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27 de grupãri infracþionale
organizate destructurate anul trecut

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- N-are cum sã se þinã senatorul Popescu de promisiuni, el se þine de scaun.

Un ziar
“Oltul”
a unirii
157 de

local,
– tribunã
de acum
ani!

În fiecare an, în luna ianuarie,
rememorãm, cu deplinã consideraþie, contextul istoric, dar mai ales
aportul consistent al miºcãrii unioniste doljene la “mica unire” de la
1859, a principatelor Moldovei ºi
Þãrii Româneºti, etapã premergãtoare creãri României Mari la 1918, prin
adunarea cvasitotalitãþii teritoriilor
locuite de români. Cum raporturile
anterioare dintre principate, apropiate geografic, prin limbã ºi culturã,
nu însã identice, nu puteau fi confundate cu o unitate de tip naþional,
putem vorbi doar de germenii conºtiinþei naþionale, în absenþa cãreia
nu avea cum exista o naþiune.

actualitate / 3

actualitate / 8

Piaþa neagrã a deºeurilor ne
arde pe toþi la buzunare!
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EVENIMENT
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Peste 500 de descinderi, în urma cãrora au fost reþinute
155 de persoane pentru infracþiuni de
crimã organizatã, o
mulþime de droguri
care puteau ajunge
pe piaþa neagrã din
Oltenia confiscate ºi
27 de grupãri infracþionale destructurate,
din care 12 în judeþul
Dolj, sunt doar câteva din rezultatele
obþinute anul trecut
de poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova.
ªi toate acestea împreunã cu colaboratori care le-au fost
alãturi ºi
ieri, la
ºedinþa de
bilanþ.
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Începând de luni,
preþurile la alimente
explodeazã

„Eroi de poveste”,
o poveste
cu final fericit

Autoritãþile române s-au lãsat
minþite, voit, ani la rând de organizaþiile de transfer de responsabilitate (OTR), care erau obligate
la recuperarea deºeurilor de pe piaþa internã. Controalele de anul trecut au scos la ivealã raportarea
unor cantitãþi fictive de deºeuri,
care în realitate nu au fost niciodatã colectate sau reciclate. Acum,
când procedura europeanã de infringement este pe cale de a fi deschisã împotriva României, Ministerul Mediului impune o taxã de
mediu de 2 lei per kilogram.
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Cele mai noi
standarde
din Chirurgia
Cardiovascularã
ºi Neurochirurgie,
prezentate la Craiova
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Miting al militarilor în rezervã
Duminicã, între orele 11.00 ºi 18.00,
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate va organiza un miting în Piaþa
Victoriei din Capitalã, la care anunþã
prezenþa a aproximativ 25.000 de persoane. Jandarmeria Capitalei a anunþat, ieri, într-un comunicat de presã,
cã din cauza acestei acþiuni de protest duminicã, începând cu ora 7.30,
va fi restricþionat traficul rutier pe
ªoseaua Kiseleff, între strãzile „Arh.
Ion Mincu” ºi Piaþa Victoriei.

Ioan Becali rãmâne în închisoare

Ioan Becali, condamnat în martie
2014 la ºase ani ºi patru luni de închisoare în dosarul Transferurilor, va rãmâne în închisoare, întrucât Tribunalul Constanþa a admis, ieri, contestaþia
DNA la decizia Judecãtoriei Medgidia
privind eliberarea condiþionatã a acestuia, decizia fiind definitivã. Totodatã,
instanþa a fixat termen de reiterare a
propunerii de eliberare condiþionatã
dupã 22 iunie 2016. Decizia este definitivã. Curtea de Apel Bucureºti i-a condamnat în 2014, alãturi de Ioan Becali,
pe Jean Pãdureanu la trei ani ºi patru
luni de închisoare, pe George Copos la
trei ani ºi opt luni, pe Cristian Borcea la
ºase ani ºi patru luni, pe Victor Becali
la patru ani ºi opt luni, pe Gheorghe
Popescu la trei ani, o lunã ºi zece zile,
pe Gheorghe Neþoiu la trei ani ºi patru
luni de închisoare cu executare ºi pe
Mihai Stoica la trei ani ºi ºase luni. Între timp, Jean Pãdureanu, George Copos, Gheorghe Popescu ºi Gheorghe
Neþoiu au fost eliberaþi condiþionat.

Percheziþii la preºedintele
Uniunii Camerelor de Comerþ
Bilaterale

Preºedintele Camerei de Comerþ
România-Ucraina ºi al Uniunii Camerelor de Comerþ Bilaterale din România, avocatul Nasty Vlãdoiu Marian,
este suspectat de evaziune fiscalã, anchetatorii fãcând percheziþii ieri-dimineaþã la domiciliul sãu, au declarat
pentru Mediafax surse judiciare. Acesta este suspectat cã, în perioada 20112014, a omis în actele contabile sã declare sumele reale pe care le câºtiga,
declarând venituri mult mai mici. Anchetatorii estimeazã cã prejudiciul
adus bugetului de stat este de 144.000
de lei. Ancheta este coordonatã de
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Bucureºti.

Autoritatea Electoralã Permanentã propune
ca alegerile locale sã se desfãºoare în 5 iunie 2016
Alegerile locale ar urma sã aibã
loc în data de 5 iunie 2016, urmând ca startul campaniei electorale sã fie dat pe 6 mai 2016,
potrivit unor proiecte de hotãrâri
ale Guvernului privind alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale, puse în dezbatere de
Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP).
Potrivit calendarului acþiunilor
din cuprinsul perioadei electorale
a alegerilor locale din anul 2016,
pus în dezbatere de AEP, startul
campaniei electorale ar urma sã fie
dat în data de 6 mai 2016, iar o zi
mai târziu, pe 7 mai, ar urma sã
se stabileascã prin tragere la sorþi
numãrul de ordine de pe buletinele de vot.
Potrivit sursei citate, comunicarea listei cuprinzând denumirile ºi semnele electorale ale
partidelor politice, ale alianþelor politice, ale
alianþelor electorale, precum ºi ale organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, legal constituite, care au dreptul sã par-

ticipe la alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale, cãtre toate birourile electorale
de circumscripþie trebuie sã fie fãcutã cel
târziu în data de 12 aprilie 2016.
Cu 30 de zile înaintea datei votãrii – cel
târziu în ziua de 6 mai 2016 – vor trebui aduse la cunoºtinþã publicã numãrul circumscrip-
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în intervalul 7.00-21.00.
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Potrivit unui comunicat publicat ieri pe site-ul Consiliului Europei, raportul de evaluare adoptat de
GRECO subliniazã cã în România
existã o voinþã fãrã precedent de
combatere a infracþiunilor de corupþie din instituþiile publice. Totuºi, raportul cere autoritãþilor române sã intensifice eforturile de
prevenire a corupþiei prin dezvoltarea unor reguli de integritate pentru parlamentari ºi prin mãrirea eficienþei mãsurilor existente pentru
judecãtori ºi procurori. “România
a fãcut paºi importanþi privind investigarea ºi judecarea (actelor de)
corupþie. Acum trebuie sã dezvolte un sistem de prevenire mai robust ºi mai eficient, care sã rezolve situaþiile problematice încã îna-

inte de a se transforma în acte infracþionale”, a afirmat secretarul
general al Consiliului Europei,
Thorbjorn Jagland.
Grupul Statelor împotriva Corupþiei (GRECO), un organism al
Consiliului Europei (CoE) înfiinþat
în 1999 în vederea monitorizãrii nivelului de conformitate a statelor
membre cu standardele anticorupþie, a adoptat Raportul de evaluare
privind România în cadrul reuniunii plenare din perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2015. Reuniunea a avut loc la Strasbourg ºi face
parte din runda a patra de evaluare
care a debutat în ianuarie 2012.
Tema acestei runde a fost Prevenirea corupþiei în rândul membrilor Parlamentului, judecãtori-

lor ºi procurorilor, menþioneazã Ministerul Justiþiei într-un comunicat
remis Mediafax. Criteriile de evaluare folosite pentru fiecare dintre
aceste categorii profesionale au
fost: principii etice ºi reguli de conduitã, conflictul de interese, interzicerea sau restrângerea dreptului
de a desfãºura anumite activitãþi,
declararea averilor, veniturilor, obligaþiilor ºi intereselor, respectarea
regulilor cu privire la conflictul de
interese ºi cunoaºterea normelor de
integritate. Raportul formuleazã 13
recomandãri pentru autoritãþile române, dintre care nouã în ceea ce
priveºte prevenirea corupþiei în rândul membrilor Parlamentului ºi patru cu privire la judecãtori ºi procurori. Astfel, România se plaseazã sub media de 14 recomandãri
corespunzãtoare celor 34 de state
membre GRECO ale cãror rapoarte de evaluare au fost adoptate
pânã în prezent.
În opinia Ministerului Justiþiei,
acest raport surprinde în mod obiectiv ºi echilibrat stadiul mãsurilor de promovare a integritãþii în
exercitarea demnitãþilor publice.
Raportul confirmã evaluarea Ministerului Justiþiei privind nevoia
unui accent sporit asupra mãsurilor preventive ºi educative anticorupþie, dublat de garantarea stabilitãþii cadrului legislativ ºi instituþional anticorupþie în care instituþii
precum Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA) ºi Agenþia Naþionalã
de Integritate (ANI), dar ºi instanþele judecãtoreºti, funcþioneazã cu
rezultate notabile.
Recomandãrile în ceea ce priveºte activitatea Parlamentului României vizeazã creºterea gradului
de transparenþã ºi acces al cetãþeanului la informaþii privind activitatea legislativã, transparentizarea activitãþilor de lobby, adopta-

rea ºi aplicarea eficientã a unui cod
etic al parlamentarului, consolidarea sistemului de restricþii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri ºi alte beneficii pentru parlamentari. Totodatã, raportul evidenþiazã necesitatea clarificãrii regimului conflictului de interese ºi al incompatibilitãþilor, solicitând un rol
proactiv din partea ANI în gestionarea ex oficio a cazurilor privind
membrii Parlamentului. Nu în ultimul rând, GRECO solicitã clarificãri privind sistemul de imunitãþi
ºi îmbunãtãþirea acestuia inclusiv
prin reglementarea unor criterii clare ºi obiective privind deciziile de
ridicare a imunitãþii.
Referitor la sistemul judiciar, raportul remarcã regimul strict de incompatibilitãþi ºi restricþii specifice profesiei de magistrat ºi formuleazã preponderent recomandãri vizând implicarea activã a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)
ºi a Inspecþiei Judiciare în promovarea integritãþii ºi creºterea gradului de cunoaºtere ºi aplicare a
standardelor de integritate ºi eticã,
inclusiv prin o analiza profundã a
riscurilor ºi vulnerabilitãþilor.
GRECO formuleazã propuneri
de creºtere a transparenþei procedurii de numire ºi revocare din
funcþiile de conducere la nivelul
parchetelor. Ministrul Justiþiei ia
act de aceastã recomandare extrem
de actualã ºi reitereazã opþiunea de
a exercita aceastã prerogativã legalã pe baza unor criterii obiective
ºi transparente, esenþial fiind cel al
integritãþii.
Ministerul Justiþiei, în cooperare
cu Parlamentul României ºi CSM,
va asigura reflectarea recomandãrilor formulate de cãtre GRECO în
cadrul viitoarei Strategii Naþionale
Anticorupþie (SNA) 2016 -2020,
aflatã în curs de elaborare.
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Un ziar local, “Oltul” – tribunã a unirii de acum 157 de ani!
MIRCEA CANÞÃR

În fiecare an, în luna ianuarie, rememorãm, cu deplinã consideraþie, contextul istoric, dar mai ales aportul consistent al miºcãrii unioniste doljene la “mica unire” de la
1859, a principatelor Moldovei ºi Þãrii Româneºti, etapã premergãtoare creãri României Mari la 1918, prin adunarea cvasitotalitãþii teritoriilor locuite de români. Cum raporturile anterioare dintre principate, apropiate geografic, prin limbã ºi culturã, nu
însã identice, nu puteau fi confundate cu
o unitate de tip naþional, putem vorbi doar
de germenii conºtiinþei naþionale, în absenþa
cãreia nu avea cum exista o naþiune. Istoricii Luchian Diaconu ºi Otilia Gherghe, în
lucrarea lor “Oltenia ºi unirea principatelor” (Ed. „Aius”, 1999), reþin atenþia prin
bogãþia de date prezentate, toate în tentativa argumentãrii privind “zbaterea” unioniºtilor spre a convinge populaþia din zonã,
prin presã, broºuri, slujbe la biserici ºi mânãstiri, spectacole la gradina de varã Oteteleºteanu-Brianschi, în confruntarea cu teroarea administraþiei locale, iradiatã de bo-

ierii olteni, foºtii domnitori, Gheorghe Bibescu ºi Barbu ªtirbei, care formau gruparea conservatoare. Apariþia la 22 martie
1857 a ziarul “Vocea Oltului”, jurnal politic ºi literar, redactat de patriotul unionist
Gheorghe Chiþu, a avut un rol determinant
în structurarea miºcãrii unioniste din Oltenia. Prin susþinerea deplinã a unor intelectuali entuziaºti, Alexandru Aman, Costache
Mãcescu, Costache Haralalamb, Emanoil
Chinezu, Hristodor Gazan, avocatul Gheorghe Chiþu a asigurat apariþia bisãptãmânalã
(22 martie-24 decembrie) a unei publicaþii
vioaie, temerare, devenit organul de presã
al unioniºtilor olteni – excepþie perioada 22
august - 27 septembrie când a fost suspendatã – o tribunã veritabilã a unirii. Dupã
epuizarea fondurilor de care a dispus,
Gheorghe Chiþu a sistat apariþia publicaþiei, care se încãrcase de merite. “Vocea
Oltului” devenitã “Oltul”, începând cu numãrul 6, a constituit principalul mijloc de
informare ºi mobilizare a populaþiei Olteniei, chematã la înfrãþire cu populaþia Mol-

dovei. Om de spirit al Craiovei antebelice,
primul decan al Baroul Dolj la numai 36 de
ani (1864-1876), orator, se spune, interesant, cultivat prin studii literare ºi juridice
la Viena, democrat autentic, primar al urbei din 1867 timp de 9 ani, om de stat,
apoi ministru, bun prieten cu eruditul B. P.
Haºdeu, Gheoghe Chiþu a oferit în cele 53
de numere ale jurnalului “Vocea Oltului”
dezbateri aprinse ºi în egalã mãsurã popularizarea programului partidei naþionale, potenþând, din întreaga sa fiinþã, unirea
principatelor. La 7 mai 1857, Gheorghe
Chiþu scria în “Oltul” cã “Unirea Principatelor proclamatã de români ºi moldoveni cu atâta cãldurã ºi entuziasm,
adoptatã ºi îmbrãþiºatã de Europa cu
interes ºi bunãvoinþã, trebuie negreºit sã triumfe”. Craiova a fost un exemplu de mobilizare, se spune, pentru toatã
Valahia, la 30 iunie 1857 având încheiate
listele electorale, iar rezistenþa elementelor conservatoare anihilatã în bunã mãsurã. Sosirea din Franþa a pictorului Theo-

dor Aman, care expusese o pânzã alegoricã cu unirea principatelor române, a fost
salutatã cu entuziasm de ziarul “Oltul” (9
iulie 1867). De la Theodor Aman ne va
rãmâne ºi tabloul “Hora Unirii”. Cu toate
tensiunile create de alegerile pentru adunarea ad-hoc a delegaþilor, ziua de 11 octombrie 1857 va rãmâne, cum o descria
“Oltul” “o adevãratã serbare naþionalã”, întrucât votul a fost unul pentru unire. Atmosfera generalã, favorabilã unirii
principatelor, a fost impecabil întreþinutã,
se probeazã cu argumente de istoricii Luchian Diaconu ºi Otilia Gherghe, de ziarul
local, printr-o propagandã teribilã, fãcând
posibilã o reconsiderare a tuturor reperelor lingvistice, morale, naþionale, mai presus de orice, devansând astfel criteriul de
ortodoxie lustruit îndelung. În ºedinþa din
25 ianuarie a adunãrii elective, deputatul
Doljului, Gheorghe ªtirbei, a propus ca
ziua de 24 ianuarie, când s-a produs dubla alegere a lui Al. I. Cuza, sã fie proclamatã zi de sãrbãtoare naþionalã.

Cele mai noi standarde din Chirurgia Cardiovascularã
ºi Neurochirurgie, prezentate la Craiova
Muzeul de Artã din Craiova a fost,
ieri, gazda conferinþei medicale „Noi
standarde în Chirurgia Cardiovascularã ºi în Neurochirurgie”. Evenimentul a avut ca scop informarea medicilor specialiºti cardiologi ºi neurologi
În deschiderea conferinþei,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a vorbit despre investiþiile în Sãnãtate care
se fac la nivelul Spitalului Judeþean de Urgenþã din Craiova, una
dintre cele mai importante fiind
construcþia centrului de chirurgie cardiovascularã, unic în regiunea Oltenia.
„Trebuie sã vã spunem cã investim în construirea de la zero
a unei Clinici de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã, un demers în valoare de aproape ºase milioane de
euro, din fonduri proprii, sumã
din care asigurãm ºi o parte din
dotarea cu echipamentele medicale necesare. De asemenea,
printr-un alt proiect finanþat exclusiv de CJ Dolj, cu o valoare
similarã, extindem zona de primire a urgenþelor, una dintre cele
mai aglomerate ale Spitalului Ju-

din judeþele Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea ºi
Mehedinþi în legãturã cu cele mai noi
ºi inovative tehnici folosite de specialiºtii Spitalului European Polisano în
realizarea operaþiilor cardiovasculare ºi neurochirurgicale.

deþean, o zonã în care ajung
anual, din toatã regiunea, peste
135.000 de persoane. Ne dedicãm în continuare investiþiilor în
acest sector, pentru care, ºi în
acest an, ne propunem sã alocãm
aproximativ jumãtate din sursele
proprii pentru dezvoltare ale CJ
Dolj. În plus, suntem pregãtiþi ca,
apelând la fondurile europene, sã
abordãm inclusiv reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea Clinicii de Dermatologie ºi Oncologie,
dar ºi alte proiecte necesare bunei desfãºurãri a actului medical”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Nouã intervenþii
chirurgicale în
premierã naþionalã,
realizate anul trecut

Spitalul European Polisano
este recunoscut pentru inovaþii-

le aduse în domeniile chirurgiei
cardiovasculare ºi neurochirurgiei. În ultimul an, echipa de
medici a spitalului a realizat nouã
intervenþii chirurgicale în premierã naþionalã, europeanã ºi
mondialã, printre care: primul
tratament endovascular al unui
anevrism abdominal cu protezã
multilayer Streamliner, la nivel
mondial, prima reconstrucþie
costalã cu implanturi din titan
realizatã în România, primul remodelling de aortã din România
pentru tratarea anevrismelor, prima rezecþie a unei tumori cerebrale folosind fluorescenþa indusã de substanþa acidul 5-aminolevulinic (preparatul Gliolan), realizatã în România.
„În prezent vorbim de 163 de
spitale private. Anul trecut prin
reþeaua privatã de sãnãtate s-a
tratat mai mult de jumãtate din
populaþia României, peste 10 milioane de pacienþi. Spitalul European Polisano este singurul spital privat care acoperã întreaga
patologie medicalã, adicã toate
cele 35 de specialitãþi. Avem deja
o secþie cãreia i s-a recunoscut
statutul de secþie clinicã universitarã: secþia de chirurgie cardiovascularã ºi toracicã coordonatã
de profesorul Victor Costache.
Sperãm ca în douã luni de zile ºi
secþia de neurochirurgie a profesorului Claudiu Matei sã dobândeascã acest statut”, a precizat
Remus Borza, preºedintele grupului Polisano.
Subiectele abordate au inclus
chirurgia coronarianã ºi valvularã minim invazivã; cardiologia in-

tervenþionalã; rezecþia tumorilor
cerebrale folosind fluorescenþa;
chirurgia minim invazivã a leziunilor vertebro-medulare; tratamentul endovascular al malformaþiilor vasculare cerebrale.

Specialiºti
de la Spitalul
Polisano, dar ºi din
judeþele Olteniei,
au dezbãtut ultimele
noutãþi medicale

Printre cei care au luat cuvântul în cadrul conferinþei de
ieri se numãrã specialiºti renumiþi la nivel internaþional, cu o
vastã experienþã în domeniile
chirurgiei cardiovasculare ºi neurochirurgiei. Între aceºtia, dr.
Victor Costache – director medical al Spitalului European Polisano ºi ºeful secþiei de Chirurgie Cardiovascularã ºi Toracicã,
doctor în ªtiinþe medicale, preºedinte al Societãþii Române de
Chirurgie Endovascularã ºi Terapie Valvularã Transcateter,
preºedinte al Comisiei Consultative de Chirurgie Cardiovascularã a Ministerului Sãnãtãþii,
membru titular al Colegiului
Francez de Chirurgie Cardiovascularã ºi Toracicã; dr. Alexandru Voican – medic specialist

Cardiologie Intervenþionalã, Spitalul European Polisano, preºedinte al Comisiei Consultative de
Cardiologie a Ministerului Sãnãtãþii, coordonator al Programului Naþional de Boli Cardiovasculare pe judeþul Argeº; conf. dr.
Adrian ªanta – medic primar
Radiologie ºi Imagisticã medicalã, Spitalul European Polisano,
doctor în ªtiinþe medicale ºi vicepreºedinte al Societãþii Române de Rezonanþã Magneticã; dr.
Claudiu Matei – medic primar
Neurochirurgie, ºeful secþiei de
Neurochirurgie a Spitalului European Polisano, doctor în ªtiinþe medicale ºi membru al Societãþii Europene de Neurochirurgie, membru al Societãþii Americane de Neurochirugie
(AANS), membru al Societãþii
Europene de Neurochirurgie pediatricã; dr. ªtefãniþã Dima –
medic primar Radiologie ºi Imagisticã, doctor în ªtiinþe medicale, Preºedintele Comisiei de
Dezvoltare a Neuroradiologiei
intervenþionale în Europa Centralã ºi de Est din ESMINT, primul medic din România cu specializare în Neuroradiologie intervenþionalã; dr. Constantin
Bãtãiosu – medic primar Cardiologie, Craiova.
RADU ILICEANU
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Piaþa neagrã a deºeurilor ne arde pe toþi la buzunare!

Începând de luni, preþurile la
alimente explodeazã
Autoritãþile române s-au lãsat
minþite, voit, ani la rând de organizaþiile de transfer de responsabilitate (OTR), care erau obligate
la recuperarea deºeurilor de pe
piaþa internã. Controalele de anul
trecut au scos la ivealã raportarea unor cantitãþi fictive de deºeuri, care în realitate nu au fost
niciodatã colectate sau reciclate.
Acum, când procedura europeanã de infringement este pe cale de
a fi deschisã împotriva României,
Joi, 21 ianuarie 2016, la sediul
Ministerului Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor (MMAP) s-a desfãºurat
o întâlnire între conducerea
MMAP, a Administraþiei Fondului
pentru Mediu (AFM) ºi reprezentanþii industriilor din România, pe
tema recuperãrii de pe piaþã a deºeurilor rezultate din ambalaje. Întâlnirea a vizat riscul la care þara
noastrã se supune în cazul neatingerii þintelor de reciclare în domeniul ambalajelor, respectiv potenþiala declanºare a unei proceduri de
infringement. De asemenea, întâlnirea a fost motivatã ºi de semnalele din piaþã privind intenþia producãtorilor de a creºte preþurile
produselor.
“Riscul declanºãrii procedurii de
infringement în domeniul deºeurilor de ambalaje a fost evidenþiat de
controalele fiscale derulate de Administraþia Fondului pentru Mediu
la organizaþiile de transfer de responsabilitate (OTR) angajate de
agenþii economici pentru recuperarea deºeurilor de pe piaþã. Controalele desfãºurate în 2015 au identificat o serie de nereguli în acest
sistem, dintre care cea mai gravã

Ministerul Mediului impune o taxã
de mediu de 2 lei per kilogram.
Dupã un prejudiciu estimat la 54
de milioane de euro, acum, pentru a evita ºi o posibilã penalitate
impusã de UE de 200.000 de euro/
zi, agenþii economici vor fi nevoiþi
sã majoreze preþurile produselor
alimentare. ªi mai gravã este bulversarea tuturor planurilor de afaceri bazate pe o proiecþie a cheltuielilor ce nu a luat în seamã o
astfel de taxã.

se referã la raportarea de cãtre
OTR a unor cantitãþi fictive de deºeuri care, în realitate, nu au fost
niciodatã colectate sau reciclate. Ca
atare, AFM a aplicat penalitãþi fiscale pentru 6 din cele 10 OTR din
România, în valoare de aproximativ 19 milioane de euro. Dincolo
de ceea ce a dispus AFM, cazul a
fost trimis mai departe ºi cãtre
Parchetul General, pentru verificare ºi stabilirea mãsurilor, conform
legii”, a declarat Corina Lupu,
secretar de stat în cadrul MMAP
pentru domeniul Mediu. De altfel,
potrivit comunicãrii oficiale a Parchetului General, potenþialul prejudiciu al acestor activitãþi se ridicã la peste 54 de milioane de euro.

Legea este clarã pentru
producãtori

Conform Legii nr. 249/2015,
orice agent economic care pune pe
piaþã produse ambalate este obligat sã recupereze deºeurile de ambalaje rezultate în urma consumului. Pentru asumarea acestei responsabilitãþi, agenþii economici se
pot organiza în cadrul unor structuri asociative de tip organizaþie de

transfer de responsabilitate, sau îºi
pot recupera deºeurile puse pe piaþã prin resurse proprii. Dacã agenþii economici nu-ºi îndeplinesc þintele asumate, aceºtia sunt obligaþi
legal sã contribuie la Fondul de
Mediu cu 2 lei pe kilogram pentru
cantitãþile de ambalaje nereciclate. Aceastã contribuþie este necesarã pentru mai multe considerente: a descuraja depozitarea deºeurilor la groapã; a optimiza activitatea de reciclare a agenþilor economici; dar ºi pentru a finanþa prin
AFM proiecte de colectare selectivã a deºeurilor, proiecte care le
vin în sprijin.

Agenþii economici ameninþã cu
creºterea preþurilor

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale este la curent cu problema taxei pe ambalaj care riscã
sã falimenteze mulþi dintre producãtorii români. Astfel, din discuþiile avute cu liderii din sectorul agroalimentar, a reieºit cã noua valoare
a taxei de mediu ajunge sã fie mai
mare decât costul de achiziþie al
ambalajului. „S-a stabilit o taxã de
doi lei per kilogram. Am discutat,

de exemplu, cu producãtori de vin
care mi-au spus cã achiziþioneazã
sticla din Franþa cu 1,10 lei ºi în
final vor trebui sã plãteascã mai
mult pentru preluarea deºeurilor”,
a declarat ministrul Achim Irimescu, subliniind cã a solicitat
Ministerului mediului sã aibã o discuþie cu producãtorii pentru a nu
se ajunge la situaþii extreme de falimentare sau de scumpiri în lanþ.
„Nu sunt împotriva unei taxe, dar
sã fie o taxã care sã nu conducã la
faliment”, a mai spus Irimescu.

Producãtorii afirmã cã sistemul
de reciclare este greºit
„Ei nu au fãcut colectare ºi nici
noi nu ne-am atins cotele de reciclare, iar în legislaþia actualã a mediului se prevede aceastã suprataxã de 2 lei pe kilogram, deci 2.000
lei pe tona de ambalaj nereciclat.
Este o sumã enormã, þinând cont
de faptul cã sectorul agroalimentar foloseºte foarte multe ambalaje
care trebuiesc reciclate, în special
sticlã ºi sticla fiind foarte grea va
conduce chiar ºi la incapacitãþi de
platã ºi implicit la anumite insolvenþe a unor firme din industria

agroalimentarã, ceea ce este revoltãtor”, a precizat Emil Dumitru,
preºedintele Federaþiei Naþionale
Pro Agro. Aceastã asociaþie se considerã nedreptãþitã faþã de noua
mãsurã care nu este de fapt o culpã a producãtorilor din România,
ci mai degrabã a sistemului care
nu funcþioneazã cu reciclarea, a
acestor Organisme de transfer
care sunt verificate anual de Agenþia Fondului de Mediu ºi de Ministerul Mediului. Se ºtie cã, în 10 ani
de când funcþioneazã acest sistem
de reciclare, acesta nu este viabil.
„Este un paradox ce se întâmplã,
noi (producãtorii – n.r.) plãtim la
OTR, OTR-ul trebuie sã-ºi realizeze obiectivele de reciclare ºi, dacã
nu realizeazã aceste obiective, tot
noi, producãtorii, suntem obligaþi
sã plãtim ºi aceastã taxã de 2 lei.
Este strigãtor la cer, este injust
pentru cã vorbim de o dublã taxare, se încalcã un principiu fundamental”, a explicat Emil Dumitru.

Guvernul nu dã semne de
îngãduinþã

În privinþa semnalelor producãtorilor privind creºterea preþurilor
produselor, Corina Lupu, reprezentantul M.M.A.P., a afirmat cã:
“aceastã atitudine este nejustificatã, mai ales cã pânã în acest moment nu au fost stabilite penalitãþi
pentru niciunul dintre producãtori.
Pe de altã parte, în cazul neatingerii þintelor, este la fel de anormal sã
transferi cãtre cetãþeni dobânzile ºi
penalitãþile de întârziere datorate
nerespectãrii legii, care, în astfel
de situaþii, permite inclusiv mãsura de eºalonare a plãþii. Mai mult
decât atât, considerãm cã acest
cost ar fi trebuit ajustat de la bun
început, din momentul în care legea a intrat în efect, în urmã cu
aproximativ 10 ani”.
În ceea ce priveºte reducerea
penalitãþii de 2 lei pe kg, secretarul
de stat considerã cã acest lucru nu
este de dorit, deoarece reprezintã
un instrument pentru stimularea
reciclãrii ºi descurajarea depozitãrii la groapã. Argumentul prezentat de producãtori, care se referã
la faptul cã alte state au costuri mai
mici, este irelevant, deoarece în
acele state cultura reciclãrii funcþioneazã, acestea depãºindu-ºi cu
mult þintele propuse.
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„În Turcia poate izbucni un rãzboi civil”
Eurodeputatul Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a atras
atenþia în plenul Parlamentului
Declaraþia eurodeputatului român a fost fãcutã în contextul unei
dezbateri privind situaþia din aceas-

European, reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, asupra
riscului escaladãrii violenþei în
sud-estul Turciei ºi izbucnirea
unui rãzboi civil.

tã þarã, în prezenþa Comisarului
European pentru Politica de Vecinãtate ºi Negocierile de Extindere,

Johannes Hahn. Mã aflu printre
prietenii ºi susþinãtorii Turciei ºi ai
consolidãrii cooperãrii dintre Turcia ºi Uniunea Europeanã, dar, ceea
ce se întâmplã astãzi în aceastã
þarã este în primul rând, în detrimentul intereselor ei. Violenþele din
sud-estul Turciei reprezintã un pericol adevãrat care ar trebui sã fie
oprit. În primul rând avem nevoie
de un dialog politic între guvern ºi
reprezentanþii kurzilor pentru a
merge înapoi la punctul în care
guvernul Turciei a obþinut deja rezultate importante în procesul de
pace. Acum, toate aceste realizãri
au fost pierdute. Riscãm sã ajungem într-o situaþie din care nu ne
mai putem întoarce dacã escaladarea violenþei va continua ºi se
poate ajunge la un rãzboi civil... a

subliniat eurodeputatului Victor
Boºtinaru.

„Solicitãm un acord de încetare
a focului imediat”

Europarlamentarul european a
mai spus cã UE are rãspunderea
ºi responsabilitatea prin instituþiile sale sã condamne, fãrã excepþie, toate faptele greºite ale
partenerilor noºtri, inclusiv Turcia. „Pentru cã sunt partenerii

noºtri pe termen lung, avem provocãri ºi valori comune, trebuie
sã cooperãm cu ei. Dar trebuie
sã împãrtãºim valorile ºi pe viitor, sã avem curajul sã discutãm
cu Turcia, sã solicitãm un acord
de încetare a focului imediat ºi
vizite oficiale la faþa locului, ceea
ce este deocamdatã interzis pentru occidentali” a conchis eurodeputatul Victor Boºtinaru în intervenþia sa.

“TRANSGAZ” S.A.
Cristina Vãrzaru se alãturã echipei
de la BCR Banca pentru Locuinþe va beneficia de un sprijin
financiar din partea UE

Cristina Vãrzaru se alãturã echipei
de la BCR Banca pentru Locuinþe (BCR
BpL) în poziþia de vicepreºedinte, în
urma autorizãrii sale de cãtre BNR.
Cristina Vãrzaru a absolvit Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale din cadrul Academiei
de Studii Economice ºi a obþinut o
Diploma Executive MBA la Vienna
University of Economics and Business. Colaborarea cu Grupul Erste a început în anul 2005, unde a
avut diverse responsabilitãþi fiind
implicatã în procesul de pregãtire
a intrãrii grupului pe piaþa bancarã
din România. De asemenea, a fãcut parte din colectivul care s-a
ocupat de due diligence fãcut de
Erste pentru achiziþia BCR iar ulterior s-a ocupat de programul de
integrare ºi dezvoltare BCR-Erste
ºi tranziþia care a urmat preluãrii
BCR de cãtre Grupul austriac. Din
anul 2007, s-a alãturat echipei BCR
preluând diverse responsabilitãþi în
domeniul administrãrii activelor ºi
pasivelor. Pentru o perioadã (2010
- 2011) a lucrat la subsidiara gru-

pului Erste din Serbia. În ultimii 5 ani a
ocupat poziþia de director executiv al Direcþiei administrarea
bilanþului din cadrul
BCR. De-a lungul
timpului, Cristina Vãrzaru a coordonat
zona de Back Office
în cadrul Volksbank
România iar cariera
în lumea bancarã ºia început-o în cadrul
ABN Amro Romania.

BCR BpL are un sold al depozitelor de peste 2,6 miliarde lei
Produsele BCR Banca pentru
Locuinþe nu sunt afectate de riscurile valutare ºi riscurile de creºtere a dobânzii, fiind acordate doar
în lei ºi cu dobândã fixã pe toata
perioada rambursãrii creditului.

Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. va beneficia de un sprijin
financiar din partea Uniunii Europene de pânã
la 179 de milioane de euro pentru construcþia
segmentului românesc al unui gazoduct ce va
conecta Bulgaria, România, Ungaria ºi Austria.

Astfel, clienþii ºtiu de la începutul
pânã la finalul perioadei de creditare care este valoarea ratei lunare. În plus, clienþii nu plãtesc comision la acordarea creditului, BCR
Banca pentru Locuinþe oferind numai produse cu 0 (zero) comision
de analizã a creditului, iar evaluarea imobilului adus în garanþie este
gratuitã; în plus, în cazul creditelor acordate în baza contractului
de economisire-creditare, clienþii
nu plãtesc comision de rambursare anticipatã, acesta fiind 0 (zero)
ºi pot beneficia ºi de asigurare de
viaþã, gratuitã.

BCR BpL are un sold al
depozitelor de peste 2,6 miliarde lei. În portofoliul BCR
Banca pentru Locuinþe existã
peste 389.000 de contracte de
economisire-creditare. Portofoliul de credite acordate de
BCR BpL a crescut cu 18%,
depãºind 179 milioane lei.

Aceastã conexiune este esenþialã deoarece va permite aprovizionarea pieþei europene cu gaze naturale, inclusiv gaz natural lichefiat (GNL), din regiunea caspicã.
Alte 14 proiecte de infrastructurã
energeticã din 12 state membre UE
’i Turcia vor beneficia de o finanþare totalã de aproximativ 38 de
milioane de euro în cadrul Mecanismului de interconectare a Europei.
„Vizãm acele regiuni din Europa care au cea mai mare nevoie de
astfel de proiecte. Datoritã acestor finanþãri vom putea asigura
aprovizionarea cu gaze naturale ºi
integrarea deplinã a pieþei energetice europene. Modernizarea reþelelor noastre energetice trebuie sã
continue, pentru conectarea tuturor þãrilor izolate la piaþa europeanã a energiei. Reþelele moderne de
energie sunt, de asemenea, cruciale

pentru utilizarea eficientã a resurselor noastre energetice ºi, prin
urmare, cheia pentru a ne atinge
obiectivele climatice...”, a subliniat Comisarul european pentru politici climatice ºi energie, Miguel
Arias Canete, într-un comunicat
remis de CE, reprezentanþa din
România.
Statele membre UE au aprobat
marþi, 19 ianuarie, propunerea Comisiei Europene de a investi 217
milioane de euro în 15 proiectele transeuropene din domeniul infrastructurii energetice. Aceste proiecte
au fost selectate în urma celui deal doilea apel pentru propuneri publicat în data de 30 iunie 2015. În
cadrul Mecanismului de interconectare a Europei au fost alocate
peste 5 miliarde de euro pentru
modernizarea infrastructurii energetice transeuropene în perioada
2014-2020.
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Luptã conjugatã împotriva drogurilor
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Craiova, structurã teritorialã a Agenþiei Naþionale Antidrog, ºi-a fãcut cunoscut, ieri,
bilanþul, pe anul 2015. La manifestare au participat
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi ai Prefecturii Craiova, pe lângã alþi emisari ai
instituþiilor reprezentative din judeþ.
CRPECA Craiova, instituþie condusã de
subcomisar Monica Iliescu, a avut douã
domenii mari de activitate: Reducerea ce-

rerii de droguri ºi Reducerea ofertei de droguri. În ceea ce priveºte prima parte,
CRPECA Craiova, prin structurile terito-

riale din judeþele componente, a desfãºurat, împreunã cu partenerii instituþionali ºi ONG-uri, mai multe programe,
având ca parteneri ºcolile, familiile, comunitãþile locale etc. Cea de-a doua secþiune a avut ca principal obiectiv identificarea ºi destructurarea reþelelor de trafic de substanþe halucinogene. La ºedinþa de bilanþ au participat ºi reprezentanþi
ai unor instituþii publice importante.

Sprijin din toate pãrþile

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este una dintre principalele instituþii partenere în activitatea de prevenire ºi anihilare a consumului de droguri. Prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspector
general al ISJ Dolj, a declarat: „Am avut
o colaborare foarte bunã cu Centrul de
Prevenire din Craiova. Au fost foarte
multe proiecte desfãºurate. Se ºtie cã
reprezintã o tentaþie, pentru tineri, consumul de droguri, iar noi ne dorim sã-i
facem pe aceºtia sã conºtientizeze riscurile la care se expun. Dacã elevii nu
pot rezolva singuri aceastã problemã, vor
fi introduºi în programe de consiliere ºi
supraveghere permanentã, gãsind la noi tot
sprijinul”. La rândul sãu, Simona Moise,
subprefectul judeþului Dolj, a precizat:
„Am punctat colaborarea instituþionalã ºi
vom acorda, în continuare, tot sprijinul

pentru diminuarea, dacã nu este posibilã
eradicarea consumului de droguri. Este
nevoie de astfel de proiecte ºi vom acorda
tot sprijinul. Este nevoie de o susþinere din
partea tuturor, inclusiv a societãþii civile”.
CRISTI PÃTRU.

Învãþãmântul, indiferent de grad, încurajeazã
educaþia în limbi moderne
Elevii doljeni sunt invitaþi sã participe la un Concurs judeþean de creaþie literarã într-o limbã modernã,
iar înscrierea celor interesaþi a început pe 15 ianuarie, termenul final
de depunere a dosarelor fiind 15 februarie. Este vorba despre prima
ediþie a competiþiei „Old Creations,
Concursul este destinat elevilor din ciclurile gimnazial ºi liceal,
care studiazã limbile de circulaþie
(englezã, francezã, spaniolã, germanã, italianã). Pentru gimnaziu,
elevii vor forma grupe de treicinci persoane ºi va trebui sã creeze (reinterpreteze) un basm întruna dintre limbile moderne studiate
la clasã, folosind un fond de 200250 de cuvinte în limba românã,
acelaºi numãr fiind necesar ºi în
limbajul strãin preferat. Lucrãrile

New Creators”, organizat de ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din
Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Asociaþia Românã a Profesorilor de Limbã
Francezã – Filiala Dolj, Universitatea din Craiova ºi Liceul Teologic Adventist din Craiova.

vor fi însoþite de un desen în acuarelã, format A3, care sã reflecte
ideile din basmul prezentat. Pentru „liceu”, numãrul minim de
cuvinte folosite creºte cu 100 ºi
creaþiile vor fi însoþite de o prezentare Power Point.

Socializare ºi competenþã

Scopul acestei acþiuni este promovarea ideilor de competiþie ºi
performanþã în rândul elevilor, accentul fiind pus pe munca în echi-

pã. Printre obiective se regãsesc:
stimularea gândirii creative a elevilor; dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi relaþionare, prin dobândirea unor informaþii corecte despre cultura naþionalã ºi cea universalã; identificarea ºi valorizarea
unor potenþiale talente în domeniul
creaþiei literare în limbile moderne
etc. „Acest concurs se adreseazã
elevilor care manifestã receptivitate ºi creativitate ºi doresc sã se
exprime într-o limbã de circulaþie

Craiovenii sunt aºteptaþi la „Hora Unirii”
Duminicã, 24 ianuarie, Ziua Unirii
Principatelor Unite va fi sãrbãtoritã, la
Craiova, cu fastul cuvenit. Începând cu
ora 12.00, în Piaþa „Alexandru Ioan
Cuza” vor avea loc manifestãri organizate de Instituþia Prefectului Dolj, în
colaborare cu Consiliul Judeþean Dolj,
Primãria Craiova ºi Garnizoana Craiova. Nu vor lipsi, pe lângã alocuþiunile
oficialitãþilor, depunerea de coroane la
monumentul lui Alexandru Ioan Cuza,
oficierea unei slujbe religioase, defilarea Gãrzii de Onoare ºi „Hora Unirii”.
CRISTI PÃTRU

internaþionalã, altfel decât în clasã, în acelaºi timp dând dovadã ºi
de spirit de echipã. Grupul-þintã
este reprezentant de elevii ciclurilor gimnazial ºi liceal, cei care prezintã interes pentru dobândirea
unor cunoºtinþe universale, iar so-

cializarea ºi stabilirea unor relaþii de
prietenie între participanþi reprezintã un alt aspect important”, a declarat prof. Adriana Sãlceanu,
inspector pentru Limbi romanice
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

„Mica Unire”, sãrbãtoritã de
locuitorii comunei Valea Stanciului
Duminicã, 24 ianuarie, se împlinesc 157
de ani de la Unirea Principatelor Române.
Cu acest prilej, locuitorii comunei Valea
Stanciului au pregãtit un program special.

Împreunã cu elevii ªcolii profesionale Valea Stanciului, aceºtia vor porni într-un marº
pe strãzile comunei. În jurul orei 9.00, cu
toþii vor juca tradiþionala horã a Unirii, chiar
în faþa Primãriei. Programul va fi completat de o serie de momente artistice organizate de profesorii ºcolii. 24 ianuarie marcheazã unul dintre cele mai importante evenimente din istoria poporului nostru, reprezentând primul pas cãtre înfãptuirea statului naþional unitar român.
RADU ILICEANU
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„Eroi
„Eroi de
de poveste”
poveste”,, oo poveste
poveste
cu
cu final
final fericit
fericit
Proiectul „Eroi de poveste”, implementat de Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere EconomicoSocialã Oltenia (ACCES Oltenia), în parteneriat cu
Asociaþia de Sprijin ºi Implicare Socialã (ASIS), a
ajuns la final ºi este, indiscutabil, o poveste de succes. Trãgând linie ºi contabilizând rezultatele obþinute, organizatorii au ajuns la concluzia cã iniþiativa
lor a depãºit toate aºteptãrile, numãrul de voluntari
implicaþi fiind unul dublu. Proiectul lasã în urmã ºi
o camerã de joacã minunatã, care a fost creatã pentru
copiii internaþi la Secþia de Chirurgie Pediatricã de
la Spitalul nr. 1. Odatã sudatã aceastã frumoasã familie între ONG-uri ºi voluntari, se promit proiecte la
fel de interesante ºi în 2016.
Proiectul a început în septembrie 2015 ºi a avut un final reuºit,
care va avea o continuitate ºi în
2016. Vestea bunã a fost adusã de
preºedintele ACCES Oltenia, Andeea Niþã, la conferinþa de închidere
la care au fost invitaþi sã participe
toþi partenerii.
„Am pornit de la o idee uºor
ingenioasã, nu am crezut cã o sã

tariatului pe termen lung. Câºtigul a fost al unui grup consistent
de tineri inimoºi care, la rândul
lor, vor avea capacitatea de a
motiva pe cei care urmeazã. Dacã
ei învaþã lecþia utilitãþii ce este recompensatã cu zâmbet, fericire
ºi mulþumire, cu siguranþã vor fi
niºte oameni care îºi vor redescoperi sentimentul de patriotism

prindã un contur aºa de mare, dar
iatã cã ea s-a materializat mai
mult decât ne-am fi aºteptat ºi a
deschis poarta cãtre un curcubeu
de idei. Anul acesta va fi o explozie în multe domenii, în educaþie, mediu, culturã. Proaspeþii
noºtri voluntari contaminaþi vor
avea ocazia sã transmitã ºtafeta
mai departe pentru cã, în urma
lor, vin alte generaþii de elevi pe
care trebuie sã îi modelãm ºi sã
putem sã susþinem cultura volun-

ºi vor rãmâne în aceastã þarã sã
facã niºte lucruri frumoase”, a
mãrturisit Andreea Niþã.

Un proiect care
a depãºit toate
aºteptãrile
Iniþial, proiectul „Eroi de poveste” era programat sã se implementeze la Spitalul nr. 1, dar
s-a extins ºi la Spitalul Filantropia ºi Boli Infecþioase, unde, pe

parcursul celor cinci luni, organizatorii ºi-au propus sã creascã
gradul de conºtientizare privind
importanþa existenþei asistenþei
sociale în spitale. Concret, organizatorii ºi-au propus sã implice
80 de voluntari (care, la final, au
ajuns la 227 de voluntari), sã creeze un spaþiu de joacã la Spitalul
nr. 1 ºi sã îmbunãtãþeascã relaþiile de familie prin seminarii de
parenting. Toate obiectivele au
fost atinse ºi depãºite cu mult.
„Pe chipul tuturor celor implicaþi s-au putut citi tot felul de sentimente ºi emoþii. Înaintea galei
voluntarilor, copiii ne povesteau cu
atâta fervoare ce i-a animat ºi ce
le-a plãcut în timpul voluntariatului. A fost ºi bucuria de a fi premiaþi. De fapt, pe toþi ne-a definit
acest cuvânt de ordine: bucuria.
A fost bucuria de a lucra împreunã, bucuria de a contribui ºi noi,
cu efortul nostru, la rezultatul
acesta, care s-a dovedit a fi mult
mai spectaculos decât ne-am fi aºteptat, a fost bucuria unui parteneriat frumos ºi roditor. Totul se
leagã într-o fundã mare, cãreia îi
pun eticheta «bucurie». Vreau sã
continuãm aceste proiecte ºi sã fiþi
convinºi de efortul sincer ºi inimos pe care l-am depus în cadrul
acestui proiect”, le-a spus voluntarilor Mihaela Pârvu, reprezentat
ASIS, partener în proiect.

Voluntarii doresc
sã se continue
aceastã iniþiativã
Voluntarii sunt elevi de la Colegiile „Fraþii Buzeºti”, „Carol I”,
„Elena Cuza” ºi Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova,
precum ºi studenþi de la Facultatea de ªtiinþe Sociale din cadrul
Universitãþii din Craiova. Toþi au
fost pregãtiþi dinainte de cformatori de specialitate, ºi ei implicaþi
în proiect, în domeniile Psihoterapie, Terapie prin joc ºi Asistenþã
Socialã în spital. Cu ajutorul cunoºtinþelor obþinute, voluntarii au
mers apoi în saloane ºi s-au jucat, câteva ore pe zi, cu copiii
internaþi. Dãruirea lor a contat
foarte mult, pentru cã au reuºit
sã aducã multe zâmbete pe chipurile micilor pacienþi. A fost re-

Proiectele frumoase
vin ºi în 2016

marcatã ºi deschiderea deosebitã a conducerii tuturor spitalelor
în care voluntarii au ajuns.
„Eu vreau sã devin medic ºi
m-a ajuns sã am ocazia de a vorbi
cu un pacient. ªi a fost minunat
sã lucrezi cu copiii, am discutat
ºi cu pãrinþii lor. Mi-a plãcut totul
ºi vreau sã continue acest proiect

ACCES Oltenia ºi partenerul
sãu, ASIS, au gândit proiecte la
fel de speciale ºi pentru 2016. Andreea Niþã, profesor la Facultatea
de ªtiinþe Sociale, a enumerat doar
câteva dintre iniþiativele cu care îi

pentru cã a fost foarte frumos”,
a mãrturisit, cu emoþie, voluntarul Luciana Fugaru, elevã la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”.
„La început nu am fost sigur
în ce o sã intru, îmi era puþin
teamã pentru cã, de aceastã
datã, trebuia sã interacþionez cu
copiii. Am descoperit cã îmi place foarte mult sã vin în mijlocul lor, sã fiu un copil ca ºi ei.
Uitam de mediul gri al spitalului
ºi ne concentram numai pe joc.
A fost minunat pentru mine ºi
vreau sã continui sã fac voluntariat”, a spus Radu Caºotã, elev
la acelaºi colegiu craiovean,
care a primit distincþia „Voluntarul anului” în cadrul Galei Voluntariatului.
„A fost o frumoasã surprizã
pentru mine sã constat cã existã
mulþi elevi dornici sã se implice
în acþiuni de voluntariat. Principalul câºtig este cã generaþia
care va urma, ºi mã refer la elevi,
este foarte implicatã în acþiuni
de voluntariat, iar acesta este un
lucru extraordinar de bun”, le-a
împãrtãºit convingerile lui, Mihai Nemoiu, student ºi voluntar
implicat în proiect.

vor provoca pe voluntari în acest
an, printre care plantarea de copaci ºi organizarea unui festival de
teatru.
„Nu uitãm nici vârstnicii, nici
copiii instituþionalizaþi, nici pe cei
abandonaþi. În aceeaºi mãsurã ne
intereseazã sã ºi plantãm copãceii
ºi ºtim cã agenþia de mediu este
dornicã sã îi vadã pe tinerii noºtri
voluntari, la început de primãvarã, cã sunt implicaþi în a reconstrui ceea ce s-a defriºat dupã
1989. Vom apela din nou la resursa inepuizabilã a liceelor ºi vom
gãsi acolo talente în actul artistic
ºi vom încerca sã construim un
festival de teatru. În cel mai scurt
timp revenim ºi cu cea de-a doua
ediþie a campaniei noastre «Pictãm pe chip speranþe», de data
aceasta o ediþie destinatã femeilor
aflate în suferinþe oncologice,
care, din pãcate, au descoperit
destul de târziu cancerul ºi care
au nevoie, în perioada lor de uºoarã recuperare, de sprijinul psihoterapeutului”, a mai spus Andreea
Niþã. Coordonatorii îºi propun ºi
ca proiecte deschise tinerilor sã-i
contamineze ºi pãrinþii ºi bunicii
cu dorinþa de a face bine.

sâmbãtã, 23 ianuarie 2016
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„Revolta Evei Braun” – spectacol-lecturã
la Teatrul Naþional din Craiova
Prima ediþie din 2016 a proiectului „Autorii sunt în
salã”, derulat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”,
aduce în faþa publicului craiovean spectacolul „Revolta Evei Braun”, de Bogdan Cristian-Drãgan, care semneazã ºi regia. Spectacolul va fi prezentat sâmbãtã, 23
ianuarie, de la ora 17.00, la Sala „Ion D. Sîrbu”, intra-

rea publicului fiind liberã. Din distribuþie fac parte Adrian Andone, Anca Dinu, Angel Rababoc, Raluca Pãun,
Eugen Titu, Geni Macsim, Gabriela Baciu, Valer Dellakeza, Iulia Colan, Cãtãlin Vieru, Petronela Zurba,
ªtefan Cepoi, Dragoº Mãceºanu ºi studenþii Andrei
Nedelea ºi Robert Iovan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Potrivit reprezentanþilor Naþionalului craiovean, spectacolul „Revolta Evei Braun”
«este o farsã tragicã, în care Napoleon Bonaparte are „ºansa” sã-l întâlneascã pe Adolf
Hitler, un bãrbat plictisit ºi aferat pentru care
viitorul nu mai reprezintã un secret. Chiar ºi
ceea a ce a fost cunoscut în istorie drept
atentatul la viaþa sa produs de contele von
Stauffenberg este deja o scenetã ratatã pentru Fuhrer, un om care nu-ºi ascunde nerãbdarea ºi superioritatea în timpul întâlnirii
istorice cu împãratul Franþei. Surprizele propuse de dramaturg continuã, cãci în piesã
apar ºi alte personaje istorice arhicunoscute, dacã nu ar fi decât sã-i numim pe Anne
Frank, Alfred Dreyffus sau pe faimosul Ursar de etnie romã!».
Bogdan-Cristian Drãgan (n. Bucureºti,
13 martie 1956) a absolvit iniþial Academia
de Studii Economice Bucureºti, Secþia Re-

laþii Economice Internaþionale (1980), iar
apoi Academia de Teatru ºi Film Bucureºti –
Regie film ºi TV (clasa Dan Piþa ºi Valeriu
Moisescu, 1993). Are studii postuniversitare de scenaristicã FEMIS (Franþa) ºi este
doctor în cinematografie ºi media al U.N.A.T.C. Bucureºti cu o lucrare despre videoartã (2002). Este conferenþiar univ. dr.
la catedra de Regie-film ºi TV a U.N.A.T.C.
Bucureºti ºi profesor asociat la Departamentul de Teatru din Craiova, regizor artistic la
TVR Craiova ºi TVR 3.
A fost cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul de Economie Naþionalã ºi la Departamentul de Reformã al Guvernului României. A publicat numeroase articole, a colaborat în reviste de specialitate. A susþinut
conferinþe ºi comunicãri ºtiinþifice la Dessau, Cairo, Paris pe teme de film, teatru ºi
videoartã. Bogdan-Cristian Drãgan este au-

tor a peste 100 de scurt metraje ºi filme pentru televiziune, dar ºi de lungmetraje premiate în þarã ºi în strãinãtate. La Teatrul Naþional din Craiova a
montat piesele „Domniºoara Iulia” de
August Strindberg, „Naºterea” de Constantin Voiculescu, „Ursul” ºi „Cântecul lebedei” de A.P. Cehov, „Valsul hazardului” de Victor Haim
„Autorii sunt în salã” este un proiect care a debutat la Naþionalul craiovean la finalul anului 2013, fiind menit
sã încurajeze dramaturgia contemporanã româneascã, din dorinþa de a sensibiliza regizorii aflaþi în cãutare de texte
valoroase, precum ºi de a atrage publicul
cãtre creaþia dramaticã autohtonã. Proiectul
este destinat prezentãrii unor texte din dramaturgia originalã româneascã a ultimilor ani.
Pânã în prezent, la Teatrul Naþional „Marin

Sorescu” au fost puse în scenã spectacole
din dramaturgia unor autori precum Cornel
Mihai Ungureanu, Daniel Bãnulescu, Valentin Nicolau, Cornel Udrea, Gheorghe Truþã,
Mircea M. Ionescu, Sergiu Vâlcu.

„Terenul de joacã” – expoziþie de fotografie a artistei Felicia Simion
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, în colaborare cu RFI România, organizeazã în perioada 25 ianuarie – 28
februarie, la Galeria de Artã „Aman”, expoziþia de fotografie
„Terenul de joacã” a artistei Felicia Simion. Expoziþia face parte
dintr-o serie de evenimente cu ocazia aniversãrii a 25 de ani de
Radio RFI în România. Craioveancã de origine, în prezent
studentã în capitalã, Felicia Simion se bucurã de aprecieri
inclusiv la nivel internaþional. „Fotografia e o artã provocatoare
– mã provoacã la trãit. Dacã n-ar fi… nu m-aº povesti. De ce
fotografie? Nu am nici cea mai vagã idee. Gândindu-mã, însã, cã
aº fi putut face orice altceva în locul ei, greu îmi e sã accept cã,
vreodatã, arta m-ar fi putut lãsa ºomerã de ea însãºi”, declarã
aceasta într-un interviu acordat unui post TV naþional.
„Pasiunea mea pentru artã a fost
acolo dintotdeauna. Oscilam între
muzicã, dans, desen, pentru ca toate drumurile sã ducã la fotografie.
Mi-a zâmbit la 13 ani, când am primit cel dintâi aparat foto, un Canon 400D. Nu ºtiu exact cum s-a
ivit iubirea asta nebunã pentru luminã, dar ºtiu cã nu mã mai puteam desprinde de micul declanºator”, mai povesteºte Felicia Simion în acelaºi interviu. A participat de atunci la numeroase concursuri, iar printre cele la care a
fost premiatã se numãrã Interna-

tional Photography Awards (IPA),
Paris Prix de la Photographie, Sony
World Photography Awards, Travel Photographer of the Year, The
Irish Times Photography Awards,
Moscow International Photo
Awards, PDN Faces.
Felicia Simion a participat cu lucrãrile sale la numeroase expoziþii
în grup: Festivalul „La Quatrieme
Image” (Paris); Espace Beaurepaire (Paris); Festivalul „Secvenþe”
(Ploieºti); Galeria „One Eyed Jacks”
(Brighton); Studio Marangoni (Florenþa); The Kiernan Gallery (Virgi-

nia); Royal Geographical Society
(Londra); Centrul Nauki Kopernik
(Varºovia); Cleveland State University (Ohio); The Center for Fine Art
Photography (Colorado); Galeria
1650 (Los Angeles); Somerset House (Londra). De asemenea, a deschis o expoziþie personalã, „In the
pursuit of light”, în 2014, la RK Burt
Gallery din Londra.

Despre expoziþia „Terenul de
joacã” s-ar putea spune cã înseamnã pentru Felicia Simion sfârºitul copilãriei ºi începutul maturitãþii. Personajul principal din fotografiile sale este Felix, veriºorul sãu,
care, la fel ca ºi ea ºi alte generaþii
de rude, îºi petrece copilãria întrun sat din România. „Am pãtruns
într-o lume nouã, evocând propria-

De 25 de ani, RFI România
difuzeazã 24 de ore din 24
programe, în românã ºi în
francezã, consacrate actualitãþii,
culturii ºi francofoniei. Cu o
echipã de 25 de persoane la
Bucureºti, doi jurnaliºti la Paris ºi
o reþea de corespondenþi în lume,
RFI România difuzeazã zilnic 13
ore de programe proprii în limba
românã, acordând o atenþie
specialã actualitãþii. Postul emite
în FM în România, la Bucureºti,
Cluj, Craiova ºi Iaºi, în curând la
Sibiu ºi Timiºoara, precum ºi în
capitala Republicii Moldova,
Chiºinãu. În semn de apreciere
pentru profesionalismul ºi
obiectivitatea programelor sale,
RFI România a fost decorat în
2015 cu Ordinul Meritul Cultural
în grad de Cavaler.
mi copilãrie, în care cerul era cel
mai frumos ecran. Satul mi-a oferit spaþiu de imaginaþie ºi cãutare;
în fiecare dimineaþã, lumina-hranã
a rãsãritului înghite teama-de-timpul-care-trece”, spune artista.

Seminarul Teologic din Craiova îºi va sãrbãtori ocrotitorul spiritual
Seminarul Teologic Liceal din Craiova îºi va sãrbãtori ocrotitorul spiritual luni, 25 ianuarie, în ziua de
prãznuire a Sfântului Grigorie Teologul. Cadrele didactice ºi elevii seminariºti ai acestui strãvechi aºezãmânt de spiritualitate ºi culturã teologicã au pregãtit
pentru ziua de hram un program special, dupã cum a
precizat Biroul de presã al Mitropoliei Olteniei.
Astfel, începând cu orele dimineþii, la paraclisul
Seminarului Teologic va fi oficiatã slujba Sfintei Liturghii de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, împreunã cu pãrinþii profesori ai
seminarului. Dupã Sfânta Liturghie va fi sãvârºitã ºi
o slujbã de Parastas pentru ctitorii, binefãcãtorii ºi
slujitorii acestui aºezãmânt de învãþãmânt teologic

care au plecat la Domnul. Dupã slujba religioasã, în
sala de festivitãþi a Seminarului va avea loc o serbare, în cadrul cãreia va fi evocatã viaþa ºi învãþãtura
Sfântului Grigorie Teologul prin expuneri, poezii ºi o
scenetã religioasã.
De asemenea, corul seminarului, dirijat de prof. Victor ªapcã, va susþine un concert de cântãri religioase
dedicate Sfântului Grigorie Teologul ºi cântece patriotice prilejuite de sãrbãtorirea Zilei Unirii Principatelor
Române din data de 24 ianuarie. În cadrul programului
festiv va fi lansat ºi numãrul 4 al revistei „Vocatio”,
revistã de culturã ºi spiritualitate ortodoxã a profesorilor ºi elevilor, editatã sub coordonarea pr. prof. Cristin
Alexandru Sperlea ºi prof. Maria Truºcã.
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Premierul Franþei: Starea de
urgenþã se va prelungi pânã
când statul nu va mai fi
ameninþat de ISIS
Starea de urgenþã de pe teritoriul Franþei va fi prelungitã “atât
cât va fi necesar”, a declarat, ieri,
premierul Manuel Valls, la Forumul Economic Mondial de la Davos. “Atât timp cât ameninþarea este
prezentã, trebuie sã ne folosim de
toate mijloacele”, a declarat el.
Premierul Franþei a precizat cã starea de urgenþã ar trebui sã rãmânã
în vigoare pânã când þara sa “va
reuºi sã scape de Daesh (n.r. denumirea în limba arabã a organizaþiei Stat Islamic). Pânã în prezent,
Executivul evoca doar “posibilitatea” prelungirii stãrii de urgenþã.
“În mod evident, nu trebuie eliminatã aceastã posbilitate în funcþie
de gravitatea ameninþãrii, ºi va trebui sã se acþioneze într-un mod
foarte responsabil”, declara Valls
în decembrie. Starea de urgenþã,
decretatã pe întreg teritoriul Franþei în urma atacurilor teroriste din
noaptea de 13 spre 14 noiembrie
care au avut loc la Paris, ar trebui
sã rãmânã în vigoare pânã pe data
de 26 februarie, în conformitate cu
termenele fixate în prezent de lege.

Putin îl acuzã pe Lenin cã a pus
o “bombã atomicã” sub Rusia

Preºedintele rus Vladimir Putin
îl acuzã pe liderul bolºevic Vladimir Lenin cã este autorul ideilor
care au condus la cãderea fostei
Uniuni Sovietice. În cadrul unei
reuniuni a Comisiei prezidenþiale
pentru ªtiinþã ºi Educaþie, unul dintre participanþi a citat, potrivit Interfax, un poem al lui Boris Pasternak despre influenþa gândirii liderului bolºevic în conducerea þãrii.
“Sã-þi laºi conducerea sã fie ghidatã de idei este corect, dar numai
atunci când acele idei conduc la
rezultatele corecte, nu ca în cazul
lui Vladimir Ilici”, i-a replicat Putin tãios. “Pânã la urmã aceastã
idee a condus la cãderea Uniunii
Sovietice”, a adãugat liderul de la
Kremlin. “Existau multe asemenea
idei, ca de exemplu sã le fie acordatã autonomie regiunilor ºi aºa
mai departe. Au pus o bombã nuclearã sub clãdirea pe care o numim Rusia, care mai târziu a explodat. Nu aveam nevoie de o revoluþie globalã”, a subliniat Putin. În
opinia ºefului statului rus, implozia fostei Uniuni Sovietice reprezintã “cea mai mare catastrofã geopoliticã din secolul al XX-lea”.

Alertã cu bombã într-un avion
care a decolat din Londra.
Aeronava a aterizat de urgenþã
în Suedia

Un avion al companiei Scandinavian Airlines care a decolat ieri
din Londra ºi se îndrepta spre
Stockholm a aterizat de urgenþã pe
aeroportul din oraºul Goteborg, la
est de capitala suedezã, dupã o
alertã cu bombã, iar cei 77 de pasageri au fost evacuaþi. !Avionul a
aterizat la ora localã 09.57 ºi se
aflã în aeroportul Landvetter
acum”, a declarat controlorul de
trafic aerian Lars Nilsson. La bordul avionul se aflau 72 de pasageri
ºi cinci membri ai echipajului. Toþi
au fost evacuaþi. Traficul din aeroportul Landvetter a fost întrerupt
temporar, potrivit unui responsabil
al aeroportului. Potrivit companiei
Scandinavian Airlines, avionul a
aterizat fãrã probleme.

ªTIRI
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Peste 22.000 de jihadiºti, uciºi
de Coaliþie începând din vara lui 2014
Atacurile coaliþiei conduse de
cãtre Statele Unite slãbesc în mod
clar gruparea Statul Islamic (SI) atât
în Irak, cât ºi în Siria, unde aproximativ 22.000 de jihadiºti au fost
uciºi în ultimul an ºi jumãtate, anunþã Parisul ºi Washingtonul. “Provocãm, în prezent, multe pagube Daech (acronimul arab al SI). Ei (jihadiºtii) au pierdut (...) 40% din
teritoriul pe care-l controleazã în
Irak, (reprezentând) 20-30% din
întregul teritoriu asupra cãruia deþin controlul”, a apreciat secretarul
de Stat american John Kerry în
marja Forumului Economic de la
Davos. Potrivit lui Kerry, Statul Islamic urmeazã sã fie “foarte grav afectat” în
Irak ºi în Siria pânã la sfârºitul anului. Deja
“existã un bilanþ prezentat de coaliþie (...). Acesta este de 22.000 de morþi de la începutul operaþiunilor”, a declarat ministrul francez al Apãrãrii Jean-Yves Le Drian, pentru postul France24. Potrivit coordonatorului UE în lupta împotriva terorismului Gilles de Kerchove, eºecurile înregistrate de SI în faþa coaliþiei ar putea
de altfel sã-i determine pe unii dintre liderii organizaþiei sã se instaleze în Libia, o þarã în care
“nu au loc atacuri aeriene ºi (nu existã) nici un
Guvern deplin funcþional”. Lansate în vara lui
2014, atacurile aeriene ale coaliþiei s-au intensificat dupã atacurile comise la Paris în noiembrie, soldate cu 130 de morþi, în special asupra
unor instalaþii de producþie petrolierã. Traficul
cu petrol este una dintre principalele surse de

vent pentru SI.De când au fost lansate atacurile, SI pare cã se aflã într-o “situaþie extrem de
fragilã”, în opinia lui Jean-Yves Le Drian. “Nu
a mai existat nicio ofensivã importantã a Daech
de ceva timp”, “mijloacele financiare (ale jihadiºtilor) încep, de asemenea, sã se termine”, a
notat el. “Intensificarea atacurilor contra Daech dau roade”, a apreciat, de asemnea, comandantul portavionului francez Charles de
Gaulle, contraamiralul ené-Jean Crignola, întro escalã la Abu Dhabi. Însã, a adãugat Jean-Yves
Le Drian, “este necesar sã rãmânem prudenþi”.
Jihadiºtii “au fost zdruncinaþi, diminuaþi de intervenþiile noastre, inclusiv în ceea ce priveºte
mijloacele grele de care dispun, dar sunt de asemenea obiºnuiþi cu noua situaþie”, a spus ministrul. “Ei se amestecã în mijlocul populaþiilor civile ºi se protejeazã în acest fel. Ei efectueazã ope-

raþiuni punctuale de rezistenþã icicolo”, a adãugat Le Drian. Campania aerianã a antrenat primele eºecuri ale SI la Kobane (Siria), Sinjar
ºi Ramadi (Irak). Însã organizaþia
continuã sã recruteze combatanþi.
Statul Islamic dispune, astfel, de
35.000 de jihadiºti - dintre care cel
puþin 12.000 sunt strãini -, potrivit
lui Le Drian. Iar organizaþia extremistã a lansat sâmbãtã o ofensivã
asupra oraºului Dier Ezzor (est), aflat
în continuare sub controlul Damascului. Pentru a fi înfrântã, “ritmul
intervenþiilor va fi accelerat”, a declarat preºedintele francez François
Hollande, dupã o reuniune la Paris a
miniºtrilor Apãrãrii din principalele ºapte þãri contributoare la coaliþia anti-SI. Strategia, reafirmatã cu ocazia acestei reuniuni, “implicã eliberarea
oraºelor Rakka, în Siria, ºi Mosul, în Irak, deoarece acolo se aflã centrele de comandã ale Statului islamic”, a subliniat ºeful statului francez.
François Hollande a notat cã, în cursul acestei
reuniuni a fost “reafirmatã” de asemenea “voinþa (...) de a ne oferi susþinerea forþelor arabe ºi
kurde care luptã împotriva Daech la sol”. Forþe
speciale americane sunt, de asemenea, prezente
în ambele þãri. Ele “oferã capacitãþi unice care
multiplicã” eficienþa militarã a coaliþiei, ºi-a exprimat satisfacþia secretarul american al Apãrãrii
Ashton Carter, într-un discurs susþinut la Paris.
Carter a îndemnat Turcia, cu aceastã ocazie, “sã
facã mai mult” în cadrul coaliþiei, în special printrun control mai bun la frontiera sa cu Siria.

Viktor Orban: Decizia Austriei de a limita
numãrul de imigranþi, o victorie a raþiunii
Viktor Orban, premierul Ungariei, susþine decizia Austriei de
a limita numãrul de imigranþi la
37.500, argumentând cã este “o
victorie a raþiunii”, în contextul
în care UE nu impune mãsuri
mai restrictive în privinþa imigranþilor care ajung în Europa.
“Gândirea dogmaticã a fost învinsã de realitate ºi raþiune”, a
declarat Orban într-un interviu
acordat ieri postului de radio
public Kossuth, referindu-se la

decizia Austriei de a limita numãrul de solicitanþi de azil la
37.500 anual pânã în 2019 pe
care a apreciat-o drept “o victorie a raþiunii”. Austria a anunþat
miercuri cã nu va mai primi decât 130.000 de imigranþi în urmãtorii patru ani, cu excepþia
celor 90.000 deja înregistraþi în
2015. El a argumentat cã Europa nu poate sã primeascã un val
imens de strãini fãrã sã impunã
restricþii sau controale în privin-

þa acestora. Poziþia Ungariei faþã
de acest subiect este cã nu ar
mai trebui primþi imigranþi în
Europa, a explicat premierul ungar. Indiferent de planurile pe
care le au imigranþii în vederea
descoperirii de noi rute în Europa, “este absolut sigur cã nu vor
trece prin Ungaria”, a precizat
Orban, adãugând cã au fost luate mãsuri pentru construirea unui
gard pe un segment al frontierei
cu România, dacã imigranþii vor

începe sã tranziteze România.
Premierul ungar a criticat din
nou politica promovatã de UE,
acuzând faptul cã statelor nu li
se oferã opþiunea de a gãsi soluþii proprii în vederea gestionãrii
crizei migraþiei. Lãsând statele
fãrã nicio putere de decizie în
aceastã crizã, fãrã a le oferi opþiuni alternative, UE va transforma þãrile în þinte vulnerabile,
grav afectate de criza migraþiei,
a insistat Orban.

Ucraina a amendat Gazprom cu 3,5 miliarde
de euro pentru monopol pe piaþa tranzitului gazelor
Autoritatea pentru concurenþã din
Ucraina a amendat grupul rus Gazprom
cu 85 de miliarde grivne (3,5 miliarde
dolari), pentru folosirea abuzivã a poziþiei de monopol pe piaþa ucraineanã a
tranzitului gazelor, a anunþat ieri ºeful
instituþiei, Iuri Terentiev, pe Facebook. Decizia autoritãþii ucrainene este cel
mai recent capital al unui conflict de
lungã duratã dintre cele douã þãri, care
a avut ca rezultat o scãdere accentuatã a livrãrilor ruseºti de gaze cãtre
Ucraina. “A fost luatã o decizie în legãturã cu abuzul de monopol pe piaþa
tranzitului de cãtre Gazprom. Amenda
este de 85 de miliarde de grivne”, a
scris Terentiev. Autoritatea pentru concurenþã nu a oferit detalii, iar reprezentanþii Gazprom nu au fost disponibili
pentru comentarii. Gazprom a anunþat

sãptãmâna trecutã cã Ucraina datoreazã
companiei 2,549 miliarde de dolari pentru gazele livrate în trimestrul al treilea
al anului trecut, iar banii ar trebui plãtiþi în termen de 10 zile. Suma include
banii datoraþi în cadrul clauzei “cumpãrã sau plãteºte”, din acordul de livrare a gazelor. Naftogaz a calificat
aceastã clauzã drept “ilegalã ºi nulã”.
Solicitarea Gazprom a venit dupã decizia Naftogaz de a impune o majorare
de 5% a tarifului de tranzit pentru exportul gazelor ruseºti în Europa. Uniunea Europeanã primeºte circa 40% din
importurile de gaze ruseºti prin intermediul Ucrainei. Disputa dintre Gazprom ºi Naftogaz a ajuns la curtea de
arbitraj de la Stockholm, pretenþiile
Gazprom din partea Ucrainei fiind în
prezent de 29,2 miliarde de dolari.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 28.01.2016, ora 14,00 la sediul consiliului judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe trimestrul I al anului 2016.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrul I al anului 2016.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale pe anul 2016 ºi estimãrile pe
anii 2017 – 2019.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale, finanþate de la bugetul de stat
prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe trimestrul I al anului 2016.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor din subordinea consiliului judeþean pe anul 2016 ºi estimarea pe anii 2017-2019.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, ªcolii Profesionale Speciale Craiova ºi Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Dolj pe anul 2016 ºi estimãrile pe anii 2017 – 2019.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al activitãþii autofinanþate pe anul 2016 ºi estimãrile pe anii 2017-2019
ale Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaþional Craiova pe anul 2016.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2016.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea structurii serviciilor ºi a tarifelor
pentru realizarea de venituri proprii în anul 2016 la Camera Agricolã Dolj.
11. Proiect de hotãrâre privind stabilirea preþurilor medii ale produselor
agricole ºi preþul mediu/tona de iarbã în vederea determinãrii veniturilor
obþinute din arendare, pe anul 2016.
12. Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 7.183 mii lei reprezentând plata contribuþiei pentru personalul neclerical angajat în unitãþile de
cult din judeþul Dolj, pe anul 2016.
13. Proiect de hotãrâre privind execuþia creditului intern pe anul 2015 ºi
bugetul de venituri ºi cheltuieli al creditului intern pe anul 2016.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de dezvoltare în anul 2015.
15. Proiect de hotãrâre privind repartizarea pe unitãþi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit ºi a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016
ºi estimãrile pe anii 2017-2019.
16. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilor privind drumurile judeþene
ºi comunale, pe unitãþi administrativ-teritoriale, pe anul 2016 ºi estimãrile
pe anii 2017-2019.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre
Consiliul Judeþean Dolj ºi Teatrul Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova pen-

tru organizarea celei de-a X-a ediþii a Festivalului Internaþional Shakespeare.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu al judeþului
Dolj, pe anul 2016 ºi estimãrile pe anii 2017-2019.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unor limite maxime lunare de
carburant pentru autovehiculele aparþinând Consiliului Judeþean Dolj ºi instituþiilor subordonate acestuia.
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba
în Adunarea Generalã luarea unor mãsuri.
21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. sã desemneze
un membru în consiliul de administraþie al societãþii ºi sã numeascã preºedintele consiliului de administraþie.
22. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Judeþului Dolj la
A.D.I. Oltenia pentru a vota în adunarea generalã aprobarea unor preþuri ºi tarife.
23. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Judeþului Dolj
în Adunarea Generalã a Asociaþilor A.D.I. Oltenia, pentru a vota în adunarea
generalã primirea de noi membri, modificarea Actului constitutiv ºi a Statutului A.D.I. Oltenia ºi modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apã ºi de Canalizare.
24. Proiect de hotãrâre privind constatarea încetãrii de drept a raportului
de muncã al doamnei Tapi Florentina Alexandra – director al Unitãþii Medico-Sociale Brabova.
25. Proiect de hotãrâre privind exercitarea cu caracter temporar a atribuþiilor de conducere a Unitãþii Medico – Sociale Brabova de cãtre doamna
Iovan Florentina.
26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii ºi
a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii regulamentului de
organizare ºi funcþionare pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
30. Proiect de hotãrâre privind vânzarea imobilului (dispensare medicale)
situat în municipiul Craiova, str. Vlad Þepeº nr.2A.
31. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea titularului contractului de concesiune nr.19/2005 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Judeþean Dolj.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului
general pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ 643D, DN 65C (Bulzeºti) – Prejoi – Înfrãþirea – Frãþila – lim. Jud. Vâlcea, km 8+000-16+000”.
33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Regulamentului pentru desfãºurarea serviciului de transport de persoane în regim de taxi în perimetrul
aeroportuar al Aeroportului Internaþional Craiova”.
34. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Craiova-Pieleºti (DN 65, km
10, S.C. Ciromat Servconstruct S.R.L. Craiova), Bojoiu-Lãcriþa-Pieleºti (DN
65, km 10, S.C. Ciromat Servconstruct S.R.L. Craiova).
35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a echipamentelor de curenþi slabi.
36. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al Judeþului
Dolj cu valoarea investiþiei realizatã în cadrul proiectului ”Centru Turistic
pentru Agrement ºi Sport”.
37. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare a Centrului Turistic
pentru Agrement ºi Sport la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
38. Informare privind Planul strategic pentru anul 2016 – Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Dolj ºi Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã.
39. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã
Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.
NR. 39
P R E ª E D I N T E,
ION PRIOTEASA

Emisã astãzi, 22.01.2016
Contrasemneazã,
SECRETAR,
GHEORGHE BARBÃRASÃ
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DISPOZIÞIA NR.377
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;
D I S P U N E:
Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 28.01.2016, ora 10,00 în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Poliþiei Locale a Municipiului Craiova,
pentru anul 2015.
2. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului
Craiova, dna. Lia-Olguþa Vasilescu, sã voteze ordinea de zi în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia.
3. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitãþi fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.44/2015.
4. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2016.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea, pentru anul 2016, a
numãrului de asistenþi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraþi cu contract de muncã pe raza municipiul Craiova.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de acþiuni sau de
lucrãri de interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiazã de ajutor social, pe anul 2016.
7. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei de valabilitate a
Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „THE EUROPEAN HOUSE”.
8. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a
Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi Adulþi cu Autism
din România - Filiala Craiova.
9. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei de valabilitate a
Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Tedy Bear” Craiova.
10. Proiect de hotãrâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. ºi dl. Claudiuªtefan Neagoe.
11. Proiect de hotãrâre privind desemnarea dlui. Durle Cosmin-Dumitru pentru a asigura conducerea S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.,
pânã la desemnarea administratorului statutar.
12. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.317/2015 referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de
administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe
pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.65099/2014 ºi nr.178043/2015.
14. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinþe proprietatea municipiului Craiova
sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de concesiune
având ca obiect terenul proprietatea publicã a municipiului Craiova, si-

tuat în str.Tabaci, nr. 2, în vederea construirii unei pieþe agro-alimentare.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preluãrii din exploatarea
S.C. ”Pieþe ºi Târguri Craiova” S.R.L., în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri.
17. Proiect de hotãrãre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unui teren aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova, administrat de Colegiul Tehnic „Costin D. Neniþescu”, situat în municipiul Craiova, str.Paºcani, nr.9.
18. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.261/2015 referitoare la închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive, situatã în str.Aeroportului, nr.23 ºi 25.
19. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi
Fondului Locativ Craiova.
20. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.
21. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea defalcãrii pe surse de
finanþare a cheltuielilor, respectiv a cofinanþãrii de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanþeazã de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiþii „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) Str. George Enescu ºi Str. Dacia ºi 2) Str. Deceneu ºi Str.
Bariera Vâlcii, ºi preluarea izvoarelor costiere Str. Pârâului - tronsonul: zona Cimitir Sineasca – str. George Enescu ”.
23. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.102/2015 referitoare la actualizarea devizelor generale pentru obiectivul de investiþii “Amenajare canal Corniþoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu ºi str.Dacia ºi 2)
str.Deceneu ºi str.Bariera Vâlcii ºi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Reabilitare str. Teilor”.
25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. Prelungirea Teilor”.
26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. Pescãruº”.
27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru
obiectivul de investiþie „Modernizare str. Constanþa”.
28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. Stejarului”.
29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. Dimitrie Cantemir”.
30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. dr.Victor Gomoiu”.
31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a
Documentaþiei de Avizare a lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul
de investiþie „Modernizare str. Mesteacãnului”.
32. Întrebãri ºi interpelãri.
Emisã azi 22.01.2016
PRIMAR,

PT. SECRETAR,

Lia-Olguþa VASILESCU

Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC

sâmbãtã, 23 ianuarie 2016

Anunþul tãu!
Municipiul Craiova prin Primar Lia
Olguta Vasilescu titular al proiectului
“Amenajare clãdiri pavilion pentru secþii
aferente spitalului Filantropia” anunþã
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Ageþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul
“Amenajare clãdiri pavilion pentru secþii
aferente spitalului Filantropia” propus
a fi amplasat în Municipiul Craiova, str.
Sãrarilor, nr. 28, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, judeþul Dolj, în zilele de lunijoi, între orele 08:00-16:30 ºi vineri între
orele 08:00-14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 27.01.2016.

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.

publicitate
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
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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

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
Casã mare boiereascã
 Întocmire plan de intervenþie
cu toate utilitãþile super Managementul Mediului
îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi 7000 mp. Telefon:
0760/678.231.
0742/ 450.724.
Vând casã boiereascã
CERERI SERVICIU Amaradiei 2 camere de- mare - central, pretaIonescu Nicolae doresc comandate etaj 1. Tele- bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
sã fiu angajat la un pa- fon: 0763/857.756.
tron cu maºina proprie, Vând apartament 2 ca- 219.483.
marca Espero. Telefon: mere decomandate, miTERENURI
crocentralã, coloanã apã VÂND teren împrejmuit
0760/084.961.
separat, etaj 4/10 - CiuPRESTÃRI SERVICII percã. Telefon: 0746/ zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
Execut masaj la domi- 660.001.
0729/170.160.
ciliu Telefon: 0251/ 3 - 4 CAMERE
446.535; 0760/071.644. Vând apartament 4 ca- Vând terenuri locuri
Filmãri foto video de ca- mere, bilateral, ultra- casã la ªoseaua Naþilitate superioarã la pre- central. Telefon: 0721/ onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
þuri avantajoase. Tele- 290.286.
convenabil. Telefon:
fon: 0766/359.513.
Vând apartament 3 caTapiþer la domiciliu. Te- mere decomandate 0764/214.269
lefon: 0768/623.964; Brazdã parter. Telefon: Vând teren 1000 m Cârcea 10.000 Euro. Tele0351/416.198.
0762/280.739.
fon: 0752/641.487.
CASE
VÂNZÃRI
Vând 5000 m gara PieVând
sau
schimb
cu
o
GARSONIERE
leºti, 20.000 Euro ºi
camerã
cãmin
Craiova,
parcelat. Telefon. 0752/
Vând garsonierã în Bucasã
locuibilã
comuna
cureºti (zona Dristor).
641.487.
Periºor
+
dependinþe,
Telefon: 0724/167.883
apã curentã, canalizare Vând 400 ºi 1500 mp
CAMERE CÃMIN la poartã, teren 5500 Bãile Govora, toate utiVând camerã cãmin mp, livadã cu pruni, vie. litãþile, împrejmuit, asstr. Putnei. Telefon: Telefon: 0765/291.623. falt, lângã pãdure. Te0768/437.838; 0763/ Vând casã nouã Bordei lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
506.962.
cu 700 m teren vie, pomi
Vând pãdure Borãscu APARTAMENTE sau schimb cu apartament + diferenþa. Tele- Gorj. Telefon: 0723/
2 CAMERE
693.646.
2 camere semideco- fon: 0752/641.487.
AUTO
mandat Valea Roºie. Vând vilã în zona Ford.
Telefon: 0251/361.626. Preþ negociabil. Telefon:
ROMÂNEªTI
Vând apartament 2 ca- 0251/418.864.
Vând Logan culoare romere- Sinaia, etaj 1, VÂND urgent casã Ca- ºie, fabricaþie 2008,
îmbunãtãþit. Telefon: targiu, 45.000 Euro. Te- 40.000 km parcurºi. Telefon: 0722/297.009.
0722/963.871
lefon: 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
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, superîntreþinutã, toate
consumabilele schimbate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO; - An fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior recaro; Pret 2700 Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.

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.
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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.
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 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 hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
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.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
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Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
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.

ÎNCHIRIERI OFERTE

COMEMORÃRI

Trecãtori prin aceastã
lume, ne naºtem, trãim
ºi plecãm sub privirile
neputincioase ale celor
din jur. Aºa a plecat de
lângã noi, în urmã cu 7
ani dragul nostru tatã,
soþ, ºi bunic, col. (r)
TOMA ION din Goieºti,

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Telefon: 0351/433.875
Inchiriez camerã cãmin
mobilatã ( Confecþii). Telefon: 0767/ 305.817.

SPAÞII COMERCIALE

Închiriez Restaurant 50 lãsând în urma sa mullocuri (Piaþa Gãrii). Tele- te amintiri, lacrimi ºi durere. Pentru dragostea,
fon: 0744/629.775.
grija ºi bunãtatea sufleMATRIMONIALE tului sãu de neînlocuit
Domn serios cu locuinþã îi datorãm eterna noaslângã Craiova caut trã iubire ºi recunoºtindoamnã serioasã pentru þã. Lacrimi ºi flori pe
prietenie, cãsãtorie. Te- mormânt! Familia!
Familia îndureratã
lefon: 0763/722.683.
anunþã cu tristeþe treDIVERSE
cerea unui an de la pleSingura argintãrie din carea dintre noi a draCraiova, situatã în Valea- gului nostru MARIUS
Vlãicii (vis-a-vis de Elec- BABOª. Îi vom pãstra
trica) unde gãsiþi bijuterii amintirea ºi ne vom ruga
lucrate manual, cu argint pentru odihna sa. Dumla schimb ºi manopera/ nezeu sã-i lumineze caobiect. Telefon: 0351/ lea ºi sã-l odihneascã în
rândul celor drepþi!
423.493.

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 - IzANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
vor, cripte suprapuse, lu TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
crare marmurã. Telefon:  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
0722/456.609.
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
S.R.L.
Cãtre S.C.
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Subsemnatul.................................................................................
Vând cãruþ sport copii, Domiciliat în ............................................................................
maºinã de spãlat Alba Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
Lux, barcã artizanalã, vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
camerã auto. Telefon: la rubrica ...................................... la data de ....................
0351/181.202; 0773/ asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
priori ºi cãrãmidã din de- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
molãri. Telefon: 0722/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
943.220.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cort 4 persoane, douã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
compartimente ºi veran- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dã, douã aragaze voiaj, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/ sâmbãtã, 23 ianurie 2016
Semnãtura:..........................................
410.383.
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Echipele de volei reiau ciocnirile din campionat
Dupã mai bine de o lunã
de repaus, astãzi revin în
actualitate Campionatule
Naþionale de volei.
Lideri neînvinºi la capãtul
primei pãrþi a Diviziei A1,
bãieþii lui Dan Pascu vor
începe returul, în deplasare,
cu Dinamo, o umbrã a
formaþiei care sezonul trecut
disputa semifinalele întrecerii (cedând în finala micã
chiar în faþa SCM-ului).
Despre meci, unul transmis în direct de Digi Sport
2, astãzi, de la ora 16:00,
tehncianul craiovean a spus:
“Dupã o perioadã de pauzã
ºi de reluare a pregãtirilor
jucãm prima etapã la
Dinamo. Din pãcate, nu am
putut susþine nici un joc
amical pentru cã nu au fost
echipe disponibile, pentru
cã s-a disputat primul tur al
Cupei României, iar noi nu
am participat în aceastã
fazã. Ca de obicei, ne
aºteaptã un meci greu. Pe
Dinamo am bãtut-o greu la
Craiova, scor 3-2. Sunt
convins cã jucãtorii de la

Dinamo îºi vor vinde scump
pielea, vor face tot posibilul
sã câºtige, dar mergem
încrezãtori în forþele proprii. Trebuie sã ne respectãm
blazonul ºi sã facem tot
posibilul sã ne impunem.”
În aceastã pauzã competiþionalã, formaþia craioveanã a
parafat douã transferuri, este
vorba despre brazilianul Praja
Mendonca Filho Kleist, venit
de la o echipã din Cipru, ºi
despre Filip Tudor, revenit în
Bãnie dupã un an ºi jumãtate,
perioadã în care a activat la
Banatul Caransebeº.
Trecând la echipa femininã, aceasta evolueazã tot
astãzi, de la 18:00, pe terenul
Medicinii Tg. Mureº. ªi aici
s-au miºcat lucrurile, la nivel
de achiziþii, în Bãnie ajungând trei jucãtore: Carmen
Andreea Mateaº (24 de ani) –
împrumutatã de la campioana
CS Volei Alba Blaj, Andreea
Ecaterina Smultea (26 de
ani) – care revine la echipã
dupã ce în varã alesese sã se
retragã temporar din activitate ºi Mihaela Truþã (40 de

ani) – aflatã cel mai recent la
ªtiinþa Bacãu. În schimb,
gruparea olteanã a împrumutat-o pe Ioana Vodã la CS
”U” Cluj.
“Avem un start de retur
foarte dificil, în condiþiile în
care avem trei schimbãri în
lot ºi în care vom întâlni în
rundele viitoare pe CSM
Bucureºti ºi ªtiinþa Bacãu.
Mergem la Târgu Mureº sã
facem un meci bun, în care
sã punem accentul pe jocul
de echipã”, a declarat
antrenorul Alexandru Cosma.
În tur, Medicina a câºtigat
cu 3-0 la Craiova.

DIVIZIA A1 (M)

DIVIZIA A1 (F)

Etapa a 12-a: CS Dinamo Bucureºti – SCM U Craiova
(astãzi, 16:00, Digi Sport 2), VCM PLS Piatra Neamþ – LMV
Tricolorul Ploieºti, AS Volei Club Caransebeº – CS “U”
Cluj, CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare, CVM
Tomis Constanþa – CS Unirea Dej (toate, de asemenea azi),
CS Arcada Galaþi – ACS Volei Municipal Zalãu (mâine).
1. CRAIOVA
29
7. Constanþa
15
2. Zalãu
25
8. Dej
12
3. Baia Mare
24
9. CSM Buc.
11
4. Galaþi
24
10. U Cluj
10
5. Caransebeº
21
11. Dinamo
7
6. Ploieºti
19
12. Piatra N.
1

Etapa a 12-a: CSU Medicina Tg. Mureº – SCM U
Craiova (astãzi, 18:00, netelevizat), CS “U” Cluj – CS Rapid Bucureºti, CS Volei Alba Blaj – CS Dinamo Bucureºti,
CSM Târgoviºte – ACS Penicilina Iaºi, CS ªtiinþa Bacãu
– CSM Lugoj, CSM Bucureºti – VC Unic LPS Piatra Neamþ
(toate, de asemenea azi).
1. Alba Blaj
32
7. Piatra N.
14
2. CSM Buc.
28
8. Lugoj
14
3. Târgoviºte
27
9. Iaºi
11
4. Dinamo
24
10. CRAIOVA
9
5. Tg. Mureº
19
11. U Cluj
3
6. Bacãu
17
12. Rapid
0

Mergea ºi Bopanna, în optimi
la Australian Open
În contextul în care România ºi-a pierdut toate cele
cinci reprezentante de pe tabloul de simplu de la Australian Open, atenþia iubitorilor tenisului se îndreaptã
spre întrecerea de dublu masculin, acolo unde, ieri, perechea Florin Mergea/Rohan Bopanna (favorþiþi 4) a
acces în faza optimilor de finalã, dupã o victorie scurtã,
scor 6-3, 6-2, cu cehii Lukas Dlouhy ºi Jiri Vesely. În faza
urmãtoare, cel mai probabil la primele ore ale zilei de
mâine, tandemul româno-indian va juca împotriva cuplului format din filipinezul Treat Huey ºi belarusul Max
Mirnyi, cap de serie numãrul 14. Cei doi au trecut în
turul secund de brazilienii Thomaz Bellucci ºi Marcelo
Demoliner cu 5-7, 7-6 (2), 6-4.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (POLONIA)

Azi noapte, cealaltã pereche în
care este implicat un român, Horia
Tecãu ºi Hean-Julien Rojer (Olanda) a jucat în compania cuplului germano-austriac, Benjamin Becker/Dominic Thiem. Tecãu a luat startul azi noapte ºi în competiþia de dublu mixt, alãturi de americanca
Coco Coco Vandeweghe. S-a întâmplat contra perechii
Lucie Hradecka/Marcin Matkowski (Cehia/Polonia), cap
de serie numãrul 6. În fine, singura noastrã compatrioatã
rãmasã pe tabloul de dublu feminin, Raluca Olaru, a jucat
tot azi noapte. În complicitate cu Ysaline Bonaventure
(Belgia), le-au avut ca oponente pe rusoiacele Anastasia
Pavlyuchenkova ºi Elena Vesina (cap de serie 5).

Grupa I principalã – rezultate
consemnate joi
Franþa – Belarus 34-23 (20-5),
Macedonia – Croaþia 24-34 (13-17).
Clasament: 1. Croaþia 4p (3j),
2. Franþa 4p (3j), 3. Polonia 4p (2j),
4. Norvegia 4p (2j), 5. Macedonia
0p (3j), 6. Belarus 0p (3j).
Astãzi: Franþa – Croaþia (19:15,
TVR 3), Polonia – Norvegia.

Grupa II principalã – asearã
dupã închiderea ediþiei
Germania (2p) – Ungaria (0p),
Suedia (0p) – Rusia (2p). Din grupã mai fac parte Danemarca ºi Spania, ambele cu câte 4 puncte.
Etapa viitoare – duminicã:
Germania – Rusia (19:15, TVR
2), Spania – Danemarca (21:30,
TVR 3).

În faza urmãtoare, a semifinalelor, aveanseazã primele douã clasate.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Toulouse – Saracens / 17:00, 19:15 – FOTBAL Spania
– La Liga: Malaga – Barcelona, Espanyol – Villarreal / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Empoli – Milan.
DIGI SPORT 2
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Alba Blaj –
Dinamo / 16:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Dinamo – SCM U Craiova / 18:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Paris SG – Angers / 20:30 – FOTBAL
Portugalia – Liga Sagres: Benfica – Arouca / 23:05
– FOTBAL Spania – La Liga: Rayo – Celta.
DIGI SPORT 3
17:30, 19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Energia Tg. Jiu – Atlassib Sibiu, Steaua –
BC Mureº / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Granada – Getafe.
DIGI SPORT 4
17:15 – RUGBY – Champions Cup: Bath –
Toulon / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Frosinone – Atalanta / 21:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Nice – Lorient.
DOLCE SPORT 1
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga
– Barcelona / 19:30 – FOTBAL Anglia – Premier League: West Ham – Man. City / 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Rayo – Celta.
* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dolce
Sport nu fãcuse public ºi programul celorlalte

trei canale.
EUROSPORT 1
8:00, 11:45 – TENIS – Australian Open: ziua
a 6-a / 12:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la Kitzbühel, în Austria / 14:45, 17:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Norwich –
Liverpool, Man. United – Southampton / 22:00
– CICLISM – Seria Revolution (velodrom), la
Manchester, în Regatul Unit / 2:00 – TENIS –
Australian Open: ziua a 7-a.
EUROSPORT 2
10:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 6-a
/ 11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la
Cortina d’Ampezzo, în Italia / 12:45 – TENIS –
Australian Open: ziua a 6-a / 14:15 – SCHI
FOND (F) – CM, la Nove Mesto, în Cehia /
15:00 – COMBINATA NORDICÃ – CM, în Franþa / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Hoffenheim – Leverkusen, Monchengladbach – Dortmund / 2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 7-a.
TVR 2
18:45 – POLO – Campionatul European,
la Belgrad, în Serbia, finala: Serbia – Muntenegru.
TVR 3
19:15 – HANDBAL (M) – Campionatul European, în Polonia: Franþa – Croaþia.
LOOK TV
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Toulouse – Saracens / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Mechelen – Genk.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
SCM Craiova – HCM Rm. Vâlcea / 13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao – Eibar / 15:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Toulouse / 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Atl. Madrid – Sevilla, Deportivo – Valencia, Betis – Real Madrid.
DIGI SPORT 2
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fiorentina – Torino, Sampdoria – Napoli / 18:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Reims – St. Etienne
/ 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Ploieºti – HC Zalãu / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Juventus – Roma.
DIGI SPORT 3
13:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: Arcada
Galaþi – Municipal Zalãu / 16:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: Inter – Carpi / 18:00, 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: SCM U Craiova – Dinamo, BCM-U Piteºti – CSM Oradea
/ 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon –
Marseille.
DIGI SPORT 4
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Anderlecht – Charleroi / 17:30 – FOTBAL ÎN SALÃ
– Liga I: CS United Galaþi – KSE Tg. Secuiesc /
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Standard Liege – Gent.
DOLCE SPORT 1
13:00, 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania

– La Liga: Bilbao – Eibar, Atl. Madrid – Sevilla,
Deportivo – Valencia, Betis – Real Madrid /
1:45 – FOTBAL AMERICAN – NFL.
* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dolce
Sport nu fãcuse public ºi programul celorlalte
trei canale.
EUROSPORT 1
8:00, 11:45 – TENIS – Australian Open: ziua
a 7-a / 15:30 – BIATLON (M) – Cupa Mondialã,
la Antholz, în Italia / 18:00 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Arsenal – Chelsea / 2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 8-a.
EUROSPORT 2
10:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 7-a
/ 11:30, 13:00 – SCHI FOND (F, M) – Cupa
Mondialã, la Nove Mesto, în Cehia / 14:30 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Kitzbühel, în Austria
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Frankfurt – Wolfsburg, Schalke – Werder
Bremen / 23:00 – SCHI ACROBATIC – CM FIS,
la Mammoth, în Statele Unite / 2:00 – TENIS –
Australian Open: ziua a 8-a.
TVR 2
19:15 – HANDBAL (M) – Campionatul European, în Polonia: Germania – Rusia.
TVR 3
21:30 – HANDBAL (M) – Campionatul European, în Polonia: Spania – Danemarca.
LOOK TV
15:30, 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Anderlecht – Charleroi, Standard Liege – Gent.
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Baschetbaliºtii
Baschetbaliºtii se
se concentreazã
concentreazã
pe
pe derby
derby ºi
ºi viseazã
viseazã la
la titlu
titlu
SCM Universitatea Craiova întâlneºte
duminicã, de la ora 18, pe Dinamo Bucureºti,
în Sala Polivalentã
play-off. Fundaºul transferat recent de
la „U” BT Cluj Napoca, Darius Hargrove, este încântat de ceea ce a gãsit la
Craiova ºi se gândeºte chiar cã echipa
se poate implica în lupta pentru titlu.
Hargrove a avut evoluþii excelente în
cele douã partide jucate pentru SCMU
Craiova ºi promite un spectacol deosebit ºi duminicã, el ºi coechipierii sãi fiind avizaþi în privinþa rivalitãþii dintre
Craiova ºi Dinamo. „M-am integrat bine
la Craiova ºi sunt mulþumit
evoluþiile mele, deoarece
Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet de
joc pe o poziþie care îmi convine. Am plecat de la Cluj,
1. Municipal Oradea
27p
11
5
fiindcã antrenorul îmi rezer2. „U” BT Cluj
27p
11
5
vase un alt rol, cu care eram
3. BC Tg. Mureº
27p
11
5
mai puþin obiºnuit ºi nu
4. Atlassib Sibiu
26p
10
6
aveam randamentul scontat.
5. SCMU Craiova
26p
10
6
Am gãsit o echipã bunã la
6. Dinamo Bucureºti
25p
9
7
Craiova, cu unii dintre jucã7. Energia Tg. Jiu
25p
8
9
tori, printre care ºi Burlacu,
8. Steaua Bucureºti
24p
9
6
am fost coechipier în trecut
9. Phoenix Galaþi
22p
6
10
ºi mã înþeleg bine. Obiecti10. BCMU Piteºti
20p
7
9
vul echipei este sã intrãm în
11. BC Timiºoara
18p
2
14
play-off, dar eu cred cã ne
12.Gaz Metan Mediaº
18p
2
14
putem bate chiar la titlu, fiindcã nu este o diferenþã
BCMU Piteºti este penalizatã de 3 puncte.
mare de valoare între echipe

Cel mai important meci al sezonului
de salã pentru fanii craioveni este programat duminicã, de la ora 18, când
SCMU Craiova întâlneºte pe Dinamo Bucureºti. Suporterii sunt invitaþi sã vinã
îmbrãcaþi în alb-albastru cu ocazia acestui derby, înaineta cãruia este programatã
ºi o prezentare a cluburilor de baschet
din Bãnie. Pe lângã orgoliile puse în joc,
partida este extrem de importantã pentru configuraþia ierarhiei ºi lupta pentru

ºi asta se observã ºi în clasament. Am
înþeles cã meciul cu Dinamo cã este important pentru suporteri ºi ne dorim
foarte mult sã-l câºtigãm, sperãm sã
avem parte de o atmosferã specialã” a
spus Darius Hargrove.
În tur, Dinamo s-a impus la 12 puncte, dupã ce alb-albaºtrii au avut avantaj
de 11 puncte la pauza mare, astfel încât
meciul retur reprezintã ºi un prilej de re-

vanºã pentru gruparea din Bãnie. Va fi
prima apariþie a dinamoviºtilor în Sala
Polivalentã, confruntãrile anterioare disputându-se în sala din Valea Vlãicii. La
ultima dintre ele, în sezonul 2012-2013,
desfãºuratã cu o lunã înaintea inaugurãrii noii Sãli Polivalente, Craiova s-a impus la scor, la finalul acelei stagiuni dinamoviºtii retrogradând. Preþul biletelor
la meciul de duminicã este de 5 lei.

Derby de Oltenia la handbal
Dupã douã înfrângeri consecutive în depalsare, una care a eliminat-o din Cupa Cupelor
ºi cealaltã în faþa Zalãului, echipa femininã de
handbal SCM Craiova revine în Sala Polivalentã pentru derby-ul Olteniei, cu HCM Rm.
Vâlcea, programat duminicã, de la ora 11.
Antrenoarea Simona Gogârlã nu-ºi face griji în
privinþa îndeplinirii obiectivelor, fiind preocupatã doar de recuperea fizicã ºi psihicã a
jucãtoarelor, dupã cele douã eºecuri în douã
deplasãri lungi, în Slovenia ºi la Zalãu. „Va fi
un meci foarte greu cu Vâlcea, fiindcã venim
dupã o perioadã aglomeratã, în care s-a
acumulat obosealã fizicã ºi psihicã. Trebuie sã

Antrenorul principal a identificat problemele alb-albaºtrilor

Naicu: „Greºim pe construcþie ºi ratãm mult”
La finalul primului stagiul de
pregãtire din Antalya, antrenorul
principal al Universitãþii Craiova,
Victor Naicu, a tras concluziile
acestei perioade. „Pregãtirea a
descurs normal, ne-am atins obiectivele, a fost un stagiu reuºit,
cu condiþii foarte bune de pregãtire ºi sperãm sã ne ajute aceste
acumulãri în restul sezonului.
Sunt multe plusuri, dar ºi minusuri. La plusuri aº trece faptul cã
echipa încearcã sã aibã o posesie prelungitã, în mãsura în care
adversarul ne permite, dar este
loc ºi de mai bine. Juãctorii trebuie sã-ºi creeze niºte automatisme ºi vom pune accent pe acest

lucru. Încercãm sã avem un joc
mai elaborat” a spus Naicu.
Tehnicianul a vorbit ºi despre
amicalul cu Austria Viena, dar ºi
despre ceea ce urmeazã pentru
alb-albaºtri: „Austria Viena este
o echipã bunã, care se aflã înaintea noastrã cu pregãtirea. Am
fãcut niºte greºeli pe construcþie ºi adversarii au fost pragmatici, au speculat aceste greºeli.
Am ratat patru ocazii în posturã
de singur cu portarul advers, din
pãcate nu am fost concentraþi la
finalizare. Sperãm sã fim în campionat. Am ratat mult, iar în
campionat probabil nu vom mai
avea atâtea ocazii. Va fi o situa-

þie puþin delicatã pentru noi în
perioada urmãtoare, deoarece
nu-i vom avea pe Vãtãjelu, Mateiu ºi Ivan în urmãtoarea perioadã ºi ne bazam pe ei pentru
a exersa automatismele de joc.
Ne bucurãm totuºi pentru ei,
sperãm sã prindã ºi lotul pentru
Euro, ceea ce le dorim ºi altor
jucãtori din lotul nostru” a spus
Naicu.
Alb-albaºtrii s-au întors în
þarã pentru acest week-end, iar
la începutul sãptãmânii viitoare
vor reveni în Antalya, pentru al
doilea stagiu de pregãtire, în
care vor mai juca patru meciuri
amicale.

avem o evoluþie constantã ºi ambiþie ca sã ne
putem impune. Mi-a plãcut evoluþia echipei
anul acesta, în special pe faza de apãrare. Nu
ne mai gândim la eliminarea din Cupa Cupelor,
considerãm cã am ieºit cu capul sus din
aceastã competiþie, acum ne concentrãm pe
meciurile din campionat. Cred cã vom fi în
grafic la finalul sezonului” a spus Gogârlã.
Antrenoarea a rãmas profund marcatã de
arbitrajul potrivnic de care echipa sa a avut
parte la Zalãu: „Mã aºteptam sã fie un arbitraj
pãrtinitor, cam 15-20 la sutã pentru gazde,
însã nu chiar aºa. Nu am mai vãzut aºa ceva
în cariera mea”.

