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La Craiova, „Hora Unirii” este
tot timpul în conºtiinþa oamenilor

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Doctorii ne spun sã consumãm multe legume, dar,
Popescule, eu nu vreau sajung legumã.

Când Craiova era
vechea capitalã
a VValahiei
alahiei Mici
În structura administrativã
a þãrii, strãvechea cetate a
Bãniei conta literalmente pe
la 1858, adicã la mijlocul secolului al XIX-lea. O atestã ºi
Louis Beclard, consulul Franþei la Bucureºti (Acte ºi documente relative la renaºterea
României, vol. IX, 1898 p. 58),
care evalua la circa 25.000 de
locuitori populaþia Craiovei,
cam cât avea ºi Ploieºtiul, cãruia îi atribuia, fãrã argumente concrete, un plus de prosperitate, prin activitatea comercialã mai consistentã.
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În lipsa cadastrului general agricol,
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Ziua de 24 ianuarie a
fost, ieri, sãrbãtoritã cum
se cuvine la Craiova. Pe un
ger pãtrunzãtor, în Piaþa
„Alexandru Ioan Cuza” câteva sute de persoane au þinut sã participe la ceremonialul organizat în cinstea
„Micii Uniri”, act care, în
1859, a pus bazele fãuririi
Statului Român modern ºi
care a condus, 59 de ani mai
târziu, la Marea Unire. Cetatea Bãniei a fost în primele rânduri ale Unirii
Principatelor Române,
analele istorice stând mãrturie, iar faptele înaintaºilor sunt, an de an, omagiate cu fast deosebit. Nu au
lipsit, la manifestãrile de
ieri, alocuþiunile oficialitãþilor, care au mers pe ideea de apartenenþã la spaþiul european modern, ºi
depunerile de coroane ºi
jerbe de flori
la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
culturã / 8

APIA se confruntã cu
situaþia suprapunerilor
de teren rezultate
la controlul
prin teledetecþie

Primãria Craiova
schimbã
conducerea
SC Pieþe ºi Târguri

Una dintre principalele nereguli pe
care echipele de control ale APIA le
constatã la verificãrile prin teledetecþie este suprapunerea terenurilor declarate. Cum, de anul trecut, fermierii
au fost obligaþi sã declare ºi sã identifice fãrã echivoc suprafeþele pe care
le lucreazã – cu o toleranþã de amplasare, aferentã unei zone tampon calculatã în aplicaþia electronicã GIS, de
0,75 metri, acum cazurile de suprapunere sunt mai numeroase, conform
datelor centralizate la nivel de þarã.

dezvoltare
actualitate
ruralã
/ 7/ 6

Târgul de Carte
GAUDE
AMUS
GAUDEAMUS
va avea loc
la Craiova
în perioada
24-28
februarie
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Vremea se va menþine
deosebit de rece
Deºi valorile termice vor marca o
uºoarã creºtere faþã de zilele precedente, vremea va fi mai rece astãzi
decât în mod obiºnuit în cea mai mare
parte a þãrii, chiar deosebit de rece,
geroasã mai ales dimineaþa în sud ºi
sud-est, informeazã Administraþia
Naþionalã de Meteorologie (ANM).
Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -8 ºi 2 grade, iar
cele minime se vor situa între - 12 ºi 0
grade. Cerul va avea înnorãri ºi îndeosebi dupã-amiaza ºi noaptea, temporar va ninge în general slab, pe arii
extinse în jumãtatea nordicã a teritoriului ºi local în rest. În vest ºi sudvest, cu precãdere spre sfârºitul nopþii, precipitaþiile vor fi ºi sub formã de
lapoviþã sau ploaie ºi izolat se va forma polei. În special în prima parte a
zilei, în zonele joase de relief din sud
ºi sud-est ºi izolat în celelalte regiuni
se va semnala ceaþã. Vântul va sufla
slab ºi moderat, cu intensificãri temporare la munte. Mâine, valorile termice diurne vor continua sã creascã
uºor în cea mai mare parte a þãrii, însã
vremea va fi în continuare mai rece
decât în mod obiºnuit pentru aceastã perioadã.

Plasturii cu nicotinã s-ar putea
compensa
Cei care doresc sã se lase de fumat
ar putea sã îºi cumpere compensat
plasturi cu nicotinã ºi alte medicamente, Ministerul Sãnãtãþii intenþionând
sã facã achiziþie publicã pentru aceste produse, începând din acest an,
potrivit unui proiect pus în dezbatere
publicã. Potrivit acestuia, ministerul
va cumpãra medicamentele necesare
combaterii consumului de tutun. Printre acestea sunt ºi plasturii transdermici cu nicotinã. Noul proiect prevede asigurarea unor stocuri adecvate
ºi continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale ºi
altele asemenea, necesare derulãrii
programelor naþionale de sãnãtate
publicã. În plus, este prevãzutã participarea mai multor specialiºti din
rândul informaticienilor, chimiºtilor,
biologilor, managerilor publici, experþilor în ºtiinþele comunicãrii etc. la asigurarea asistenþei tehnice ºi managementului programelor naþionale de
sãnãtate publicã.
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Iohannis: Sper cã vom avea un an electoral decent.
Nu putem continua înºelând speranþele oamenilor
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,la Iaºi, cã sperã ca 2016 va fi un an electoral
decent ºi cã este nevoie de abordãri, idei ºi oameni noi care au înþeles cã “metehnele trecutului trebuie sã rãmânã ale trecutului”, precizând
cã îºi va face auzitã vocea, dar nu pentru a
intra în campanie.
ªeful statului a spus, în discursul susþinut la
Iaºi, în cadrul evenimentelor organizate cu prilejul Unirii Principatelor, cã sperã ca 2016 sã
fie un an electoral în care sã câºtige
profesionalismul. El a precizat cã nu
doreºte sã se implice în campania
electoralã, dar îºi va face auzitã vocea pentru a arãta cã este nevoie de
un nou mod de a face politicã. “Sper
cã vom avea un an electoral decent,
în care tenacitatea, munca ºi profesionalismul vor câºtiga. Vocea mea
se va face auzitã în tot acest an, dar
nu pentru a intra în campanie, ci pentru a vorbi despre înnoirea clasei
politice ºi continuarea schimbãrii
modului de a face politicã. Avem nevoie de abordãri, idei ºi oameni noi,
care au înþeles cã metehnele trecutului trebuie sã rãmânã ale trecutului, cã nu putem continua înºelând
speranþele oamenilor”, a spus ºeful
statului.

Iohannis a mai spus cã politicienii au ºansa,
în 2016, de a se conecta la dorinþele cetãþenilor. “2016 este un an electoral, urmeazã perioada în care clasa politicã are ºansa de a se reconecta la aºteptãrile cetãþenilor, de a reconstrui
încrederea ºtirbitã în timp ºi de a asuma responsabilitãþi. Cred cã cetãþenii noºtri îºi doresc
lucruri simple de la politicieni: sã se þinã de cuvânt, sã îºi punã puterea ºi priceperea în slujba
interesului public ºi sã respecte legile. Partidele

au ocazia sã probeze cã au înþeles aceste lucruri, prin modul de conduitã, prin oamenii pe
care îi vor propune în competiþiile politice ºi
prin acþiunile lor din acest an” a afirmat preºedintele.
ªeful statului a mai declarat cã lecþia Micii
Uniri este mai actualã ca niciodatã, precizând
cã “doar împreunã putem reuºi modernizarea
României”. România este membru cu drepturi
depline a UE, face parte din cea mai puternicã
alianþã militarã care a existat vreodatã ºi românii au demonstrat cã
sunt o naþiune care ºtie sã ducã la
bun sfârºit mari proiecte, a mai afirmat el, adãugând cã unul dintre proiectele pentru care face apel la clasa
politicã este modernizarea sistemului de educaþie.
“Suntem la câþiva kilometri de
frontiera cu Republica Moldova ºi
cred cã este un moment potrivit pentru a ne îndrepta gândurile cãtre fraþii noºtri de peste Prut. Istoria ºi limba comune contribuie la consolidarea identitãþii ºi solidaritãþii dintre statele noastre. Vã asigur cã România
sprijinã cu tot ce este posibil aspiraþiile europene ale Republicii Moldova
ºi rãmâne un partener de încredere”
a mai transmis ºeful statului.

Cioloº: Luãm în calcul toate posibilitãþile, inclusiv
asumarea rãspunderii în cazul alegerilor locale
Premierul Dacian Cioloº a declarat, la Iaºi, cã va avea o discuþie cu partidele pe tema modificãrii legii în sensul alegerii primarilor în douã tururi de scrutin, afirmând cã sunt luate în calcul toate
posibilitãþile, inclusiv varianta asumãrii rãspunderii Guvernului în
Parlament.
La ieºirea de la Biserica „Trei
Ierarhi” din Iaºi, unde a participat
la o slujbã religioasã, premierul
Dacian Cioloº a fost întrebat de
jurnaliºti dacã ia în calcul posibilitatea emiterii unei ordonanþe de
urgenþã pe tema alegerilor locale

în douã tururi, Cioloº rãspunzând
cã sunt luate în calcul toate posibilitãþile, transmite corespondentul
MEDIAFAX. “Studiem toate posibilitãþile”, a precizat premierul, el
referindu-se inclusiv la varianta
asumãrii rãspunderii în Parlament
pe aceastã temã.
Dacian Cioloº a declarat cã va
avea o discuþie cu partidele politice în ceea ce priveºte sistemul de
vot care va fi adoptat pentru alegerile locale din acest an. Premierul a fãcut aceste declaraþii la puþin timp dupã ce preºedintele Klaus
Iohannis a afirmat cã ideea alegerii

primarilor în douã tururi de scrutin este una “foarte bunã”, dar cã
se pune întrebarea dacã legea mai
poate fi schimbatã cu atât de puþin
timp înaintea alegerilor.
Sãptãmâna trecutã, PNL i-a cerut premierul sã emitã OUG de
modificare a legii pentru a reveni la
alegerea primarilor în douã tururi de
scrutin , aºa cum se proceda pânã
în 2012. Dacian Cioloº le-a transmis liberalilor cã nu crede cã este
democratic sã modifici prin ordonanþã de urgenþã o lege politicã,
adoptatã de Parlament. Preºedintele Curþii Constituþionale, Augustin

Zegrean, a declarat recent cã Legea fundamentalã nu cere decât alegeri libere ºi corecte, nu conteazã
dacã este vorba despre unul, douã
sau zece tururi de scrutin.
Anul trecut, Parlamentul a adoptat un pachet de legi electorale
ºi a menþinut prevederea aflatã în
vigoare, respectiv alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin,
variantã susþinutã atunci de PSD
ºi PNL. Social-democraþii susþin în
continuare aceastã variantã ºi invocã faptul cã nu se mai poate
amenda legislaþia cu câteva luni
înaintea scrutinului.

CNADNR vrea sã inaugureze în acest an 95 de km de autostradã
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România (CNADNR) vrea sã inaugureze în acest an 95 de kilometri de autostradã ºi are un buget de 4,23 miliarde lei, apropiat
de cel din 2015.
Din bugetul total, 1,73 miliarde lei sunt pentru
construcþia de autostrãzi, 948,8 milioane lei sunt
pentru reabilitarea drumurilor naþionale, iar 740,5
milioane lei sunt pentru variantele de ocolire.
Pentru reabilitãrile de poduri ºi pasaje pentru drumuri naþionale, CNADNR alocã 145,1 milioane
lei, potrivit datelor companiei. Astfel, în acest an
ar putea fi inaugurate loturile 3 ºi 4 ale autostrãzii Sebeº-Turda (12,4 km ºi respectiv 16,3 km),
lotul 3 al autostrãzii Lugoj-Deva (21,14 km) ºi o
parte din loturile 2 ºi 4 ale acestui tronson (în
lungime de 15 km ºi respectiv 22,13 km). Un al
tronson care poate fi deschis în acest an, dacã
problemele de mediu vor fi rezolvate, este GilãuNãdãºelu, în lungime de 8,7 km.
În plus, în 2016 sunt planificaþi pentru execuþie 467,2 km de autostradã, constând în lansãri de licitaþii, de studii de fezabilitate sau de
lucrãri. Din aceºtia, 169,19 kilometri vor fi autostrãzi în concesiune (autostrada de centurã a
municipiului Bucureºti/sector Centura sud, de 48
km, ºi Craiova-Piteºti, de 121,19 km), alþi 198,38

km sunt autostrãzi cu finanþare din fonduri europene (Dumbrava-Deva – 71,88 km, SebeºTurda – 70 km, Câmpia Turzii-Ogra-Târgu
Mureº – 56,5 km). Autostrãzile cu finanþare de
la bugetul de stat au 99,7 km (3,3 km din secþiunea Bucureºti-Moara Vlãsiei, autostrada Braºov-Borº, secþiunea Suplacu de Barcãu-Borº –
60,25 km, Gilãu-Nãdãºelu – 8,7 km, NãdãºeluMihãieºti – 16,8 km, finalizare lucrãri Câmpia
Turzii-Gilãu – 0,32 km, Comarnic-Braºov/ sector Comarnic-Predeal ºi Predeal-Cristian ºi drumul de legãturã – 10,3 km).
Din suma de 1,73 miliarde
lei alocatã pentru construcþia de
autostrãzi în 2016, cele mai mari
fonduri sunt pentru Coridorul
IV (654 milioane lei): 453,55
milioane lei pentru autostrada
Sibiu-Nãdlac ºi 196,5 milioane
lei pentru autostrada Cernavodã-Constanþa. Alþi 574,9 milioane lei vor fi prevãzuþi pentru
autostrada Braºov-Târgu
Mureº-Cluj-Oradea, iar 210 milioane lei pentru autostrada Bucureºti-Braºov. Pentru tronsonul de autostradã Sebeº-Turda

vor fi bugetaþi 246,5 milioane lei.
Cele 1,73 miliarde de lei alocate construcþiei
de autostrãzi sunt: de la bugetul de stat (563,88
milioane lei), din fonduri externe nerambursabile
postaderare, aferente cardului financiar 2014 2020 POIM (698,9 milioane lei), fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente POSTransport 2007-2013 (374,2 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanþare rambursabilã – credite externe de la BEI ºi BERD (49,27
milioane lei) ºi din fondurile externe nerambursabile preaderare (ISPA) - 43,78 milioane lei.
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Când Craiova era vechea capitalã a Valahiei Mici
MIRCEA CANÞÃR

În structura administrativã a þãrii, strãvechea cetate a Bãniei conta literalmente
pe la 1858, adicã la mijlocul secolului al
XIX-lea. O atestã ºi Louis Beclard, consulul Franþei la Bucureºti (Acte ºi documente
relative la renaºterea României, vol.
IX, 1898 p. 58), care evalua la circa 25.000
de locuitori populaþia Craiovei, cam cât
avea ºi Ploieºtiul, cãruia îi atribuia, fãrã
argumente concrete, un plus de prosperitate, prin activitatea comercialã mai consistentã. Deºi pierduse, dupã 1831, prerogativele ce decurgeau din rolul de reºedinþã a Caimãcãniei Valahiei Mici, Craiova rãmânea “al treilea oraº din þarã dupã rangul avut ca veche Cetate a Banilor”,
cum aprecia prefectul de Dolj, Ion Lobodi
(Arhiva naþionalã, Craiova, Prefectura Dolj,
dosar 44/1874 f. 257). Conform unei statistici inedite din martie 1859, la mijlocul
veacului al XIX-lea, Craiova avea 22.444
locuitori, din care 21.156 români ºi 1.288
supuºi strãini. Rãspunzând urãrilor de bun
venit, din partea primarului, Gh. I. Pessicu, în 1876, domnitorul Carol I va declara
cã le primeºte ca fiind adresate “în numele

capitalei României Mici” (M.O. nr. 4/16
noiembrie 1876). Cu toate acestea, ziarul
“Vocea Oltului”, un bisãptãmânal unionist,
proprietatea lui Gheorghe Chiþu, cel care
va deveni întâiul primar al oraºului, ca
fruntaº al grupãrii liberale, prezenta un tablou dezolant al urbei, considerând-o “a nu
avea sufletul necesar s-o anime”. Arterele de circulaþie erau deplorabile, iar alimentarea cu apã, o problemã. Din altã perspectivã, aceeaºi publicaþie “Vocea Oltului” înfãþiºa oraºul într-unul din momentele sale solemne, la 11 octombrie 1857, când
craiovenii au salutat cu entuziasm vestea
cã adunãrile ad-hoc de la Iaºi ºi Bucureºti
votaserã pentru unire. Colecþia de documente a Muzeului Olteniei din Craiova este
chiar impresionantã, pentru cei ispitiþi sã
cunoascã dimensiunea concordiei ºi bucuriei craiovenilor, determinarea lor, într-un
moment astral al þãrii. Fiindcã asta trebuie
reþinut, ºi rãmâne neclar motivul pentru care
se oculteazã realitatea istoricã de netãgãduit: Craiova a contat! Despre vizita domnitorului A. I Cuza la 26 iunie 1859 la Craiova, venind dinspre Turnu Severin, ºi pri-

mirea entuziastã fãcutã la “Cântarul de
piatrã”, unde se aflã actualmente Grãdina
“Mihai Bravu” ºi Facultatea de Agronomie
ºi Horticulturã, se ºtie, conform Arhivelor
Olteniei (anul XV, nr. 89-91/1937) cã s-a
încins o horã mare, în care s-a prins însuºi domnitorul. Slujba religioasã de la
Madona Dudu, întâlnirea cu liderii “partidei naþionale” (Eugen Caranda, Emanoil
Chinezu, Boicea Radionu. Gh. Magheru,
Gh. Chiþu, Fraþii Cernãtescu), au completat un “program” extrem de încãrcat. Recunoscut ca fief al prinþilor Gh. Bibescu ºi
Barbu ªtirbei, originari de aici, conservatori înfocaþi, anti-unioniºti, oraºul Craiova
a înregistrat ºi acþiuni vehemente ale opoziþiei faþã de domnitor. În fine, numeroase
acte administrative adoptate în 1864, precum organizarea armatei, administraþia
comunalã, constituþia, legea electoralã, legea ruralã, obligativitatea învãþãmântului
primar, toate acestea dând consistenþã scurtei domnii a lui A. I. Cuza, au avut o reverberaþie aparte. Vestea acceptãrii de cãtre
puterile garante a hotãrârii de constituire a
unei singure adunãri, a guvernului unic ºi a

administraþiei comune a statului, Proclamaþia cãtre popor, lansatã de A. I. Cuza la 11
decembrie 1861, au fost primite cu bucurie
de craioveni. ªi o delegaþie condusã de Gh.
Chiþu a mers în Capitalã pentru a înmâna,
în numele a 500 de semnatari “adresa de
mulþumire cãtre domnitor, pentru proclamarea unirii definitive”. Unirea definitivã “cea mai binecuvântatã ºi mai glorioasã faptã a domnitorului era pentru
craioveni arborele de eternã viaþã a naþiunii române” (M. O. nr. 20/26 ianuarie
1862). La plebiscitul naþional din 10-14 mai
1864 pe legea electoralã, doljenii au votat
un covârºitor (94%) “pentru”. Meritã reflectat totuºi asupra entuziasmului ºi devotamentului mulþimii de craioveni faþã de
domnitorul A. I. Cuza, intrat în memoria
colectivã, ca marele binefãcãtor al þãrãnimii
prin legea ruralã ºi proclamaþia “cãtre sãtenii clãcaºi”, veritabil testament politic, cum
aprecia M. Kogãlniceanu, dar ºi ca o figurã
carismaticã, plinã de înþelepciune, cu dragoste faþã de popor. (surse: “De la A. I. Cuza
la Carol I”, de Luchian C. Diaconu ºi Otilia
E. Gherghe, Ed. Sitech, 2000).

La
La Craiova,
Craiova, „Hora
„Hora Unirii”
Unirii” este
este tot
tot
timpul
timpul în
în conºtiinþa
conºtiinþa oamenilor
oamenilor
Ziua de 24 ianuarie a fost, ieri, sãrbãtoritã
cum se cuvine la Craiova. Pe un ger pãtrunzãtor, în Piaþa „Alexandru Ioan Cuza” câteva sute
de persoane au þinut sã participe la ceremonialul organizat în cinstea „Micii Uniri”, act care,
în 1859, a pus bazele fãuririi Statului Român
modern ºi care a condus, 59 de ani mai târziu,
la Marea Unire. Cetatea Bãniei a fost în pri-

mele rânduri ale Unirii Principatelor Române,
analele istorice stând mãrturie, iar faptele înaintaºilor sunt, an de an, omagiate cu fast deosebit. Nu au lipsit, la manifestãrile de ieri, alocuþiunile oficialitãþilor, care au mers pe ideea
de apartenenþã la spaþiul european modern, ºi
depunerile de coroane ºi jerbe de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
unde asistã la serviciul divin...”.
Primirea i-a fost fãcutã la „Cântarul de piatrã”, pe actualul loc al
Grãdinii „Mihai Bravul”, din faþa
Facultãþii de Agronomie.

Apartenenþa
la Europa

O micã incursiune
în istorie
Craiova a fost tot timpul în primele rânduri ale ideii de unitate
naþionalã. În primãvara anului
1857, câþiva fruntaºi ai miºcãrilor
revoluþionare de la 1848 –Petrache Cernãtescu, Emanoil Chinezu, Gheorghe Chiþu, Nicolae
Pleºoianu etc. – pun bazele Comitetului Unional Român de la Craiova. Pe 9 octombrie acelaºi an,
Adunarea Ad-hoc a Þãrii Româneºti voteazã unirea cu Moldova,
iar a doua zi 5.000 de craioveni (din
cei 25.000 câþi erau atunci la Cra-

iova, conform documentelor vremii) se prind într-o Horã a Unirii,
ceea ce la inspirat pe pictorul
Theodor Aman în realizarea celebrului tablou „Hora Unirii la Craiova”. Dupã alegerea din 24 ianuarie
de la Bucureºti, în Hotelul „Concordia”, Alexandru Ioan Cuza þine
sã le mulþumeascã tuturor craiovenilor ºi, pe 26 iunie 1859, face o
vizitã în Cetatea Bãniei, fapt menþionat ºi în Monitorul Oficial din
10 iulie 1859: „Vineri, la ºase ore
dupã amiazã, Mãria Sa ajunse în
capitala României Mici. Aici avu
loc de o primire splendidã. Se duse
întâi la biserica Maica Preciste,

Faptele de atunci reverbereazã
ºi acum în inimile craiovenilor.
Manifestãrile organizate, ieri, în
faþa Primãriei Craiova au fost în
simbolistica cerutã de un astfel de
eveniment important. Alocuþiunile
oficialitãþilor au cuprins însemnãtatea istoricã ºi apartenenþa noastrã la spaþiul european. „Actul magistral de atunci a pus Europa în
faþa faptului împlinit. În prezent,
România este o naþiune cu drepturi depline în Uniunea Europeanã
ºi NATOºi are obligaþia de a se
conforma noilor provocãri ºi tendinþe, care înseamnã integrarea ºi
globalizarea” –Sorin Nicolae Rãducan, prefect al judeþului Dolj. La
rândul sãu, Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
a punctat: „Unirea Principatelor
Române a aºezat þara pe un drum
ireversibil, care a condus, aproape ºase decenii mai târziu, la Marea Unire. Momentul istoric de la
1859 a fost, în acelaºi timp, izvorul unor schimbãri substanþiale, al
unei reformãri profunde în spirit
democratic, prefigurând România
de astãzi, o naþiune unitarã ºi puternicã, o naþiune demnã ºi respec-

tatã în spaþiul comunitar”. Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a þinut sã precizeze cã „aici, la
Craiova, Unirea a început în 1857,
iar Nicolae Iorga a amintit tot timpul despre faptele de atunci. Vrem
sã ducem mai departe ceea ce au
înfãptuit cei dinaintea noastrã , întrun spaþiu european modern”.

Omagiu
la monumentul
Domnitorului
Imediat dupã ce s-au încheiat
discursurile oficialitãþilor, a început depunerea de coroane ºi jerbe
de flori la monumentul lui Alexan-

dru Ioan Cuza. Rând pe rând, parlamentari, reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale ºi judeþene, ai
Universitãþii din Craiova ºi ai partidelor politice – delegaþiile acestora din urmã fiind mai numeroase decât în alte ocazii asemãnãtoare, despre unele dintre formaþiuni
neauzindu-se mare lucru de-a lungul timpului – au þinut sã aducã
omagiul lor. Dupã defilarea Gãrzii
de onoare ºi salutul dat oficialitãþilor, asistenþa s-a prins în „Hora
Unirii”, iar Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” i-a þinut pe craioveni în stradã, cu hore ºi sârbe.
CRISTI PÃTRU
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Craiovean condamnat la închisoare cu
suspendare pentru ºantajarea fostei iubite
Craioveanul de 27 de ani arestat
pe 11 iunie, anul trecut, pentru cã
îºi ºantaja ºi ameninþa fosta iubitã a
fost condamnat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, de magistraþii Judecãtoriei Craiova la 1 an ºi 7 luni închisoare cu suspendare. El a recunosMagistraþii Judecãtoriei Craiova
au pronunþat, joi, 21 ianuarie a.c.,
sentinþa în dosarul craioveanului Ilie
Rãzvan Patuºinschi, tânãrul de 27
de ani acuzat cã îºi ºantaja fosta
iubitã, o tânãrã de 24 de ani din
oraºul Balº, judeþul Olt. Bãrbatul a
recunoscut în faþa instanþei comiterea faptelor ºi a cerut sã beneficieze de prevederile legale vizând
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, fiind condamnat la 1
an ºi 7 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 2 ani ºi 6 luni, timp în
care trebuie sã respecte obligaþiile
impuse de instanþã dar ºi sã presteze 60 de zile de muncã în folosul
Primãriei ªimnicu de Sus: „Contopeºte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea,

cut comiterea faptelor ºi a fost judecat în procedura simplificatã, magistraþii stabilind ca inculpatul sã
presteze ºi 60 de zile de muncã în
folosul comunitãþii. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

aceea de 1 an ºi 6 luni închisoare,
la care adaugã un spor de 1 lunã
închisoare (o treime din cealaltã
pedeapsã), în total inculpatul urmând sã execute pedeapsa de 1 an
si 7 luni închisoare. În baza art.
91 CP dispune suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere
ºi stabileºte un termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni”, se aratã în hotãrârea instanþei. Magistraþii craioveni l-au obligat pe inculpat la plata sumei de 3.400 lei cheltuieli judiciare, întrucât tânãra pe
care a ºantajat-o nu s-a constituit
parte civilã. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au finalizat cercetãrile în

cauzã ºi l-au trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, pe Ilie
Rãzvan Patuºinschi sub acuzaþia
de ºantaj, dosarul fiind înregistrat
pe 30 iunie 2015, la Judecãtoria
Craiova. Pe 10 iunie 2015, seara,
poliþiºtii craioveni l-au prins în flagrant pe Ilie Rãzvan Patuºinschi,
de 27 de ani, din Craiova, în timp
ce primea de la partea vãtãmatã
Sorina Beleucã, de 24 de ani, din
Balº, judeþul Olt, suma de 2.000
lei. Acesta fusese denunþat de tânãrã, care le povestise poliþiºtilor
craioveni cã bãrbatul, ce îi fusese
iubit pânã în ianuarie, când se despãrþise de el, îi ceruse banii ameninþând-o cã face publice fotografii compromiþãtoare cu ea ºi cã o
omoarã. Pentru cã se sãturase de
ameninþãri, tânãra deschisese ºi

Au dat „peste cap” radarul
poliþiºtilor cu peste 140 km/h
Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au acþionat, la acest sfârºit
de sãptãmânã, pentru prevenirea evenimentelor rutiere ce au
la bazã viteza excesivã. În cadrul acestor activitãþi, doi ºoferi
craioveni au fost prinºi circulând pe Calea Bucureºti cu 140,
respectiv 146 km/h, astfel cã au fost amendaþi ºi au rãmas
fãrã permisele de conducere. În total, 146 de ºoferi au fost
sancþionaþi pentru vitezã excesivã pe drumurile din judeþ.
Poliþiºti din cadrul Serviciului
Rutier – Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene ºi Biroului Rutier
Craiova au acþionat, la acest sfârºit de sãptãmânã, pe sectoarele de
drum cu risc de producere a accidentelor ridicat, pentru prevenirea ºi combaterea evenimentelor

rutiere generate de nerespectarea
de cãtre conducãtorii auto a regimului legal de vitezã. Astfel, în
cadrul acþiunilor, oamenii legii au
constatat 269 de abateri de naturã contravenþionalã de la prevederile legale, pentru sancþionarea
cãrora au aplicat amenzi ce depã-

ºesc suma de 30 000 lei. Dintre
acestea, 146 de amenzi au fost
aplicate conducãtorilor auto care
au încãlcat regimul legal de vitezã. De asemenea, poliþiºtii rutieri
au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce 15 permise de conducere ºi au retras douã
certificate de înmatriculare.
Între cei rãmaºi fãrã permise
de conducere sunt ºi doi tineri
craioveni prinºi circulând cu viteze demne de cursele de vitezã.
Astfel, un echipaj de poliþiºti ai
Biroului Rutier Craiova l-a depistat pe Ionuþ C., de 26 de ani,
din municipiu, în timp ce conducea un autoturism Ford pe
Calea Bucureºti, din Craiova, cu viteza de 140 km/h,
pe un sector de drum unde
viteza era limitatã la 50 km/
h. De asemenea, poliþiºtii lau depistat ºi pe Emanuel
B., de 29 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Porsche, tot pe
Calea Bucureºti, cu viteza
de 146 km/h. „Ambii conducãtori auto au fost sancþionaþi cu amendã în valoare de 945 lei fiecare, iar
ca mãsurã complementarã,
poliþiºtii le-au suspendat
dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile”, a
precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

acþiune în instanþã ºi obþinuse, pe
2 iunie a.c., un ordin de protecþie
emis de Judecãtoria Balº împotriva lui Patuºinschi, prin care i se
interzicea apropierea la mai puþin
de 50 metri de victimã, precum ºi
corespondenþa cu aceasta sau apeluri telefonice.
În baza denunþului, poliþiºtii craioveni au pus la punct toate detalii-

le ºi l-au prins în flagrant pe bãrbat la Electroputere Mall, din Craiova, suma de bani fiind gãsitã asupra sa. O zi mai târziu, pe 11 iunie
a.c., Patuºinschi a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova care i-a emis
mandat de arestare pentru 30 de
zile. A stat în arest preventiv pânã
pe 14 august 2015, când a fost plasat sub control judiciar.

Comisar de la „Protecþia
Consumatorului” trimis în judecatã
de DNA Craiova pentru luare de mitã

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã, sub
control judiciar pe cauþiune, a inculpatului Ilie Lungu, comisar în
cadrul Comisariatului Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
Gorj, la data faptelor, cu privire la
sãvârºirea infracþiunii de luare de
mitã. În rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor, procurorii au reþinut faptul cã, în perioada 7-15 decembrie 2015, ca urmare a unui control efectuat, inculpatul Lungu Ilie, în calitate de
comisar în cadrul Comisariatului
Judeþean pentru Protecþia Consumatorilor Gorj, a pretins de la administratorul unei societãþi comerciale (denunþãtor în cauzã) produse alimentare ºi nealimentare,
precum ºi o sumã de bani, în vederea nesancþionãrii contravenþionale a acestuia sau aplicãrii unei
sancþiuni mai blânde. În acelaºi

context, la data de 15 decembrie
2015, denunþãtorul i-a remis inculpatului Lungu Ilie suma de 500
lei, ocazie cu care s-a procedat la
constatarea infracþiunii flagrante, dupã cum se aratã în comunicatul DNA. De pe 15 decembrie
2015, ora 23:45, pânã la data de
16 decembrie 2015, ora 23:45,
inculpatul a fost reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere emisã de
procurorul de caz. La momentul
reþinerii lui Lungu anchetatorii
precizau cã, în împrejurãri similare, în luna decembrie 2014, inculpatul a mai pretins ºi primit
drept mitã de la acelaºi denunþãtor, suma de 400 de lei. În cauzã, procurorii au beneficiat de
sprijin de specialitate din partea
Serviciului Român de Informaþii
ºi Direcþiei Generale Anticorupþie. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj, cu propunere de a se menþine mãsura
preventivã dispusã în cauzã.
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Primãria Craiova schimbã conducerea
SC Pieþe ºi Târguri
Schimbãrile anunþate de la SC
Pieþe ºi Târguri se produc începând
cu 1 februarie. De la aceastã datã,
fostul director Claudiu Neagoe pleacã din funcþie, lãsând locul directorului de dezvoltare, Cosmin Durle.
Consilierii municipali se întâlnesc joi, într-o ºedinþã extraordinarã, ºi au pe ordinea de zi, printre
alte proiecte, ºi trei iniþiative referitoare la situaþia de la SC Pieþe ºi
Târguri. Primul proiect îl vizeazã
pe directorul Claudiu Neagoe, care
pleacã din funcþie, dupã ce chiar
acesta ºi-a înaintat demisia la sfârºitul anului trecut. Proiectul prevede încetarea contractului de administrare, prin renunþare la mandat al fostului manager, începând
cu data de 1 februarie.
„Prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 670/
2013 s-a aprobat desemnarea domnului Claudiu-ªtefan Neagoe, administrator la S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L, ºi prin Hotãrârea
Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 680/2013 s-a aprobat
contractul de administrare al domnului Claudiu-ªtefan Neagoe, administrator la S.C. Pieþe ºi Târguri

Ca ultim act în calitate de manager, Neagoe a semnat pentru cedarea în administrarea municipalitãþii a Pieþei Brestei, unde se va
amenaja o salã de box pentru
sportivii de la SCM Craiova.

Craiova S.R.L. Prin cererea înregistratã la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 08/
06.01.2016, domnul Claudiu-ªtefan Neagoe comunicã renunþarea
la mandat, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h din contractul
mai sus menþionat”, se aratã în proiectul de hotãrâre.

Vine la butoane fostul director
de dezvoltare

Pe locul lui Claudiu Neagoe se
instaleazã Cosmin Durle, care vine,
la rândul lui, tot dintr-o funcþie de
conducere a SC Pieþe ºi Târguri,
acesta fiind pânã acum director de
dezvoltare. Potrivit actului constitutiv al societãþii comerciale, în situaþia în care o persoanã cu funcþie de conducere din cadrul societãþii comerciale este desemnatã în
a asigura interimatul, raportul de
muncã al acesteia se suspendã pe
perioada îndeplinirii mandatului de

De sãptãmâna aceasta va fi
reluatã imunizarea copiilor
cu vaccinul hexavalent
În cadrul Programului Naþional
de Imunizare, începând din aceastã
sãptãmânã va fi reluatã imunizarea
copiilor cu vaccinul hexavalent. În
urma discuþiilor cu reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii, distribuitorul
a informat cã a rezolvat problema
distribuirii vaccinului hexavalent, iar
sãptãmâna aceasta va asigura un
necesar de 107.300 de doze, care
vor ajunge la direcþiile de sãnãtate
publicã pentru a fi distribuite cabinetelor medicale în vederea continuãrii procesului de imunizare.
În conformitate cu acordul cadru existent, pânã la sfârºitul acestui an, producãtorul trebuie sã mai
punã la dispoziþia Ministerului Sãnãtãþii un numãr de 500.000 de
doze de vaccin. Vaccinul hexavalent va fi utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinaþi, cât ºi pentru vaccinarea de rutinã a nou-nãs-

cuþilor, conform calendarului. Recuperarea la vaccinare se va realiza, sub coordonarea direcþiilor de
sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, prin cabinetele medicilor de familie.
Vaccinul hexavalent este un preparat utilizat pentru profilaxia specificã a difteriei, tetanosului, tusei
convulsive, haemophilus, hepatitei
B ºi poliomielitei ºi se administreazã gratuit în calendarul naþional de
imunizare al Ministerului Sãnãtãþii.
Potrivit reprezentanþilor Ministerului Sãnãtãþii, disfuncþionalitãþile înregistrate la livrarea vaccinului au fost cauzate de imposibilitatea producãtorului de a produce ºi
livra acest produs în timp util, în
aceastã situaþie aflându-se mai
multe state, atât la nivel european
cât ºi mondial.
RADU ILICEANU

administrator statutar.
„Se aprobã suspendarea raportului de muncã al domnului Durle
Cosmin-Dumitru, director dezvoltare al S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., pe perioada îndeplinirii atribuþiilor de administrator statutar”,
se aratã în proiectul de hotãrâre.
Remuneraþia lunarã a lui Durle
este stabilitã prin acelaºi proiect
ºi nu poate depãºi nivelul indemnizaþiei lunare acordate, prin lege,
pentru funcþia de viceprimar al
municipiului Craiova. Se stipulea-

zã cã salariul acestuia se va plãti
din bugetul S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L., ca unicã formã de
remunerare.

Piaþa Brestei devine salã de box

Pe aceeaºi ordine de zi se aflã ºi
un al treilea proiect de hotãrâre care
se referã, de aceastã datã, la soarta pieþei care a fost construitã în
cartierul Brestei, dar care a fost
închisã din lipsã de clienþi. Autori-

tãþile locale preiau în administrare
clãdirea ºi terenul, urmând sã le
ofere Sport Club Municipal Craiova, care ºi-a manifestat intenþia de
a amenaja acolo o salã de box.
Pe 21 ianuarie 2016, SC Pieþe a
fãcut o adresã cãtre Primãria Craiova, care a fost semnatã de fostul
director Claudiu Neagoe ºi în care
se precizeazã cã, în ultimii ani, administraþia Pieþelor a fãcut nenumãrate demersuri în vederea închirierii, prin licitaþie publicã, a respectivei pieþe, dar fãrã a avea succes, motiv pentru care a continuat
sã plãteascã, lunã de lunã, redevenþa cãtre municipalitate, fãrã a
încasa venituri.
Conform proiectului, SC Pieþe
ºi Târguri cedeazã atât clãdirea în
sine, cât ºi terenul de 980 de metri
pãtraþi, dintre care 780 de metri
pãtraþi aferenþi construcþiei. Piaþa
Brestei are o valoare de inventar
de 211.721,67 lei, iar terenul de
470.400 de lei, totalul fiind de
682.121,67 de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE

Hora Unirii, jucatã la VValea
alea Stanciului
În ciuda frigului pãtrunzãtor – ieri-dimineaþã s-au înregistrat
minus 15 grade Celsius –, peste 250 de locuitori din comuna
Valea Stanciului au participat la manifestãrile legate de Mica
Unire. Ca în fiecare an, ziua de 24 ianuarie a fost prilej de mare
sãrbãtoare, elevii ºcolilor din localitate oferind un adevãrat
spectacol de cântece ºi jocuri populare.
Ziua a început cu marºul copiilor ºi pãrinþilor de la ªcoala Horezu-Poenari, care, cu steaguri tricolore ºi acompaniaþi de muzicã
patrioticã, s-au deplasat pânã în faþa
Primãriei, unde au fost aºteptaþi de
primarul Ovidiu Gângioveanu, dar
ºi de elevii ºi profesorii ºcolii din
satul Valea Stanciului. Aici, dupã ce
au intonat Imnul Naþional al României, „Deºteaptã-te, române!”,
au dat mânã cu mânã ºi au întins o
tradiþionalã Horã a Unirii. Sãrbãtoarea a continuat, apoi, la Cãminul
Cultural unde un sobor de trei preoþi a oficiat o slujbã de pomenire a
eroilor cãzuþi la datorie pentru împlinirea idealurilor naþionale ale
României.

Spectacol oferit de elevii
ºcolilor din comunã

Sãrbãtoarea a continuat cu un
spectacol oferit de elevii ºcolilor din
Valea Stanciului. Îmbrãcaþi în costume tradiþionale, aceºtia au recitat
poezii patriotice ºi au jucat dansuri
populare spre încântarea asistenþei
care a aplaudat fiecare moment. O

surprizã oferitã de primãrie a fost
spectacolul de teatru „Capra cu trei
iezi”, susþinut de trupa „Play”.
«Ca în fiecare an, ziua de 24
ianuarie este un prilej de mare sãrbãtoare în comuna Valea Stanciului. ªi în aceastã dimineaþã (n.r. –
ieri dimineaþã) locuitori din toate
satele s-au strâns împreunã în faþa

primãriei unde am intonat Imnul
Naþional ºi am jucat Hora Unirii. A
fost apoi un spectacol oferit de elevii ºcolilor din localitate ºi piesa de
teatru „Capra cu trei iezi”, cu actori de la trupa de teatru „Play”», a
precizat Ovidiu Gângioveanu, primarul comunei Valea Stanciului.
Ieri s-au împlinit 157 de ani de
la Unirea Principatelor Române,
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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dezvoltare ruralã
În lipsa cadastrului general agricol,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

APIA se confruntã cu situaþia suprapunerilor
de teren rezultate la controlul prin teledetecþie
Una dintre principalele nereguli pe care
echipele de control ale APIA le constatã la
verificãrile prin teledetecþie este suprapunerea terenurilor declarate. Cum, de
anul trecut, fermierii au fost obligaþi sã
declare ºi sã identifice fãrã echivoc su-

prafeþele pe care le lucreazã – cu o toleranþã de amplasare, aferentã unei zone
tampon calculatã în aplicaþia electronicã
GIS, de 0,75 metri, acum cazurile de suprapunere sunt mai numeroase, conform
datelor centralizate la nivel de þarã.
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În situaþia existenþei unor suprapuneri, fermierii trebuie notificaþi ºi situaþia trebuie clarificatã
cu ambii fermieri. Cele mai multe
situaþii de acest gen apar dupã ce
sunt depuse cererile în sistemul
IPA online, astfel cã suprapunerile cele mai multe se rezolvã pânã
la teledetecþie. Suprapunerile,
practice, trebuie rezolvate pe terenuri pentru cã în momentul în
care se terminã perioada de depunere a cererilor sistemul genereazã suprapunerile. Astfel cã, toate parcelele, aºa cum sunt digitizate, sunt în program ºi atunci
apar niºte inconsistenþe în softul
informatic, unde pe harta respectivã zonele cu probleme se înroºesc. “În momentul în care exportãm datele cãtre prestator, problemele acestea de suprapuneri
trebuie neapãrat rezolvate prin
notificarea fermierilor, iar aceºtia
ori reamplaseazã, ori îºi retrage
vreunul dintre ei suprafaþa, cel
care a digitizat greºit. Dacã existã
vreo situaþie în care niciunul dintre fermieri nu cedeazã, aceºtia îºi
pot rezolva problema doar în instanþã”, explicã oficialii APIA.

Uneori, se greºeºte involuntar

Mai departe, teledetecþia surprinde doar suprafeþele cultivate ºi
mãsoarã digitizarea fermierului. Ce
se poate întâmpla dupã teledetecþie: pot apãrea acele cultivãri co-

mune în care, de exemplu, existã
15 hectare ºi avem 3 fermieri care
au declarat câte 5 hectare fiecare,
iar teledetecþia mãsoarã doar 14,50
de hectare. Astfel, unul dintre fermieri ori a declarat în plus, are o
calamitate sau nu i-a ieºit cultura.
Cei de la APIA îi convocã pe toþi
cei trei beneficiari ºi clarificã, vãzând la cine a intervenit greºeala.
Practic, prin teledetecþie, pe
hartã, fiecare culturã emanã cãldurã transformatã într-un spectru de culori prin care poþi identifica exact genul botanic care este
cultivat. Deci acea diferenþã de
0,50 de hectare care este necultivatã, calamitatã de inundaþii sau
distrusã de animalele sãlbatice, se
vede cu diferenþa de culoare ºi,
automat, când acea suprafaþã este
suprapusã se vede clar care dintre fermieri are digitizat peste altul. Rezultatul este prezentat fermierului ºi el, de obicei, înþelege
ºi îºi recunoaºte vina ºi renunþã la
suprafaþa care apare ca fiind suprapusã. Sancþiunea o suportã
doar cel care are aceastã neconformitate, dar dacã este inundatã
de exemplu cultura, nu este aºa o
mare culpã. Doar cã ºi ceilalþi fermieri chemaþi trebuie sã facã un
drum pânã la APIA, ca sã se lãmureascã situaþia.

APIA, fermierii din eºantionul de
control la care existã probleme la
teledetecþie au opþiunea ca, odatã
ce le este adusã la cunoºtinþã situaþia, sã nu fie de acord cu o
eventualã sancþiune. “Fermierii au
opþiunea sã nu fie de acord ºi foarte bine documentat, pot demonstra cã existã suprafaþa respectivã, iar atunci, pentru anumite coduri de eroare, se pot face vizite
pe teren pentru clarificãri. Deci
fermierul poate solicita serviciul
de control din fiecare centru judeþean, iar APIA poate face aceste vizite rapide pe teren, aºa cum
le numim noi. Acestea se fac doar
la solicitarea fermierului”, explicã
conducerea APIA.

Penalizãri usturãtoare
Potrivit legislaþiei, penalizãrile
nu se aplicã producãtorilor agricoli pânã la o eroare de maximum
3% dacã sunt diferenþe între suprafaþa declaratã ºi cea identificatã la teledetecþie. “Între 3 ºi 20 %
deja se aplicã penalizãri, iar între
20 ºi 50 % fermierul nu mai primeºte deloc banii pentru campania respectivã. Deja, dacã vorbim
de diferenþe care depãºesc 50%
atunci, nu numai cã nu se mai primesc banii, ci ºi fermierul primeº-

Tinerii fermierii sunt aºteptaþi la sate
Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale (AFIR) a publicat de curând pe site-ul propriu modelul unic al cererii de
platã aferent Submãsurii 6.1 –
Instalarea tinerilor fermieri, din
cadrul PNDR 2014-2020. ªeful
MADR a anunþat, recent, cã din
aceasta sãptãmânã AFIR va demara primele plaþi pentru beneficiarii din noul PNDR 20142020. Potrivit unei centralizãri
MADR, exista în prezent 131 de
proiecte pe Submãsura 6.1 –
„Sprijin pentru instalarea tine-

rilor fermieri” aflate în stadiul
de contractare, suma totalã a
acestora fiind de 5,4 milioane de
euro. De asemenea, în cadrul
acestei mãsuri au fost selectate
1.388 de proiecte, în valoare totalã de 58 de milioane de euro,
dintr-un total de 2.874 de proiecte depuse, în valoare totalã
de 120,8 de milioane de euro.
În perioada 25 martie 2015
(când a fost deschisã prima sesiune de primire a proiectelor
prin PNDR 2020) ºi pânã la 18
decembrie 2015, AFIR a primit

mâna subiectivismului unor funcþionari publici.
Procesul de cadastrare ºi intabulare a terenurilor agricole este
îngreunat de lipsa actelor de succesiune ale moºtenitorilor celor
care au primit pãmântul prin aplicarea legilor retrocedãrii. Titlurile de proprietate au fost eliberate în anii ‘90 pe numele foºtilor proprietari, în majoritatea lor
oameni în vârstã de peste 70 de
ani, care între timp au decedat.
Urmaºii acestora lucreazã pãmântul sau l-au dat în arendã,
dar, din varii motive, mai ales din
lipsã de bani, nu ºi-au fãcut succesiunea ºi nici intabularea pãmântului.

În primã fazã, 4 comune din Dolj
beneficiazã de cadastru gratuit

Sancþiunea poate fi contestatã

Aºa cum au declarat oficialii

te sancþiuni multianuale pe urmãtorii 3 ani de cerere”, explicã oficialii APIA. De asemenea, dacã se
constatã fraude cu fondurile europene din agriculturã ce privesc
sume mai mari de 10.000 de euro,
APIA este obligatã sã sesizeze
OLAF ºi dosarul va fi unul penal.

7.697 de cereri de finanþare.
Valoarea totalã a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de
peste 1,55 miliarde de euro,
potrivit AFIR. Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR) 2014-2020 are alocatã
o finanþare europeanã în valoare de 8,12 milioane de euro, la
care se adaugã ºi o cofinanþare
din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de
investiþii ajungând astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

Cadastrarea ar rezolva toate
probleme
În consecinþã, toate aceste necazuri ar dispãrea dacã fiecare comunã ar fi pusã la punct din perspective cadastrãrii. Cum nici titlurile de proprietate nu sunt în regulã, în foarte multe dintre cazuri,
ºi chiar dacã se tot trâmbiþeazã
posibilitatea accesãrii fondurilor
europene pentru a integra comunele în planul cadastral naþional,
situaþia concretã a terenurilor agricole rãmâne, pe mai departe, la

Programul Naþional de Cadastru ºi Carte Funciarã 2015-2023
(PNCCF) va demara în primele 63
de comune, care vor beneficia
gratuit de acest serviciu, a anunþat Agenþia Naþionalã de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI).
ANCPI a încheiat acordurile cadru pentru începerea lucrãrilor de
cadastru general în primele 63 de
comune. În total, 224.000 de locuitori vor beneficia de cadastru
gratuit. Doljul este înscris cu doar
patru comune: Pieleºti, Goicea,
Coþofenii din Dos, Brãdeºti. Aºadar, pentru aproximativ 9.200 de
locuitori cadastrul va aduce un
plus de rigoare în actele de proprietate funciarã.

luni, 25 ianuarie 2016

interviu

Despre Australia...
Australia este singura þarã care se
bucurã de un continent numai pentru
sine. Denumirea provine de la latinescul Australis, care înseamnã “Cel din
Sud”. Prima atestare documentarã a
continentului a fost fãcutã în 1606,
de navigatorii olandezi. Ca suprafaþã
în clasamentul mondial, Australia ocupã locul ºase. Pe lângã teritoriul continental, Australia cuprinde mai multe insule dintre care cea mai mare
este insula stat Tasmania. Australia
este o federaþie ºi o monarhie constituþionalã parlamentarã. Panorame
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desprinse parcã din cãrþi po’tale te întâmpinã la tot pasul: Opera din Sydney, una dintre cele mai spectaculoase clãdiri din lume, Podul Harbour sau Portul Cook. Despre toate aceste frumuseþi, despre modul în care trãiesc
ºi gândesc australienii, ne-a povestit
prof. univ. dr. Ion Turculeanu, întors
recent din Australia. Încântat peste
mãsurã de sãlbãticia peisajelor, cultura aparte ºi plajele interminabile, cu
nisipuri de aur, profesorul Turculeanu
catalogheazã Australia ca fiind paradisul de la Capãtul Lumii.
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ºi m-am gândit imediat la noi. O
mobilitate a pieþei..., mã refer la
vânzare-cumpãrare, nu am mai
întâlnit aºa ceva, nicãieri în Europa. A doua zi de Crãciun, este o zi
care se numeºte „Boxing Day”,
este o zi în care încep reducerile,
pentru cã suntem în plinã varã ºi
trebuie sã scãpãm de aceste produse, dar în acelaºi timp, poþi sã
schimbi cadourile pe care le-ai primit de Crãciun, dacã nu îþi sunt
folositoare sau le-ai mai primit. Mi
s-a pãrut ceva inedit....

Renumitã în întreaga lume pentru minunaþiile sale naturale, spaþiile largi ºi aerisite, plajele, deºerturile, tufiºurile de eucalipt ºi periferiile izolate numite Outbacks,
Australia este totuºi una dintre þãrile cu cel mai înalt grad de urbanizare. Þara este bine cunoscutã ºi
pentru atracþiile din marile oraºe
precum Sydney, Melbourne, Brisbane ºi Perth. Care a fost prima reacþie a dumneavoastrã când aþi cãlcat pe pãmânt australian ?!
Când am ajuns acolo, primul
impuls a fost acela cã mã gãsesc
într-o þarã nouã...de la intrarea în
Australia, mi-am dat seama cã este
ceva cu totul diferit de Europa. În
primul rând când ai pãºit acolo eºti
verificat în amãnunt, dar totul întro stricteþe ºi o riguoare. Totodatã,
totul se desfãºoarã în norme de civilizaþie, fãrã vreun abuz. Nu a vãzut nicio reacþie nici din partea celor care erau verificaþi la intrarea în
Australia. Aceastã legalitate ºi riguoare urma sã o observ ºi în urmãtoarele zile pe care mi le-am petrecut acolo. M-a atenþionat de fapt
cel care m-a invitat cã aplicarea legii în Australia se face ca la carte.
Nu aþi fost într-o deplasare pe
linie profesionalã, ci într-o vacanþã, alãturi de familie....
Aºa este, nu pe linie de muncã,
ci la invitaþia unei rude, a domnului
Cornel Turculeanu ºi a soþiei sale,
doamna Geni, stabiliþi acolo de mulþi
ani, de vreo 16. Ei ne-au garantat o
vacanþã deosebitã ºi aºa fost, pentru cã s-au preocupat sã nu stãm
doar în oraºul unde locuiesc ºi muncesc, la Melbourne, ci sã vedem
toatã Australia, pentru a ne face o
imagine corectã de cum se trãieºte
ºi se gândeºte în aceastã þarã.

Ce diferenþe între ei ºi noi, în
ceea ce priveºte stilul de viaþã, aþi
remarcat la o primã vedere...?
Au un stil de viaþã mult mai direct, mai simplist, plecând chiar de
la formele lor de politeþe, extrem de
amicale. Stilul direct m-a frapat.
Mobilitatea acestui continent, ar fi
al doilea aspect pe care l-am notat.
Mobilitate atât materialã, cât ºi spiritualã. Toatã lumea se deplaseazã
foarte mult, distanþele fiind foarte
mari, chiar în cadrul aceluiaºi oraº.
Nu sunt blocuri de locuit la Melbourne, sunt numai în city unde
sunt multinaþionalele. În rest, sunt
suburbii, între care distanþele sunt
cam de la Craiova la Tg Jiu sau la
Piteºti. Tot pe linia asta a mobilitãþii, am constatat cã în Australia eºti
mai apreciat dacã schimbi des locul de muncã, total diferit de modul în care se gândeºte la noi, unde
eºti apreciat dacã stai la un loc de
muncã 30 de ani. Ei gândesc cã
dacã nu schimbi jobul ºi stai acolo,
într-un singur loc, te plafonezi, nu
mai faci performanþã. Dacã pleci,
înseamnã cã ai oferte, cã ai progresat ºi ai fost promovat. Interesant
este faptul cã în Australia sunt trei
fusuri orare, acesta fiind motivul
pentru care nepotul meu, ªtefãnuþ,
care lucra la o multinaþionalã se
ducea la muncã la ora 12.00, la
prânz, pentru cã se comunicã cu
firme din vestul continentului, unde
este o altã orã.
Sã trecem la lucrurile care ne
dor pe noi, ºomajul... cum stau
australienii.....?!
O þarã cu un ºomaj stabil, de
5%, în care numai cine nu vrea nu
munceºte. Bunãstarea este un alt
lucru care m-a suprins. Cu preþuri
mici la benzinã - 3 lei ºi 20 de bani

Crãciunul nostru v-a prins în
Australia, cumpãna dintre ani de
asemenea...cum vi s-au pãrut acolo, aceste sãrbãtori ?!
A fost o surprizã pentru mine,
vã mãrturisesc cã a fost ceva straniu, sã petrec Crãciunul fãrã zãpadã. Mi-a fost dor în ziua de Crãciun de frigul de acasã. Australienii nu trãiesc Crãciunul la intensitatea noastrã spiritualã, este mai
degrabã o zi comercialã. Cei care
au douã trei generaþii acolo, fac în
familie, cel mai trist este pentru
emigranþii de primã generaþie. Cornel, vãrul meu, îmi spunea cã este
pentru prima oarã în 16 ani, când
stã cu o familie la masã de Crãciun, pentru cã este foarte greu sã
te vizitezi, distanþele sunt foarte
mari. În noaptea de revelion a trebuit sã mergem douã ore pe autostradã ca sã ajungem în alt colþ al
Melbourne-ului, la o altã familie de
români. Ne-a fost oferitã surpriza
de a nu face Crãciunul acasã, ci
undeva într-un parc cu rulote, cãsuþe pe piloni, cu tot ceea ce este
necesar, ce pot fi închiriate. Era
plin acel pãrculeþ. Dar nu am vãzut ghirlande luminoase, nu pãrea
a fi Crãciunul. Iar la Revelion e ºi
mai simplu. Majoritatea cetãþenilor
din Melbourne vin în centru sã
vadã focul de artificii, dupã care
în pantaloni scurþi ºi în ºlapi rãmân la terase. Nu este solemnitatea noastrã, cred cã se bucurã cã
au o zi liberã ºi cam atât.
Dar ca sã vorbim ºi de ceva ce
ne doare pe noi, pe români. Cum
stã Australia din punct de vedere
al infrastructurii ?!
Þara este foarte tânãrã, are vreo
200 de ani de la descoperirea lui
James Cook. Cei care au construit
aceste oraºe le-au construit pentru viitor, pentru cei mulþi. În Melbourne este un pãtrat de strãzi,
paralele ºi perpendiculare. Tramvaiul este principalul mijloc de
transport în comun în centrul ora-

ºului Melbourne. Centrul este cât
toatã Craiova. Acolo este cel mai
mare cazino din emisfera sudicã,
Crown Casino este situat în Melbourne, în zona Southbank, de-a
lungul râului Yarra, pe un bulevard
plin de magazine, cafenele ºi restaurante. Autobuzele sunt folosite foarte des, dar se pune accent
pe ecologie, foarte mult, însã distanþeþe dintre surburbii ºi centru îi
obligã pe toþi sã meargã cu autoturismele, dar toate oraºele sunt pline de parcãri subterane, iar la Aeroportul de la Melbourne avem
parcarea suprateranã de 10 etaje.
Pãrcãrile subterane pe care leaþi vãzut în Australia sunt asemãnãtoare cu cea din Craiova...au
ceva în comun ?! Sunt ceva discuþii pe marginea acestei parcãri...
Nu, nu are nicio legãturã... Parcarea asta de la noi este o monstruozitate. ªi pasajele astea au încurcat mai mult ciculaþia prin Craiova.
Dar am sã vã împãrtãºesc din ceea
ce am vãzut în Australia. Am parcat la Brisbane într-o parcare subteranã, de acolo am luat lift-ul ºi
urcat cu el pânã într-un mall. Asta
înseamnã grija faþã de cetãþeanul
autralian, faþã de contribuabilul australian. Este totul fãcut ca lui sã nui lipseascã nimic. ªi ei spun cã plãtesc foarte mult la stat, dar mai spus
ºi cã ceea ce plãtesc li se întoarce.
Sã trecem ºi la arhitecturã, la
urbanism....ce aþi remarcat în Australia. Cum sunt casele, grãdinile....gardurile ?!
Da...În toate suburbiile nu pot ºi
fãcute case mai mari de douã etahje. În Melbourne toate casele sunt
dupã acelaºi tipar, au aceeaºi distanþã de la casã pânã la trotuar, iar
gardurile sunt formale. Nimeni nu
are gard de doi metri ca la noi, de
parcã ar fi ale închisorii...Vã dau ºi
un exemplu care m-a pus pe gân-

duri ºi normal cã mã întreb, pe când
ºi la noi sau de ce la noi nu se întâmplã aºa ceva. Într-o zi am ajuns
acasã, la nepotul meu, pe scãrile
casei era un pachet. Am întrebat ce
este cu el ºi cum a ajuns. Cornel
mi-a rãspuns simplu cã l-a lãsat
poºtaºul pentru cã a cumpãrat ceva
din America, on line ºi i-a spus poºtaºului sã-l lase la intrare, pe scãri.
Am întrebat cum l-a lãsat aºa fãrã
vreo semnãturã de primire, pentru
cã ar putea sã spunã cã nu l-a primit, cã nu l-a gãsit pe scãri ºi mi-a
spus cã aºa ceva nu se poate, pentru cã este vorba de cuvânt, de onoare. M-a impresionat totodatã faptul
cã toatã lumea, disciplinatã îºi tunde
peluza în curte. O grijã faþã de mediu extraordinarã. Nimeni nu taie un
pom fãrã autorizaþie. Toate animalele sunt protejate. Am vãzut pãdurea
tropicalã, extraordinar de îngrjitã.
V-aþi întâlnit ºi cu alþi români
acolo ? Cum s-au acomodat ºi cât
de dor le este de România ?!
Prin grija nepotului meu am ajuns
ºi la câteva familii de români, stabiliþi acolo. Unii chiar craioveni... Am
fost la domnul Petre Gheorghiu
Dolj, actor la Teatrul Naþional din
Craiova, am fost invitat la famiia
Gruber ºi ne-am delectat cu cozonacul fãcut în casã de doamna Gruber. M-am contrazis cu Marius
Catrina, de la Tg Jiu care nu crede
cã România poate sã devinã un stat
civilizat. Am fost acasã la domnul
Iulian Urma, care deja au stabilit
termenii întoarcerii acasã, la Braºov, în oraºul natal. La toate întâlnirile la care am luat parte am constatat cã mereu se discutã despre
România. Am simþit în discuþiile cu
ei o urmã de reproº la adresa þãrii
pentru cã i-a obligat sã plece. Nu a
plecat nimenui de drag. Orice s-ar
întâmpla el rãmâne emigrant. L-ar
fi fost drag sã traiscã ca în Australia, dar aici, în România.
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Târgul
Târgul de
de Carte
Carte GAUDE
GAUDEAMUS
AMUS va
va avea
avea loc
loc
la
la Craiova
Craiova în
în perioada
perioada 24-28
24-28 februarie
februarie
Ediþia cu numãrul 15 a Târgului GAUDEAMUS Craiova va avea
loc în între 24 ºi 28 februarie a.c.,
în foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, spaþiu deja tradiþional
de întâlnire a cãrþii ºi mãrþiºorului,
la început de primãvarã. Organizatorii – Radio România, prin Centrul
Cultural Media Radio România ºi
Radio Oltenia Craiova – aºteaptã în
aceastã perioadã înscrierile expozanþilor, pentru care anunþã facilitãþi, prin menþinerea tarifelor de participare la nivelul ediþiilor precedente
ºi discount-uri.
Profesioniºti ai cãrþii, editori, ti-

pografi, ilustratori, distribuitori de
carte, librari, dar ºi autori, critici literari ºi traducãtori vor aduce la
Craiova cele mai noi apariþii editoriale, precum ºi un program de evenimente din care nu vor lipsi lansãrile de cãrþi, dezbaterile, întâlnirile
cu autori. Accesul va fi liber pentru
toate categoriile de vizitatori.
Cel mai important târg de carte
din sudul þãrii, GAUDEAMUS Craiova va deschide Caravana GAUDEAMUS – iniþiatã în anul 2000
ca parte a Programului LECTURA ºi formatã dintr-o serie de evenimente expoziþionale dedicate cãr-

þii ºi educaþiei, organizate în centre culturale ºi universitare de tradiþie în care existã posturi regionale Radio România. Caravana va
mai cuprinde în 2016 târguri de
carte la Cluj-Napoca (ediþia a XVIIa, 20-24 aprilie), Oradea (ediþia a
III-a, 18-22 mai), pe litoral (ediþia
a VIII-a, 11-15 august), Târgul
GAUDEAMUS Carte ªcolarã (ediþia a XIV-a, 15-25 septembrie, Bucureºti) ºi Târgul Internaþional
GAUDEAMUS Carte de Învãþãturã (ediþia a XXIII-a, 16-20 noiembrie, Pavilionul Central Romexpo,
Bucureºti).

Antropologul craiovean Nicolae Panea,
invitat la „Întâlnirile SpectActor”
Prof. univ. dr. Nicolae Panea – antropolog, decan
ianuarie, începând cu ora 11.00, la Sala „Ion D. Sîral Facultãþii de Litere din Craiova, este primul invibu”. Pentru lucrarea „Oraºul subtil” (Editura „Etnotat din 2016 al „Întâlnirilor SpectActor” organizate de
logica”, 2013). Nicolae Panea a primit Premiul „SiTeatrul Naþional „Marin Sorescu”. El va susþine conmion Florea Marian” al Academiei Române, care i-a
ferinþa „Educaþia ca formã de ipocrizie” duminicã, 31
fost acordat anul trecut.
Este membru al mai multor societãþi
Nicolae Panea s-a nãscut pe 22 februatate ºi moarte” (Ed. „Scrisul Românesc”,
ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate: Socierie 1961, la Craiova, unde a ºi absolvit Fa2005), „Zeii de asfalt. Antropologie a urtatea de Etnologie, The International Socultatea de Filologie, secþia francezã-româbanului” (Ed. „Cartea Româneascã”,
ciety for Ethnology and Folklore – The
nã (1982-1986). I-au urmat un master în
2001), „Gramatica funerarului” (Ed.
Ballad Advisory Board (Societatea Interantropologie culturalã la Universitatea din
„Scrisul Românesc”, 2003) – în curs de
naþionalã de Etnologie ºi Folclor – Comitraducere ºi publicare la Torino ºi Sankt
Bordeaux (1992) ºi un doctorat în filologie
sia de Baladã), Uniunea Scriitorilor din
(1995), cu teza „Folclorul ca formã de
Petersburg, „Antropologie culturalã ºi soRomânia, Societatea de Tracologie. Este,
arheologie spiritual”, la Universitatea din
cialã”(Ed. „Omniscop”, 2000), „Folclode asemenea, editor-ºef al Analelor UniverCraiova. Este specialist în antropologie culrul ca formã de arheologie spiritualã” (Ed.
sitãþii din Craiova, seria Limbi Moderne
turalã, culturã ºi civilizaþie popularã.
„Universitaria”, 1998), „ªãgalnic, Zulnia
(din anul 2009), membru al comitetului
A mai publicat volumele „Antropologie
zâmbea (literaturã ºi antropologie cultuºtiinþific al Revistei de Etnografie ºi Folcralã)” (Ed. „Aius”, 1997), „Antropologie
culturalã americanã. O introducere” (Ed.
lor a Academiei Române, membru al Co„Universitaria”, 2012), „Capodopere ale lia tradiþiilor” (Ed. Omniscop, 1995). De
misiei Guvernamentale pentru Patrimoniu,
teraturii populare româneºti, antologie ºi
asemenea, a publicat studii de specialitate
membru al unor comitete ºtiinþifice pentru
studii” (Ed. „Scrisul Românesc”, vol. 1,
în volume colective apãrute în Anglia, Spaconferinþe internaþionale de specialitate.
2005), „Pâinea, sarea ºi vinul. Ospitalinia, Italia, Germania.

Marcel Iureº ºi George Mihãiþã revin Declarã-þi dragostea într-o limbã
pe scena Teatrului „Colibri”
strãinã ºi poþi câºtiga un premiu!
Parteneriatul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” cu Teatrul
ACT din Bucureºti continuã ºi pe
parcursul anului 2016, când prima
reprezentaþie adusã de actorii din
capitalã pe scena craioveanã va fi
„Pãi… despre ce vorbim noi aici,
domnule?”, de Cãtãlin ªtefãnescu,
dupã romanul „Moromeþii” de
Marin Preda. Spectacolul – în regia
lui Alexandru Dabija, cu Marcel
Iureº ºi George Mihãiþã în distribuþie – va fi prezentat joi, 28 ianuarie,
de la ora 19.00. Coloana sonorã
este realizatã de Ovidiu Pãcurar, iar
muzica este semnatã Rãzvan
Miricã.
Publicul craiovean s-a bucurat de
reprezentaþia „Pãi… despre ce
vorbim noi aici, domnule?” ºi în
microstagiunea „Colibri într-un
ACT 2015”, în cadrul cãreia au mai
fost prezentate spectacolele „Dumnezeul de a doua zi”, „Fidelitate”,
„American Buffalo” ºi „cont(r)ACTe”. Biletele, la preþul de 20
lei, se pot procura de la Agenþia
teatrului, de luni pânã sâmbãtã, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica,
în intervalul 10.00-13.00. Spectacolul nu
este recomandat persoanelor cu vârsta sub
16 ani!

De Valentine’s Day, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã a
III-a ediþie a concursului de poveºti
de dragoste, scrise în limbi strãine
(germanã, englezã, francezã, spaniolã,
italianã), „Yo love dich, mio amour!”.
Competiþia se va desfãºura pe douã
secþiuni: liceeni (clasele a IX-a –
a XII-a) ºi studenþi (licenþã ºi master).

Potrivit reprezentanþilor Teatrului
„Colibri”, ºi în acest an, în ultima sãptãmânã a fiecãrei luni, craiovenii vor putea
vedea un spectacol al Teatrului ACT pe
scena Fabricii de poveºti electroCOLIBRI.

«Dacã eºti licean sau student, pasionat
de limbi strãine ºi consideri cã povestea ta
de dragoste, redactatã într-una dintre limbile de circulaþie internaþionalã anterior
menþionate, meritã sã fie cunoscutã, expediaz-o pe adresa Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova (strada „Traian Demetrescu” nr. 31) pânã la data de 5
februarie (data-limitã a Poºtei: 5 februarie)», este invitaþia lansatã de organizatori.
Poveºtile trebuie sã aibã între 2.000
ºi 3.000 de semne (caractere cu spaþii,
TNR, 12, la 1,5 rânduri), nu vor purta
semnãtura autorului, ci un motto. Plicul
cu povestea va conþine încã un plic închis, care, în loc de adresã, va avea acelaºi motto, iar în interiorul lui se vor menþiona numele ºi prenumele autorului, instituþia unde studiazã, vârsta, adresa ºi
numãrul de telefon.
Juriul va þine cont de originalitatea textului, de structura sa stilisticã ºi de corec-

titudinea gramaticalã. Pentru fiecare limbã
strãinã, la ambele secþiuni, vor fi acordate
Premiul I (în valoare de 300 lei), Premiul al
II-lea (200 lei) ºi Premiul al III-lea (100
lei). Toþi cei care decid sã îºi scrie povestea vor primi diplome de participare. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de
12 februarie, ora 12.00, la sediul Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”.
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Austria vrea
vrea excluderea
excluderea Greciei
Austria
Greciei din
din Schengen
Schengen
Austria propune suspendarea Greciei din
Schengen pânã la securizarea frontierei martitime cu Turcia, pledând, alãturi de Germania,
Belgia, Suedia ºi Danemarca pentru reintroducerea controalelor temporare în spaþiul de liberã circulaþie, pentru oprirea imigraþiei. “Când o
þarã membrã Schengen nu reuºeºte în mod repetat sã îºi îndeplineascã obligaþiile ºi nu acceptã asistenþã din exterior, nu existã alte soluþii”, a declarat ministrul austriac de Interne,
Johanna Mikl-Leitner, citatã de publicaþia “Welt
am Sonntag”. “Dacã Guvernul de la Atena nu
va face eforturi suplimentare pentru securizarea
frontierelor externe, atunci va trebui sã discutãm deschis despre excluderea temporarã a Greciei din Spaþiul Schengen. Faptul cã frontiera
Greciei cu Turcia nu poate fi controlatã este un
mit”, a subliniat oficialul austriac. În acelaºi timp,
Germania, Austria, Belgia, Suedia ºi
Danemarca vor propune introducerea
de controale pe segmente ale frontierelor din interiorul Spaþiului Schengen
pe o duratã de pânã la doi ani, scrie
“Welt am Sonntag”. Iniþiativa va fi discutatã astãzi de miniºtrii de Interne ai
unor state UE, reuniþi la Amsterdam
într-o ºedinþã informalã. Surse citate
de FT au declarat cã liderii UE pregãtesc mãsuri pentru securizarea frontierelor cu Grecia, prin oferirea de asistenþã Macedoniei pentru blocarea imigranþilor, în cadrul unui plan ce stârneºte preocupãrile Guvernului Alexis

Tsipras, care se teme cã extracomunitarii vor
rãmâne pe teritoriul elen. În cazul unor ameninþãri grave ºi persistente asupra frontierelor externe ale Spaþiului Schengen, Comisia Europeanã poate propune activarea articolului care prevede posibilitatea reintroducerii controalelor la
frontiere timp de doi ani. Surse UE citate de presa italianã afirmau joi searã cã, pe fondul crizei
imigraþiei, Comisia Europeanã ar putea propune suspendarea Tratatului Schengen pentru o
perioadã de pânã la doi ani. Germania, Austria,
Suedia ºi Danemarca au introdus deja, în ultimele luni, controale temporare în cadrul Schengen.
Peste un milion de extracomunitari au pãtruns în
spaþiul Uniunii Europene în ultimul an, situaþie
care a generat dispute între statele membre UE
ºi mãsuri radicale, luate inclusiv în interiorul Spaþiului Schengen. Preºedintele Consiliului Euro-

pean, Donald Tusk, ºi cel al Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, avertizau zilele trecute cã
Uniunea Europeanã are la dispoziþie douã luni
pentru a soluþiona criza imigraþiei, altfel existã
riscul destrãmãrii Spaþiului Schengen ºi zonei
euro. “Avem la dispoziþie douã luni pentru a aduce sub control situaþia imigraþiei: Consiliul European din martie va fi ultima ocazie de a verifica
funcþionarea strategiei noastre. Altfel, ne vom
confrunta cu o crizã precum prãbuºirea Schengen”, declara Donald Tusk. Preocupãri similare
a exprimat ºi preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker. „În acest moment, existã
risc asupra Schengen, mâine vor apãrea întrebãri referitoare la necesitatea de a avea o monedã comunã: Uniunea Europeanã este ameninþatã
la bazã, iar noi abia dacã ne dãm seama de acest
lucru”, a spus Juncker, avertizând cã cetãþenii
UE vor gãsi mai greu locuri de muncã, iar economia comunitarã va avea
de suferit în cazul în care Spaþiul
Schengen s-ar destrãma din cauza crizei imigraþiei. La rândul sãu, Jeroen
Dijsselbloem, preºedintele Eurogrup,
a afirmat cã menþinerea spaþiului de
liberã circulaþie Schengen este esenþialã pentru prosperitatea economicã
a zonei euro. La rândul sãu, ministrul
german al Finanþelor, Wolfgang
Schäuble, a atras atenþia cã o eventualã suspendare a Spaþiului Schengen va pune în pericol proiectul Uniunii Europene.

Washington-ul ºi New York-ul, paralizate de “Snowzilla”.
Cel puþin 19 persoane au murit, iar în 11 state a fost declaratã starea de urgenþã
Washington ºi New York, douã
dintre cele mai importante oraºe
de pe coasta de est a Statelor Unite, sunt paralizate de furtuna Jonas, poreclitã “Snowzilla”, consideratã a fi cea mai gravã din ultimul secol. Cel puþin 19 persoane ºi-au pierdut viaþa din cauza
viscolui, iar în 11 state a fost declaratã starea de urgenþã. De asemenea, peste 10.000 de zboruri
au fost anulate, iar 240.000 de
locuinþe din Carolina de Nord ºi
New Jersey au rãmas fãrã curent
electric. 13 persoane au murit în
accidente rutiere provocate de
vremea nefavorabilã în statele Ar-

kansas, Carolina de Nord, Kentucky, Ohio, Tennessee ºi Virginia.
O persoanã a decedat în Maryland, iar trei în oraºul New York,
în timp ce înlãturau zãpada. Alte
douã persoane au murit de hipotermie în statul Virginia. La Washington D.C., instituþiile federale au fost închise, iar sistemul de
transport public ºi-a suspendat
activitatea. Pe strãzi au mai avut
acces doar utilajele de deszãpezire ºi echipele de intervenþie. Oamenii au ieºit înarmaþi cu lopeþi
pentru a ajuta autoritãþile ºi au
curãþat zãpada de pe trotuare. În
New York, din cauza viscolului au

fost închise mai multe drumuri,
poduri ºi tuneluri, iar circulaþia
metrourilor ºi trenurilor care merg
la suprafaþã a fost opritã. Primarul oraºului New York, Bill de Blasio, le-a cerut locuitorilor sã stea
în case. “Nu ieºiþi din case decât
în caz de urgenþã”, a transmis Bill
de Blasio. “Circulaþia este opritã
pânã la noi ordine. Prognoza s-a
schimbat de mai multe ori în ultimele 24 de ore ºi acum ne aºteptãm la un strat de zãpadã de 71
de centimetri”, a adãugat edilul
metropolei. Cei mai fericiþi au fost
însã copii, stratul mare de zãpadã
fiind ideal pentru sãniuº. Dealul

Capitoliului s-a transformat întrun imens derdeluº, iar Times
Square în loc de joacã. În New
York stratul de zãpadã atinge 68
de centimetri, fiind un record
dupã anul 1869, iar la periferia
oraºului Washington, nivelul zãpezii este de 89 de centimetri,
potrivit Institutului Meteorologic
american. Starea de urgenþã a fost
decretatã în statele americane
Georgia, Tennessee, Pennsylvania, Maryland, Kentucky, Carolina de Nord, New Jersey, New
York, Virginia ºi Virginia de Vest,
iar zeci mii de locuinþe au rãmas
fãrã electricitate.

Google va plãti taxe de 130 milioane de lire sterline,
în Marea Britanie, pentru perioada 2005-2015
Google a acceptat sã plãteascã taxe în valoare de 130 de milioane de lire, în Marea Britanie, pentru perioada 2005-2015, ca urmare a
unui “audit deschis” realizat asupra conturilor
sale de cãtre autoritãþile fiscale britanice, potrivit BBC. Aceastã platã acoperã datorii restante
din anul 2005 ºi va fi fãcutã dupã ºase ani de
anchete realizate de reprezentanþii Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), un departament al Guvernului Marii Britanii, care este

responsabil, printre altele, de colectarea taxelor. Google, în prezent parte a companiei americane Alphabet Inc, este una dintre companiile
multinaþionale care au fost acuzate cã au apelat
la diverse aranjamente fiscale pentru a evita plata taxelor în Marea Britanie, în ciuda faptului
cã au încasat miliarde de lire sterline de pe
aceastã piaþã. Matt Brittin, ºeful Google Europe, a declarat cã Google va plãti mai multe taxe
în Marea Britanie. “Regulile se modificã la nivel
internaþional, iar guvernarea
din Marea Britanie se aflã în
fruntea celor care aplicã aceste norme, astfel cã vom
schimba ceea ce facem aici.
Vrem sã dãm asigurãri cã vom
plãti sumele corespunzãtoare
taxelor”, a mai spus acesta.
HMRC a declanºat ancheta în
cazul Google dupã mai multe
controverse privind nivelul
scãzut al taxelor plãtite de companii multinaþionale, care au
operaþiuni în Marea Britanie,

dar ale cãror sedii centrale sunt în alte þãri. În
ciuda faptului cã Marea Britanie este una dintre
cele mai importante pieþe pentru Google, proprietarul celui mai important motor de cãutare
din lume a plãtit în aceastã þarã taxe de doar 20,4
milioane de lire sterline, în 2013. În schimb, în
acelaºi an, Google a avut venituri de pe piaþa
britanicã de 3,8 miliarde de lire sterline. Cea mai
mare parte a veniturilor atrase de Google din
Marea Britanie au fost realizate din vânzãrile de
publicitate online. În acest context, compania
Google a fost criticatã din cauza mecanismelor
sale fiscale internaþionale complexe. Sediul central din Europa al Google este în Irlanda, o þarã
care impune taxe pe profit mai mici decât cele
din Marea Britanie. Totodatã, pentru a-ºi pune la
adãpost profiturile, compania ar fi apelat la structurile sale din Insulele Bermude, considerate a fi
un paradis fiscal ºi ale cãror autoritãþi nu impun
niciun impozit pe profit. Astfel de operaþiuni sunt
însã legale ºi Google - o companie americanã,
care plãteºte majoritatea taxelor sale în SUA - a
spus pânã acum cã a respectat legislaþia fiscalã
internaþionalã.

ªTIRI
Canada: Cel puþin patru
persoane au fost ucise, iar alte
douã grav rãnite, în urma
unui atac armat
Cel puþin patru persoane au fost
ucise, iar douã sunt în stare criticã dupã
ce un bãrbat a deschis focul în propria
casã ºi la un liceu din centrul Canadei,
printre victime fiind doi fraþi ai autorului atacului. Un tânãr ºi-a împuºcat
mortal doi fraþi, dupã care a deschis
focul într-un liceu, în orãºelul canadian
La Loche, situat în comunitatea Saskatchewan, la 600 de kilometri nord de
oraºul Saskatoon. În ªcoala Comunitãþii de amerindieni din La Loche învaþã aproximativ 900 de elevi. Atacatorul,
un fost elev, a fost arestat, a declarat
premierul canadian Justin Trudeau,
aflat la Davos ( Elveþia) pentru Forumul Economic Mondial anual. “Evident, acesta este cel mai rãu coºmar
pentru fiecare pãrinte”, a afirmat ºeful
Executivului canadian, care iniþial a
anunþat cinci decese. “Þara noastrã are
inima rãnitã. Suntem uniþi ºi alãturi de
locuitorii din La Loche”, a mai spus
Trudeau. Deºi premierul Canadei nu a
dezvãluit motivul pentru care tânãrul a
adeschis focul în scoalã, Kevin Janvier, primarul din La Loche, a declarat
cã incidentul ar fi început la domiciliul
atacatorului. El a declarat cã fiica sa în
vârstã de 23 de ani, Marie Janvier, profesor la liceul vizat, a fost ucisã. “Dupã
ce ºi-a împuºcat mortal doi fraþi, criminalul a mers la liceu ºi a împuºcat o
profesoarã ºi o elevã, care au murit pe
loc”, a declarat un alt oficial local. Alte
douã persoane sunt în stare criticã în
urma atacului. Poliþia încearcã sã afle
care au fost mobilul atacului armat.
Acesta este cel mai grav incident armat petrecut într-o ºcoalã din Canada
în ultimii 26 de ani, cel mai grav fiind
înregistrat în 1989, când la Ecole Polytechnique din Montreal au fost uciºi
14 studenþi.

Joe Biden: SUA ºi Turcia sunt
pregãtite sã lanseze operaþiuni
suplimentare în Siria,
împotriva ISIS
Statele Unite ºi Turcia sunt pregãtite pentru o “soluþie militarã” împotriva reþelei teroriste Stat Islamic, în Siria,
dacã Administraþia Bashar al-Assad ºi
opoziþia nu vor ajunge la un acord cu
ocazia conferinþei de la Geneva, afirmã
vicepreºedintele american, Joseph Biden. “ªtim cã va fi bine sã se ajungã la
o soluþie politicã, dar, dacã acest lucru
nu va fi posibil, suntem pregãtiþi sã
aplicãm o soluþie militarã pentru distrugerea reþelei teroriste Daesh (Stat Islamic)”, a declarat Joseph Biden, la Istanbul, dupã întrevederea cu premierul Ahmet Davutoglu. Un alt oficial
american a explicat, potrivit Fox News,
cã Joseph Biden se referã la o soluþie
militarã pentru eliminarea organizaþiei
teroriste Stat Islamic, nu pentru întregul conflict sirian. Însã Biden a precizat cã a discutat cu Davutoglu ºi despre modalitãþi de susþinere a insurgenþilor sunniþi moderaþi care luptã
pentru înlãturarea regimului Bashar alAssad. Urmãtoarea rundã de negocieri
între opoziþia sirianã ºi reprezentanþii
preºedintelui Bashar al-Assad va începe luni, la Geneva. Siria se confruntã, de cinci ani, cu revolte reprimate
violent ºi cu un conflict militar între
serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forþele opoziþiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organizaþia sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului depãºeºte 250.000 de morþi.
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00:45 În numele regelui 2 (R)
2011, Germania, Canada,
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13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Interviu eveniment
19:40 Jocul de-a vacanþa
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:00 La fix
01:00 Drumul lui Leºe
02:00 Cartea cea de toate zilele

HBO
08:00 Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp
09:50 Profilul lui Susan Sontag
11:30 Þinta: Preºedintele
13:00 In visele mele
14:35 Un pisoi la Hollywood
15:50 ªefi de coºmar 2
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 All Is Bright
20:00 Umbre
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 Autoportretul unei fete
cuminþi
23:25 U2 Innocence +
Experience Tour - Paris
01:45 Jucãtorul
03:40 Mici copii
06:00 În visele mele

08:00 Sufletul meu pereche (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Film artistic (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri ºi nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Ingeri ºi nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA
07:45 La Mãruþã (R)
09:15 Schimbãri (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Stã sã plouã cu chiftele
(R)
14:45 Spiritul din adâncuri (R)
16:30 La bloc
18:30 Noul Domn Jordan
20:30 Cauze suspecte
22:30 Colega de camerã 2
00:30 Încã un film despre
adolescenþi?! (R)
02:30 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa Meºeriaºilor:
Episodul 11, Sezonul 1
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 KO de Romania!: Fight
Night cele mai tari KO-uri
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
12:10 Cronica Zilei
12:15 Constantin 60
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Putere ºi Glorie
2014, Turcia, Dramã, Istoric
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Turcia, Dramã, Istoric
01:15 Nunþi de poveste
03:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)
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programe TV / utile

ªefi de coºmar 2
Se difuzeazã la HBO,
ora 15:50
Dupã ce ªefi de coºmar a devenit un
hit al lui 2011, sequelul porneºte de la o
premisã cât se poate de logicã: sastisiþi
sã mai asculte de ºefi, Kurt (Jason
Sudeikis), Dale (Charlie Day) ºi Nick
(Jason Bateman) decid sã-ºi fondeze
propria afacere. Doar cã un investitor
(Christopher Waltz) le dã lumea peste
cap anulându-le orice ºansã de succes
financiar. Ca sã rezolve problema, eroii
pun la cale un fantezist plan de rãpire a
fiului investitorului... În distribuþia
peliculei sunt prezente nume precum:
Fred Carpenter, Frank Coraci, iar regia
este semnatã de Frank Coraci.

În numele regelui 2
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30
Un fost soldat al Forþelor
Speciale este azvârlit în
vremuri medievale. Acolo,
având datoria de a împlini o
profeþie anticã, gãseºte
izbãvire pentru experienþele
prin care a trecut pe câmpul
de luptã.
Cu:
Dolph Lundgren, Natassia
Malthe, Lochlyn Munro
Regia:
Uwe Boll
Gen film: Acþiune, Aventuri,
Dramã, Fantastic
Colega de camerã 2
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30
Când Holly Parker (Kristen
Miller) se mutã într-un nou
apartament, crede cã a dat
peste colega de camerã perfectã: Tess Kositch (Allison Lange), o fatã drãguþã ºi timidã
care îºi doreºte cu disperare sã
devinã prietena ei. Dar sub
aparenta timiditate a lui Tess se
ascunde o criminalã, o femeie
care crede cã nimic nu e mai
plãcut în viaþã decât sã-þi ucizi
un prieten aflat în suferinþã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5274 ............. 45274
1 lirã sterlinã................................5,9575....................59575

$

1 dolar SUA.......................4,1770........41770
1 g AUR (preþ în lei)........147,4173.....1474173

METEO

luni, 25 ianuarie - max: -4°C - min: -10°C

În general
ploaie
înnorat
ploaie

luni, 25 ianuarie 2016

publicitate
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

PRIMÃRIA Gherceºti, Jud.
Dolj, organizeazã concurs în
data de 14.03.2016, ora 10.00,
pentru ocuparea funcþiei publice vacante de inspector debutant (impozite ºi taxe locale).
Proba scrisã: 14.03.2016, ora
10.00, Interviu: 17.03.2016, ora
10.00. Condiþiile generale de
participare la concurs sunt prevãzute de art.54 ºi art.57 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii specifice: studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii universitare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã, sau
echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
fãrã; Atestat/certificat cunoºtinþe operare calculator. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de
la data apariþiei anunþului în
Monitorul Oficial al României,
la sediul primãriei Gherceºti
jud. Dolj din Str. Eroilor nr. 107secretariat. Condiþiile de participare la examen ºi bibliografia se afiºeazã la sediul primãriei ºi pe site-ul primãriei:
www.primaria.ghercesti.ro.
Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul primãriei
Gherceºti, jud. Dolj la nr. telefon 0251.450.580 ºi pe site-ul
primãriei www. primaria.ghercesti.ro.

ANUNT privind informarea ºi
consultarea publicului în conformitate cu ordinul nr. 2701/30 dec.2010
al MDRT asupra propunerilor preliminare din “ELABORARE P.U.D.
ºi obþinere avize pentru Construire
halã cu destinaþia service auto”, amplasament: Aleea 4 Simnic, nr. 10,
beneficiar DONDOE STANCA, proiectant S.C. Giurgiulescu Proiect
S.R.L.. Publicul este rugat sã transmitã observaþii asupra documentaþiei expuse/disponibile la sediul Primãriei Municipiului Craiova - Serviciul Urbanism: str. A.I.Cuza, nr. 7,
sau pe pagina de internet a Primariei Craiova www.primariacraiova.ro - în perioada 25.01.201601.02.2016, între orele 8.00-16.00. Publicul este invitat sã participe la comentarea propunerilor supuse
procesului de avizare ºi elaborarea
propunerii finale, care include toate observaþiile ºpi se supune procedurii de transparenþã decizionalã. Raspunsul la observaþiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Primariei Craiova ºi va fi prezentat timp de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, la sediul propriu.
Titular DONDOE STANCA
anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: “ELABORARE P.U.D. ºi
obþinere avize pentru Construire
halã cu destinaþia service auto”,
amplasament: Aleea 4 Simnic, nr.
10 ºi declanºarea Etapei de Incadrare pentru obþinerea Avizului de
Mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, ºi sediul titularului:
Craiova, Aleea 4 ªimnic, nr. 10. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în
termen de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

S.C. NUTRON SRL titular al
proiectului Punct încãrcare cereale în Portul Cetate- Dolj anunþã publicul intersat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj ”AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU pentru proiectul Punct încãrcare cereale în
Portul Cetate, propus a fi amplasat în Satul Cetate,Comuna Cetate, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de lunijoi între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 02.02.2016.
Societatea REYSOL S.R.L.,
cu sediul în Craiova, str. Mircea
Vodã, nr. 11, jud. Dolj, anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii primei versiuni a PUZ pentru construire imobil S+P+7+8
partial cu destinaþia Hotel, birouri
ºi împrejmuire teren în localitatea Craiova, str. Severinului, nr.
12, jud. Dolj ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
jud. Dolj, site-ul APM Dolj. http:/
/apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj, în termen de
15 zile calendandaristice de la
data prezentului anunþ.
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Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoarele produse lactate:
- lapte pasteurizat
la pungã de 1litru
- lapte integral
- brânzã de vacã
- viþei cu greutatea
între 100 - 400 Kg.
Informaþii suplimentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

publicitate
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeazã concurs conform H.G.
286/2011 pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi temporar vacante:
- un post de consilier juridic debutant;
- un post de bucãtar la blocul alimentar de la Secþia Exterioara Psihiatrie
Cronici Melineºti;
Dosarele se depun începand cu data de
25.01.2016 pânã în data de 01.02.2016,
orele 15,00.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/431189, persoana de contact Lãcraru Adriana, secretar comisie.
Concursul se organizeaza la sediul spitalului de Neuropsihiatrie Craiova în data
de 08.02.2016, orele 10,00 – proba scrisã ºi 11.02.2016, orele 12,00 – interviu.
Condiþiile de ocupare a posturile, bibliografia si tematica sunt afiºate la sediul unitaþii si pe site.

luni, 25 ianuarie 2016

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

Ionescu Nicolae
doresc sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, marca EspeCENTRUL COMERCIAL SUCPI ro. Telefon: 0760/
vã oferã spaþii moderne, 084.961.

la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂNZÃRI

2 camere semidecomandat Valea Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Vând apartament
2 camere - Sinaia, etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei2camere decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere decomandate, microcentralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.

GARSONIERE

3 - 4 CAMERE

PRESTÃRI SERVICII

Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
decalitatesuperioarãlapreþuriavantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Vând garsonierã
în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883
CAMERE CÃMIN

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

Vând apartament
4 camere, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere decomandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.
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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.

CASE

Vând sau schimb
cu o camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 5500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + diferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent
casã Catargiu,
45.000 Euro.
Telefon: 0722/
297.009.

Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu
cu teren 7000
mp. Telefon:
0742/ 450.724.
Vând casã boiereascã mare central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.
TERENURI

VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750
mp, 22 Euro/
mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Telefon:
0764/214.269.

Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

Vând Dacia Papuc 30.000 Km.
Telefon: 0744/
629.775.
Vând Dacia
1310. Telefon:
0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia
1300. Telefon:
0754/051.988.
STRÃINE

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

VÂND 40 de capre, preþ negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
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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.
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 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 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.
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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.
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 acvariu 47
litri, foarte convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color
Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
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Cort 4 persoane,
douã compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 /
0,60 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 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
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 set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

SPAÞII COMERCIALE

CONDOLEANÞE

Închiriez Restaurant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

Familia Ion
Sorescu aduce calde mulumiri tuturor
celor care iau stat alãturi, cu gândul ºi cu fapta, la marea
durere pricinuitã de despãrþirea din
aceastã viaþã
de scumpa lor
fiicã, eminent
dascãl universitar ºi cãrturar, SORINA
VIRGINIA
SORESCU.
În veci nu o
vom uita!

MATRIMONIALE

Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioasã pentru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/
722.683
DIVERSE

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

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament mobilat Valea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Craiovenii revin ºi pleacã cu toate
punctele din fieful dinamovist
DIVIZIA A1 (M)

Etapa a 12-a: CS Dinamo Bucureºti – SCM U Craiova 13, VCM PLS Piatra Neamþ – LMV Tricolorul Ploieºti 3-1, AS
Volei Club Caransebeº – CS “U” Cluj 3-0, CSM Bucureºti –
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 1-3, CS Arcada Galaþi – ACS
Volei Municipal Zalãu 3-2. Partida CVM Tomis Constanþa –
CS Unirea Dej nu s-a disputat, deoarece formaþia gazdã s-a
retras din campionat.
1. CRAIOVA
32
7. Constanþa
15
2. Baia Mare
27
8. Dej
12
3. Zalãu
26
9. CSM Buc.
11
4. Galaþi
26
10. U Cluj
10
5. Caransebeº
24
11. Dinamo
7
6. Ploieºti
19
12. Piatra N.
4

Voleibaliºtii de la SCM U Craiova
îºi continuã parcusul ireproºabil în
Divizia A1, dupã ce au obþinut, sâmbãtã, o victorie cu 3-1 pe terenul
codaºei Dinamo, într-un meci contând pentru etapa cu numãrul 12,
prima a returului.
Bãieþii lui Dan Pascu ºi Claudiu
Mitru au intrat mai greu în joc, setul
inaugural revenindu-le bucureºtenilor,
25-23. Liderul a revenit pe tabelã la
capãtul unei manºe adjudecate de-o

DIVIZIA A1 (F)

Etapa a 12-a: CSU Medicina Tg. Mureº – SCM U
Craiova 3-0, CS “U” Cluj – CS Rapid Bucureºti 3-0, CS
Volei Alba Blaj – CS Dinamo Bucureºti 3-0, CSM Târgoviºte – ACS Penicilina Iaºi 3-0, CS ªtiinþa Bacãu –
CSM Lugoj 3-0, CSM Bucureºti – VC Unic LPS Piatra
Neamþ 3-0.
1. Alba Blaj
35
7. Piatra N.
14
2. CSM Buc.
31
8. Lugoj
14
3. Târgoviºte
30
9. Iaºi
11
4. Dinamo
24
10. CRAIOVA
9
5. Tg. Mureº
22
11. U Cluj
6
6. Bacãu
20
12. Rapid
0

manierã categoricã 25-13, pentru ca
mai apoi sã se impunã la 19 ºi 22.
„O victorie mare pentru noi, una
meritatã ºi muncitã. A fost un meci
dificil, dat fiind faptul cã nu am putut efectua niciun amical în pauza
competiþionalã, dar ºi din cauza unor
probleme medicale ale unor jucãtori.
Este bine cã am luat toate cele trei
puncte ºi bãieþii meritã felicitaþi pentru cã s-au mobilizat ºi au fãcut ceea
ce trebuia”, a declarat “principalul”

craiovean, Dan Pascu.
Runda ce vine (30 ianuarie), SCM
U primeºte vizita “lanternei” VCM
PLS Piatra Neamþ, formaþie care
tocmai ºi-a trecut în cont întâiul succes stagional, întrecând-o, într-o
mare surprizã, pe LMV Tricolorul
Ploieºti (3-1).

Fetele, nimicite în Ardeal

Tot sâmbãtã, jucãtoarele pregãtite de cãtre Alexandru Cosma au fã-

AUSTRALIAN OPEN

Perechea Mergea/Bopanna rateazã sferturile
Perechea Florin Mergea/Rohan Bopanna
(România/India), cap de serie numãrul 4, a fost
eliminatã, ieri, în optimile probei de dublu din
cadrul turneului Australian Open, primul Grand
Slam al anului.
Mergea ºi Bopanna au fost învinºi, cu scorul de 4-6, 3-6, de perechea Treat Huey/Max
Mirnîi (Filipine/Belarus), cap de serie numãrul 14.
În aceastã dimineaþã, Horia Tecãu ºi olandezul JeanJulien Rojer, principalii favorþi, au luptat, la rându-le,
pentru accederea în sferturi, cei doi întâlnind cuplul
italian Marco Cecchinato/Andreas Seppi. Tecãu ºi Rojer au avut nevoie de set decisiv pentru a ajunge în
aceastã fazã, 6-3, 3-6, 6-3, în compania tandemului

germano-austriac Benjamin Becker/Dominic
Thiem, joc disputat în noaptea de vineri spre sâmbãtã. De asemenea atunci, Tecãu a depãºit primul
tur la dublu mixt, unde face pereche cu americanca Coco Vandeweghe. Victoria a venit în dauna
capilor de serie numãrul 6, Lucie Hradecka/Marcin Matkowski (Cehia/Polonia), scor 1-6, 7-5, 108. Mai departe, în optimi, constãnþeanul ºi partenera sa vor da, cel mai probabil în noaptea ce vine, de
Sara Errani ºi Fabio Fognini (Italia).
Altfel, dupã eºecul total de la simplu, România a rãmas fãrã vreo reprezentantã ºi la dublu, Raluca Olaru ºi
Ysaline Bonaventure (Belgia) pãrãsind turneul în turul
doi, scor 1-2, 2-6 cu rusoiacele Anastasia Pavlyuchenkova ºi Elena Vesina (cap de serie 5).

România încheie pe 10 Europeanul de polo
Naþionala României a încheiat pe locul 10 la Campionatul
European de polo de la Belgrad, dupã ce a pierdut drastic,
sâmbãtã, cu Franta, 6-12. “Tricolorii” antrenaþi de Dejan Stanojevic au avut cel mai slab început de meci de la competiþia
continentalã. Cu o apãrare apaticã ºi un atac moale, românii
ºi-au anulat ºansele de a câºtiga meciul decisiv pentru locul 9
încã din prima reprizã (1-6). Partida avea o mizã deosebitã,
locul 9 putând sã aducã, într-o anumitã conjuncturã, calificarea la Mondialul din 2017, de la Budapesta.
Pentru “tricolori” au marcat în acest joc Cosmin Radu
(2), Negrean, Teohari, Goanþã ºi Popoviciu (câte un gol).

Grupã grea la turneul preolimpic

Sâmbãtã seara s-au tras la sorþi grupele turneului preo-

limpic, la care România ºi-a asigurat prezenþa în urma locului 10 ocupat la CE. Competiþia se va desfãºura la Trieste (Italia / 3-10 aprilie),
iar România a nimerit într-o grupã tare, cu Ungaria,
Canada, Rusia, Franþa ºi Slovacia. Cealaltã grupã este
formatã din Italia, Spania, Germania, Olanda, Kazahstan ºi Africa de Sud. Cele 12 echipe se vor lupta pentru trei locuri (este posibil sã fie patru, în funcþie de ce
se întâmplã cu locul rezervat continentului african).
Altfel, gazda Serbia a câºtigat duelul fratricid cu Muntenegru, scor 10-8, apãrându-ºi astfel titlul continental. Pe trei a ieºit viitoarea adversarã a “tricolorilor”,
din “preolimpic”, Ungaria, care a dispus cu 13-10 de
Grecia.

cut figuraþie la Târgu Mureº, contra
Medicinii, 0-3 (9-25, 15-25, 12-25).
Situaþie în care, perspectivele sunt
de-a dreptul sumbre dacã punem pe
tapet numele urmãtoarei adversare.

Fãrã Halep, la meciul de Fed Cup cu Cehia:
“Voi fi supusã unei intervenþii chirurgicale”
Simona Halep, numãrul 2 mondial, a anunþat, ieri, pe contul sãu de
Facebook, cã va fi supusã unei intervenþii chirurgicale, astfel cã nu va
participa la meciul României cu Cehia din Fed Cup, dar nici la turneele
de la Doha ºi Dubai.
“Cu pãrere de rãu, sunt nevoitã
sã renunþ la participarea la Fed Cup,
deoarece voi fi supusã unei intervenþii chirurgicale. Sã joc la Fed Cup a
însemnat ºi înseamnã foarte mult
pentru mine, de aceea sunt dezamagitã cã nu pot participa din nou alãturi de echipã. Ultimele 6 sãptãmâni
au fost extrem de dificile pentru
mine, având infecþii la stomac, nas
ºi ureche. Aceasta a fost una dintre
cele mai grele perioade sportive, deoarece nu am avut posibilitatea sã
mã antrenez la capacitate maximã,
chiar dacã am fost sub tratament antibiotic. Am încercat sã dau tot ce
pot în Australia, dar, din cauza infecþiilor existente, din pãcate am înrãutãþit lucrurile, încercând sã trag
de mine sã joc la Grand Slam. La
îndrumarea medicului specialist, va
trebui sã suport o operaþie pentru ami rezolva o problemã existentã la

HANDBAL (M) – CE

Amfitrioana Polonia, adusã cu picioarele pe pãmânt
Dupã un parcurs fãrã cusur în prima fazã
a grupelor, perla coroanei reprezentând-o
victoria entuziasmantã (31-25) cu Franþa –
nimeni alta decât campioana olimpicã, mondialã ºi europeanã în exerciþiu, gazda Polonia a debutat cu un eºec în faza grupelor
principale, scor 28-30 (15-16), cu Norvegia, sâmbãtã, la Cracovia. Într-o altã partidã
a grupei, Franþa a surclasat pe Croaþia, 32-

24 (16-10). Din aceastã serie mai fac parte
Macedonia ºi Belarus, iar înaintea partidelor
de astãzi, Macedonia – Norvegia (19:15) ºi
Polonia – Belaris (21:30, TVR 3), clasamentul aratã astfel: 1. Franþa 6p (4j), 2. Norvegia 6p (3j), 3. Croaþia 4p (4j), 4. Polonia 4p
(3j), 5. Macedonia 0p (3j), 6. Belarus 0p (3j).
Vineri, în debutul grupei II principale:
Germania – Ungaria 29-19 (17-9), Suedia –

Este vorba despre ocupanta poziþiei
a doua a podiumului, CSM Bucureºti. Ca ºi în cazul bãieþilor, meciul
va fi în prima zi a weekend-ului viitor, în Bãnie.

Rusia 28-28 (15-15). Asearã s-au jucat partidele Germania – Rusia ºi Spania – Danemarca, iar clasamentul, înaintea acestora,
se przenta în felul urmãtor: 1. Danemarca
4p (2j), 2. Germania 4p (3j), 3. Spania 4p
(2j), 4. Rusia 3p (3j), 5. Suedia 1p (3j), 6.
Ungaria 0p (3j).
Se calificã primele douã clasate din fiecare
grupã, în semifinale jucându-se încruciºat.

nas, fiind sfãtuitã cã aceasta este cea
mai bunã opþiune pentru a trata definitiv aceastã problemã. Din acest
motiv, voi fi nevoitã sã mã retrag ºi
de la turneele Dubai ºi Doha. Urmãtorul turneu la care voi participa va
fi atunci când voi fi recuperatã sutã
la sutã”, a scris Halep.
Marþea trecutã, Halep, cap de serie numãrul 2, a fost eliminatã în primul tur al Australian Open, dupã ce
a fost învinsã, cu scorul de 4-6, 36, de chinezoaica Shuai Zhang, locul 133 WTA, sportivã venitã din
calificãri. Zhang s-a impus într-o orã
ºi 18 minute ºi a trecut pentru prima
datã în carierã în turul al doilea al
unui Grand Slam, dupã ce a fost eliminatã de fiecare datã în manºa I la
precedentele 14 prezenþe, începând
din 2008.
Întâlnirea dintre România ºi deþinãtoarea trofeului, Cehia, contând
pentru sferturile de finalã ale Grupei
Mondiale din Fed Cup, va avea loc
în 6 ºi 7 februarie, la Cluj-Napoca.
Turneul de la Dubai are loc în
perioada 15-20 februarie, iar Qatar
Open de la Doha se disputã în intervalul 21-27 februarie.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante – Las
Palmas.
DOLCE SPORT 1
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante – Las
Palmas.
EUROSPORT 1
8:00, 11:45, 2:00 – TENIS – Australian Open.
TVR 3
21:30 – HANDBAL (M) – Campionatul European, în
Polonia: Polonia – Belarus.
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„Derby
„Derby de
de Oltenia”,
Oltenia”, tranºat
tranºat de
de SCM
SCM Craiova
Craiova
Handbalistele din Bãnie s-au impus cu 28-24 în faþa celor de la HCM Rm. Vâlcea
Dupã douã deplasãri lungi ºi dureroase, prima, la Ljublijana, finalizatã cu eliminarea din Cupa Cupelor, iar cea de-a
doua, la Zalãu, în care arbitrii le-au prejudiciat mai rãu decât ar fi fãcut-o însuºi
Ghiþã Tadici, handbalistele de la SCM Craiova au revenit în Sala Polivalentã din Bãnie, pentru derby-ul Olteniei, de ieri, cu
HCM Rm. Vâlcea. Descendenta echipei
care a dominat mai mult de un deceniu
handbalul românesc câºtigase în tur la
douã goluri, aºa încât orgoliile regionale
impuneau o revanºã pentru formaþia Simonei Gogârlã. Oaspetele au condus în
debutul meciului, dar de la 2-3, SCM
Craiova a preluat iniþiativa ºi a avut în
permanenþã avantaj, Vâlcea reºind doar
sã mai egaleze o datã, 18-18, în partea
secundã. În poartã, Diana Petrescu a avut
o evoluþie excelentã, cu intervenþii de graþie tocmai în momentele cruciale, când
vâlcencele puteau reintra în joc. Goalkeeper-ul Craiovei ºi a treia soluþie pentru poarta naþionalei României la Mondialul
din Danemarca s-a remarcat în momente
dificile pentru coechipierele sale, în spe-

cial dupã cartonaºul roºu, primit din cauza celor trei eliminãri, al Danei Bãbeanu, cu 10 minute înainte de final. Au
marcat aproape toate jucãtoarele utilizate
de Simona Gogârlã, cu excepþia Axenadrei Groegescu ºi a franþuzoaicei Landre,
aceasta fãcând însã un excelent joc defensiv. Pentru SCM Craiova au jucat:
Petrescu – Zivkovic 5 goluri, Bãbeanu 4,
ªelaru 4, Cioaric 4, Gavrilã 3, Horobeþ
2, Andrei 2, Floricã 2, Iovãnescu 2, Landre, Gerogescu.
La oaspete s-a remarcat veterana Mihaela Ani Senocico, marcatoare a 10
goluri.
În celelalte meciuri ale rundei a 16-a
s-au înregistrat rezultatele: HCM Roman
– Corona Braºov 24-27, CSM Bucureºti
– Rapid Bucureºti 34-26, HCM Baia Mare
– Alba Sebeº 35-27, Unirea Slobozia –
Dunãrea Brãila 23-32, Alexandrion Cluj –
Mãgura Cisnãdie 28-26. Dupã 16 etape,
SCM Craiova are 26 de puncte ºi se aflã
pe locul 6, la egalitate cu echipa care o
precede, HCM Roman, ºi la 3 puncte de
ocupanta poziþiei a patra, Corona Braºov,

pe care craiovencele o vor întâlni în runda viitoare, la finalul acestei sãptãmâni.
Meciul cu formaþia pregãtitã de craioveanul Bogdan Burcea este programat du-

minicã, de la ora 11.30, în direct la Digisport. Peste douã sãptãmâni, SCM Craiova are un nou joc important, pe teren
propriu, cu HCM Roman.

Iliev acuzã lipsa de experienþã Tricolorii încep stagiul din Antalya cu douã noutãþi
a lotului Craiovei
Universitatea începe astãzi al doilea stagiu de pregãtire
în Antalya, în care va disputa patru meciuri amicale
Noul cãpitan al Universitãþii Craiova, Valentin Iliev (35 de ani), considerã cã lipsa de maturitate a lotului a fãcut ca echipa din Bãnie sã
rateze toate obiectivele acesteui
sezon. „Sunt prea mulþi jucãtori tineri, fãrã experienþã”, considerã
fundaºul central al oltenilor, deºi în
actuala componenþã a lotului se
aflã, alãturi de el, jucãtori precum
Popov (33 de ani), Izvoranu (33
de ani), Zlatinski (30 de ani), Achim
(29 de ani), Dumitraº (27 de ani),
Kay (27 de ani), Mateiu (26 de ani),
iar alþi veterani precum Curelea,
Ferfelea, Bawab sau Bãlgrãdean
tocmai au pãrãsit lotul. Revenit în
toamnã în Bãnie, bulgarul a bifat
opt prezenþe în acest sezon de Liga
1. „La echipã sunt prea mulþi jucãtori tineri, care nu au experienþã.
Nu e problema de calitate, ci de
mentalitate. Nu ajunge doar calitatea, trebuie sã ai mentalitate de campion. Eu cred cã înainte, când am
fost la Craiova ºi la Steaua, campionatul mai bun decât acum”, a
spus Valentin Iliev. Acesta sperã ca
echipa din Bãnie sã se întãreascã
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încã din aceastã iarnã pentru sezonul viitor: “La Craiova e foarte
important sã se creeze acum o
echipã bunã. Deja are jucãtori buni,
dar e foarte greu sã creeze o echipã bunã. Avem ºi un antrenor care
vrea sã facem un lucru bun, sã
face o echipã care joacã fotbal cu
plãcere” a declarat stoperul bulgar
pentru digisport.ro.
Dupã o vacanþã de câteva zile
între cele douã stagii de pregãtire,
alb-albaºtrii se vor întoarce astãzi
în Antalya, pentru al doilea cantonament, care va dura pânã pe 5
februarie. În acest stagiu, în care
vor fi cazaþi la Deluxe Hotel Bellis
din Belek, craiovenii vor mai disputa patru meciuri amicale, dupã
urmãtorul program: 28 ianuarie –
MTK Budapesta (Ungaria), 31 ianuarie – FC Paksi (Ungaria), 3 februarie – Slovan Bratislava (Slovacia), 4 februarie – FC Sioni Bolnisi (Georgia). Din lot nu vor face
parte cei trei jucãtori convocaþi la
lotul divizionar de Anghel Iordãnescu, respectiv: Vãtãjelu, Mateiu ºi
Ivan.

De astãzi ºi pânã pe 6 februarie, un lot format
din jucãtori care activeazã în campionatul intern va
efectua un stagiu de pregãtire în Antalya sub comanda staff-ului primei reprezentative. Selecþionerul Anghel Iordãnescu a decis sã îi convoace pentru
perioada de pregãtire din Turcia ºi pe jucãtorii Gabriel Enache (Astra Giurgiu) ºi Dragoº Nedelcu (FC
Viitorul). Gabriel Enache are în palmares
trei selecþii la echipa
naþionalã, toate în
2014, în timp ce internaþionalul U21, Dragoº Nedelcu, nu a debutat încã la prima reprezentativã. Cei 25 de
fotbaliºti care au primit iniþial faxul de convocare din partea selecþionerului Anghel
Iordãnescu
sunt:
Portari: Silviu Lung
(Astra Giurgiu), Florin
Niþã (FCSB), Alexandru Buzbuchi (Viito-

rul); Fundaºi: Paul Papp (FCSB), Cristian Sãpunaru (Pandurii Tg. Jiu), Valericã Gãman (Astra Giurgiu), Robert Hodorogea (Viitorul), Steliano Filip (Dinamo), Bogdan Vãtãjelu (Universitatea Craiova),
Alin Toºca (FCSB), Ionuþ Nedelcearu (Dinamo);
Mijlocaºi: Mihai Pintilii (FCSB), Alexandru Mateiu
(Universitatea Craiova), Adrian Ropotan (Petrolul), Romario Benzar (Viitorul), Mihai Rãduþ (Pandurii
Tg. Jiu), Nicolae
Stanciu (FCSB),
Florin Tãnase (Viitorul), Adrian Popa
(FCSB) Atacanþi:
Andrei Ivan (Universitatea Craiova),
Constantin Budescu
(Astra Giurgiu), Alexandru Pãun (CFR
Cluj), Dorin Rotariu
(Dinamo), Ioan Hora
(Pandurii Tg. Jiu),
Denis Alibec (Astra Giurgiu)

Alin Manea a prins minute pentru naþionala under 19
În primul meci amical disputat
în Cipru, echipa naþionalã de
juniori under 19, condusã de
Andrei Spier, a fost învinsã cu 3-0
de juniorii Under 21 ai clubului rus
ÞSKA Moscova. Toate cele trei
goluri au fost marcate în prima
reprizã, într-un interval de doar
opt minute. Mijlocaºul Universitãþii
Craiova, Alin Manea, a intrat în
repriza secundã. România a jucat
în formula: Brie - Rogoza (Pham
46), Dudea, Ciobotariu, D. Panait
(Cornea 80) - Cicâldãu (A. Manea
65), Chivari (Al. Dulca 65), Dr.
Cojocaru (Chelaru 46) - P. Petre
(Mailat 46), Cr. Ene (Botã 46),
Mih (Licu 46). Urmãtorul amical
al ”tricolorilor” va avea loc tot pe
stadionul din Ayia Napa, mâine, de
la ora 15, contra echipei Under 19
a clubului Apoel Nicosia.

