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- Nu personalitãþile acuzate de pla-
giat al tezelor de doctorat sunt vi-
novate; vinovaþi, Popescule, sunt
cei care le-au fãcut tezele. actualitate / 5
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În premierã, Comisia Europea-
nã a decis miercuri, 13 ianuarie a.c.,
la Bruxelles, activarea unui meca-
nism de ocrotire, mai exact “salv-
gardare a statului de drept”, cu re-
ferire directã la noul guvern polo-
nez, condus de premierul Beata
Szidolo, acuzat de posibilã derivã
democraticã. Acest mecanism de
sancþionare, prevãzut de tratatul
UE, permite în principiu Consiliu-
lui sã indice statele considerate “vi-
novate” de grave ºi persistente vio-
lãri ale valorilor Uniunii Europene.
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Pasagerii care vor decola de pe Ae-
roportul din Craiova au la dispoziþie o
parcare nouã, cu 200 de locuri, în care
sã-ºi lase maºina pe durata cãlãtoriei.
Condiþiile oferite pasagerilor sunt mult
îmbunãtãþite, aeroportul beneficiind, de
acum, ºi de un autobuz care va ajuta la
îmbarcarea cãlãtorilor. Împreunã, inves-
tiþiile se ridicã la peste 500.000 de euro,
bani alocaþi în totalitate de Consiliul Ju-
deþean Dolj, cel care a pus pe roate
aceastã poartã de intrare în oraº.
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Dupã ce a obþi-
nut acreditarea,
Spitalul Judeþean
din Craiova þin-
teºte în 2016 sã fi-
nalizeze lucrãrile
la clinica de chi-
rurgie cardiovas-
cularã, cel mai
important proiect
al unitãþii sanita-
re de la înfiinþarea
sa, în 1970. În

plus, vor continua investiþiile
în extinderea ºi reabilitarea
Unitãþii de Primiri Urgenþe, iar
mai multe secþii vor beneficia
de aparaturã nouã ºi moderni-
zãri importante. Toate aceste
proiecte sunt justificate de nu-
mãrul mare de pacienþi care
trec pragul spitalului, peste
70.000 de externãri fiind înre-
gistrate anual.

Dr. Bogdan
Fãnuþã: „Spitalul
Judeþean din
Craiova este
cel mai
important
obiectiv
strategic pe care
îl are Oltenia”
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Proiect: ªoferii care
nu sunt vinovaþi
de accident primesc
banii direct
de la asiguratori

Asiguratorii vor trebui sã
deconteze direct titularului poliþei
de asigurare daunele în urma
unui accident în care ºoferul nu
este vinovat, potrivit unui proiect
de lege iniþiat de deputatul
independent Daniel Oajdea.

“Dacã va fi adoptat, va corecta
parþial piaþa asigurãrilor auto
obligatorii din România. Concret,
propun modificarea Legii 136/
1995 a asigurãrilor ºi reasigurãri-
lor, astfel încât asiguratorul sã
deconteze direct titularului poliþei
eventualele daune pe care acesta
le are la vehicul atunci când
autovehiculul sãu nu este vinovat
de producerea accidentului.
Astfel, asiguraþii vor beneficia de
o protecþie realã ºi sunt motivaþi
sã încheie poliþe RCA obligatorii
la firme care dau dovadã de
bonitate ºi seriozitate”, a declarat
Oajdea, ieri, într-o conferinþã de
presã.

Deputatul a explicat cã prin
aceastã modificare legislativã se
evitã situaþiile dificile, în care în
cazul unui accident sunt implicate
persoane care au maºini înmatri-
culate în alte þãri sau sunt
asigurate la societãþi rãu-
platnice.

“În prezent, persoana pãgubitã
trebuie sã lupte cu diverse firme
de asigurãri pentru a reuºi sã-ºi
repare autovehiculul. Multe
dintre acestea sau întârzie cu
procesul de decontare a repara-
þiei, sau indicã diverse service-uri
care fac reparaþii de proastã
calitate, decontând mai puþin
decât ar fi necesar pentru repara-
þia daunei”, a mai spus deputatul.

Actualul sistem nu oferã o
competiþie onestã între asigura-
tori ºi faciliteazã rãmânerea pe
piaþã a unor firme de asigurãri
care oferã servicii de proastã
calitate ºi pãcãlesc pãgubitul, este
de pãrere Oajdea.

Premierul Dacian Cioloº va efectua o vizitã
în Franþa, pe 20 ºi 21 ianuarie, unde va avea
un dejun de lucru cu preºedintele Francois Hol-
lande, cu premierul Manuel Valls, dar ºi întâl-
niri cu preºedintele Senatului, cu preºedintele
Adunãrii Naþionale, cu studenþi
români ºi oameni de afaceri fran-
cezi. Anunþul a fost fãcut de Dan
Suciu, miercuri, el adãugând tot-
odatã cã vizita este una “comple-
xã” ºi de aceea nu s-au finalizat
toate detaliile.

“Va fi o vizitã de douã zile, se
pleacã pe 20 (ianuarie – n.r.) în
cursul dimineþii, cu un avion de
linie, ºi vor fi mai mulþi miniºtri
care pleacã. Deocamdatã, alãturi
de premier vor fi ministrul Eco-
nomiei, vicepremierul Costin
Borc, ministrul Afacerilor Exter-
ne (Lazãr Comânescu – n.r.), iar
dacã se clarificã ºi celelalte ele-

Potrivit unei informãri transmise de Admi-
nistraþia Naþionalã de Meteorologie, vremea se
va înrãutãþi începând de azi-dimineaþã, în Ma-
ramureº, Transilvania ºi la munte va ninge, iar
în Criºana, Banat ºi Oltenia vor fi ploi, lapoviþã
ºi ninsoare, iar din noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, ninsorile se vor extinde ºi în sudul ºi
sud-estul þãrii.

Astãzi, vremea va fi în general închisã, iar
aria precipitaþiilor se va extinde dinspre vest,
cuprinzând treptat toate regiunile. La început
acestea vor fi mai frecvente ºi mai însemnate
cantitativ în jumãtatea de vest a þãrii, apoi se
vor semnala local ºi în restul teritoriului, unde
vor fi în general slabe. În zonele montane va
ninge, în Banat, Oltenia ºi Criºana la început
vor predomina ploile, apoi vor fi precipitaþii
mixte, iar în Maramureº ºi Transilvania vor fi
mai ales lapoviþe ºi ninsori. Cantitãþile de apã
vor totaliza 15...20 l/mp în regiunile sud-vesti-
ce, dar cu precãdere la munte unde se va depu-
ne strat nou de zãpadã, local mai consistent. În
Muntenia ºi Dobrogea va ploua pe spaþii extin-
se, iar în Moldova precipitaþiile, predominant
ploi, se vor semnala pe arii restrânse. Trecãtor
ºi izolat vor fi condiþii de polei. Vântul va avea
intensificãri pe crestele montane, cu rafale ce -
vor depãºi 70...80 km/h, viscolind ºi spulbe-
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mente ale vizitei, vor mai veni ºi miniºtrii Cul-
turii, Apãrãrii ºi Internelor”, a spus purtãto-
rul de cuvânt al Guvernului.

“Va fi un dejun de lucru, în prima lucru,
cu preºedintele Francois Hollande, la care

va participa evident ºi premierul Manuel
Valls. Vor fi întâlniri apoi cu preºedintele
Senatului Republicii Franceze, Gerard Lar-
cher, cu preºedintele Adunãrii Naþionale,
Claude Bartolone, de asemenea, o întâlnire

cu comunitatea româneascã la
sediul ambasadei (Ambasada
României la Paris-n.r.), apoi o
întâlnire cu studenþii români, la
Science Po, unde va susþine ºi
o alocuþiune. În a doua zi a vi-
zitei vor fi câteva întâlniri cu
ºefi de întreprinderi franceze.
Va avea o dimensiune economi-
cã importantã aceastã vizitã,
venim cu detalii, nu le am”, a
spus Dan Suciu. El a mai anun-
þat cã este posibil sã mai existe
întâlniri pe teme de securitate
ºi de colaborare militarã, de
culturã, ºi chiar o vizitã la Mu-
zeul Brâncuºi.

Oprea, despre candidatura alãturi de PSD: În UNPR
sunt douã curente, continuãm discuþiile cu Dragnea
Preºedintele UNPR, Gabriel

Oprea, a declarat, ieri, cã nu s-a
luat încã o decizie cu privire la for-
mula în care formaþiunea sa va
candida la alegerile din 2016, ur-
mând sã continue consultãrile cu
PSD, iar UNPR este pregãtitã pen-
tru oricare variantã, în partid exis-
tând douã “curente” de opinie.
“Nu pot sã vã dau un rãspuns în
acest moment, însã pot sã spun
cã suntem pregãtiþi pentru ambe-
le variante. PSD ºi UNPR au avut
ºi au un parteneriat corect ºi efi-
cient. Noi am fost loiali guvernã-
rii, nu am trãdat, întotdeauna am
ales ceea ce este corect, nu ce
este avantajos. (...) La baza par-
teneriatului dintre PSD ºi UNPR a
fost întotdeauna dialogul. Vã asi-
gur cã ºi pe acest subiect vom
ajunge la un rezultat tot prin dia-

log”, a explicat liderul UNPR.
Oprea a adãugat cã formaþiu-

nea sa este “pregãtitã pentru ori-
care din cele douã variante”, având
candidaþi pentru toate colegiile ºi
primãriile din þarã. În schimb, li-
derul UNPR a precizat cã trebuie
sã aibã loc ºi discuþii în partid,
având în vedere cã existã douã
“curente” cu privire la situaþia
candidaturilor. “Este normal ca ºi
colegii social democraþi sã anali-
zeze pe toate feþele acest subiect
ºi abia apoi sã ne aºezãm la masã
ºi sã vedem care este drumul de
urmat. (...) Avem douã curente în
partid, ºi am mai spus acest lucru,
în sensul cã se doreºte sã candi-
dãm singuri, avem forþa necesarã,
(...) ºi, pe de altã parte, avem co-
legi care doresc sã continue aceas-
tã alianþã”, a spus acesta.

Gabriel Oprea a subliniat im-
portanþa alegerilor parlamentare,
în acest context, afirmând cã par-
tidul sau alianþa cu cel mai mare
numãr de parlamentari va putea
da ºi premierul. “PSD ºi UNPR
înþeleg cã fiecare vot ºi fiecare
zecime de procent conteazã dacã
vrem sã guvernãm pentru Româ-
nia în continuare”, a spus Oprea.

În privinþa obiectivelor UNPR,
Oprea a spus cã, indiferent de
modul în care va candida, parti-
dul vrea sã obþinã cel puþin 10%
din numãrul total de voturi la am-
bele alegeri. Pe de altã parte, în
ceea ce priveºte relaþia cu PSD,
Oprea a spus cã UNPR îºi conti-
nuã parteneriatul din cadrul Alianþei
de Centru-Stânga, încheiat pânã
în anul 2020 cu PSD, inclusiv în
Parlament. În ceea ce priveºte re-

laþia cu PNL ºi restul partidelor din
Parlament, liderul UNPR a afir-
mat cã nu exclude susþinerea unor
proiecte comune. “Faþã de PNL
ºi faþã de celelalte partide avem
aceeaºi politicã de deschidere spre
dialog. Nu excludem susþinerea
unor proiecte iniþiate de alte for-
maþiuni, însã discuþiile se vor purta
punctual, de la caz la caz”, a spus
Oprea. În privinþa Guvernului,
Oprea a afirmat cã UNPR va fi
atent la acþiunile Cabinetului Cio-
loº ºi va sancþiona orice fel de
“derapaj”.

Liderul PSD Liviu Dragnea a
declarat, la finalul lui 2015, cã în
prima parte a lunii ianuarie PSD
va lua o decizie privind politica de
alianþe în 2016. PSD are progra-
matã o ºedinþã a Comitetului Exe-
cutiv sâmbãtã.

rând ninsoarea, dar temporar ºi în sud-vestul ºi
estul þãrii, unde vitezele vor atinge 50...60 km/
h. Temperaturile maxime se vor încadra între 1
grad, izolat, în Oltenia, Maramureº, nordul ºi-
 estul Transilvaniei ºi nordul Moldovei ºi 9 gra-
de în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse
între -4 ºi 6 grade.

Sâmbãtã, vremea va fi
închisã, cu precipitaþii în
majoritatea regiunilor, dar
mai frecvente ºi mai însem-
nate cantitativ în a doua
parte a zilei ºi noaptea în
sud ºi sud-est. La începu-
tul intervalului în Muntenia
ºi în Dobrogea vor fi mai
ales ploi, apoi vor predomi-
na ninsorile. Vântul va su-
fla moderat, cu intensificãri
în special noaptea în sudul
ºi estul teritoriului, precum
ºi în zona montanã. Tem-
peraturile maxime se vor
încadra între -2 grade în
nord-vest ºi 8 grade în sud-
estul extrem, iar cele mini-
me vor fi cuprinse între -8
grade, local, în vestul, cen-

trul ºi nordul þãrii ºi 1 grad pe litoral.
În Bucureºti vremea va fi în general închisã,

dar caldã pentru aceastã perioadã. Temporar
va ploua, iar vântul va sufla slab ºi moderat.
Temperatura maximã, în scãdere faþã de zilele
precedente, se va situa în jurul valorii de 6 gra-
de, iar cea minimã va fi de 1...2 grade.
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Aeroportul din Craiova avea o
singurã parcare, însã, pentru cã
numãrul pasagerilor a crescut
peste aºteptãri, s-a luat în calcul
suplimentarea celor 160 de locuri
existente. Cu finanþare de la Con-
siliul Judeþean Dolj, care are în
subordine aeroportul, a fost con-
struitã ºi cea de-a doua parcare,
care va deveni funcþionalã în câ-
teva zile.

„Realitatea ne-a arãtat cã erau
insuficiente locurile de parcare, de
aceea a fost o cerinþã imperioasã
pentru noi. Acest aeroport este un
serviciu de lux pentru întreaga re-
giune ºi costã. Toþi aceºti bani, în
afarã de fondurile europene, vin
de la Consiliul Judeþean. Noi nu
pregetãm sã venim cu tot ceea ce
prevede legea, pentru cã noi con-
siderãm cã este, poate, cea mai
importantã investiþie care s-a fã-
cut în regiunea Oltenia, în ultimii
ani. De aceea, vrem sã o punem
pe roate în aºa fel încât sã nu lip-
seascã nimic”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Parcarea are 200 de locuri ºi a
fost realizatã la standarde mai ridi-
cate decât vechea locaþie, fiind ilu-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Pasagerii care vor decola de pe
Aeroportul din Craiova au la dis-
poziþie o parcare nouã, cu 200 de
locuri, în care sã-ºi lase maºina
pe durata cãlãtoriei. Condiþiile
oferite pasagerilor sunt mult îm-
bunãtãþite, aeroportul beneficiind,

minatã ºi supravegheatã video per-
manent. Camerele de luat vederi
sunt legate în circuitul aeroportu-
lui, astfel cã o maºinã lãsatã în
parcare este supravegheatã 24 de
ore din 24. Investiþia s-a ridicat la
suma de 200.000 de euro, bani de
la bugetul judeþului, ºi va fi datã în
funcþiune imediat dupã ce condu-
cerea aeroportului va stabili tarife-
le de parcare. Directorul Aeropor-
tului, Mircea Dumitru, a avansat
suma de 10 lei pe zi pentru o ma-
ºinã parcatã.
Transportaþi cu autobuzul la
scara avionului

Pasagerii nu vor mai coborî pe
platforma din faþã pentru a se îm-
barca în avion, ci vor fi transpor-
taþi cu autobuz pânã la scara aero-
navei. Autoritãþile au precizat cã le-
gislaþia în domeniu nu permite cui-
va sã se plimbe pe un aeroport ºi,
de aceea, pasagerii trebuie duºi cu
autobuze.

„Pentru a aduce acest aeroport
acolo unde studiile ne aratã – pe
locul doi ca trafic la nivel naþional
– fratele mai mare, Consiliul Jude-
þean Dolj, trebuie sã fie alãturi ºi
sã asigure în continuare finanþa-

rea necesarã
pentru dezvol-
tarea aeropor-
tului. În aces-
te zile se lu-
creazã intens la
elaborarea bu-
getului ºi în-
cercãm sã alocãm fondurile
necesare continuãrii inves-
tiþiilor la Aeroportul din Cra-
iova. Fie cã vorbim de co-
finanþarea proiectelor euro-
pene în derulare, de realiza-
rea unor investiþii proprii, tre-
buie sã ºtim cu toþii cã aces-
te investiþii se realizeazã din
bugetul judeþului Dolj”, a
punctat Cristinel Iovan, vi-
cepreºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj.

O investiþie de 360.000 de euro
Autobuzul pentru transportul

pasagerilor a costat 360.000 de
euro, dar autoritãþile spun cã îºi
justificã preþul deoarece este vor-
ba de unul special. „Acest auto-
buz costã foarte mult, pentru cã
este vorba de unul special, el nu
poate sã opereze în circulaþia
stradalã. Este un autobuz cu trei

uºi care se deschid pe fiecare la-
turã independent, astfel încât, in-
diferent de poziþia autobuzului
faþã de aeronavã, pasagerii sã
poatã sã fie debarcaþi ºi îmbar-
caþi. Este un autobuz care, dato-
ritã suspensiei pneumatice, poa-
te sã se încline pe o parte sau alta
sau poate fi lãsat pânã la mai pu-
þin de 8 centimetri de sol ca sã
se instaleze foarte rapid rampã
pentru persoanele cu mobilitate
redusã”, a menþionat Mircea Du-
mitru, directorul Aeroportului din
Craiova.

Odatã urcatã în autobuz, per-
soana respectivã beneficiazã de
centurã de siguranþã pe durata de-
plasãrii pânã la scara aeronavei.
Mijlocul de transport are doar 119
locuri, autoritãþile judeþene luând în
calcul sã mai cumpere încã unul
în acest an.

Sistemul de balizaj va fi gata în
luna iunie

Pânã la mijlocul lunii iunie se va
finaliza ºi sistemul de balizaj, care
a permis montarea pe pistã a unui
numãr de peste 1.200 de lãmpi
pentru semnalizare de la sol. Sis-
temul a fost realizat la pachet cu
modernizarea pistei, întregul pro-
iect ridicându-se la suma de 24,4
milioane de euro, de aceastã datã
fiind vorba de fonduri europene.

Cristinel Iovan a precizat cã
existã posibilitatea ca Aeroportul
din Craiova sã mai atragã, în anii
urmãtori, peste 70 milioane de euro
din fonduri UE pentru moderniza-
re. „Se lucreazã în aceastã perioa-
dã pe diferite programe ºi axe. În-
cercãm sã gãsim consultanþii cei
mai buni care sã ne sfãtuiascã în
depunerea acestor proiecte ºi în
obþinerea finanþãrilor necesare. De
la zi la zi normele se schimbã ºi
noi trebuie sã facem faþã cu brio
legislaþiei europene pentru ca acest
aeroport sã fie funcþional”, a
menþionat vicepreºedintele CJ Dolj,
care a fãcut ºi un apel cãtre
CNADR sã gãseascã fondurile ne-
cesare pentru a fluidiza traficul pe
drumul european E70, care trece
pe la poarta aeroportului.

În ritm cu investiþiile care se
fac, Aeroportul din Craiova are un
trafic foarte bun. Dupã o întreru-
pere de ºase luni, în 2015, auto-
ritãþile spun cã trendul pozitiv a fost
reluat ºi se sperã ca, în acest an,
sã se ajungã la un trafic de peste
200.000 de pasageri. La acestea se
adaugã destinaþii noi ºi alte com-
panii aeriene care sã poatã opera
pe aeroportul din Craiova.

de acum, ºi de un autobuz care va
ajuta la îmbarcarea cãlãtorilor.
Împreunã, investiþiile se ridicã la
peste 500.000 de euro, bani acor-
daþi în totalitate de Consiliul Ju-
deþean Dolj, cel care a pus pe roate
aceastã poartã de intrare în oraº.

Aeroportul din Craiova a primit dotãriAeroportul din Craiova a primit dotãriAeroportul din Craiova a primit dotãriAeroportul din Craiova a primit dotãriAeroportul din Craiova a primit dotãri
de 500.000 de eurode 500.000 de eurode 500.000 de eurode 500.000 de eurode 500.000 de euro
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Mai exact, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj, în urmã cu câteva
zile, pe 9 ianuarie 2016, o echipã
de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 2 Poliþie Craiova, aflatã în
executarea serviciului de patrula-
re, l-a depistat în trafic, pe bule-
vardul „1 Mai” din municipiu, pe
Bogdan Dane, de 34 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism marca Citroen, deºi are
dreptul de a conduce suspendat
din data de 15 martie 2015. De
asemenea, acesta se afla sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice ºi, în-
trucât a refuzat testarea cu etilo-
testul, a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde i-au fost recoltate probe
biologice. La momentul respectiv
poliþiºtii au întocmit în cauzã un
dosar de cercetare penalã, iar în
cursul zilei de miercuri, 13 ianua-
rie a.c., în urma prelucrãrii, în la-
boratorul specialiºtilor de la Medi-
cina Legalã Craiova, a mostrelor
biologice, s-a stabilit cã tânãrul de
34 de ani avea în sânge o îmbiba-
þie alcoolicã de 1,90 g/l. 

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma investigaþiilor efec-
tuate într-o cauzã penalã aflatã în
lucru la nivelul Poliþiei oraºului Fi-
liaºi privind furtul, în perioada 21-
31 decembrie 2015, a sumelor de
2.300 euro ºi 14.000 lei, din lo-
cuinþa persoanei vãtãmate Dragoº

Craiovean arestat dupã ce a comis cinci infracþiuniCraiovean arestat dupã ce a comis cinci infracþiuniCraiovean arestat dupã ce a comis cinci infracþiuniCraiovean arestat dupã ce a comis cinci infracþiuniCraiovean arestat dupã ce a comis cinci infracþiuni
la regimul circulaþiei, deºi este sub supravegherela regimul circulaþiei, deºi este sub supravegherela regimul circulaþiei, deºi este sub supravegherela regimul circulaþiei, deºi este sub supravegherela regimul circulaþiei, deºi este sub supraveghere
Poliþiºtii craioveni au reþinut, miercuri,

un craiovean de 34 de ani, pentru cinci
infracþiuni de conducere cu permisul sus-
pendat ºi sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice. Craioveanul a fost prins la volan, în
trafic, deºi are permisul de conducere
suspendat de la începutul anului trecut.
Mai mult, el se aflã în perioada terme-
nului de încercare, dupã ce, în iunie

2013, a fost condamnat definitiv pen-
tru trafic de droguri de risc la 3 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 6 ani, timp în
care n-ar mai fi avut voie sã comitã nici
o infracþiune. În aceste condiþii, mier-
curi dupã-amiazã Judecãtoria Craiova i-
a emis mandat de arestare preventivã
pentru 30 de zile.

Prin extinderea investigaþiilor,
poliþiºtii craioveni au mai stabilit
faptul cã Bogdan Dane, care este
în perioada termenului de încer-
care dupã ce a fost condamnat
la închisoare cu suspendare pen-
tru trafic de droguri de risc, în
perioada iulie 2015-ianuarie 2016,
a mai fost depistat de patru ori
conducându-ºi autoturismul pe
drumurile publice deºi are drep-
tul de a conduce autoturisme sus-
pendat. Astfel, cele cinci dosare
penale au fost reunite ºi s-a pus
în miºcare acþiunea penalã faþã
de craiovean pentru sãvârºirea
infracþiunilor de conducere pe
drumurile publice a unui autotu-
rism având dreptul de a conduce
suspendat (5 infracþiuni) ºi sub
influenþa bãuturilor alcoolice.

 „Având în vedere cã inculpa-
tul a manifestat perseverenþã in-
fracþionalã în ceea ce priveºte sã-
vârºirea infracþiunilor la regimul
circulaþiei rutiere, acesta a fost
reþinut pe bazã de ordonanþã de
reþinere pe 24 ore ºi apoi prezentat
Judecãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã. În ace-

eaºi zi, instanþa de judecatã a dis-
pus arestarea preventivã pe o du-
ratã de 30 de zile a inculpatului”,
a precizat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.
Condamnat definitiv pentru
trafic de droguri în iunie 2013

Craioveanul Bogdan Dane a co-
mis aceste infracþiuni la regimul
circulaþiei în condiþiile în care se
aflã în perioada de supraveghere,
dupã ce pe 5 iunie 2013 a fost con-
damnat definitiv la 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 6 ani
pentru trafic de droguri de risc.
Tânãrul îºi fãcuse o plantaþie de
canabis la Cârcea. Sub coordo-
narea procurorului de caz din ca-
drul DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, ofiþerii BCCO Craio-
va, cu sprijinul poliþiºtilor din ca-
drul SOS Craiova ºi jandarmilor
GJMb Craiova, beneficiind de
suportul de specialitate al SRI –
Direcþia Judeþeanã Dolj, în noap-
tea de 14 spre 15 septembrie 2011
au oprit în trafic, la intrarea în

Craiova, pe DN 70 Caracal – Cra-
iova, un autoturism în care se afla
Bogdan Dane ºi încã o persoanã,
ambii din Craiova. În interiorul
autoturismului, între scaunele din
faþã, poliþiºtii au gãsit aproxima-
tiv 15 grame de canabis.

Cei doi craioveni au fost duºi la
sediul DIICOT Craiova pentru au-
dieri, iar pe 15 septembrie s-au
fãcut percheziþii acasã la Bogdan
Dane, la o altã adresã, unde acesta
dormea în mod constant, precum
ºi la o baracã aparþinând unei so-
cietãþi comerciale din Craiova, de
unde craioveanul avea cheile de
acces. Craioveanul a fost reþinut,
apoi arestat preventiv, iar oamenii
legii au recoltat de pe plantaþia res-

pectivã 3,700 kg masã verde de
canabis. Procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova l-au trimis
în judecatã pe Bogdan Dane pen-
tru trafic de droguri de risc, dosa-
rul fiind înregistrat pe rolul Tribu-
nalului Dolj pe 1 noiembrie 2011.
Pe 2 mai 2012 instanþa l-a condam-
nat la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pe un termen de încerca-
re de 6 ani, timp în care tânãrul
trebuie sã respecte o serie de obli-
gaþii. Bogdan Dane a fãcut apel,
care i s-a respins, ca nefondat, pe
7 noiembrie 2012, la Curtea de
Apel Craiova, apoi a declarat ºi
recurs, însã pe 5 iunie 2013 ma-
gistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie i l-au respins ca nefondat.
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Minorã cercetatã penal dupã ce a furat 2.300 euro ºi 14.000 leiMinorã cercetatã penal dupã ce a furat 2.300 euro ºi 14.000 leiMinorã cercetatã penal dupã ce a furat 2.300 euro ºi 14.000 leiMinorã cercetatã penal dupã ce a furat 2.300 euro ºi 14.000 leiMinorã cercetatã penal dupã ce a furat 2.300 euro ºi 14.000 lei
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Poliþiºtii din Filiaºi cerceteazã o fatã de 16 ani, din localitate,
pentru furt calificat, faptã comisã în luna decembrie 2015.
Tânãra, colegã cu fiica victimei, a furat cheile de la intrarea în
apartament, când proprietarii au plecat în vacanþã le-a intrat în
casã ºi le-a furat 2.300 euro ºi 14.000 lei, bani cu care a plecat, la
rândul ei, în vacanþã, ºi-a cumpãrat diverse bunuri, ba chiar a
mai ºi împrumutat prietenilor. În urma unei descinderi fãcute
ieri la locuinþa tinerei, poliþiºtii au recuperat 1.050 euro.

Epure, din Filiaºi, în baza activi-
tãþilor specifice oamenii legii au
descins, ieri, sã facã o percheziþie
la locuinþa minorei Anca P., de 16
ani, din aceeaºi localitate. Astfel,
poliþiºtii specializaþi în investigaþii
criminale au identificat ºi ridicat,
cu ocazia descinderii, suma 1.050

euro ºi un rând de chei folosite de
suspectã pentru a pãtrunde în lo-
cuinþa persoanei vãtãmate.

Din cercetãri, poliþiºtii au stabilit
faptul cã minora de 16 ani a profi-
tat de faptul cã este colegã de clasã
cu fiica persoanei vãtãmate, iar cu
ocazia unei vizite a sustras cheile
apartamentului. A aflat cã familia lip-
seºte de acasã în perioada sãrbãto-
rilor de iarnã, aºa cã a intrat în casã
ºi a sustras banii. Ulterior comiterii
furtului, minora a împrumutat sume
de bani mai multor persoane, iar o
altã parte a folosit-o pentru a-ºi
cumpãra haine, dar ºi în deplasãrile
pe care le-a fãcut la munte în pe-
rioada sãrbãtorilor de iarnã. „Cer-
cetãrile continuã cu doljeanca de
16 ani în stare de libertate, sub as-
pectul comiterii infracþiunii de furt
calificat, dar ºi în vederea stabili-
rii întregii activitãþi infracþionale”,
ne-a declarat agent ºef adjunct
Amelia Barbu din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii insistã sã nu oferiþi per-
soanelor necunoscute informaþii
despre bunurile pe care le deþineþi
sau despre vecini, nici mãcar ce-
lor care susþin cã reprezintã une-
le instituþii (compania de gaz, elec-
tricitate, firme de deratizare sau
dezinsecþie, firme de curierat, fir-

me/societãþi comerciale care ofe-
rã diferite servicii). Mai mult,
dacã aveþi posibilitatea, montaþi pe
uºa de acces douã încuietori,
având sisteme de chei diferite sau
sistem de supraveghere video, iar

bunurile de valoare cu dimensiuni
mici (bani, bijuterii etc.) trebuie -
pãstrate în locuri greu accesibile,
evitând pe cât posibil „ascunzã-
torile” tradiþionale (ºifonier, biblio-
tecã, saltea º.a.).
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MIRCEA CANÞÃR

În premierã, Comisia Europeanã a decis
miercuri, 13 ianuarie a.c., la Bruxelles, acti-
varea unui mecanism de ocrotire, mai exact
“salvgardare a statului de drept”, cu referi-
re directã la noul guvern polonez, condus
de premierul Beata Szidolo, acuzat de posi-
bilã derivã democraticã. Acest mecanism de
sancþionare, prevãzut de tratatul UE, per-
mite în principiu Consiliului sã indice statele
considerate “vinovate” de grave ºi persis-
tente violãri ale valorilor Uniunii Europene.
Statele în cauzã pot fi private de dreptul de
vot, normã introdusã în tratatul european
dupã criza din 2000, suscitatã de conserva-
torul austriac Wolfgang Schussel, prin aso-
cierea cu un partid de extremã dreaptã con-
dus de Jorg Haider (FPO) pentru a deveni
cancelar. Sancþiunile diplomatice tempora-
re au condus la dezbateri aprinse între can-
celariile europene. Comisia Europeanã poa-
te sesiza Curtea de Justiþie europeanã, iar în
calitate de gardian al tratatelor poate lansa ºi
alte proceduri conform dreptului comuni-

tar. Legile recente promulgate, ca iniþiative
ale guvernului de la Varºovia, privind media
publicã ºi Tribunalul Constituþional, au fã-
cut sã se vorbeascã de “loviturã de stat”,
“derivã autoritarã”, “derivã fascistã”, “evo-
luþie a la hongroise”, din partea partidului
Lege ºi Justiþie (PiS). Din punct de vedere
ideologic, PiS, condus de Jaroslaw Kaczyn-
ski, câºtigãtor al alegerilor legislative, apare
ca o nouã dreaptã polonezã, un amestec de
conservatorism bine vopsit ºi neo-conser-
vatorism afirmat, cu inflexiuni clericale ºi
anti-liberale, în sens nord-american. Cert
este cã partidul lui Jaroslaw Kaczynski are
o agendã concretã, articulatã, coerentã, ajutat
fiind ºi de victoria în alegerile prezidenþiale,
din luna mai a anului trecut, a lui Andrzej
Duda, oferta sa. Deriva anti-democraticã,
la care asistã Bruxelles-ul, surprinde prin
amploare ºi rapiditate, semnalându-se simi-
litudini cu democraþii autoritare semi-com-
petitive, instaurate de Vladimir Putin, Victor
Orban sau Recep Tayyip Erdogan în þãrile

lor. Interesant este însã altceva: ocultarea
unei realitãþi frapante. În Parlamentul
European, europarlamentarii polonezi de la
PiS sunt legaþi organic cu conservatorii bri-
tanici, aparþinând partidului condus de Da-
vid Cameron, în grupul Conservatorilor
ºi Reformiºtilor Europeni. Fondat în
2009, grupul “ECR” este o creaþie britani-
cã. Construcþia unui grup în Parlamentul
European presupune a avea aliaþi din alte
þãri, aºa cã delegaþia britanicã, cu cehii de
la ODS-ul lui Vaclav Klaus, ºi la început
doar 6 deputaþi PiS, au putut porni la drum.
Cert este cã actualmente PiS este cel mai
bun partener al conservatorilor britanici ºi
nicidecum un aliat de circumstanþã. Când
în 2014 s-a spus despre Victor Orban cã
face o democraþie non-liberalã, PPE nu a
dorit sã-l sancþioneze pentru moment, pen-
tru a nu pierde aportul eurodeputaþilor ma-
ghiari, 11 la numãr. ªi mai avem ºi alte
exemple la îndemânã. Nu discutãm aici “jo-
curile” din Parlamentul European, ci ipo-

crizia europeanã: în Regatul Unit numeroase
sunt criticile la adresa legilor privind media
ºi Tribunalul Constituþional de la Varºovia,
dar nimeni nu întreabã de ce partidul con-
servator, condus de David Cameron men-
þine sau nu parteneriatul sãu cu PiS. Sem-
nalul de alarmã al Uniunii Europene, de care
vorbeºte Frans Timmermans, prim vice-
preºedinte al Comisiei Europene, prin in-
stituirea “procedurii totalmente inedite
de salvgardare a statului de drept”, nu
probeazã altceva decât o atitudine decu-
platã de la orice pasivitate. Retragerea drep-
tului de vot de la summit-uri ºi reuniuni
ministeriale, “opþiunea nuclearã” cum o
descriu oficialii europeni, este o mãsurã
riscantã. Pentru cã Polonia este þara care a
fãcut practic toate gesturile absurde, ini-
maginabile în istorie, iar greutatea istoricã
aparte a Poloniei, permite o autonomie de
joc infinit mai mare decât cea care a stat la
îndemâna liderilor politici români (ex USL)
în vara lui 2012.

Reamintim cã, la sfârºitul lunii
aprilie 2015, procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au dis-
pus trimiterea în judecatã, în sta-
re de libertate, a fostului primar
al oraºului Bechet, Costel Tulitu,
acuzat de 6 infracþiuni de abuz în
serviciu, din care trei în formã
continuatã ºi 4 infracþiuni de con-
flict de interese, Marin Petroi, di-
riginte de ºantier, la data faptelor,
în sarcina cãruia s-a reþinut abuz
în serviciu în formã continuatã (2
acte materiale), Laurenþiu Pãu-
nescu, administrator al S.C. Cons-
rep Construct S.R.L., acuzat de

Fostul primar din Bechet, Costel Tulitu, condamnat la 3 ani
de închisoare cu executare pentru fapte de corupþie

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condamnat, ieri,
pe fostul primar al oraºului Bechet, Costel Tulitu, la
3 ani de închisoare cu executare pentru infracþiuni
de corupþie. Ceilalþi doi parteneri de dosar ai sãi,
dirigintele de ºantier ºi administratorul firmei care
s-a bucurat de „favoruri”, care ºi-au recunoscut fap-

tele, au primit 2 ani, respectiv 2 ani ºi 6 luni de închi-
soare, ambele pedepse fiind cu suspendare. Toþi
trei au fost trimiºi în judecatã de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova în aprilie 2015, iar sen-
tinþa pronunþatã ieri nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

complicitate la abuz în serviciu (2
acte materiale), ºi S.C. Consrep
Construct S.R.L., în sarcina cã-
reia s-a reþinut infracþiunea de
complicitate la abuz în serviciu (2
acte materiale).

Procurorii au instituit seches-
tru pe bunurile inculpaþilor, întru-
cât prejudiciul reþinut în sarcina
lor depãºeºte 1,5 milioane lei, iar
dosarul a fost înaintat Tribuna-
lului Dolj pentru soluþionare.
Costel Tulitu este acuzat cã, în
calitate de primar al oraºului Be-
chet, în baza contractului de pro-
iectare ºi execuþie lucrãri privind
realizarea obiectivului „Sistem

centralizat de canalizare Bechet-
Deal S.E.1”, a aprobat la platã
cheltuieli care nu erau conforme
cu realitatea, atestate prin douã
facturi emise de S.C. Consrep
Construct S.R.L. Caracal, în va-
loare totalã de 1.339.342,29 lei,
echivalentul a 312.741,97 euro.
 Marin Petroi, în calitate de diri-
ginte de ºantier, cu ajutorul admi-
nistratorului S.C. Consrep Con-
struct S.R.L., Laurenþiu Pãunes-
cu, a confirmat cheltuielile aferen-
te realizãrii obiectivului. În plus,
primarul a încheiat ºi contracte de
prestãri servicii cu firma fiului sãu,
lucru interzis de lege.

Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat, ieri, sentinþa în dosar,
cei trei inculpaþi fiind gãsiþi vino-
vaþi ºi condamnaþi. Costel Tulitu,
care, în ciuda probatoriului admi-
nistrat de procurorii anticorupþie,
nu a recunoscut comiterea fapte-
lor, a primit o pedeapsã de 3 ani
închisoare cu executare, în timp
ce Marin Pietroi a primit 2 ani de
închisoare cu suspendare, iar La-
urenþiu Pãunescu 2 ani ºi 6 luni tot
cu suspendare, pentru cã au recu-
noscut comiterea faptelor ºi au
cerut sã beneficieze de prevederi-
le vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã. În plus, fir-
ma Consrep, inculpatã, de aseme-
nea în dosar, a primit o amendã

penalã de 20.000 lei: „Inculpatul
Tulitu Costel urmeazã sã execute
pedeapsa cea mai grea, aceea de
3 ani închisoare. (...) condamnã
pe inculpatul Petroi Marin la pe-
deapsa de 2 ani închisoare ºi dis-
pune suspendarea condiþionatã a
pedepsei, pe durata unui termen
de încercare de 4 ani. (...) con-
damnã pe inculpatul Pãunescu
Laurenþiu la pedeapsa de 2 ani ºi
6 luni închisoare ºi dispune sus-
pendarea condiþionatã a pedepsei,
pe durata unui termen de încerca-
re de 4 ani ºi 6 luni. (...) condam-
nã pe inculpata SC Consrep Con-
struct SRL la pedeapsa amenzii
penale de 20.000 lei”, se aratã în
hotãrârea Tribunalului Dolj.

În plus, judecãtorii au menþinut
sechestrul asigurãtor instituit de
DNA Craiova pe bunurile imobile
aflate în proprietatea lui Costel
Tulitu pânã la concurenþa sumei de
164.208,42 lei (cu care a fost pre-
judiciat bugetul local), întrucât in-
culpaþii au achitat prejudiciul creat
Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice, de
1.138.440,95 lei. Fiecare inculpat
are de plãtit ºi 9.000 lei cheltuieli
judiciare statului. Hotãrârea pro-
nunþatã ieri de Tribunalul Dolj nu
este definitivã, astfel cã atât pro-
curorii, cât ºi inculpaþii, pot face
apel, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN



vineri, 15 ianuarie 20166 / cuvântul libertãþii interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

Acreditarea este un pas impor-
tant pentru strategia de moder-
nizare a Spitalului Judeþean. Ce
reprezintã ea ºi care va fi impac-
tul pe viitorul?

În primul rând este un moment
zero, nu neapãrat cã lucrurile se
vor schimba foarte mult, ci pen-
tru cã de acum înainte toate lu-
crurile pe care le fãceam sau nu,
în acest spital, vor trebui scrise ºi
respectate. De acum înainte, scrie
negru pe alb cã trebuie sã faci dez-
infecþie la injecþia intramuscularã.
Dacã nu faci, e responsabilitatea
ta! E ceva scris prin care eºti obli-
gat sã faci anumite lucruri. Iar
pentru noi, din punct de vedere al
administraþiei, reprezintã o uºurare
a muncii. Dau un exemplu. Pen-
tru un anume tip de boalã, în func-
þie de ce explorãri se fac, ce ti-
puri de analize, câte antibiotice se
folosesc... în urma acestor pro-
ceduri, care devin obligatorii la
nivel de spital, putem sã avem o
estimare, un istoric al pacienþilor
cu diverse afecþiuni, cât trebuie sã
achiziþionãm dintr-un anume me-
dicament. Pânã acum, noi achizi-
þionam aºa, dupã cât ºtiam noi.
Practic, pânã în acest moment nu
s-a fãcut o analizã corectã. Multe
schimbãri vor avea loc ºi cãtre
partea de angajaþi. Ceea ce în-
seamnã normele de sãnãtate ºi
securitate în muncã, ce înseamnã
partea de ISU, scenarii la incen-
dii. Odatã obþinutã acreditarea, tre-
buie fãcutã ºi aceastã raportare
periodicã. Aceste raportãri trebu-
iesc fãcute real, nu din pix...

Cât este de important acest spi-
tal, nu numai pentru pacienþii
din Dolj, ci pentru toatã Oltenia?

Acest spital, care este al jude-
þului Dolj are, de fapt, rangul de
regional. Practic toþi locuitorii din
Oltenia – 3,5 milioane de cetãþeni
– ar putea sã se trateze aici ºi vin
ºi se trateazã, mai ales cazurile gra-
ve. Este, din punctul meu de ve-
dere, unul dintre punctele strate-
gice ale regiunii în care trãim, este
cel mai important  obiectiv stra-
tegic pe care îl are Oltenia ºi nu
cred cã exagerez. Este cea mai
importantã instituþie. Faptul cã
este regionalã cu un nume de ju-
deþean atrage ºi dezavantaje, prin
faptul cã finanþarea este judeþea-
nã, nu este regionalã. Noi, de
exemplu, primim bani doar de la
CAS Dolj, dar noi tratãm cazuri
ºi de la Mehedinþi, ºi de la Vâlcea.

DrDrDrDrDr. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova este. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova este. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova este. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova este. Bogdan Fãnuþã: „Spitalul Judeþean din Craiova este
Dupã ce a obþinut acreditarea, Spitalul Judeþean din Craiova þinteºte în 2016 sã

finalizeze lucrãrile la clinica de chirurgie cardiovascularã, cel mai important pro-
iect al unitãþii sanitare de la înfiinþarea sa, în 1970. În plus, vor continua investiþiile
în extinderea ºi reabilitarea Unitãþii de Primiri Urgenþe, iar mai multe secþii vor
beneficia de aparaturã nouã ºi modernizãri importante. Toate aceste proiecte sunt
justificate de numãrul mare de pacienþi care trec pragul spitalului, peste 70.000 de
externãri fiind înregistrate anual. Într-un interviu acordat cotidianului regional
„Cuvântul Libertãþii”, managerul SCJU Craiova, dr. Bogdan Fãnuþã, a vorbit despre
strategia de dezvoltare a celei mai mari unitãþi sanitare din Oltenia, subliniind im-
portanþa acestui spital pentru întreaga regiune.

Eu nu spun cã noi nu ne primim
banii, dar aceste cazuri vin sepa-
rat peste numãrul pacienþilor care
sunt din Dolj ºi pe care Casa de
Asigurãri nu îi plãteºte, pentru cã
depãºim aceea valoarea con-
tractantã. ªi, în plus, sunt secþii –
ºi aici aº aminti Neurochirurgia,
Chirurgia Maxilo-Facialã, Chirur-
gia Plasticã ºi Reparatorie – care
sunt secþii unicat în toatã regiu-
nea, aceste secþii nu mai existã.
Radioterapia... avem singurul ac-
celerator liniar, singura Brahitera-
pie, singura Cobaltoterapie din
regiune. Toþi bolnavii de cancer
din regiune, care beneficiazã de
radioterapie, se adreseazã acestei
secþii. Din punctul meu de vede-
re, nu existã o altã instituþie cu atât
de mare volum de muncã, cu atât
de mare implicare emoþionalã,
pentru cã aici nu venim sã facem
ºuruburi. Cei de la Gorj nu ne cer
ºuruburi.

6.000 de pacienþi
se interneazã lunã de lunã
Procentual, cât reprezintã cele

trei spitale din Craiova, împreu-
nã – mã refer la Filantropia, Spi-
talul de Neuropsihiatrie ºi la cel
de Boli Infecþioase –  în raport
cu Spitalul Judeþean, ca sã înþe-
legem mai bine dimensiunea
investiþiei în acest context? câte
vieþi salveazã anual  spitalul pe
care îl manageriaþi?

Cele trei spitale reprezintã cam

jumãtate. Filantropia are undeva la
500 de paturi, în timp ce la noi
sunt 1.600 de paturi. La Spitalul
Judeþean avem, ºi aici mã refer
doar la cei care se interneazã cu
spitalizare continuã, peste 70.000
de pacienþi, deci aproape 6.000 de

pacienþi care se interneazã lunã de
lunã, cu o ratã de operabilitate de
peste 60%. Chirurgia Plasticã ºi
Reparatorie are, de exemplu, pes-
te 95% ratã de operabilitate. Toþi
pacienþii care ajung aici se ope-
reazã. Sã nu uitãm de spitalizarea
de zi, pacienþii care vin la Onco-
logie, Radioterapie, Dializã, bene-
ficiazã de spitalizare de zi, discu-
tãm ºi aici de un numãr de pacienþi
între 8 ºi 10 mii care se adreseazã
anual. Lãsând deoparte partea de
Ambulatoriu, în care avem cele
mai multe cabinete de Diabet,
Neurologie, unde se lucreazã non-
stop, pentru tot judeþul. Avem pe
partea de Diabet 35 de ore în fie-
care zi, cu 5 medici, care dau câte
28-30 de consultaþii pentru pa-
cienþii care vin din judeþ, de la dis-
tanþã. Cred cã raportat la dimen-
siunea spitalului, cu toatã zona
care deserveºte, cu tipul de pato-
logie, suntem cel mai complex
spital din þarã. Dacã vorbim de ce-
lelalte centre universitare – Cluj,
Târgu Mureº, Iaºi – sunt mai
multe spitale împãrþite, care fac
un spital regional. Pe când în Cra-
iova acest spital are toate specia-
litãþile, practic este un colos, care
acoperã toate specialitãþile.

Care este termenul de finali-
zare al clinicii de cardiologie, cât
de important este sã avem o ast-
fel de specialitate – chirurgie car-
dio-vascularã –, cum stãm cu
medicii cardiologi, sunt sufi-
cienþi, sunt pregãtiþi la nivelul
aºteptãrilor, ce presupune o ast-
fel de clinicã la Craiova?

Din punctul meu de vedere,
aceastã clinicã, dupã spital, care

a fost ridicat prin anii 70, este cea
mai mare realizare, cel mai impor-
tant proiect. Centrul de Chirurgie
Cardio-Vascularã se poate împãrþi
în douã. Este o singurã clãdire, dar
se poate împãrþi în douã. Una este
partea de Urgenþã, ceea ce în-

seamnã partea de Angiografie. Toþi
pacienþii cu infarct miocardic, cu
boalã coronarianã cronicã vor be-
neficia de specialiºti, de un angio-
graf nou. Practic, aici era cea mai
mare ratã a mortalitãþii, pe acest
tip de patologie, pentru cã nu pu-
team sã facem aceste investigaþii
ºi pacienþii erau obligaþi sã mear-

gã la Bucureºti, unii nu puteau
pentru cã trebuiau stabilizaþi,
transportul era un risc major, vi-
tal ºi nu se mai putea recupera
acea parte din inimã ºi rãmânea
ca o sechelã. Prin aceastã clinicã
se creeazã premizele scãderii cu
peste 50% a mortalitãþii prin
aceastã boalã. A doua etapã con-
stã în dezvoltarea pãrþii de chirur-
gie cardio-vascularã. Acolo vor-
bim de o parte cronicã, nu vor-
bim de faptul cã pacientul moare
imediat, dar sunt suficiente nea-
junsuri – sã stai în Dolj sau în
Gorj ºi sã mergi la Bucureºti sau
la Târgu Mureº ºi sã faci inter-
venþii chirurgicale pe cord.

La începutul lui 2017
se va încheia extinderea UPU
 Aveþi ºi o strategie de atrage-

re a medicilor, a chirurgilor?
Da. Nu puteam sã plecãm la

acest proiect, sã construim o clã-
dire ºi sã o lãsam aºa dotatã, fãrã
sã avem ºi specialiºtii potriviþi. În
primul rând, pe partea de Angio-
grafie, avem medici angajaþi aici,
la noi ºi acum sunt trimiºi ca sã
facã aceastã specialitate. Avem
discuþii cu alþi medici din þarã
care sunt dispuºi sã vinã ºi sã
înveþe, dar ºi sã rãmânã. Pe par-
tea de chirurgie cardio-vascula-
rã sunt discuþii cu medici care
sunt din Craiova, profeseazã în
þarã ºi vor sã se întoarcã aici sau
sunt plecaþi în afara þãrii ºi vor
sã se întoarcã acasã. Dar avem
ºi medici care doresc sã facã mai
mult ºi, dacã nu le oferim aceste

condiþii, este normal ca ei sã ple-
ce din þarã ºi sã caute aceste
condiþii. Unii vor în strãinãtate
pentru partea de platã, dar sunt
ºi o parte din medici care vor sã
facã mai mult ºi pe aceia poate
reuºim sã-i întoarcem dupã in-
vestiþiile care se vor face la acest
spital.

Dar cu lucrãrile de la Urgen-
þã, cum stãm... ºtim cã sunt
probleme legate de spaþiu, de
disconfort, sunt ºi reclamaþii în
acest sens...

Urgenþa a început în cursul
anului trecut, în acest moment s-
a fãcut partea de subsol. La în-
ceputul lui 2017 se va încheia
partea de extindere a UPU. Îmi
cer scuze ºi pe aceastã cale tutu-
ror oamenilor care se adreseazã
Urgenþei, pentru cã spaþiul este
mic. În mod statistic aceastã
Unitate este cea mai mare din
þarã, în medie cu 400 de prezen-
tãri pe zi. Nu vorbesc de Con-
stanþa pe timpul verii, unde nu-
mãrul este mai mare.

Dar  toate  sunt urgenþe? Cred
cã ºi aici avem o problemã...

Depinde... Nu toatã lumea are
o culturã medicalã. Nu ºtie ce în-
seamnã o urgenþã din punct de
vedere medical, de unde ºi pro-
blemele care apar. Mulþi spun cã
au stat cinci sau ºase ore. Bun,
dar nu se întâmplã sã stai cinci
ore dacã ai un infarct miocardic,
dacã ai o mânã secþionatã... aces-
tea sunt urgenþele. Faptul cã
ajungi la UPU ºi spui cã te doare
capul ºi te doare de trei sãptãmâni
ºi nu ai timp sã ajungi la medicul
de familie asta nu înseamnã cã
eºti un caz urgent. Aici ar trebui
umblat. Practic, UPU devine su-
focatã. ‘tim cu toþii problemele,
nu trebuie sã ne ascundem de ele.
Au fost pacienþi care au reclamat
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cã au stat cu orele la Urgenþã sã
aºtepte o consultaþie. Dar este
foarte greu sã le explici unora...
dumneavoastrã nu sunteþi de fapt
urgenþã sau sunt oameni care trec
înaintea altora. Nu poþi sã explici
nimãnui care este importanþa,
cum se face triajul unei urgenþe.
Orice om considerã cã el este cel
mai important, cã el este urgenþa
ºi noi, medicii, suntem doar obli-
gaþi sã-i vedem.

„Sistemul de sãnãtate din
România are anumite limite”

Va avea spitalul un numãr de
medici suficient de mare, care
sã corespundã cu toate aceste
extinderi?

Din punctul de vedere al Uni-
tãþii de Primiri Urgenþe, normã-
rile se fac la numãrul de prezen-
tãri. Nu se fac la numãrul de
metri pãtraþi. Din acest punct de
vedere, UPU este, într-un fel sau
altul, acoperitã. În ceea ce pri-
veºte partea de extindere la chi-
rurgie cardiovascularã, acolo va
trebui sã venim cu specialiºti. Nu
este o specialitate ca oricare alta.
Trebuie sã ai un grad de experi-
enþã ºi aici sunt discuþii pe care
le-am purtat cu medici de pe car-
diologie. Am ajuns la concluzia
cã nu o sã putem sã angajãm
personal direct ,  sã scoatem
posturile pur ºi simplu la con-
curs, sã vinã sã lucreze direct
în chirurgie cardiovascularã. ªi,
atunci, personalul nostru, fie de
la cardiologie, fie din spital, cu
anumitã experienþã, fie în tera-
pie intensivã, fie în cardiologie,
care va dori sã meargã sã facã
aceste specializãri, va fi trimis
la Bucureºti sau la Târgu Mureº,
sã lucreze acolo. Spitalul va
plãti. Vom încheia contract cu
acel spital, vom plãti cazarea,
astfel încât atunci când se vor
întoarce sã fie pregãtiþi. Pentru
locurile care se elibereazã în spi-
tal prin plecarea acestui perso-
nal de acolo, cu siguranþã vom
scoate posturile la concurs ºi
vom acoperi acest deficit creat.

Dupã episodul Colectiv, cu to-
þii ne-am pus întrebarea „Ce-ar
fi dacã s-ar întâmpla la noi?”.
Care este capacitatea de reacþie
într-o astfel de situaþie?

Sistemul de sãnãtate din Ro-
mânia are anumite limite. Trebu-
ie sã înþelegem  ºi trebuie spus,
totuºi,  cã nu putem sã oferim,
în condiþiile în care PIB-ul este
aºa cum este,  o medicinã de top.

Noi nu putem sã facem investi-
þiile care se fac în spitalele din
Vest, atât timp cât nu existã o fi-
nanþare din acest punct de vede-
re. Ei, o datã la cinci ani, schim-
bã tot. A aloca 5, 6, 7% din PIB
înseamnã, probabil, foarte mulþi
bani, dar deficit în altã parte. În
principiu trebuie sã înþelegem cã
þara noastrã oferã niºte condiþii
în funcþie de multe lucruri. Unul
este de PIB, al doilea este de in-

vestiþii , de parteneriate, de spon-
sorizãri. Ce s-ar întâmpla dacã ar
fi la noi un incendiu precum cel
de la Colectiv? Pãi, în primul
rând, spitalul nostru nu este acre-
ditat pentru arsurile grave. Nu ar
putea sã þinã acei pacienþi. Obli-
gatoriu, arsurile de gradul 3 ºi 4
– arsuri profunde – le trimitem la
Bucureºti. Nu suntem spital acre-
ditat sã þinem acest tip de arºi.
De ce? Pentru cã aþi vãzut cât
costã susþinerea unui singur
pat, care este ºi gol, pentru
parte de arºi. ªi, atunci, nu
poþi sã investeºti sã þinem o
sutã de paturi la Craiova, o
sutã la Târgu Mureº ºi o sutã
Bucureºti. Am vãzut în Bel-
gia, erau 25 de paturi. În El-
veþia am înþeles cã erau nu-
mai cinci paturi de arºi grav.
Pentru arsurile celelalte, de
gradul 1, 2, care nu sunt ar-
suri tot atât de grave ºi com-
plexe, suntem abilitaþi. Dacã
se întâmpla la noi, probabil cã
mare parte din pacienþi mer-
geau la Bucureºti sau cãtre
alte centre universitare.

Aþi vorbit de investiþii…
Spuneþi-ne de aceastã moder-
nizare pe etaje. Ce s-a fãcut
pânã acum ºi ce urmeazã?

Chiar astãzi am discutat la
Consiliul Judeþean. Am pus totul
ca la cap. Continuã investiþiile de
la cardiologie ºi UPU, un nou ser-
viciu de morgã ºi de prosecturã,
care se construieºte. Acesta va
fi gata anul acesta, plus reabilitã-
rile din spital. Anul trecut au fost
fãcute douã paliere, la unul încã
se mai lucreazã: etajul ºase, par-
tea de ortopedie, ºi etajul ºapte
partea de urologie plus partea de
ginecologie. Pe lângã acestea, o
parte din ele le-am mai fãcut ºi
noi  în contract cu cei de la peni-
tenciar. Anul acesta, pentru cã
poate sã dea mai mulþi bani Con-
siliul Judeþean, va fi fãcut etajul
doi – medicalã, nefrologie, pneu-
mologie, gastro, altã medicalã ºi

reumatologie. O parte am fãcut
noi, dar vom pune peste tot lino-
leum. Lucrãri vor fi ºi la etajul
cinci – chirurgie plasticã, chirur-
gie oro-maxilo-facialã plus chi-
rurgie I – etajul ºase l-am înce-
put noi ºi  se va continua de la
Consiliu, etajul  ºapte se va ter-
mina anul acesta, plus cã vom
intra în etajul opt, cel cu neona-
tologie, obstetricã. Aceea a fost
ultima lãsatã. A fost un proiect
cu Banca Mondialã ºi nimeni n-a
putut sã se atingã de acel etaj
pentru cã era urmarea unui pro-
iect. În momentul de faþã s-a tras
linie ºi s-a spus cã proiectul nu
se mai poate face, nu se mai poate
continua, ºi astfel putem sã in-
trãm sã renovãm.

Putem sã vorbim, pe viitor, de
un centru în care se va realiza
transplant ºi la Craiova?

În momentul de faþã se reali-
zeazã transplant osos la Craiova
ºi programul de prelevare de or-
gane. De la pacienþii decedaþi se
preleveazã organe care merg cã-
tre alte centre universitare unde
se face transplant. Din punctul
meu de vedere, cheltuielile sunt
foarte mari. Toate aceste proce-
duri, în ceea ce priveºte partea
de transplant sunt foarte costi-
sitoare ºi nu neapãrat interven-
þia efectivã, ci pentru a menþine
toate  acele aparate ºi sãli de
operaþie în care nu ai voie sã faci
nimic. Ori aceste lucruri vin de
la bugetul de stat. Poate cu tim-

pul oamenii vor înþelege mai mult
ce înseamnã partea de donare.
În momentul în care celelalte
centre, Bucureºti, Târgu Mureº,
nu vor mai face faþã, cu sigu-
ranþã va exista posibilitatea sã
aparã ºi în alte centre universi-
tare astfel de blocuri operatorii,
astfel de terapii intensive, care
sã poatã sã facã acest lucru.
Însã, din punctul meu de vede-
re, la ora actualã, pe ce se pre-
leveazã ºi pe ce se face, ar în-
semna costuri prea mari pe un
numãr mic de intervenþii chirur-
gicale.  Cred cã în prezent cele
douã centre, de la Bucureºti ºi
Cluj, sunt suficiente. Cu sigu-
ranþã, dacã se vor face în Ro-
mânia ºi alte tipuri de transplant,

cum ar fi transplantul de plã-
mâni, atunci se justificã din
punct de vedere financiar acest
lucru.

Ar trebui realizatã o analizã
corectã a activitãþii spitalelor

Se vorbea la un moment dat
de construirea unui spital regio-
nal nou la Craiova. Cum vedeþi
un astfel de proiect?

Din punctul meu de vedere,
orice spital care se construieºte
este binevenit. Nu cred cã cine-
va ar putea vreodatã sã spunã cã
un nou spital ar fi o concurenþã
pentru noi. Însã am mai trãit anu-
mite experienþe cu spitale care se
fac, care nu se fac ºi este moti-
vul pentru care am insistat ca
aceastã unitate sanitarã sã bene-
ficieze de renovãri. Când va fi
fãcut acest spital, dacã va fi fã-
cut, nu poate fi decât un câºtig
pentru toatã lumea. Într-un fel
sau altul ar degreva afluxul de

pacienþi care ajunge sã sufoce
Spitalul Judeþean. Gândiþi-vã cã
noi externãm peste 70.000 de
pacienþi pe an ºi suntem plãtiþi pe
aproape 45-46.000 de pacienþi.
Cam douã treimi. Restul, o trei-
me, sunt pacienþi pe care îi ex-
ternãm ºi pe care nu o sã putem
sã primim niciodatã bani, pentru
cã CAS spune clar „eu pot sã
primesc 4.300 de pacienþi” din cei
6.000, lunar. ªi, atunci, noi ce
sã facem cu restul? Sã punem la-
cãtul pe spital pentru cã am ajuns
la 4.300 ºi de acum  încolo nu?

Care ar fi trei schimbãri ma-
jore care ar trebui sã se facã în
domeniul sãnãtãþii?

În primul rând, ar trebui realiza-

tã o analizã corectã a activitãþii spi-
talelor. Discut de toate spitalele din
toatã þara. Sunt lucruri care se în-
tâmplã ºi nu este normal sã se în-
tâmple. O finanþare corectã a spita-
lelor care au renunþat la anumite ti-
puri de servicii. Mie nu-mi acceptã
sã desfiinþez nimic, dar la toate ce-
lelalte spitale din regiune se acceptã
desfiinþãri. Apoi, este necesarã o
analizã corectã a activitãþii medica-
le. Cred cã ar trebui sã se facã un
audit corect în spitale. Sã întrebe:
„De ce trimiþi acest pacient cãtre
Craiova? De ce trimiþi o apendicitã
acutã în noaptea de Crãciun, când
spitalul tãu face frecvent aceastã in-
tervenþie? De ce trimiþi, începând
cu 20 decembrie pânã pe 10 ianua-
rie, toate cazurile cãtre Craiova? De
ce? De ce? De ce?”. Fãrã o analizã,
fãrã a vedea care ne sunt punctele
slabe, nu cred cã putem sã mer-
gem mai departe. Este o reticenþã
din punct de vedere a aparaturii, o
rezolvãm, existã o reticenþã din

punct de vedere uman, trebu-
ie cãutatã o rezolvare! Un alt
lucru care ar trebui fãcut, ºi
nu e un moft, e faptul cã nu
avem un proiect. Trebuie sã
ºtim unde vrem sã ducem
acest sistem sanitar. Ce vrem
sã facem cu acest spital re-
gional din Craiova? Cum
vedem noi sãnãtatea în re-
giunea Oltenia? Ce trebuie
fãcut la Târgu Jiu, ce tre-
buie fãcut la Slatina... Tre-
buie responsabilizaþi medicii
sã-ºi facã treaba, astfel în-
cât pacientul care poate fi
tratat acolo sã nu ajungã la
noi. Trebuie sã existe aces-
te analize ºi aceste proiecte.
Un alt punct este partea de
legislaþie care trebuie stabi-
lizatã. Nu poþi sã te joci cu
anumite lucruri, cu vieþile

bolnavilor. Spre exemplu, în par-
tea de achiziþii publice, 90% din
lege se poate aplica tuturor. Dar
într-un spital de urgenþã, când
urgenþa este „acum”,  e posibil
ca în secunda doi eu sã nu mai
pot sã achiziþionez medicamen-
tele. Pentru cã trebuie sã rene-
gociez cu firma, nu mi le mai
aduce... Pentru sistemul sanitar
ar trebui fãcute anumite legi. Un
alt lucru important – faptul cã spi-
talele au devenit recuperatori de
bani. Noi avem peste 11.000 de
dosare de la pacienþi cu agresi-
uni fizice. Legea s-a modificat de
atâtea ori încât îngrijim un pacient
care este bãtut, dar nu am voie
sã mã duc la cel care l-a bãtut.
Nu suntem recuperatori de bani.
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Copii, pãrinþi,
profesori –
împreunã

Conform legislaþiei în vigoare,
în cel de-al doilea semestru al
anului de învãþãmânt 2015-2016,
se va desfãºura „ªcoala altfel: Sã
ºtii mai multe, sã fii mai bun!” –
cu perioadã de referinþã 18-22
aprilie.„Se vorsolicita, în timpul
anului ºcolar 2015-2016 ,în ve-

 Este în plinã desfãºurare anul ºcolar
2015-2016,  cu tot ceea þine de calendar,
iar, în ceea ce este menþionat  în orar, se
merge pe prevederile legale. Vorbim de-
spre un program destinat atât elevilor, cât
ºi cadrelor didactice, scopul fiind cel care

duce spre copii, în primul rând. În luna
aprilie, va avea loc „ªcoala altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun!” , o modalitatea
de a-i învãþa pe elevi ceea ce înseamnã sis-
temul educaþional. De aici încolo, depin-
de de cadrele didactice ºi de tineri.

derea elaborãrii programului de
activitãþi, în timpul primului se-
mestru propuneri pentru elevi,
care vor fi susþinute în cadrul
orelor de dirigenþie, iar, în ceea
ce priveºte cadrele didactice,
sunt orele destinate Comisiilor
metodice, pãrinþilor, prin struc-
turile legale, iar,  de la ºedinþele
Consiliului de Administraþie din
structurile de învãþãmânt nu pot
lipsi  reprezentanþi ai administra-
þiei publice locale. Sunt propuneri

de dezbateri, care vor avea loc
împreunã cu elevii, în Consiliul
Profesoral, în Comitetul Repre-
zentativ al Pãrinþilor. Cu toþii tre-
buie sã trimitã planul, obligato-
riu aprobat de Consiliul de Ad-
ministraþie din fiecare  unitate
de învãþãmânt, pânã pe 19 fe-
bruarie 2016. Consilierul edu-
cativ din fiecare instituþie va
centraliza datele, propunerile
agreate fiind propuse pentru
includerea  în Calendarul Acti-
vitãþilor Educative”, a precizat
prof.  Simona Chiriþã ,  in-
spector pentru activitãþi extra-
ºcolare, în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

Este încurajat
ºi voluntariatul

Pentru „ªcoala altfel”, fieca-
re unitate de învãþãmânt va ela-
bora instrumente ºi criterii de
evaluare a activitãþilor desfãºu-
rate în perioada amintitã. Dupã
încheierea vacanþei de primãva-
rã, în fiecare ºcoalã se vor ana-
liza, în timpul primului Consiliu
Profesoral, calitatea activitãþilor
organizate, rezultatele educaþio-
nale ale acestora etc. „În vede-
rea elaborãrii programului de
activitãþi, în timpul primului se-

mestru, se vor solicita propuneri
elevilor, la orele de dirigenþie, ºi
cadrelor didactice, în cadrul
ºedinþelor Comisiilor metodice,
pãrinþilor ºi a tuturor celor care
au responsabilitãþi în administra-
þie. La fel de importantã este ºi
popularizarea Programului
„ªcoala altfel ...”, prin crearea
unui impact pozitiv,  al activitã-
þilor organizate, atât la nivelul
unitãþii de învãþãmânt, cât ºi la
cel al comunitãþii. Sunt încura-
jate ºi activitãþile de voluntariat”,
a mai spus Simona Chiriþã.

Sunt aºteptaþi
premianþii

În baza instrumentelor ºi cri-
teriilor de evaluare aprobate, ac-
tivitãþile parte din program pot fi
premiate, la nivelul unitãþii de în-

vãþãmânt, cu sprijinul autoritãþii
administraþiei publice locale, par-
tenerilor educaþionali, ai resur-
selor propriii etc. „Interesul este
în cel al elevului, cel care pri-
meºte ceea ce îi este necesar
educaþiei, aspectul educaþional
fiind primordial. În baza instru-
mentelor ºi criteriilor de evalua-
re aprobate, fiecare unitate de
învãþãmânt poate selecþiona o
singurã activitate, din cele des-
fãºurate, cea care este pasibilã
sã participe la o competiþie naþi-
onalã. Cele mai interesante zece
activitãþi , desfãºurate în cadrul
„Sãptãmânii...” , stabilite la ni-
velul fiecãrui judeþ, vor participa
la competiþia naþionalã, desfãºu-
ratã sun patronajul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice”,
a menþionat Simona Chiriþã.

CRISTI PÃTRU

Organizatorii dezbaterii au
fost Facultatea de Studii
Europene din cadrul Universi-
tãþii Babeº-Bolyai din Cluj-
Napoca, Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþiona-
le „Ion I.C. Brãtianu”,  Insti-
tutul de Cercetãri Europene
(ICE), Fundaþia Universitarã a
Mãrii Negre, Centrul pentru
Negocieri ºi Medieri Internaþi-
onale ºi Europene (CNMIE).
În deschiderea evenimentului
au luat cuvântul: Dan Dunga-
ciu, directorul Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale „Ion I.C.

 „Fondul Moldova – Planul Marshall al Ro-
mâniei pentru Republica Moldova”, o dezbate-
re interesantã, într-un context politic extrem de
important, s-a desfãºurat ieri, la Institutul de

Cercetãri Europene din Cuj-Napoca, fiind mo-
deratã de conf. univ. dr. Melania-Gabriela Ciot,
de la Facultatea de Studii Europene a Universi-
tãþii Babeº-Bolyay din Cluj-Napoca.

Brãtianu” al Academiei Româ-
ne ºi Petriºor Peiu, directorul
Departamentului de Analize
Economice din cadrul Funda-
þiei Universitare a Mãrii
Negre. Cei doi au susþinut,
ieri, cã unica soluþie pentru
Republica Moldova rãmâne un
“plan Marshall tailor-made”,
iar singurul stat cu vocaþie în
acest sens este România. Asta
în contextul în care proiecþia
de securitate a NATO are în
acest moment douã premise
fundamentale: ameninþãrile
vin, deopotrivã, dinspre Est
(Rusia, Donbas, Crimeea) ºi

Sud (state eºuate, terorism,
emigraþie). Criza fãrã prece-
dent a refugiaþilor din Europa
- pot duce la preponderenþa
Sudului în detrimentul Estului.
Summitul NATO din 2016 de
la Varºovia poate consemna
un asemenea dezechilibru.

Populaþia
nu mai are  încredere
în Republica
Moldova...

Profesorul Dungaciu a mai
spus cã problema Republica
Moldova trebuie gânditã
structurat. „Din perspectiva
României, miza principalã în
Est rãmâne cea a statutului R.
Moldova ºi a ºanselor acesteia
de a menþine viabil proiectul
occidental. Într-un cuvânt:
statutul ºi geografia frontierei
euroatlantice. Aceastã preocu-
pare trebuie sã devinã una din
þintele strategice ale Bucureº-
tiului. ...”,a  precizat Dan
Dungaciu. Principalã proble-
mã a R. Moldova în acest

moment este, la nivel de
populaþie, o enormã crizã de
încredere.  Þara vecinã se aflã
azi în faþa unui bilanþ lugubru.
O cincime de PIB dispãrut, o
Bancã naþionalã golitã de
rezerve ºi o pantã descendentã
economic dupã toþi indicatorii:
transferuri financiare, remi-
tenþe, importuri ºi exporturi.
Au crescut doar inflaþia ºi
numãrul de ºomeri.

Ce este
Fondul Moldova?

Este un fond deschis de
investiþii listat la Bursa de
Valori Bucureºti. El va începe
cu constituirea, prin aportul
statului român, a unui fond de
investiþii cu 100 milioane
Euro, ajutor pe care România
îl promite oricum Republicii
Moldova. În prima etapa,
Ministerul de Finanþe va
subscrie integral suma de 100
milioane Euro. În etapa a
doua, se vor emite acþiuni noi
în valoare de aceeaºi suma
(100 milioane Euro) care se

vor subscrie de cãtre investito-
rii interesaþi, în douã tranºe
(una pentru investitorii
instituþionali ºi alta pentru
investitorii de retail). În
etape ulterioare, Fondul va
emite acþiuni noi (prin
majorare de capital social)
în tranºe de câte 100 milioa-
ne Euro pe mãsurã ce vor
exista proiecte de investiþii
identificate. În trei ani se
poate atinge o valoare a
fondului de 1 miliard Euro.
„Ceea ce propune Fondul
Moldova este o schimbare de
viziune faþã de stânga Prutu-
lui. A devenit acum evident
pentru toatã lumea cã Repu-
blica Moldova nu reuºeºte sã
se „vândã” singurã. Nu are
„investment grade”... În
acest timp, România reuºeºte
sã obþinã suprasubscriere
pentru orice încearcã sã
vândã, adicã România este un
brand care “vinde bine” în
ultimii ani.”, a mai precizat
prof. Dan Dungaciu.

MARGA BULUGEAN
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Casa de Culturã „Traian Demetrescu” celebreazã Ziua
Culturii Naþionale prin lansarea proiectului „Lectura AC-
Tivã”. Evenimentul are loc în Salonul Medieval al institu-
þiei, începând cu ora 18.00. Publicul va avea ocazia sã asiste
la o lecturã ACTivã, pornind de la textul nuvelei „Sãrma-
nul Dionis”, de Mihai Eminescu, intitulatã simbolic „Sãr-
manul Dionis – nostalgie inversã”.

Implicate ACTiv vor fi elevele Colegiului Naþional „Ca-
rol I” ºi Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova
Andrada Bãleanu, Eliza Voinea, Laura Dobricã, Ioana Sta-
ma ºi Luiza Mitu – referent al instituþiei-gazdã. Potrivit
organizatorilor, «„Lectura ACTivã” este un proiect ex-
perimental, iniþiat de Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”, ºi are ca scop transformarea cuvântului în acþiune
dramaticã. Accentul este pus pe exersarea conºtientã a
ascultãrii, atenþiei ºi înþelegerii unui text». Accesul publi-
cului va fi liber.

Începând din 2011, pe 15 ianuarie, de ziua poetu-
lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie
1889) este marcatã Ziua Culturii Naþionale.
Sãrbãtoarea a fost instituitã prin Legea nr. 238,
promulgatã la jumãtatea lunii decembrie a
anului 2010. Iniþiatorii proiectului au susþinut
atunci cã existã precedente ºi în alte þãri eu-
ropene: în Spania, Ziua Culturii a fost stabili-
tã ziua morþii lui Miguel de Cervantes, iar în
Portugalia – ziua de naºtere a lui Luis de Ca-
moes. „Va fi, în viziunea noastrã, o zi în care
nu numai cã celebrãm un mare creator, dar ºi o
zi de reflecþie asupra culturii române, în genere,
ºi a proiectelor culturale de interes naþional. Men-

þionãm faptul cã, în Italia, de ziua lui Dante în toate ora-
ºele italiene au loc serbãri publice, lecturi din opera
lui, dezbateri publice, târguri de carte etc.”, s-a arã-
tat în expunerea de motive a iniþiatorilor.

 La Craiova, Ziua Culturii Naþionale va fi mar-
catã ºi în acest an de numeroase instituþii, prin con-
certe, spectacole de cântec, poezie ºi dans, recita-
luri, expoziþii de carte, concursuri literare º.a. Eve-
nimentele sunt dedicate împlinirii a 166 de ani de
la naºterea poetului naþional Mihai Eminescu, ca
ºi comemorãrii, la 15 iunie a.c., a 127 de ani de la

trecerea acestuia în eternitate. Numeroase progra-
me speciale vor avea loc în întreaga þarã, dar ºi în

strãinãtate, în reþeaua Institutului Cultural Român.
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Aflatã în plinã desfãºurare la Filarmonica
„Oltenia”, Stagiunea Europa (23 octombrie
2015 – 20 mai 2016) celebreazã muzica sim-
fonicã româneascã, astãzi, de Ziua Culturii
Naþionale! Evenimentul îl readuce la Craio-
va pe solistul violonist Liviu Prunaru, care
concerteazã, de la ora 19.00, împreunã cu
Orchestra Simfonicã a instituþiei craiovene,

În cadrul manifestãrilor dedicate
Zilei Culturii Naþionale, Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase” vã invitã 
la spectacolul „Vis de iarnã”, care
are loc astãzi, începând cu ora
18.00, în sala Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”. Îºi vor
da concursul Liliana Popa, Aneta
ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Lavinia
Bîrsoghe, Ciri Mayer, Liviu Dicã ºi
Alla Cebotari. Acompaniamentul
spectacolului va fi susþinut de
orchestra condusã de maestrul
Nicu Creþu. Momentele coregrafice
ale dansatorilor ansamblului sunt
realizate sub coordonarea maestru-
lui Ionel Garoafa. Intrarea la
spectacol este liberã, în limita
locurilor disponibile.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, în par-
teneriat cu ªcoala Gimnazialã ,,Mihai Eminescu” din Craio-
va, vã invitã astãzi, ora 14.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu”, la o serie de activitãþi la care vor participa preºcolari
de la Grãdiniþele ,,Pinocchio” ºi ,,Luceafãrul” ºi elevi de la
ªcolile Gimnaziale ,,Nicolae Bãlcescu” ºi ,,Mircea Eliade”,
de la Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniþescu”, precum ºi de
la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

De asemenea, în Salonul Expoziþional al bibliotecii se
deschide o expoziþie de carte intitulatã „Eminescu – 166
de ani de la naºtere” ºi va avea loc vizionarea unei pre-
zentãri pe aceastã temã. Între titlurile expuse: „Opere –
Poezii” (Editura „Univers Enciclopedic”, Bucureºti, 1999)
ºi „Memento Mori – Postume” (Ed. „Litera”, Chiºinãu,
1997) de Mihai Eminescu, „Ipoteºti – Casa memorialã
Mihai Eminescu” de Valentin Coºereanu (Ed. Sport ºi
Turism, Bucureºti, 1989), „Manuscrisele Mihai Emi-
nescu” de Eugen Simion (Editura Fundaþiei Naþionale
pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti, 2007) º.a.

Sectorul cultural al
Arhiepiscopiei Craiovei
organizeazã astãzi mai
multe activitãþi în cin-
stea poetului naþional
Mihai Eminescu. Eve-
nimentele vor începe la
ora 10.30, cu o slujbã
de pomenire la Paracli-
sul mitropolitan „Mai-
ca Precista Dudu” din
Craiova. De la ora
12.00, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” va gãzdui o serie de prelegeri
în cinstea marelui poet, sub genericul „Mi-
hai Eminescu ºi Biserica Strãbunã: Prele-

Astãzi, în intervalul orar 10.00 – 18.00,
Teatrul „Colibri” îºi deschide porþile spre vizi-
tare pentru toþi craiovenii dornici sã cãlãtoreas-

Casa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „TCasa de Culturã „Traian Demetrescu”: raian Demetrescu”: raian Demetrescu”: raian Demetrescu”: raian Demetrescu”: „Lectura ACT„Lectura ACT„Lectura ACT„Lectura ACT„Lectura ACTivã”ivã”ivã”ivã”ivã” Porþi
Deschise
la Teatrul
„Colibri”
cã prin lumea nevãzutã a acestui
magic univers. Publicul va avea
ºansa sã intre în culise, în depo-
zitul care adãposteºte decoruri,
costume ºi pãpuºi care fac sau
au fãcut parte din repertoriul tea-
trului, sã vadã atelierele Fabricii

de Poveºti. De asemenea, va putea admira pic-
turile realizate de tinerii talentaþi ai Craiovei pe
zidurile interioare ale clãdirii.

Expoziþie de carte „Eminescu – 166 de ani de la naºtere”Mihai Eminescu,
omagiat în Arhiepiscopia Craiovei

geri în cinstea marelui
nostru poet naþional
Mihai Eminescu”. Vor
lua cuvântul prof. dr.
Tudor Nedelcea – cer-
cetãtor la Institutul de
Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolaescu Plop-
ºor” din Craiova, ºi is-
toricul Toma Rãdules-
cu. Atmosfera va fi îm-
bogãþitã de armoniile

corului Seminarului Teologic „Sfântul Gri-
gorie Teologul”, dirijat de prof. Victor ªapcã.
Elevii seminariºti vor recita, de asemenea,
poezii din opera eminescianã.

Spectacol folcloric cu intrare liberã pentru publicSpectacol folcloric cu intrare liberã pentru publicSpectacol folcloric cu intrare liberã pentru publicSpectacol folcloric cu intrare liberã pentru publicSpectacol folcloric cu intrare liberã pentru public

condusã de dirijorul Mihnea Ignat. În
program: Preludiu la unison din Suita or-
chestralã nr. 1 în Do major, op. 9 de Geor-
ge Enescu, „Clocks III” pentru orches-

trã (primã audiþie) de Doina Rotaru, Simfo-
nia nr. 36 în Do major, K. 425, „Linz” de
Wolfgang Amadeus Mozart, ºi Concertul în
Re major pentru vioarã ºi orchestrã, op. 61
de Ludwig van Beethoven. Biletele costã 35
lei (preþ întreg) ºi 25 lei (preþ redus,

pentru elevi, studenþi, pensionari).
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Liderul Al-Qaida îndeamnã, într-
o înregistrare audio, la comiterea de
atacuri în Arabia Sauditã ºi în þãrile
occidentale aliate acesteia, ca urma-
re a executãrii a 43 dintre membrii
organizaþiei teroriste la ordinul con-
ducerii saudite. Organizaþia de mo-
nitorizare americanã SITE a averti-
zat cã a descoperit ieri o înregistrare
audio, transmisã marþi, în care lide-
rul Al-Qaida face apel la militanþii
organizaþiei teroriste sã comitã ata-
curi în Arabia Sauditã ºi în þãrile oc-
cidentale aliate acesteia. Reþeaua te-
roristã a avertizat luni Arabia Sauditã
cã va plãti pentru executarea a 43
dintre membrii sãi. Arabia Sauditã a
executat pe 2 ianuarie 47 de persoa-
ne condamnate pentru acte de tero-
rism, printre acestea aflându-se ºi un
important lider religios ºiit, a cãrui
executare a generat tensiuni în þãrile din Orien-
tul Mijlociu, mai ales între Iran ºi Arabia Saudi-
tã, care au întrerupt relaþiile diplomatice, trans-
portul aerian ºi relaþiile comerciale dintre cele
douã state din aceastã cauzã. Ayman al-Zawahri,
faþã de care ºi-au declarat loialitatea toate filia-

Administraþia de la Kiev
îºi propune sã obþinã din nou
controlul asupra regiunilor
separatiste

Administraþia de la Kiev are
ambiþia de a recãpãta, în 2016,
controlul asupra regiunilor din
estul Ucrainei ocupate de insur-
genþi proruºi, afirmã preºedintele
Petro Poroºenko, “În anul 2016,
suveranitatea ucraineanã trebu-
ie restabilitã asupra teritoriilor
ocupate din regiunile Doneþk ºi
Lugansk”” a declarat Poroºen-
ko. Liderul prooccidental de la
Kiev a promis sã utilizeze doar
mijloace paºnice ºi diplomatice
pentru a atinge acest obiectiv. În
estul Ucrainei este în vigoare, de
un an, un armistiþiu. Conflictul
între serviciile de securitate ucrai-
nene ºi insurgenþii proruºi, izbuc-
nit în martie 2014, s-a soldat
pânã acum cu peste 9.000 de
morþi.

Protestul unui politician german
nemulþumit de politica
guvernamentalã. A trimis
un autocar plin cu refugiaþi
la biroul Angelei Merkel

Un politician din landul ger-
man Bavaria a trimis un auto-
car plin cu refugiaþi la biroul can-
celarului Angela Merkel, în Ber-
lin, pentru a protesta faþã de po-
liticile guvernamentale favorabile
primirii refugiaþilor. Peter Dre-
ier, consilier municipal în orãºe-
lul Landshut, a anunþat cã 31 de
refugiaþi au fost trimiºi într-o ex-
cursie de ºapte ore la Berlin. Pe-
ter Dreier avertizase de anul tre-
cut cã va trimite refugiaþi la bi-
roul cancelarului Angela Merkel.
“Dacã Germania primeºte un mi-
lion de refugiaþi, acest lucru în-
seamnã cã, matematic, 1.800 vor
veni în districtul meu. Eu am spus
cã îi voi trimite la biroul Angelei
Merkel”, a afirmat Dreier, potri-
vit ziarului Die Welt.

Rusia cere anchetatorilor
olandezi sã examineze noi
probe privind doborârea
zborului MH17

Oficiali din cadrul aviaþiei ruse
susþin cã au descoprit noi probe
cu privire la doborârea în 2014,
în estul Ucrainei, a avionului
malaysian care efectua zborul
MH17 ºi cer anchetatorilor olan-
dezi sã le examineze. Biroul
Olandez pentru Securitate (OVV)
a conchis în raportul final pe
care l-a prezentat în octombrie
cã zborul 17 Malaysia Airlines a
fost distrus de o rachetã sol-aer
de tip Buk, de fabricaþie sovieti-
cã. Moscova a încercat sã abatã
suspiciuni vizându-i pe rebeli
proruºi din estul Ucrainei, care
s-au lãudat, înainte de doborâ-
rea MH17, cã deþin acest tip de
rachete. Într-o scrisoare trimisã
miercuri preºedintelui OVV,
Agenþia rusã pentru aviaþie afir-
mã cã experþi ruºi au efectuat
între timp experimente ºi cerce-
tãri care au arãtat cã ancheta
olandezã ºi concluziile acesteia ar
fi “nefondate ºi inexacte”.

Cel puþin cinci persoane au fost
ucise ºi alte 36 rãnite, ieri diminea-
þã, într-un atentat cu maºinã-cap-
canã care a vizat o secþie de poliþie
din sud-estul Turciei. O femeie ºi
un copil s-ar afla printre persoanele
decedate. Echipele de intervenþie
cautã eventuali supravieþuitori prin-
tre dãrâmãturi, la locul exploziei din
districtul Cinar, în provincia Diyar-
bakir. Atentatul nu a fost revendi-
cat  imediat, dar autoritãþile turce
au acuzat militanþii Partidului Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK), care
sunt activi în provincia majoritar
kurdã. Bomba a fost detonatã la in-
trarea în secþia de poliþie, dar a ava-
riat ºi clãdiri rezidenþiale din apro-

Cel puþin ºapte persoane au
fost ucise ieri într-o serie de ex-
plozii produse în capitala indo-
nezianã Jakarta, care au fost ur-
mate de focuri de armã, în apro-

Liderul Al-Qaida îndeamnã la comiterea de atacuri
în urma execuþiilor în Arabia Sauditã

lele Al-Qaida din regiune, solicitã militanþilor sau-
diþi sã doboare regimul instaurat de dinastia sau-
ditã ºi militanþilor de pretutindeni sã pedepseas-
cã regatul saudit prin atacarea partenerilor sãi
occidentali. “Nu a venit vremea pentru voi sã
scãpaþi de acest regim care v-a corupt religia ºi

viaþa pãmânteascã?”, s-a adresat al-
Zawahri saudiþilor. “Cea mai bunã me-
todã pentru a-i rãzbuna pe fraþii voºtri
este sã atacaþi alianþa sionisto-crucia-
þilor”, a precizat liderul Al-Qaida, adre-
sându-se militanþilor reþelei teroriste de
pretutindeni. Cei 43 de militanþi exe-
cutaþi au fost condamnaþi pentru par-
ticiparea la atacuri comise de Al-Qai-
da în regatul saudit în perioada 2003-
2006 în care au murit sute de local-
nici ºi cetãþeni strãini. În opinia ana-
liºtilor saudiþi, executarea ºeicului
Nimr al-Nimr ºi a altor trei ºiiþi îm-
preunã cu cei 43 de membri ai reþelei
Al-Qaida a reprezentant un mesaj adre-
sat majoritãþii sunnite cã Riadul va pe-
depsi actele teroriste comise de am-
bele comunitãþi religioase. Zawahri
susþine cã executarea lui al-Nimr a re-
prezentat o conspiraþie prin care Ria-

dul sã obþinã susþinerea þãrilor din Orientul Mij-
lociu împotriva Iranului. “Uciderea lui este una
dintre manifestãrile competiþiei saudito-iranie-
ne pentru obþinerea puterii în regiune, dar sub
pretextul cã protejeazã interesele Americii”, a
argumentat al-Zawahri.

Indonezia: ªapte persoane au fost ucise
într-o serie de explozii în Jakarta

pierea palatului prezidenþial ºi a
sediului ONU. Potrivit martorilor,
cinci persoane au comis atacuri
cu arme ºi cu bombe în faþa cen-
trului comercial Sarinah, situat în

apropierea palatului prezidenþial ºi
a sediului ONU, unde se aflã de
asemenea numeroase hoteluri de
lux, clãdiri de birouri ºi ambasa-
de, inclusiv cea francezã. Mai
multe bombe au explodat, inclu-
siv într-o cafenea Starbucks,
care ulterior a fost luatã cu asalt
de forþele de securitate. Potrivit
agenþiei Associated Press, explo-
zii au avut loc ºi în cartierele
Cikni, Silpi ºi Kuningan, în apro-
pierea ambasadelor Turciei ºi
Pakistanului. Ministrul olandez
de Externe a declarat cã un ce-
tãþean olandez a fost rãnit grav
în atacurile de la Jakarta. “Te-
rorismul poate lovi oriunde. Fie
cã faci cumpãrãturi la Paris, eºti
într-un birou din New York sau
în vacanþã la Jakarta”, a preci-
zat ministrul Bert Koenders. Pre-
ºedintele Joko Widodo, care se

afla într-o vizitã de lucru în ora-
ºul Cirebon, a condamnat ata-
curile ºi a anunþat cã se întoar-
ce la Jakarta imediat. “Acest act
este menit în mod clar sã per-
turbe ordinea publicã ºi sã tero-
rizeze oamenii”” a precizat pre-
ºedintele. Zona exploziilor a fost
izolatã de poliþie, care i-a aver-
tizat pe locuitori sã rãmânã în
case, potrivit unui purtãtor de
cuvânt citat de AFP. Acesta a
fost cel mai grav atac din capi-
tala Indoneziei dupã atentatele cu
bombã care au vizat în 2002
douã hoteluri, provocând moar-
tea a ºapte persoane ºi rãnirea a
peste 50. Anterior, un atentat cu
bombã comis tot în 2002, într-
un club de noapte de pe insula
turisticã Bali, s-a soldat cu moar-
tea a 202 persoane, majoritatea
turiºti strãini.

Atentat cu maºinã-capcanã la o secþie de poliþie din Turcia
piere, relateazã presa turcã. În urma
deflagraþiei, atacatorii au lansat ra-
chete asupra secþiei de poliþie. Con-
fruntãri între separatiºtii PKK ºi ar-
mata turcã au mai avut loc în ulti-
mele luni în provincia Diyarbakir.
Anul trecut, oraºul Diyarbakir ºi mai
multe zone din sud-est au fost pla-
sate sub restricþii de circulaþie, în
cadrul unei operaþiuni de securitate
care a urmat unui atac cu bombã
soldat cu moartea a 16 militari ºi
unei ambuscade a rebelilor în care
au murit 14 poliþiºti. Armistiþiul în-
tre forþele turce ºi PKK a încetat în
iulie, iar aviaþia turcã bombardeazã
de atunci baze ale militanþilor kurzi
din nordul Irakului ºi din Siria.



12 / cuvântul libertãþii vineri, 15 ianuarie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Fondul Local de Garantare Cra-

iova Filiala FNGCIMM IFN SA recru-
teazã consilier juridic definitiv, cu ve-
chime minim 5 ani, pe perioadã de-
terminatã. Scrisoarea de intenþie ºi
CV-ul se depun pânã la data de
26.01.2016 inclusiv, la adresa de
email: secretariat@craiovagaranta-
re.ro. Relaþii suplimentare ºi temati-
ca sunt disponibile pe site-ul
www.craiovagarantare.ro.

S.C. CONSTOLIV SRL , reprezen-
tatã prin NEDEA CONSTANTINA CRIS-
TINA în calitate de administrator, cu
sediul în Municipiul Craiova, Str. Dr.
Ioan Cantacuzino, Nr. 16, Bloc S16,
Scara 1, Etaj 2, Apartament 9 anunþã
publicul interesat asupra elaborarii
primei versiuni a PUZ - INTRODUCE-
RE ÎN INTRAVILAN CÃ ZONA AGRI-
COLÃ A TERENULUI SITUAT ÎN CO-
MUNA MISCHII, SAT CÃLINEªTI, TAR-
LAUA 11/1, PARCELA 15, JUDE ÞUL
DOLJ ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul APM
Dolj strada Petru Rareº, nr. 1, Craio-
va, site-ul APM Dolj: http://apmdj.an-
pm.ro. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 18 zile calendaristi-
ce de la data prezentului anunþ.

APM DOLJ ºi M.B. PEGAS OIL
SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. arh.
Duiliu Marcu, nr. 11, bl. 11, sc. 1, ap. 20,
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul “AMPLA-
SARE 2 CONSTRUCÞII PROVIZORII PE
DURATA DE 10 ANI: - SPÃLÃTORIE
AUTO DOUÃ POSTURI, SPAÞIU CO-
MERCIAL ªI PUÞ FORAT” propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, com. Giurgi-
þa, str. Gãrii, nr. 1A. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, mun. Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul M.B. PE-
GAS OIL SRL, în zilele de L-V, între ore-
le 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
APM DOLJ ºi subsemnatul

CONSTANTIN Ionut, domiciliat în
mun. Craiova, str. Rovinari, nr. 32, bl.
D, sc. 2, ap. 10, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “AMPLASARE 2 CON-
STRUCÞII PROVIZORII PE DURATA
DE 10 ANI: - SPÃLÃTORIE AUTO
DOUÃ POSTURI, SPAÞIU COMER-
CIAL ªI PUÞ FORAT” propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, mun. Craio-
va, str. Dr. Constantin Severeanu, nr.
8A. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la domiciliul titularului CON-
STANTIN Ionuþ, jud. DOLJ, mun. Cra-
iova, str. Rovinari, nr. 32, bl. D, sc. 2,
ap. 10, în zilele de L-V, între orele 9.00
– 14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

S.C.EUROGENETIC S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul-
 Construire Spaþiu Comercial -Cabi-
na Operator Staþie Mixtã Carburanþi,
Terasã Alimentaþie Publicã ºi Coper-
tinã Staþie Mixtã Carburanþi, Ampla-
sare Pompe ºi Reamplasare Skid
G.P.L. propus a fi amplasat în locali-
tatea Craiova, bulevardul Dacia, nr.
25. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la
sediul S.C. EUROGENETIC S.R.L.,
punct de lucru loc. Pieleºti, str. Ca-
lea Bucureºti, nr. 135, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, fax: 0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

COLEGIUL Tehnic Costin D.
Neniþescu, cu sediul în localitatea
Craiova, Str. Paºcani, nr. 9, Judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedetermi-
natã a funcþiei contractuale de exe-
cuþie vacante, dupã cum urmeazã:
Paznic - studii medii, 1 (un) post.
Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã în data de 08.02.2016,
ora 13.00, -Proba interviu în data de
09.02.2016, ora 10.00. Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea partici-
pãrii la concurs ºi a ocupãrii func-
þiei contractuale sunt: -sã fie absol-
vent de studii medii cu sau fãrã di-
plomã de bacalaureat; -deþinerea
atestatului de agent pazã conform
legislaþiei în vigoare la data concur-
sului; -vechime în muncã: minimum
1 an; -sã deþinã permis de condu-
cere- categoria B. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Mo-
nitorul Oficial la sediul Colegiului
Tehnic Costin D.Neniþescu Craiova.
Relaþii suplimentare la sediul: Co-
legiului Tehnic Costin D.Neniþescu
Craiova, persoana de contact: Mi-
tran Georgeta, telefon: 0351/
411.568, fax; 0351/411.568, E-mail:
nenitescudj@yahoo.com.

Teatrul Naþional ” Marin Sores-
cu „ Craiova organizeazã în data de
02.02.2016, la ora 13,00 la sediul din
str. A. I. Cuza, nr.11, concurs pentru
ocuparea posturilor de ªef Servi-
ciu Artistic, ªef Serviciu Aprovizio-
nare- Transport, ªef Serviciu Sce-
nã, Regizor Scenã. Bibliografia ºi
conþinutul dosarului sunt afiºate la
sediul instituþiei. Înscrierile se pot
face pânã la data de 22.01.2016.
Relaþii la telefon: 0251/ 411.725.
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Primãria comunei Ostroveni organizeazã în data de 17.02.2016
concurs pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie vacante
de inspector debutant ºi referent debutant în cadrul Comp. Fond
Funciar Primãria Ostroveni.

Concursul constã în desfãºurarea a 2 probe:
- proba scrisã ce se va susþine în data de 17.02.2016 ora

12.00
- proba interviu ce se va susþine în data de 19.02.2016 ora

12.00
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 zile de la

data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial Partea a -III-a, la
sediul Primãriei Ostroveni între orele 9.00- 14.00.

Condiþii de participare la concurs:
- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr.188/

1999 (r) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
condiþii specifice studii universitare de licenþã absolvite cu

diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã.

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.
OFERTE SERVICIU

S.C. din Ploieºti angajea-
zã: instalatori, zidari, dul-
gheri, fierari, necalificaþi,
mecanic excavator / bul-
doexcavator, faianþari. Ac-
tivitatea se desfãºoarã în
Ploieºti, dar ºi în þarã.
Relaþii 0737/605.014,
email: office@eubau.ro.
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Telefon:
0771/780.018.
MENAJ bãtrînã, 2 zile/
sãptãmânã, zona 1 Mai.
Telefon: 0760/771.270.

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 Construct
executã amenajãri inte-
rior/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 preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 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
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, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.

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. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
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 Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/ 563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia 1300. Te-
lefon: 0754/051.988.

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, superîntre-
þinutã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând robot ( PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã.
Telefon: 0752/236.667.
VÂND 40 de capre, preþ
negociabil. Telefon:
0747/963.794.

Ofer cãrþi de medicinã
intensivã din perioada
1975 - 2005 ºi cãrþi di-
verse domenii. Telefon:
0726/392.255.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mili-
tari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Te-
lefon: 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 fontã
cu 5 elemenþi cu buºon
de aerisire - 10 lei ele-
mentul. 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 jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re 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 imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 15 ianurie 2016

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Primãria Municipiului Bãileºti
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Documentaþie pentru moderni-
zare strãzi în municipiul Bãileºti„,
judeþul Dolj, propus pentru urmã-
toarele strãzi:

Av. P. Ivanovici, Ardealul, Draga-
lina, Mihai Viteazul, Horia Claºca ºi
Criºan, A.I. Cuza, Gabroveni.

Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, ºi la
sediul Primãriei Municipiului Bãi-
leºti, str. Revoluþiei, nr.1-3, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.00. ºi  vineri între 8.00- 14.00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str Petru
Rareº nr.1 fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã
lângã Craiova caut
doamnã serioasã pentru
prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
NEAL BROTHERS SRL
declarã pierdut certificat
constatator emis de
ORC Dolj pentru punct
de lucru. Se declarã nul.

ALIS BABA SRL decla-
rã pierdut certificat con-
statator eliberat de ORC
Dolj Se declarã nul.
PIERDUT Certificat Con-
statator pe numele SC
Smeld SRL, J16/1867/
2013 aferent punctului
de lucru situat în Sat Bra-
beþi, com.Daneþi, str.Ni-
colae Titulescu, nr.105,
Jud.Dolj. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

La trei ani de când SO-
RESCU RODICA MARI-
ANA, magistrat la Curtea
de Apel Craiova, a tre-
cut în lumea veºnicã,
Cornel- soþ, Mihaela Ovi-
dia – fiicã, Lidia-sorã îm-

preunã cu toþi cei ce au
cunoscut-o, ne îndrep-
tãm gândul ºi simþirea
plini de recunoºtinþã cu
amintirea dragei noastre
soþii, mamã, sorã, bunã
colegã ºi o pãstrãm în
sufletele noastre cu bu-
nãtatea ºi dãruirea ei
creºtinã. Dumnezeu s-o
odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Lovitã de mari probleme de
efectiv, dupã accidentãrile lui Mi-
livoje Bozovic, Djordje Micic
(ambii indisponibili aproximativ
trei sãptãmâni) ºi Bozo Djuraso-
vic (pe tuºã o lunã ºi jumãtate),
SCM U Craiova a operat în cur-
sul acestei sãptãmâni douã trans-
feruri. Astfel, dupã ce clubul a
anunþat, miercuri, înregimentarea
pivotului sârb Mladen Pantic, ieri
s-a fãcut oficializat ºi parafarea
unei înþelegeri cu americanul Da-
rius Hargrove(33 ani, 1,95m),
jucãtor care evolueazã pe pozi-
þiile 2 ºi 3.

Multiplu campion al României
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cu defuncta Asesoft Ploieºti, Har-
grove vine de la Universitatea
Banca Transilvania Cluj, unde
activa din 2013, bifând medii de
10,5 puncte, 2,6 recuperãri ºi 1,2
pase decisive.

Atât Hargrove, cât ºi Pantic au
semnat acorduri valabile pânã în
varã.

Câte o achiziþie
ºi pentru echipele

de volei
De asemenea ieri, brazilianul

Praja Mendonca Filho Kleist
(foto, alãturi de directorul SCM
Craiova, Marius Barcan) a ajuns

la un acord cu SCM Craiova pen-
tru a îmbrãca tricolul alb-albas-
tru în cea de-a doua parte a cam-
pionatului Diviziei A1, competi-
þie unde trupa lui Dan Pascu este
lider dupã turul campionatului.

Sud-americanul, care a evo-
luat ultima datã în prima ligã din
Cipru, la formaþia Anagennisi De-
ryneias, are 26 de ani, 1,95m, ºi
este extremã.

Cât priveºte echipa femininã,
aceasta ºi-a asigurat serviciile
Mihaelei Truþã, aflatã cel mai re-
cent la ªtiinþa Bacãu. Este vorba
tot despre un contract pânã la fi-
nele campionatului.

Truþã are 40 de ani, 1,82m, ºi
joacã pe postul de secund.

La începtul sãptãmânii, SCM
U s-a înþeles ºi cu Carmen An-
dreea Mateaº (24 de ani), împru-
mutatã de la campiona CS Volei
Alba Blaj, respectiv Andreea Eca-
terina Smultea (26 de ani), care
revine la echipã dupã ce în varã
alesese sã se retragã temporar din
activitate.  În schimb, gruparea
olteanã a împrumutat-o pe Ioana
Vodã la CS ”U” Cluj.

Dupã debutul victorios cu Georgia (12-6), Româ-
nia n-a avut replicã contra multiplei campioane conti-
nentale, Italia, înclinându-se, miercuri searã, scor 5-
11 (0-2, 1-4, 1-3, 3-2), într-un meci din cadrul Gru-
pei C a CE de la Belgrad.

Astãzi, în runda finalã a grupei, poloiºtii noºtri vor

A 12-a ediþie a Campionatului European
masculin de handbal pleacã la drum, as-
tãzi, în Polonia. Marea favoritã este repre-
zentativa Franþei, cea care deþine în acest
moment toate titlurile importante, cel olim-
pic, mondial ºi european.

“Cocoºul galic” face parte din Grupa A,
alãturi de gazda Polonia (bronzul mondial),
de Macedonia ºi de Serbia.

Europeanul masculin de handbal, gata de start
Competiþia va fi de astãzi ºi pânã în 31 ianuarie, iar cele mai importante meciuri

vor putea fi urmãrite în direct sau înregistrat pe canalele TVR

Grupa B le are în componenþã pe
Croaþia (locul 3 la JO), Islanda, Belarus
ºi Norvegia, Grupa C pe Spania (bron-
zul precedentului CE), Suedia (cele mai
multe titluri continentale – 4), Germa-
nia ºi Slovenia, în timp ce Grupa D adu-
nã la start vicecampioana în exerciþiu,
Danemarca, Ungaria (locul 4 la JO),
Rusia ºi Muntenegru,

Programul primei etape
Astãzi – Grupele A ºi B: Franþa – Mace-

donia, Polonia – Serbia (21:30, în direct la
TVR 3) / Croaþia – Belarus, Islanda – Nor-
vegia (23:15, înregistrat la TVR 2).

Mâine – Grupele C ºi D: Spania – Ger-
mania (19:30, în direct TVR 2), Suedia –
Slovenia / Ungaria – Muntenegru, Dane-
marca – Rusia (21:15, în direct la TVR 3).

DIGI SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: CSM Bucuresti –
Midtjylland / 21:45 – FOTBAL
Scoþia – Premier League: Dundee
Utd – Celtic.

DIGI SPORT 2
10:30 – TENIS (F) – Turneul de

la Sydney, în Australia: finala /
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Nice – Angers.

DIGI SPORT 3
20:00, 21:45 – BASCHET (M) –

Euroliga, TOP 16: Anadolu Efes
Istanbul – Darussafaka Dogus
Istanbul, Real Madrid – Zalgiris
Kaunas.

DOLCE SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: CSM Bucuresti –
Midtjylland / 3:30 – BASCHET
NBA: Milwaukee Bucks – Atlanta
Hawks.

EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN (M) –

Cupa Mondialã, la Wengen, în

POLO – CAMPIONATUL EUROPEAN

România, fãrã speranþe în faþa Italiei
“Tricolorii” îºi încheie, astãzi, misiunea în grupã cu un joc contra Germaniei (ora 19:45, TVR 3)

înfrunta Germania, formaþie care are deasemenea trei
puncte graþie unei izbânzi cu Georgia, 11-9.

Cu menþinea cã în fazele eliminatorie acced toate
cele 16 participante, România, ajutatã de un golaveraj
superior Germaniei, trebuie sã nu piardã pentru a în-
cheia pe poziþia secundã, ceea ce ar face sã evite una

dintre puternicele reprezentative ale
Greciei sau Ungariei, aflate la ega-
litate de puncte în fruntea Grupei
D. România ar urma sã întâlneas-
cã, într-o “optime” programatã
duminicã (19:45), cel mai proba-
bil, Rusia, dacã aceasta nu va fur-
niza o surprizã ºi va trece de re-
prezentativa elenã.

Obiectivul României la turneul
final din Serbia este calificarea în
primele 8, situaþie în care ar fi si-
gurã de calificarea la Campionatul
Mondial de anul viitor, dar ºi de
prezenþa la turneul preolimpic de
la Trieste (Italia), programat în
perioada 3-10 aprilie.

Elveþia / 13:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Campionatele
Mondiale de zbor cu schiurile FIS ,
la Tauplitz, în Austria / 16:00 –
BIATLON (M) – CM, la Ruhpol-
ding, în Germania / 19:30 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Flachau, în
Austria / 21:05 – SNOOKER –
Mastersul de la Londra, în Regatul
Unit.

EUROSPORT 2
14:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa

Mondialã, la Wengen, în Elveþia /
16:00 – SNOOKER – Mastersul de
la Londra, în Regatul Unit.

TVR 3
19:45 – POLO – Campionatul

European, la Belgrad, în Serbia:
România – Germania / 21:30 –
HANDBAL (M) – Campionatul
European, în Polonia: Polonia –
Serbia.

LOOK TV
21:45 – FOTBAL Scoþia –

Premier League: Dundee Utd –
Celtic.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

La închiderea ediþiei: SCM a fost eliminatã dra-
matic în faza sferturilor de finalã ale Cupei Ro-
mâniei de cãtre BC Mureº. Dupã 70-89 în turul
disputat, duminicã, în Ardeal, bãieþii lui Oliver Po-
povic au învins la doar 18 puncte, scor 94-76.
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Antrenorul formaþiei FCSB, Lauren-
þiu Reghecampf, a declarat cã jucãto-
rii pe care voia sã-i transfere de la CS
Universitatea Craiova, Andrei Ivan,
Nicuºor Bancu, Bogdan Vãtãjelu ºi
Alexandru Mateiu nu ar fi prins primul
unsprezece al campioanei, dar cã sunt
fotbaliºti de viitor. „Aºa cum v-a spus
ºi patronul, cei de la Craiova erau ju-
cãtori tineri care, în câþiva ani puteau
face saltul spre echipe foarte mari.
Erau mai mult investiþii de viitor. Eu,

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Directorul tehnic al UniversitãþiiDirectorul tehnic al UniversitãþiiDirectorul tehnic al UniversitãþiiDirectorul tehnic al UniversitãþiiDirectorul tehnic al Universitãþii
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pentru cele douã stagii de pregãtirepentru cele douã stagii de pregãtirepentru cele douã stagii de pregãtirepentru cele douã stagii de pregãtirepentru cele douã stagii de pregãtire
din Antalyadin Antalyadin Antalyadin Antalyadin Antalya

Sursã foto: csuc.ro

Instalat antrenor Daniel
Mogoºanu ne transmite din
Antalya, prin intermediul
site-ul oficial al clubului, care
sunt obiectivele celor douã
stagii de pregãtire. El ne spu-
ne cã totul este în grafic:
condiþiile de pregãtire, feed-
back-ul din partea jucãtori-
lor, etc. “Antrenamentele
decurg normal, bãieþii sunt
capacitaþi, foarte atenþi la
ceea ce dorim sã le transmi-
tem. Este o perioadã care are
douã obiective, unul þine de
pregãtirea fizicã, iar celãlalt
de organizarea tehnico-tacti-
cã. Dar în acest prim-stagiu
vom pune accent pe pregãti-
rea fizicã. Sunt mulþumit în
mare mãsurã de felul în care
se angajeazã la efort, sunt

foarte receptivi ºi nu este
nicio problemã din acest
punct de vedere. Condiþiile
sunt optime, la un nivel foar-
te bun. Fiind prima perioadã,
obiectivele sunt legate de
pregãtirea fizicã ºi de conþi-
nutul tehnico-tactic. Vom cã-
uta sã le coroborãm” spune
Mogoºanu.

În continuare, în speech-
ul sãu Mogoºanu dezvãluie
cã vrea sã formeze “o filoso-
fie de lucru” ºi cã vrea sã im-
plementeze un joc combina-
tiv, de posesie, iar când ad-
versarul are mingea alb-al-
baºtrii trebuie sã treacã la un
presing agresiv: “Important
este sã analizãm cât mai
bine, sã gãsim lucrurile ne-
gative care au fost ºi sã fim

atenþi sã nu se întâmple pe
viitor. Sã încercãm sã con-
struim, astfel încât sã adu-
cem echipa la un nivel bun.
ªtiu cã suporterii din Craio-
va sunt mari iubitori de fot-
bal, dar ºi foarte pretenþioºi.
Totodatã, iubesc fotbalul
ofensiv, agresiv, astfel trebu-
ie sã construim filosofia de

joc.  Vor fi jocuri ºi jocuri, cu
strategii diferite. Însã impor-
tant este sã ne formãm o fi-
losofie de lucru. Totodatã
conteazã ºi rezultatele. Vreau
sã implementez jocul combi-
nativ, de posesie. Iar în faza
de non-posesie: pressingul
agresiv. Acestea sunt cele
douã coordonate pe care mã

voi ghida în urmãtoarea pe-
rioadã. E trist cã nu am reu-
ºit în prima perioadã sã rea-
lizãm ceea ce ne-am propus.
Dar acest aspect trebuie sã
ne facã sã fim mai echili-
braþi, sã muncim mai mult ºi
cu siguranþã ne vom bate
pentru locul 7” a declarat
tehnicianul.

Unul dintre jucãtorii de care Universita-
tea Craiova s-a despãrþit pe parcursul acestui
sezon, Ionuþ Târnãcop, ºi-a exprimat opinia
în privinþa sezonului ratat al alb-albaºtrilor.
Fostul jolly-joker al ªtiinþei considerã cã in-
tervenþia patronului echipei a fost nocivã,
iar Sorin Cârþu a pãrãsit echipa tocmai pen-
tru cã nu era de acord cu ideile finanþatoru-
lui ºi astfel s-a ajuns în situaþia actualã. “În
primul an totul a mers foarte bine, de pe
ultimul loc am terminat pe 5. Lucrurile s-au
stricat fiindcã a intervenit domnul Rotaru la
echipã peste Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi ºi
le-a cerut sã bage un jucãtor sau altul. Prin-

Târnãcop: “Lucrurile s-au stricat de când
a intervenit Rotaru peste Cârþu ºi Sãndoi”

tre jucãtorii care trebuiau scoºi din echipã
mã aflam ºi eu. De asemenea, erau cei
care pleacã acum de la echipã, Bãlgrã-
dean, Bawab, Ferfelea, Curelea. Sorin
Cârþu este un om corect ºi ne spunea în
faþã cã acestea sunt deciziile patronului.
Totoºi, Cârþu nu le-a respectat ºi din aceas-
tã cauzã a ºi fost îndepãrtat. Sorin Cârþu a
propus niºte jucãtori pentru a fi transfe-
raþi, dar au fost aduºi alþii. Rezultatul se
vede: echipa n-a intrat în play-off. Dom-
nul Rotaru voia sã atacãm ºi sã batem cu
7-0, dar i se spunea cã nu se poate acest
lucru” a declarat Târnãcop la tvr3.

RegheRegheRegheRegheReghe: „Jucãtorii Craiovei erau: „Jucãtorii Craiovei erau: „Jucãtorii Craiovei erau: „Jucãtorii Craiovei erau: „Jucãtorii Craiovei erau
pentru noi investiþii de viitor”pentru noi investiþii de viitor”pentru noi investiþii de viitor”pentru noi investiþii de viitor”pentru noi investiþii de viitor”

momentan, prefer jucãtori care sã ne
ajute sã câºtigãm campionatul ºi sã
calificãm echipa în Liga Campionilor.
Pot sã ajungã în varã la Steaua sau
poate la anul. Depinde de parcursul lor
ºi de ce va juca Craiova mai departe.
CS Universitatea trece printr-o perioa-
dã grea, vor juca în play-out. Sper ca
aceºti jucãtori sã creascã ºi sã devinã
fotbaliºti importanþi la naþionalã ºi la
Craiova”, a spus Laurenþiu Reghe-
campf la digisport.
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