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Pe terenurile
din spatele blocu-
rilor aviatorilor,
din apropierea
Aeroportului
Craiova, a fost
amenajatã, cu
fonduri europene,
o bazã sportivã în
care, contra-cost,
se pot practicã
toate sporturile,
începând de la
fotbal pe noctur-
nã ºi terminând
cu cãþãrãri, bow-
ling, biliard sau
saunã. Complexul
de agrement este
comparabil cu
baza de antrena-
ment a echipei
naþionale a Ro-
mâniei de la Mo-
goºoaia.

EMINESCU 166EMINESCU 166EMINESCU 166EMINESCU 166EMINESCU 166
Cum tocmai sunt pe cale sã

boicotez, prin ignorare, tele-
viziunile, mai ales cele auto-
htone (transformate în zarve
la limita impudorii), am rãs-
foit presa scrisã ºi pe cea on-
line. Eram curios sã verific ce
cotã mai are Eminescu în con-
ºtiinþele noastre arvunite,
sub atacul cotidian al unor în-
tâmplãri legate de destinele
unor impostori, ba chiar jigo-
dii pe post de VIP. Rezulta-
tul? Ruºinos: când n-a fost cu
totul uitat, abia dacã ºi-a gã-
sit un locºor printre „bombe-
le” mediatice cu care suntem
atacaþi ceas de ceas.
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John Oldham a preluat înce-
pând de ieri, conducerea fabri-
cii Ford de la Craiova, înlocuin-
du-l pe Jan Gijsen, care s-a ocu-
pat de operaþiunile Ford din
România în ultimii 5 ani. Jan a
fost numit Director al Diviziei
de Transformare Europeanã în
Producþie, Ford Europa, iar în
timpul mandatului sãu în Ro-
mânia, Ford a lansat oficial la
Craiova producþia de B-MAX ºi
a motorului EcoBoost de 1 litru.
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DNA cerceteazã
modul în care s-au
cheltuit banii UNPR

Procurorii DNA au început
urmãrirea penalã in rem într-
un dosar în care cerceteazã
modul în care oficiali ai
UNPR au cheltuit banii
partidului, iar în acest caz au
fost fãcute ºi percheziþii în
decembrie 2015, au declarat
pentru MEDIAFAX surse
judiciare. UNPR a pus la
dispoziþia DNA toate documen-
tele solicitate privind Fondul
Solidaritatea, constituit în
2010 pentru sprijinirea celor
afectaþi de criza financiarã, a
anunþat, vineri, formaþiunea
condusã de Gabriel Oprea.
DNA a solicitat, în decembrie
2015, documente privind
modul de constituire a Fondu-
lui Solidaritatea ºi destinaþia
finalã a sumelor încasate în
acest cont, informeazã UNPR
într-un comunicat de presã
remis MEDIAFAX. Partidul
precizeazã cã, în mai 2010,
UNPR a anunþat deschiderea
unui fond de solidaritate
pentru sprijinirea celor afectaþi
de criza financiarã. “UNPR a
lansat, la acel moment, o
invitaþie cãtre politicieni,
parlamentari, agenþi econo-
mici ºi cãtre toþi cei care
doreau sã contribuie, sã facã
donaþii în contul respectiv.
Persoane din conducerea
partidului au fãcut, la rândul
lor, donaþii în cont, din
veniturile personale. Ulterior,
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) a deschis un cont de
solidaritate cu acelaºi scop –
diminuarea efectelor crizei
economice. UNPR a vãrsat, în
data de 12.10.2010, în contul
deschis de MFP toate sumele
acumulate din donaþii cu
aceastã destinaþie. UNPR a
pus la dispoziþia DNA toate
documentele solicitate’’, se
aratã în comunicat.

“Sunt alãturi de preºedintele
Timofti în demersurile pe care le
face pentru a ieºi din aceastã si-
tuaþie complicatã. Am încredere
în responsabilitatea clasei politi-
ce de la Chiºinãu cã va gãsi calea
cea mai bunã pentru soluþiona-
rea crizei. Sper sã avem o soluþie
repede ºi bunã’’, a declarat pre-
ºedintele. El s-a arãtat convins cã
se vor gãsi soluþii care “sunt la
fel de importante pentru noi, ca
ºi pentru moldoveni, ºi anume
soluþii pentru pãstrarea Republi-
cii Moldova pe calea europeanã’’,
având în vedere cã “acesta este
lucrul care trebuie sã intereseze.
Este o situaþie foarte complicatã,
sunt permanent informat ºi în
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Potrivit avertizãrii meteoro-
logice, codul galben de ninsori
va intra în vigoare începând de
astã searã,  aria ninsorilor ur-
mând sã se extindã dinspre
Lunca Dunãrii ºi va cuprinde

Sorin Frunzãverde nu va mai putea candida
din partea PNL la alegerile de anului acesta, ca
urmare a condamnãrii cu suspendare în dosa-
rul alegerilor prezidenþiale, a declarat, ieri, pen-
tru MEDIAFAX, prim-vicepreºedintele PNL
Ludovic Orban. ‘’În mod evident, ca urmare a
criteriilor de integritate Sorin Frunzãverde nu va
mai putea candida din partea PNL.Va trebui luatã
o decizie la nivelul conducerii PNL Caraº Seve-

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, cã este
alãturi de preºedintele Republicii Moldova, Nicolae Ti-
mofti, în demersurile pe care acesta le face pentru a ieºi

din situaþia complicatã în care se aflã þara vecinã ºi a
subliniat importanþa pãstrãrii Republicii Moldova pe calea

europeanã. ªeful statului a precizat, dupã participarea la
sesiunea solemnã dedicatã Zilei Culturii Naþionale, cã
“acum puþine zile’’ a vorbit la telefon cu preºedintele

Timofti despre situaþia politicã de la Chiºinãu.

contact cu actorii cei mai impor-
tanþi de acolo’’, a subliniat Klaus
Iohannis. El nu a dorit sã comen-
teze pe marginea noii propuneri
de premier a preºedintelui Ti-
mofti pe motiv cã sunt chestiuni
care trebuie sã se întâmple ca ur-
mare a iniþiativei celor implicaþi.

Preºedintele Republicii Moldo-
va, Nicolae Timofti, l-a desem-
nat joi prim-ministru pe Ion Pã-
duraru, actualul ºef al Adminis-
traþiei prezidenþiale. “Am semnat
decretul privind desemnarea can-
didatului în funcþia de prim-mi-
nistru, acesta fiind domnul Ion
Pãduraru”, a transmis preºedin-
tele Nicolae Timofti. De profesie
jurist, Ion Pãduraru, în vârstã de

54 de ani, a fost decan al Barou-
lui de Avocaþi Chiºinãu.

Pe de altã parte, o nouã majo-
ritate parlamentarã, formatã de 55
de deputaþi, ºi-a înregistrat de-
claraþia la Preºedinþia Republicii
Moldova pentru susþinerea can-
didatului propus de Partidul De-
mocrat (PDM) Pavel Filip, pen-
tru funcþia de premier, relateazã

Unimedia.info. Anunþul a fost fã-
cut de democratul Sergiu Sârbu,
potrivit cãruia candidatul PDM la
funcþia de premier al Republicii
Moldova, Pavel Filip, are susþi-
nerea a 55 de deputaþi. Termenul
pentru înaintarea unui alt candi-
dat la funcþia de prim-ministru,
dat de ºeful statului majoritaþii, a
expirat joi, la ora 21.00.

Frunzãverde, suspendat din PNL.
Ludovic Orban: ”Nu va mai putea candida”

rin privitoare la desemnarea unui alt candidat’’,
a declarat prim-vicepreºedintele PNL Ludovic
Orban. Ludovic Orban a afirmat cã, probabil,
PNL nu va putea valida pe 18 ianuarie ‘’capul
de listã pentru Caraº Severin’’ în alegerile din
2016. Condamnarea în primã instanþã duce au-
tomat la suspendarea din calitatea de membru
de partid pânã la hotãrârea definitivã a instan-
þei, potrivit statutului PNL. Dacã Sorin Frun-

zãverde va câºtiga recursul acesta îºi va recã-
pãta calitatea de membru PNL, a precizat Lu-
dovic Orban. Preºedintele CJ Caraº-Severin,
Sorin Frunzãverde (PNL), a fost condamnat la
doi ani de închisoare cu suspendare pentru fo-
losire a influenþei în vederea obþinerii unui folos
necuvenit, în dosarul vizând alegerile preziden-
þiale din 2014, decizia Tribunalului Caraº-Se-
verin nefiind definitivã.

Vin ninsorile ! Cod galben de ninsori ºi cod portocaliu
de viscol în Bucureºti ºi alte judeþe din þarã

Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a
emis, ieri, o atenþionare COD GALBEN de ninsori

începând de astãzi, pentru zona de sud ºi sud-est a þãrii,
precum ºi un COD PORTOCALIU de viscol pentru mai

multe judeþe, inclusiv pentru Bucureºti.

treptat regiunile sudice ºi sud-
estice ale þãrii, precum ºi zona
Carpaþilor de Curburã. Se va
depune strat de zãpadã consis-
tent, iar vântul va avea inten-
sificãri cu viteze de 55...65

km/h, viscolind ninsoarea. Sub
avertizare cod galben vor fi
judeþele Vaslui, Bacãu, Covas-
na, Braºov, Dâmboviþa, Tele-
orman, Argeº, Vâlcea, Olt,
Dolj, Giurgiu ºi Mehedinþi. 

Codul portocaliu de viscol
a fost emis pentru judeþele Bu-
zãu, Prahova, Ilfov (inclusiv
municipiul Bucureºti), Giur-
giu, Ialomiþa, Cãlãraºi, Brãila,
Vrancea, Galaþi. Avertizarea
este valabilã de astãzi, ora
20.00, pânã mâine (n.r dumi-
nicã), la aceeaºi orã. Tempo-
rar viscolul va fi puternic, iar
viteza vântului la rafalã va de-
pãºi 70...80 km/h. Zãpada va
fi troienitã ºi vizibilitatea se va
reduce sub 50 m. În judeþele
Tulcea ºi Constanþa, viscolul
va avea intensitatea maximã
începând din primele ore ale
zilei de duminicã.

Pentru ieri, ANM anunþã cã
în jumãtatea de vest a þãrii vor
fi precipitaþii pe arii extinse, în
general moderate cantitativ,
urmând a se cumula local
15...20 l/mp. În zonele mon-
tane ºi submontane va ninge
ºi se va depune strat de zãpa-
dã, mai consistent îndeosebi în
Munþii Banatului. În Maramu-
reº ºi în Transilvania vor pre-
domina ninsorile, iar în Criºa-
na, Banat ºi Oltenia se vor
semnala precipitaþii sub formã
de ploaie, lapoviþã ºi ninsoare.
Vântul va avea intensificãri la
munte, cu viteze ce vor depãºi,
pe crestele înalte, 70...80 km/
h la rafalã, viscolind sau spul-
berând zãpada, dar ºi în sud-
vestul teritoriului la începutul
zilei ºi local ºi temporar în re-
giunile estice ºi sud-estice, cu
rafale de 50...60 km/h.
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Nu suntem încã prea depar-
te de startul oficial în campa-
nia electoralã pentru alegerile
locale, dar asta nu înseamnã cã
primele semne ale “îndârjirii”
ei, de altfel o constantã, întâr-
zie. Nu, dimpotrivã, trosnealã
deja pulseazã, pe facebook, ºi
dacã graba nu stricã treaba,
cum se zice, vom trãi ºi vom
vedea. Deocamdatã avem cu-
noºtiinþã doar de faptul cã pen-
tru funcþia de primar se vor
confrunta edilul în exerciþiu,
Lia Olguþa Vasilescu, din par-
tea social-democraþilor, Pavel
Badea, consilier municipal
PNL, Horaþiu Buzatu (dreap-
ta), Gelu Viºan (PMP), Mircea
Nãstase (ALDE), fost director
al Colegiului Naþional „Elena
Cuza”. Nu este deloc exclusã

MIRCEA CANÞÃR

A început, deocamdatã,A început, deocamdatã,A început, deocamdatã,A început, deocamdatã,A început, deocamdatã,
pe facebook!pe facebook!pe facebook!pe facebook!pe facebook!

intrarea în competiþie ºi a al-
tor candidaþi, deloc surprizã,
fiindcã de pildã dacã alianþa
social-democraþilor cu unepe-
riºtii lui Gabriel Oprea nu se
bate în cuie, atunci ºi promo-
torii interesului naþional vor
avea propriul candidat, pe “te-
atrul de operaþiuni” fiind tri-
mis mai mult ca sigur vicepri-
marul Mihai Genoiu, echipat
de luptã. Deputatul Florentin
Gust, bine plasat într-un top al
absenþilor din Camera Depu-
taþilor, “din grupul Mircea
Geoanã” ºi liberalul Dan Cher-
ciu, pânã de curând consilier
municipal, sunt anunþaþi ca
posibili candidaþi. Cã vom avea
o duzinã de oferte sau chiar
peste, acoperind rezonabil
ceea ce numim spectrul poli-

tic, este absolut firesc, aºtep-
tatã fiind în schimb campania
electoralã în parte a fiecãruia
dintre cei menþionaþi. Ne re-
ferim la caracterul ei “tehnic”.
Dacã teoretic, la calculul arit-
metic simplu bãtãlia pentru
Primãria Craiova se va purta
între Lia Olguþa Vasilescu ºi
Pavel Badea, ofertele celor
douã partide reprezentative în
teritoriu, aºteptate sunt ºi re-
plicile celorlalþi, coregrafia
miºcãrilor acestora, în planul
mesajelor de campanie. Ma-
rius Pîrlea, realizatorul unei in-
teresante emisiuni politice,
“Punct ochit”, la Oltenia 3TV,
cunoscãtor al tainelor unei
campanii electorale, dar ºi al
vieþii interne a partidelor noas-
tre doljene, înclinã sã exacer-

beze virtuþile facebook-ului,
ceea ce nu este deloc hazar-
dat, ci numai discutabil, în sen-
sul cã la alegerile locale, pânã
acum, preponderentã a fost
prezenþa vârstnicilor ºi nu a ti-
nerilor ahtiaþi dupã acest mij-
loc de comunicare. Fireºte,
campania pentru locale 2016 nu
va fi similarã celei din 2012 ºi
cu atât mai puþin celei din 2008.
Cum totul se joacã într-un sin-
gur tur, cu prima ºansã pleacã,
nu este deloc un secret, actua-
lul primar în exerciþiu, Lia Ol-
guþa Vasilescu, ºi acest stand-
by - rezemat ºi într-un bilanþ
concret, care se doreºte con-
vingãtor - poate fi zdruncinat
doar de tacticieni desãvârºiþi,
care sã nu excludã în nici un fel
întâlnirile cu cetãþenii, din toa-

te zonele oraºului. La o obser-
vaþie mai generalã, aºa cum pre-
zintã candidaþii enumeraþi, în
bloc starturi, disipate ar putea
fi voturile electoratului de
dreapta, dacã mai putem vorbi
de aºa ceva. De stânga ºi de
dreapta. Neîndoielnic o campa-
nie electoralã seducãtoare, bine
gânditã, are regulile ei ºi respec-
tarea acestora nu mai este de
mult opþionalã, fiindcã avem în
vedere enunþarea unor proiecte
de dezvoltare a municipiului Cra-
iova în viitori ani, ºi mai ales ga-
ranþia materializãrii lor. De ase-
menea o igienizare a mesajelor
electorale ar putea constitui, din
capul locului, un deziderat, fiind-
cã... s-a început într-un exces par-
cã, de furie, contraproductivã. Dar
fiecare doarme cum îºi aºterne.

Nãscut la 16 ianuarie 1916, Vasi-
le Tortolea, cel mai vârstnic locui-
tor din Maglavit împlineºte, azi, 100
de ani. Destinul sãu a început tra-
gic, tatãl decedând în luptele din
Primul Rãzboi Mondial. Ceea ce a
urmat în viaþa lui nea Vasile, cum îi
spun vecinii, poate deveni subiect
de film. Dar, înainte de a intra în
amãnunte sã precizãm cã l-am gã-
sit, în tãcere, pe marginea patului
sãu, dintr-o camerã plinã de istorie.
Foarte aproape de o sobã cu plitã,
în care jarul mocnea încãlzind aerul
etern, bãtrânul cuprindea cu privi-
rea pe cei din jur. În ochii sãi se
citea mulþumirea cã, acum, la ceas
aniversar, familia, primarul ºi veci-
nii gãsesc rãgazul necesar sã-i ofe-
re o clipã de preþuire. „Am fost în al
Doilea Rãzboi Mondial, am trecut
Cotul Donului ºi am primit, atunci,
foc de la inamic. Am pus mâna pe
mitralierã ºi curgeau gloanþele pe
mine ca o ploaie. Tot atunci mi-a
intrat un cartuº prin umãr ºi a ieºit
printr-o parte a gâtului. M-am dus
la primul post de ajutor medical. Era
acolo Puiu lu Fântânã, tot din Ma-
glavit. M-a pansat ºi m-a trimis la
cort. Aici, la cort, i-am gãsit pe Flo-
rea lu Marinaº ºi pe Petrache Fân-
tânã (n.red. - fost primar al Magla-
vitului”, ne-a explicat cu lux de
amãnunte Vasile Tortolea.

E greu sã-i numeri, dar sã-i trãieºti!
Cel mai longeviv sãteanCel mai longeviv sãteanCel mai longeviv sãteanCel mai longeviv sãteanCel mai longeviv sãtean

al comunei Maglavit împlineºte,al comunei Maglavit împlineºte,al comunei Maglavit împlineºte,al comunei Maglavit împlineºte,al comunei Maglavit împlineºte,
azi, azi, azi, azi, azi, 100 de ani100 de ani100 de ani100 de ani100 de ani

În vremurile actuale, când viaþa, cel mai de
preþ dar, este preþuitã dupã bunul plac al uno-
ra, la Maglavit, un bãtrân a prins, astãzi, cel
de-al o sutãlea an de existenþã. La o vârstã
presãratã cu de toate, Vasile Tortolea ne-a
dat o lecþie de demnitate. Veteran de rãzboi,

reuºind sã scape cu viaþa dintr-o încercuire,
ce-i putea fi fatalã, acesta nu ºi-a pierdut în-
crederea deplinã în Dumnezeu, ba chiar, coe-
renþa sa în exprimare ne aminteºte de toþi atâ-
þia români care ne-au înnobilat prin puterea
lor de sacrificiu, uneori, suprem.

„Am urcat într-un tren care
mergea spre Moscova”

Despre experienþele sale din tim-
pul rãzboiului, nea Vasile ar putea sã
depene zile-n ºir. Nici dupã termina-
rea conflagraþiei, lucrurile nu au fost
prea liniºtite. Una dintre pãþanii îi stã-
ruie în minte ºi acum. „Am lucrat la o
fabricã de textile din Giurgiu. A venit
într-o zi un tren din Bulgaria ºi am
urcat în el. Controlorul mã întreaba
unde merg. Eu i-am zis cã la Chitila.
El mi-a zis cã trenul merge la Mosco-
va ºi cã e mai bine sã cobor”, ne-a
destãinuit cu un zâmbet ºiret Vasile
Tortolea. Emoþiile puternice din tim-
pul rãzboiului nu-i dau pace, nici
acum, dupã atâta amar de vreme. „Stã-
team în tranºee ºi lângã mine erau
colegi de luptã, cu mult mai mari ca
vârstã. Mulþi dintre ei aveau familii.
ªi eu mã întrebam, ce fac ei, camara-
zii, dacã mor? Ce se va întâmpla cu
familiile lor de acasã?”, a mai menþio-
nat acesta.

O încercuire a ruºilor
îi putea fi fatalã

Vasile Tortolea duce în spate o
viaþã de un secol, iar singura con-
stantã în destinul sãu a rãmas cre-
dinþa în Dumnezeu. „N-aº mai pleca
din bisericã, dar n-are cine sã mã duc
cât de des vreau eu! Cât de mult mã

iubeºte Dumnezeu pe mine? Pãi, uite,
pomii s-au aplecat la pãmând când
trece Creatorul! ªi, nu uitaþi: noapte
când te mai scoli, trebuie sã faci câte
o rugãciune”, ne-a destãinut nea Va-
sile. Despre greutãþile vieþii nu prea
vrea sã vorbeascã. Deºi au fost din
plin. De germani îºi aduce aminte „cã
au fost un popor foarte bun, erau ci-
vilizaþi, ruºii erau rãi, iar despre un-
guri ºi italieni nu mai vreau sã spun
nimic”. „La un moment dat, ruºii au
rupt frontul ºi ne-au încercuit. Nemþii
au adus un tun ºi au tras în ruºi. Ei
erau beþi ºi numai aºa am scãpat din
cerc. Ne puteau lua, atunci, 5 regi-
mente de prizonieri”, îºi aminteºte
bãtrânul veteran de rãzboi.

Pensia sa de veteran e de
400 de lei, cât cea socialã
Prin grija primarului comunei Ma-

glavit, Ion Dinu, sãrbãtoritul de azi
vã beneficia de un ajutor social, ime-
diat dupã votarea bugetului localitã-
þii de cãtre Consiliul Local. În calitate
de veteran de rãzboi, acesta primeº-
te o pensie al cãrei cuantum nu de-
pãºeºte 400 de lei. La fel este valoa-
rea pensiei sociale minimã garantatã.

Legea nr. 49/1991 privind acorda-
rea de indemnizaþii ºi sporuri invali-
zilor, veteranilor ºi vãduvelor de rãz-
boi, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi Legea nr. 44/1994 privind

veteranii de rãzboi precum ºi unele
drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor
de rãzboi, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare mai dau
facilitãþi, de multe ori inutile: 12 cãlã-
torii gratuite, dus-întors, sau 24 de
cãlãtorii simple pe calea feratã; gra-
tuitãþi pe mijloacele de transport în co-
mun; scutire de la plata impozitelor ºi
taxelor locale; scutire de la plata abo-
namentului unui post telefonic; bilete
de tratament gratuite; ajutor anual
pentru acoperirea unei pãrþi din cos-
tul chiriei, energiei termice ºi energiei
electrice. Poate vreun parlamentar

doljean sã gândeºte sã propunã o
modificare rezonabilã ale acestor avan-
taje, practic, imposibil de utilizat.

„Îi urãm sãrbãtoritului, Vasile Tor-
tolea, La Mulþi Ani din toatã inima,
sãnãtate ºi sã dea Dumnezeu sã ne
reîntâlnim, la anul, la fel de liniºtiþi ºi
împãcaþi cu viaþa”, a spus primarul
Ion Dinu strângând mânã celui care
aºteapta doar un semn sã reia firul
unei istori personale, ce peste câþiva
ani, din pãcate, nici în cãrþi nu va mai
fi regãsitã.

VALENTIN CEAUªESCU
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Reamintim cã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au demarat, la jumãtatea lunii ia-
nuarie 2015, cercetarea lui Ioan
Kovacs, de 40 de ani, din Craiova,
suspectat cã, în schimbul unor
sume de bani, intervine pe lângã
funcþionari ai SPCLEP Craiova,
pentru a facilita întocmirea sau
preschimbarea unor cãrþi de iden-
titate ºi a altor documente de stare
civilã în regim de urgenþã. Bãrba-
tul racola persoane din rândul ce-
lor care se prezentau la SPCLEP
Craiova în vederea obþinerii unor
documente de stare civilã, de la
care pretindea sume cuprinse în-
tre 50 ºi 200 euro, pentru rezolva-
rea în regim de urgenþã a cererilor

Poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate Cra-
iova ºi procurorii D.I.I.C.O.T. –
S.T. Craiova au descins, ieri di-
mineaþã, la 17 adrese din Craio-
va, în cadrul unei acþiuni de am-

Începe procesul craioveanului acuzatÎncepe procesul craioveanului acuzatÎncepe procesul craioveanului acuzatÎncepe procesul craioveanului acuzatÎncepe procesul craioveanului acuzat
de trafic de influenþã la „Buletine”de trafic de influenþã la „Buletine”de trafic de influenþã la „Buletine”de trafic de influenþã la „Buletine”de trafic de influenþã la „Buletine”

Începe judecarea procesului
craioveanului Ioan Kovacs acuzat
de trafic de influenþã, dupã ce, în
luna februarie a anului trecut, a
fost prins în flagrant primind bani
pentru eliberarea în regim de ur-
genþã a unor cãrþi de identitate ºi
documente de stare civilã, fãrã sã
fie funcþionar în cadrul Serviciu-
lui Public Comunitar Local de Evi-

lor. Cei care plãteau, beneficiau de
un regim preferenþial în obþinerea
documentelor solicitate, mai exact
le primeau în aceeaºi zi, sau cel
mai târziu în ziua urmãtoare. Cu
ajutorul unui investigator sub aco-
perire, pe 4 februarie, Ioan Ko-
vacs a fost prins cu 250 de euro,
bani pe care îi primise pentru a
facilita obþinerea unei cãrþi de iden-
titate provizorii. La percheziþia
fãcutã asupra sa, oamenii legii au
descoperit: 50 de dolari, 270 lei,
o carte de identitate pe numele
unei femei, 250 de euro ºi 7 tim-
bre fiscale în valoare de 2 lei fie-
care. În buzunarul pantalonilor au
fost gãsite cele 5 bancnote din cu-
piura de 50 euro marcate crimi-

nalistic ºi încã 15 lei.
Dupã flagrant a ur-
mat o percheziþie la
locuinþa lui Kovacs,
unde a fost desco-
perit un numãr foar-
te mare de docu-
mente ºi acte de sta-
re civilã, în copie ºi
original. S-a stabillit
cã inculpatul a facilitat, în schim-
bul unor sume de bani, obþinerea
de acte de identitate sau de stare
civilã. Bãrbatul a stat în arest de
pe 4 februarie pânã pe 6 aprilie
2015, când Curtea de Apel Craio-
va i-a înlocuit arestul preventiv cu
arestul la domiciliu. Dupã o lunã
de arest la domiciliu, pe 8 mai, tot

Curtea de Apel Craiova l-a plasat
sub control judiciar.

Pe 13 august 2015 Ioan Kovacs
a fost trimis în judecatã pentru tra-
fic de influenþã. Dosarul a fost în-
registrat la Tribunalul Dolj, unde a
intrat în procedura de camerã pre-
liminarã, fiind analizat de un jude-
cãtor. Instanþa a decis cã toate

actele de urmãrire penalã sunt le-
gale, a respins excepþiile ridicate
de inculpat, pe 9 decembrie 2015,
însã acesta a fãcut contestaþie.
Marþi, 12 ianuarie a.c., Curtea de
Apel Craiova i-a respins contesta-
þia, astfel cã va începe judecarea
procesului, primul termen fiind sta-
bilit pentru 15 februarie a.c.

Douã grupãri de proxeneþi violenþi din
Craiova destructurate de oamenii legii

Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Craiova, împreunã cu procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor de crimã organizatã
din Olt, Gorj, Mehedinþi, al „mascaþilor” IPJ Dolj ºi al jandarmi-
lor GJMb Craiova au organizat, ieri, o acþiune vizând destructu-
rarea a douã grupãri infracþionale de proxeneþi craioveni,
extrem de violenþi. Oamenii legii au fãcut 17 percheziþii domici-
liare pe raza municipiului Craiova, 16 persoane fiind ridicate
de oamenii legii pentru audieri la sediul DIICOT ºi dispunerea
mãsurilor necesare. Anchetatorii spun cã membrii grupãrii
racolau tinere pe care le bãteau ºi le obligau la practicarea
prostituþiei în Italia, Germania ºi Spania, activitãþi din care ar fi
obþinut venituri de peste un milion de euro.

ploare vizând destructurarea a
douã grupãri infracþionale orga-
nizate specializate în trafic de
persoane, proxenetism ºi infrac-
þiuni cu violenþã. Din cercetãrile
poliþiºtilor de crimã organizatã a

rezultat cã în perioa-
da 2011-2016  pe
raza municipiului Cra-
iova s-a constituit un
grup infracþional or-
ganizat format din 5
suspecþi, la care ulte-
rior au aderat ºi alte
persoane ºi care au
acþionat în mod coor-
donat în scopul comi-
terii infracþiunii de
proxenetism. S-a re-
þinut cã membrii gru-
pului au determinat
sau au înlesnit prac-
ticarea prostituþiei pe
teritoriul Italiei a mai
multor persoane de
sex feminin  obþinând
astfel importante beneficii mate-
riale. Mai mult decât atât, pe par-
cursul anchetei a reieºit faptul
cã, în paralel, în aceeaºi perioa-
dã, pe raza municipiului Craio-
va s-a constituit un al doilea grup
infracþional organizat, format tot
din 5 suspecþi, care prin acte de
constrângere fizicã sau inducere
în eroare a racolat, transportat ºi
exploatat sexual mai multe per-
soane vãtãmate prin obligarea
acestora la practicarea prostitu-
þiei, pe teritoriul Germaniei (Ber-
lin), Italiei (Roma) ºi Spaniei (în
Barcelona). De asemenea, a re-
zultat cã ambele grupãri infracþi-
onale erau organizate pe niveluri
de ierarhizare bine definite, iar

fiecare membru avea un rol in-
fracþional prestabilit. Veniturile-
 obþinute din activitatea infracþi-
onalã desfãºuratã de cãtre cele
douã grupãri sunt estimate la pes-
te 1.000.000 de euro. Poliþiºtii au
ridicat în urma descinderilor 16
persoane, pe numele cãrora fu-
seserã emise mandate de aduce-
re, persoanele depistate urmând
sã fie duse, rând pe rând, la se-
diul D.I.I.C.O.T. – S.T. Craio-
va, pentru audieri. În plus, au fost
ridicate la percheziþii zeci de te-
lefoane mobile, documente de
transfer bancar, sume de bani,
dar ºi un pistol cu gaze. Faþã de
persoanele în cauzã se efectuea-
zã cercetãri sub aspectul comi-

terii infracþiunilor de constituire
de grup infraþional organizat, tra-
fic de persoane, proxenetism ºi
pentru comiterea de infracþiuni
cu violenþã. Suportul de specia-
litate a fost asigurat de cãtre Di-
recþia Operaþiuni Speciale – SOS
Craiova, iar acþiunea a fost reali-
zatã cu sprijinul structurilor de
combatere a criminalitãþii orga-
nizate din Olt, Gorj ºi Mehedinþi,
al luptãtorilor de la Serviciul Ac-
þiuni Speciale din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Cra-
iova ºi al jandarmilor de la Gru-
parea de Jandarmi Mobilã Craio-
va. La finalul audierii celor 16 cra-
ioveni, procurorul de caz va dis-
pune mãsurile necesare.

denþã a Persoanelor (SPCLEP) Cra-
iova. Tribunalul Dolj a respins toa-
te excepþiile invocate de inculpat
cu privire la rechizitoriul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
prin care a fost trimis în judecatã
pentru trafic de influenþã, Kovacs
a fãcut contestaþie, iar Curtea de
Apel Craiova i-a respins, marþi
contestaþia.
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O ºedinþã extraordinarã a Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã s-a desfãºurat joi, la Pre-
fectura Dolj. A fost nevoie de aceastã întâlnire pen-
tru dispunerea de mãsuri specifice în vederea pre-
venirii pericolului de inundare a unor gospodãrii ºi
terenuri din câteva localitãþi doljene, între care Mã-
ceºu de Jos ºi Desa. Mai mult, peste 50 de localnici
din comuna Desa anunþaserã anterior Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj cu privire la
faptul cã terenurile ºi gospodãriile lor sunt în pericol
de inundare. În aceste condiþii, în cadrul ºedinþei
Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã s-a
dispus punerea în funcþiune a unor staþii de pompa-

Staþiile de pompare ale ANIF DoljStaþiile de pompare ale ANIF DoljStaþiile de pompare ale ANIF DoljStaþiile de pompare ale ANIF DoljStaþiile de pompare ale ANIF Dolj
pornite pentru a preveni inundaþiilepornite pentru a preveni inundaþiilepornite pentru a preveni inundaþiilepornite pentru a preveni inundaþiilepornite pentru a preveni inundaþiile

în mai multe localitãþiîn mai multe localitãþiîn mai multe localitãþiîn mai multe localitãþiîn mai multe localitãþi
re de desecare aflate în administrarea Agenþiei Naþi-
onale de Îmbunãtãþiri Funciare – Filiala Teritorialã
Dunãre Jiu, care vor funcþiona pânã la dispariþia pe-
ricolului de inundare. Este vorba despre staþiile de
pompare Nedeia, Nedeia Sat, Dunãreni, Ianoº, Þifa-
ru, Mãgura, Poiana Mare, Desa, Mãlãieni, Desnãþui,
Butoi, Jdegla ºi Ciutura din amenajãrile Bistreþ-Ne-
deia-Jiu, Bechet-Dãbuleni, Calafat-Bãileºti, Ghidici-
Rast-Bistreþ ºi Ciuperceni-Desa. Staþiile de pompare
vor fi oprite dupã ce va dispãrea pericolul de inun-
daþii, dupã cum s-a consemnat ºi în hotãrârea adop-
tatã în cadrul ºedinþei de joi.

CARMEN ZUICAN

Complexul turistic ºi de agrement este
proiect european de 3,7 milioane de euro
care a fost implementat de Consiliul Jude-
þean Dolj. Baza sportivã aratã ca la carte ºi
dispune de toate dotãrile neceare pentru a
practica orice sport: douã terenuri de fotbal
- unul înierbat ºi unul cu gazon artificial,
ambele cu nocturnã profesionistã -, o pistã
de alergãri, teren de tenis, de volei, baschet,
bowling, cãþãrãri. În incinta complexului se
mai aflã sãli pentru fitness, body building,
tenis de masã, biliard. „Fãrã sã credeþi cã ne
lãudãm, este o bazã sportivã cum nu ºtiu
câte mai gãsim în România. Este un lucru
extraordinar care va fi la dispoziþia craiove-
nilor. Din momentul în care îi vom da dru-
mul, ne aºteptãm sã vinã ºi bani la bugetul
Consiliului Judeþean Dolj, pentru cã, în fond,
de aceea l-am fãcut, ca sã putem sã facem
alte investiþii cu banii pe care îi luãm din mai
multe zone”, a declarat preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Douã terenuri de sport,
cu nocturnã ºi tribune

Complexul de agrement este deja finali-
zat, dar se mai aºteaptã o perioadã pânã când

Craiova are cea mai modernã bazãCraiova are cea mai modernã bazãCraiova are cea mai modernã bazãCraiova are cea mai modernã bazãCraiova are cea mai modernã bazã
sportivã din þarãsportivã din þarãsportivã din þarãsportivã din þarãsportivã din þarã

Pe terenurile din spatele blocurilor aviatorilor, din apro-
pierea Aeroportului Craiova, a fost amenajatã, cu fonduri
europene, o bazã sportivã în care, contra-cost, se pot practi-
cã toate sporturile, începând de la fotbal pe nocturnã ºi ter-
minând cu cãþãrãri, bowling, biliard sau saunã. Complexul
de agrement este comparabil cu baza de antrenament a echipei
naþionale a României de la Mogoºoaia.

va fi inaugurat ºi pus la dispoziþia craioveni-
lor. Autoritãþile judeþene au explicat cã mai
este nevoie de câteva sãptãmâni pânã când
gazonul înierbat de pe unul dintre terenuri
va prinde rãdãcini.  „Mai aºteptãm puþin cu
terenul înierbat pentru cã urmeazã sã în-
frãþeascã iarba. Specialiºtii ne spun cã prin
luna mai ar fi gata ºi trebuie sã aºteptãm
pânã atunci pentru sã nu vrem sã repetãm
greºelile care s-au fãcut pe stadionul naþio-
nal”, a mai spus preºedintele Consiliului Ju-
deþean.  Pe gazonul artificial se poate juca,
dar autoritãþile judeþene au preferat sã punã
în funcþiune întregul complex de agrement.

Tarifele vor fi votate
de consilierii judeþeni

Toatã baza sportivã va fi datã în adminis-
trare Clubului Sportiv Judeþean „U” Craio-
va, care se aflã în subordinea Consiliului
Judeþean Dolj. Administratorul va propune
tarifele pentru utilizarea tuturor dotãrilor, în-
cepând de la terenurile de fotbal ºi pânã la
jocul de biliard ºi saunã. Dupã ce consilierii
judeþeni vor vota tarifele, baza sportivã îi
poate primi pe toþi cei care vor dori sã facã
sport. „Este o bucurie imensã pentru mine,

ca ºi reprezentat
al sportului, sã
putem sã bene-
ficiem de o ast-
fel de bazã, zic
eu unicat în þarã
cu ce facilitãþi
are. Noi vom
stabili tarifele fi-
nale pentru
aceastã bazã, în
ºedinþa de la
sfârºitul acestei
lunii de la Con-
siliul Judeþean,
iar începând cu
luna martie baza
va fi deschisã
absolut oricui

doreºte sã vinã sã practice sport”, a preci-
zat Bogdan Pâncu, directorul Clubului Spor-
tiv Judeþean „U” Craiova.

Complexul sportiv
va fi deschis în martie

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Cristinel Iovan, a spus cã proiectele
de genul centrului de agrement vor conti-
nua ºi pe urmãtorul exerciþiu financiar
2014-2020, iar sportul nu va fi neglijat nici
de aceastã datã. „Unde suntem eligibili ne
ducem ºi depunem proiecte, fie cã vor-
bim de culturã, de sãnãtate sau sport. Mie
îmi place foarte mult acest proiect. Am

zis sã facem ceva cu un teren pe care
Consiliul Judeþean îl avea în proprietate ºi
am reuºit, la final, sã introducem în cir-
cuitul civil ºi în circuitul sportiv acest te-
ren, prin crearea unei baze sportive su-
perbe. Doar baza de antrenament a echi-
pei naþionale mai este la acest nivel. Spe-
rãm cã oamenii vor veni sã practice spor-
tul aici pentru cã sunt condiþii deosebite”,
a declarat Cristinel Iovan. Complexul
sportiv va fi inaugurat oficial în luna mar-
tie cu un eveniment special, un meci de
fotbal, la juniori bãieþi sau fete, România-
Bulgaria sau Serbia.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cu o experienþã de peste 35 de ani
în cadrul Ford Marea Britanie ºi Ford
Europa, John Oldham este numit Di-
rector General al fabricii de la Craiova
ºi Preºedinte al Ford România. John
este familiarizat cu fabrica de la Craio-
va, unde a sosit în 2013 ca Manager
al Uzinei de Motoare, conducând o
echipã de peste 1.000 de angajaþi, iar
în 2015 a fost numit Asistent Director
de Producþie, Ford România, supervi-
zând atât operaþiunile privind produc-
þia de motoare, dar ºi cea de vehicule.
„Sunt foarte fericit ºi onorat sã preiau
acest mandat de la Jan. Voi depune
toate eforturile pentru a continua
consolidarea rolului pe care fabrica de

John Oldham a preluat conducerea fabriciiJohn Oldham a preluat conducerea fabriciiJohn Oldham a preluat conducerea fabriciiJohn Oldham a preluat conducerea fabriciiJohn Oldham a preluat conducerea fabricii
Ford de la CraiovaFord de la CraiovaFord de la CraiovaFord de la CraiovaFord de la Craiova

John Oldham a preluat începând
de ieri, conducerea fabricii Ford de
la Craiova, înlocuindu-l pe Jan Gij-
sen, care s-a ocupat de operaþiuni-
le Ford din România în ultimii 5 ani.
Jan a fost numit Director al Divi-

ziei de Transformare Europeanã în
Producþie, Ford Europa, iar în tim-
pul mandatului sãu în România,
Ford a lansat oficial la Craiova pro-
ducþia de B-MAX ºi a motorului
EcoBoost de 1 litru.

Joi, 14 ianuarie 2016, prim – mi-
nistrul Dacian Cioloº a avut o în-
tâlnire de lucru cu ministrul Achim
Irimescu ºi echipa sa managerialã
în cadrul cãreia a fost discutat Pla-
nul de mãsuri sectoriale al Minis-
terului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale pentru perioada urmãtoare.
În acest context, premierul Dacian
Cioloº a amintit cã, încã de la in-
stalarea Guvernului, a solicitat mi-
niºtrilor realizarea unui program
detaliat care sã conþinã prioritãþile
ministerelor. În cadrul declaraþiilor,
acesta a anunþat cã planul de ma-
suri sectorial al Guvernului este fi-
nalizat într-o mare mãsurã, urmând
a fi transmis Parlamentului ºi apoi
dat publicitãþii. De asemenea, pre-
mierul Cioloº a afirmat cã a ales sã
deschidã seria întâlnirilor cu Minis-
terul Agriculturii si Dezvoltãrii Ru-
rale, întrucât cunoaºte foarte bine

Prima vizitã ministerialã a premierului Cioloº a fost la Agriculturã

„La fructe, mãcar sã ne asigurãm
autoconsumul, dacã nu ºi exportul!”

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale a fost
primul pe lista vizitelor de lucru efectuate de prim-
ministrul Cioloº. Motivând alegerea fãcutã prin pris-
ma faptul cã vine dintr-un domeniu pe care îl cunoaº-
te foarte bine, Cioloº doreºte sã stabileascã cu MADR
un plan de mãsuri sectoriale de aplicare imediatã.

Este vorba despre segmentul de irigaþii, activitatea de
consultanþã ºi reducerea birocraþiei la accesarea fon-
durilor prin Programul Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã. Pânã una-alta, ar fi interesant dacã s-ar reuºit
sã stopãm importul de fructe ºi sã acoperim, cât de
cât, o micã parte din consumul intern.

atât instituþia, cât ºi domeniul de
activitate.

Trebuie accesate mai multe
mãsuri, concomitent

„Am invitat Ministerul Agricul-
turii sã gândeascã într-un mod mai
imaginativ aplicarea Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã care,
conform noii Politici Agricole Co-
mune, dã posibilitatea de a gândi
ºi de a aplica mai multe mãsuri în
pachet. Pachetele de mãsuri pot
include concomitent, pentru mai
multe categorii de beneficiari, ºi
susþinerea pentru investiþii, ºi pen-
tru instalarea tinerilor fermieri, ºi
partea de consultanþã agricolã, ºi
sprijinul financiar pentru formele
asociative, deci mãsuri care pot fi
gândite în pachet pe anumite do-
menii, pe anumite sectoare sau ca-
tegorii de beneficiari. Am trecut în

revistã ºi celelalte prioritãþi pe care
ºi le-au propus legate de irigaþii, de
cercetare, de organizarea activitã-
þii de consultanþã”, a declarat prim-
ministrul Dacian Cioloº.

Sistemul cooperatist trebuie
refãcut!

La rândul sãu, ministrul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, Achim Iri-
mescu, i-a mulþumit premierului
pentru cã, pe lângã trecerea în re-
vistã a prioritãþilor, i-a oferit ºi sfa-
turi extrem de utile. Între prioritãþi-
le stabilite, care în scurt timp vor fi
afiºate pe site-ul Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Iri-
mescu a vorbit despre accelerarea
absorbþiei fondurilor europene, re-
ducerea birocraþiei la implementa-
rea Politicii Agricole Comune, con-
tinuarea proiectelor mari, cum ar fi
cel de irigaþii ori restructurarea cer-
cetãrii. Ministrul Agriculturii s-a
referit ºi la faptul cã unul dintre

obiectivele strategice
vizeazã îmbunãtãþirea
eficienþei producãtori-
lor români.

„Gândim încuraja-
rea formelor asociati-
ve prin revederea sis-
temului de impozitare,
crearea de cooperati-
ve moderne care sã
permitã fermierilor
noºtri sã depãºeascã
ºocurile datorate vo-
latilitãþii preþurilor, sã
le atenuãm acest ºoc
prin participarea în co-
operative care sã cu-
prindã atât partea de comerciali-
zare, cât ºi cea de procesare. Nu
în ultimul rând, o altã prioritate
este sectorul pomicol, care este
gândit ca un subprogram în cadrul
Programului Naþional de Dezvol-
tare Ruralã. Având în vedere cã
suntem net importatori de fructe,

este necesar sã dezvoltãm acest
sector. Sã nu uitãm cã în producþia
europeanã de fructe se înregistrea-
zã un deficit important ºi România
poate, mãcar într-o primã fazã, sã îºi
asigure autoconsumul”, a adãugat
ministrul Achim Irimescu.

VALENTIN CEAUªESCU

la Craiova îl joacã în ansamblul siste-
mului global de producþie al Ford.
Componenta cea mai valoroasã a fa-
bricii Ford de la Craiova sunt angaja-
þii noºtri ºi personal sunt foarte mân-
dru sã conduc o echipã nu numai de-
dicatã, dar ºi foarte talentatã”, a de-
clarat John Oldham.

Schimbare ºi la Compania
Naþionalã de Vânzãri

Totodatã Ford anunþã cã Attila
Szabo a fost numit Director General al
Companiei Naþionale de Vânzãri Ford
România, cu sediul la Bucureºti, înlo-
cuindu-l pe Valerio Brenciaglia, care a

fost numit Director al Diviziei de Re-
laþii cu Clienþii în cadrul Ford Italia.
Attila Szabó s-a alãturat echipei glo-
bale Ford în 2001, iar în 2003 s-a alãtu-
rat echipei de vânzãri ocupând mai
multe funcþii, inclusiv Director de
Vânzãri Flote al Ford Ungaria ºi EDM
(European Direct Markets).

În ultimii 7 ani, a  lucrat pentru
Divizia de Marketing a Ford Europa,
ºi recent a condus una din cele mai
mari echipe ale acestei divizii în cali-
tate de Manager Preþuri, fiind respon-
sabil pentru 10 pieþe europene, in-
clusiv Marea Britanie, Germania, Ita-
lia, Franþa ºi Spania. „Sunt nerãbdã-
tor sã-mi asum aceastã nouã provo-
care ºi sã lucrez cu echipa din Româ-
nia. Avem o linie de produse deose-
bite ºi cred cu tãrie cã Ford are un
potenþial de vânzãri foarte bun în Ro-
mânia. Voi face tot posibilul sã cresc
prezenþa Ford în Romania atât in ceea
ce priveºte vânzãrile de flote, dar ºi
pe partea de retail ºi totodatã sã spri-
jin reþeaua solidã ºi puternicã de dea-
leri Ford din aceastã þarã”, a declarat
Attila.

Ford a înfiinþat Compania Naþiona-
lã de Vânzãri din România în august
2010, la doi ani dupã ce a preluat uzina
din Craiova, unde compania a investit
pânã acum peste 1 miliard de euro în
producþia de motoare ºi vehicule,
transformând astfel fabrica într-una din
cele mai moderne ºi competitive facili-
tãþi de producþie pe care compania le
deþine în prezent. În decembrie 2015,

Ford a sãrbãtorit producþia a 1 milion
de motoare EcoBoost de 1 litru, pro-
duse la fabricile din Craiova ºi Koln.

Douã FordStore, inaugurate
anul trecut în decembrie

Prin reþeaua naþionalã de dealeri
din România, Ford este
prezent în 37 de locaþii
în toatã þara, dintre care
douã FordStore, inau-
gurate anul trecut în
decembrie. FordStore
este cel mai nou con-
cept de showroom
Ford, care îºi propune
sã ofere clienþilor o ex-
perienþã unicã de cum-
pãrare, fiind organizat
pe diverse „zone” care
oferã un mediu priete-
nos ce creeazã o dina-
micã pozitivã între
client ºi consilierul de
vânzãri. Procesul de
cumpãrare va fi trans-
format astfel într-o ex-
perienþã consecventã

ºi convingãtoare a mãrcii Ford. Fie-
care FordStore are un Lounge Vig-
nale, o zonã dedicatã ºi exclusivã
pentru clienþii Vignale. Lounge-ul
Vignale este un spaþiu semi-privat
unde clienþii pot experimenta în voie
serviciile personalizate Vignale.

John Oldham

Attila
Szabo
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În ultima sãptãmânã, în judeþul
Dolj s-au înregistrat 840 cazuri de
infecþii acute ale cãilor respirato-
rii superioare, 375 cazuri de pneu-
mopatii acute ºi niciun caz de gri-
pã. Numãrul total al cazurilor de
viroze respiratorii înregistrat în
aceastã sãptãmâna (1.215) este
mai crescut faþã de valoarea în-
registratã în sãptãmâna anterioa-
rã (932  cazuri), dar se încadrea-
zã în evoluþia multianualã. Rata
incidenþei în rândul populaþiei a
cazurilor de IACRS a fost
120,99‰oo ºi a pneumopatiilor a
fost de 54,01‰oo. Ponderea spi-
talizãrilor din numãrul total de
cazuri a fost 14,40%. Deoarece
morbiditatea înregistratã se aflã în
intervalul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gripa-

În doar o sãptãmânã, 509 doljeni din grupele la
risc au fost vaccinaþi împotriva gripei, prin inter-
mediul cabinetelor medicilor de familie ºi spitale-
lor. Deja a fost solicitatã o suplimentare a numãru-
lui de doze de vaccin, necesare pentru prevenirea
îmbolnãvirilor prin afecþiuni respiratorii ºi, în

special, prin gripã în perioadele reci si cu fluctua-
þii de temperaturã.

le în rândul populaþiei, Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj a caracteri-
zat sãptãmâna prin lipsã de acti-
vitate gripalã.

Avertisment din
partea medicilor

Specialiºtii avertizeazã cã vre-
mea de afarã favorizeazã apariþia
unor boli intercurente, aºa numite
boli de sezon, dar ºi acutizarea
unor afecþiuni cronice preexisten-
te. Bolile de sezon includ gutura-
iul, virozele respiratorii, pneumo-
patiile, gripa ºi alte afecþiuni acute
din sfera ORL. Ele pot surveni în
orice anotimp, dar incidenþa lor
este crescutã în acest sezon toc-
mai din cauza aerului rece care
favorizeazã scãderea imunitãþii lo-
cale ºi generale a organismului ºi

creºterea circulaþiei germenilor.
Vaccinarea antigripalã este cea

mai importantã metodã de preve-
nire a infecþiei ºi în special a com-
plicaþiilor cauzate de infecþia gri-
palã. Imunizarea vizeazã în spe-
cial persoanele cu risc de com-
plicaþii cauzate de gripã ºi pe cei
care îngrijesc aceste persoane.
Aceºtia beneficiazã de vaccin gra-
tuit prin cabinetele medicilor de
familie. În categoriile de risc se
regãsesc: persoanele cu vârsta
cuprinsã între 6 luni ºi 64 de ani
în evidenþã cu afecþiuni medicale
cronice pulmonare, cardiovascu-
lare, metabolice, renale, hepatice,
neurologice, diabet zaharat, obe-
zitate, astm sau virusul imuno-
deficienþei umane; gravide; me-
dici, cadre sanitare medii ºi per-
sonal auxiliar, atât din spitale cât
ºi din unitãþile sanitare ambulato-
rii, inclusiv salariaþi ai instituþiilor

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

În afara acestor grupe de risc,
care beneficiazã de vaccin gratuit,
vaccinarea antigripalã este utilã ºi
pentru celelalte persoane, care pot
procura vaccinul din farmacii.

Regulile de igienã
trebuie respectate

Mãsurile de igienã personalã
(spãlarea cu apã ºi sãpun a mâini-
lor, folosirea batistelor  pentru strã-
nut sau tuse, respectarea unui re-

gim de viaþã sãnãtos – alimentaþie
bazatã pe legume ºi fructe, odihnã
ºi miºcare) sunt esenþiale pentru
prevenirea îmbolnãvirilor prin
afecþiuni respiratorii ºi in special
prin gripa. Medicaþia antigripalã
(antiviralã) existentã în stoc la fie-
care secþie/spital de boli infecþioa-
se se administreazã doar la indica-
þia medicului, în cazurile grave sau
în prezenþa bolii la persoane cu
factor de risc cu complicaþii, indi-
ferent de rezultatul de laborator
pentru gripã.

Ministerul Sãnãtãþii atrage aten-
þia cã, pentru evitarea riscului apa-
riþiei de focare în colectivitãþi, la
prima orã de curs, o importanþã
majorã o reprezintã triajul efectuat
de cãtre cadrele didactice în cla-
sã,  prin trimiterea la medic sau
izolarea la domiciliu a oricãrui elev
care prezintã febrã sau semn de
boalã respiratorie acutã.

RADU ILICEANU

Sositã, joi seara, la ceasul la
care îºi revizuieºti, cu compli-
citatea conºtiinþei obosite, în-
tâmplãrile zilei, vestea a sosit
nãucitoare. Îi ºtiam suferinþele,
pe care le oferea grijulie sub în-
veliºul speranþei de tãmãduire.
Fiinþã de o rarã delicateþe, cu o
imperturbabilã vocaþie a studiului,
dotatã cu un spirit disociativ ce
alerta deseori interlocutorii, era
destinatã unei cariere de anver-
gurã. Mi-o amintesc elevã, la
vernisajul unei expoziþii la Gale-
riile de artã din Craiova, când mi-
a prezentat-o Marin Sorescu cu
impulsul de a-i urmãri evoluþia

SORINA SORESCU.SORINA SORESCU.SORINA SORESCU.SORINA SORESCU.SORINA SORESCU.
IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

cãreia ºtiuse sã-i detecteze aple-
carea ºi sârguinþa.

Prin ani, ne-a þinut aproape de-
votamentul constant faþã de ge-
nialul ei unchi ºi de opera monu-
mentalã a acestuia. Am reuºit, cu
dificultãþi necompensate, întâia
ediþie a Colocviului Internaþional
Marin Sorescu, cãruia i-a con-
sacrat nebãnuite energii.

M-a sunat vinerea trecutã, în-
tâi sã-ºi arate îngrijorarea faþã de
propria-mi stare de sãnãtate, apoi
sã-mi spunã cã pleacã la Bucu-
reºti sã se opereze ºi, apoi, sã re-
luãm tentativa organizãrii viitoa-
rei ediþii a „Zilelor Marin Sores-

cu”. Mi s-a pãrut ca de obicei în
posesia acelei speranþe de care
cei buni nu au motive sã se în-
doiascã.

Inteligentã, cultivatã, cu o ad-
mirabilã propensiune pentru te-
oretizãri pline de sagacitate, îmi
mãrturisea cã scria cu dificultã-
þile celor ce desfid stereotipiile.
Cu siguranþã, morbul nevolnic
îºi va fi rezervat ºi el contribu-
þia netoatã.

Ca dascãl, se bucura de pre-
þuirea studenþilor cu lecþiile sale
asumat colocviale ºi, îndeosebi,
cu incitarea frecventã la activa-
rea ºi cultivarea gândirii proprii.

Mereu în miezul textului.
Acum, la ceasul despãrþirii,

nu-mi pot reprima durerea de-
cât sub semnul disperãrii cru-
de cã ne pãrãseºte un intelec-
tual de marcã. ªi, cu toatã re-
zerva presupusã, anim gândul

tonifiant cã îl va întâlni, într-
un dincolo mai liniºtit, pe Ma-
rin Sorescu, cãruia ar avea atâ-
tea sã-i împãrtãºeascã.

DUMNEZEU S-O IA ÎN
GRIJA LUI!

GEORGE POPESCU
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Cum tocmai sunt pe cale sã boicotez, prin
ignorare, televiziunile, mai ales cele autohtone
(transformate în zarve la limita impudorii),
am rãsfoit presa scrisã ºi pe cea online. Eram
curios sã verific ce cotã mai are Eminescu
în conºtiinþele noastre arvunite, sub atacul
cotidian al unor întâmplãri legate de desti-
nele unor impostori, ba chiar jigodii pe post
de VIP. Rezultatul? Ruºinos: când n-a fost
cu totul uitat, abia dacã ºi-a gãsit un locºor
printre „bombele” mediatice cu care sun-
tem atacaþi ceas de ceas.

Ruºinea e cu atât mai mare cu cât s-a ºi
decretat o Zi Naþionalã a Culturii Româneºti
stabilitã la data ivirii sale în lume. ªtiu, sunt
conºtient ºi de alternativa, nu mai puþin
periculoasã – ºi mai ales vanã – a omagierii
sale strict retorice, cu elanuri triumfaliste.
Am mai scris cândva cã procesul de monu-
mentalizare – al lui Eminescu, ca ºi al altor

genii ale culturii universale – nu e recoman-
dabil: e-adevãrat, un monument, ca ºi o sta-
tuie, rãmâne un necesar memento. Nimic mai
mult, fiindcã nu ne oferã decât spectrul unei
muþenii. Pe când Eminescu trebuie mereu
citit, recitit, cu nesaþul nedescoperirii haru-
lui sãu, sub seducþia reflecþiilor asupra spu-
selor ºi nespuselor sale, în versuri pline de o
vrajã indefinibilã ºi în judecãþile gândurilor
sale evocând trecutul, sancþionând prezen-
tul ºi profeþind viitorul.

N-am sã înþeleg niciodatã resortul unor
autori de confetii uzurpatoare, ale unor con-
testatari a cãror imunitate la geniul emines-
cian s-ar cuveni sã ºi-o conserve în firidele
lor de poticneli, dacã n-au bunãvoinþa unui
consult medical.

Fireºte, n-am negat niciodatã dreptul la
exegeze în diversitatea pe care o operã glo-
rioasã o conþine ºi la care chiar obligã. Dan-
te, ca sã dau doar acest singur exemplu, a
creat, dintr-un dialect limba literarã a þãrii
sale, dar n-a creat, asemenea succesorului
sãu imediat ºi nu mai puþin genial, Petrarca,
nici tradiþie poeticã ºi cu atât mai puþin imi-
tatori. Asta nu i-a scãzut nici din valoare, iar
prestigiul sãu a continuat sã creascã de-a
lungul veacurilor. Eminescu ne-a creat lim-
ba poeticã ºi a avut imitatori cu duiumul,
din moment ce mulþi, adolescenþi ºi nu nu-
mai, continuã sã-l urmeze. Fãrã Eminescu,
cu siguranþã cã literatura noastrã ar mai fi
bâjbâit ceva vreme pânã la momentul de-
cantãrii propriei sale identitãþi.

Greu – ori intraductibil – cum prea des
se invocã, Eminescu este totuºi cunoscut,
recunoscut, admirat ºi prin marile culturi
ale lumii. Cu condiþia de a fi prezentat cu
rigoarea, onestitatea, acribia ºi înfiorarea
la care creaþia sa obligã. În ciuda nume-
roaselor studii ce i-au fost consacrate, opera
sa conservã rezerve inepuizabile pentru noi
exegeze. Partea jurnalisticã, spre exemplu,
e încã de citit ºi de recitit, dincolo de ne-
norocite partizanate ºi dincolo de unele opinii
contextuale. Eminescu e, poate, Reperul în
absolut al Limbii, Literaturii ºi Culturii Ro-
mâneºti.

Întoarcerea la el e cel mai sigur indiciu de
regãsire a Identitãþii într-o suferinþã, astãzi,
ale cãrei urmãri ar trebui sã ne înspãimânte.

Un gest de apreciere
Joi, 14 ianuarie, în Aula „Buia”

a Facultãþii de Agronomie din ca-
drul Universitãþii din Craiova, a
gãzduit prima ediþie a Galei „Exce-
lenþei în cercetare”, manifestare
organizatã de instituþia de învãþã-
mânt superior din Bãnie. „Cerce-
tarea nu este numai o activitate

Gala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetare
ºi-a meritat numeleºi-a meritat numeleºi-a meritat numeleºi-a meritat numeleºi-a meritat numele

Joi seara, Aula „Buia” a Facultãþii de Agronomie,  a fost gazda unei manifetãri de
excepþie, organizatã de Universitatea din Craiova. S-a premiat ceea ce este mai bun
în învãþãmântul universitar craiovean ºi nu vorbim despre lucruri mari.

pandant la munca didacticã. Ea
este o pasiune intelectualã li unul
dintre factorii esenþiali ai progre-
sului. Este motivul pentru care cer-
cetarea este în centrul preocupãri-
lor noastre, deoarece universitãþile
reprezintã cel mai mare organism
al cercetãrii din România. Am în-
fiinþat Institutul de Cercetãri al Uni-
versitãþii din Craiova ºi am dezvol-

tat, în mod constant, infrastructu-
ra de cercetare. Gala de excelenþã
nu este altceva decât expresia apre-
cierii pe care dorim sã o arãtãm
celor care nu au precupeþit niciun
efort pentru afirmarea lor ca ºi ce-
recetãtori recunoscuþi pe plan na-
þional ºi internaþional ºi, implicit,
pentru afirmarea instituþiei pe care
il reprezintã ”, a precizat, în cu-
vântul de deschidere, prof.univ.dr.
Cristiana Teodorescu, prorector al
Universitãþii din Craiova.

Mii de lucrãri aflate
la dispoziþia celor interesaþi

Universitatea din Craiova a cre-
at un fond propriu pentru stimu-
larea activitãþii de cercetare avan-
satã (12.000 de lei/ grant) ºi 10
granturi de cercetare interdiscipli-
narã. Participarea la activitãþi de
cercetare pe bazã de contract s-a
concretizat prin 35 de proiecte
câºtigate în competiþii de anver-
gurã. Numai pentru 2014, finan-
þarea atrasã a fost de aproape
ºapte milioane  de lei, valorifica-
rea fiind foarte clar exprimatã:
peste 1.500 de articole ºtiinþifice
publicate; 312 cãrþi apãrute, obþi-

nerea a 17 brevete ºi produse cu
drept de proprietate intelectualã.
Pornind de la aceste rezultate, s-a
organizat Gala de joi.

„Nu existã cercetare,
fãrã finanþare”

Astfel de manifestare nu poate
fi organizatã fãrã un spectacol de
galã. Scena le-a aparþinut suden-
þilor ºi cadrelor didactice de la Fa-
cultatea de Litere – Departamen-
tul de Arte – sub coordonarea lec-
t.univ.dr.  Pavel ªopov.  Este mo-
mentul în care trebuie amintiþi la-
ureaþii, toþi cu grade univerasita-
re, binemeritate:  Cristi Spulbãr,
Ionel Buºe, Alexandru Con-
stantin Strungã, ªtefan Vlãdu-
þescu, Gabriel Mangra, Elvira
Popescu, Mihai Aurelian Lun-

gu, Romulus Lungu, Sabin Ri-
zescu, Rodica Aurelia Cimpo-
iaºu, Andaluzia Matei, Paul
Popescu, Ion Trandafir, Petre
Rotaru, Cãtãlin Stoean, Ru-
xandra Stoean.   Unul dintre la-
ureaþi ne-a declarat câteva cuvin-
te. Este vorba despre prof.univ.dr.
Ionel Buºe, de la Facultatea de
Drept: „Este nevoie de multã
muncã pentru o muncã de cer-
cetare. Sunt necesare ºi eforturi
finaciare, deoarece o documen-
tare nu poate fi realizatã fãrã fi-
nanþare. Universitatea din Craio-
va ne-a oferit tot ajutorul ºi nu
putem decât sã mulþumim con-
ducerii instituþiei. În fraze scur-
te, se poate rezuma: nu esistã cer-
cetare, fãrã finanþare ”.

CRISTI PÃTRU

Se aºteaptã metodologiaSe aºteaptã metodologiaSe aºteaptã metodologiaSe aºteaptã metodologiaSe aºteaptã metodologia
Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-

þifice,  Adrian Curaj , a adus în spa-
þiul public, ceea ce înseamnã cã, mai
devreme sau mai târziu, se va schimba
o parte din legislaþie, situaþia clasei pre-
gãtitoare. Deþinãtorul portofolilului a
anunþat cã, începând cu anul ºcolar
2016/2017, va deveni obligatorie urma-
rea cursurilor clasei pregãtitoare, ne-
maifiind admise excepþii pentru înscrie-
rea în clasa I. „Am auzit despre acesa-
tã cerinþã ºi, personal, sunt de acord.
Deocamdatã nu este un punct de vede-
re oficial, ci numai un proiect aflat în
dezbatere publicã. Cred cã este i schim-
bare binevenitã, dar, repet, nu ne pu-
tem pronunþa pânã când nu este stabi-
litã metodologia”, a declarat prof.Lavinia Elena Craioveanu, inspector
general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. CRISTI PÃTRU

Peste 700 de elevi se „bat” în limba
ºi literaura românã

Astãzi, începând cu ora 09:00, cei mai buni elevi
la limba ºi literatura românã, de la gimnaziu ºi li-
ceu,  vor susþine proba scrisã la faza localã a Olim-
piadei de profil. Sunt arondate ºapte centre de exa-
men judeþene în Dolj: Colegiul Naþional „Nicolae Ti-
tulescu”, ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade”, ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Romanescu”, toate din Craio-
va, ªcoala Gimnazialã nr.1 Dãbuleni, Liceul Teh-
nologic „Horia Vintilã” Segarcea, Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” Bãileºti, ªcoala Gimnazialã „Con-
stantin Gerota” Calafat. Sunt douã centre de eva-
luare: la „Titulescu” (pentru liceal) ºi „Eliade” (gim-
nazial). Toþi cei care vor obþine minimum 100 de
puncte se vor califica la etapa judeþeanã, iar rezul-
tatele au ca punct terminus de afiºare ziua de 17
uanuarie, ora 10:00, la centrele de examen ºi pe
blogul profesorilor de specialitate, contestaþiile pu-

tând fi depuse luni, în intervalul orar 10:00 – 14:00,
la cele douã sedii de evaluare. La concur sunt în-
scriºi 150 de elevi din ciclul liceal ºi 590 din cel
gimnazial. CRISTI PÃTRU
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Concurs de proiecte pentru realizareaConcurs de proiecte pentru realizareaConcurs de proiecte pentru realizareaConcurs de proiecte pentru realizareaConcurs de proiecte pentru realizarea
site-ului Festivalului „site-ului Festivalului „site-ului Festivalului „site-ului Festivalului „site-ului Festivalului „ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare”””””

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova a
anunþat, recent, organizarea
unui concurs de proiecte în
vederea conceperii site-ului
de prezentare a Festivalului
Internaþional „Shakespea-
re”, cerinþele fiind detaliate
pe www.tncms.ro. Între
acestea se regãsesc crearea
de rubrici despre ediþiile an-
terioare, invitaþi ºi program, despre posibilitatea procurãrii biletelor ºi a
creãrii unui newsletter pentru abonaþi, inserarea de fotografii ºi înregis-
trãri video din spectacole care se vor juca în cadrul festivalului, existenþa
unei versiuni în limba englezã º.a. Data-limitã pentru primirea propuneri-
lor este 24 ianuarie a.c., câºtigãtorul urmând a fi anunþat douã zile mai
târziu ºi a primi un contract de drepturi de autor, în valoare netã de 2.000
lei. Machetele sunt aºteptate pe adresa de e-mail pr@tncms.ro. Informa-
þii suplimentare pot fi solicitate la numãrul a de telefon 0763.149.556.
Cea de-a X-a ediþie a Festivalului Internaþional „Shakespeare” va avea
loc la Craiova între 14 ºi 23 aprilie a.c. ºi va fi dedicatã împlinirii a 400 de
ani de la moartea celui mai mare dramaturg al lumii din toate timpurile,
William Shakespeare.

„„„„„VVVVVrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Ozrãjitorul din Oz””””” ºi ºi ºi ºi ºi
„„„„„Prietenii Motanului ÎncãlþatPrietenii Motanului ÎncãlþatPrietenii Motanului ÎncãlþatPrietenii Motanului ÎncãlþatPrietenii Motanului Încãlþat””””” – – – – –
în weekend, la Tîn weekend, la Tîn weekend, la Tîn weekend, la Tîn weekend, la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Weekend cu poveºti la Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”. Astãzi, 16 ianuarie, de la
ora 18.00, copiii de toate vâr-
stele se vor bucura de musica-
lul „Vrãjitorul din Oz”, adap-
tare dupã L. Frank Baum, cu
scenariul ºi regia semnate Cris-
tian Mitescu, scenografia Eu-
genia Tãrãºescu-Jianu, muzica
Alexandru Berehoi, coregrafia
Ionuþ Sergiu Anghel. Cãlãtoria spre Oraºul de smarald, în cãutarea Vrãjito-
rului din Oz, se face alãturi de actorii Mugur Prisãcaru, Alis Ianoº, Cosmin
Dolea, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Rodica Prisãca-
ru, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari. Spectacolul a fost distins în 2015, la
Festivalul internaþional al teatrului contemporan de animaþie ImPuls,
organizat de Teatrul Þãndãricã Bucureºti, cu Premiul pentru scenografie,
acordat scenografei Eugenia Tãrãºescu-Jianu, ºi Premiul pentru muzica
originalã – compozitorului Alexandru Berehoi. Duminicã, 17 ianuarie, la
ora 11.00, vor urca pe aceeaºi scenã „Prietenii Motanului Încãlþat”,
într-o propunere de interpretare a cunoscutei poveºti venitã din partea ac-
triþei Iulia Cârstea. Alãturi de Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Alis Ianoº ºi
Emanuel Popescu, au transformat-o într-un spectacol ce prezintã isprãvile
unei trupe amatoare de teatru de pãpuºi ºi admiratoare a vestitului motan,
hotãrâtã sã cucereascã publicul de la oraº. Biletele costã 5 lei, 7 lei sau 10
lei, în funcþie de categoria locului, ºi se gãsesc la Agenþia teatrului.

Cinci reprezentaþii cu Cinci reprezentaþii cu Cinci reprezentaþii cu Cinci reprezentaþii cu Cinci reprezentaþii cu „„„„„Peter PanPeter PanPeter PanPeter PanPeter Pan”””””
la Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiova

Spectatorii craioveni sunt invitaþi
sã pãºeascã pentru câteva clipe în
„Þara de Nicãieri”, o lume în care totul
este posibil ºi în care spiritul de copil
dãinuieºte veºnic tânãr. O pot face
prin intermediul celor cinci reprezen-
taþii cu „Peter Pan”, de L. Profeta,
programate în perioada urmãtoare de
Opera Românã Craiova. Pentru douã
dintre ele – de luni, 18 ianuarie, ora
18.00, ºi luni, 1 februarie, ora 18.00
– biletele pot fi procurate de la agen-
þia instituþiei. Pentru alte trei – din 19,
25 ºi 26 ianuarie, toate de la ora 11.00
–, sala este rezervatã copiilor de la
mai multe ºcoli craiovene. Spectaco-
lul – în regia artisticã a lui Migry
Avram Nicolau, coregrafia lui Con-
stantin Floriean ºi scenografia Rodi-
cãi Garºtea (Braºov) – îi are în distribuþie pe Anca Þecu (Peter Pan),
Eva ªtefãnescu, Loredana Nicola, Elena Costinela Ungureanu, Cosmin
Vasilescu, Edith Mag, Violeta Þicu, Dan Cornescu, Alexandru Petre,
Teodor Ispas, Gabriel Marciu, Erna Marin, Nicolae Popa, Violeta Þicu,
Lelia Vais, Erna Marin, Amina Almahadin ºi Gabriel Radu-Mic.

***************

***************

„Este deja intrat în tradiþie
acest Salon al artiºtilor fotografi
din Craiova, cãrora de data
aceasta li se alãturã ºi câþiva in-
vitaþi. Salonul se vrea practic o
reprezentare a calitãþilor creatoa-
re ale fotografilor craioveni, care
–  trebuie sã recunoaºtem – sunt
din ce în ce mai bine apreciaþi pe
plan naþional ºi chiar internaþio-
nal. Deºi pânã acum s-a desfã-
ºurat anual, cele douã fotocluburi
au convenit sã realizeze acest
Salon bianual. Unul va fi în conti-
nuare organizat la 1
decembrie ºi dedicat
Zilei Naþionale a Ro-
mâniei, iar celãlalt,
sub auspiciile Muzeu-
lui Olteniei, se va des-
fãºura în cursul anu-
lui, la o datã anunþatã
din timp”, a subliniat,
în deschiderea eveni-
mentului de joi seara,
Mircea Anghel, pre-
ºedintele Fotoclubului
„Mihai Dan-Cãlines-
cu”. 14 dintre membrii
acestuia îºi prezintã cu
acest prilej lucrãrile,
alþi 14 fiind membri ai
Fotoclubului „Mircea
Faria”.

Salonul fotoclubu-
rilor craiovene a fost
dedicat Zilei Artei Fo-
tografice în România
(11 ianuarie), instituitã
prin Hotãrârea de Gu-
vern nr. 458 din 5 mai
2010, publicatã în Mo-
nitorul Oficial nr. 139
din 14 mai 2010. Ziua nu a fost
aleasã întâmplãtor, 11 ianuarie fi-
ind ziua de naºtere a lui Carol Popp
de Szathmari (1812-1887). „A fost
unul dintre importanþii pictori ro-
mâni ºi primul fotoreporter de rãz-
boi din lume. Acesta a reuºit în
1856 sã obþinã Medalia de Aur a

Ziua Artei Fotografice în România – sãr-
bãtoritã încã din anul 2011, în urma unei ho-
tãrâri guvernamentale – a fost reflectatã ºi
anul acesta, la Craiova, în imagini. În cele
mai frumoase imagini, realizate de aproape
40 de artiºti fotografi craioveni, majoritatea
membri ai Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlines-
cu” ºi Fotoclubului „Mircea Faria”! Portre-
te, peisaje, naturi statice, reportaje, eseuri –
toate demonstreazã cã fotografie este o me-
serie a sufletului ºi a minþii, dar ºi cã existã
artiºti craioveni pentru care pasiunea nu cu-
noaºte limite. Preferate în continuare de mulþi

dintre ei rãmân subtilitãþile ºi accentele fo-
tografiei monocromatice, cãreia organizato-
rii expoziþiei îi rezervã o parte importantã a
simezelor. „Monocromia e apanajul artistu-
lui”, considerã Mircea Anghel – A.FIAP, aºa
cum, întrucâtva, ar putea fi considerat ºi
portretul – genul care înseamnã mult mai
mult decât cadrarea chipului unei persoane,
înseamnã transmiterea unei stãri, unei emo-
þii. Salonul fotocluburilor craiovene este
deschis în Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeu-
lui Olteniei ºi poate fi vizitat de public pânã
la sfârºitul acestei luni.

 Fotoclubul „Mihai Dan-
Cãlinescu” a luat fiinþã pe data
de 23 aprilie 1999, pe lângã Cer-
cul Militar din Craiova. Încã de la
înfiinþare a organizat un curs de
Tehnicã ºi Artã Fotograficã, pe
care l-au absolvit câteva sute de
tineri, care au constituit ºi „pepi-
niera” viitorilor artiºti fotografi din
cadrul fotoclubului. În prezent,
are peste 100 de membri, dintre
care aproximativ 40 cu activitate
expoziþionalã curentã.
 Fotoclubul „Mircea Fa-

ria” a fost înfiinþat în anul 1963
de distinsul avocat Mihai Dan-Cã-
linescu, un împãtimit într-ale ar-
tei fotografice, care a reuºit sã
strângã în jurul sãu câþiva foto-
grafi ºi sã punã astfel bazele pri-
mului „Cerc de Artã Fotograficã”
la Craiova. În anul 2001 a luat
numele lui Mircea Faria (1920-
1986) – Excelenþã a F.I.A.P., cu
numeroase premii naþionale ºi in-
ternaþionale. Fotoclubul are astãzi
15 membri cu intensã activitate
artisticã.

Salonului de la Paris ºi încã trei me-
dalii acordate de diferite capete în-
coronate ale Europei, de la Regina
Angliei la Regele Spaniei. O mai
bunã recunoaºtere decât aceasta a
calitãþilor ºi a primordialitãþii foto-
reportajului de rãzboi nu existã.
Chiar dacã la ora actualã nu este
recunoscut Carol Popp de Szat-
hmari ca primul fotograf de rãz-
boi… Este o mândrie pentru noi
sã adoptãm aceastã zi ca Ziua Ar-
tei Fotografice din România”, a
subliniat Mircea Anghel.

Aproximativ 80 de fotografii,
alb-negru ºi color, din toate ge-
nurile artei fotografice, sunt pre-
zentate pe simeze. Între acestea,
ºi câteva aparþinând unor maeºtri
craioveni ai artei fotografice, am-
bii plecaþi dintre noi anul trecut.
„Este vorba de regretatul Victor

Boldâr – una din personalitãþile de
nivel naþional ale fotografiei româ-
neºti, de o modestie ieºitã din co-
mun, dar sclipitor în ceea ce a re-
alizat, ºi de unul dintre pasionaþii

fotografi ºi om deo-
sebit, un medic de
excepþie, regretatul
Horia Pârvãnescu. Îi
regretãm… Însã ei
se aflã în continuare
printre noi ºi aºa vor
rãmâne”, a adãugat
Anghel.

Tema liberã a Sa-
lonului fotoclubu-
rilor craiovene se
doreºte a fi înlocui-
tã, la ediþiile viitoare,
cu una specificã,
pentru a-i provoca
pe artiºti ºi la alte ex-
perienþe fotografice.
„Sper sã continuãm
tradiþional acest Sa-
lon, de douã ori pe
an. Cred cã acest lu-
cru va fi în interesul
artei fotografice, a
fotografilor craio-
veni, a invitaþilor
noºtri – pentru cã de
data aceasta am
avut ideea de a veni

cu invitaþii cãtre diverse persoa-
ne pasionate de fotografie, care
pe parcursul ultimului an ºi-au
manifestat interesul faþã de ac-
tivitatea noastrã, a fotoclubu-
rilor”, a încheiat Dorian De-
lureanu, preºedintele Fotoclu-
bului „Mircea Faria”.
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Cel puþin 60 de morþi într-un
atac terorist asupra unei baze
militare a Uniunii Africane
în Somalia

Gruparea teroristã Al-Shabaab,
afiliatã reþelei Al-Qaida, a atacat,
ieri, o bazã militarã a Uniunii Afri-
cane în Somalia, susþinând cã a
preluat controlul total asupra ba-
zei ºi ucigând peste 60 de militari
kenyeni. Militanþii Al-Shabaab au
atacat baza militarã din El Ade,
din sudul Somaliei, iar confruntã-
rile au durat câteva ore, a precizat
un purtãtor de cuvânt al armatei
kenyene. Gruparea teroristã susþi-
ne cã a preluat controlul asupra
bazei, aflatã la 550 de kilometri
vest de Mogadishu, capitala Soma-
liei, dupã ce un atacator s-a deto-
nat pentru a doborî porþile bazei,
dar cã deþine controlul ºi asupra
localitãþii Ceel Cado din apropie-
re. Cel puþin 60 de militari keny-
eni care fãceau parte din forþele
Uniunii Africane au murit, unii
reuºind sã scape. “Am numãrat ºi
am adunat înãuntrul bazei corpu-
rile a 61 de militari (kenyeni)”, a
declarat Abdiasis Abu Musab, pur-
tãtorul de cuvânt al operaþiunilor
militare desfãºurate de Al-Shaba-
ab. “Întregul oraº ºi întreaga bazã
sunt în mâinile noastre”, a anun-
þat acesta. Forþele Uniunii Africa-
ne, compuse din aproximativ
22.000 de militari din state africa-
ne, duc de aproape un deceniu o
luptã împotriva insurgenþilor Al-
Shabaab din Somalia, o þarã afla-
tã în rãzboi civil din 1991.

Douã elicoptere militare
americane s-au prãbuºit
în Oceanul Pacific,
dupã o coliziune

Douã elicoptere militare ame-
ricane au intrat în coliziune în aer
ºi s-au prãbuºit, în largul Insulei
Hawaii, iar 12 membri ai echipa-
jelor sunt daþi dispãruþi. Elicopte-
rele, aparþinând Forþelor Navale
americane, efectuau o misiune de
antrenament pe timp de noapte în
momentul incidentului. Cele douã
aparate au intrat în coliziune în
aer ºi s-au prãbuºit în Oceanul Pa-
cific, în largul coastelor Arhipela-
gului Hawaii, în zona Haleiwa.
Elicopterele de tip Ch-53, aparþi-
nând Forþelor Navale americane,
efectuau o misiune de antrenament
pe timp de noapte în momentul in-
cidentului. Potrivit unor oficiali
din cadrul Pentagonului, cei 12
membri ai echipajelor celor douã
elicoptere sunt daþi dispãruþi. Echi-
paje ale Pazei de Coastã au gãsit
fragmente ale elicopterelor, pete
de combustibil care ard ºi o barcã
de salvare goalã. Resturile sunt la
cinci kilometri de coastã.

Alertã chimicã în cel mai mare
port din Brazilia dupã un
incendiu

O alertã chimicã a fost declan-
ºatã în cel mai mare port din Bra-
zilia dupã un incendiu de amploa-
re care a afectat mai multe contai-
nere, circa 50 de persoane fiind spi-
talizate. Aproximativ 15 containe-
re care conþineau produse toxice
au ars, joi dupã-amiazã, în termi-
nalul maritim Guarujá, situat în
statul brazilian São Paulo. Prima-
rul oraþului, Mario Antonieta de
Brito, le-a cerut localnicilor sã
rãmânã în case câteva ore, iar ter-
minalul portuar, cel mai mare din
Brazilia, a fost temporar închis.

Cel puþin 14 persoane au murit
ºi alte 27 au fost rãnite, dupã ce
un autocar turistic s-a rãsturnat,
ieri dimineaþã, în drum spre o sta-
þiune montanã din centrul Japoniei.
Autocarul a virat pe banda opusã
de circulaþie în apropiere de ora-
ºul turistic Karuizawa, din prefec-
tura Nagano, a intrat într-un para-
pet ºi a aluncat în jos pe o distanþã
de trei metri, dupã care s-a oprit
în niºte copaci, au precizat repre-
zentanþi ai serviciul de pompieri ºi
managementului dezastrelor. La
bordul autocarului se aflau 41 de
persoane, inclusiv cei doi ºoferi,
când s-a produs accidentul. Cei doi
ºoferi se aflã printre cei decedaþi.
Pe carosabil nu exista zãpadã sau
polei, susþin oficialii japonezi. Rã-
niþii au fost transportaþi la spitalele

Cetãþenii Uniunii Europene vor gãsi mai greu
locuri de muncã, iar economia comunitarã va
avea de suferit în cazul în care Spaþiul Schen-
gen s-ar destrãma din cauza crizei imigraþiei,
avertizeazã preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker. Criza imigraþiei, cea mai
gravã care afecteazã Europa dupã al II-lea Rãz-
boi Mondial, a generat disensiuni grave între
statele membre UE, cu riscul des-
trãmãrii Spaþiului Schengen. “Un
Spaþiu Schengen mai mic ar în-
semna mai puþine locuri de mun-
cã ºi o creºtere economicã mai
micã”, a declarat Jean-Claude Jun-
cker, admiþând însã cã nu va fi
uºor sã fie oprit actualul aflux de
imigranþi extracomunitari.
“Schengen este una dintre cele mai
mari realizãri ale procesului de in-
tegrare europeanã”, a subliniat
Juncker. “Fãrã Schengen, fãrã li-
bera circulaþie a angajaþilor, fãrã
libertatea cetãþenilor UE de a cã-
lãtori, zona euro nu are sens. Ace-
eaºi schemã se aplicã în raportul

Parlamentul Federal al Germaniei
a aprobat un plan care va oferi re-
fugiaþilor cãrþi de identitate conec-
tate la un sistem de date centralizat.
Refugiaþii din Germania vor primi,
în conformitatea cu noua lege, cãrþi

dintre Schengen, libertatea de circulaþie ºi piaþa
comunitarã”, subliniazã preºedintele Comisiei
Europene. Cetãþenii Uniunii Europene vor gãsi
mai greu locuri de muncã, iar economia comu-
nitarã va avea de suferit în cazul în care Spaþiul
Schengen s-ar destrãma din cauza crizei imi-
graþiei, avertizeazã preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker. La rândul sãu, Je-

roen Dijsselbloem, preºedintele Eurogrup, a
afirmat joi cã menþinerea spaþiului de liberã cir-
culaþie Schengen este esenþialã pentru prospe-
ritatea economicã a zonei euro. Cancelarul Ger-
maniei, Angela Merkel, ºi preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, au afirmat în
mod repetat cã existã o legãturã directã între
Spaþiul Schengen ºi zona euro. Rugat sã expli-

ce aceastã legãturã, Jeroen Dij-
sselbloem a explicat cã Spaþiul
Schengen este “esenþial pentru co-
operarea economicã ºi dezvolta-
rea Europei”. Pentru protejarea
sistemului de liberã circulaþie
Schengen, este “vital sã fie secu-
rizate frontierele externe ºi sã
existe cooperare cu Turcia”, a
subliniat ºeful Eurogrup. “În mo-
mentul de faþã, asistãm la mãsuri
individuale luate de state la fron-
tiere. Trebuie sã fim foarte atenþi,
cãci aceasta este o spiralã negati-
vã spre un nivel inferior. Nu sunt
de acord cu aºa ceva”, a subli-
niat Dijsselbloem.

Refugiaþii din Germania vor primi cãrþi de identitate,
conform unei legi aprobate de Parlament

Cel puþin 14 morþi ºi 27 de rãniþi într-un accident
rutier într-o staþiune montanã din Japonia

de identitate ce vor conþine infor-
maþii precum amprente ºi þara de
origine, aceste date putând fi acce-
sate de agenþiile guvernamentale ger-
mane prin intermediul unui sistem
centralizat. Noua lege are rolul de a

permite autoritãþilor sã îi poatã ur-
mãri pe cei care pãstrund pe terito-
riul celor mai populate state din UE,
dupã ce, în 2015, aproximativ 1,1
milione de refugiaþi au ajuns în blo-
cul comunitar. Legislaþia a fost an-
terior aprobatã de cabinetul cance-
larului german Angela Merkel. În-
cepând cu luna februarie, refugiaþii
înregistraþi în Germania vor putea
primi un card de identitate conþinând
toate informaþiile necesare unei ce-
reri de azil, potrivit oficialilor. Do-
cumentele vor include informaþii pre-
cum amprente, þara de origine, date
de contact, starea de sãnãtate ºi ca-
lificãri. Noul sistem ar putea fi im-
plementat în totalitate pânã în varã,
permiþând agenþiilor guvernamenta-
le sã acceseze sistemul centralizat.
Aceastã iniþiativã a fost lansatã în
urma unor critici privind sistemul
descentralizat al Germaniei, care le-

a permis unor imigranþi sã îºi falsifi-
ce identitatea sau sã se înregistreze
de mai multe ori. Între timp, minis-
trul german de Finanþe, Wolfgang
Schaeuble, a spus cã partenerii UE
ar trebui sã ofere mai multe fonduri
pentru ca blocul sã poatã face faþã
fluxului de imigranþi care vin din þã-
rile afectate de rãzboi, descriind aces-
tã responsabilitate ca “datoria nu-
mãrul unu a Europei”. Fondurile
sunt necesare “pentru o diminuare
a miºcãrii refugiaþilor ºi pentru o
susþinere cooperantã a regiunilor
noastre vecine”, a declarat Scha-
euble. “Avem nevoie de mai multe
fonduri pentru stabilizarea regiunii
din Orientul Mijlociu”, a adãugat el.
Jumãtate dintre refugiaþii care au
ajuns în Germania între anii 2008
ºi 2012 au locuri de muncã adec-
vate, în timp ce un sfert dintre aceº-
tia îºi cautã de lucru.

din apropiere. Majoritatea au rãni
la nivelul capului, gâtului ºi piep-
tului, au precizat medicii. Autoca-
rul a cãzut de pe autostradã pe o
distanþã de trei metri dupã care a
aterizat pe o parte, potrivit presei
japoneze. Accidentul de ieri este
ultimul dintr-o serie de accidente
înregistrate pe autostradã în care
au fost implicate autocare turisti-
ce, accidente produse, în opinia
experþilor, din cauza condiþiilor de
muncã ale ºoferilor care conduc
pe distanþe lungi. În unele cazuri,
ºoferii au adormit în timp ce con-
duceau. Un accident rutier în care
a fost implicat un autocar turistic
ce se îndrepta pe autostradã spre
Disneyland în 2012, accident sol-
dat cu moartea a ºapte pasageri, a
impus implementarea unor mãsuri

privind consolidarea nivelului de
siguranþã al ºoferilor, dar acciden-
tele au continuat sã se producã.
Secretarul-ºef al Cabinetului nipon,
Yoshihide Suga, a declarat cã Mi-
nisterul Transporturilor japonez a

stabilit o echipã de experþi care sã
investigheze cauzele accidentului.
“Trebuie sã investigãm cauza ac-
cidentului pentru ca altele similare
sã nu se mai producã”, a declarat
Yoshihide Suga.
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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.

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comisariatul Regional Pentru

Protecþia Consumatorilor Regiunea
Sud- Vest Oltenia cu sediul în Cra-
iova, B-dul Gh. Chiþu Nr.58 organi-
zeazã în data de 15.02.2016 ora 11.00,
proba scrisã ºi în data de 17.02.2016
ora 11.00, interviul, concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedetermina-
tã, a funcþiei de execuþie Comisar I
principal- la Comisariatul Regional
Pentru Protecþia Consumatorilor
Regiunea Sud- Vest Oltenia CJPC
Gorj. Concursul va avea loc la se-
diul ANPC Bucureºti cu sediul în
B.dul Aviatorilor nr.72. Informaþii su-
plimentare la telefon: 0251/ 533.118.

Consiliul Local al Comunei
Breasta, judeþul Dolj, str. Constan-
tin Argetoianu nr.11, CF – 4554050
organizeazã: Licitaþie publicã des-
chisã, în vederea închirierii a unei
suprafeþe de teren de 300m.p. situa-
tã pe teritoriul administrativ al co-
munei Breasta, în scopul derulãrii
unor activitãþi economice/ comer-
ciale/ de producþie / prestãri servi-
cii. Ofertele se depun pânã în ziua
de 22.02.2016, ora 10.00 ºi se vor
deschide în ºedinþa de licitaþie pu-
blicã din data de 25.02.2016, ora 10.00
în sala de ºedinþe a Consiliului Lo-
cal Breasta. Ofertele se depun la
biroul de registraturã al Consiliul
Local Breasta, judeþul Dolj, str.
Constantin Argetoianu nr.11. Pre-
þul minim de pornire a licitaþiei este
de 5.00 lei/ m.p. Închirierea se va
face pe o perioadã de 2 ani cu po-
sibilitatea de prelungire prin acor-
dul pãrþilor. Relaþii detalii cât ºi do-
cumentele de licitaþie în vederea în-
chirierii suprafeþei de teren de 300
mp, situatã pe teritoriul administra-
tiv al comunei Breasta, judeþul Dolj,
în scopul derulãrii unor activitãþi
economice/ comerciale/ de produc-
þie/ prestãri servicii, se pot obþine
de la Secretariatul Consiliului Lo-
cal Breasta sau la telefon: 0251/
455.244 sau 0251/ 455.016.

VLC SPRL, administrator judiciar
al SC FLORA ROSE SRL, dosar 2091/
63/2015, al Tribunalului Dolj, vinde prin
licitaþie publicã cu strigare, pornind
de la preþurile din raportul de evalua-
re, bunuri mobile ºi imobile, dupã cum
urmeazã: 1)imobile: vânzare în bloc
teren intravilan în sup. totalã de
26.584,56mp situat în Com.Malu Mare,
tarlaua 30, parcela 167, Jud.Dolj, por-
nind de la preþul de evaluare total de
1.073.935Lei, exclusiv TVA sau pe par-
cele la preþul de 40,40 Lei/mp, exclu-
siv TVA. Terenul cuprinde 42 de cor-
puri de proprietate, în sup. de 21.222
ºi cota indivizã-cale de acces de 42/
238. Fiecare parcelã se vinde împreu-
nã cu cota aferentã din calea de ac-
ces; 2)mobile: combinã marca FENDT
model 5220E- 340.080Lei, lamã zãpa-
dã ADLER S3000/1150- 15.100Lei, cu-
legãtor de porumb GERINGOF MS-SC
570- 81.300Lei, scarificator MASCHIO
PINOCHIO 250- 23.100lei, tractor mar-
ca VALTRA model A93H- 157.370Lei,
atomizor STIHL- 1.412Lei. Preþurile nu
conþin TVA. Prima ºedinþã de licitaþie
are loc în data de 22.01.2016 pentru
bunurile mobile ºi în data de
19.02.2016 pentru bunurile imobile ºi
ulterior în fiecare zi de vineri, ora
14.00, pânã la adjudecare. Înscrierea
se face în zilele lucrãtoare între ore-
le 09.00-16.00 (excepþie ziua de vineri
între orele 09.00-14.00), pânã cel mai
târziu în ziua lucrãtoare anterioarã
licitaþiei, fiind condiþionatã de plata
garanþiei de participare de 10% din
valoarea bunului în contul RO04BIT-
RDJ1RON037138CC01 deschis la Ve-
neto Banca Ag. Craiova ºi procura-
rea caietului de sarcini. Bunurile vân-
dute sunt libere de sarcini.Toate per-
soanele care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor, sub sancþiunea decã-
derii din drepturi, sunt invitate sã
anunþe administratorul judiciar cel mai
târziu înainte de începerea licitaþiei.
Informaþii suplimentare, la sediul ad-
ministratorului judiciar sau tel. 0353/
803.916, 0758.022.029, 0758.022.047.
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, Doru
– soþ, Silvia – fiicã,
Geta- sorã, Adrian –
cumnat ureazã dragei
lor dr. VIORICA NANCU,
La Mulþi Ani cu sãnã-
tate, prosperitate, bu-
curi ºi împliniri.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
SC Well Done Con-
struct executã amena-
jãri interior/exterior la
cele mai bune preþuri.
Telefon: 0760/986.272.
Execut masaj la domici-
liu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bu-
cureºti (zona Dristor).
Telefon: 0724/167.883

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
 2 camere semideco-
mandat Valea Roºie.
Telefon: 0251/361.626.
Vând apartament 2 ca-
mere- Sinaia, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300. Te-
lefon: 0754/051.988.

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
superîntreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând robot ( PLANE-
TARIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Ofer cãrþi de medicinã
intensivã din perioada
1975 - 2005 ºi cãrþi di-
verse domenii. Tele-
fon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.

Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
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. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sina-
ia - Izvor, cripte supra-
puse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
S.C. RBC COMPU-
TERS SRL anunþã
pierderea Cãrþii de In-
tervenþie pentru Casa
de Marcat Datecs MP
55 L seria 18000373.
Se declarã nulã.
PIERDUT Supliment
diplomã de licenþã eli-
beratã de Universita-
tea din Craiova, Facul-
tatea de Automaticã,
Calculatoare ºi Elec-
tronicã pe numele Tilã
Marin Daniel. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Colectivul Institutului
de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolã-
escu Plopºor” regre-
tã nespus dispariþia
prematurã a conf.
univ. dr. SORINA
SORESCU, dascãl
inteligent, erudit ºi
apropiat studenþilor,
critic literar de þinu-
tã, pasionat de ope-
ra marilor noºtri scri-
itori. Sincere condo-
leanþe familiei îndure-
rate. Dumnezeu sã o
odihneascã în liniºte
ºi pace.

Facultatea de Litere
a Universitãþii din
Craiova anunþã cu
durere trecerea în
nefiinþã a doamnei
profesoare SORINA
SORESCU. Moartea
a rãpit-o mult prea
devreme, lãsând un
gol adânc în sufletul
colegilor îi a studen-
þilor, care au preþuit-
o pentru calitãþile ei
intelectuale ºi uma-
ne. Dumnezeu sã o
odihneascã!
COMEMORÃRI

Comemorãm cu triste-
þe 11 ani de când ne-
preþuita noastrã mamã
DIACONU STANCA,
ne-a pãrãsit spre a fi
allãturi de tatãl nostru
DIACONU FLOREA,
plecat mai devreme cu
4 ani. Veºnicã pome-

nire. Neºtearsã amin-
tire. Dumnezeu sã-i
odihneascã în pace!
Familia Traian Dolea.

La trei ani de când
SORESCU RODICA
MARIANA, magis-
trat la Curtea de

Apel Craiova, a tre-
cut în lumea veºni-
cã, Cornel - soþ, Mi-
haela Ovidia – fiicã,
Lidia-sorã împreu-
nã cu toþi cei ce au
cunoscut-o, ne în-
dreptãm gândul ºi
simþirea plini de re-
cunoºtinþã cu amin-
tirea dragei noastre
soþii, mamã, sorã,
bunã colegã ºi o
pãstrãm în suflete-
le noastre cu bunã-
tatea ºi dãruirea ei
creºtinã. Dumne-
zeu s-o odihneascã
în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Atalan-

ta – Inter / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Thuringer – HCM Baia Mare /
19:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC
Dunãrea Brãila – CSM Ploieºti / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Napoli – Sassuolo.

DIGI SPORT 2
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Munster

– Stade Francais Paris / 17:00, 19:15, 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla – Malaga,
Celta Vigo – Levante, Villarreal – Betis.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Tou-

louse – Paris SG / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: U-BT Cluj – Steaua CSM /
23:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Socie-
dad – Deportivo.

DIGI SPORT 4
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

Ferencvaros – Larvik / 19:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Torino – Frosinone / 21:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Lille.

DOLCE SPORT 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

Thuringer – HCM Baia Mare / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Villarreal – Betis / 23:30,
3:15 – FOTBAL AMERICAN – NFL.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla

– Malaga / 19:30 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Aston Villa – Leicester / 23:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sociedad – Deportivo.

EUROSPORT 1
10:00, 11:30 – SANIE (M) – Cupa Mondia-

lã, la Oberhof, în Germania / 12:30 – BIATLON
(F) – CM, la Ruhpolding, în Germania / 13:30 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Wengen, în Elveþia /
14:45, 17:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Tottenham – Sunderland, Manchester City
– Crystal Palace / 21:05 – SNOOKER – Mas-
tersul de la Londra, Regatul Unit.

EUROSPORT 2
11:30 – SCHI FOND (M, F) – Cupa Mon-

dialã, la Planica, în Slovenia / 14:30, 15:45 –
SANIE (F) – CM, la Oberhof, în Germania /
16:45 – SNOOKER – Mastersul de la Londra,
Regatul Unit.

TVR 2
19:30 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Spania – Germania.
TVR 3
21:15 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Danemarca – Rusia.
LOOK TV
19:00 – FOTBAL Belgia, Pro League: Bru-

ges – Mouscron.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Va-

lencia – Rayo Vallecano / 15:00 – HAND-
BAL (F) – Cupa EHF: Corona Braºov – HCM
Roman / 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Real Madrid – Sporting
Gijon, Getafe – Espanyol, Barcelona –
Bilbao.

DIGI SPORT 2
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Genoa – Palermo, Udinese – Juventus /
19:30 – RUGBY – Champions Cup: Nort-
hampton Saints – Glasgow Warriors / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Milan – Fioren-
tina.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma

– Verona / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Caen – Marseille / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: CSM Oradea – Ener-
gia Tg. Jiu / 22:00 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: St. Etienne – Lyon.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Bolog-

na – Lazio / 19:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Las Palmas – Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 1
13:00, 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL

Spania – La Liga: Valencia – Rayo Valleca-
no, Real Madrid – Sporting Gijon, Getafe –
Espanyol, Barcelona – Bilbao / 23:30 – FOT-
BAL AMERICAN – NFL.

DOLCE SPORT 2
18:15 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Stoke City – Arsenal / 20:15 – FOT-
BAL AMERICAN – NFL.

EUROSPORT 1
10:00 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã, la Flachau, în Austria / 11:45 – BIA-
TLON (F) – CM, la Ruhpolding, în Germa-
nia / 13:30 – SCHI ALPIN (F) – CM, la Fla-
chau / 16:05 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Liverpool – Manchester United /
21:00 – SNOOKER – Mastersul de la Lon-
dra, Regatul Unit / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua 1.

EUROSPORT 2
11:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondia-

lã, la Wengen, în Elveþia / 12:30 – SCHI
FOND (sprint pe echipe) – CM, la Planica, în
Slovenia / 14:30 – SCHI ALPIN (M) – CM, la
Wengen / 15:30 – SANIE (sprint) – CM, la
Oberhof, în Germania / 16:30 – SNOOKER –
Mastersul de la Londra, Regatul Unit / 2:00
– TENIS – Australian Open: ziua 1.

TVR 2
19:45, 21:15 – POLO – Campionatul Eu-

ropean, la Belgrad, în Serbia: meciuri din op-
timile de finalã.

TVR 3
19:15 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Serbia – Franþa.
LOOK TV
15:30, 19:00 – FOTBAL Belgia, Pro Lea-

gue: Gent – Andrelecht, Lokeren – Standard
Liege.

Stopatã, ieri, în semifinalele
turneului de la Sydney de ruso-
iaca Svetlana Kuzneþova, scor 6-
7, 6-4, 3-6, constãnþeanca a
scãpat de Maria ªarapova (po-
ziþionarea numãrului 5 reprezen-
tând mare semn de întrebare al
tragerii la sorþi), jucãtoare obiº-
nuitã cu prezenþa între primii
patru capi de serie ºi oponentã
deloc dezirabilã pentru sferturi,
fazã unde Halep ar putea da pes-
te sora mai mare a Serenei, Ve-
nus, cea în faþa cãreia a avut o
prestaþie excelentã în 2015, ce-
i drept, pe zgurã. Revenind la
ªarapova, aceasta a fost repar-
tizatã pe sfertul de finalã al lide-
rului mondial, Serena Williams,
în faþa cãreia pierdea ultimul act
anul trecut, adjudecat de ameri-
cancã cu 6-3, 7-6, în ceea ce
avea sã reprezinte al 6-lea triumf
la Melbourne.

În atare condiþii, dacã calcu-
lele hârtiei se vor respecta, cum
sorþii au împerecheat capii de
serie 1 ºi 4, respectiv 2 ºi 3, se-

Handbalul feminin craiovean, ajuns în
premierã într-o competiþie continentalã,
cautã, astãzi (18:00), accederea în sfertu-
rile de finalã ale Cupei Cupelor. Se va în-
tâmpla la Ljubljana, unde SCM dã piept cu
legendara formaþie slovenã Krim Ljubljana.
În urmã cu o sãptãmânã, în manºa tur a
optimilor, fetele Simonei Gogîrlã au repur-
tat un succes la o diferenþã minimã, scor

Naþionala masculinã de handbal ºi-a
compromis într-o mãsurã covârºitoare
ºansele de calificare în play-off-ul pentru
Cupa Mondialã din 2017 (Franþa), dupã
ce, în contextul în care avea nevoie de-o
victorie la patru goluri în “directul” cu
Austria,, sau ºi la trei, dar cu mai puþin de
24 de goluri primite, a câºtigat, joi searã,
la Baia Mare, cu 32-29 (în tur austriecii

30-29. Amintim, Krim nu mai reprezintã
marea forþã de altã datã, optând din acest
an, dupã dezastruoasa campania europea-
nã din toamnã (zero puncte într-o grupã de
Liga Campionilor din care a fãcut parte ºi
HCM Baia Mare),  pentru o echipã complet
remaniatã, bazatã pe jucãtoare tinere, de
perspectivã.

Meciul de la Ljubljana nu va fi televizat.

HANDBAL (F): SCM încearcã
sã rescrie istoria

câºtigaserã cu 27-24). În urma acestei iz-
bânzi, România a egalat la puncte Austria,
câte 8, dar oponenta este avantajatã de
golurile mai multe înscrise în deplasare,
nemaiputând ceda ºefia grupei 2 prelimi-
nare ºi implicit singurul loc de baraj decât
dacã se va împiedica, mâine, pe teren pro-
priu, de Finlanda (2p), iar România va câº-
tiga, astãzi, în Italia (2p).

HANDBAL (M): Victoria cea mai amarã. România,
ca ºi eliminatã din cursa pentru CM 2017

AUSTRALIAN OPEN – TRAGERE LA SORÞI

Simona Halep (nr. 2 WTA) a prins partea de tablou favorabilã la
tragerea la sorþi a Openului Australian, competiþie care va debuta

în noaptea de duminicã spre luni (ora 2:00, pe canalele Eurosport).

mifinalele ar fi Serena Williams
– Agnieszka Radwanska ºi Si-
mona Halep – Garbine Muguru-
za (un posibil duel de foc cu Vic-
toria Azarenka, în optimi).

Adversarele
româncelor

Simona Halep, sfertfinalis-
tã la precedentele douã ediþii, va
lua startul contra unei jucãtoa-
re venitã din calificãri, pentru
ca apoi sã joace cu învingãtoa-
rea dintre Alize Cornet (Franþa,
nr. 42) ºi Bojana Jovanovski
(Serbia, nr. 82).

Similar ediþiei 2015 a US
Openului, patru din cele cinci
tricolore au fost trimise pe ace-
eaºi jumãtate de tablou, Nicu-
lescu este singura care a fost
trimisã pe jumãtatea dominatã
de Serena Williams, departe
însã de zona fierbinte cu Sere-
na ºi “Masha”.

Monica Niculescu (38 WTA)
nu a depãºit pânã în acest mo-
ment al carierei turul al treilea

la Melbourne Park, iar în 2016
are parte de un start echilibrat,
care începe împotriva brazilien-
cei Teliana Pereira (46 WTA) –
jucãtoare pe care a învins-o
anul trecut, pe zgura de la Bu-
cureºti.

Irina Begu (31 WTA), pro-
pulsatã cu douã poziþii mai sus
pe lista capilor de serie faþã de
locul ocupat în clasamentul
WTA, graþie retragerilor anun-
þate de Flavia Pennetta ºi Lucie
Safarova, ajunge la Melbourne
cu gândul de a apãra cele 240
de puncte WTA aferente opti-
mii de finalã reuºite în 2015.
Irina deschide campania Austra-
lian Open 2016 împotriva sue-
dezei Johanna Larsson (nr. 54),
pe care a învins-o în minimum
de seturi, pe ciment, în 2015,
la Seul.

Alexandra Dulgheru  (62
WTA) vizeazã în 2016 primul
succes pe cimentul de la Anti-
pozi. Dulgheru încearcã sã câº-
tige primul ei meci, la al cinci-

lea start pe tabloul principal, ºi
are ºansã, pentru cã debuteazã
împotriva unei jucãtoare intra-
te  pe tablou cu wildcard –
Storm Sanders, o jucãtoare de
doar 1,66 m, aflatã pe poziþia
383 WTA.

Andreea Mitu (95 WTA) îºi
face debutul în main-eventul de
la Melbourne Park, dupã trei edi-
þii consecutive în care a cedat

în turul doi al calificãrilor, îm-
potriva nemþoaicei Julia Goer-
ges - o sportivã mai bine clasa-
tã (43 WTA), dar în faþa cãreia
are mãcar ascendent moral, tri-
colora câºtigând singurul duel
direct, în 2014, pe zgura de la
Poitiers.

Pe tabloul de simplu mascu-
lin, România nu are niciun re-
prezentant.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Federaþia Românã de Fotbal a
comunicat Universitãþii Craiova
cã are dreptul de a transfera ju-
cãtori liberi de contract, iar inter-
dicþia la transferuri vizeazã doar
fotbaliºtii care vin de la un alt club.
“Având în vedere solicitarea dum-
neavoastrã nr. 51, din 11.01.2015
ºi analizând dispozitivul Deciziei
nr. 290 din 08.10.2015 a Comisiei
de Recurs a FRF, precum ºi dis-
poziþiile art. 18.9.1. lit a din
RSTJF, prin prezenta confirmãm
cã CSU Crioava are dreptul de a
legitima jucãtori liberi de contract,
interdicþia fiind aplicabilã exclu-
siv transferurilor de jucãtori în care
clubul are calitatea de club cesi-
onar, aceastã sancþiune neputând
fi extinsã pentru alte situaþii care

Nimeni nu mai spera ca SCMU
Craiova sã aibã vreo ºansã de a re-
cupera diferenþa de 19 puncte pe
care BC Mureº o luase în meciul
tur al sferturilor Cupei României.
Fãrã cei trei sârbi accidentaþi, Mi-
cic, Bozovic ºi Djurasovic, cu Pan-
tic ºi Hargrove care nu apucaserã
vreun antrenament alãturi de noii
coechipieri, trupa lui Oliver Popo-
vic era cotatã cu ºanse mici ºi sã
obþinã un succes de palmares în faþa
unei echipe care se impusese de
douã ori în acest sezon în meciurile
directe. Craiovenii au intrat pe par-
chet fãrã presiunea calificãrii ºi
aceastã dezinvolturã i-a adus înain-
tea ultimului sfert în postura de echi-
pã favoritã la accederea în Final
Four. Burlacu a avut o evoluþie ex-

Unul dintre jucãtorii care agrea
transferul la echipa lui Gigi Becali
în iarna aceasta este Bogdan Vãtã-
jelu. Deºi Steaua renunþase la el în
urmã cu câþiva ani, pe când era ju-
nior în Ghencea, fundaºul oltean era
dispus sã redevinã roº-albastru. “Ar
fi un pas înainte pentru mine un
transfer la Steaua” declarase Vãtã-
jelu pe aeroport, înaintea plecãrii în
Antalya. Jucãtorul a rãmas la Cra-
iova ºi spune cã va încerca sã prin-
dã lotul României pentru Euro 2016
ºi de la Universitatea. “Obiectivul
meu nu este neapãrat sã marchez,
dar dacã voi avea ocazia voi profita
de ea. În primul rând, mijlocaºii ºi
atacanþii noºtri sunt oamenii de gol,
ei trebuie sã marcheze. Dacã ve-

Baschetbaliºtii craioveni au fost foarte aproape de
calificarea în Final Four-ul Cupei

A lipsit un coº pentru o “remontada” de vis
celentã, opusã celei din meciul tur,
Hargrove (5 coºuri de 3 puncte) a
evoluat de parcã avea câþiva ani în
Bãnie, Pantic s-a integrat ºi el fãrã
probleme, Popescu recupera mingi
imposibile, iar Bureau ºi Pilcevic
ieºeau la rampã atunci când era ne-
voie. Finalul avea sã fie dramatic.
Mureºul a revenit, deºi miza doar
pe pãtrunderile lui Mohammed ºi
aruncãrile de “afarã” ale lui Marti-
nic. Cu 15 secunde rãmase din joc,
Craiova a recuperat mingea ºi avea
nevoie de 2 puncte pentru a merge
în Final Four. Ultimul atac a fost
iniþiat de Johnson, care a pãtruns ºi
a ezitat pe aruncare, mingea þopãind
pe inel. Numai cã un nou rebound a
adus soarta meciului în mâinile lui
Burlacu, dar mingea trimisã de la

distanþã a ieºit practic din coº, iar
oaspeþii au obþinut dramatic o cali-
ficare pe care o considerau forma-
litate înaintea returului. La final,
SCMU Craiova – BC Mureº 94-76
(19-18, 24-21, 27-9, 24-28).

Au jucat pentru SCMU Craiova:
Burlacu 25 de puncte, Hargrove 17,
Popescu 13, Pantic 10, Bureau 10,
Pilcevic 8, Negoiþescu 6, Johnson
5, Stãnescu.

Bogdan Popescu a fost cel mai
eficient jucãtor, cu 13 puncte, 10
recuperãri ºi 3 pase decisive. Ce-
lãlalt veteran, Burlacu, a terminat
cu 25 de puncte, iar la final a de-
clarat: „Îmi pare nespus de rãu
pentru acest eºec, pentru cã noi
am crezut în calificare chiar ºi
dupã înfrângerea usturãtoare din

tur, la 19 puncte diferenþã. Am în-
cercat sã remontãm, chiar am ºi
reuºit în câteva minute, însã nu am
reuºit sã pãstrãm diferenþa pânã la
final. Noii veniþi s-au descurcat
foarte bine, sunt jucãtori foarte

buni ºi ºi-au fãcut datoria”.
Craiovenii joacã duminicã, de

la ora 18, în deplasare cu Gaz Me-
tan Mediaº, lanterna roºie a Ligii
Naþionale, un meci din cadrul eta-
pei a 16-a.
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Fundaºul se consoleazã în Antalya dupã ce a ratat transferul la FCSB
Vãtãjelu: “Trag tare pentru a ajunge la Euro”

nim ºi noi din spate cu goluri este
cu atât mai bine. Obiectivul meu
este sã cresc de la meci la meci.
Nu sunt aºa mulþumit de evoluþiile
mele, cred cã aº fi putut mult mai
mult în anul ce a trecut. Vreau sã
am evoluþii cât mai bune. Iar dacã
nu vom mai avea ºanse în play-off,
sã încheiem play-out-ul pe locul 7.
ªi obiectivul personal este sã ajung
la Euro, muncesc pentru asta în fie-
care zi ºi sper sã-l îndeplinesc” a
declarat Vãtãjelu.

Pentru site-ul oficial al clubului,
fotbalistul de 22 de ani a oferit pri-
mele impresii din cantonamentul în
Turcia: “Antrenamentele merg bine.
Perioada asta este un pic mai grea,
primul cantonament fiind unul de
acumulãri ºi ne dorim sã îl ducem
sãnãtoºi pânã la final. Sperãm sã
nu avem accidentãri”. Vãtãjelu spu-
ne cã preferã postura de fundaº
uneia în linia de mijloc: “Nu am mai

jucat de foarte mult timp mijlocaº,
acum este mai greu sã joci în linia
medianã faþã de când jucam eu,
acum 6 ani. Sincer mã simt foarte
bine fundaº lateral, am tot jocul în
faþã. Dar, dacã domnul antrenor va
dori sã mã urce mai sus voi face
totul pentru a da randament cât mai
bun pe acel post”.

Despre disponibilizãrile din lot,
Vãtãjelu a amintit: “Toþi cei care au
plecat ºi nu mai fac parte din lotul
nostru sunt o pierdere pentru cã fie-
care dintre ei a contribuit la ceea ce
am realizat pânã acum. Dar nimeni
nu e de neînlocuit, iar ceilalþi portari
– Cãtãlin Straton ºi ceilalþi doi copii
îºi vor face treaba bine. Strategia de
promovare a juniorilor este una bunã.
Nu trebuie sã ne gândim doar la pre-
zent, ci ºi la viitor. Iar juniorii promo-
vaþi de la echipa a doua pot avansa
foarte mult, iar dacã muncesc sã aibã
un loc de titular în prima echipã”.

Federaþia Românã de Fotbal a comunicat clubului din
Bãnie cã poate achiziþiona fotbaliºti fãrã angajament

nu sunt expres prevãzute în deci-
zia Comisiei de Recurs anterior
menþionatã” este rãspunsul FRF
la solicitarea clubului din Bãnie de
a se lãmuri situaþia legatã de “ca-
zul Dãnãnae”. Universitatea Cra-
iova a primit la începutul lunii oc-
tombrie 2015 interdicþie la trans-
feruri pentru douã perioade de
mercato, cea din iarna aceasta ºi
cea din vara viitoare.

Alb-albaºtrii susþin astãzi primul
amical

Jucãtorii Universitãþii Craiova
încep astãzi, la ora 17, seria ami-
calelor din Turcia. Primul adver-
sar este FC Hallescher, grupare
care a încheiat turul ligii a treia
din Germania pe locul 7. Este o

echipã în continuã ascensiune,
care în 2008 a câºtigat NOFV
Oberliga Sud, iar în 2012 a fost
campioanã în Regionalliga Nord,
promovând astfel în 3.Bundesli-
ga. S-a dovedit imbatabilã în ulti-
mele ºase meciuri din campionat.
Golgheterul echipei este englezul
Osayamen Osawe, cu 9 reuºite
în 21 de partide. Totodatã, în data
data de 19 ianuarie, Universita-
tea Craiova va disputa un meci
amical contra formaþiei austriece
Wolsfberger, ocupanta locului 10
la finalul turului primei ligi.

Bawab a plecat
Universitatea Craiova a anun-

þat încetarea raporturilor con-
tractuale cu jucãtorul Thaer Ba-

wab. În tricoul alb-albastru a de-
butat pe 22 septembrie 2014, în
victoria cu 2-0 de pe terenul ce-
lor de la U Cluj. 9 goluri ºi 5 pase
decisive a reuºit Bawab în primul
sezon cu Universitatea, fiind cel

mai bun marcator al echipei, con-
tribuind la seria de 19 meciuri fãrã
înfrângere, record în istoria de 67
de ani a ªtiinþei. În actuala sta-
giune a marcat de trei ori.
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