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ACTUALITATE

Iarna îºi aratã colþii, adicã se dezlãnþuie, ceea ce e
în logica lucrurilor. Anacronic era sã nu ningã nici
în ianuarie ºi nu mai evocãm dezastrul cu deficitul
de umilitate ºi alte belele,
lângã cele pe care le avem.
Administraþia Naþionalã
de Metrologie (ANM) a
emis avertizãrile de circumstanþã, zãpadã nu ne-a
luat aºadar “prin surprindere”, aºteptam sã vinã ºi,
deºi e cam... puþinã, a venit. Ne referim la cea de pe
câmp, cu rostul ei. Rãmânem oarecum descumpãniþi la noianul de ºtiri negre, în regim de breaking
news, obligatoriu, cu care
suntem asaltaþi. Ne-am deprins sã asociem, cu naturaleþe, frumuseþea anotimpului cu unele inconveniente ale lui, inclusiv mãruntele scãpãri gospodãreºti, ºi comoditatea noastrã decuplatã de la orice
demers civic.
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Ceva zãpadã troienitã,
ger ºi viscol, doar atât!

Campanie de
donare de sânge
la Casa Studenþilor
din Craiova
O amplã campanie de donare de
sânge, organizatã sub sloganul „Fiecare picãturã de sânge înseamnã un
zâmbet”, se desfãºoarã sãptãmâna
aceasta, pe parcursul a douã zile –
joi ºi vineri – între orele 8.00-13.00,
la Casa Studenþilor din Craiova.
Campanii de acest fel au loc tot mai
frecvent pe fondul lipsei unei cantitãþi suficiente de sânge în spitale.
Potrivit statisticilor, în România doar
2% din populaþie doneazã sânge.
Prin urmare, nu de puþine ori cantitatea de sânge colectatã se dovedeºte
a fi insuficientã comparativ cu cererea foarte mare înregistratã de
spitalele din judeþ.
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Doar 4 romi la Galicea Mare!?

interviu / 6-7

Strategiile de
dezvoltare locale,
bazate iarãºi
pe date ireale

Se croºeteazã
de zor la noua
Termo Urban
Craiova SRL

Lumea ruralã trebuie, cât
mai repede, reaºezatã pe paliere de dezvoltare. În draftul Ghidului Solicitantului
pentru Selecþia Strategiilor
de Dezvoltare Ruralã, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale porneºte de
la câteva adevãruri usturãtoare. Cu alte cuvinte, se
poate vorbi de douã Românii, total opuse.
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Suedia în Stagiunea
„Europa”: expoziþie,
recital de trompetã,
proiecþie de film
ºi concert simfonic
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Dragnea spune cã senatorii PSD sunt
nemulþumiþi de Tãriceanu pentru cã ar
negocia “pe ascuns” cu PNL
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminicã seara, la Antena 3, cã existã nemulþumiri în partid cu privire la Cãlin Popescu Tãriceanu, unii colegi acuzând cã acesta ar
negocia “pe ascuns” cu PNL, iar situaþia acestuia la ºefia Senatului va fi discuatã de PSD la
finalul lunii ianuarie. Solicitat sã comenteze
motivele pentru care PSD vrea sã îl schimbe
din funcþie pe Tãriceanu, Dragnea a negat cã
se poartã discuþii în acest moment cu privire
la “debarcarea” ºefului Senatului, însã a recunoscut cã existã nemulþumiri. “Era o oarecare
nervozitate în grupul senatorial PSD spre finalul sesiunii parlamentare, din cauza unor
declaraþii ale domnului Cãlin Popescu Tãriceanu, atitudini, afirmaþii. O sã discutãm cu
grupurile în ultima sãptãmânã din ianuarie ºi o
sã luãm în discuþie ºi asta. (...) Colegii mei
spuneau cã existã anumiþi membri ALDE,
poate chiar dumnealui, care negociazã în ascuns cu PNL sau neoficial. (...) Pe de o parte,
negociazã cu PNL, iar pe de altã parte criticã
Guvernul ºi PNL ºi fac pe singurii din opoziþie ºi asta a deranjat foarte mult”, a spus liderul PSD. Dragnea a comentat cã PSD i-a oferit
lui Tãriceanu poziþia a doua în statul român,
cea de preºedinte al Senatului, ºi a avertizat cã
acesta ocupã funcþia în principal cu voturile
PSD ºi UNPR, refuzând însã un comentariu
tranºant cu privire la planurile de revocare.

Iohannis, la întâlnirea cu Nuland:
În ultimul an multe lucruri s-au schimbat
în bine, altele mai puþin
Preºedintele Klaus Iohannis a primit-o, ieri,
la Palatul Cotroceni, pe asistentul secretarului de stat al SUA pentru Europa ºi Eurasia,
Victoria Nuland, notând cã a trecut un an de la
ultima întâlnire, perioadã în care multe lucruri
au evoluat în bine, însã altele “mai puþin”. La
întâlnirea cu preºedintele, Nuland a venit însoþitã de ambasadorul SUA la Bucureºti, Hans
Klemm. În debutul discuþiilor, ºeful statului a
afirmat cã este “o plãcere” sã o reîntâlneascã
pe Victoria Nuland ºi sã o primeascã, din nou,
la Palatul Cotroceni. “A trecut exact un an de
când ne-am vãzut ultima oarã. Multe lucruri
s-au schimbat între timp, unele în bine, altele
mai puþin în bine, iar astãzi vom avea ºansa sã
discutãm despre unele dintre ele”, a spus Iohannis. Victoria Nuland a afirmat, la rândul ei,
cã se bucurã sã revinã în România, în cadrul
vizitei ei anuale din ianuarie, acesta fiind un
prilej pentru a discuta “ca aliaþi” despre prioritãþile comune. Mai mult, oficialul american a
spus cã a avut deja o serie de întâlniri cu autoritãþile din România, care au decurs foarte bine.
Ea s-a întâlnit duminicã seara cu premierul
Dacian Cioloº ºi ieri cu ministrul Apãrãrii,
Mihnea Motoc.
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Ninsori ºi viscol în þarã. Cursurile vor
fi reluate astãzi doar în unele ºcoli
Cursurile vor fi reluate, astãzi, în toate unitãþile
de învãþãmânt din Bucureºti ºi Ilfov, iar în Galaþi,
Giurgiu, Ialomiþa, Dâmboviþa, Olt ºi Vaslui vor fi
reluate în majoritatea ºcolilor, cu excepþia unor
unitãþi din zone afectate de ninsori ºi viscol, a anunþat, ieri, Ministerul Educaþiei.
Deciziile de redeschidere, de azi, a cursurilor în toate unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din Bucureºti ºi Ilfov au fost
luate de colegiile prefecturale ºi anunþate
ieri Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice. Cursurile vor fi reluate
azi ºi în judeþul Giurgiu, cu excepþia unitãþilor ºcolare din localitãþile Gogoºari, Putineiu ºi Schitu. În Ialomiþa vor fi redeschise toate ºcolile din mediul urban, iar în
Dâmboviþa vor funcþiona toate unitãþile
de învãþãmânt, mai puþin cele din localitãþile Pucioasa, Vulcana-Pandele, Doiceºti
ºi Brãneºti. În judeþul Olt, opt unitãþi de
învãþãmânt rãmân închise.
Cursurile vor fi suspendate ºi azi în
unitãþile de învãþãmânt din mediul rural
din judeþele Galaþi ºi Vaslui, pentru a fi
evitate eventuale probleme ce pot apãrea
în timpul transportului elevilor ºi preºcolarilor cãtre ºcoli ºi grãdiniþe din cauza dru-

murilor înzãpezite. “Sunt în continuare probleme
pe unele drumuri ºi nu putem risca sã plece copiii
cu microbuzele cãtre unitãþile de învãþãmânt din
mediul rural. Vântul am înþeles cã bate cu putere

încã ºi nu se ºtie dacã se va putea circula în condiþii bune. Nu vrem sã existe probleme în timpul transportului copiilor”, a spus Mioara Enache, inspector ºcolar general al ISJ Galaþi. Ea a precizat cã în
toate unitãþile ºcolare din municipiile Galaþi
ºi Tecuci ºi din oraºele Bereºti ºi Târgu Bujor se vor desfãºura azi cursuri. În judeþul
Galaþi, în mediul rural sunt aproximativ 110
unitãþi de învãþãmânt cu aproximativ 5.000
de elevi ºi preºcolari. ªi în judeþul Vaslui,
cursurile vor fi suspendate ºi astãzi în toate
unitãþile de învãþãmânt din mediul rural, din
cauza viscolului ºi a temperaturilor scãzute.
Cursurile au fost suspendate ieri, din cauza vremii, în toate ºcolile din Bucureºti ºi
judeþele Ilfov, Ialomiþa, Cãlãraºi, Giurgiu,
Buzãu, Tulcea ºi Vrancea. De asemenea, ieri
au fost suspendate parþial cursurile în alte
nouã judeþe, respectiv: Vaslui, Galaþi, Constanþa, Dâmboviþa, Olt, Argeº, Alba, Harghita. Potrivit prevederilor legale, suspendarea
cursurilor este urmatã de mãsuri privind parcurgerea integralã a programei ºcolare pânã
la sfârºitul semestrului, respectiv a anului
ºcolar. Aceste mãsuri se stabilesc prin decizie a Consiliului de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt, a precizat MENCS.

CSAT: Nu existã agenþi acoperiþi sau
informatori ai serviciilor printre magistraþi
CSAT a constatat cã în rândul
judecãtorilor, procurorilor, al personalului de specialitate juridicã asimilat acestora nu sunt lucrãtori
operativi, agenþi acoperiþi, informatori sau colaboratori ai serviciilor
de informaþii, a precizat, ieri, Administraþia Prezidenþialã.
Administraþia Prezidenþialã menþioneazã, printr-un comunicat de
presã, cã, la dispoziþia preºedintelui
Klaus Iohannis ºi la solicitarea CSM

ºi a Ministrului Justiþiei, în anul 2015,
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii
a verificat, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor, prin instituþiile
abilitate, veridicitatea declaraþiilor
magistraþilor în sensul cã cei în cauzã nu sunt informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaþii.
„În urma verificãrilor efectuate de
cãtre instituþiile abilitate, s-a consta-

tat cã judecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi, personalul de specialitate juridicã asimilat acestora ºi personalul auxiliar de specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi parchetelor
nu sunt lucrãtori operativi, inclusiv
acoperiþi, informatori sau colaboratori
ai serviciilor de informaþii. Rezultatele
verificãrilor au fost comunicate atât
Consiliului Superior al Magistraturii,
cât ºi Ministerului Justiþiei, în funcþie
de instituþia care a solicitat efectua-

rea acestora”, se aratã în comunicat.
În mai 2015, CSM a decis sesizarea
CSAT pentru a verifica dacã în rândul
magistraþilor existã agenþi sau colaboratori ai serviciilor de informaþii. Plenul CSM a luat aceastã decizie la solicitarea Uniunii Naþionale a Judecãtorilor din România, care a cerut sã fie
fãcute demersurile necesare pentru
verificarea ºi eliminarea din rândul
magistraþilor a eventualilor colaboratori ai serviciilor secrete.

Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt: Salariul profesorului debutant
sã fie 150 la sutã faþã de salariul minim

Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt,
care reprezintã drepturile ºi interesele a peste
178.000 de salariaþi din învãþãmântul preuniversitar, considerã cã noua lege de salarizare unitarã
trebuie sã elimine actualele inechitãþi ºi dezechilibre în ceea ce priveºte salarizarea personalului din
sectorul public.
“O lege de salarizare construitã plecând de la
principii corecte presupune ca fiecare categorie
socio-profesionalã sã fie poziþionatã în grila de
salarizare în funcþie de rolul pe care-l are în dezvoltarea societãþii. Este o realitate faptul cã învãþãmântul este un domeniu strategic de care depinde
viitorul unei þãri. Din pãcate, în România, acest
sector de activitate a fost neglijat în ultimii 26 de
ani, fiind constant subfinanþat ºi consecinþele se
vãd”, aratã un comunicat al FSLI.
Potrivit organizaþiei sindicale, în momentul de
faþã, dupã majorarea salarialã de aproximativ 25%
din anul 2015, salariul unui profesor debutant este
de aproximativ 1.100 de lei, iar al unui profesor la

final de carierã este de aproximativ
2.400 de lei, ceea ce este “jenant”.
FSLI aratã cã, în acest moment,
PIB-ul per capita în România este de
aproximativ 35.000 lei. Raportat la
acest indicator, salariile profesorilor
debutanþi din România - 18.900 lei/
an - reprezintã 53 la sutã, iar salariul
maxim - 41.800lei/an - înseamnã 118
la sutã. În alte þãri europene nivelul
salariilor minime ale profesorilor raportate la PIB-ul per capita este: 179
la sutã în Muntenegru, 152 la sutã în
Germania, 139 la sutã în Spania, 126
la sutã în Grecia etc. În ceea ce priveºte nivelul salariilor maxime, raportate la PIB-ul
per capita, acesta este: 306 la sutã în Cipru, 284 la
sutã în Muntenegru, 261 la sutã în Portugalia, 206
la sutã în Germania etc.
“Aceste rapoarte evidenþiazã faptul cã, în România, modul de stabilire a salariilor din învãþãmânt este complet discriminatoriu comparativ cu
alte categorii socio-profesionale. La o simplã analizã a legislaþiei din domeniul salarizãrii de dinainte de anul 1989 se constatã cã - între salarizarea
din învãþãmânt ºi cea din alte sectore bugetare:
justiþia, armata, administraþia centralã etc. - exista
un echilibru, echilibru care a dispãrut dupã 1990”,
spune FSLI.
Federaþia aratã cã, potrivit decretului-lege 2845/
1941, salariul unui profesor definitiv din învãþãmântul secundar era cu 13 la sutã mai mare decât al
unui judecãtor/ procuror de la tribunal, cu gradaþia 3. În perioada 1974-1989, salariul maxim al unui
profesor din învãþãmântul preuniversitar a fost cu
15 la sutã mai mic decât al unui procuror. În pre-

zent, salariul maxim al unui profesor din învãþãmântul preuniversitar reprezintã 25 la sutã din salariul unui judecãtor de la Curtea de Apel.
FSLI spune cã, plecând de la PIB-ul per capita,
principiile de bazã care ar trebui sã stea la baza construcþiei noii grile de salarizare din învãþãmânt sunt
urmãtoarele: salariul de bazã al profesorului debutant sã reprezinte 150% faþã de salariul minim pe
economie, dupã 15 ani de activitate didacticã sã se
poatã ajunge la un salariu care sã reprezinte o creºtere de 75% faþã de salariul debutantului, iar salariul
de bazã maxim al unui profesor sã reprezinte 150%
faþã de salariul profesorului debutant ºi sã poatã fi
atins dupã 25 de ani de activitate didacticã.
Aceasta presupune existenþa urmãtoarelor trepte de salarizare, având în vedere ºi faptul cã definitivarea în învãþãmânt se poate obþine dupã un an
de predare efectivã la catedrã: pânã la 1 an, 1 - 5
ani, 5 - 10 ani, 10 - 15 ani, 15 - 20 de ani, 20 - 25 de
ani, peste 25 de ani.
FSLI argumenteazã cã reducerea numãrului de
tranºe de salarizare se impune, având în vedere cã
învãþãmântul este singurul domeniu unde nivelul
maxim de salarizare se poate atinge dupã 40 de ani
de activitate, iar numãrul acestor cadre didactice
este de aproximativ 3.000 la nivel naþional.
Totodatã, federaþia cere ca salariul de bazã al
învãþãtorului/educatorului cu studii medii sã reprezinte 80% din salariul profesorului. “Numai dacã
vor fi luate în calcul aceste principii la stabilirea
noii grile de salarizare pentru învãþãmânt, putem
spera cã învãþãmântul va deveni un domeniu atractiv pentru tinerii performanþi ºi cu vocaþie pentru
meseria de dascãl”, mai spune FSLI. Ministerul
Muncii va elabora proiectul legii salarizãrii unitare
pânã în data de 10 februarie.
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Ceva zãpadã troienitã,
ger ºi viscol, doar atât!
MIRCEA CANÞÃR
Iarna îºi aratã colþii, adicã se
dezlãnþuie, ceea ce e în logica lucrurilor. Anacronic era sã nu ningã nici în ianuarie ºi nu mai evocãm dezastrul cu deficitul de umilitate ºi alte belele, lângã cele pe
care le avem. Administraþia Naþionalã de Metrologie (ANM) a
emis avertizãrile de circumstanþã, zãpadã nu ne-a luat aºadar
“prin surprindere”, aºteptam sã
vinã ºi, deºi e cam... puþinã, a
venit. Ne referim la cea de pe
câmp, cu rostul ei. Rãmânem
oarecum descumpãniþi la noianul
de ºtiri negre, în regim de breaking news, obligatoriu, cu care
suntem asaltaþi. Ne-am deprins

sã asociem, cu naturaleþe, frumuseþea anotimpului cu unele inconveniente ale lui, inclusiv mãruntele scãpãri gospodãreºti, ºi comoditatea noastrã decuplatã de
la orice demers civic. Nu peste
tot, de pildã pe raza municipiului
Craiova sau pe arterele de circulaþie ale judeþului sau cele din
localitãþile judeþului, s-a circulat
dintr-o datã “ca înainte”, ºi totuºi
ºi în chestiunea eternei ierni doljene ceva s-a schimbat: autoritãþile administraþiei publice locale
au vegheat ceas de ceas deszãpezirea, au deþinut controlul asupra lucrurilor, diluând bombãneala
ºi proasta dispoziþie a oamenilor.

Nu existã în tot Doljul o singurã
primãrie, ni s-a spus, inaptã sã se
descurce singurã sau lipsitã de
posibilitatea unei intervenþii operative, când a fost cazul. O observaþie: aeroportul din Craiova
s-a dovedit deplin funcþional, fãrã
perturbãri, de la primii fulgi de
nea. Rostul acestor rânduri nu
este acela de a saluta acceptabila coordonare a deszãpezirii, fiindcã pânã la urmã s-a fãcut ce
trebuia, ci acela de a demonstra
cã doar buna pregãtire a modulelor de lucru, din timp, comanda
unicã, adicã abilitatã, conferã
certitudinea reuºitei. ISU Dolj, cu
colonelul Constantin Florea la

comandã, deþine strategie, determinare, dar ºi mobilitate deplinã.
Pe deasupra, suficientã experienþã, ºi în lupta cu nãmeþii. În
rest, lucrurile stau aºa: când
dreapta ºi stânga devin o singurã mânã, în astfel de intervenþii,
când oameni potriviþi ajung în
funcþii potrivite, ºi avem în vedere destoinicii primari din Pleniþa, Cetate, Maglavit, Urzicuþa,
Cãlãraºi, Bãileºti, Rast, Poiana
Mare, Ghidici, Ostroveni, Cârcea, Iºalniþa, Pieleºti, Coºoveni
ºi nu mai continuãm enumerarea, atunci Doljul poate oferi consultanþã abilitatã, iniþiativele edililor fiind mai dinamice decât

capriciile iernii. Va mai ninge,
potrivit meteorologilor, dar temperatura medie a aerului va rãmâne în general în limitele apropiate mediei climatice specifice
lunii. O stare de veghe, de acum
instituitã, în toate localitãþile doljene, ne scuteºte de mostrele de
prostie pe care le-am vãzut la
alþii. Poate sã ningã, suntem abia
în miezul iernii, am uitat de vechile ninsori, fiindcã ceva s-a
schimbat sau se face resimþit: un
plus consistent de bunã organizare. Sã sperãm cã nu vom fi infirmaþi, în primul rând de cei de
la ISU Dolj, apoi Prefectura Dolj
ºi primãriile din teritoriu.

Se croºeteazã de zor la noua
Termo Urban Craiova SRL
Primãria Craiova mai face un pas spre constituirea noii societãþi de termoficare
pe care o pregãteºte în condiþiile în care falimentul SC Termo mai atârnã de un fir
de aþã. Consilierii municipali sunt convocaþi, astãzi, într-o ºedinþã extraordinarã,
pentru a vota intrarea în acþionariatul Termo Urban Craiova SRL a Primãriei Craiova, Primãriei Iºalniþa ºi Primãriei Vârvoru de Jos.
tor al societãþii, Complexul Energetic Oltenia, ºi Primãria Craiova – care nu era
pregãtitã 100% ca sã preia activitatea de
termoficare – a fãcut apel la sentinþa Tribunalului Dolj prin care se respingea planul de reorganizare, întocmit de administratorul judiciar. Potrivit administratorului judiciar Maria Somnea, termenul de
judecatã, stabilit de Curtea de Apel Craiova, este data de 20 ianuarie. Adicã mâine, la o zi dupã votul consilierilor municipali, instanþa de judecatã se pronunþã
din nou pe marginea falimentului.
Noua societate de termoficare se va numi
Termo Urban Craiova SRL ºi a fost înfiinþatã la sfârºitul lunii octombrie 2015, când se
punea problema ca actuala societate care
furnizeazã apã caldã ºi cãldurã sã intre în
faliment. Noul operator a fost creat în cadrul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Termis Dolj, dar mai sunt de parcurs
câþiva paºi pânã când sã fie gata pregãtitã sã
o înlocuiascã pe defuncta societate. Consilierii municipali sunt chemaþi astãzi sã voteze acþionariatul pe care îl va avea noul operator. Astfel, SC Termo Urban Craiova se
desprinde din asociaþia Termis Dolj, iar pãrþile sociale sunt cesionate noilor acþionari.
Craiova, Iºalniþa ºi Vârvoru de Jos, noii
asociaþi la termoficare
Potrivit proiectului de hotãrâre, singurul
care se aflã pe ordinea de zi, este vorba de
20 de pãrþi sociale care sunt cedate astfel:
18 pãrþi sociale sunt cesionate municipiului
Craiova, prin Consiliul Municipal Craiova,
ºi câte o parte socialã comunelor Iºalniþa ºi
Vârvoru de Jos. Prin acelaºi proiect de hotãrâre, consilierii municipali o mandateazã
pe Lia Olguþa Vasilescu, în calitate de primar, sã voteze în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Termis Dolj transmiterea respectivelor pãrþilor
sociale ºi sã semneze contractul de cesiune

al pãrþilor sociale în calitate de cesionar.

Este nevoie de un vot pozitiv
Reprezentantul municipiului Craiova la
noua societate Termo Urban Craiova
SRL va fi Delia Ciucã, care este propusã prin acelaºi proiect de hotãrâre. La
un alt articol al proiectului se stipuleazã
cã aceasta, în calitate de reprezentant a
asociatului municipiul Craiova, trebuie
„sã efectueze operaþiunile de modificare a actului constitutiv al societãþii, precum ºi a formalitãþilor de înregistrare
în Registrul Comerþului”. Cu alte cuvinte, dacã aleºii locali vor acorda un
vot pozitiv, în ºedinþa de azi, societatea
de termoficare Termo Urban Craiova,cu noul acþionariat, este ca ºi constituit
ºi, dupã ce vor fi îndeplinite ºi formalitãþile de la Registrul Comerþului, ar putea sã înceapã sã opereze în folosul craiovenilor.

Dosarul de faliment are termen
de judecatã mâine
Graba Primãriei Craiova se explicã prin faptul cã dosarul privind falimentul SC Termo are un termen
destul de recent. Principalul credi-

Craiovenii rãmân fãrã cãldurã?
Deºi autoritãþile locale se grãbesc sãºi punã ordine în acte pentru a putea opera cu Termo Urban Craiova, totuºi repre-

zentanþii administratorului judiciar nu se
aºteaptã ca instanþa sã vinã, miercuri, cu
o decizie final, dat fiind faptul cã este primul termen la Curtea de Apel ºi, pe de
altã parte, dosarul falimentului este unul
voluminos. În cazul în care ºi Curtea de
Apel menþine decizia Tribunalului Dolj,
care a respins planul de reorganizare,
atunci SC Termo SRL intrã în faliment.
Administratorul judiciar Maria Somnea
spunea, ieri, cã nu este o variantã bunã
pentru Craiova deoarece, pânã sã se facã
transferul cãtre noua societate pregãtitã
acum de Primãria Craiova, ar fi o perioadã în care nu s-ar mai putea furniza cãldurã populaþiei, iar aceastã perioadã picã
prost, în plinã iarnã.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Craioveanul arestat pentru mai multe infracþiuni
la regimul circulaþiei rãmâne în spatele gratiilor
Judecãtorii Tribunalului Dolj au respins, ieri,
contestaþia lui Bogdan Dane, craioveanul de 34 de
ani, arestat miercurea trecutã pentru cinci infracþiuni de conducere cu permisul suspendat ºi sub
influenþa bãuturilor alcoolice. În aceste condiþii,
bãrbatul rãmâne dupã gratii cel puþin pânã la
expirarea celor 30 de zile. Deºi se aflã în perioada
termenului de încercare, dupã ce, în iunie 2013, a
fost condamnat definitiv pentru trafic de droguri
de risc la 3 ani de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 6 ani, el a
încãlcat legea de mai multe ori, motiv pentru care
oamenii legii au luat decizia sã-l aresteze.
Reamintim cã, potrivit IPJ
Dolj, pe 9 ianuarie 2016, o echipã de siguranþã publicã din cadrul Secþiei 2 Poliþie Craiova l-a
depistat în trafic, pe bulevardul
„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 influenþa bãuturilor alcoolice ºi,

întrucât a refuzat testarea cu etilotestul, a fost condus la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, 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 ianuarie a.c., în
urma prelucrãrii, în laboratorul
specialiºtilor de la Medicina Legalã Craiova, a mostrelor biologice, s-a stabilit cã tânãrul de 34

de ani avea în sânge o îmbibaþie alcoolicã de 1,90 g/l.
Prin extinderea investigaþiilor,
poliþiºtii craioveni au mai stabilit faptul cã Bogdan Dane, care
este în perioada termenului de
încercare dupã ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru 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 dreptul de a conduce autoturisme suspendat. 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 autoturism având dreptul
de a conduce suspendat (5 infracþiuni) ºi sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Pe 13 ianuarie a ºi fost prezentat Judecãtoriei Craiova, care
i-a emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile, inculpatul a contestat hotãrârea, însã

n-a avut mai mult noroc nici la
Tribunalul Dolj, instanþã care ia respins ieri contestaþia: „Respinge contestaþia formulatã de
inculpatul Dane Bogdan, împotriva încheierii de ºedinþã din
Camera de Consiliu nr.5 din data
de 13.01.2016 a judecãtorului

de drepturi ºi libertãþi din cadrul Judecãtoriei Craiova. În
baza art. 275 alin 3 CPP: Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statului. Definitivã. Pronunþatã în Camera de Consiliu
din 18.01.2016”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Inginerul CA
O prins cu ºpagã, menþinut sub control judiciar
CAO
Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, sã menþinã mãsura
controlului judiciar faþã de George ªtefan Moþãþeanu, inginerul Companiei de Apã Oltenia
prins în flagrant cu 1.000 de euro ºpagã pe care
o ceruse administratorului unei societãþi pentru
a-i elibera un aviz. Bãrbatul, care a fost trimis
în judecatã pentru luare de mitã, a fãcut, ieri,
contestaþie împotriva mãsurii, aceasta urmând
sã se judece la Curtea de Apel Craiova.
Magistraþii Tribunalului Dolj
au hotãrât, vineri, 15 ianuarie
a.c., sã menþinã faþã de inginerul
George ªtefan Moþãþeanu, angajat al Companiei de Apã Oltenia
prins anul trecut cu 1.000 de euro
ºpagã, mãsura controlului judiciar
dispusã faþã de el pe 16 septembrie 2015: „Menþine mãsura preventivã a controlului judiciar
luatã faþã de inculpatul Moþãþeanu George ªtefan prin încheierea nr.252 din data de 16.09.2015
a judecãtorului de drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalului

Dolj. Respinge cererea de revocare sau de modificare a mãsurii
preventive a controlului judiciar
formulatã de cãtre inculpat. În
baza art. 275 alin 3 CPP: Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statului. Cu contestaþie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunþatã în Camera de
Consiliu din 15.01.2016”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. Ieri, Moþãþeanu a formulat contestaþie, care urmeazã sã
se judece sãptãmâna aceasta la
Curtea de Apel Craiova.

Prins în flagrant, la terasã,
pe 23 iulie
Reamintim cã, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în a doua jumãtate a lunii
februarie 2015, George Moþãþeanu, inginer în cadrul Companiei de
Apã Oltenia Craiova, i-a pretins denunþãtorului Bãlan Mihai, administrator al unei societãþi comerciale din
Craiova, suma de 1.000 euro pentru avizarea favorabilã a fiºei tehnice necesare emiterii autorizaþiei de
construire privind edificarea unor
construcþii cu destinaþie comercialã (douã chioºcuri), pe un teren folosit de denunþãtor în baza unui contract de comodat, situat în Craiova. Administratorul nu i-a dat banii
la momentul respectiv, însã nici na reuºit sã obþinã avizele ºi, întru-

cât începuse sã intre în crizã de
timp, în luna iunie l-a denunþat pe
Moþãþeanu.
Pe 18 iunie s-a constituit dosar
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, procurorii împreunã cu ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi cu suportul de specialitate al SRI Dolj au stabilit cã
cele povestite de denunþãtor se
confirmã, astfel cã a fost pus la
cale flagrantul. Joi, 23 iulie 2015,
denunþãtorul ºi inginerul Companiei de Apã Oltenia s-au întâlnit la
un local din centrul municipiului
Craiova ºi, dupã ce aºteptase degeaba luni de zile, Moþãþeanu s-a
arãtat dispus sã-i remitã denunþãtorului avizul favorabil din partea
C.A.O. Craiova, chiar din seara
zilei de 23.07.2015, fiind motivat
de perspectiva primirii sumei de

1.000 euro solicitatã anterior. Dupã
ce a încasat ºpaga, George ªtefan
Moþãþeanu a fost „sãltat” ºi dus la
sediul Parchetului pentru audieri,
a fost reþinut pentru 24 de ore, iar
o zi mai târziu a fost arestat preventiv, mãsurã prelungitã pânã pe
16 septembrie 2015.
Procurorii au finalizat cercetãrile, iar pe 1 octombrie 2015 s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în care George ªtefan Moþãþeanu a fost trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunii de luare
de mitã. Pe 11 noiembrie dosarul a
ieºit din camera preliminarã, judecãtorii respingând excepþiile ridicate de inculpat, însã acesta a formulat contestaþie, care urmeazã, de
asemenea, sã se soluþioneze la Curtea de Apel Craiova, la începutul
lunii februarie.
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Campanie de donare de sânge
la Casa Studenþilor din Craiova
O amplã campanie de donare de sânge, organizatã
sub sloganul „Fiecare picãturã de sânge înseamnã
un zâmbet”, se desfãºoarã sãptãmâna aceasta, pe parcursul a douã zile – joi ºi vineri – între orele 8.0013.00, la Casa Studenþilor din Craiova. Campanii de
acest fel au loc tot mai frecvent pe fondul lipsei unei
cantitãþi suficiente de sânge în spitale. Potrivit sta-

Craiovenii care vor sã dea o mânã de ajutor celor care au nevoie de transfuzii sanguine, precum victimele accidentelor, cei ce
suferã operaþii dificile sau bolnavii care necesitã tratamente împotriva cancerului, sunt
aºteptaþi joi ºi vineri la Casa de Culturã a
Studenþilor. La dispoziþia donatorilor sunt
cadre medicale specialiste în domeniu ce
respectã cu stricteþe normele internaþionale
de igienã în timpul actului de donare. Ca
mãsurã de siguranþã pentru pacienþii din spi-

tisticilor, în România doar 2% din populaþie doneazã sânge. Prin urmare, nu de puþine ori cantitatea de
sânge colectatã se dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu cererea foarte mare înregistratã de spitalele din judeþ. Este o realitate cu care medicii doljeni se confruntã, din pãcate, deseori, chiar în sãlile
de operaþie.

tale ce vor beneficia de produsele prelevate, se efectueazã ºi o serie de teste în laboratoare de specialitate pentru a
exclude eventuala transmitere a
unei boli prin transfuzie. Din
cantitatea de sânge recoltatã se
vor face preparate din sânge necesare pentru intervenþiile chirurgicale, aºa cum ar fi masa
eritrocitarã, plasma congelatã
sau concentratul trombocitar.
În Uniunea Europeanã se
înregistreazã anual peste 20 de
milioane de donãri de sânge. În
Romania, doar 2% din populaþia adultã doneazã sânge, faþã
de 66% în Austria sau 52% în Franþa. De
aceea, la noi în þarã existã o nevoie permanentã atât de sânge ºi de preparate sangvine,
cât ºi de donatori fideli. În aceste condiþii, se
încurajeazã donarea benevolã de sânge.

Sprijin pentru bolnavii care au nevoie
de transfuzii sanguine

Aceastã sesiune, prin sângele recoltat,
oferã o ºansã în plus pacienþilor din spitale
ºi ajutã persoanele interesate sã contribuie la

salvarea de vieþi omeneºti. Pentru a putea
asigura anumite preparate, dar ºi pentru a
creºte siguranþa produselor sanguine, sistemul transfuzional are nevoie de donatori fideli, voluntari, care doneazã periodic, din responsabilitate faþã de semeni ºi societate.
În cazul în care donatorul suferã de o boalã
transmisibilã, acesta va fi informat asupra
stãrii lui de sãnãtate. Înainte de toate, pentru
a dona sânge craiovenii trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii. Eligibile sunt doar persoanele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã aibã asupra
lor buletinul sau cartea de identitate, sã aibã o
stare de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã nu
consume alcool cu 48 de ore înaintea donãrii, sã aibã greutatea peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum hepatitã, TBC, malarie,
boli de piele, ulcer sau diabet zaharat ºi sã nu
figureze în registrele medicale cu boli de inimã. Persoana care doreºte sã doneze sânge
nu trebuie sã fie alergicã sau sã fi donat sânge cu 72 de zile înainte de recoltare. În dimineaþa recoltãrii de sânge pot fi consumate cel
mult douã felii de pâine cu margarinã ºi gem.
De asemenea, trebuie consumate multe lichide. Sunt interzise în schimb alimentele bogate în grãsimi ºi laptele. Nici fumatul nu este

recomandat înainte de a dona sânge din cauza riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori

Pentru a-i încuraja sã doneze sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi: ºapte
bonuri de masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100 lei pentru depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/SIDA
ºi a leucemiei. De asemenea, tot cu aceastã
ocazie sunt determinate hemoglobina, grupa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de beneficii figureazã ºi o reducere de 50% pe transportul în comun timp de o lunã ºi o zi liberã
la serviciu sau ºcoalã.
Nu de puþine ori, medicii din spitalele sau plâns cã deficitul de sânge se resimte,
mai ales pe secþii în care consumul este mare,
aºa cum ar fi cele de chirurgie ori oncologie. Pentru ca intervenþiile chirurgicale sã nu
mai fie amânate din cauza lipsei sângelui, ar
fi nevoie ca mãcar 2,5% din populaþie sã
meargã frecvent la centrele de donare.
RADU ILICEANU

La Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj sunt Amenzii în Dolj de 12.000 de lei, aplicate
de inspectorii sanitari-veterinari
aproape 11.000 de carnete de muncã neridicate
Aproape 11.000 de carnete de muncã sunt încã neridicate de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj. Peste 50% trebuie recuperate de titulari,
direct, iar celelalte fac parte din segmentul care þine de partea angajatorilor.

Multe carnete
de muncã neînregistrate

În acest moment, sunt, în evidenþele Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj,
10.918 carnete de muncã, neridicate. Dintre
acestea, 6.270 sunt ale titularilor, aflate în
custodia instituþie, dar care nu au fost ridicate de aparþinãtori. Mai sunt, în registraturã, 2.427 de documente doveditoare a vechimii în câmpul muncii, care nu au fost
preluate de angajatori. Unele dintre ele nu pot
fi preluate, deoarece 2.221 au incompletã lista cu actele necesare. Este de ºtiut cã toþi
angajatorii, indiferent de încadrarea lor juridicã (societate comercialã, societate mixtã,
din sistemul public etc.), au obligaþia de a
preda titularilor „cãrþile de muncã”.

Numãrul carnetelor care sunt
evidenþiate se pare cã sunt mult mai
puþine decât cele aflate în realitate.
«Estimãm cã, pe lângã cele înregistrate, sunt cel puþin acelaºi numãr la angajatori. Unii dintre titulari
nu mai ºtiu unde se aflã carnetul
lor, alþii, din neglijenþã, nu vin sã le
revendice, au fost ºi cazuri de decedaþi, pentru unii actele s-au plimbat de la diferite societãþi comerciale la altele. Pentru cele peste 2.000
de carnete care nu sunt operate „la
zi”, trebuie ca reprezentanþii angajatorilor,
cu atribuþii în domeniu, sã le predea instituþiei noastre. Sunt cazuri în care documentele sunt înregistrate la alte inspectorate din
þarã. Pentru recuperarea lor, facem recomandarea ca titularii sã ni se adreseze direct, pentru a fi simplificate procedurile de
restituire. Cred cã este cea mai simplã cale
de rezolvare», a precizat Cãtãlin Mohora,
inspector ºef al ITM Dolj.
Carnetele sunt dovezi ale vechimii în
muncã, pe baza lor fiind întocmite toate documentele care produc efecte în obþinerea
unor drepturi dupã încheierea activitãþii.
CRISTI PÃTRU

În perioada 23 decembrie 2015 – 6 ianuarie 2016, Direcþiile judeþene sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor,
precum ºi a Municipiului Bucureºti, împreunã cu reprezentanþi ai altor instituþii
abilitate au desfãºurat activitãþi de control
în unitãþi de depozitare a produselor de
origine animalã autorizate/înregistrate sanitar veterinar, pieþe agroalimentare, unitãþi de tip hipermarket/supermarket, unitãþi de comercializare a produselor alimentare de origine animalã, acþiuni de control
în trafic, precum ºi în unitãþile de alimentaþie publicã. Au fost verificate 1.413 de
unitãþi, iar în urma acestor controale au
fost aplicate 214 de sancþiuni contravenþionale, dintre care 130 avertismente ºi 84
amenzi în valoare de 159.040 de lei. De
asemenea, au fost emise 8 ordonanþe de

suspendare a activitãþii ºi 3
ordonanþe de interzicere a
activitãþii.
Totodatã, au fost retrase de
la comercializare 1.447 kg, reprezentând produse alimentare (de origine animalã ºi nonanimalã), care erau improprii
pentru consumul uman. Dintre neregulile constatate menþionãm o serie de neconformitãþi, cum ar fi: nerespectarea
condiþiilor privind depozitarea
produselor alimentare; comercializarea produselor alimentare în spaþii neautorizate sanitar
veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor; manipularea necorespunzãtoare a ustensilelor ºi a veselei în
blocul alimentar; etichetarea necorespunzãtoare a produselor alimentare; lipsa programului de autocontrol; deficienþe privind implementarea ºi revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; comercializarea de
produse alimentare fãrã elemente de identificare, etichetate sau ambalate necorespunzãtor; lipsa documentelor care sã ateste conformitatea sau trasabilitatea produselor.
„În Dolj, am aplicat 6 amenzi contravenþionale în urma controalelor. Au fost vizate
spaþii de alimentaþie publicã ºi societãþi comerciale de desfacere a produselor alimentare. Cuantumul total al amenzilor a fost de
12.000 lei”, ne-a precizat dr. Costicã Retea,
director adjunct al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.
VALENTIN CEAUªESCU
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Estimare Ford: 41.000 de maºini
din gama Performance, în 2016
Ford se aºteaptã sã producã în jur de
41.000 de maºini din gama Performance – inclusiv Fiesta ST, Focus ST, Focus
RS, Mustang ºi Ford GT – pentru clienþii
din Europa în 2016 – de la 29.000 în 2015
– ceea ce reprezintã o creºtere de 40%
faþã de anul precedent. Cererea pentru
O nouã erã pentru maºinile
Ford rapide se întrevede odatã cu
începerea producþiei noului „hatchback” Focus RS de performanþã. Ford se aºteaptã sã producã 41.000 de maºini din gama
Performance pentru Europa în
2016, de la 29.000 în 2015.
Aceasta reprezintã o creºtere de
40% faþã de anul precedent, dupã
ce vânzãrile din 2015 pentru
aceastã categorie de vehicule au
înregistrat o creºtere de 62%
comparativ cu 2014. Printre modelele care au contribuit la aceastã
creºtere se numãrã ºi noul Focus RS - primul model tocmai
ieºind de pe linia de producþie a
fabricii Ford din Saarlouis(Germania), modelul Ford Mustang

modelele gamei Performance a Ford –
care continuã sã se extindã – a generat
în 2015 o creºtere a vânzãrilor cu 62%
comparativ cu aceeaºi perioadã a anului anterior. Primul Focus RS a ieºit de
pe linia de producþie a fabricii Ford din
Saarlouis, Germania.

pentru care Ford a înregistrat mai
mult de 13.000 de comenzi în
Europa, dar ºi „hot hatch-urile”
Focus ST ºi Fiesta ST.
Cu noul Ford GT care urmeazã
sã aparã, Ford oferã cea mai variatã gamã de modele Performance, de la „hatchback-uri” compacte
la „super car-uri” de înaltã performanþã. „Va fi cu adevãrat un an
remarcabil pentru modelele Ford
dingama Performance, capabile de
performanþe fãrã precedent, echipate cu motoare sofisticate ºi noi
tehnologii ale trenului de rulare,
inclusiv noul sistem Ford Performance All Wheel Drive pentru Focus RS,” a declarat Joe Bakaj, Vicepreºedinte, Dezvoltarea Produselor, Ford Europa.

250.000 de oameni au configurat
un Focus RS pe website-urile Ford
Focus RS este unul dintre cele
12 noi vehicule ale gamei Perfomance, pe care Ford leva aduce
clienþilor la nivel global pânã în
2020. Dezvoltat de o echipã de ingineri ai Ford Performance din
Europa ºi SUA, modelul este dotat
cu o versiune special proiectatã a
noului motor Ford EcoBoost de
2,3 l care livreazã o putere maximã de 350 CP, ºi care va ajunge de
la 0-100 km/h (0 62 mph) în 4,7
secunde, fãcând din acest „hatchback” de înaltã performanþã
modelul Ford cu cea mai rapidã
forþã de accelerare din toate timpurile. Focus RS deschide drumul
cãtre inovaþia Ford Performance
All Wheel Drive cu funcþia Dynamic Torque Vectoring pentru manevrabilitate sporitã, aderenþã ºi
vitezã la virare. Modurile de Conducere selectabile, inclusiv o premierã în industrie - Modul Drift,dar ºi sistemul Launch Control
sunt disponibile pe modelul RS
pentru prima datã. Din luna septembrie a anului trecut când a devenit posibilã plasarea de comenzi
în sistem, Ford are deja peste
3.100 de comenzi, în timp ce încã
250.000 de oameni au configurat
un Focus RS pe website-urile Ford.

motoare de înaltã performanþã ale
Ford Mustang sunt incluse într-un
pachet standard pentru clienþii din
Europa, inclusiv cu sistem de franâre performant ºi sistem de rãcire adecvat pentru condusul la viteze mari. Ford Mustang a fost cea
mai bine vândutã maºinã sport din
toatã lumea în prima jumãtate a
anului 2015, conform datelor globale de înmatriculare ale IHS Automotive.

Vânzãrile Ford Focus ST
au crescut cu 160% în 2015

Vânzãrile Ford Focus ST au
crescut cu 160% în 2015, comparativ cu 2014, ca urmare a introducerii motorizarii diesel pentru prima oarã. Noul Ford Focus ST îmbinã performanþa cu caracterul
practicºi este disponibil în varianta
cu cinci uºi ºi vagon, cu motorul
diesel de 2 l cu 185 CP care oferã
un cuplu de 400 Nm de la 2.000-

2.750 rpm, alãturi de motorul pe
benzinã EcoBoost de 2 l cu 250 CP.
Dupã introducerea noului model la începutul lui 2015, 47% din
clienþi au ales motorul diesel, care
recent a devenit disponibil cu o
transmisie cu 6 viteze cu dublu
ambreiaj PowerShift. Noul Focus
ST diesel cu PowerShift este cel
mai rapid model Ford cu motorizare diesel din toate timpurile.
Modelul EcoBoost de 2.0 l permite o acceleraþie de de 0-100 km/h
(0-62 mph) în 6,5 secunde. Fiesta
ST a ajuns rapid cel mai bun „hatchback” de mici dimensiuni din
Europa dupã lansarea sa în Europa ºi în întreaga lume, cu peste 20
de premii ºi distincþii în primul an
în care a fost disponibil pentru vânzare. Mai mult de 30.000 de modele Fiesta ST au fost deja vândute în Europa, iar mai multe noutãþi
despre Fiesta ST sunt programate
pentru anul acesta.

Ford Mustang, cea mai bine
vândutã maºinã sport
din toatã lumea
Echipat cu cel mai puternic motor EcoBoost produs vreodatã
Noul „super car” Ford GT de înaltã performanþã va intra în producþie pentru un numãr limitat de clienþi din Europa la sfârºitul lui
2016. Echipat cu cel mai puternic motor EcoBoost produs vreodatã,
cu peste 600 de cai putere ºi cu o eficienþã remarcabilã - cu o transmisie in 7 viteze cu padele, Ford GT este un „supercar” de înaltã
performanþã care etaleazã tehnologiile Ford EcoBoost ºi inovaþiile
în aerodinamicã ºi construcþia din fibrã de carbon uºoarã.

Ford Mustang este disponibil
atât cu motorul Ford V8 de 5 l cu
421 CP ºi care ajunge la 100 km/h
(62 mph) în 4,8 secunde, dar ºi
cu motorul mai eficient din punctul de vedere al consumului de
combustibil de 2,3 l EcoBoost cu
317 CP ºi care ajunge la 100 km/h
(62 mph) în 5,8 secunde. Noile

BCR a lansat noua versiune a website-ului
Cu un design nou, care are la
bazã unul dintre cele mai avansate
sisteme de administrare a conþinutului, clienþii Bãncii Comerciale
Române beneficiazã, acum, de o
experienþã nouã, de un conþinut
mai simplu, mai prietenos, mai uºor
de înþeles, de o vizibilitate mai mare
a produselor ºi serviciilor aflate în
prim-plan, dar ºi de posibilitatea de
a solicita online produsele bãncii
prin formularele existente în majoritatea paginilor de produs. Noul
www.bcr.ro este adaptat pentru
toate dispozitivele (telefon, table-

tã, desktop) ºi indicã rapid ºi precis locaþia sucursalelor ºi bancomatelor BCR din apropiere prin
funcþia de geolocalizare din browser. „Vom continua sã îmbunãtãþim noul site pânã când vom reuºi
sã-l transformãm într-un important
canal de vânzare. Noul design al
website-ului www.bcr.ro este doar
primul pas din seria de noutãþi digitale pe care le pregãtim în 2016.
Am început prin regândirea întregului conþinut referitor la serviciile
ºi produsele noastre, astfel încât
sã fie mai relevant pentru clienþii

noºtri ºi mai simplu de înþeles. Cu
alte cuvinte, am tradus banking-ul
pe înþelesul tuturor. Am integrat
website-ul dedicat produselor digitale (www.24banking.ro) în noul
www.bcr.ro ºi am creat o secþiune “Help Center” în care încercam
sã oferim rãspunsuri clare celor
mai frecvente întrebãri primite pânã
acum. De asemenea, clienþii pot
cãuta ceea ce îi intereseazã folosind direct secþiunea de “Cãutare”
care funcþioneazã predictiv”, a declarat Cristian Mustaþã, ºef departament Strategie Digitalã, BCR.
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Strategiile de
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dezvoltare locale,
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Strategiile
bazate iarãºi
iarãºi pe
pe date
date ireale
ireale
bazate
Lumea ruralã trebuie, cât mai repede, reaºezatã pe
paliere de dezvoltare. În draftul Ghidului Solicitantului
pentru Selecþia Strategiilor de Dezvoltare Ruralã, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale porneºte de la câteva
adevãruri usturãtoare. Cu alte cuvinte, se poate vorbi de
douã Românii, total opuse. Cea sãteascã, lipsitã în marea
ei majoritate de tehnologiile la zi, la care au acces, în
oraºe, de la preºcolari la vârstnici, trage ºi acum un nivel
de dezvoltare precar, unde lipsa mijloacelor de transport,
comunitãþi segregate, o sãrãcie cronicã, lipsa utilitãþilor de
bazã sunt constantele ºi nu excepþiile. La un sfert de veac
de la o resetare a economiei României, satul românesc
încã mai cautã o direcþie, dar rãul comis este departe de a
fi reparat, în pofida tuturor strategiilor iniþiate. Mai nou, se
încearcã finanþarea unor comunitãþi foarte mari de pânã la
100.000 de locuitori, cu zonã teritorialã foarte mare. Numai
cã baza informaticã nu este deloc pliatã pe realitatea din
teren. Cel puþin la capitolul populaþie…
Aria de aplicabilitate a Strategiilor de Dezvoltare Localã LEADER se aplicã în teritorii coerente cu o populaþie cuprinsã între
10.000 – 100.000 de locuitori,
reprezentate de Unitãþi Administrativ Teritoriale – comune ºi Unitãþi
Administrativ Teritoriale – oraºe
mici cu o populaþie de maximum
20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusã a populaþiei în zona Delta Dunãrii, pentru
aceastã zonã se va accepta un
prag minim de 5.000 locuitori.
Suprafaþa eligibilã totalã LEADER
este de 228.754 km2 , cu o populaþie de 11.359.703 locuitori.
Acoperirea vizatã pentru sprijin a
teritoriului ºi a populaþiei eligibile
LEADER este de 100%.

tele vor fi conform Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor
2011.

GAL-urile pot fi
actori importanþi
Prin consultãri între toþi partenerii relevanþi (publici, privaþi,
ONG) din teritoriul respectiv ºi pe
baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului) ºi analizei
SWOT, se vor stabili mãsurile relevante care asigurã îndeplinirea
nevoilor identificate pentru teritoriul vizat, care trebuie sã contribuie la îndeplinirea obiectivelor,
prioritãþilor Uniunii Europene în
materie de dezvoltare ruralã ºi

frastructurã socialã, pentru asigurarea sustenabilitãþii proiectelor, beneficiarii pot solicita finanþare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu
respectarea condiþiilor specifice
POCU. Prin aceste proiecte nu
pot fi finanþate infrastructuri de
tip rezidenþial. În elaborarea mãsurilor de infrastructurã socialã
ºi a celor dedicate minoritãþilor,
parteneriatul trebuie sã aibã în
vedere evitarea segregãrii.

deplasarea în anumite condiþii, de
exemplu drumuri impracticabile
atunci când condiþiile meteo sunt
nefavorabile (ploaie, ninsoare),
aºezãri despãrþite printr-o graniþã
naturalã (râu, deal) sau de alte “graniþe” (de genul cãilor ferate) care
se constituie un pericol; lipsa utilitãþilor de bazã (apã, canal, electricitate); lipsa, calitatea proastã sau
distanþa mare (neacoperitã de mijloace de transport) pânã la unitãþi
de infrastructurã socialã (ºcoli,

O jumãtate
de miliard de euro
pentru sesiunea
de selecþie
Alocarea financiarã publicã totalã pentru sesiunea de selecþie a
Strategiilor de Dezvoltare Ruralã
(SDL-uri) în intervalul 2014-2020
este de 563.516.557 euro, fiind
compusã din urmãtoarele: Submãsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acþiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare localã” –
440.116.655 Euro; Sub-mãsura
19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de
funcþionare ºi animare ” –
123.399.902 euro.
Totodatã, alocarea publicã totalã pentru sesiunea de selecþie a
SDL-urilor va fi distribuitã astfel:
80% din alocarea publicã totalã
pentru sesiunea de selecþie a SDLurilor va fi repartizatã proporþional cu suprafaþa ºi populaþia aferentã teritoriului eligibil LEADER
(respectiv 50% populaþie ºi 50%
teritoriu), rezultând urmãtoarele
valori: 19,84 Euro/locuitor ºi
985,37 Euro/km2. Pentru stabilirea populaþiei ºi teritoriului se vor
utiliza obligatoriu informaþiile oficiale care provin de la Institutul
Naþional de Statisticã. În ceea ce
priveºte numãrul de locuitori, da-

Informatizarea
lipseºte cu
desãvârºire
Potrivit Listei zonelor albe elaboratã de ANCOM, Doljul nu duce
lipsã de localitãþi rurale unde reþeaua de acces (buclã localã) ºi reþeaua de distribuþie (backhaul) lipsesc cu desãvârºire. Argetoaia,
Brãdeºti, Brabova, Bulzeºti, Caraula, Carpen, Cerãt, Cernãteºti, Dobreºti, Gogoºu, Lipovu, Mãceºu
de Jos, Murgaº, Negoi, Ghidici,
Secu, Sopot, Teslui, Vela,Verbiþa
sunt tot atâtea comune cu satele
aferenta unde furnizorii de profil
nu au declarat cã deþin reþele de
acces (bucla localã) sau/ºi reþele
de distribuþie (backhaul) care sã
asigure viteze de transfer de minim 30Mbps.

La Galicea Mare,
doar 4 romi!?

implicit la domeniile de intervenþie ale acestora. În aceastã etapã
trebuie sã fie implicaþi toþi actorii
cheie din teritoriu. Dacã parteneriatul propune mãsuri de infrastructurã socialã ºi infrastructurã
broadband, aceste mãsuri vor fi
lansate cu prioritate ºi se vor evidenþia în planul de acþiune.
În situaþia în care, în urma lansãrii unui apel de selecþie, nu se
depun proiecte, atunci GAL-ul
poate fi beneficiarul acestor mãsuri, cu respectarea legislaþiei
specifice. Pentru mãsurile de in-

Câte sate nu se
regãsesc în aceste
catalogãri!?
Pot fi luate în considerare urmãtoarele criterii care pot conduce la identificarea comunitãþilor segregate, aflate în sãrãcie: aºezare
aflatã la o distanþã apreciabilã de
restul aºezãrilor, distanþã care este
greu de acoperit din cauza calitãþii
proaste a drumurilor, a lipsei mijloacelor de transport sau din cauza altor factori care pot îngreuna

unitãþi medicale); existenþa unei
infrastructuri segregate (de ex.
ºcoli sau clase în care învaþã numai copii romi) în condiþiile în care
structura populaþiei nu justificã
acest lucru; calitatea foarte proastã a locuinþelor (locuinþe insalubre,
nesigure, densitate mare); preponderenþa unei anumite etnii (în special a romilor); aºezãri informale
(locuitorii nu deþin acte de proprietate); aºezãri situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de înaltã tensiune,
lângã gropi de gunoi).

Populaþia stabilã dupã etnie este
precizatã în acelaºi draft ºi pentru
judeþul Dolj. De aici, aflãm cã localitãþi precum Sadova – 1.400 de
romi, Amãrãºtii de Jos – 1.223
romi, Cerãt – 1.440, Lipovu –
1.120 romi sunt în topul celor cu
cel mai mare numãr de locuitori de
etnie romã. La polul opus avem:
Tãlpaº – 8 romi, Periºor – 6, Orodel – 5, Mischii – 4, Galicea Mare
– 4, Bratovoieºti – 4. Ne îndoim
de acurateþea acestor date statistice, pentru cã ele nu îmbracã forma realitãþii. De pildã, dacã în comuna Galicea Mare sunt precizaþi
doar 4 cetãþeni de etnie romã înseamnã cã operãm în acelaºi mod
greºit de a reliefa o realitate atotcunoscãtoare. Mai târziu, când lucrurile vor degenera din punct de
vedere economic ºi social, ne vom
cãina cã am pus actele mai presus
de evidenþa stridentã.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
va discuta strategia de învãþãmânt
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice s-a arãtat deschis, cel puþin faptic,
pentru schimbarea modului de educaþie,
punând în discuþie publicã strategia naþionalã, cu prioritãþi specifice. Sunt foarte
Noul deþinãtor al portofoliului
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, Adrian Curaj, ºi-a fãcut cunoscut planul de lucru, atât
cât þine mandatul sãu, ºi a postat,
prin serviciile aflate în subordine,
strategia pe care o are în vedere,
structuratã pe mai multe paliere.
Totul este structurat pe prioritãþi, de
la cele strategice pânã la cele interne, resurse financiare ºi procese legislative, fiecare capitol cu ceea ce
þine de particularitatea sa. Pe strategie, putem vorbi despre Asigurarea
Transparenþei în Educaþie ºi Cercetare (crearea unui mecanism integrat de asigurare a transparenþei în
educaþie ºi cercetare – lansare în
ianuarie, scadenþã în octombrie
2016; clarificarea cadrului normativ ºi instituþional în domeniul educaþiei ºi cercetãrii etc.); Reglementarea ºi implementarea la scarã naþionalã a învãþãmântului dual (definirea contractului de formare profesionalã în sistem dual de MECS, în
colaborare cu companiile care finanþeazã, acum, acest tip de ºcoalã pro-

multe de discutat, dar cele þinând cont de
teritoriu –vorbim de Inspectoratele ªcolare Judeþene – sunt cât se poate de actuale, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj nu face excepþie.

fesionalã; asigurarea coordonãrii
între mediul privat ºi unitãþile de învãþãmânt etc.). Pe ceea ce þine de
„interne”, Dezvoltarea ºi integrarea
sistemului informatic din Educaþie
ºi Cercetare (Operaþionalizarea Registrului Educaþional Integrat, prin
corelarea platformelor existente de
culegere ºi analizã de date; implementarea unui sistem trasabilitate
între sistemul educaþional ºi piaþa
muncii, prin interconectarea datelor din educaþie cu cele de pe piaþa
muncii º.a.m.d.).

„Va fi o perioadã intensã”
Sunt foarte multe reglementãri
care vor fi lansate în dezbatere publicã, însã Inspectoratele ªcolare
Judeþene au ieºit, deja, la rampã ºi
nu pot lãsa lucrurile la mâna destinului. «Sunt foarte multe lucruri de
discutat. Se va merge la consfãtuiri
cu toþi directorii de unitãþi ºcolare.
Vom urmãri o metodologie unicã
pentru gimnaziu ºi, mai mult, va fi
vorba despre o perioadã intensã, în
timpul cãreia se vor încerca multe

soluþionãri, toate în beneficiul elevilor ºi cadrelor didactice. Este un calendar complet, dacã se poate spune aºa. În februarie, pe 22 ºi 23, va
avea loc simularea pentru evaluarea
naþionalã a elevilor din clasa a VIIIa, iar în martie vor intra în „focuri”
cei din ultima clasã de liceu, în pregãtirea „Bacalaureatului”. Am primit
strategia prezentatã de minister ºi
vom þine cont de ea. Ne intereseazã
inclusiv metodologia alegerii pãrinþilor în Consilii ºi ºtim cã, în aceastã
primãvarã, vor avea loc ºi concursuri pentru posturile de directori în
unitãþile de învãþãmânt. Pe toþi cei
care lucrãm în procesul educaþional ne intereseazã ca elevii ºi cadrele didactice sã aibã parte de o instruire cât mai bunã, în aºa fel încât
sã nu se mai poatã vorbi despre un
inconvenient în educaþie. Vom aplica tot ce þine de legislaþie ºi aºteptãm metodologiile», a precizat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Prima producþie intensivã de ciuperci la Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan VVelovan”
elovan” din Craiova
În vara anului trecut semnalam cititorilor
noºtri faptul cã la Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” din Craiova a luat fiinþã Staþiunea Didacticã „Pedagogic”, care a reuºit sã planteze 2.000 de pomi, dintre care 400 fructiferi, sã
ridice douã sere, o volierã pentru pãsãri. De
aceastã datã, semnalãm apariþia unei noi ramuri
a staþiunii didactice, anume ciupercãria.
Acest proiect destul de ambiþios ºi-a
propus ca producþia sã fie oferitã exclusiv elevilor din cãminul colegiului, dar
ºi celor ce frecventeazã programul after-school. Ne-am dat seama cã proiectul ce vizeazã aceastã fermã didacticã
poate oferi un nou tip de abordare a
mentalitãþii româneºti, ce îºi propune sã
renascã dupã o perioadã postdecembristã de confuzie ºi în acelaºi timp proiectul nostru didactic poate sã ofere o autonomie economicã demn de luat în considerare pentru marile colegii în ceea ce
priveºte recoltarea fructelor ºi legumelor BIO din propria fermã.
Într-o pivniþã dezafectatã de mai bine
de 30 de ani, am amenajat un spaþiu de
aproximativ 100 m2, ermetizându-l de lumina naturalã ºi creând un microclimat
specific creºterii ciupercilor, având o
umiditate sporitã, de peste 90% ºi o temperaturã între 15-17 grade Celsius. Miceliul a fost adus din Ungaria sosind în
Craiova pe 21 decembrie, în saci de
compost ºi turbã. Ulterior, aceºti saci au
fost refãcuþi dupã o anumitã reþetã tehnologicã, trebuind sã menþinem 2/3 compost, în care era inoculat miceliul ºi 1/3
turbã, la fiecare sac. Pãstrându-se în
mod constant acest microclimat, vom

reuºi sã culegem 4-5 valuri într-o
perioadã de
maxim douã
luni. Ne propunem sã recoltãm aproximativ 500
kg ciuperci
Champignon
care vor fi folosite aºa cum menþionãm
mai înainte, în cantina colegiului, proaspete sau procesate în conserve BIO,
primind de curând avizul ANSV Dolj,
care certificã sãnãtatea ºi calitatea produsului.

„Educaþie antreprenorialã”
Proiectul privind ciupercãria este salutat ºi apreciat atât de cãtre elevii Colegiului Naþional Pedagogic, ce sunt primii
beneficiari ai acestui concept, dar ºi de
cãtre pãrinþii acestora, care apreciazã la
justa valoare ideea de a mânca sãnãtos ºi
BIO tocmai din curtea ºcolii. Investiþia
pentru aceastã ciupercãrie nu a depãºit
1.000 de lei, fiind o oportunitate în ceea
ce priveºte gãsirea unor soluþii de alimentaþie sãnãtoasã la un preþ cât mai mic dar

ºi un exemplu pentru cei care doresc în
perspectivã sã porneascã o afacere rentabilã aºa cum învaþã elevii colegiului la orele de ”Educaþie antreprenorialã”. Trebuie
sã menþionãm faptul cã am beneficiat pe
toatã durata acestui proiect privind ciupercãria de consilierea dar ºi donaþia concretã a domnului Cãlin Navolan, unul dintre cei mai respectaþi specialiºti cu un
prestigios doctorat în domeniul ciupercilor, fiind totodatã printre marii producãtori de pe piaþa româneascã. Pe lângã ciupercãria intensivã creatã în cadrul colegiului ne propunem sã obþinem ºi ouã
proaspete, BIO, de la 150-200 de gãini,
de care vor beneficia elevii noºtri.

Prof. dr. Ionuþ Adrian Pãtularu,
director al Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”
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Suedia în
Suedia
în Stagiunea
Stagiunea „Europa”
„Europa” ::
expoziþie,
expoziþie, recital
recital de
de trompetã,
trompetã,
proiecþie
proiecþie de
de film
film ºiºi concert
concert simfonic
simfonic
Sãptãmâna Suediei – cea de-a 11-a din cadrul Stagiunii „Europa” a Filarmonicii „Oltenia” – aduce la Craiova, între 18
ºi 22 ianuarie, mai multe evenimente artistice. Între acestea, o expoziþie de graficã ºi mixed media, un recital neconvenþional de trompetã, o searã specialã de film ºi, vineri, un
concert simfonic cu douã prime audiþii.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sãptãmâna Suediei a debutat ieri
cu o expoziþie de graficã ºi mixed
media semnatã de Veronica ºi Mag-

nus Swanstrom, ale cãror lucrãri
pot fi admirate în foaierul Filarmonicii „Oltenia” pânã duminicã, 24
ianuarie. Astãzi, publicul este aºteptat, de la ora 19.00, la Muzeul
de Artã pentru un recital neconvenþional de trompetã. Emil Emilson
Holmesland ºi Vicent Granell Verdeguer, studenþi ai Academiei de
Muzicã din Gothenburg, vor fi
acompaniaþi la pian de maestrul
Mihai Ungureanu.
Mâine, Filarmonica „Oltenia”, cu
sprijinul Ambasadei Suediei la Bucureºti, vor organiza Seara filmului suedez. Cinefilii sunt invitaþi, de
la ora 19.00, la cinema „Modern”,
pentru a viziona „Reuniunea”, lansat în anul 2013, un film scris, re-

gizat ºi jucat de Anna Odell. Filmul
a fost premiat la Brussels European
Film Festival 2013 ºi la Bratislava
International Film Festival 2013.
Pe scurt, Anna Odell, o artistã faimoasã, nu primeºte invitaþie la reuniunea de la terminarea liceului, ceea
ce o determinã sã realizeze un film
despre ce s-ar fi putut întâmpla
dacã ea ar fi participat la reuniune –
cum ºi-ar fi confruntat foºtii colegii care obiºnuiau sã o batjocoreascã. Mai târziu, ea ajunge sã le prezinte acelor colegi confruntarea fictivã ºi le documenteazã reacþiile.
Joi, 21 ianuarie, de la ora 19.00,
în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii
„Oltenia”, melomanii vor putea sta
de vorbã cu protagoniºtii concer-

tului de a doua zi, dirijorul Thord
Svetlund ºi solistul Per Ivarsson
(trompetã). „Accesul la cele patru
evenimente este liber, pentru a oferi
posibilitatea cât mai multor craioveni sã vinã în contact cu ideile ºi
mesajul unei culturi nordice, cum
este cea suedezã”, precizeazã reprezentanþii Filarmonicii craiovene.
Invitaþii suedezi vor susþine un
concert vineri, 22 ianuarie, începând
cu ora 19.00, alãturi de Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”.
Programul include douã lucrãri în
primã audiþie: Rapsodia suedezã nr.
1 de Hugo Alfven ºi Concertul nr. 1
pentru trompetã ºi orchestrã, op. 47,
„Bridge” („Podul”) de Rolf Martinsson. De asemenea, va mai fi

audiatã Simfonia a V-a în Do minor, op. 67, „a Destinului” de Ludwig van Beethoven. Biletele costã
35 lei ºi, redus, 25 lei (pentru elevi,
studenþi, pensionari).
MAGDA BRATU

Revista „SpectActor
SpectActor”” sãrbãtoreºte 10 ani de apariþie neîntreruptã
„SpectActor”, revista de culturã ºi informaþie teatralã editatã de
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, sãrbãtoreºte 10 ani
de apariþie neîntreruptã. Evenimentul va fi marcat joi, 21 ianuarie, ora 12.30, la Sala „Ia te uitã!” a instituþiei, printr-o întâlnire
cu membrii redacþiei, colaboratori ºi cititori.
Primul numãr al revistei „SpectActor” a fost lansat pe 23 septembrie 2006, odatã cu deschiderea stagiunii 2006-2007 a TNC, în
cadrul manifestãrii omagiale dedicate scriitorului Ion D. Sîrbu, „Ce
mai taci, Gary?”. Iniþiativã a aparþinut fostului manager al TNC Mircea Corniºteanu ºi a fost pusã în
practicã de scriitorul Nicolae Coande, cel care a dat ºi numele revistei. «Încã de la apariþie, „SpectActor” ºi-a propus sã reflecte activitatea artisticã a teatrului craiovean
prin cronici de teatru, interviuri cu
actori ºi regizori, informaþii despre
turneele ºi festivalurile la care teatrul a participat, dar sã fie atentã ºi
la noutãþile ºi evenimentelor teatrale
naþionale ºi europene. Revista
noastrã a intrat astfel în rândul
publicaþiilor specializate pe teatru,
puþine la numãr ºi atunci ºi acum,
dovedind o continuitate remarca-

bilã, aproape unicã în branºã», precizeazã Nicolae Coande, secretar
literar al TNC.
Primii redactori ai revistei au
fost scriitorii Nicolae Coande ºi
Adrian Buz. Ulterior, au intrat în
redacþie scriitorii Cornel Mihai
Ungureanu ºi Mihai Ene, cãrora li
se adaugã în prezent Marius Dobrin ºi Lia Boangiu. Revista s-a
bazat ºi se bazeazã în continuare
pe colaboratorii locali, majoritatea
scriitori sau oameni de teatru, definind astfel profilul unei publicaþii
despre care regretatul critic de teatru Magdalena Boiangiu afirma în
revista „Dilema Veche”: „Din provincie, dar nu provincialã”. Macheta primului numãr al revistei a fost
realizatã de Sebastian Corneanu,
iar pânã la numãrul 27, de Viorel
Pârligras. Începând cu nr. 28, conceptul grafic este asigurat de Adrian Bulboacã.

«Dintre „strãmoºii” revistei
amintim „Revista Theatrelor”,
apãrutã în anul 1898 la Craiova,
dupã ce fondatorul ei, actorul Ioan
Livescu, o mutase de la Bucureºti,
„Proza” (1914), redactatã integral
de scriitorul Emil Gârleanu, pe
atunci director al TNC, ºi suplimentul caietelor de spectacole editat de Ion D. Sîrbu în 1968. De
altfel, revista „SpectActor” ºi-a
propus sã-l omagieze frecvent pe

importantul scriitor ºi secretar literar care a fost Ion Desideriu Sîrbu. Colocviile naþionale care îi
poartã numele, iniþiate în 2008 ºi
ajunse la ediþia a VI-a, cu o valoroasã participare a unor critici literari ºi scriitori care s-au aplecat
asupra operei sale, sunt menite astfel sã celebreze personalitatea inconfundabilã, precum ºi activitatea prodigioasã din perioada în
care s-a identificat cu instituþia te-

atrului craiovean», adaugã Nicolae Coande.
În plus, „Întâlnirile SpectActor”, precum ºi „Duminicile de
poezie în teatru” – proiecte care
au debutat în 2009 ºi sunt nãscute în ambianþa de efervescenþã
intelectualã ºi creativã a revistei –
au reuºit sã aducã Craiova personalitãþii ale culturii ºi vieþii intelectuale naþionale.
MAGDA BRATU

Mitului eminescian, pus în dezbatere
de scriitori, profesori ºi elevi
Sub genericul „Mitul Eminescu” a avut loc – chiar
pe 15 ianuarie, devenitã Ziua Culturii Naþionale –
sãrbãtorirea poetului de la a cãrui naºtere s-au împlinit 166 de ani. Evenimentul, iniþiat de Asociaþia Românã a Membrilor Ordinului Palmes Academiques
(AMOPA-Roumanie) ºi organizat în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, cu
Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova ºi cu
Biblioteca Francezã „Omnia”, la sediul acesteia din
urmã, a reunit profesori din mediile universitar ºi preuniversitar, elevi ºi public larg.
Programul a inclus o masã rotundã pe tema mitului eminescian, dar ºi a traducerilor poemelor eminesciene în alte limbi. Printre participanþi s-au numãrat

prof. univ. dr. Ionel Buºe, prof. univ. dr. Sonia Cuciureanu, conf. univ. dr. Ioan Lascu (membri ai USR),
prof. dr. Silvia Durand, prof. Adriana Buzatu, prof.
dr. Maria Tronea – vicepreºedinte AMOPA-Roumanie, ec. Dodo Niþã – membru AMOPA º.a.
Un recital eminescian plurilingv realizat de elevi de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi de la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” i-a delectat pe cei prezenþi. Emoþia a fost
sporitã ºi de recitalul muzical susþinut la vioarã de eleva
Andreea Suchici. «Elevii ºi-au exprimat preferinþa pentru
unele poeme eminesciene, dovadã cã Eminescu, acest Orfeu al românilor, îi atrage pe tineri, aceste „inimi cu aripe”
cãrora li se adreseazã în primul rând Poetul», a menþionat
prof. dr. Maria Tronea, coordonatorul manifestãrii.
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Ucraina îºi
întrerupe relaþiile
comerciale
cu Crimeea
anexatã de Rusia
Un ordin guvernamental de
întrerupere a relaþiilor comerciale cu regiunea ucraineanã
Crimeea, anexatã de Rusia, a
intrat în vigoare ieri. Activiºti
civici - mulþi din cadrul
comunitãþii tãtarilor din
Crimeea - care blocau începând de la sfârºitul lui septembrie traficul rutier între peninsulã ºi restul Ucrainei au
anunþat cã unii dintre ei se vor
întoarce acasã, iar alþii vor
rãmâne sã monitorizeze
respectarea acestei noi politici.
Decizia de a întrerupe relaþiile
comerciale a fost adoptatã de
Kiev pe 16 decembrie. Crimeea
a fost afectatã de pene semnificative de curent, dupã ce
persoane necunoscute au
sabotat pe 21 noiembrie stâlpi
din reþeaua de alimentare din
regiune. Alimentarea cu
energie electricã a fost restabilitã în urma unor eforturi
depuse în comun de cãtre
Moscova ºi Kiev, însã sabotãrile
au continuat pe 30 decembrie.

Preþurile þiþeiului
se îndreaptã spre
28 dolari/baril,
dupã ridicarea
sancþiunilor
împotriva Iranului
Preþurile petrolului se
îndreaptã luni spre 28 de dolari
pe baril, continuând evoluþia
descendentã, pe fondul îngrijorãrii investitorilor cã majorarea
exporturilor de cãtre Iran, ca
urmare a ridicãrii embargoului
occidental, va accentua supraoferta din piaþã. La bursa din
New York, petrolul cu livrare în
februarie este cotat în scãdere
cu 1,2%, dupã ce a coborât cu
pânã la 2,5%, la 28,67 dolari
pe baril, pe platforma electronicã Globex. Preþul þiþeiului
Brent, de referinþã la Londra, a
coborât cu pânã la 2,7%, la
28,14 dolari pe baril, iar în
timpul nopþii a atins 27,67
dolari pe baril. Piaþa americanã de acþiuni ºi obligaþiuni este
închisã luni pentru sãrbãtoarea
Martin Luther King, dar
contractele pentru petrol sunt
tranzacþionate pe platforma
Globex. Perspectiva ca Iranul
sã reia exporturile a îngrijorat
investitorii în contractele
futures, acestea pierzând peste
o cincime din valoare de la
începutul anului, coborând sub
29 de dolari pe baril pentru
prima oarã în ultimul deceniu.
Analiºtii considerã cã preþurile
þiþeiului ar putea coborî la 25
de dolari pe baril, sau chiar
mai mult, în urmãtoarele
sãptãmâni.

ªTIRI
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Grecia acuzã Turcia cã tolereazã reþelele
specializate în transferul de refugiaþi spre UE
Turcia nu depune suficiente eforturi pentru diminuarea numãrului extracomunitarilor care ajung în Uniunea Europeanã, acuzã preºedintele
Greciei, Prokopis Pavlopoulos, afirmând cã autoritãþile portuare turce
ajutã reþelele specializate în traficul
de persoane. „Tare mã tem cã reþelele turce specializate în traficul de
persoane primesc susþinere din partea autoritãþilor”, a declarat Pavlopoulos într-un interviu acordat publicaþiei germane Suddeutsche Zeitung. “În mod special, autoritãþile
portuare se comportã ca ºi cum nu
ar observa nimic. Existã cazuri în
care traficanþii au fost ajutaþi. Avem
dovezi în acest sens”, a precizat liderul grec. Deocamdatã, oficialii din
Turcia nu au reacþionat la aceste
acuzaþii. Administraþia de la Ankara

susþine cã depune toate eforturile
pentru reducerea numãrului imigranþilor care se îndreaptã spre Uniunea
Europeanã. În acelaºi timp, pe teritoriul Turciei sunt peste douã milioane de refugiaþi sirieni. Pavlopoulos a dat asigurãri cã Grecia este dispusã în continuare sã contribuie la
fondul de trei miliarde de euro promis de Uniunea Europeanã pentru
ajutarea Turciei, cerând însã mãsuri
clare pentru oprirea tranzitului refugiaþilor. “Pânã acum, Turcia nu a îndeplinit obligaþiile”, a adãugat Pavlopoulos, care se va întâlni luni cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei.
Comisia Europeanã a semnalat recent cã nu este mulþumitã de mãsurile luate de Turcia pentru oprirea
valului de imigranþi care se îndreaptã spre Uniunea Europeanã.

Alegeri primare în SUA: Hillary Clinton vs Bernie Sanders.
Fosta Primã Doamnã mizeazã pe experienþã
Hillary Clinton li s-a prezentat
duminicã americanilor drept candidata cel mai bine “înarmatã” pentru a-i succede lui Barack Obama,
într-o dezbatere televizatã în care
a fost nevoitã sã respingã multiple
atacuri lansate de cãtre un Bernie
Sanders de stânga combativ. A
fost pentru ultima datã când candidaþii democraþi s-au întânit pe
aceeaºi scenã, înainte sã înceapã
alegerile primare - pe 1 februarie
în Iowa, iar apoi pe 9 februarie în
New Hampshire. Dezbaterea s-a
produs în contextul în care Bernie
Sanders, senator din Vermont, a
ajuns-o din urmã pe fosta Primã
Doamnã în ambele state, potrivit
sondajelor publicate în ultima sãptãmânã. Totuºi, Clinton îºi pãstreazã avantajul la nivel naþional. Ascensiunea lui Bernie Sanders a surprins tabãra lui Clinton, dupã o
toamnã care i-a fost foarte favorabilã, ºi a pus capãt relativei amabilitãþi dintre cei doi candidaþi. Strategia lui Hillary Clinton constã în a
se prezenta drept candidatul cel
mai capabil sã gestioneze o þarã
polarizatã. În linii mari, ea îl plaseazã pe Bernie Sanders în rândul
idealiºtilor neofiþi, într-un context
în care republicanii sunt deosebit
de agresivi ºi hotãrâþi sã anuleze
câºtigurile mandatelor lui Obama
în domeniul sãnãtãþii, imigraþiei,
mediului ºi dreptului la avort.
“Avem nevoie de un preºedinte

care sã ºtie sã îndeplineascã toate
aspectele postului. Eu înþeleg cã
este cel mai dificil post din lume ºi
sunt pregãtitã sã mã angajez”, a
declarat Hillary Clinton. Democrata
l-a atacat nemilos pe senatorul în
vârstã de 74 de ani pe tema unui
subiect asupra cãruia democraþii
sunt în principiu uniþi, propunerea
acestuia de a crea o asigurare pe
caz de boalã publicã ºi universalã
care sã excludã asigurãrile private
de pe piaþã. Hillary Clinton a argumentat cã ar fi periculos “sã fie
fãcutã þãndãri” reforma semnatã de
Barack Obama ºi sã fie relansatã o
dezbatere atât de sensibilã. Propunerea implicã costuri foarte mari,
care ar dubla bugetul federal, iar
“socialistul democrat” ar fi nevoit

sã o finanþeze prin introducerea
unor noi impozite care sã-i vizeze
pe ei foarte bogaþi. Hillary Clinton
a criticat dur “iresponsabilitatea”
unei asemenea reforme. “Eu sunt
singurul candidat care a promis cã
nu va creºte impozitele impuse clasei medii”, a repetat ea. Tocmai
ambiþioasa “revoluþie politicã” a lui
Bernie Sanders îi motiveazã pe
susþinãtorii acestuia. El a promis
cã va avea “curajul” sã se opunã
industriei farmaceutice ºi companiilor de asigurãri. Sanders denunþã
un sistem economic “trucat”, manipulat de Wall Street ºi grupurile
de lobby. El condamnã complicitatea dintre politicieni ºi sectorul
financiar, vizând-o pe Hillary Clinton ºi reþelele ei newyorkeze. Îna-

inte de 2015, ea a susþinut discursuri remunerate de companii, precum banca de afaceri Goldman
Sachs. “Eu nu am fost plãtit niciodatã sã susþin discursuri la Goldman Sachs”, a declarat Bernie Sanders, cãruia i s-a alãturat Martin
O’Malley, cel de-al treilea candidat, pentru a-i reproºa lui Hillary
Clinton o presupusã timiditate
atunci când vine vorba de bancheri. În opinia senatorului, “adevãrata problemã este faptul cã Parlamentul aparþine puterilor banului”
- un refren pe care l-a repetat practic toatã seara. Însã Hillary Clinton a ºtiut sã aplice la rândul ei lovituri, la fel ca în precedentele trei
emisiuni. Ea a subliniat cã programul sãu îl va viza în întregime sectorul financia, nu doar bãncile, un
lucru salutat de cãtre economistul
de stânga Paul Krugman. Ea a
amintit cã Bernie Sanders a votat
în favoarea acordãrii unei imunitãþi
judiciare producãtorilor de armament, în 2005, în timp ce el a fost
nevoit sã dezavueze, în urma unor
presiuni, acest vot, sâmbãtã. “El a
votat pentru NRA ºi grupul de lobby al armelor în numeroase rânduri”, l-a acuzat Clinton. Iar în problemele de politicã externã ea ºi-a
dovedit abilitatea, acumulatã în cei
patru ani cât a condus diplomaþia
americanã. Hillary Clinton ºi-a multiplicat, de asemenea, mesajele de
admiraþie faþã de Barack Obama.

Cei mai bogaþi 62 de oameni din lume au o avere egalã
cu cea deþinutã de jumãtate din locuitorii planetei
Primele 62 cele mai bogate persoane din lume
deþin, de-acum, aproape tot atât cât jumãtate din
populaþia lumii - adicã aproximativ 3,5 miliarde
de persoane, anunþã organizaþia nonguvernamentalã Oxfam, într-un raport publicat ieri. Bogãþia
acestor 62 de persoane - dintre care 53 sunt
bãrbaþi - a crescut cu 44% începând din 2010,
în timp ce cea a celor 3,5 miliarde de persoane
cele mai sãrace a scãzut cu 41%, precizeazã
Oxfam în acest studiu, publicat cu douã zile înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos. Jumãtate dintre aceºti “super-

bogaþi” provin din Statele Unite, 17 sunt originari din Europa, iar ceilalþi din þãri precum China, Brazilia, Mexic, Japonia ºi Arabia Sauditã.
“Lumea a devenit ºi mai inegalitarã, iar tendinþa
se accelereazã”, apreciazã directoarea Oxfam
International Winnie Byanima, citatã într-un comunicat care însoþeºte documentul. Aproximativ
7.600 de miliarde de dolari deþinuþi de aceste persoane sunt plasaþi în paradisuri fiscale. În cazul în
care s-ar preleva impozite din veniturile acestor
bogaþi, þãrile ar obþine anual cu 190 de miliarde de
dolari în plus, a calculat Gabriel Zucman, un pro-

fesor de la Universitatea din California. Tot potrivit lui Zucman, care citeazã Oxfam, pânã la 30%
din bogãþia totalã a Africii este deþinutã în paradisuri fiscale, ceea ce reprezintã pierderi în valoare
de 14 miliarde de dolari pentru veniturile fiscale în
fiecare an. “Întreprinderile multinaþionale ºi elitele
bogate nu urmeazã aceleaºi reguli ca ceilalþi, refuzând sã plãteascã taxe de care societatea are nevoie pentru a funcþiona. Faptul cã 188 dintre primele 201 întreprinderi din lume sunt prezente în
cel puþin un paradis fiscal aratã cã este timpul sã
se treacã la acþiune”, conchide Winnie Byanima.
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CONVOCATOR al Adunãrii Generale ordinare a Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A. cu sediul în Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculatã sub nr. J16/130/1991. Administratorul Unic al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la data de
19.02.2016, ora 11.30, la sediul Societãþii din
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D1, jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã
participe toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de 20.01.2016
(data de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE
DE ZI 1. Numirea unui nou Administrator Unic
al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A. ºi/sau
prelungirea mandatului administratorului unic
în funcþie. Lista cuprinzând informaþii cu privire la numele, localitatea de domiciliu ºi calificarea profesionalã a persoanelor propuse pentru funcþia de administrator se aflã la dispoziþia
acþionarilor, putând fi consultatã ºi completatã
de aceºtia. 2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic CIUCIU ION-CONSTANTIN. 3.
Aprobarea contractului de management pentru noul Administrator Unic ºi/sau a actului adiþional la contractul de mandat în cazul prelungirii mandatului administratorului unic în funcþie. 4. Desemnarea reprezentantului Societãþii
CLÃDIREA PROIECT S.A. care va semna, în
numele ºi pentru aceasta contractul de management al noului Administrator ºi/sau actul adiþional la contractul de mandat în cazul prelungirii mandatului administratorului unic în funcþie. 5. Aprobarea modificãrii, dacã este cazul, a
art. 21 al actului constitutiv al societãþii cu numele ºi datele de identificare ale noului administrator unic. 6. Ratificarea mandatului administratorului unic, dl. CIUCIU ION-CONSTANTIN, în ceea ce priveste semnarea, în numele
ºi pentru Societate a Actului Adiþional nr. 16 din
data de 09.11.2016, la Contractul de Facilitate
de Credit nr. 08453 din 06.08.2008 cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, încheiat cu
ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti (“Banca”). In caz de neîntrunire a cvorumului la data convocãrii, se reconvoacã Adunarea Generalã Ordinarã în aceleaºi condiþii
cu aceeaºi ordine de zi pentru data de
22.02.2016, ora 11.30, la sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa Adunãrii Generale Ordinare personal sau prin reprezentanþi, în
baza unei procuri speciale, conform dispoziþiilor legale, modelul procurii putând fi disponibil la sediul societãþii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societãþii, cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administratorul Unic al Societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A CRAIOVA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale ordinare a Acþionarilor Societãþii comerciale IDP
PROIECT S.A. cu sediul în Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D7, jud. Dolj.
CUI RO 30454254, înmatriculatã sub nr. J16/
1137/2012 Administratorul Unic al SC. IDP
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la data
de 19.02.2016, ora 10.30, la sediul Societãþii
din Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demisol, cam. D7, jud. Dolj, la care sunt îndreptãþiþi sã participe toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al S.C. IDP PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de 20.01.2016 (data
de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE
ZI 1. Numirea unui nou Administrator Unic al
societãþii IDP PROIECT S.A. ºi/sau prelungirea mandatului administratorului unic in funcþie. Lista cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi calificarea
profesionalã a persoanelor propuse pentru
funcþia de administrator se aflã la dispoziþia
acþionarilor, putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia. 2. Descarcarea de gestiune a
administratorului unic Bancu D-tru. 3. Aprobarea contractului de management pentru
noul Administrator Unic ºi/sau a actului adiþional la contractul de mandat în cazul prelungirii mandatului administratorului unic în funcþie. 4. Desemnarea reprezentantului Societãþii
IDP PROIECT S.A. care va semna, în numele
ºi pentru aceastã contractul de management
al noului Administrator ºi/sau actul adiþional
la contractul de mandat în cazul prelungirii
mandatului administratorului unic în funcþie.
5. Aprobarea modificãrii, dacã este cazul a art.
21 al actului constitutiv al societãþii cu numele ºi datele de identificare ale noului administrator unic. 6. Ratificarea mandatului domnului Dobre Cristian, în ceea ce priveste semnarea, în numele ºi pentru Societatea IDP PROIECT S.A. a Actului Adiþional nr. 16 din data
de 09.11.2016, la Contractul de Facilitate de
Credit nr. 08453 din 06.08.2008 cu tóate modificãrile ºi completãrile ulterioare, încheiat cu
ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureºti (“Banca”). In caz de neîntrunire a cvorumului la data convocãrii, se reconvoacã
Adunarea Generalã Ordinarã în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi pentru data de
22.02.2016, ora 10.30, la sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa Adunãrii Generale Ordinare personal sau prin reprezentanþi,
în baza unei procuri speciale, conform dispoziþiilor legale, modelul procurii putând fi disponibil la sediul societãþii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societãþii, cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administratorul Unic al Societãþii IDP PROIECT S.A. BANCU DUMITRU.

Anunþ. În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la sediul din
str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de sofer din cadrul Serviciului Juridic si Administrativ. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere; - proba scrisã 11.02.2016 ora 10,oo; - interviul –
16.02.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii: Condiþii
generale: a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în România; b) cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii,
de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Condiþii specifice: - permis categoria B; - studii medii/ generale; Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 02.02.2016, la sediul Directiei
Judetene de Paza si Servicii Dolj din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs
sunt disponibile la sediul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj Compartiment
Resurse Umane, la telelefon 0251/415841.
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COMUNA BISTREÞ anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Optimizare staþie de epurare – Compact SE pentru obiectivul
„Reþea de canalizare ºi staþie de epurare în satele Bistreþ ºi Plosca, comuna
Bistreþ, judeþul Dolj”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bistreþ.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj ºi la sediul Primãriei Bistreþ, comuna Bistreþ, str. Calea Dunãrii, nr.
192, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între
orele 8-1630 ºi vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, mun. Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.

marþi, 19 ianuarie 2016

Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoarele produse lactate:
- lapte pasteurizat
la pungã de 1litru
- lapte integral
- brânzã de vacã
- viþei cu greutatea
între 100 - 400 Kg.
Informaþii suplimentare la telefon:
0251417534.

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

CERERI SERVICIU

Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII

SC Well Done Construct executã amenajãri interior/exterior
la cele mai bune preþuri. Telefon: 0760/
986.272.
Execut masaj la domiciliu Telefon: 0251/
446.535;0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 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
Bucureºti (zona DrisS.C. EXPERT PREV S.R.L.
tor). Telefon: 0724/
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ 167.883
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului
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CAMERE CÃMIN

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

2 camere semidecomandat Valea Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj 1,
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi îmbunãtãþit. Telefon:
0760/678.231.
0722/963.871

Amaradiei 2 camere decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere 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. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã 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
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia Papuc
30.000 Km. Telefon:
0744/ 629.775
Vând Dacia 1310. Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300.
Telefon: 0754/051.988.
STRÃINE

Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; - Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând robot ( PLANETARIA) 3 funcþii marcã germanã, 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 diverse domenii. Telefon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de ghilotinã noi-1,15ml preþ 100
lei.Telefon:0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de
regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Telefon: 0766/581.157.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600. Telefon: 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 cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu timbre pentru copiii. Telefon: 0729/684.222.

Vând canapea, fotolii, ºifonier, mobilã bucãtãrie, servantã, bibliotecã, aragaz, frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensiunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
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Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televizor color, 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 dimensiuni 1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
SPAÞII COMERCIALE
Inchiriez Restaurant 50
locuri ( Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/ 629.775.

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

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor coMATRIMONIALE
lor Philips 100 lei, biciPIERDERI
Domn serios cu locuincletã copii 50 lei, 2 gropi
þã lângã Craiova caut Pierdut certificat confãcute Romaneºti. Tedoamnã serioasã pen- statator sediu social al
lefon: 0729/977.036.
tru prietenie, cãsãtorie. firmei S.C. CRITAN
Vând cãruþ sport copii,
Telefon: 0763/722.683 SRL, J16/ 251/ 2008.
maºinã de spãlat Alba
Se declarã nul.
DIVERSE
Lux, barcã artizanalã,
Acordãm credite atât PIERDUT Atestat lecamerã auto. Telefon:
pensionari cât ºi salariaþi gislaþie rutierã pe nu0351/181.202; 0773/
în regim de urgenþã. Te- mele Ignat Cristian Io970.204.
lefon: 0768/ 885.255. nuþ. Se declarã nul.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã, douã aragaze
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)


TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
voiaj, ºubã îmblãnitã.  VALABIL NUMAI
PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Telefon: 0765/002.522;
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
0351/410.383.
Vând convenabil sau
S.R.L.
Cãtre S.C.
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca- Subsemnatul.................................................................................
lorifer de tablã 1,20 / Domiciliat în ............................................................................
0,60 nefolosit. Telefon: Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
0720/231.610.
la rubrica ...................................... la data de ....................
Vând convenabil 2 sal- asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
tele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare. Te- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lefon: 0745/602.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând cãrucior handi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cap, pat mecanic + .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
saltea, polizor 2500 W, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 16-A

Descãtuºare dupã odihnã
Eliminarea dramaticã din sferturile
Cupei României, suferitã în faþa lui BC
Mureº (94-76, dupã 70-89 în manºa tur),
pãrea sã fi lãsat rãni adânci baschetbaliºtilor de la SCM U Craiova, de moment
ce, duminicã searã, la revenirea în campionat, bãieþii lui Oliver Popovic au fãcut o primã reprizã modestã pe terenul
penultimeia clasate, Gaz Metan Mediaº,
vãzându-se conduºi, fie ºi la diferenþã
minimã, dupã douã sferturi aproape
identice, 18-18, 17-18. De la vestiare
Craiova a ieºit însã o altã echipã, demnã
de blazonul locului ocupat în clasament,
ºi a rezolvat problema învingãtorei, la
capãtul unei manºe adjudecate cu un
autoritar 30-12 (65-48 la general). În
atare condiþii, alb-albaºtrii n-au mai forþat, iar ardelenii au mai redus puþin din
ecart, câºtigând actul final cu 29-26,
pentru un rezultat de 77-91.
Recenta achiziþie, Darius Hargrove
(foto), a fost cel mai pun “puncheur” din
tabãra olteanã, americanul venit de la UBT Cluj trecându-ºi în cont 22 de puncte
(medii excelente, de 57 la sutã, atât la

Rezultate: CS Gaz Metan Mediaº –
SCM U CRAIOVA 77-91, CSU Atlassib
Sibiu – BCM-U Piteºti 74-71, U-Banca
Transilvania Cluj – Steaua CSM Eximbank
83-71, CSM CSU Oradea – Energia Tg.
Jiu 65-62.
Partidele CS Dinamo Bucureºti – CS
Phoenix Galaþi ºi BC Mureº Tg. Mureº –
BC SCM Timiºoara au avut loc asearã,
dupã închiderea ediþiei.

aruncãrile de douã puncte, cât ºi la cele
de trei puncte: 4/7 în ambele cazuri).
Hargrove fost urmat îndeaproape de Radenko Pilcevic (21p), iar apoi, în ordine,
au venit Cãtãlin Burlacu (16p), Travis
Bureau (12p), Westley Johnson (9p),
Mladen Pantic (5p), Bogdan Popescu ºi

Andrei Damian (fiecare cu câte 3p).
La capitolul recurperãri, cel mai bine
a stat Pilcevic (6 – dintre 5 defensive),
în timp ce la pase decisive Johnson ºi
Popescu au încheiat la egalitate (5).
Runda viitoare, Craiova va primi vizita rivalei Dinamo (duminicã, ora 18:00).

1. Oradea
27 (11/5)
2. CRAIOVA
26 (10/6)
3. Sibiu
26 (10/6)
4. BC Mureº
25 (10/5)
5. U-BT Cluj
25 (10/5)
6. Tg. Jiu
25 (8/9)
7. Steaua
23 (9/5)
8. Dinamo
23 (8/7)
9. Galaþi
21 (6/9)
10. Piteºti
20 (7/9)
11. Mediaº
18 (2/14)
12. Timiºoara
17 (2/13)
BCM-U Piteºti a început campionatul cu
o penalizare de trei puncte.

AUSTRALIAN OPEN

Monica Niculescu, izbândã reconfortantã în runda inauguralã
Mai departe, rivalã surprizã! ªapte capi de serie, deja out
Monica Niculescu (38 WTA),
singura dintre cele 5 românce plasate pe partea superioarã a tabloului, a învins-o, ieri dimineaþã, cu
scorul de 6-2, 6-1, pe sportiva brazilianã Teliana Pereira, numãrul 46
mondial, ºi s-a calificat în turul doi
la Australian Open, primul turneu de
Grand Slam al anului. Meciul a durat 58 de minute.
În runda urmãtoare, sportiva
nâscutã în Slatina va da peste rusoaica Elizaveta Kulichkova (109
WTA), care a produs o mare sur-

POLO – CAMPIONATUL EUROPEAN

România pierde clar în “optimi”
Naþionala României nu a contat în optimea de finalã cu Grecia! La Europeanul gãzduit de Belgrad, bronzul mondial s-a impus,
duminicã searã, cu 15-9, continuând succesele categorice împotriva “tricolorilor”, din
ultimul timp.
Prea nervoºi, prea tensionaþi, românii au
trebuit sã se apere în prima reprizã, aproape
de fiecare datã cu om în minus, din cauza
eliminãrilor. Elenii au profitat ºi s-au desprins
la 5-3 ºi 10-6. Dupã al treilea sfert, grecii s-

au dus chiar la 7 “lungimi”, 14-7, rezultat ce
le-a permis sã ofere României ultima manºã, 1-2.

Mai sperãm la turneul preolimpic!
Victorie în primul meci pentru
locurile 9-16

Prin eºecul din “optimi”, România a ratat accederea directã la CM de anul viitor,
dar nu ºi prezenþa la turneul preolimpic de
la Trieste (Italia), programat în perioada 310 aprilie. Calificabil este ºi
locul 9, cãtre care România a
fãcut un prim pas ieri dimneaþã, învingând Malta cu 12-7
(4-2, 5-2, 1-1, 2-2). Urmãtorul adversar va fi Germania,
care dupã ce s-a înclinat în
“optimi” în faþa Rusiei (6-9),
a trecut, de asemenea ieri, de
Slovacia, 16-15 la capãtul unui
joc ce a avut nevoie de prelungiri. România ºi Germania
s-au întâlnit ºi în faza grupelor, jucãtorii lui Dejan Stanojevici repurtând un succes la
limitã, 14-13.

prizã prin eliminarea nemþoaicei
Andrea Petkovic (cap de serie 22),
scor 7-5, 6-4. ªi n-a fost singurul
rezultat surprinzãtor. Au mai pãrãrsit competiþia alþi ºase capi de serie:
Samantha Stosur (favoritã 25 / 46, 6-7 cu Kristyna Pliskova), Caroline Wozniacki (favoritã 16 / 6-1,
6-7, 4-6 cu Yulia Putintseva), Anastasia Pavlyuchenkova (favoritã 26
/ 6-1, 3-6, 4-6 cu Lauren Davis),
Anna Karolina Schmiedlova (favoritã 27 / 3-6, 3-6 cu Darya Kasatkina), Sloane Stephens (favoritã 24 /

3-6, 3-6 cu Wang Qiang), Sara Errani (favoritã 17 / 6-1, 5-7, 1-6 cu
Margarita Gasparyan).
Programul celorlalte jucãtoare
ale noastre (azi-noapte/astãzi): Simona Halep (nr. 2, favoritã 2) –
Shuai Zhang (China, 132 WTA), Irina-Camelia Begu (31 WTA ºi favoritã 29) – Johanna Larsson (Suedia,
54 WTA), Alexandra Dulgheru (62
WTA) – Storm Sanders (Australia,
383 WTA, beneficiarã a unui wildcard), Andreea Mitu (95 WTA) –
Julia Goerges (Germania, 43 WTA).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)
Rezultate consemnate duminicã, în etapa a II-a a fazei grupelor
GRUPA A: Serbia – Franþa 26-36 (16-19),
Macedonia – Polonia 23-24 (13-11).
Clasament: 1. Franþa 4p, 2. Polonia 4p, 3.
Macedonia 0p, 4. Serbia 0p.
Astãzi, în runda finalã: Macedonia – Serbia
(19:15, TVR 2), Franþa – Polonia (21:30, TVR 3).
GRUPA B: Belarus – Islanda 39-38 (17-18),
Norvegia – Croaþia 34-31 (16-17).
Clasament: 1. Croaþia 2p, 2. Norvegia 2p, 3.
Islanda 2p, 4. Belarus 2p.
Astãzi, în runda finalã: Belarus – Norvegia
(19:15), Croaþia – Islanda (21:30).

Asearã, dupã închiderea ediþiei
GRUPA C: Slovenia (0p) – Spania (2p), Germania (0p) – Suedia (2p).
Au mai rãmas de jucat (mâine): Germania –
Slovenia, Spania – Suedia.
GRUPA D: Rusia (0p) – Ungaria (2p), Muntenegru (0p) – Danemarca (2p).
Au mai rãmas de jucat (mâine): Rusia –
Muntenegru, Danemarca – Ungaria.

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale (I ºi II), acced primele trei clasate din
cele patru grupe, menþinându-se rezultatele directe. Se calificã apoi primele douã clasate
din grupele nou formate, în semifinale jucându-se încruciºat (1I – 2II, 1II – 2I).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL Italia – Cupa: Napoli –
Inter.
DOLCE SPORT 1
19:30, 22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa:
Angers – Bordeaux, Paris SG – Toulouse.
EUROSPORT 1
2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 3-a.
EUROSPORT 2
20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Alba Berlin – Aris Salonic, Valencia – Limoges / 2:00 – TENIS – Australian Open: ziua
a 3-a.
TVR 2
19:15 – HANDBAL (M) – Campionatul
European, în Polonia: Macedonia – Serbia.
TVR 3
21:30 – HANDBAL (M) – Campionatul
European, în Polonia: Franþa – Polonia.
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Dumitraº:
Dumitraº: “Nu vrem sã mai dezamãgim
suporterii”
Când a fost adus la Universitatea Craiova, Andrei Dumitraº era
în lotul selecþionatei divizionare,
anticamera echipei naþionale, el
marcând ºi un gol pentru aceastã
mini-naþionalã. În acest an petrecut la Universitatea, “Dumi” n-a
reuºit totuºi sã se impunã ca titular, preluând într-un fel rolul de
jolly-joker de la Târnãcop. Jucãtorul de 27 de ani a fost folosit pe
toate posturile în linia defensivã ºi
în cea medianã, cu excepþia celui
de mijlocaº stânga. În actuala stagiune a marcat un gol, cel care a
adus victoria ªtiinþei în Gruia, dar
a avut ºi câteva prestaþii modeste,
în care a greºit decisiv, precum
cele cu Steaua, Viitorul sau Timiºoara. Dumitraº a depãºit totuºi cu
brio o perioadã destul de dificilã,
cea a operaþiei de menisc suferitã
în finalul campionatului precedent,
el fiind apt de joc încã de la startul
sezonului actual.
Andrei Dumitraº a împãrtãºit
pentru site-ul oficial al clubului
impresiile primei sãptãmâni de cantonament în Antalya: “Asta este
perioada, una de acumulãri. Nu e
frumoasã, dar fãrã ea nu se poate.
E important sã facem aceste an-

trenamente, sã le terminãm toþi
sãnãtoºi. Noi momentan lucrãm
mai mult partea fizicã, care este mai
importantã în primul cantonament.
Este adevãrat, fiecare antrenor vine
cu idei proprii. Acum trebuie sã
prindem ºi ideile tactice. E o perioadã solicitantã pentru noi, în care
sunt incluse antrenamentele tactice printre cele fizice. Încercãm sã
le înþelegem cât mai repede”.
Jucãtorul adus de la Ceahlãul a
fost rezervã ºi în primul amical al
anului, intrând pe parcurs, în locul lui Achim. Despre acest joc
de verificare ºi ideile tactice pe
care le-au fost adresate alb-albaºtrilor, Dumitraº a afirmat: “În
meciurile amicale e important sã
începi cu bine, sã ai victorie pentru cã îþi dã încredere. Mai ales
cã am avut o perioadã cu antrenamente solicitante ºi am reuºit sã
obþinem un rezultat bun. Sunt
douã-trei trasee pe care le-am lucrat ºi chiar au ieºit la acest meci.
Acest fapt ne dã încredere, înþelegem ceea ce ni se cere ºi reuºim sã aplicãm în joc ceea ce ne
explicã antrenorul. În repriza a
doua am încercat sã pasãm mai
mult, sã þinem mai mult de minge

deoarece a existat o stare de obosealã datoratã antrenamentelor pe
care le-am avut. Fiecare meci e
important pentru noi. Nu avem
foarte multe la dispoziþie, iar în
aceste jocuri încercãm sã înþelegem cât mai bine ceea ce ne transmite antrenorul. Conteazã ºi rezultatul, dar cel mai important este

sã încheiem sãnãtoºi aceste stagii
de pregãtire”.
Sezonul ratat de Universitatea lea spulberat optimismul alb-albaºtrilor. Dumitraº este conºtient cã
echipa a produs o dezamãgire fanilor ºi spune cã de acum promisiunile nu-ºi mai au rostul: “În prima parte a sezonului fiecare am dat

declaraþii referitoare la obiective.
Ne-am dezamãgit pe noi, am dezamãgit suporterii. Nu vreau sã mai
repetãm asta. Îmi doresc doar ca
atunci când intrãm în teren sã obþinem rezultate mai bune. Noi avem
un lot foarte valoros ºi cu siguranþã vom da totul pentru o clasare
cât mai bunã”.

L. Popescu „suspinã” dupã Bãlgrãdean, dar aspirã sã-i ia locul

Tânãrul portar al
Universitãþii
Craiova viseazã la
un trofeu, urmat de
un transfer peste
hotare

Dupã disponibilizarea cãpitanului
Cristi Bãlgrãdean, lupta pentru postul
de portar al Universitãþii Craiova
pare deschisã, mai ales cã înlocuitorul lui „Pufi”, Cãtãlin Straton, n-a
demonstrat în amicalul cu Hallescher cã este o variantã sigurã pentru poarta alb-albaºtrilor, având câteva ezitãri inexplicabile.
În aceste condiþii, puºtii de la „satelit” aflaþi în cantonament cu prima echipã, Popescu ºi Vlad, încep
sã emitã pretenþii pentru postul de
titular, chiar dacã sunt destul de
„cruzi”. Titularul postului de portar
la echipa satelit a Universitãþii Craiova, Laurenþiu Popescu, este încântat de promovarea sa la prima echipã ºi de prezenþa în cantonamentul
din Antalya. La împlinirea vârstei de
19 ani, goal-keeper-ul spune cã regretã plecarea lui Bãlgrãdean, însã
în acelaºi timp vrea sã profite de
acest lucru ºi sã fie un contracandidat pentru Straton. „Este cel mai
frumos cadou pentru mine sã-mi
serbez ziua în cantonamentul echipei mari. Chiar dacã antrenamentele sunt solicitante. Oricum, am experienþã, am mai lucrat înainte cu

Astãzi, Universitatea întâlneºte Wolfsberger
Dupã ce a trecut cu 2-1 de Hallescher în prima partidã din 2016, astãzi, de
la ora 15.30, Universitatea Craiova disputã al doilea meci amical din cadrul
stagiului de pregãtire din Antalya, urmând sã întâlneascã, pe unul dintre terenurile complexului sportiv “Titanic” din staþiunea Lara, echipa aflatã pe ultimul loc în Bundesliga austriacã, RZ Pellets WAC. Cunoscutã mai degrabã în
fotbalul european sub denumirea de AC Wolfsberger, formaþia antrenatã de
fostul internaþional austriac Heimo Pfeifenberger a participat în preliminariile

domnul Silviu Lung. Bãlgrãdean este
unul dintre idolii mei, îl apreciez foarte mult. Faptul cã nu este aici, în
cantonament cu noi, îmi dã o senzaþie ciudatã. Pe undeva îmi pare rãu
pentru cã întotdeauna am avut de
învãþat de la el, pe de altã parte este
o ºansã în plus pentru noi sã prindem banca ªtiinþei. ªi eu, ºi Vlad
suntem la loturile naþionale. Nu am
ajuns din întâmplare, aºa cã echipa
se poate baza pe noi. Visul meu este
sã apãr poarta Universitãþii, sã câºtig mãcar un trofeu, apoi sã plec
afarã. La portari este mai greu sã
debuteze în Liga 1, dar de-asta sunt
aici, sã mã pregãtesc pentru ca echipa sã se poatã baza pe mine. Va veni
ºi aceastã zi“ a spus Laurenþiu Popescu. Produs al ªcolii de Fotbal
„Gicã Popescu“, Laurenþiu Popescu a fãcut pasul la Universitatea
Craiova în 2014. Are selecþii la reprezentativele de juniori ale României, iar în varã a realizat eventul cu
Universitatea II Craiova, cucerind
Cupa ºi campionatul, implicit promovând în Liga a III-a. Evoluþiile
remarcabile l-au propulsat la prima
echipã a clubului.

Europa League în vara trecutã. Dupã ce a eliminat cu 3-0 la general echipa
bielorusã ªahtior Soligorsk, formaþia din Austria a avut ghinionul de a o întâlni
în turul al treilea preliminar pe celebra Borussia Dortmund, care s-a impus cu
6-0 dupã cele douã manºe. Numele cele mai sonore din lotul celor de la Wolfsberger sunt: fundaºul Standfest, fost internaþional austriac (ex-Austria Viena ºi Sturm Graz), atacantul burkinavez Ouedraogo, brazilianul Silvio, croatul
Rnic ºi mijlocaºul spaniol Jacobo.

