvântul libertãþii vineri, 11 decembrie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit scenariului pus la cale
de reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, ca urmare a unei defecþiuni
mecanice la conducta ce alimen-
teazã centrala termicã de la unul
din cele 5 Skid-uri GPL aflat în
imediata apropiere a halei de pro-
ducþie SC Maglierie Cristian Im-
pex SRL, s-a produs o acumula-
re de vapori GPL. În urma lucrã-
rilor de reparaþie cu aparat de su-
durã la un motostivuitor, corobo-
rat cu vânt de intensitate medie,
s-a produs o explozie puternicã.
În urma deflagraþiei 6 angajaþi au
fost grav rãniþi (arsuri ºi leziuni
traumatice asociate), aflaþi în zona
producerii exploziei, în timp ce

Comandantul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, comi-
sar ºef Constantin Nicolescu, a
explicat cã a considerat oportun
sã prezinte, pe scurt, concluziile
acestui proiect ºi cã, poate cel mai
mare câºtig este faptul cã s-au
stabilit contacte ºi cã toþi cei im-
plicaþi pot lua acum legãtura unii
cu alþii, chiar dacã problema nu
þine de contrabanda cu tutun. La
fel de încântaþi de iniþiativã ºi de
schimburile de experienþã desfã-
ºurate s-au declarat ºi reprezen-
tanþii Direcþiei Regionale de Poli-
þie Vidin ºi Direcþiei Vamale Lom.

În cadrul Programului Hercule
III - Pregãtire împotriva fraudei,
Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Dolj a fost beneficiarul unei finan-
þãri din partea OLAF pentru pro-
iectul INTACT „Creºterea con-
ºtientizãrii agenþiilor de aplicare a
legii implicate în lupta împotriva

Reamintim cã Luigi Constan-
tin Boicea, tânãrul de 17 ani, elev
al Liceului Tehnologic Auto, a fost
ridicat marþi de la locuinþa sa, de
pe Aleea 4 Bîlteni, din municipiu,
pentru promovare a propagandei
jihadiste. Marþi searã a fost reþi-
nut de procurorii DIICOT Bucu-
reºti, a fost audiat în prezenþa unui
psihiatru, iar miercuri chiar a fost
supus unei expertize psihiatrice la
Institutul Naþional de Medicinã
Legalã “Mina Minovici”. El are dis-
cernãmânt, potrivit raportului pre-
liminar fãcut de psihiatri, dupã
ncum au precizat surse din rân-
dul anchetatorilor. Ulterior, însã,
procurorii au decis sã îl cercete-
ze sub control judiciar. Astfel, tâ-
nãrul a fost eliberat, iar miercuri

Tânãrul suspectat de propagandã
jihadistã eliberat sub control judiciar

Luigi Constantin Boicea, tânãrul de 17 ani, din Craiova,
reþinut de procurorii DIICOT pentru distribuire de materiale
de propagandã jihadistã, a fost eliberat sub control judiciar.

El a ajuns miercuri searã la Craiova, iar ieri s-a ºi prezentat la
sediul IPJ Dolj, pentru a fi luat în evidenþã de poliþiºtii Servi-
ciului de Investigaþii Criminale care vor supraveghea dacã

acesta respectã obligaþiile impuse de anchetatori.

searã a ajuns acasã, împreunã cu
mama sa. Ieri, tânãrul s-a prezen-
tat la sediul IPJ Dolj, pentru a fi
luat în evidenþã de poliþiºtii craio-
veni care trebuie sã vegheze dacã
el respectã obligaþiile impuse de
procurori. Luigi Constatin Boicea
este obligat sã se prezinte la orga-
nul de urmãrire penalã ori de câte
ori este chemat; sã informeze de
îndatã organul judiciar care a dis-
pus mãsura cu privire la schim-
barea locuinþei; sã se prezinte la
organul desemnat cu supraveghe-
rea sa, respectiv IPJ Dolj - Poliþia
Municipiului Craiova, în a cãrui
razã teritorialã locuieºte, conform
programului de supraveghere în-
tocmit de organul de poliþie sau
ori de câte ori este chemat.

S-a încheiat proiectul transfrontalier al IPJ DoljS-a încheiat proiectul transfrontalier al IPJ DoljS-a încheiat proiectul transfrontalier al IPJ DoljS-a încheiat proiectul transfrontalier al IPJ DoljS-a încheiat proiectul transfrontalier al IPJ Dolj
vizând combaterea contrabandei cu tutunvizând combaterea contrabandei cu tutunvizând combaterea contrabandei cu tutunvizând combaterea contrabandei cu tutunvizând combaterea contrabandei cu tutun

Ieri, la Craiova, s-a desfãºurat confe-
rinþa de închidere a proiectului „Creºte-
rea conºtientizãrii agenþiilor de aplicare
a legii implicate în lupta împotriva con-
trabandei ºi contrafacerii de produse din
tutun în România, Ungaria ºi Bulgaria”.

Iniþiat de IPJ Dolj, ºi derulat pe o perioa-
dã de ºapte luni, proiectul i-a adunat,
de mai multe ori, la aceeaºi masã, pe cei
implicaþi în combaterea acestui fenomen
în cele trei þãri, lucru ce pune bazele
unei viitoare cooperãri pe termen lung.

contrabandei ºi contrafacerii de
produse din tutun în România,
Ungaria ºi Bulgaria”. Valoarea to-
talã a proiectului a fost de
83.312,88 euro, iar activitãþile
propuse s-au desfãºurat timp de
ºapte luni. În demersul întreprins
pentru a face front comun împo-
triva contrabandei ºi contraface-
rii de produse din tutun cu cele-
lalte instituþii de aplicare a legii cu
atribuþii în domeniu, alãturi de IPJ
Dolj s-au aflat, din România: IPJ
Alba, IPJ Arad, IPJ Cãlãraºi, IPJ
Olt,  Direcþia Regionalã Vamalã
Craiova; din Ungaria: Agenþia Na-
þionalã Vamalã ºi Fiscalã, iar din
Bulgaria: Direcþia Vamalã Lom,
Direcþia Regionalã de  Poliþie Vi-
din. Realizarea schimbului de ex-
perienþã ºi bune practici s-a fãcut
cu sprijinul experþilor din cadrul
Departamentului pentru Lupta
Antifraudã, Direcþiei de Comba-

tere a Criminalitãþii Economice –
IGPR ºi din cadrul companiilor de
tutun British American Tobacoo
Romania, Japan Tobacco Interna-
tional Romania, Philip Morris In-
ternational ºi Imperial Tobacoo
Romania Limited Bulgaria and
Romania. Obiectivele proiectului
au fost creºterea  gradului de con-
ºtientizare în rândul agenþiilor de
aplicare a legii din Romania, Un-
garia si Bulgaria, cu atribuþii pri-
vind lupta împotriva contrabandei
ºi contrafacerii produselor de tu-
tun ºi îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
profesionale a specialiºtilor de in-
vestigarea fraudelor ºi funcþiona-
rilor vamali din cele trei þãri cu
privire la tehnicile ºi metodele de
investigaþie folosite în lupta îm-
potriva contrabandei ºi contrafa-
cerii produselor de tutun. Rezul-
tatele întâlnirilor ºi seminariilor
desfãºurate în cele ºapte luni cât

a durat proiectul au fost facilita-
tea unei cooperãri transfrontalie-
re române-bulgare-maghiare între
specialiºtii de investigare a frau-
delor, funcþionarii vamali ºi repre-
zentanþii companiilor de tutun

diseminarea, la nivelul statelor
partenere, a celor mai bune prac-
tici privind prevenirea ºi comba-
terea contrabandei ºi contraface-
rii de produse din tutun, dar ºi re-
alizarea broºurii „Aspecte de in-
teres din domeniu contrabandei ºi

contrafacerii de þigãri în þãrile par-
tenere” care încearcã sã ofere o
imagine asupra evoluþiei fenome-
nului de trafic ºi contrabandã cu
þigãri înregistrat în România, Bul-
garia ºi Ungaria. „Dacã avem o
problemã, acum ne putem suna
direct, iar acesta este un câºtig
extraordinar, pentru cã reprezintã
premisele unei colaborãri viitoa-
re ºi în alte domenii”, a conclu-
zionat comisarul ºef Constantin
Nicolescu, comandantul IPJ Dolj.

Exerciþiu transfrontalier al ISU Dolj:

“Accident tehnologic”
grav la Calafat

O explozie puternicã la o
conduct de GPL a fabricii de
Confecþii din Calafat a
generat, ieri, o situaþie de
extremã urgenþã care a pus
în alertã toate forþele cu
atribuþii în gestionarea unui
accident tehnologic de
amploare. Din fericire a fost
vorba despre un exerciþiu de
cooperare transfrontalierã
România – Bulgaria, având
ca scop principal verificarea
asigurãrii unui rãspuns
coordonat al tuturor compo-
nentelor Sistemului Jude-
þean de Management al
Situaþiilor de Urgenþã.

efectuau manevre de  manipulare
a materiei prime; 3 persoane au
decedat în urma undei de ºoc pro-
duse de explozie (blastul – ansam-
blu de manifestãri cauzate de su-
flul exploziei) ºi a fost avariat grav
postul trafo aflat pe amplasament.
În aceste condiþii, la nivelul ope-
ratorului economic a fost activa-
tã celula de urgenþã. Angajaþii au
intrat în panicã ºi au început sã
iese din incintã, în mod neorgani-
zat. La nivelul localitãþii a fost
întrunit, în ºedinþã extraordinarã,
Comitetul Local pentru Situaþii de
Urgenþã Calafat ºi s-a activat de
urgenþã Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã, care s-a de-
plasat la locul producerii eveni-

mentului. Angajaþii aflaþi în halã au
anunþat Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj, prin 112, în jurul orei
09.55, iar la locul intervenþiei s-a
deplasat Detaºamentul de Pom-
pieri Calafat cu 3 autospeciale de
lucru cu apã ºi spumã ºi 1 auto-
ambulanþã tip B2. S-a pus în apli-
care Planul Roºu de Intervenþie,
fiind alertate toate instituþiile care
trebuie sã intervinã în asemenea
condiþii. La activitãþi au participat
ºi 11 ofiþeri de pompieri din Bul-
garia, exerciþiul fiind coordonat
nemijlocit de prefectul judeþului,
Nicolae Sorin Rãducan, în calita-
te de preºedinte al Comitetului Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgenþã.
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Ford România a primit ieri vizita  am-
basadorului Statelor Unite, Excelenþa Sa
Hans Klemm, la fabrica sa din Craiova.
Aceasta este prima vizitã pe care o face
ambasadorul Klemm la uzina Ford, de la
sosirea sa în luna septembrie a acestui an.

Cea mai recentã vizitã a unui ambasa-
dor american a avut loc în septembrie
2009, când ambasadorul Mark Gitenstein
a participat la evenimentul de lansare a
producþiei modelului Transit Connect, pri-
mul model pe care Ford a început sã îl
asambleze la uzina din Craiova.

Ambasadorul  Statelor Unite, Excelenþa Sa Hans Klemm:

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Echipa Ford  a sãrbãtorit ieri o importantã realizare în ceea ce
priveºte producþia, ºi anume atingerea cifrei de un milion de mo-
toare EcoBoost de 1,0 l fabricate de cãtre uzinelede motoare din
Craiova ºi Köln, de la începutul producþiei acestuia în 2012. La

acest eveniment, extrem de important a luat parte ºi  Hans Klemm,
ambasadorul SUA la Bucureºti, invitat de onoare, care a fãcut ºi un
turul uzinei, fiind interesat de procesul de producþie, de condiþiile
de lucru ºi nu în ultimul rând, de tehnologia de ultimã generaþie

din fabricã. Ambasadorul a primit o amintire de la Secþia Motoare,
ºi anume,  un tricou aniversar cu inscripþia „1 milion”.

Un milion de motoare
EcoBoost fabricate
de cãtre uzinele
de motoare din Craiova
ºi Köln

Echipa Ford  a sãrbã-
torite ieri ºi o importantã
realizare în ceea ce prive-
te producþia, ºi anume
atingerea cifrei de un mi-
lion de motoare EcoBoost
de 1,0 l fabricate de cãtre
uzinele de motoare din
Craiova ºi Köln, de la în-
ceputul producþiei acestu-
ia în 2012. Motorul Eco-
Boost de 1,0 l este cel mai
premiat motor pe care
Ford l-a conceput, fiind
desemnat Motorul Inter-
naþionalal Anului de patru
ori consecutiv (în 2012,
2013, 2014 ºi 2015).
„Suntem foarte mândri ºi
onoraþi sã primim astãzi
vizita ambasadorului
Klemm la fabrica Ford de
la Craiova. Am avut oca-

zia sã-i prezentam domnului ambasador în-
treaga uzinã ºi sã discutãm în detaliu de-
spre investiþiile noastre în România, þinând
cont de faptul cã unitatea noastrã de pro-
ducþie din Craiova are o contribuþie majorã
în ansamblul sistemului global de producie
al Ford”, a declarat Jan Gijsen, preºedinte-
le Ford România.

Aproximativ 250 de milioane euro
din întreaga investiþie au fost alocate
uzinei de motoare

De la preluarea uzinei în 2008, Ford a
investit la Craiova
peste 1 miliard de
euro pentru a trans-
forma Craiova într-
una dintre cele mai
moderne ºi competi-
tive unitãþi de pro-
ducþie pe care com-
pania le deþine. Apro-
ximativ 250 de mili-
oane euro din întrea-
ga investiþie au fost
alocate uzinei de
motoare care în pre-
zent trimite motoare
EcoBoost de 1,0 l
unitãþilor de produc-
þie de vehicule Ford
din Asia, Europa ºi
America de Nord.

„Investiþia fãcutã de Ford în România este
emblematicã pentru forþa relaþiei economi-
ce ºi comerciale dintre þãrile noastre. In-
vestiþia constantã a companiei demonstreazã
încrederea pe care aceasta o are în Româ-
nia ºi în forþa talentatã de muncã din aceastã
þarã. Felicit Ford pentru succesul înregis-
trat cu modelul EcoBoost de 1 litru. Ar tre-
bui sã fim cu toþii foarte mândri cã acest
motor se produce ºi aici, la Craiova. De
asemenea, aplaud angajamentul companiei
Ford România, dar ºi pe cel al angajaþilor ºi
furnizorilor sãi, dedicaþi ºi ei misiunii de a
schimba ceva ºi de a avea un impact eco-
nomic pozitiv asupra României”, a declarat
domnul Hans Klemm, ambasadorul State-
lor Unite ale Americii la Bucureºti.

”DNA face o treabã bunã”
 Diplomatul american a subliniat cã Ro-

mânia este o investiþie importatã pentru Ford
ºi pentru SUA ºi a punctat câteva dintre ca-
pitolele la care ”mai trebuie sã lucrãm”. 
Ambasadorul american a mai spus cã ”DNA
face o treabã bunã” ºi cã s-a vãzut în ulti-
mii ani o creºtere a eficienþei ºi cã s-au luat
masuri anticorupþie ºi anti-evaziune. ”Ford
are o investiþie foarte importantã la Craio-
va, unde compania a reuºit sã ajungã la pro-
ducþia de un milion de motoare (EcoBoost
de un litru n.red) pânã în prezent, împreu-
nã cu uzina din Koln. Ford pregãteºte noi

invesþii la Craiova. România este o þara în
SUA poate investi. Însa este nevoie de une-
le îmbunatãþiri la capitole precum infras-
tructurã, stabilitatea mediului politic ºi a
celui legislativ, dar ºi în ceea ce priveºte
corupþia, unde se vede o evoluþie deja. Nu
aº spune cã lipsa unei infrastructuri adec-
vate la Craiova ar stopa planurile de in-
vestiþii ale Ford, însa este o problemã”, a
adãugat el. 

Peste 2700 de angajaþi
Pe lângã investiþiile directe în unitatea de

producþie din România, la fel ca peste to-
tunde îºi desfãºoarã activitatea, compania
Ford este activã ºi în sprijinirea comunitã-
þilor locale. Astfel, Ford s-a angajat ca, în-
cepând de anul trecut, sã investeascã mai
mult de jumãtate de milion de dolari în pro-
iecte comunitare localela Craiova, ca parte
a eforturilor globale ale companiei de a pro-
mova filantropia ºi voluntariatul. Uzina Ford
Craiova are în prezent aproximativ 2700 de
angajaþi ºi aproximativ 800 dintre aceºtia
lucreazã în douã ºi trei schimburi in uzina
de motoare. De asemenea, ca parte a siste-
mului de producþie global, flexbil ºi inte-
grat al companiei Ford, secþia de Presaj ºi
Caroserii de la Ford Craiova produce 31
derepere necesare fabricii Ford din Valen-
cia pentru producþia modelelor recent lan-
sate pe piaþã Ford S-MAX ºi Ford Galaxy.

„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”
„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România„Investiþia fãcutã de Ford în România
este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”este emblematicã”



6 / cuvântul libertãþii vineri, 11 decembrie 2015dezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralã

Luni, 7 decembrie 2015, ministrul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Achim Irimes-
cu, a participat la conferinþa intitulatã “Dez-
voltarea integratã a mediului rural în Ro-
mania”, eveniment organizat de Reprezen-
tanþa Comisiei Europene în România. Ma-
nifestarea ºi-a propus lansarea unei platfor-
me naþionale de dialog cu scopul identifi-
cãrii ºi abordãrii principalelor provocãri
socio-economice ºi de dezvoltare din zo-
nele rurale. Printre vorbitori s-au aflat, alã-
turi de ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Achim Irimescu, ºi Vasile Dîncu,
viceprim-ministru, ministrul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice, Adrian
Dobre, secretar de stat, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, Mihail Dumitru, director gene-
ral adjunct, Comisia Europeanã, Direcþia
Generalã pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (DG AGRI), ªtefan Olsson, direc-
tor, Comisia Europeanã, Direcþia Generalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Afaceri
Sociale ºi Incluziune (DG EMPL).

În pofida strângerilor protocolare de mâini ºi a mângâiatului duplicitar pe creºtet,

Cine mai crede cã alþii mor de grija noastrã, ar trebui sã facã un pas
înapoi ºi sã vadã mai bine pãdurea. Dacã pe vechiul program agricol

PNDR 2007-2013 fondurile alocate nu au fost utilizate în totalitate, nici
cu actualul PNDR 2014-2020 nu o sã avem oportunitãþi prea mari. Pro-
ceduri neclare, favorizarea doar a fermierilor cu terenuri sub 500 de

ha, deºi nu au forþã financiarã pentru a iniþia proiecte, imposibilitatea
de a depune un proiect pe douã submãsuri diferite, dar complementa-

re, spre exemplu: centru de colectare legume-fructe ºi unitate de
procesare legume-fructe, toate acestea duc la a anticipa un nou dezas-
tru în agriculturã. Dacã nu cumva este vorba de un interes evident în a

stopa revigorarea agriculturii, prin tot felul de lacune legislative ºi
reguli abuzive de a contracta fonduri europene.

Despre ex-parlamentarul de Dolj, Mihai Nico-
lescu, timp de 2 mandate (1997-2004), membru
al Comisiei de agriculturã, silviculturã, industrie
alimentarã ºi servicii specifice, se ºtiu puþine lu-
cruri, mai ales cã s-a aciuit, pe la Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gh. Ionescu Siseºti, unde
a acces pânã la funcþia de vicepreºedinte... pe ºest,
pândind momentul saltului înainte. Specialist de
duzinã în agriculturã, cu un CV confecþionat, Mi-
hai Nicolescu, a condus o vreme SCDA ªimnic,
cu rezultate catastrofale, asfixiind-o în datorii ºi
pierderi imense potrivit bilanþurilor contabile. Ori-
când consultabile. Din acea vreme dateazã un ra-
port al Camerei de Conturi Dolj, care atestã rela-
þiile lucrative ale SCDA ªimnic, cu firmele numi-
tului Marius Adrian Berceanu, ginerele sãu, în pre-
zent urmãrit de Interpol, pentru constituirea ºi
aderarea la grup infracþional, fraudã, fals ºi uz de
fals, folosirea de documente ºi înscrisuri sub sem-
nãturã privatã ºi spãlare de bani. Fotografiile lui
Marius Adrian Berceanu, se gãsesc pe site-ul In-
terpol. Chiar dacã la nivel declarativ, relaþiile de
familie ale lui Mihai Nicolescu, cu numitul Marius
Adrian Berceanu, sunt îngheþate, în realitate lu-

Ginerele vicepreºedintelui Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
Gheorghe Ionescu Siseºti - Mihai Nicolescu - cãutat prin Interpol!

crurile nu stau chiar aºa, ºi existã dovezi concre-
te. Potrivit unei fiºe contabile, din contabilitatea
SCDA ªimnic, în toamna anului 2010, Mihai Ni-
colescu a intervenit personal, de la înãlþimea func-
þiei pe care o avea la Academia de ªtiinþe Agricole
ºi Silvice, la SCDA ªimnic, pentru livrarea a 30
tone de grâu de sãmânþã, “cuscrului” sãu, din
Boureni, producãtor agricol, livrarea fãcându-se
în cursul lunii octombrie a aceluiaºi an. Om de
aleasã þinutã moralã, acesta din urmã, nu a mai
efectuat plata grâului de sãmânþã nici astãzi, deºi
între timp, pe cale judecãtoreascã, a fost obligat
sã se conformeze unui angajament comercial.
Mihai Nicolescu, cu viclenie ºi multã abilitate în-
cearcã, de la o vreme, fãrã a fi legitimat de com-
petenþã autenticã, dimpotrivã, sã acceadã la o func-
þie mai importantã în structura Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice Gh. Ionescu Siseºti, date fiind
ambiguitãþile, ce persistã ºi pe aici. Un grup de
ziariºti de investigaþie, îi analizeazã lucrarea de doc-
torat, pe care o bãnuiesc deja tuºatã de plagiat.
Sunt ºi alte interese în joc, la care se vor face
referiri în perioada imediat urmãtoare.

M. ALEXANDRU

O porþie de “sirop de
arþat” sau cât de inutile
sunt vorbele!

Dupã cuvântul de deschidere adresat de
Angela Filote, ºeful Reprezentanþei Comi-
siei Europene în România, au fost împãrtã-
ºite participanþilor opiniile vorbitorilor de-
spre ceea ce înseamnã dezvoltarea satului
românesc, cu provocãrile dar ºi oportuni-
tãþile pe care acest spaþiu le aduce. În dis-
cursul sãu, ministrul Agriculturii a pus în
discuþie ce ar trebui sã însemne dezvolta-
rea satului românesc ºi dacã prin moderni-
zarea acestuia se vor mai pãstra tradiþiile ºi
imaginea idilicã pe care majoritatea celor
care s-au nãscut la sat o au în percepþia
lor. “Dezvoltarea integratã a mediului rural
este o provocare complexã, dar sunt solu-
þii la nivel european. Trebuie gânditã o stra-
tegie care sã nu ne îndepãrteze de realitatea
româneascã. Sunt convins cã noi, românii,
care avem o inteligenþã nativã deosebitã,
putem sã gãsim, cu ajutorul fondurilor eu-

ropene disponibile prin Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014-2020, o rezol-
vare. Avem exemple în jurul nostru, alte
state membre care au reuºit de-a lungul tim-
pului sã asigure o dezvoltare a satului, în
general”, a subliniat Achim Irimescu.

Incapabili sã folosim
banii europeni

Dincolo de toate gratulãrile reciproce în-
tre participanþii la dezbatere un lucru rãmâ-
ne evident: satul românesc moare pe zi ce
trece. Pãmântul este scos la mezat, investi-
þiile din economia ruralã lipsesc aproape cu
desãvârºire ºi, mai nou, trebuie sã returnãm
UE aproape 1 miliard de euro. Sunt bani neu-
tilizaþi din programul PNDR 2007-2013, din
cauze care se cunosc.

“Avem foarte multe fonduri alocate pen-
tru PNDR 2014-2020. Am avut ºi pentru pe-
rioada anterioarã, dar din pãcate nu am reu-
ºit sã le utilizãm în integralitate. Cel puþin
800 de milioane de euro vor fi returnaþi Co-
misiei Europene ºi este dureros cã se întâm-
plã aºa pentru cã vã imaginaþi, cu 800 de
milioane de euro se puteau face multe afa-
ceri în mediul rural care sã aducã o viaþã
mai bunã fermierilor ºi mai ales celor care
desfãºoarã activitatea în afara agriculturii.
Din pãcate, în mediul rural principalul furni-
zor de locuri de muncã este totuºi agricultu-
ra”, a spus Achim Irimescu, la conferinþa
“Dezvoltarea integratã a mediului rural în Ro-
mânia”. Sec ºi elocvent, cum îi place dem-
nitarului de stat român!

VALENTIN CEAUªESCU
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Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu Craiova a fost ieri gazda ºedin-
þei Comitetului de Bazin Jiu-Dunã-
re. Cu aceastã ocazie cei 21 de
membri au analizat ºi au dat avizul
pentru mai multe teme aflate pe
ordinea de zi, cele mai importante
constituindu-le Planul
de Management Bazi-
nal al Bazinului Hidro-
grafic Jiu 2016-2021 ºi
stadiului de fundamen-
tare a Planului de Ma-
nagement al Riscului la
Inundaþii pentru ace-
eaºi perioadã.

Specialiºtii ABA Jiu
au explicat membrilor
Comitetului de Bazin ce
înseamnã concret
acest Plan de Manage-
ment Bazinal al Baziu-
nului Hidrografic Jiu
prin intermediul unei
ample prezentãri. Tre-
buie reþinut în primul
rând cã, acest Plan de
Management reprezitã
principalul instrument
de implementare a Di-
rectivei Cadru 2000/
60/EC, în special prin
programul de mãsuri
pentru atingerea obiec-
tivelor în vederea utili-
zãrii durabile a surse-
lor de apã.

ABA Jiu: Planurile de Management ºi celABA Jiu: Planurile de Management ºi celABA Jiu: Planurile de Management ºi celABA Jiu: Planurile de Management ºi celABA Jiu: Planurile de Management ºi cel
al Riscului la Inundaþii au fost avizateal Riscului la Inundaþii au fost avizateal Riscului la Inundaþii au fost avizateal Riscului la Inundaþii au fost avizateal Riscului la Inundaþii au fost avizate

Iniþial s-a pornit la drum cu un
lot naþional lãrgit, compus din 15
elevi cu performanþe deosebite,
din care au fãcut parte ºi doi cra-
ioveni, elevi ai Colegiului Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” – Mãdãlina
Stãnãºel ºi Radu Romanescu.
Odatã cu ei s-a schimbat ºi isto-
ria, fiind pentru prima datã când
doi colegi de clasã au fost în com-
ponenþa echipei naþionale, mai
mult, fiind ºi printre titulari, între
cei ºase. În urmã cu douã luni,
prof. Zamfiricã Petrescu, direc-
tor al Colegiului Naþional „Fraþii

Aºteptãrie au fost confirmate – cei doi colegi de clasã de laAºteptãrie au fost confirmate – cei doi colegi de clasã de laAºteptãrie au fost confirmate – cei doi colegi de clasã de laAºteptãrie au fost confirmate – cei doi colegi de clasã de laAºteptãrie au fost confirmate – cei doi colegi de clasã de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-au întors cu medalii mondialeColegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-au întors cu medalii mondialeColegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-au întors cu medalii mondialeColegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-au întors cu medalii mondialeColegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-au întors cu medalii mondiale

A venit ºi confirmarea, una la nivel
internaþional: doi elevi, din aceeaºi cla-
sã, de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, care au schimbat istoria învãþã-
mântului românesc, au obþinut, zilele
trecute, medaliile de argint ºi bronz la
Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe
(fizicã-biologie-chimie), care s-a þinut
la Daegu (Coreea de Sud).

Buzeºti”, spunea: „sunt convins
cã se vor întoarce cu medalii din
Coreea de Sud”. Nu a greºit cu
nimic în apreciere, Mãdãlina ºi
Radu venind cu „argintul” mon-
dial, respectiv „bronzul”. Ieri,
dupã sosirea veºtilor mai mult
decât îmbucurãtoare, profesorul
Zamfiricã Petrescu era extrem de
fericit: „Încã o datã, am dovedit
cã avem copii inteligenþi. Nu m-
am înºelat în aprecierea lor. La o
primã evaluare, putem spune cã,
în acest an, am obþinut opt me-
dalii la concursurile internaþiona-

le. În plus, Mãdãlina face parte ºi
din lotul lãrgit al României, care
se pregãteºte pentru Olimpiada
Uniunii Europene la chimie ”.
Douã personalitãþi distincte, o
singurã echipã

Fiecare dintre ei are propria per-
sonalitate, dar au ºtiut sã le îmbine
ºi au avut rezultate excepþionale.
Radu îºi doreºte, dupã finalizarea
studiilor liceale, o carierã în cer-
cetare, neexcluzând bursele veni-
te de la instituþiile de învãþãmânt
superior din strãinãtate. A avut un
avantaj, dacã se poate spune aºa,
el fiind ºi în ciclurile primar ºi gim-
nazial elev la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, astfel cã ºtia de-
spre exigenþele unitãþii de învãþã-
mânt. La rândul sãu, Mãdãlina îºi
doreºte o altã carierã – una în
Medicinã. Ea a absolvit la ªcoala
Gimnazialã din Leu, dar, cu spiji-
nul profesorilor ºi al colegilor, aco-
modarea nu a fost foarte grea,

doveditã prin rezultatele obþinute.
Lângã aceºti tineri au fost trei ca-
dre didactice cu vocaþie: prof.
Genelia Petrescu, prof. Vasile
Roºu ºi prof. Cornelia Cerãcea-
nu. Cea din urmã ne-a ºi precizat,
în urmã cu douã luni, cã „este o
plãcere sã lucrezi cu aceºti copii.

Aceºti tineri au trecut prin mai
multe examene, pânã a fi pãstraþi
ca titulari, iar filtrele au fost mai
dificile decât la un cincurs inter-
naþional. Sunt convinsã cã vor veni
cu medalii din Coreea de Sud”.
Nici dânsa nu s-a înºelat...

CRISTI PÃTRU

În cadrul ultimei ºedinþe din acest an, Co-
mitetul de Bazin Jiu-Dunãre a aprobat, ieri,
Planul de Management Bazinal al Bazinului
Hidrografic Jiu 2016-2021 ºi stadiului de fun-
damentare a Planului de Management al Ris-
cului la Inundaþii pentru aceeaºi perioadã.

Trei categorii de surse
de poluare identificate

Planul cuprinde o prezentare ge-
neralã a Bazinului Hidrografic Jiu,
care se întinde pe o suprafaþã de
16.676 kmp, ceea ce reprezintã
6,9% din teritoriul României, lun-

gimea totalã a celor 286 cursuri de
apã cadastrate aflate în administra-
rea ABA Jiu fiind de 4.954 km (ex-
ceptând 695 km al Fluviului Dunã-
rea). De asemenea, o altã temã im-
portantã, de interes public, din do-
cument o reprezintã caracterizarea
apelor de suprafaþã împãrþite în
douã categorii: 286 râuri - cu o lun-
gime de 4.954 km din care perma-
nente 3.938 km (79,5 %) ºi neper-
manente 1.016 km (20,5 %) - ºi
nouã acumulãri (cu suprafaþã mai
mare de 0,5 km pãtraþi ).  În  PMB
sunt caracterizate ºi  categoriile de

apã de suprafaþã: 144 corpuri
de apã naturale – râuri, 14
corpuri de apã  naturale – la-
curi, 13 corpuri de apã mo-
dificate (4 râuri, 9 lacuri de
acumulare), un corp de apã
artificial. Corpurile de apã de
suprafaþã care datoritã „alte-
rãrilor fizice” ºi-au schimbat
substanþial caracterul lor na-
tural au fost declarate cor-
puri de apã puternic modifi-
cate. Astfel, dintr-un total de
172 corpuri de apã identifi-
cate, 158  sunt corpuri de apã
naturale (91,8 %), 13 corpuri
de apã puternic modificate
(7,7 %), 1 corp de apã artifi-
cialã (0,5%).

În ceea ce priveºte sur-
sele de poluare semnificati-
ve au fost identificate trei ca-
tegorii: aglomerãri umane,
industrie ºi agriculturã. La
nivelul Bazinului Hidrografic
Jiu existã 195 utilizatori de
apã industriali ºi agricoli ce
folosesc resursele de apã de
suprafaþã ca receptor al ape-
lor evacuate.

Continuã proiectele
de infrastructurã

În Bazinul Hidrografic Jiu,
dintr-un total de 169 corpuri de
apã, au fost identificate ca fiind la
risc în anul 2015 un numãr total
de 17 corpuri de apã, iar în anul
2021 riscul se va menþine pentru
un numãr de 8 corpuri de apã.

Planul de Management Bazinal
are specificate ºi proiecte viitoare
de infrastructurã aflate în diferite
stadii de planificare ºi implemen-
tare care pot contribui la alterarea
fizicã  a corpurilor de apã. Aces-
tea au ca principale scopuri  ame-
najarea cursurilor de apã pentru
apãrarea localitãþilor împotriva
inundaþiilor; regularizarea ºi apãra-
rea malurilor; amenajarea ºi men-
þinerea stabilitãþii ºi capacitãþii de
transport a albiilor; lucrãri de stin-
gere a torenþilor, de creare a zone-

lor cu perdele forestiere, de împã-
durire a anumitor zone care sã
conducã la stabilizarea versanþilor,
în scopul împiedicãrii producerii
de viituri; reconstrucþia ecologicã
a râurilor ºi protecþia lacurilor; re-
alizarea zonelor umede pentru ate-
nuarea undelor de viiturã; înlãtu-
rarea urmãrilor produse de cala-
mitãþile naturale (secete, inundaþii,
alunecãri de teren).

Au fost detaliate programele de
mãsuri stât pentru PM Jiu 2009-
20015 cât ºi penru PM Jiu 2016-
2021 pe toate presiunle exercitate
asupra corpurilor de apã: aglome-
rãri umane, industrie, agriculturã
ºi alterãri hidromorfologice. De
asemenea a fost prezentatã reþea-
ua de monitoring pentru apele de
suprafaþã ºi subterane redimensi-
onatã conform Directivei cadru
Apã 2000/60/EC.

RADU ILICEANU
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În urmã cu 50 de ani, la 11 de-
cembrie 1965, decedeazã, la vâr-
sta de 84 de ani, în Coniston,
Marea Britanie, marele inventa-
tor ºi inovator român George
(Gogu) Constantinescu.

Nãscut la Craiova, la data de
4 octombrie 1881, fiu al eminen-
tului profesor de matematicã
Gheorghe Constantinescu, Gogu
Constantinescu efectueazã stu-
diile primare la ºcoala Obedeanu
ºi pe cele liceale la Liceul Carol
I. Este admis apoi la ªcoala Na-
þionalã de Poduri ºi ºosele din
Bucureºti, pe care o absolvã, în
mod strãlucit, în anul 1904, cu
cea mai mare notã obþinutã, pânã
atunci, în istoria ºcolii, 18, 56
(nota maximã fiind 20).

Ulterior, dupã ce eºuase în a
obþine unicul post de inginer va-
cant, la vremea aceea, în Bucu-
reºti, este angajat la Ministerul
Lucrãrilor Publice, între anii
1906-1908, devenind asistentul
fostului sãu profesor, Elie Radu,
la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
ªosele. În 1908, din cauza reþi-
nerilor manifestate de autoritãþi
(Consiliul Tehnic Superior) faþã
de ideile sale inovatoare în privin-
þa introducerii pe scarã largã a
lucrãrilor din beton armat (reþineri
motivate de eºecul catastrofal al
unor construcþii din beton armat
în unele metropole europene ale
vremii ), demisioneazã din servi-
ciul statului ºi înfiinþeazã, împre-
unã cu Tiberiu Eremia, o antre-
prizã pentru construirea unor ob-
iective din beton armat.

În acest fel, reuºeºte sã con-
struiascã, în pofida tuturor scep-
ticilor, obiective de mari dimensi-
uni, printre care: clãdirea Parla-
mentului din Dealul Mitropoliei;
hotelul Athenee Palace; Cazinoul
din Constanþa; numeroase poduri
în Bucureºti ºi în þarã. Poate cea
mai spectaculoasã dintre realizã-
rile sale în acest domeniu este con-
strucþia, chiar ºi cu opoziþia fos-
tului sãu profesor, marele Anghel
Saligny, a unei moschei a cãrei
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cupolã din beton ar-
mat, în pânzã subþi-
re, cu o deschidere de
8 metri - cea mai
mare deschidere re-
alizatã pânã atunci
din beton armat. Da-
toritã acestor reali-
zãri, capãtã ºi recu-
noaºtere internaþiona-
lã, ca unul din pioni-
erii introducerii beto-
nului armat în con-
strucþii.

Din cauza tuturor
obstacolelor întâm-
pinate ºi a lipsei de
sprijin din partea gu-
vernelor vremii,
Gogu Constantines-
cu decide sã-ºi con-
tinue activitatea în
afara hotarelor, sta-
bilindu-se în Anglia,

în anul 1910. Aici descoperã te-
oria sonicitãþii ºi realizeazã pri-
mele maºini sonice.

În 1913 pleacã în America,
unde îl întâlneºte pe Edison. Nici
aici ideile sale nu sunt primite cu
entuziasm, fiind considerate ne-
realiste, motiv pentru care revine
în Anglia, unde, în sfârºit, gãseº-
te receptivitate faþã de posibilita-
tea aplicãrii invenþiilor sale în do-
meniul militar, deþinând, între
1914 ºi 1918 funcþia de consilier
al Amiralitãþii Britanice; totodatã,
dobândeºte ºi cetãþenia englezã.
Reuºeºte, în acest fel, sã imple-
menteze pe avioanele de vânãtoa-
re britanice sistemul ”Constanti-
nescu Control Gear”, care în-
seamnã, de fapt, tragerea sincro-
nizatã cu mitraliera printre palele
elicei de avion (pânã la 2400 de
gloanþe pe minut), tocmai prin
aplicarea principiului sonicitãþii.
Aplicarea acestei invenþii permite
aliaþilor sã dobândescã, în primul
rãzboi mondial, supremaþia în aer
asupra puterilor centrale. Dupã
scrierile Amiralitãþii Britanice,
datoritã acestei invenþii, pri-
mul rãzboi mondial s-a scurtat
cu circa un an de zile.

La 29 martie 1920, ”The Ti-
mes” publica: “Vice Mareºalul
Sir John Maitland a prezidat sâm-
bãtã o prelegere a domnului
Gogu CONSTANTINESCU în

Sonicitate (transmiterea puterii
prin vibraþii), datã la Politeh-
nicã, sub auspiciile unei serii de
prelegeri pentru profesori ai Con-
siliului Þinutului Londrei. Sir
John Maitland a spus cã datori-
tã d-lui CONSTANTINESCU ºi
dispozitivului de tragere pe care
l-a inventat, noi am deþinut su-
premaþia peste germani în aer,
aºa cum am fãcut-o”.

În 1919 revine în þarã, fiind pri-
mit cu simpatie ºi ales membru
de onoare al Academiei Române.
Înfiinþeazã societatea Sonica ºi se
reîntoarce în Anglia, unde conti-
nuã sã realizeze noi invenþii. În
1939 este, din nou, cooptat de
amiralitatea englezã, fiind activ
pânã la rãzboi, când se retrage,
definitiv, la casa sa din Oxen Hou-
se, unde îºi continuã activitãþile
de cercetare ºi invenþie.

Cea mai importantã descoperi-
re a sa, dupã primul rãzboi mon-
dial, este convertizorul sonic
(”Convertorul Gogu Constanti-
nescu”), acesta fiind, de fapt, pri-
ma cutie de viteze automatã pen-
tru automobile ºi locomotive, fãrã
ambreiaj ºi roþi dinþate, bazatã pe
efectul inerþial al maselor în miº-
care, invenþie menþionatã în pes-
te 200 de publicaþii, la nivel inter-
naþional.

În 1961, la vârsta de 80 de ani,
Gogu Constantinescu, viziteazã
România, la invitaþia prezidiului
Academiei Române, fiind impre-
sionat de realizãrile tehnice post-
belice ºi caracterizând dezvolta-
rea economicã a României din acea
perioadã, ca ”explozivã”. În scur-
ta perioadã de ºedere în þarã (8
septembrie- 8 octombrie 1961), i
se decerneazã diploma de Doctor
Honoris Causa de cãtre Institutul
Politehnic din Bucureºti, fosta
ªcoalã Naþionalã de Poduri ºi
ªosele, unde absolvise studiile
universitare.

Pe 8 octombrie 1963, revine în
România, participã la o emisiune
televizatã, ºi face o vizitã la Co-
mitetul de Stat al Apelor, unde este
primit de preºedintele Gheorghe
Hossu ºi cercetãtori de vazã ai In-
stitului, printre care Prof. Dr. Ing.
Dumitru Cioc ºi Dr. Ing. Alexan-
dru Mãruþã. În aceastã vizitã a
fost însoþit de Acad. Matei Mari-

nescu, Dr. Ing. Dimitrie Leonida,
Dr. Ing. Sorin Dumitrescu ºi Dr.
Ing. Ion ªte. Basgan.Urmeazã vi-
zita la Institutul de Studii ºi Cer-
cetãri Hodrotehnice (ISCH), unde
inventatorul Ion ªte. Basgan pre-
zintã una din cele mai spectacu-
loase invenþii care foloseau teoria
sonicitãþii, respectiv forajul so-
nic. Acesta înlocuieºte procedee
clasice de foraj cu masã rotativã
cu forajul rotativ-percutant.Fora-
jul sonic, inventat între 1930-
1934, a avut un rol major în pro-
gresul societãþii omeneºti, permi-
þând, în premierã, transmiterea
energiei sonice de la suprafaþã la
sapa de forare, prin oscilaþii ver-
ticale, sãpând, astfel, gãuri per-
fect verticale, fãrã deviaþii.

La ISCH i s-a prezentat ilus-
trului vizitator, de cãtre Dr. Ing.
Alexandru Dan Mãruþã, ultima re-
alizare a institutului, pompa so-
nicã, aceasta funcþionând pe
principiul ejecþiei sonice, o altã
aplicaþie a teoriei sonicitãþii.

Lui Gogu Constantinescu i se
atribuie peste 317 brevete de in-
venþie, patentate în SUA, Dane-
marca, Elveþia, Austria, Germa-
nia, Marea Britanie, Franþa, Ro-
mânia, etc., un calcul facil ducând
la concluzia cã, de la prima sa in-
venþie (1907) pânã la trecerea în
nefiinþã (1965), a realizat, în me-
die, un brevet la fiecare 4 luni.

Ca o recunoaºtere timpurie a
meritelor sale ca om de ºtiinþã,
ediþia din 16 ianuarie 1926 a re-
vistei The Graphic, îl include în-
tre cei 17 mari oameni de ºtiinþã
ai lumii din perioada 1900 ºi 1925,
alãturi de  alþi pionieri pe calea
progresului (”Leaders in the
March of Progress”), printre care:
Albert Einstein, Lord Kelvin, Gra-
ham Bell, Thomas Alva Edison,
Guglielmo Marconi, Marie Curie.

Pionierii pe calea progresului:
de la stânga la dreapta ºi de sus
în jos: A. Einstein, Lord Kelvin,
G. Bell, T. Edison, J. Lister, O.
Lodge, G. Constantinescu, G.
Marconi, Ch. Parsons, J.  J.
Thompson, J. Dewar, W. Ram-
say, D. Wright, D. Ross, M. Cu-
rie, E. Rutherford, J. Larmor.
Dintre realizãrile de geniu ale
lui G. Constantinescu:

· a promovat la un nivel per-
formant utilizarea betonului armat;

· a inventat asfaltul;
· a elaborat teoria sonicitã-

þii, fundamentând teoretic, realiza-
rea, între altele, a forajului sonic;

· a construit cel mai perfor-
mant sistem de sincronizare a tra-
gerii la avioanele militare- prin-
tre palele elicelor în miºcare;

· a realizat primul tun sonic;
· a proiectat ºi construit

convertorul Gheorghe Constan-
tinescu- prima cutie de viteze au-
tomatã;

· a gândit primul hidrogli-
sor, materializat în anii 70, de
cãtre ruºi;

· a demonstrat efectul ter-
mic al sonicitãþii, prin realizarea
primului calorifer sonic;

· a inventat injectorul de
combustibil, devenit, ulterior, in-
jectorul Bosch;

· a inventat tunul silenþios;
· a realizat motorul sonic

trifazat de avion.
Distincþii:

- membru corespondent
(1920), titular (1963) ºi de onoa-
re (1965) al Academiei Române;

- membru de onoare al Socie-
tãþii Inginerilor Civili din Londra;

- medalia de aur pentru con-
ferinþa A Hundred Years of De-
velopment in Mechanical Engi-
neering (1954);

- medalia prezidenþialã de aur
pentru articolul Sonics(1959).

Opera:
o Elemente din teoria aplica-

þiunilor cimentului armat. Rezer-
voare de apã.

Conferinþã (1906);
o Theory of Sonics (Lon-

don, 1918);
o Teoria sonicitãþii, vol. I

(trad. din lb. englezã, 1922);
o Studiu asupra betonului

armat, Calculul unui arc de 14 m
deschidere, Sonicitatea - în Bul.
Soc. Pol., 1904, 1905;

o altearticole în An. Acad.
Rom., Journal of the Royal So-
ciety of Arts-Londra (1926);

o O nouã metodã pentru cal-
culul transmisiei de putere prin
fluide, în St. cerc. mec. apl.,
XIII, 5, 1061-1072 (1962) etc.

Prin personalitatea ºi meritele
ºtiinþifice incontestabile ale lui
George (Gogu) Constantinescu,
Craiova aºeazã României în rân-
dul þãrilor care au furnizat ome-
nirii genii ale progresului.

MIHAELA PÎRVU

Surse: Prof. Dr. Ioan Pop,
Gogu Constantinescu

Conf. Univ. Dr. Gabriel I.
NÃSTASE, George (Gogu) Cos-
tantinescu, creatorul ºtiineþi so-
nicitãþii, în ”Orizont Cultural
XXI”, anul I, nr. 2, martie 2012

Wikipedia
Site-ul Bibliotecii Judeþene

Aman - Mari personalitãþi doljene
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Sãrbãtoarea de Hanuka a înce-
put cu un moment special oferit
de cunoscutul actor craiovean,
Emil Boroghinã, care a recitat un
fragment din „Cântarea Cântãri-
lor”, un spectacol pe care l-a pre-
zentat recent la Tel Aviv. Deºi nu
a avut o recuzitã ca pe o scenã de
teatru, vocea sa inconfundabilã a
impresionat audienþa odatã cu pri-
mul vers: „Mai tare decât moar-
tea e iubirea!”.

Au fost intonate apoi Imnurile
Naþionale ale României ºi Israelu-
lui, preºedintele comunitãþii evre-
ieºti din Craiova, Corneliu Sabe-
tay, subliniind originea româneas-
cã a Imnului Israelului care pro-

vine dintr-un cântec vechi ”Cu-
curuz cu frunza-n sus”. „Este o
zi specialã în care suntem onoraþi
de prezenþa unor personalitãþi, ra-
binul Rafael, cantorul ºef Adler ºi
ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.
Alãturi de noi se aflã comandan-
tul IPJ Dolj, Constantin Nicoles-
cu, fostul prefect Ilie ªtefan ºi
directorul programului Shake-
speare, Emil Boroghinã. Sunt pre-
zenþi profesori universitari, actori
ai Teatrului Naþional, distinºi in-

Sãrbãtoarea de Hanuka 5776  i-a adunat, miercuri seara,
pe membrii comunitãþii evreieºti la sinagoga din Craiova. În
acest an, bucuria a fost mare pentru toþi participanþii, lumâ-
nãrelele fiind aprinse de însuºi rabinul ºef, Rafael Shaffer,
care le-a fost alãturi, împãrtãºindu-le din gândurile sale.

Prim cantorul Iosif Adler a fost ºi el prezent la Craiova ºi a
încântat, cu vocea sa, întreaga asistenþã. O laturã aparte a
sãrbãtorii din acest an a fost datã de prezenþa ÎPS Irineu,

Mitropolitul Olteniei, care le-a vorbit membrilor comunitãþii
despre luminã ºi prietenie. Omul care a fãcut ca seara de

Hanuka sã fie una cu totul specialã este acad. dr. Corneliu
Sabetay, cel care a pus mult entuziasm la pregãtirea acestei

sãrbãtori, una cu o semnificaþie deosebitã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

gineri. Profesorul Silviu Iser, îm-
preunã cu soþia, a sosit cu avio-
nul tocmai din Australia”, le-a urat
bun venit tuturor oaspeþilor gaz-
da, profesorul Corneliu Sabetay.

Corneliu Sabetay:
„Important este
miracolul care

a apãrut”
Corneliu Sabetay le-a vorbit

membrilor comunitãþii, dar ºi invi-
taþilor, despre importanþa acestei
sãrbãtori. „Este o searã de sãrbã-
toare, o searã în care trebuie sã
înþelegem care este semnificaþia

acestei sãrbãtori. Toate sãrbãtori-
le iudaice nu vin sã proslãveascã
un eveniment militar, pentru cã aici
este vorba de victoria Macabeilor.
Important pentru iudei nu este vic-
toria militarã, ci miracolul care a
apãrut. S-a gãsit un ulcior cu ulei
sfinþit care putea sã ardã câteva
ore, dar a ars 8 zile. Aceasta este
sãrbãtoarea de Hanuka, sãrbãtoa-
rea lumânãrelelor care se aprind
timp de 8 zile (n.r. – miercuri sea-
ra s-a aprins cea de-a patra lumâ-

nare) pentru a simboliza faptul cã
lumina a învins întunericul”.

Rabinul Shaffer:
„În sufletul

fiecãruia se aflã un
ulcior cu ulei sfânt”

Rabinul ºef Rafael Shaffer a fost
cel care a aprins lumânãrelele de
Hanuka, apoi prim cantorul Iosif
Adler a interpretat mai multe cân-
tece religioase.

„Mã bucur cã suntem împreu-
nã. Sãrbãtorim, de fapt, o victorie
militarã ºi avem de învãþat cum o
sãrbãtorim: fãrã nici o urmã de
armã, uniformã sau însemn mili-
tar, cu cu aceastã lumânãricã cu
care aprindem hanukiile. Sãrbãto-
rim motivul pentru care am luptat,
de a ne pãstra lumina.  Dar cea
mai importantã învãþãturã de Ha-
nuka este alta. Dacã omul se strã-
duieºte peste puteri, atunci este
vrednic sã i se facã un miracol.
Deci sã facem tot ce putem, tot
ce ne stã în putinþã ºi atunci avem
parte de miracole în viaþa noastrã.
sã avem aceastã îndrãznealã de a
începe ceva, de a acþiona, iar când
reuºim sã nu ne luãm noi meritul,
sã fim modeºti. ªi mai este ceva.
De ce aprindem aceastã lumâna-
re? Ulciorul este o metaforã. În
sufletul fiecãruia se aflã câte un
ulcior cu ulei sfânt, care este aco-
perit cu cenuºã, dar el existã, scân-
teia este vie. Lumina trage la lumi-
nã ºi sã ne folosim de sãrbãtoarea
de Hanuka pentru a o gãsi în fie-
care dintre noi”, au fost cuvintele
rabinului Rafael Shaffer.

ÎPS Irineu:
”Prietenia

este cel mai sfânt
sentiment”

O prezenþã îmbrãþiºatã cu cãl-
durã de membrii comunitãþi a fost

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei,
care s-a aflat la prima participare
în sinagogã, de sãrbãtoarea Ha-
nuka. „Mã onoreazã sã fiu aici.
Este o sãrbãtoare a biruinþei ºi a
luminii, biruinþa luminii împotriva
întunericului. Biruinþa este legatã
de luminã care efectiv aratã ce
este în noi. Se spune cã dacã nu
am avea ceva din soare nu l-am
putea vedea niciodatã. Lumina
este ceva în interiorul nostru, lu-
mina este strãlucirea a ceea ce noi
vrem sã fie în viaþa noastrã. Pen-
tru noi, Biserica Ortodoxã Româ-

nã, Macabeii sunt sfinþi pentru cã
lumina este legatã de sfinþenie.
Lumina este prietenie pentru cã
prietenia este cel mai sfânt senti-
ment pe care îl avem unii pentru
alþii”, a fost mesajul de prietenie
pe care Mitropolitul Olteniei l-a
îndreptat spre toþi membrii comu-
nitãþii evreieºti.

Sãrbãtoarea de Hanuka nu se
putea încheia fãrã cadourile ofe-
rite copiilor ºi o masã îmbelºuga-
tã de pe care nu au lipsit gogoºile
cu ciocolatã ºi dulceaþã, tradiþio-
nale pentru acestã zi.
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Potrivit unui comunicat al ministerului,
la evenimentul care are loc de la ora 12.00,
la sediul Bibliotecii Naþionale a României,
vor lua parte ministrul Culturii, Vlad Ale-
xandrescu, Steve Green, preºedintele juriu-
lui de experþi care evalueazã candidaturile
oraºelor, precum ºi reprezentantul Comisiei
Europene.

Juriul european va invita oraºele prese-
lectate sã-ºi revizuiascã ºi sã-ºi completeze
candidaturile pentru etapa de selecþie, pre-
conizatã a se desfãºura în perioada august-
septembrie 2016. În urma analizãrii documen-

Ministerul Culturii, în calitate de organizator principal al competiþiei Capitalã
Europeanã a Culturii 2021, va anunþa astãzi, într-o conferinþã de presã, lista scur-

tã a oraºelor preselectate pentru obþinerea acestui titlu.

taþiei depuse, au fost acceptate candidaturi-
le oraºelor Alba Iulia, Arad, Bacãu, Baia
Mare, Braºov, Brãila, Bucureºti, Cluj-Napo-
ca, Craiova, Iaºi, Sfântu Gheorghe, Suceava,
Timiºoara, Târgu Mureº.

O nouã etapã decisivã a competiþiei Capi-
talã Europeanã a Culturii 2021 s-a derulat în
perioada 7-10 decembrie, prin audierea de
cãtre experþii Comisiei Europene a celor 14
candidaþi înscriºi în cursa pentru obþinerea
acestui titlu. Conform instrucþiunilor primite
din partea instituþiilor europene, audierile
oraºelor nu au fost deschise publicului.

Membrii juriului au fost numiþi de Comi-
sia Europeanã, Parlamentul European, Con-
siliul Uniunii Europene ºi Comitetul Regiu-
nilor. Ministerul Culturii a numit, de aseme-
nea, doi experþi naþionali, în consultare cu
Comisia Europeanã ºi în urma validãrii ofi-
ciale a acesteia din urmã. Cei doisprezece
experþi care vor evalua candidaturile oraºe-
lor sunt Sylvia Amann, Cristina Farinha, Ul-
rich Fuchs, Steve Green, Valentina Iancu,
Jordi Pardo, Anton Rombouts, Aiva Rozen-
berga, Pauli Sivonen, Raluca Velisar, Agnies-
ka Wlazel, Suzana Zlic Fiser.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din
Craiova organizeazã o nouã întâlnire din cadrul
proiectului „Prãvãlia culturalã îþi dã rendez-vous
la Tradem!”: marþi, 15 decembrie, de la ora 19.00, în
Salonul Medieval. «Este aºteptat oricine doreºte sã
spunã o poveste de Crãciun sau una de iarnã, sã îºi
aminteascã farmecul împodobirii bradului ºi al
mersului la colindat, sã reînvie feeria nopþii dintre
ani, sã împãrtãºeascã întâmplãri din vacanþe
înzãpezite ori doar sã asculte poveºtile altora»,
menþioneazã organizatorii evenimentului.  Modera-
tor: Cornel Mihai Ungureanu. Intrarea este liberã.

Întâlnirile de la tejgheaua revistei on-line
„Prãvãlia culturalã” nu mai sunt doar virtuale,

Iniþiativa dezvoltãrii acestei platforme
a pornit de la constatarea unui decalaj
între infrastructura informaþionalã ºi evo-
luþiile petrecute în ultima decadã atât în
industria editorialã, cât ºi în sfera artisti-
cã, informeazã site-ul icr.ro.

Portalul, deschis cãtre toate zonele
creative, va facilita accesul utilizatorilor
la viaþa culturalã din România, precum ºi
la aceea a comunitãþilor româneºti din
afara þãrii. Site-ul va include, alãturi de
promovarea cãrþilor ºi evenimentelor cul-
turale, un muzeu virtual al patrimoniului
personal, cu fotografii ºi documente, cu
precãdere al comunitãþilor de români din
strãinãtate. Un modul special, Symbio le
va permite, de asemenea, utilizatorilor sã
contribuie cu date inedite, documente ºi
imagini legate de tematica volumelor ºi a
evenimentelor prezentate.

Un alt scop al portalului este
formarea unui spaþiu virtual po-
trivit care sã comercializeze pro-
ducþia de carte, bilete la specta-
cole din þarã ºi strãinãtate în care
sunt implicaþi artiºti români, sã
prezinte ofertele de turism cu
scop cultural, precum ºi sã evi-
denþieze evenimentele organiza-
te de ICR ºi alte instituþii din Ro-

„Prãvãl ia  cul tura lã” te  inv i tã la  TRADEM
sã spui  sau sã ascul þ i  poveºt i  de Crãciun

Institutul Cultural Român pregãteºte
Portalul Cultural al României

Institutul Cultural Român (ICR) pregãteºte Portalul Cultural al României,
un proiect care îºi propune sã punã la dispoziþia publicului ºi a editorilor o

platformã online interactivã cuprinzãtoare, care sã centralizeze informaþiile
despre apariþiile editoriale ºi despre ofertele din zona culturalã.

De la regizorul „#Selfie”, cel mai de succes
film românesc al anului 2014, vine în iarna
aceasta pe ecrane „Poveste de dragoste”, un

Primul love story românesc, „Poveste de dragoste”,
ruleazã la cinema Patria din Craiova

Dragoº Bucur ºi Raluca Aprodu pot fi vãzuþi de astãzi, la cinema-
tograful „Patria” din Craiova, în „Poveste de dragoste”, cel mai
recent film al Cristinei Iacob. Filmatã în urmã cu doi ani la Braºov,
acþiunea se petrece în preajma sãrbãtorilor de iarnã, iar oraºul nu
a fost ales întâmplãtor: „Transmite atmosfera de sãrbãtori”, spune
regizorul Cristina Iacob, care semneazã ºi scenariul, împreunã cu

Dan Chiriac. „Poveste de dragoste” a rulat în premierã internaþio-
nalã în cadrul Festivalului Filmului de Dragoste de la Mons, unde a
fost selectat în competiþia internaþionalã. De asemenea, lungmetra-
jul a fost selectat la Festivalul Internaþional de Film de la Montre-
al ºi în cadrul celei de-a 20-a ediþii a Festivalului Internaþional de
Film Portobello.

love story autentic. «Filmul, a cãrui acþiune se
petrece în perioada Crãciunului, îi are în rolu-
rile principale pe frumoasa actriþã Raluca Apro-
du, alãturi de un Dragoº Bucur diferit de ce
am vãzut pânã acum pe marile ecrane: Sebas-
tian, personajul interpretat de îndrãgitul ac-
tor, este un tânãr frumos, talentat, cu pasiune
pentru muzicã ºi vioarã. Muzica este compu-
sã de Smiley ºi HaHaHa Production», preci-
zeazã promotorii peliculei.

Potrivit sinopsisului, «într-un oraº vechi
ºi fermecãtor din Transilvania, Sebastian ºi
Aprilia încep o frumoasã poveste de dragos-
te.  Doar cã nu e atât de simplu cum pare.
Aflatã în aria de influenþã a trei bãrbaþi cu
personalitãþi puternice, Aprilia este nevoitã
sã gãseascã echilibrul între viaþa de adult ºi
alegerile unei inimi de copilã.  E vremea Crã-

ciunului ºi viaþa îi rezervã acestei tinere fru-
moase ºi talentate doar cadourile pe care este
suficient de puternicã sã le primeascã. Dra-
gostea învinge întotdeauna, sau nu?».

Cunoscut ºi respectat regizor de teatru,
Alexandru Darie îi interpreteazã pe Paul, un
regizor viclean ºi versatil, care are ca scop
distrugerea carierei Apriliei (Raluca Aprodu)
ºi, implicit, distrugerea relaþiei pe care aceas-
ta o are cu Sebastian. În alte roluri îi veþi
regãsi pe Vlad Zamfirescu, cunoscut publi-
cului din România pentru rolurile sale din te-
atru (în prezent joacã în peste 20 de piese în
Bucureºti ºi în þarã), televiziune („În deri-
vã”, HBO) ºi cinematografie („Italiencele”,
„Restul e tãcere” etc.), Gabriela Popescu
(„Minte-mã frumos”, „Cuscrii”), Mimi Brã-
nescu („Moartea domnului Lãzãrescu”,

„Boogie”, „Marþi, dupã Crãciun”, „Pozi-
þia copilului”), Mirela Opriºor („Hârtia va
fi albastrã”, „Marþi, dupã Crãciun”, „Aca-
sã la tata”), Ionuþ Bora („Un etaj mai jos”),
Patricia Posluºnic. În rolurile secundare apar
George Vintilã, Cabral, Mihai Trãistariu, Ali-
na Chivulescu, Jojo, Mihai Albu.

„Poveste de dragoste” a avut parte de o
echipã de excepþie. Imaginea îi aparþine lui
Viorel Sergovici, scenografia este semnatã de
Cãlin Papurã, iar costumele de Doina Levin-
tza. Montajul a fost realizat de Ovidiu Vãca-
ru ºi Cãtãlin Cristuþiu, iar muzica originalã
aparþine HaHaHa Production. Sunet –  Dra-
goº Stanomir, mixaj – Cristinel ªirli (Creative
Sound). „Poveste de dragoste” este produs
de MediaPro Entertainment ºi Zazu Film.
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mânia, în þarã ºi strãinãtate. În plus, se
doreºte consolidarea ofertei de material
didactic (manuale ºcolare, caiete preti-
pãrite, material paraºcolar) pe o singurã
platformã, crearea unei comunitãþi a ca-
drelor didactice din România în care se
pot discuta ºi face propuneri de îmbunã-
tãþire a materialelor didactice, promova-
rea diverselor iniþiative ºi proiecte des-
fãºurate de aceºtia.

Astfel, ICR lanseazã o consultare cu
privire la acest proiect. Propunerile edi-
torilor, distribuitorilor de carte ºi ale al-
tor actori din sfera culturii pe aceastã
temã sunt aºteptate pe adresa icr@ ic-
r.ro, pânã pe 15 ianuarie 2016. Premi-
sele ºi obiectivele proiectului sunt de-
taliate într-un document publicat pe
site-ul icr.ro.

cum se întâmpla
pânã acum, fiind
gãzduite lunar, din
august 2015,  de
Casa de Culturã
„Traian Demetres-
cu”, în cadrul
proiectului
„Prãvãlia
culturalã îþi dã
rendez-vous la
Tradem”.
„Prãvãlia
culturalã” (http:/
/pravaliacultura-
la.ro/) este o
revistã online
care apare în
fiecare lunã, pe
data de 8, ºi a cãrei apariþie a fost iniþiatã la
Craiova în anul 2006. Revista se aflã în prezent la
numãrul 65, recent lansat.

Pe rafturile ei ºi-au gãsit locul, de-a lungul
vremii, „mãrfuri” produse de nume cunoscute ale
spaþiului cultural românesc: Ana Blandiana, Dinu
Flãmând, Dumitru Þepeneag, Simona Popescu,
Gabriel Andreescu, Liviu Antonesei, Andrei Cornea,
ªerban Foarþã, Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu,
T.O. Bobe, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici,
Robert ªerban, Bogdan Suceavã, Horia Gârbea,
ªtefan Borbely, Irina Petraº, Daniel Vighi, Costi
Rogozanu, Dan Perjovschi ºi multe-multe altele.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Cât de mult s-a îndepãrtat Europa Unitã de
proiectul visat ºi gândit de cei câþiva strategi
ce-i conturau profilul încã din tranºeele dra-
matice ale ultimului Rãzboi Mondial este de-
acum o evidenþã. ªi încã una tristã confirma-
tã ºi verificatã ºi în depoziþiile celor care, în
Italia, ca ºi în Franþa (acolo unde s-a înfiripat
încã în rândul miºcãrilor de rezistenþã anti-
fascistã întâile idei despre o eventualã Europã
Unitã ca o soluþie posibilã de evitare în viitor a
unor conflicte infra-continentale de felul ca-
tastrofei ce se profila, la sfârºitul anilor trei-
zeci, ºi care avea sã se materializeze în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial.

Mãrturiile se regãsesc astãzi la tot pasul, iar
recentele acte teroriste de extracþie islamistã
n-au fãcut altceva decât sã indice, cu oroare,
tocmai limitele ºi slãbiciunile acelui proiect. În
fond, care au fost reproºurile reiterate cu pu-
tere în urma tragediilor petrecute nu doar la
Paris, ci ºi mai ales la frontierele sudice ale
continentului asaltate de sute de mii de refu-
giaþi cãrora puþinele opreliºti n-au fãcut altceva
decât sã sporeascã numãrul victimelor dispã-
rute în adâncul mãrilor? Mai întâi, lipsa de re-
acþie, îndeosebi la nivelul instituþiilor centrale
de la Bruxelles, apoi lentoarea unor minime
decizii, dar ºi acestea efectiv formale, mai de-
grabã discursive, culminând cu debandada din
octombrie generatã de insolita deschidere a

Europa – un proiect în disoluþie?Europa – un proiect în disoluþie?Europa – un proiect în disoluþie?Europa – un proiect în disoluþie?Europa – un proiect în disoluþie?

Oficiali de la Geneva au anun-
þat joi cã au ridicat nivelul aler-
tei ºi cautã patru suspecþi, iden-
tificaþi de cãtre autoritãþile fede-
rale elveþiene, în legãturã cu ata-
curile teroriste comise pe 13
noiembrie la Paris. “Poliþia din
Geneva a ridicat nivelul vigilen-
þei ºi a sporit numãrul de agenþi
de poliþie pe teren, în baza aces-
tei informaþii”, a anunþat Depar-
tamentul pentru Securitate al
Genevei într-un comunicat. Un
agent de securitate de la sediul
ONU în Geneva a declarat cã au-
toritãþile elveþiene cautã “patru
tipi” despre care crede cã se aflã
în zonã. Agenþi de securitate

Serbia ºi Uniunea

Europeanã încep

luni negocierile

de aderare
Comisarul european

pentru politica de vecinãta-
te ºi negocieri pentru
extindere, Johannes Hahn,
a anunþat, ieri, la Belgrad,
cã Uniunea Europeanã va
lansa negocierile de adera-
re cu Serbia luni, 14
decembrie.  “Lunea viitoa-
re, UE ºi Serbia vor deschi-
de primele douã capitole de
negocieri, capitolul 32
referitor la controlul
financiar ºi capitolul 35
privind normalizarea
relaþiilor dintre Belgrad ºi
Pristina”, a declarat Hahn
în plenul parlamentului
sârb. Uniunea Europeanã a
aprobat negocierile de
aderare în urmã cu aproa-
pe doi ani, însã a întârziat
începerea oficialã a nego-
cierilor pânã când Serbia a
fãcut paºi concreþi pe calea
normalizãrii relaþiilor cu
provincia sa separatistã
Kosovo. Comisia Europea-
nã a fãcut cunoscut într-
un raport publicat în
noiembrie cã Serbia a
fãcut progrese suficiente
pentru începerea negocieri-
lor de aderare la UE.
Serbia trebuie sã continue
procesul de normalizare a
relaþiilor cu Kosovo, refor-
marea sistemului sãu
judiciar, a administraþiei
publice ºi economiei, sã
lupte împotriva corupþiei ºi
discriminãrii ºi sã-ºi
consolideze libertatea de
expresie, a mai spus Hahn.
“Serbia are nevoie de
aceste reforme nu din
cauza Uniunii Europene, ci
pentru cã acestea au
potenþialul de a moderniza
Serbia ºi a aduce beneficii
populaþiei”, a mai spus el.
Serbia este cea mai mare
dintre þãrile apãrute dupã
destrãmarea Iugoslaviei.
Douã dintre fostele repu-
blici iugoslave, Slovenia ºi
Croaþia, sunt deja membre
ale UE. Negocierile de
aderare a Serbiei la UE,
împãrþite în 35 de capitole
pe diferite domenii, ar
urma sã dureze ani de zile.
Ultimul capitol, cu privire
la relaþiile cu Kosovo, este
unic în cazul Serbiei din
cauza relaþiilor sale cu
fosta provincie pe care
Belgradul refuzã sã o
recunoascã. De asemenea,
cinci dintre cele 28 de state
membre ale UE - Spania,
Grecia, Cipru, România ºi
Slovacia - nu recunosc
independenþa Kosovo.

graniþelor de cãtre Germania Angelei Merkel ºi,
desigur, de confuzia ce-a urmat. Reproºurile,
ca sã revenim la ele, au vizat, de partea pro-
europenilor, absenþa unei politici statale ori su-
pra-statale, dacã se vrea: o politicã externã in-
tegratã ºi bazatã pe un corp militar comun ºi
pe o legislaþie unificatã, ca de altfel toate in-
strumentele legislative specifice unei puteri sta-
tale pe deplin omogenizate. ªi asta în condiþiile
în care NATO, redusã în esenþa ei la niºte ob-
iective pe axa Vest-Est, adicã proiectatã aproa-
pe efectiv spre unicul inamic pãstrat din tradi-
þie care este Rusia, s-a cantonat doar la câteva
expediþii rãzboinice în Orientul Mijlociu cu re-
zultate mai curând catastrofale.

În acest context, proiectul Europei Comune
n-avea cum sã nu piardã teren în faþa miºcãri-
lor de extracþie naþionalistã, gen Frontul Naþio-
nal francez pe care Marie Le Pen a reuºit sã-l
propulseze la maximum de popularitate în re-
centele alegeri administrative. Sã ne mai mi-
rãm cã un astfel de succes e pe cale sã conta-
mineze toate celelalte miºcãri extremiste, naþi-
onaliste ºi xenofobe, risipite pe teritoriul între-
gului continent? Dovada - dovezile, fiindcã e
vorba de mai multe – nu lipseºte, cãci, deloc
accidental, în chiar ziua scrutinului francez,
aceeaºi Marie Le Pen saluta cu o „cãldurã frã-
þeascã” Liga Nordului din Italia ºi pe liderul
acesteia, Matteo Calvini, pe care îl vedea deja
ca un brav ºef de stat. Cât despre raporturile

acestor lideri ºi ale miºcãrilor lor anti-europene
cu Putin, acestea nici nu mai au nevoie de vre-
un camuflaj; admiraþia pentru autoritarul Þar
(greºit calificat „roºu”, fiindcã profilul sãu real
e de ºef de clan, un fel de Boss al unei reþele de
oligarhi administrând economia, finanþele ºi
resursele energetice ale unei þãri în derivã) fi-
ind fãþiºã ºi, încã la fel de grav, rãspânditã ºi în
rândul tot mai multor cetãþeni europeni debu-
solaþi de lipsa de orizont a UE.

Faptul cã deja unii politicieni, mai ales dintre
cei vechi, unii supravieþuitori ai cercului de ini-
þiatori ºi combatanþi pentru visul Europei Uni-
te, sunt ei înºiºi tot mai sceptici cu privire la
supravieþuirea proiectului european ar trebui sã
se constituie într-un puternic semnal de alar-
mã. Scepticismului lor li se adaugã, într-un ritm
la fel de alarmant, mase de oameni traversând
vechile  hotare naþionale ce nu se regãsesc în
macro-comunitatea transformatã într-un fel de
constituantã continuã, în care conflictele unor
interese de castã o distribuie pe axe de impor-
tanþã, cu câþiva ºefi rezervaþi deciziilor ºi cu
restul abandonaþi unei subordonãri mai mult ori
mai puþin tacite. Semnele unei disoluþii sunt mai
limpezi decât oricând, cãci discursurile trium-
faliste nu mai au impactul de altãdatã. Iar în-
trebarea dacã nu cumva o disoluþie în cauzã nu
va repeta pe cele ce-au condus, în istoria mile-
narã, la eºecul atâtor entitãþi imperiale devine
mai legitimã decât oricând.

Un poliþist turc ºi ºapte militanþi kurzi au murit
în regiunea de sud-est a Turciei, în confruntãri
care dureazã de patru zile. În oraºul Nusaybin,
din provincia Mardin, situatã în sud-estul Turciei,
de la frontiera cu Siria, au izbucnit confruntãri
între militanþii kurzi ºi forþele de securitate turce
în cursul zilei de duminicã. Cel puþin opt poliþiºti
turci au fost rãniþi în confruntãri. În regiunea de
sud-est a Turciei, au avut loc valuri de violenþã

Fostul preºedinte francez
Jacques Chirac, în vârstã de 83
de ani, a fost internat într-ul
spital din Paris, miercuri dupã-
amiazã, pentru cã “s-a simþit
slãbit în ultimele zile”, anunþã
fiica acestuia, care a precizat
cã starea sa “nu este îngrijorã-
toare”. Fiica fostului lider al
Franþei a anunþat cã Jacques
Chirac a fost internat pentru un
control de sãnãtate. Claude
Chirac a precizat cã starea ta-
tãlui sãu nu prezintã niciun
motiv de îngrijorare. “Simþin-
du-se slãbit în ultimele zile,
Jacques Chirac a fost spitali-
zat miercuri dupã-amiazã pen-
tru a i se face un control gene-
ral al stãrii de sãnãtate”, a de-

timp de luni întregi dupã ce un acord de încetare
a conflictului armat cu grupul radical Partidul
Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a ieºit din vi-
goare în luna iulie. Luna trecutã, militanþii kurzi au
refuzat un acord de pace, oferit dupã ce preºe-
dintele turc Recep Tayyip Erdogan ºi Partidul
Dreptãþii ºi Dezvoltãrii (AK) au câºtigat alegerile
electorale din noiembrie ºi au promis sã înlãture
PKK. În octombrie, aproximativ 100 de persoane

au murit în Ankara, într-un atentat terorist care a
vizat o manifestare prokurdã din apropierea gãrii
centrale, în care se solicita încetarea confruntãri-
lor ºi acordarea de drepturi egale kurzilor. Peste
40.000 de persoane au murit în confruntãrile din-
tre militaþii kurzi ºi forþele turce, izbucnite în 1984.
Kurzii, care reprezintã aproximativ un sfert din
populaþia Turciei, solicitã drepturi culturale ºi po-
litice egale cu restul cetãþenilor.

Opt morþi în sud-estul Turciei, în confruntãri între militanþii kurzi ºi forþele turce

Patru suspecþi de la atentatele
din Paris sunt cãutaþi în Elveþia

Fostul preºedinte francez Jacques Chirac,
internat într-un spital din Paris

ONU au fost postaþi - înarmaþi
cu mitraliere de tip PM5 - la
puncte de acces pentru automo-
bile în complexul tentacular, o
mãsurã neobiºnuitã. Operaþiuni
erau în desfãºuarere în vederea
“localizãrii ºi arestãrii acestor in-
divizi”, se aratã în comunicat.
Statul Islamic (SI) a revendicat
atacurile de pe 13 noiembrie de
la Paris, soldate cu 130 de morþi.
Ancheta s-a extins în mai multe
state europene, în care este cãu-
tat unul dintre presupuºii autori -
Salah Abdeslam - ºi dupã ce au-
toritãþile au descoperit cã alþii au
ajuns în Franþa dându-se drept
refugiaþi.

clarat fiica acestuia. “Va trebui
sã rãmânã în spital câteva zile.
Starea sa nu este îngrijorãtoa-
re”, a adãugat Claude Chirac.
Jacques Chirac, preºedinte al
Franþei  în  per ioada 1995-
2007, a fost spitalizat de mai
multe ori dupã ce a plecat de
la Palatul Elysee, ceea ce a ali-
mentat zvonurile despre starea
sa de sãnãtate. În decembrie
2013, a fost internat pentru
“o intervenþie renalã”, la spi-
talul La Pitie-Salpetriere, din
Paris. În februarie 2014, a su-
fer i t  o  “cr izã  v io len tã  de
gutã”, iar în septembrie 2005,
un accident vascular cerebral,
fiind tratat la spitalul de urgen-
þã din Val-de-Grace.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SC CONSTRUCÞII FEROVIA-

RE CRAIOVA SA cu sediul în Craio-
va, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A,
înregistratã la O.R.C. Dolj sub nr.
J16/2209/1991, CUI RO 2292068,
anunþã: VÂNZAREA prin licitaþie
publicã cu strigare a mijloacelor fixe
proprietate a societãþii: - Automa-
cara ROMAN, varianta 12215, cilin-
dree 10344 cm3 , putere maximã 158
kw, motorinã, nr axelor = 3, tracþiu-
ne spate. Licitaþia se va þine la se-
diul SC Construcþii Feroviare Cra-
iova SA din Craiova, str. Aleea I Ba-
riera Vâlcii nr. 28 A, în data de
16.12.2015 ora 11:00 ºi se va repeta
în fiecare luni din saptãmanã pânã
la vânzarea totalã a mijloacelor fixe.
Preþul de pornire a licitaþiei este con-
form CAIETULUI DE SARCINI în
Euro la cursul în lei, din ziua licita-
þiei, fãrã TVA. Condiþii de participa-
re la licitaþie: 1. Cumpãrarea caietu-
lui de sarcini în valoare de 100 lei
(exclusiv TVA); 2. Plata unei garan-
þii de participare la licitaþie la nivelul
sumei de 5.000 lei; 3. Plata taxei de
participare în sumã de 100 lei (ex-
clusiv TVA); Alte condiþii de partici-
pare la licitaþie sunt prezentate în
caietul de sarcini. Plata caietului de
sarcini ºi a taxei de participare la li-
citaþie, se poate face în numerar, la
casieria SC Construcþii Feroviare
Craiova SA sau în contul societãþii
RO89BTRL01701202473373XX
deschis la BANCA TRANSILVANIA
– Agenþia Craiova. Garanþia de par-
ticipare se achitã în numerar la se-
diul societãþii sau în contul SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA,
RO89BTRL01701202473373XX
deschis la BANCA TRANSILVANIA
– Agenþia Craiova. Documentele pe
baza cãrora se elibereazã caietul de
sarcini sunt: · dovada achitãrii taxei
de 100 lei, exclusiv TVA, în contul
societãþii; · buletin/carte de identi-

Anunþul tãu!
tate sau paºaport - pentru persoa-
nele fizice care se prezintã pentru
cumpãrarea Caietului de sarcini; ·
buletin/carte de identitate sau pa-
ºaport precum ºi documentul care
atestã calitatea de reprezentant le-
gal al societãþii interesate, în  situa-
þia în care acesta se prezintã pentru
cumpãrarea caietului de sarcini; ·
în situaþia în care investitorii se vor
prezenta prin împuternicit, acesta
va prezenta procurã specialã auten-
tificatã ºi buletin/carte de identitate
sau paºaport;. Pentru participarea
la licitaþie, ofertanþii vor depune la
sediul societãþii Construcþii Ferovia-
re Craiova SA în plic sigilat docu-
mentele de participare pânã în ziua
anterioarã þinerii licitaþiei, ora 15:00,
acest termen fiind termen de decã-
dere. Licitaþia se va desfãºura cu cel
puþin doi participanþi. În situaþia în
care se prezintã un singur investi-
tor, licitaþia se va transforma în ne-
gociere directã. Neprezentarea de
cãtre potenþialii cumpãrãtori a oricã-
ruia dintre documentele de partici-
pare conduce la excluderea acesto-
ra din procedura licitaþiei. Verificarea
ºi analizarea documentelor de parti-
cipare la licitaþie se va face în ziua
licitaþiei, iar la ora 10:00 în aceeaºi data
se va afiºa la sediul SC Construcþii
Feroviare Craiova SA lista ofertanþi-
lor acceptaþi. Caietul de sarcini se
poate  procura de cei interesaþi de la
sediul societãþii SC Construcþii Fe-
roviare Craiova SA, str. Aleea I Barie-
ra Vâlcii nr. 28 A, începând cu data
publicãrii anunþului de vânzare. Cei
interesaþi pot solicita detalii la sediul
SC Construcþii Feroviare Craiova SA,
str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A, tel/
fax 0251419161, e-mail constructii_-
feroviare@yahoo.com, începand cu
data publicãrii anunþului de vânza-
re; persoana de contact: dl. Camen
Sorin – tel. 0741/361918.

S.C. Eco Sud S.A.” titular al pro-
iectului ,,Evacuare ape epurate în re-
ceptorul natural rãul Jiu din cadrul-
depozitului ecologic Mofleni pentru
deºeuri solide ºi industrial asimila-
bile, Mofleni, Craiova, Judeþul Dol-
j”anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, încadrulprocedurilor de evalua-
re a impactuluiasupramediuluiºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul
,,Evacuare ape epurate in recepto-
rul natural rãul Jiu din cadruldepo-
zitului ecologic Mofleni pentru de-
ºeuri solide ºi industrial asimilabile,
Mofleni, Craiova, Judeþul Dolj”, pro-
pus a fi amplasat în localitatea Mo-
fleni, extravilanul municipiului Cra-
iova, judeþul Dolj: proiectul nu se
supune evaluarii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediu Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între orele
0800–1630 ºi vineri între orele 0800-
1400precum ºi la urmãtoarea adre-
sa de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.

S.C.EUROGENETIC S.R.L., cu
sediul în Balº, jud.Olt, anunþã orga-
nizarea unei competiþii în vederea
atribuirii unui proiect de cercetare
cu tema: „Analiza stãrii de sãnãtate
a personalului implicat în vânzarea
ºi distribuþia produselor petroliere”.
Depunerea proiectelor se va face
pânã la data de 14.12.2015, ora 12.00,
la sediul societãþii din Calea Bucu-
reºti, nr. 135, com. Pieleºti, jud. Dolj.
Afiºarea rezultatelor va avea loc în
data de 15.12.2015, ora 12.00.
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Anunþul tãu!
Primãria Dãneºti intenþionea-

zã sã depunã documentaþiile pen-
tru obþinerea Avizului de Gospo-
dãrire a Apelor la obiectivul- Ex-
tindere reþea de alimentare cu apã
în comuna Dãneºti sat Dãneºti. Do-
cumentaþia se gãseºte la Primãria
Dãneºti pânã la data de 14.12.2015.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare S.C. CASA
NOASTRÃ S.A. anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul “proiectul “Con-
struire halã producþie accesorii“
propus a fi amplasat în comuna,
Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr.
113, jud. Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de pe internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 19.12.2015.

COMUNA  VÂRTOP, anunþã
elaborarea  primei  versiuni  pen-
tru  ACTUALIZAREA PLANULUI
URBANISTIC  GENERAL – CO-
MUNA VÂRTOP - JUDEÞUL DOLJ
ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la
sediul  Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova,  judeþul Dolj, la sediul
titularului,  Primãria Vârtop, cu se-
diul  în satul Vârtop, comuna Vâr-
top, Judeþul Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la publica-
rea anunþului.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

Consilul Director al ASOCIAÞIEI
CRESCÃTORILOR DE BOVINE OVI-
NE ªI CAPRINE DIN JUDEÞUL DOLJ
convoacã la data de 18.12.2015, Adu-
narea Generalã Ordinarã a asocia-
þiei pentru ora 10.00, la sediul aso-
ciaþiei din comuna Coþofenii din Dos,
sat Mihãiþa, str. Dan Defleury, nr. 80,
judeþul Dolj. ªedinþa va avea loc pe
ordinea de zi urmãtoarele puncte: 1.
Raport de activitate al comitetului
director pe anul 2015; 2. Alte mãsuri
organizatorice; 3. Probleme diverse.
Se va comunica prin sfiºare la se-
diul asociaþiei ºi într-un ziar local.
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CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4
ore pe zi. Telefon:
0765/546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 5 came-
re,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu - Dolj.
Telefon:
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0766/
689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren Ne-
goieºti 2,5 ha, casã
cu dependinþe, vie -
3000 m, fântânã,
porþi de fier la asfalt
central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/
780.550.

Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, benzi-
nã ºi GPL. Telefon:
0755/010.320.
Superîntreþinutã, dis-
tribuþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mixer cofetãrie
( PLANETARIA) 3
funcþii marcã Germa-
nã. Telefon: 0752/
236.667.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/803.490 dupã
ora 15.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.

Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
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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, 11 decembrie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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 frigider ARC-
TIC (patru sertare la
congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei / Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14,
125 lei bucata. Tele-
fon: 0720/880.474.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, ºubã îm-
blãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
ÎNCHIRIERI OFERTE

S. C. AMARADIA
SERVICII CLINI-
CE SRL: închiria-
zã spaþii pentru
sedii de firme. In-
formaþii la telefon:
0351/808.917.
Închiriez una came-
rã la bloc la 2 fete sa-
lariate cu posibilitãþi
de platã a utilitãþilor -
zona Materna. Tele-
fon: 0726/497.404.
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875

Închiriez apartament
patru camere nemo-
bilat, ultracentral
(Universitate), 100
mp pentru birouri sau
locuit. Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/
962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc
cãsãtorie – priete-
nie doamnã 55-62
ani, nefumãtoare,
singurã, modestã,
plãcutã. Telefon:
0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte
profitabil. Telefon:
0723/684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii craioveni au con-
tabilizat, miercuri searã, a noua
victorie din tot atâtea etape dis-
putate din Divizia A1, victimã
cãzându-le, cu aceastã ocazie,
echipa ce îi urma la ºefie, AS
VC Caransebeº. Pe propriul
parchet de la Polivalentã, SCM
U s-a impus cu un categoric 3-
0, la capãtul unui joc pe care l-
a controlat în totalitate. Pe se-
turi, scorul a fost 25-18, 25-18,
respectiv 25-21.

ªi etapa viitoare alb-albaºtrii
vor susþine o partidã cu urmã-
toarea clasatã, poziþie pe care a
sãltat Explorãri Baia Mare, în-
vingãtoare cu acelaºi rezultat în
faþa Tricolorului Ploieºti. Der-
by-ul cu maramureºenii va fi tot
în Bãnie, mâine, de la ora 17:30.

Dupã meciul contra Caranse-
beºului, tehnicianul Dan Pascu

SCM U îºi continuã marºul triumfalSCM U îºi continuã marºul triumfalSCM U îºi continuã marºul triumfalSCM U îºi continuã marºul triumfalSCM U îºi continuã marºul triumfal
Pascu: “Am o echipã care vrea sã facã performanþã anul acesta”

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 9-A
SCM U CRAIOVA – AS VC Caransebeº 3-0, Dinamo Bucureºti –

Unirea Dej 2-3, Piatra Neamþ – CS “U” Cluj 0-3, Arcada Galaþi – Tomis
Constanþa 3-0, CSM Bucureºti – Municipal Zalãu 0-3, Explorãri Baia
Mare – Tricolorul Ploieºti 3-0.

1. CRAIOVA 24 7. Ploieºti 14
2. Baia Mare 20 8. CSM Buc. 10
3. Zalãu 19 9. Dej 9
4. Galaþi 18 10. Dinamo 7
5. Caransebeº 18 11. “U” Cluj 7
6. Constanþa 15 12. Piatra N. 1

a declarat: “Faptul cã la ora ac-
tualã echipa rezistã la acest ritm
infernal spune foarte multe cu
privire la dãruirea jucãtorilor, la
seriozitatea lor atât în pregãti-
re, cât ºi la refacere. Consider
cã am o echipã de bãieþi serioºi
care vor sã facã performanþã
anul acesta ºi îi felicit. Aveam
mare nevoie de-o victorie cu 3-

0 pentru cã sâmbãtã jucãm cu
Baia Mare. Va fi un joc greu,
un meci pe care trebuie sã-l tra-
tãm la fel de serios. Eu astãzi
(n.r. miercuri) le-am cerut ju-
cãtorilor sã joace la punct, sã
joace cât mai eficient, fazele sã
fie cât mai scurte ºi se pare cã
au înþeles mesajul meu, jucând
aºa cum trebuia. Am obþinut o

victorie cu o echipã periculoa-
sã, o echipã care are potenþial,
dar este adevãrat cã noi am pre-
gãtit foarte bine tactic jocul, am

ºtiut direcþiile lor de atac, am
ºtiut cum construiesc ºi nu le-
am dat nicio ºansã”, a spus teh-
nicianul Craiovei.

Fãrã altã variantã decât cea a
victoriei, în cazul lui Arsenal
chiar la douã goluri – sau ºi la
unul însã cu condiþia sã puncteze
de minim trei ori, Chelsea ºi
rivala sa londonezã au gestionat
cu succes situaþia ºi au pus mâna
pe biletele pentru optimile de
finalã, dupã ce au dispus de FC
Porto, scor 2-0 pe “Stamford

LIGA CAMPIONILOR

Chelsea ºi Arsenal îºi respectã
blazonul ºi avanseazã în “optimi”

Rezultatele complete înregistrare miercuri

Locurile 1-2 – optimile Champions League, locurile 3 – ºaispre-
zecimile Europa League.

Iatã ºi echipele le calificate din grupele A-D, în care s-a jucat marþi
Liga Campionilor: Real Madrid, Paris SG / Wolfsburg, PSV

Eindhoven / Atletico Madrid, Benfica / Manchester City, Juventus.
Liga Europa: ªahtior, Manchester United, Galatasaray, Sevilla.

GRUPA E: Leverkusen – Bar-
celona 1-1 (Chicharito Hernandez
23 / Messi 20), AS Roma – BATE
Borisov 0-0.

Clasament: 1. Barcelona 14p,
2. Roma 6p, 3. Leverkusen 6p, 4.
BATE 5p.

GRUPA F: Dinamo Zagreb –
Bayern Munchen 0-2 (Lewandow-
ski 61, 64), Olympiacos Pireu –
Arsenal 0-3 (Giroud 29, 49, 67).

Clasament: 1. Bayern 15p, 2.
Arsenal 9p, 3. Olympiakos 9p, 4.
Zagreb 3p.

GRUPA G: Chelsea  – FC Porto
2-0 (Marcano 12 aut., Willian 52),
Dinamo Kiev  – Maccabi Tel Aviv
1-0 (Garmash 16).

Clasament: 1. Chelsea 13p, 2.
Kiev 11p, 3. Porto 10p, 4. Mac-
cabi 0p.

GRUPA H: KAA Gent – Zenit
St. Petersburg 2-1 (Depoitre 18,
Milicevic 78 / Dzyuba 65), Valen-
cia – Lyon 0-2 (Cornet 37, Laca-
zette 76).

Clasament: 1. Zenit 15p, 2. Gent
10p, 3. Valencia 6p, 4. Lyon 4p.

Bridge”, ºi de Olympiacos, 3-0 la
Pireu.

Albaºtrii ºi-au vãzut mult
facilitatã misiunea încã din
minutul 12, cân Ivan Marcano a
înscris în propria poartã. Liniºtea
lui Jose Mourinho, care astfel ºi-
a eliminat fosta echipã, a fost
asiguratã de brazilianul Willian,
cu o reuºitã cãzutã în startul

pãrþii secunde (52).
În Grecia, Olivier Giroud (foto)

ºi-a luat vestea de salvator al
“tunarilor”, intrenaþional francez
reuºind performanþa de a înscrie
toate golurile trupei lui Arsene
Wenger. Hatrrick-ul a fost realizat
în minutele 29, 49 ºi 67.

Altfel, Gent ºi-a trecut în cont
o performanþã excepþionalã, fiind
prima echipã din Belgia, dupã
mulþi ani, care ajunge în Top 16.
Campioana din Pro League a
învins cu 2-1 liderul cu punctaj
maxim Zenit, însã ar fi mers în
“optimi” ºi dacã pierdea, în
contextul în care Valencia
Valencia a cedat (0-2), pe
“Mestalla”, în faþa lui Lyon. În
tot acest timp, Roma devansa pe
Leverkusen la “directe”, dupã ce
ambele au remizat “acasã”,
capitolinii, ruºinos, cu BATE
Borisov, iar nemþii cu Barcelona.

Rezultate consemnate miercuri

GRUPA A: Muntenegru – Tunisia 37-26,
Serbia – Japonia 27-22, Ungaria – Danemarca
29-22.

Clasament: 1. Muntenegru 7p, 2. Ungaria
6p, 3. Danemarca 6p, 4. Serbia 3p, 5. Japonia
2p, 6. Tunisia 0p.

Au mai rãmas de jucat – astãzi: Ungaria –
Japonia (17:15), Tunisia – Serbia (19:30), Dane-
marca – Muntenegru (21:45).

GRUPA B: Cuba – Olanda 23-45, Angola –
Polonia 27-29, Suedia – China 47-28.

Clasament: 1. Olanda 7p, 2. Suedia 7p,
3. Polonia 6p, 4. Angola 2p, 5. China 2p, 6.
Cuba 0p.

Au mai rãmas de jucat – astãzi: China –
Angola (17:15), Olanda – Polonia (19:30), Cuba
– Suedia (21:45).

DIGI SPORT 1
17:45, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna

– ACS Poli Timiºoara, ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi.
DIGI SPORT 2
12:30, 16:00 – TENIS – International Premier Ten-

nis League, la New Delhi, în India / 19:00, 21:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: ÞSKA Moscova – Da-
russafaka Dogus Istanbul, Bayern Munchen – Real
Madrid.

DIGI SPORT 3
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Dinamo –

U-BT Cluj / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Geta-
fe – Real Sociedad.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Rennes – Caen.
DOLCE SPORT 1
19:15, 21:45 – HANDBAL (F) – Campionatul Mon-

dial, în Danemarca: România – Rusia, Danemarca –
Muntenegru / 2:30 – BASCHET NBA: Toronto Rap-
tors – Milwaukee Bucks.

DOLCE SPORT 2
17:45, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna

– ACS Poli Timiºoara, ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi.

HANDBAL (F) – CM –
FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A

Joi dupã închiderea ediþiei

GRUPA C: Argentina (2p) – Brazilia (5p),
Franþa (5p) – DR Congo (0p), Germania (2p)
– Coreea de Sud (4p).

Ultima rundã – astãzi: Argentina – Core-
ea de Sud (17:00), Brazilia – Franþa (19:15),
DR Congo – Germania (21:30).

GRUPA D: Kazahstan (0p) – Rusia (6p),
Spania (4p) – Puerto Rico (0p), ROMÂNIA
(4p) – Norvegia (4p).

Ultima rundã – astãzi: Puerto Rico – Ka-
zahstan (17:00), ROMÂNIA – Rusia (19:15),
Norvegia – Spania (21:30).

În faza urmãtoare se calificã primele pa-
tru din fiecare grupã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 3
19:15, 21:30 – HANDBAL (F) – Campionatul

Mondial, în Danemarca: Brazilia – Franþa, Norve-
gia –Spania.

DOLCE SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Getafe – Real

Sociedad.
EUROSPORT 1
12:15 – BIATLON (F) – Cupa Mondialã, la Hochfil-

zen, în Austria / 14:00 – SCHI ACROBATIC – Cupa
Mondialã FIS, la Val Thorens, în Franþa / 15:15 –
BIATLON (M) – CM, la Hochfilzen / 18:00 – SNOO-
KER – Circuitul European, la Gibraltar: etapa întâi.

EUROSPORT 2
10:30 – SNOOKER – Circuitul European, la Gibral-

tar: etapa întâi / 19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstrak-
lasa: Slask Wroclaw – Gornik Leczna / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Mainz – Stuttgart.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº – CSMS

Iaºi.
LOOK PLUS
17:45 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna –

ACS Poli Timiºoara.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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1. Astra 21 12 6 3 34-24 42
2. Viitorul 21 11 7 3 42-21 40
3. Pandurii 21 11 6 4 28-21 39
4. Dinamo 21 10 7 4 27-21 37
5. Steaua 21 9 7 5 27-20 34
6. ASA 21 7 10 4 24-18 31
7. CSMS Iaºi 21 7 7 7 16-21 28
8. Craiova 21 7 6 8 22-22 27
9. CFR Cluj 21 7 8 6 25-20 23
10. Botoºani 21 4 8 9 23-30 20
11. ACS Poli 21 4 8 9 18-27 20
12. Concordia 21 3 7 11 18-31 16
13. Voluntari 21 1 9 11 17-35 12
14. Petrolul 21 2 8 11 15-25 8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXII-a

Concordia – ACS Poli, astãzi, ora 18

ASA – CSMS Iaºi, astãzi, ora 20.30

Astra – Petrolul, sâmbãtã, ora 18

Dinamo – Pandurii, sâmbãtã, ora 20.30

„U” Craiova – FC Voluntari, duminicã, ora 14

FC Botoºani – CFR Cluj, duminicã, ora 20.30

Viitorul – Steaua, luni, ora 20.30

Eliminatã din ambele Cupe, cu
ºanse minime de a prinde play-
off-ul ºi cu interdicþie de a efec-
tua transferuri, Universitatea Cra-
iova parcurge cel mai slab sezon
de când a revenit în competiþii.
ªansele de a prinde play-off-ul la
prima ediþie în acest format al Li-
gii I sunt doar teoretice. Cu cinci
meciuri rãmase de jucat din acest
sezon ºi tot atâtea puncte de re-
cuperat (ASA are patru puncte
avans, dar ºi avantajul meciuri-

Neintrarea în Top 6 afecteazã
bugetul ºi imaginea clubului,

dar ºi cota jucãtorilor Universitãþii

lor directe), alb-albaºtrii trebuie
sã nu mai facã niciun pas greºit
ºi sã aºtepte ca mureºenii sã se
împiedice de cel puþin douã ori.
Universitatea are adversarii pe
care îi întâlneºte ASA în etapa
anterioarã, aºa cã programul ce-
lor douã este aproape similar. În
urmãtoarele douã runde, ASA ºi
Craiova joacã împotriva echipei
care s-a strecurat între ele în Liga
I, CSMS Iaºi. Evident, alb-albaº-
trilor le-ar conveni ca moldove-

nii sã plece mãcar cu un punct
de la Târgu Mureº, deºi Nicolo
Napoli are probleme de lot, în
special în linia defensivã. Aces-
tei triplete care luptã pentru ulti-
mul loc de play-off i se poate alã-
tura ºi CFR Cluj, în cazul în care
primeºte punctele de la TAS, iar
în acest caz misiunea ªtiinþei ar
deveni aproape imposibilã. Elimi-
natã încã de la debut atât în Cupa
Ligii, cât ºi în Cupa României,
Universitatea este pe cale sã ra-

teze definitiv un sezon în care-ºi
propunea performanþã. Eºecuri-
le nu sunt doar pe teren, ci ºi la
nivelul conducerii clubului, Uni-
versitatea fiind unica echipã din
Liga I care a primit interdicþie la
transferuri. Pe lângã rezultatele
modeste din ultima perioadã (1
punct din ultimele 3 meciuri),
jocul echipei suferã, iar frustra-
rea jucãtorilor nu se manifestã
într-o evoluþie la nivel înalt, ci
prin intrãri dure care s-au sol-
dat cu cartonaºe roºii. Astfel,
Craiova nu a terminat niciun
meci din deplasare în retur în
formulã completã, fiind eliminaþi
pe rând: Zlatinski, Ivan, Popov,
Bawab ºi Bãluþã. Dacã în sezo-
nul trecut, Universitatea s-a cla-
sat pe primul loc în clasamentul
fair-play, în stagiunea actualã
Craiova ºi Dinamo sunt echipe-
le cu cele mai multe cartonaºe
roºii primite, câte 6. Ratarea
play-off-ului ar însemna o lovi-
turã grea pentru clubul din Bã-
nie, pierzându-se o sumã impor-
tantã din drepturile TV, dar ºi
imaginea ar avea de suferit, fi-
indcã un play-out cu meciuri
contra Chiajnei, Botoºaniului,
Voluntariului sau Iaºiului n-ar
prea mai interesa pe nimeni. Tot-
odatã, cota jucãtorilor ar fi afec-
tatã, fiind greu de crezut cã vre-
un fotbalist de la o echipã din

play-out va fi inclus în lotul pen-
tru Euro 2016.

Mentalitate de echipã micã
Strategia cu care au abordat alb-

albaºtrii meciul cu Steaua, doar de
a apãra un 0-0, este reflectatã ºi în
discursul jucãtorilor. Declaraþia cã-
pitanului echipei, Cristian Bãlgrã-
dean, de la finalul meciului cu
Steaua, este stupefiantã. “Ne vom
revanºa în meciul cu Voluntari”
spunea goal-keeper-ul de 27 de
ani, care nu ºi-ar fi permis nicio-
datã la Dinamo sã spunã dupã un
eºec în derby-ul cu Steaua, în
care echipa sa ar fi avut o presta-
þie penibilã, cã el ºi coechipierii
se vor revanºa într-un meci cu
“neica-nimeni”. Atunci când o
asemenea declaraþie vine de la în-
suºi cãpitanul echipei, atunci nu
mai este aºa de surprinzãtoare tea-
ma afiºatã de echipã într-un derby
precum cel de la Piteºti.

Cu cine mai joacã Universitatea:
   FC Voluntari (a), CSMS Iaºi (d),

Petrolul (a), Pandurii (d), CFR Cluj (a).
Cu cine mai joacã ASA: CSMS

Iaºi (a), Petrolul (d), Pandurii (a),
CFR Cluj (d), FC Botoºani (a).
Cu cine mai joacã CSMS Iaºi:

ASA (d), Craiova (a), ACS Poli (a),
Viitorul (d), Steaua (d).

Cu cine mai joacã CFR Cluj: FC
Botoºani (d), Dinamo (a) Astra (d),

ASA (a), Craiova (d).
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