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- Popescu e un om generos, din
ce a delapidat la el la întreprin-
dere, a dat ºi directorului ºi con-
tabilului ºef. politicã / 3 actualitate / 7

culturã / 9
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O iarnã fãrã zãpa-
dã ne întâmpinã ºi
la Orodel. Printre
copacii în care nu se
mai pãstreazã nici
urmã de frunze se
zãreºte cerul de un
albastru de acuare-
lã. Un pictor talen-
tat a înmuiat pensu-
la în culoare ºi a
adãugat, ici-colo,
stropi de noriºori
alburii. Pretutindeni
e liniºte, doar fumul
curge domol din
coºurile plasate
dincolo de acoperi-
ºul caselor vechi.
Peisajul idilic al
locului i-ar spune
însã ºi altceva unui
sociolog care ar
putea citi, ca-n pal-
mã, mesajul crud al
acestor vremuri: în
ciuda strãdaniilor
autoritãþilor de a
face satul mai acce-
sibil, tinerii refuzã
sã mai trãiascã aici
ºi pleacã peste mãri
ºi þãri.
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Ceea ce ºtim este cã de la
anexarea Crimeii în 2014, ºi acþi-
unile militare de destabilizare ale
Rusiei în Ucraina, relaþiile între
Washington ºi Moscova nu au
încetat sã se degradeze. Reamin-
tind într-un fel de perioada “rãz-
boiului rece”, definitã astfel pe la
1962, de istoricul, filosoful ºi po-
litologul Raymond Aron: “Rãzbo-
iul este imposibil, iar pacea
improbabilã”. ªi dacã ex-URSS
ºi SUA nu s-au confruntat vreo-
datã direct, de-a lungul anilor...
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Italia –Italia –Italia –Italia –Italia –
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La doi de la sancþiunile impuse de
cãtre cancelariile occidentale sub
impulsul SUA împotriva Rusiei ca
reacþie la anexarea Crimeii, perspec-
tivele unei soluþii politice împãrtãºite
de ambele tabere continuã sã rãmâ-
nã incerte. În acest context, o iniþia-
tivã survenitã în Italia concomitent
cu ultima întâlnire dintre John Kerry
ºi Serghei Lavrov, la München, în
efortul de a instaura pacea în Siria a
prilejuit marilor agenþii de presã sã
sugereze cã ºansele unei concilieri ar
putea fi reactivate cu succes.
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Iohannis se întâlneºte astãzi
cu preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk

Preºedintele Klaus Iohannis
are programatã astãzi, la Palatul
Cotroceni, o întâlnire cu preºe-
dintele Consiliului European,
Donald Tusk. Potrivit programu-
lui fãcut public de Administraþia
Prezidenþialã, ºeful statului îl va
primi pe Donald Tusk la ora
18,15. La ora 19 cei doi vor
susþine o declaraþie de presã
comunã. Preºedintele Klaus
Iohannis va participa, în zilele de
18 ºi 19 februarie, la reuniunea
Consiliului European ºi la
summitul Partidului Popular
European (PPE). La summitul
PPE, printre invitaþi se aflã
preºedintele Consiliului Euro-
pean Donald Tusk, preºedintele
Comisiei Europene Jean Claude-
Junker, cancelarul german
Angela Merkel, premierul
spaniol Mariano Rajoy, premie-
rul bulgar Boiko Borisov,
premierul ungar Viktor Orban,
potrivit unui comunicat de presã
emis de PPE.

96 de persoane au solicitat,
anul acesta, azil în România

96 de oamenii au solicitat
protecþia statului român de la
începutul acestui an, principalele
state de provenienþã fiind
Pakistan, Siria ºi Irak, anunþã
Inspectoratul General pentru
Imigrãri. Poliþiºtii Inspectoratu-
lui General pentru Imigrãri au
înregistrat, de la începutul anului
ºi pânã în prezent, un numãr de
96 de cereri de azil. Principalele
state de provenienþã sunt Pakis-
tan, Siria ºi Irak, iar solicitanþii
sunt majoritatea bãrbaþi, cu
vârste între 18 ºi 34 de ani, se
aratã într-un comunicat de presã.
Cererile de acordare a unei
forme de protecþie sunt analizate
ºi procesate de cãtre ofiþeri
special desemnaþi din cadrul
Centrelor Regionale de Cazare ºi
Proceduri pentru Solicitanþii de
Azil. În România existã ºase
astfel de unitãþi, în Bucureºti,
Timiºoara, Giurgiu, Rãdãuþi,
Galaþi ºi Maramureº.

“Decizia noastrã este sã intrãm într-o dis-
cuþie post-electoralã ºi un acord politic post-
electoral cu PNL este cel pe care astãzi l-am
stabilit ca fiind un pas pe care suntem dis-
puºi sã-l facem în perioada imediat urmã-
toare. Nu este vorba de o alianþã politicã,
este vorba de un acord politic post-electo-
ral. Mergem pe liste proprii, avem candidaþi
proprii, avem oferta noastrã politicã, sun-
tem un partid de centru stânga modern, sun-
tem social-democraþi moderni. Liberalii au
altã doctrinã, foarte bine. Nu creãm niciun
fel de amalgam între douã doctrine diferite,
suntem douã partide diferite. Avem un acord
de colaborare parlamentarã cu PNL din apri-
lie anul trecut”, a detaliat Mircea Geoanã -

Hotãrârea de Guvern, care
schimbã regulille ºcolilor docto-
rale, prevede cã acordarea ºi re-
tragerea titlurilor de doctor vor
fi în atribuþiile instituþiei organi-
zatoare, adicã a universitãþilor, iar
Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certifi-
catelor Universitare va fi instan-
þã de apel. De asemenea, minis-
trul a anunþat cã toate ºcolile doc-
torale vor trece în perioada ime-
diat urmãtoare printr-un proces
de evaluare internaþionalã. „De
acum înainte, acordarea ºi retra-
gerea vor fi în atribuþia instituþiei
organizatoare de studii universi-
tare de doctorat. Mecanismul
propus este natural: cine orga-

Noi reguli pentru doctorate în Hotãrârea
de Guvern lansatã în dezbatere publicã
Acordarea ºi retragerea titlurilor de doctor vor fi

în atribuþia universitãþilor, Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor va fi instanþã de apel, iar minis-
trul nu va putea “ocoli” retragerea unui titlu, con-

form Hotãrârii de Guvern privind doctoratele, care a
intrat, duminicã, în dezbatere.

nizeazã studiile doctorale îºi
asumã responsabilitatea privind
calitatea ºi integritatea ºi ia de-
cizia de acordare a titlului. Nu
eram acum, aici, dacã acest lu-
cru era clar!”, a declarat minis-
trul Adrian Curaj.

Totodatã, miniºtrii Educaþiei
nu vor putea „ocoli” retragerea
unui titlu de doctor odatã ce
rectorul universitãþii în cauzã a
semnat decizia, care a fost avi-
zatã ºi de Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare
(CNATDCU). „Clarificãrile ac-
tuale sunt foarte directe, soluþia
pe care o propunem este una apli-
cabilã la absolut toate situaþiile.

Universitatea va analiza, rectorul
va semna, va înainta la Consiliul
Naþional de Atestare a Titlurilor,
iar acesta va aviza conform. Mi-
nistrul va emite, nu va putea sã
ocoleascã pentru cã eu vreau ca
ceea ce am propus sã treacã din-
colo de mandatul meu”, a decla-
rat ministrul Educaþiei.

Potrivit Hotãrârii de Guvern,
în momentul finalizãrii tezei de

doctorat, rezumatul acesteia este
publicat pe site-ul universitãþii
sau, dupã caz, al Academiei Ro-
mâne ºi poate fi consultat public
dupã emiterea dispoziþiei de nu-
mire a comisiei de susþinere. Teza
în format tipãrit poate fi consul-
tatã la biblioteca universitãþii sau,
dupã caz, a Academiei Române cu
cel puþin 20 de zile înainte de data
fixatã pentru susþinerea publicã.
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PSRO ºi PNL vor semna un
acord post-electoral pentru
alegerile locale, a anunþat ieri
liderul social-democrat, Mir-
cea Geoanã, care a lansat un
apel cãtre alte “formaþiuni
mici, nou create”, inclusiv
ONG-uri, în vederea unei cola-
borãri cu partidul sãu.

termenii acordului cu liberalii.
Liderul PSRO a explicat cã acordul pre-

supune “tot ce înseamnã o colaborare în ziua
votului ºi dupã ziua votului”. Susþinerea can-
didaþilor celuilalt partid se face, potrivit acor-
dului, doar dacã sunt alegeri locale în douã
tururi de scrutin, a susþinut preºedintele
Geoanã. El a lansat un apel cãtre “alte for-
maþiuni, mai mici, nou create”, inclusiv
ONG-uri, pentru colaborare electoralã, subli-
niind cã formaþiunea sa are o “predispoziþie
pentru o colaborare pe zona ecologistã”, dar
cã nu au fost începute negocieri cu alte par-
tide politice.

“Pentru a asigura majoritãþi coerente la ni-
velul întregii þãri dupã alegerile locale ºi, even-

tual, parlamentare, când va veni momentul,
trebuie sã sã asigurãm României guvernare
naþionalã ºi localã predictibilã, coerentã în ju-
rul unor principii care sunt comune. Existã
în mod firesc, apropo de spriritul acestui
acord, o preferinþã de a continua lupta împo-
triva coaliþiei rãului ºi dupã alegerile locale.
În mod natural, acest lucru va fi dezbãtut la
momentul potrivit, nu vrem sã anticipãm lu-
crurile, dar în mod firesc, dacã facem acest
prim pas la locale, în mod natural ºi dupã
prima noastrã preferinþã ar fi sã continuãm
acest tip de acord politic post-electoral”, a
rãspuns Geoanã întrebat dacã acordul cu li-
beralii presupune ºi o colaborare la alegerile
parlamentare.

În ceea ce priveºte stabilirea candidatului
PSRO pentru Primãria Capitalei, Geoanã a spus
cã în acest moment nu este în intenþia sa sã
candideze, subliniind cã vrea sã aducã în faþã
o generaþie nouã de politicieni. “Au fost foarte
multe speculaþii cu privire la alianþe, cu privire
la alte moduri de recoagulare a spaþiului poli-
tic. Vã spun ce este fundamental pentru 2016
ºi vreau sã mã adresez românilor, în primul
rând, dacã dorim sã schimbãm România cu
adevãrat, nu putem sã lãsãm vechiul sistem
politic sã se reproducã în 2016. (...) Vreau sã
ducem o luptã nemiloasã împotriva coaliþiei
rãului, care încearcã cu disperare sã pãstreze
vechiul mod de a face politicã în România”, a
mai spus liderul PSRO.
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Ceea ce ºtim este cã de la
anexarea Crimeii în 2014, ºi acþi-
unile militare de destabilizare ale
Rusiei în Ucraina, relaþiile între
Washington ºi Moscova nu au
încetat sã se degradeze. Reamin-
tind într-un fel de perioada “rãz-
boiului rece”, definitã astfel pe la
1962, de istoricul, filosoful ºi po-
litologul Raymond Aron: “Rãzbo-
iul este imposibil, iar pacea
improbabilã”. ªi dacã ex-URSS
ºi SUA nu s-au confruntat vreo-
datã direct, de-a lungul anilor, în
schimb prin grupuri interpuse au
fãcut-o la o manierã indirectã,
sprijinind miºcãrile de eliberare
pro-societice, respectiv contra
revoluþionare susþinute de CIA.
În Siria ruºii ºi americanii se pre-
gãtesc de un rãzboi rece prin pro-

MIRCEA CANÞÃR
curã. Ruºii îl susþin deschis pe
Bashar al-Assad ºi bombardea-
zã opoziþia non-jihadistã, iar ame-
ricanii ajutã rebelii, ce reclamã
despãrþirea de Bashar al-Assad.
ªi asta într-un moment în care
SUA ºi Europa doresc ranforsa-
rea angajamentelor lor contra te-
rorismului promovat de Daesh. În
opþiunea lor, islamiºtii nu pot be-
neficia decât de o soluþie favora-
bilã lui Bashar al-Assad în Siria:
opoziþia moderatã fiind margina-
lizatã, islamiºtii Daesh ar putea
devenii singura alternativã la dic-
tator. În marja Conferinþei de
Securitate, care s-a deschis vi-
neri “grupul de susþinere interna-
þionalã a Siriei”, s-a reunit joi la
Munchen. Dacã beligeranþii rãz-
boiului civil sirian n-au fost pre-

zenþi la dialog, în jurul mesei -
negocierile fuseserã suspendate
la 3 februarie a.c., în urma ofen-
sivei treupelor loialiste lui Bashar
al-Assad susþinute de ruºi, asu-
pra Alep - , reuniunea a avut în
schimb reprezentanþi ONU, UE,
Ligii Arabe ºi a 17 þãri implicate
în conflict, în Coaliþia anti-Daesh,
sau puteri regionale rivale (Iran
ºi Arabia Sauditã). Tonul ridicat
între oficialii ruºi ºi occidentali -
sâmbãtã 13 februarie a.c. - apa-
rent constructiv ºi voit alarmist l-
a dat premierul rus Dmitri Med-
vedev, care a recunoscut cã “ta-
bloul este mult mai sumbru
decât în 2007”, anul în care pre-
ºedintele Vladimir Putin interve-
nea la aceeaºi conferinþã. Înain-
tea sosirii la Munchen, Dmitri

Medvedev pusese în gardã pe
americani ºi aliaþii arabi, în dosarul
sirian “asupra unui nou rãzboi
mondial”, în interviul acordat co-
tidianului german Handelsblatt,
calificând Rusia “cea mai mare
putere nuclearã mondialã”.
Asta dupã ce ministrul turc de ex-
terne Mevlut Cavusoglu menþio-
nase cã þara sa ºi Arabia Sauditã -
devenitã aliatul Ankarei - ar putea
iniþia operaþiuni terestre contra Sta-
tului Islamic în Siria. John Kerry,
secretarul american de stat, a
amintit cã “cãutarea pãcii ºi li-
bertãþii rãmâne importantã ca
acum 50 de ani”. Niciodatã în
istorie crizele nu au fost atât de
numeroase ºi de importante. La
Munchen, Rusia s-a aflat singurã
contra tuturor, atât preºedintele
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polonez Andrezj Duda, cât ºi omo-
logii sãi lituanian Dalia Grybaus-
kaite ºi cel ucrainian Petro Poro-
ºenko acuzând Rusia de promo-
varea unei “Europe alternativã”.
Dacã ºeful diplomaþiei germane
Franz-Walter Steinmeier a eva-
luat la 50% ºansele de succes ale
acordului convenit - întreruperea
temporarã a focului în Siria - omo-
logul sãu, Serghei Lavrov, a acu-
zat Pentagonul de a proceda con-
trar Departamentului de stat. S-a
discutat ºi despre sancþiunile oc-
cidentale contra Moscovei, dar
americanii au trimis balonul în te-
renul rus. Rusia ºtie bine cã apli-
carea acordului de la Minsk  - pe
care de altfel nu dã doi bani - ge-
nereazã menþinerea sau ridicarea
sancþiunilor.

Iniþiativa legislativã a inflamat
societatea civilã, mai ales pe cei
care folosesc spaþiul on line ºi
reþelele de socializare pentru aº
exprima un punct de vedere. De-
mersul a fost imediat cotalogat ca
o dorinþã a iniþiatorului, adicã, a
preºedintele PSD Liviu Dragnea
ºi a partidului sãu de a controla
tot. Un fel de îngrãdire a dreptu-
lui de expresimare, a dreptului la
opinie. „Am sã abordez subiectul
legat de „Legea defãimãrii so-
ciale”, aºa cum este cunoscutã
ea....Într-adevãr, aceastã lege
prevede cã defãimarea socialã s-
ar putea sancþiona cu amendã de

„Legea lui
Dragnea
este o oglindire
a propriilor
sale temeri”

Senatorul liberal Mario Oprea a analizat ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã, „Legea defãimãrii so-
ciale”  sau cum mai este cunoscutã „Legea Dragnea”,
despre care parlamentarul doljean a spus cã se do-
reºte a fi „un pumn în gurã, celor care doresc sã se
exprime liber, în spaþiul on line...”. Nu este vorba de
toleranþã, iar calomnia este prevãzutã deja în lege, aºa
cã nu se mai justificã un astfel de proiect, care ne face
de râs în toatã lumea.

la 1000 de lei la 30.000 de lei
dacã vizeazã o persoanã fizicã,
respectiv de la 2000 de lei la
100.000 de lei dacã vizeazã un
grup social. Nu cred cã este ci-
neva naiv ca sã creadã cã aceas-
tã lege are în intenþie toleranþa,
din moment ce toleranþa nu se
poate impune prin astfel de me-
tode coercitive. Mai mult decât
atât, poporul român a fost întot-
deauna un popor tolerant, s-a ma-
nifestat ca un popor suficient de
tolerant. Ce introduce nou aceas-
tã lege, este apartenenþa politicã.
Deci, dacã un cetãþean are o op-
þiune politicã, se înscrie într-un

partid politic, înseamnã cã are
apartenenþã politicã ºi înseamnã
cã face parte dintr-o grupare so-
cialã”, a subliniat senatorul
Oprea.

Fiecare proiect
de lege înainte
de a fi dezbãtut
trece pe la
Consiliul
Legislativ

Parlamentarul doljean a expli-
cat cum a fost vãzutã aceastã
lege de cãtre reprezentanþii Con-
siliului Legislativ ºi ce implicã
apartenenþa politicã. „Cum bine
ºtiþi, fiecare proiect de lege înain-
te de a fi dezbãtut trece pe la
Consiliul Legislativ. Aceasta este
o instituþie foarte bine cunoscutã
fiind una obiectivã ºi care aduce
niºte observaþii judicioase, ce 99%
din cazuri sunt preluate ºi incluse
în iniþiative legislative sub formã
de amendamente aduse chiar de
iniþiatori sau de alþi parlamentari.

Ce spune Consiliul despre aceastã
lege ºi în special despre aparte-
nenþa politicã. Consiliul Legisla-
tiv apreciazã cã referirea la apar-
tenenþã politicã, nu poate fi pre-
vãzutã drept criteriul pentru defi-
nirea unui grup social. Partidele
politice sunt subiecte de drept, cu
personalitate juridicã, apartenen-
þa la un anumit partid politic fiind
rezultatul manifestãrii de voinþã a
unei persoane ºi nu un dat aºa
cum e apartenenþa la grupurile
care au ca obiect de constituire
genul, vârsta, rasa, originea etni-
cã, imba maternã sau tradiþiile
culturale”, susþine Mario Oprea.

„Cui putea sã-i
dea în gând
o asemenea
idee...?!”

Liberalul doljean considerã cã
intenþia acestei legi este sã blo-
cheze opiniile celor care sunt îm-
potriva iniþiatorului ( n.r Liviu
Dragnea) sau împotriva partidu-
lui din care face parte iniþiatorul.
„Cui putea sã-i dea în gând o
asemenea idee cât unui cetãþean
care face dintr-un partid dispe-
rat, dupã fabrica unei imagini

pozitive false, care a dat block
oricãrei pesoane care a adus o
criticã publicã, fie ea ºi argumen-
tatã. E vorba de un partid cu li-
deri care de ani buni aduc ofen-
sã tinerilor ce comenteazã pe
reþelele sociale. Un partid care
cultvã frica, care interzice decla-
raþii incomode. Aceastã lege sa-
tiricã aparþine unui PSD cu ima-
ginea în faliment, care a înþeles
cã nu poate sã controleze me-
diul on line. Legea lui Dragnea
este o oglindire a propriilor sale
temeri ºi doar o mostrã a meto-
delor anti-democratice ale PSD-
ului de a bãga pumnul în gura so-
cietãþii, ce brust ar trebui amen-
datã cu 100.000 de lei pentru cã
nu mai dã doi bani pe PSD. Ni-
meni nu va îngrãdi dreptul de a
ne manifesta verbal sau în scris,
niciun Dragnea ºi niciun PSD.
Nimeni nu ne va sancþiona cã
suntem diferiþi. Niciun partid nu
are dreptul sã ne impunã cum sã
ne exprimãm, ce sã spunem ºi
avem dreptul de a vorbi, pentru
cã deja legi care sancþioneazã
derapajele”, a conchis senatorul
Mario Oprea.

MARGA BULUGEAN
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Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au cerut prelun-
girea arestãrii preventive pentru
proxeneþii lui „Tataie”, mai exact
pentru cei ºapte craioveni arestaþi
preventiv la jumãtatea lunii ianua-
rie. Tribunalul Dolj a admis pro-
punerea pentru ºase dintre ei, cea
de-a ºaptea inculpatã, Constantin
Ionela Simona fiind plasatã în arest
la domiciliu: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie – Di-
recþia de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã

Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au soluþionat la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, joi, 11 februarie
a.c., apelul declarat de Marian Alin
Oancea împotriva sentinþei din 12
octombrie 2015 a Tribunalului Dolj
prin care fusese condamnat la o
pedeapsã de 3 ani închisoare cu
executare pentru dare de mitã ºi
conducere fãrã permis. Instanþa i-
a respins apelul, ca nefondat, ast-
fel cã tânãrul va executa pedeapsa
primitã pe fond: „Respinge, ca
nefondat, apelul. Deduce detenþia
preventivã de la 12.10.2015 la zi.
Obligã apelantul la 200 lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã din 11.02.2016”, se aratã în
sentinþa Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã repre-
zentanþii IPJ Dolj anun-
þau, la sfârºitul lunii mai
2015, faptul cã un ofi-
þer de poliþie din cadrul
Serviciului Rutier Dolj
sesizase conducerea
cã, în timp ce se afla
în serviciul de supra-
veghere ºi control al
traficului rutier pe D.N.
55, în localitatea Teasc,
a oprit pentru control
un autoturism BMW
condus de Marian Alin
Oancea, de 23 ani, din
comuna Bratovoeºti,

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri, poliþiºti din cadrul-
 Serviciului Rutier – Biroul Dru-
muri Naþionale ºi Europene, îm-
preunã cu efective din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova ºi al forma-
þiunilor rutiere din cadrul poliþii-
lor municipale ºi orãºeneºti din
judeþ, au acþionat pentru preve-
nirea ºi combaterea evenimente-
lor rutiere cauzate de excesul de
vitezã. Astfel, în urma activitãþi-
lor desfãºurate de poliþiºtii rutieri
au fost constatate ºi aplicate 187
sancþiuni contravenþionale de pes-
te 36.000 lei, dintre care 88 de
amenzi au fost aplicate ºoferilor
pentru vitezã neregulamentarã,
totodatã fiind reþinute în vederea

Arest prelungit pentru „TArest prelungit pentru „TArest prelungit pentru „TArest prelungit pentru „TArest prelungit pentru „Tataie”ataie”ataie”ataie”ataie”
ºi proxeneþii sãiºi proxeneþii sãiºi proxeneþii sãiºi proxeneþii sãiºi proxeneþii sãi

ªofer prins circulândªofer prins circulândªofer prins circulândªofer prins circulândªofer prins circulând
cu 156 km/h prin judeþcu 156 km/h prin judeþcu 156 km/h prin judeþcu 156 km/h prin judeþcu 156 km/h prin judeþ

Un doljean „a dat peste cap” radarul poliþiºtilor, fiind prins în
timp ce circula cu 156 km/h pe drumul dintre Segarcea ºi Cerãt. În

total, oamenii legii au sancþionat 88 de ºoferi pentru vitezã excesivã.

suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile
publice 11 permise de conduce-
re. În cadrul acþiunii, Dãnuþ V.,
de 45 de ani, din comuna Buto-
ieºti, Mehedinþi a fost depistat în
timp ce conducea un autoturism,
pe Calea Severinului, cu viteza de
92 km/h. „Vitezomanul” acþiunii
a fost însã Constantin N., de-
pistat în timp ce conducea un
autoturism, pe DJ 561, între Se-
garcea ºi Cerãt, cu viteza de 156
km/h. Acesta a fost sancþionat cu
amendã, iar ca mãsurã comple-
mentarã i s-a reþinut permisul în
vederea suspendãrii pe o perioa-
dã de 90 de zile, au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Judecãtorii craioveni au pre-
lungit arestarea preventivã pen-
tru „Tataie”, fiul sãu ºi alte pa-
tru dintre persoanele ajunse
dupã gratii luna trecutã, în
urma descinderilor poliþiºti-
lor ºi procurorilor de crimã or-

ºi Terorism – Serviciul Teritorial
Craiova. Prelungeºte mãsura ares-
tãrii preventive dispusã prin înche-
ierea nr. 8/16.01.2016 pronunþatã
de judecãtorul de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Tribunalului Dolj
faþã de inculpaþii: Preda Iulian
(zis Tataie), Preda Domenik, Þur-
can Cosmin Petriºor, Preda Ionuþ,
Bãrãgan Ion Cosmin ºi Udilã Ru-
binaºi; pe o duratã de 30 zile fie-
care, începând cu data de
15.02.2016 si pânã la data de
15.03.2016, inclusiv. Înlocuieºte
mãsura arestãrii preventive dispu-

sã faþã de inculpata
Constantin Gabriela
prin încheierea nr. 8/
16.01.2016 pronun-
þatã de judecãtorul
de drepturi ºi libertãþi din cadrul
Tribunalului Dolj, cu mãsura pro-
cesualã a arestului la domiciliu, pe
o perioadã de 30 de zile”, se aratã
în hotãrârea Tribunalului Dolj, rã-
masã definitivã vineri, 12 februa-
rie a.c., la Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, pe 15 ianuarie
a.c., Poliþiºtii Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate

Craiova ºi procurorii D.I.I.C.O.T.
– S.T. Craiova au descins la 17
adrese din Craiova, în cadrul unei
acþiuni de amploare vizând des-
tructurarea a douã grupãri infrac-
þionale organizate specializate în
trafic de persoane, proxenetism ºi
infracþiuni cu violenþã. Din cerce-
tãrile poliþiºtilor de crimã organi-
zatã a rezultat cã, în perioada

2011-2016, membrii grupãrilor,
prin acte de constrângere fizicã
sau inducere în eroare, au raco-
lat, transportat ºi exploatat sexual
mai multe tinere, pe teritoriul Ger-
maniei (Berlin), Italiei (Roma) ºi
Spaniei (în Barcelona), veniturile-
 obþinute din activitatea infracþio-
nalã desfãºuratã fiind estimate la
peste 1.000.000 de euro.

ganizatã pentru destructurarea
a douã grupãri de proxeneþi.
Cea de-a ºaptea persoanã, o fe-
meie, a fost plasatã în arest la
domiciliu, hotãrârea rãmânând
definitivã vineri, la Curtea de
Apel Craiova.

ªoferul care a vrut sã scape de dosar cu oªoferul care a vrut sã scape de dosar cu oªoferul care a vrut sã scape de dosar cu oªoferul care a vrut sã scape de dosar cu oªoferul care a vrut sã scape de dosar cu o
ºpagã de 400 de euro face 3 ani de puºcãrieºpagã de 400 de euro face 3 ani de puºcãrieºpagã de 400 de euro face 3 ani de puºcãrieºpagã de 400 de euro face 3 ani de puºcãrieºpagã de 400 de euro face 3 ani de puºcãrie

Tânãrul de 23 de ani, din comuna Bratovoeºti, prins în flagrant
la sfârºitul lunii mai încercând sã mituiascã un ofiþer al Serviciu-
lui Rutier Dolj cu 400 de euro pentru a scãpa de dosar penal, a
fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Craiova i-a respins, joi,
11 februarie a.c., apelul, ca nefondat, menþinând astfel hotãrârea
pronunþatã pe fond, de Tribunalul Dolj, prin care doljeanul a
primit o pedeapsã totalã de 3 ani închisoare cu executare.

Dolj. La verificarea documentelor,
poliþistul a constatat cã tânãrul avea
suspendat dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice.
Permisul îi fusese suspendat pen-
tru o perioadã de 30 de zile, pentru
cumul de puncte, iar suspendarea
i-ar fi expirat o zi mai târziu. Oan-
cea a fost dus la sediul IPJ Dolj,
unde se aflã ºi Serviciul Rutier
Dolj, pentru întocmirea actelor de
constatare a infracþiunii, însã tâ-
nãrul, în repetate rânduri, i-a pro-
pus ofiþerului de poliþie sã-i dea
suma de 400 euro pentru a nu i se
întocmi dosar penal. Conducerea
IPJ Dolj a sesizat Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi pe ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, care au preluat cercetãrile, iar

pe 26 mai 2015, la ora 18.30, a
fost realizat flagrantul, tânãrul fi-
ind prins cu banii în biroul poliþis-
tului. Oancea a fost reþinut pe 24
de ore, iar o zi mai târziu, mier-
curi, 27 mai 2015, a fost prezentat
Tribunalului Dolj, care i-a emis
mandat de arestare pe 30 de zile,
respingându-i cererile de plasare în
arest la domiciliu sau luarea mãsu-
rii controlului judiciar. Tânãrul a
fost judecat în stare de arest pre-
ventiv, iar pe 12 octombrie 2015
judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa. Tânãrul a vrut sã
dea mitã ca sã scape de dosar pe-
nal pentru cã la momentul respec-
tiv se afla în perioada termenului
de încercare de 3 ani ºi 6 luni dupã
ce a fost condamnat cu suspenda-
re în decembrie 2011 la 1 an ºi 6
luni de închisoare. Astfel, judecã-
torii l-au condamnat pe Oancea la
1 an ºi 6 luni de închisoare pentru
dare de mitã ºi conducere fãrã per-
mis. În plus, magistraþii au decis
ca alãturi de aceasta, inculpatul sã
execute ºi pedeapsa mai veche, pri-

mitã la sfârºitul anu-
lui 2011 (ºi rãmasã
definitivã în ianuarie
2012), tot de 1 an ºi
6 luni închisoare,
pentru furt calificat
(pentru care Judecã-
toria Craiova dispu-
sese suspendarea pe
un termen de încer-
care de 3 ani ºi 6
luni), rezultând, în fi-
nal, 3 ani de puºcã-
rie. A fost menþinut în
spatele gratiilor, unde
va rãmâne pânã la is-
pãºirea pedepsei.
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Mai toate gospodãriile oame-
nilor au case sunt mari, cu curþi
largi. Ca toate locuinþele olte-
neºti, fiecare ºi-a lãsat loc ºi de
o grãdinã de zarzavat pe care o
muncesc toatã vara. Se vede cu
ochiul liber cã oamenilor din
Orodel le-au plãcut sã-ºi con-
struiascã niºte gospodãrii spa-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

O iarnã fãrã zãpadã ne întâmpinã ºi la Oro-
del. Printre copacii în care nu se mai pãstreazã
nici urmã de frunze se zãreºte cerul de un albas-

tru de acuarelã. Un pictor talentat a înmuiat
pensula în culoare ºi a adãugat, ici-colo, stropi
de noriºori alburii. Pretutindeni e liniºte, doar
fumul curge domol din coºurile plasate dincolo

de acoperiºul caselor vechi. Peisajul idilic al
locului i-ar spune însã ºi altceva unui sociolog
care ar putea citi, ca-n palmã, mesajul crud al

acestor vremuri: în ciuda strãdaniilor autoritãþi-
lor de a face satul mai accesibil, tinerii refuzã

sã mai trãiascã aici ºi pleacã peste mãri ºi þãri.

þioase, dar pe care, din pãcate,
acum nu le mai pot îngriji .
Aproape toate acoperiºurile sunt
înnegrite de ploi, la fel ºi gardu-
rile. Puþini dintre cei care s-au
întors în sat ºi au prins drag sã-
ºi construiascã, au ridicat case
cu pereþi înalþi, tencuiþi în niºte
culori þipãtoare, care se vãd din

depãrtare.
„Comuna îmbãtrâneºte. Pãi

gândiþi-vã puþin ... în 2000, când
am venit eu primar, erau 3.671
de locuitori, iar acum mai sunt
2.900 de oameni. S-au pierdut
700 de suflete în 16 ani. Au mai
ºi murit, este adevãrat, dar mulþi
au plecat în strãinãtate. Tinere-
tul pleacã ºi nu se mai întoar-
ce”, ne spune primarul localitã-
þii, Jane Vîlcomeanu.

Pãdurile de tei
de odinioarã

Dacã le treci pragul, bãtrânii
din Orodel se mândresc, în pri-
mul rând, cu istoria localitãþii
lor, iar ca dovadã vie este faptul
cã toate satele îºi pãstreazã ve-
chile denumiri. Comuna era odi-
nioarã înconjuratã de dealuri
îmbrãcate în pãduri de tei sãl-
batic – de aici ºi numele unui sat
aparþinãtor, satul Teiu.

 „Cãlugãrii de la mânãstirea
Tismana îºi aduceau aici stupii
ca albinele sã culeagã miere de
tei sãlbatic. Erau niºte cãlugãri
tineri ºi li s-a spus cãlugãrei. De
aici ºi numele unui alt sat al nos-
tru, Cãlugãrei”, ne mai spune
primarul.

Despre satul Cornu se spune
cã dateazã de pe vremea domni-
torului Mircea cel Bãtrân. În par-
tea de sud a localitãþii, pe ver-
santul stâng al Vãii Baboiaºului,
exista o fântânã numitã Fântâna
Mircii despre care se spune cã,
într-una din campaniile sale, Mir-
cea cel Bãtrân ºi-a stabilit tabã-
ra în aceste locuri ºi, pentru a
se aproviziona cu apã, soldaþii
au sãpat o fântânã.

Doar pensionarii se
mai întorc acasã

Nici tradiþia îndelungatã, nici
idilicul locului nu îi þin însã pe
tineri acasã. Potrivit primarului,
aceºtia pleacã în strãinãtate ºi
rar se mai întorc pentru a-ºi
duce traiul în sat.

„Cred cã nu e casã unde sã
nu fie vreun tânãr plecat în
strãinãtate, în Anglia, Spania
sau Italia. Se întorc de sãrbã-
tori pentru a-ºi vizita pãrinþii,
apoi pleacã iar. Sunt foarte pu-
þini cei care au venit cu bani ºi
au început sã-ºi reconstruias-
cã vechile case, sunt forte pu-
þini aceºtia. Tineretul care s-a
nãscut aici nu mai vrea sã rã-
mânã pe aceste locuri, ceea ce
este foarte trist”, mãrturiseºte
primarul Vîlcomeanu.

Dintre cei care, totuºi, se în-
torc în Orodel sunt pensionarii
de la oraº. Proaspãt ieºiþi la pen-
sie, oamenii vin de la Craiova
sau din alte zone urbane, îºi re-
fac cât de cât casele bãtrâneºti
ºi se stabilesc la þarã, ei fiind sin-
gurii care se mai întorc în sat.

Investiþii în toate
satele

Autoritãþile locale continuã
însã sã punã la punct infrastruc-
tura comunei doar-doar îi va
atrage cumva pe tineri înapoi. În
fiecare dintre cele cinci sate se
investeºte în ºcoli, în dispensa-

re, în drumuri ºi în reþeaua de
canalizare. Potrivit primarului
Jane Vâlcomeanu, în satul Cã-
lugãrei existã alimentare cu apã
ºi reþea de canalizare de care
beneficiazã 200 de gospodãrii.

„Acum lucrãm la drumul co-
munal care leagã satul Cãlugãrei
de Orodel. Este vorba de o por-
þiune de 8 kilometri de drum pe
care o asfaltãm cu fonduri pri-
mite prin Ordonanþa 28, prin
Ministerul Dezvoltãrii”, a decla-
rat primarul.

Drumul Cãlugãrei-Orodel tre-
buie sã fie gata pe 26 aprilie,
când va fi dat în folosinþã. Tot
în Cãlugãrei va fi reabilitat, în
2016, ºi cãminul cultural.

Tot în acest an, primarul Jane
Vîlcomeanu îºi propune sã mo-
dernizeze ºi drumul comunal
Orodel-Teiu reabiliteze toate fân-
tânile publice din satele Orodel
ºi Cornu, precum ºi spaþiile verzi
din aceste douã localitãþi. Ilumi-
natul public va fi extins în toate
satele, cu excepþia satului Oro-
del, unde a fost realizat anul tre-
cut, respectiv în satele Cãlugã-
rei, Teiu ºi Bechet.
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În timpul discuþiilor, diplomatul
american a explicat cã prioritãþile
Ambasadei SUA sunt promovarea
securitãþii, a statului de drept ºi a
prosperitãþii celor douã þãri ºi a
remarcat cã existã multe elemente
de interes comun în ce priveºte
agricultura. În acest sens, Amba-
sadorul SUA a menþionat cã tre-
buie avutã în vedere intensificarea
schimbului de experienþã între in-
stituþiile academice pe domeniul
cercetãrii agricole, precum ºi îm-
bunãtãþirea relaþiilor comerciale
dintre cele douã þãri.

Ministrul Achim Irimescu a pre-
zentat câteva dintre prioritãþile pe
care ºi le-a propus pentru manda-
tul sãu, respectiv simplificarea tu-
turor procedurilor pentru creºte-
rea absorbþiei fondurilor europene
ºi pentru aplicarea Politicii Agricole
Comune (PAC) ºi a Politicii Co-
mune de Pescuit, restructurarea
cercetãrii, stimularea fermelor mici
sã se asocieze ºi sã producã pen-
tru piaþã.

Tot la mâna
fondurilor
europene!

Fondurile comunitare importan-
te de peste 20 mld. euro aferente
sectorului agricol românesc ar tre-
bui sã ofere operatorilor noºtri o
ºansã realã în creºterea competiti-
vitãþii ºi a accesului pe piaþã. În
contextul interesului general al þã-
rii noastre de a creºte productivi-
tatea ºi de a consolida poziþia eco-
nomicã a industriei agroalimenta-
re, ministrul Irimescu a subliniat
importanþa colaborãrii cu Statele
Unite ale Americii, în ce priveºte
schimbul de experienþã privind
managementul fermei. „România
este o þarã cu produse de foarte
bunã calitate, realizate mai ales în
ferme de dimensiuni reduse. Know
how–ul dumneavoastrã poate adu-
ce plus valoare în crearea de coo-
perative”, a afirmat ministrul Agri-
culturii.

Uniunea Europeanã a fost prin-
cipalul partener în comerþul agro-
alimentar al României. Astfel, în
primele nouã luni din anul 2015,
livrãrile de produse agroalimenta-
re cãtre aceastã destinaþie au avut
o pondere valoricã de 63%, iar
achiziþiile din statele membre au
deþinut o pondere de 80,8%. Aºa-

Orice iniþiativã agricolã de impact trebuie discutatã ca-ntre „prieteni”!

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale, Achim Irimescu, l-a primit pe E.S. Hans
Klemm Ambasadorul SUA în România, joi,
11 februarie 2016. Ulterior, în aceeaºi zi, a
urmat întâlnirea cu E.S. Tamar Samash, Am-
basadorul Extraordinar ºi Plenipotenþiar al
Statului Israel în România. S-a discutat de-
spre proiectul Legii cooperaþiei ºi despre
Programul „Primul tractor/utilaje agricole”,
o iniþiativã a Ministerului Finanþelor Publi-
ce menitã sã stimuleze asocierea producã-
torilor agricoli. România are o datorie ex-

ternã pe termen lung de 72 de miliarde de
euro, la sfârºitul lui noiembrie 2015, potri-
vit datelor BNR. De aceea, e firesc ca de-
spre agricultura României sã se discute cu
ambasadorii satelor care deþin capitalul îm-
prumutat, mai ales cã ministrul român al
Agriculturii încearcã o revigorare a secto-
rul prin proiectele de lege sus-menþionate.
Pânã una-alta, þara nostrã se pregãteºte sã
creeze Corpul ataºaþilor agricoli la nivel de
ambasadã, ce vor avea calitatea de membri
ai Corpului diplomatic ºi consular.

dar, importãm cu aproape 18% mai
mult decât exportãm! ªi a trecut
un sfert de veac de la trecerea la
capitalism!?

Se va constitui
corpul ataºaþilor
agricoli la nivel de
ambasade

În cadrul întâlnirii, Achim Iri-
mescu i-a prezentat Ambasadoru-
lui SUA cele douã componente
avute în vedere de Guvernul ro-
mân: proiectul legii cooperaþiei ce
vizeazã facilitãþi fiscale pentru cei
care se asociazã ºi programul „Pri-
mul tractor/utilaje agricole”, iniþia-
tivã a Ministerului Finanþelor Pu-
blice menitã sã stimuleze asocie-
rea producãtorilor agricoli.

O altã temã abordatã s-a referit
la importanþa acordului (Transa-
tlantic Trade Investment Partner-
ship – TTIP) aflat în negociere
între UE ºi SUA care poate atrage
investiþii importante ºi în sectorul
agricol românesc ºi impulsiona
schimburile comerciale dintre cele
douã þãri. E.S. Hans Klemm a apre-
ciat cã dezvoltarea relaþiilor bilate-
rale ar permite o mai bunã promo-
vare de ambele pãrþi. Ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu, i-a
prezentat Ambasadorului Statelor
Unite ale Americii ºi proiectul pri-
vind constituirea corpului ataºaþi-
lor agricoli în cadrul ambasadelor
României din diferite þãri ale Uniu-
nii Europene ºi în þãri terþe, inclu-
siv în Statele Unite ale Americii.

România va avea primul ataºat
agricol, în Iordania, pânã la finele
lunii martie, suma totalã alocatã
pentru cei 10 -11 ataºaþi agricoli
fiind estimatã la 500.000 de euro,
a declarat, recent, ministrul Agri-
culturii, Achim Irimescu, într-o
conferinþã de presã.

A fost de asemenea menþionat
interesul pãrþii americane de a or-
ganiza o vizitã oficialã  în cursul
anului 2016, întâlnirile cu oficiali
din cadrul Departamentului pentru
Agriculturã, reprezentând cea mai
bunã oportunitate pentru punerea
în practicã a celor discutate.

Israelul laudã
calitatea solurilor
româneºti

Dupã discuþia cu reprezentan-
tul SUA, ministrul Achimescu a
primit-o pe E.S. Tamar Samash,
Ambasadorul Extraordinar ºi Ple-
nipotenþiar al Statului Israel în Ro-
mânia. Ministrul român a subliniat
importanþa colaborãrii cu statul
Israel pe trei domenii importante
pentru România, respectiv cerce-
tarea, irigaþiile ºi cooperativele,
exprimându-ºi intenþia de a identi-
fica modalitãþi concrete prin care
ar putea fi transferat know-how-
ul de care Israelul dispune cãtre
þara noastrã.

Una dintre propunerile E.S. Ta-
mar Samash a fost aceea de a gãsi
o variantã pentru acordarea de
burse studenþilor români din agri-
culturã, precum ºi trimiterea unor

delegaþii de experþi din Israel în
România pentru a identifica nevoile
þãrii noastre, pentru ca ulterior sã
fie propuse soluþii concrete de co-
operare. Ambasadorului i-a fost
prezentat ºi proiectul privind con-
stituirea corpului ataºaþilor agricoli
în cadrul ambasadelor României
din diferite þãri ale Uniunii Europe-
ne ºi din þãri terþe, inclusiv în Isra-
el. În opinia doamnei Ambasador,
România are multe avantaje pe
care trebuie sã le punã mai bine în
valoare, între acestea amintind ca-
litatea solului, condiþiile climatice,
fructe ºi legume dar ºi produse de
origine animalã de foarte bunã ca-
litate. În acest sens, ministrul Iri-
mescu a punctat cã este foarte
importantã asocierea fermierilor în
cooperative, pentru a–ºi eficienti-
za exploataþiile ºi a le orienta cãtre
piaþã.

În ce priveºte relaþiile de cola-
borare între România ºi Israel men-
þionãm cã acordul între Guvernul
României ºi Guvernul Statului Is-
rael pentru cooperare în domeniul
agriculturii, semnat la Ierusalim la
3 august 1998, a fost reînnoit prin
semnarea la 24 octombrie 2013 a
Memorandumului de Înþelegere
între Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale din România ºi Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale din Statul Israel.

Vânzarea
terenurilor cãtre
strãini, un genocid
economic

În România sunt 13,5 milioane
de hectare de teren agricol, din
care 8,5 milioane de hectare de
teren arabil. Pânã în prezent, 10
fonduri de investiþii externe deþin
circa 10% din terenul arabil al Ro-

mâniei. Cum alte state europene þin
cu dinþii de propriile suprafeþe
agricole ºi nu le înstrãineazã, la noi,
graþie unui ministru „patriot” –
Daniel Constantin, încã ruleazã fil-
mul: „Avem pãmânt de vânzare!
Vreþi?”. Poate, ºi timpul o va do-
vedi, este cea mai mare greºealã
din ultimele decenii care s-a putut
face cu aceastã resursã naturalã
incomensurabilã ºi intangibilã a
României. Totuºi, ministrul actual
al Agriculturii dã semnalul cã vrea
sã schimbe situaþia ºi sã introducã
condiþii restrictive la achiziþionarea
de cãtre persoane fizice strãine a
terenurilor agricole din þara noas-
trã.

“Situatia terenurilor agricole este
o una naþionalã, nu comunitarã.
Ne-a spus-o chiar UE. Fiecare þarã
are interesele ei, fiecare guvern îºi
apãrã foarte bine interesul naþio-
nal. Apropos de scuza guvernului,
cum cã ne obligã UE sã liberali-
zãm piaþa funciarã. Nu ne obligã
UE, nu ne obligã nimeni! Nu are
nimeni grija noastrã. Nu are nicio
treabã UE. Este doar problema
guvernului. La articolul 65 din Tra-
tatul de aderare la UE se spune clar,
cã fiecare þarã îºi protejeazã sigu-
ranþa alimentarã, cum ºtie mai bine
ºi îºi gestioneazã ºi protejeazã te-
renul, cum ºtie mai bine. Mai existã
ºi partea de integritate teritorialã a
þãrii, cu trimitere la Constituþie”,
ne-a declarat, telefonic, Lauren-
þiu Baciu, preºedintele Ligii Aso-
ciaþiilor Producãtorilor Agricoli din
România. Nu înainte de a arãta cu
degetul spre fostul ministru al Agri-
culturii, Daniel Constantin, cel care
ar fi depuse toate diligenþele, ca
Legea privind vânzãrea-cumpãra-
rea terenurilor agricole situate în
extravilan sã fie adoptatã de Parla-
mentul român.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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La doi de la sancþiunile impuse de cãtre
cancelariile occidentale sub impulsul SUA
împotriva Rusiei ca reacþie la anexarea Cri-
meii, perspectivele unei soluþii politice îm-
pãrtãºite de ambele tabere continuã sã rã-
mânã incerte. În acest context, o iniþiativã
survenitã în Italia concomitent cu ultima
întâlnire dintre John Kerry ºi Serghei La-
vrov, la München, în efortul de a instaura
pacea în Siria a prilejuit marilor agenþii de
presã sã sugereze cã ºansele unei concilieri
ar putea fi reactivate cu succes.

Aºa cum era ºi firesc, un argument în
plus în favoarea ipotezei unui dezgheþ între
cele douã super-puteri a fost invocat prin
introducerea în ecuaþie ºi a întâlnirii istorice
dintre Papa Francisc ºi Patriarhul Rusiei Ki-
ril, survenitã în Cuba.

Iniþiativa acestei ultime tentative aparþine
Centrului de Studii Americane din Italia ºi s-
a desfãºurat în cadrul Forumului Transa-
tlantic, la care au participat academicieni din
cele douã þãri, exponenþi de înalt nivel ai
politicii internaþionale, rolul de amfitrion fi-
ind asumat de ambasadorul SUA la Roma,
John Philips. Printre numele participanþilor,
s-au numãrat Pier Ferdinando Casini, pre-

Italia – arbitrul „partideiItalia – arbitrul „partideiItalia – arbitrul „partideiItalia – arbitrul „partideiItalia – arbitrul „partidei
dezgheþului” dintre SUA ºi Rusiadezgheþului” dintre SUA ºi Rusiadezgheþului” dintre SUA ºi Rusiadezgheþului” dintre SUA ºi Rusiadezgheþului” dintre SUA ºi Rusia

ºedinte al Comisiei de Afaceri Externe a Se-
natului italian, Antonio Fallico, preºedintele
Asociaþiei Euroasia, ca ºi fostul ambasador
italian la Moscova ºi la Vatican, Antonio Za-
nardi Landi, Dmitri Suslov, coordonator al
Grupului de lucru asupra viitorului raportu-
rilor dintre SUA ºi Rusia.

S-au remarcat auspiciile dãtãtoare de spe-
ranþã sub care s-au situat, pe tot parcursul
dezbaterii, punctele de vedere egal împãrtã-
ºite de cãtre participanþi ºi pe care le-a enun-
þat, ca prolog, ºeful Asociaþiei Euroasia: „Po-
litica de sancþiuni pare desuetã, mai ales dacã
luãm în consideraþie faptul cã obiectivele
politice spre care s-a þintit n-au fost atinse.
Mai mult, am fost împinºi în direcþia opu-
sã.. Chiar economic, potrivit datelor oficiale
ruse, sancþiunile au contribuit la diminuarea
creºterii Rusiei în 2015 doar cu 0,5 la sutã,
în timp ce preþurile scãzute ale petrolului sunt
responsabile pentru 3 la sutã în rata de mic-
ºorare a creºterii”.

S-a dezvãluit cã cele mai importante con-
cerne americane (Microsoft, Ford, Boeing,
MacDonald’s, Jp Morgan) n-au pãrãsit Ru-
sia. În schimb, situaþia s-a dovedit diferitã
pentru þãrile europene unde mãsurile au con-
dus la „rezultate mult mai grave pentru eco-
nomie, fiindcã Rusia este al treilea partener
comercial al UE”.

În acest context, n-a surprins nici afir-
maþia ambasadorului american Phillips po-
trivit cãruia SUA sunt deja dispuse sã re-
nunþe la sancþiuni, fiindcã „toþi plãtim un preþ,
inclusiv Italia”, dar, fireºte, n-a ezitat sã
enunþe condiþionarea americanã constând în
respectarea acordului de la Minsk.

Ceea ce pare însã mult mai semnificativ,
dincolo de opiniile exprimate, toate favora-
bile opririi sancþiunilor, este rolul de arbitru
pe care Italia ºi l-a asumat, încã de la înce-
putul crizei, într-o partidã cu o încãrcãturã
geopoliticã resuscitând fantasmele Rãzbo-
iului Rece. ªi dacã, la forumul respectiv, nici

nu s-a evocat amiciþia, prea de cinema tip
western italian, dintre Berlusconi ºi Putin,
s-a insistat, cu acuitate, pe poziþia actualului
guvern condus de Matteo Renzi care, în ul-
timele luni, a insistat, nu fãrã un accent po-
lemic fãþiº, în favoarea unei reglementãri
urgente a crizei sancþiunilor.

De fapt, Renzi s-a ºi deplasat la Kremlin
(neocolind nici Kievul) iar poziþia sa de con-
ciliator n-a dat niciun semn de slãbiciune,
din contrã, Roma a continuat sã-ºi augmen-
teze raporturile economice tradiþionale cu
Rusia, aºa cum de altfel a fãcut-o ºi cu alte
state minate de alte de suspiciuni, precum
Iranul, Egiptul, dar ºi þãri africane, ca sã nu
mai vorbim de China.

O partidã, cum sublinia presa din Penin-
sulã, redeschisã promiþãtor ºi care reanimã
ºansele unei soluþii politice care vizeazã nu
doar „dezgheþul” relaþiilor ruso-americane,
ci al geopoliticii în ansamblul lumii de azi. ªi
de mâine.

Fostul prefect de Dolj a spus
cã la nivelul judeþului Dolj,
împreunã cu parlamentarii PNL
se lucreazã la o iniþiatvã legislati-
vã care sã vinã în sprijinul
fermierilor doljeni. „Lucrãm la o
iniþiativã legislativã care sã vinã
în sprijinul fermierilor. Mã refer
la relansarea SAPARD-ului
românesc, care a fost lansat
când Gheoghe Flutur era minis-
tru la Agriculturã. Programul ar
fi foarte bun pentru ajutorarea
fermierilor – construcþia de sere
ºi solarii. Avem niºte oportunitãþi
extraordinare la nivelul judeþului
Dolj ºi în Oltenia ºi nu numai.
Trebuie sã venim în sprijinul
acestor oameni. Toatã lumea vine
cu fel ºi fel de iniþiative, cu fel ºi

Nicolae Giugea vrea sã relanseze
SAPARD-ul românesc

Fostul prefect de Dolj, Nicolae Giugea,
a prezentat ieri, jurnaliºtilor douã proiec-
te la care lucreazã în prezent, alãturi de
parlamentarii liberali ºi care ar putea de-
veni o gurã de oxigen pentru fermieri sau
pentru cetãþenii care trãiesc în mediul ru-

ral. Candidatul PNL la preºedinþia Consi-
liului Judeþean Dolj doreºte sã iniþieze de-
mersurile pentru relansarea programului
SAPARD ºi totodatã, doreºte sã transfor-
me balta de la Bistreþ într-o afacere localã,
aducãtoare de bani la bugetul local.

fel de proiecte. În schimb,
neglijãm cu totul acest aspect.
Studiem aceastã posibilitate,
venim cu date concrete cu
condiþii care trebui îndeplinite
pentru a te încadra în astfel de
ajutoare. Acum toþi ne punem
problema cã aducem de prin
þãrile ãstea vecine cu noi, din
afara UE, fel ºi fel de fructe ºi
legume, care nu se încadreazã în
niciun fel în normativele europe-
ne, dar noi producem la nivelul
standardelor europene. Ne-am
asumat responsabilitatea de a
sigura materie primã 70 %
pentru hypermarketurile din
România, dar în schimb, produ-
cãtorul român nu este susþinut
deloc”, a subliniat prof.univ.dr

Nicolae Giugea.

România importã
peste 120.000
de tone de peºte

Candidatul PNL la preºedinþia
CJ Dolj doreºte sã facã o
interpelare ministrului Agricultu-
rii, Achim Irimescu, plecând de
la informaþie fãcutã publicã
chiar de ministru ºi anume, cã
România importã peste 120.000
de tone de peºte. „Lansez în
acest fel un apel cãtre ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu.
Am vãzut într-un interviu
acordat de domnia sa unui post
de televiziune central cã Româ-
nia importã 120.000 de tone de
peºte, anual. Atunci pun o
întrebare : de ce este în paraginã
balta de la Bistriþ. 2200 de
hectare de luciu de apã, de 10
ani este într-o abandonare
totalã, se furã tot ceea ce se mai
poate fura de acolo, în loc sã
creezi locuri de muncã. Nu mai
vorbim cã populaþia de acolo
este pusã-n pericol datoritã
neglijãrii complete iar digurile
sunt complet erodate. ªtim cã
poate sã fie un venit asigurat
pentru tot ceea ce înseamnã
populaþia din zonã. Locuri de
muncã, impozite la bugetul
local, posibiluitatea de dezvolta-
re a comunei. Sunt probleme
extrem de importante, extrem de
serioase ºi cred cã nu trebuiesc
amânate foarte mult”, a mai
spus fostul prefect de Dolj,
Nicolae Giugea.

MARGA BULUGEAN

România este pe locul trei 
cel mai puþin dependente de im-
porturile de energie

România se situeazã, potrivit
datelor din 2014, pe locul trei-
 între statele membre UE  cel
mai puþin dependente de impor-
turile de energie (doar 17% din
consum). De asemenea, Roma-
nia este unul dintre cele 9 state
membre care au atins deja ni-
velul obiectivului naþional pen-
tru energia din surse regenera-
bile stabilit pentru anul 2020
(24%).

Pe plan european, dependen-
þa energeticã de importuri a ajuns
la un procent de 53,4%,cel mai
puþin dependente þãri fiind Es-
tonia (8,9%) ºi  Danemarca
(12,8%), iar cel mai dependente
Malta (97,7%) ºi Luxemburg
(96,6%). Nouã state europene,
printre care ºiRomânia, au înre-
gistrat în 2014 cele mai mici ni-
vele de dependenþã energeticã

Între statele membre UE  
începând din anul 1990. 

În ceea ce priveºte utilizarea-
 energiei din surse regenerabi-
le, procentul a ajuns la 16% pe
ansamblul UE în 2014, în creº-
tere în 24 din cele 28 de state
membre comparativ cu anul
precedent. Cele mai ridicate pro-
cente au fost înregistrate în þã-
rile nordice (Suedia cu 52,6%,
urmatã de Letonia ºi Finlanda,
ambele cu 38,7%), iar cele mai
scãzute în Luxemburg (4,5%),
Malta (4,7%), Olanda (5,5%) ºi
Marea Britanie (7%). Olanda ºi
Marea Britanie, alãturi de Fran-
þa ºi Irlanda, sunt ºi printre sta-
tele care se aflã la cea mai mare
distanþã de îndeplinirea obiecti-
velor naþionale stabilite. 

România a înregistrat pro-
cente mereu în creºtere, în pe-
rioada analizatã, pornind de la
17% în 2004 ºi ajungând la
24,9% în 2014.

MARGA BULUGEAN
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Început de decembrie 2015. Nu
se stinsese bine ecoul marii sãrbã-
tori naþionale - 1 Decembrie - cã
Biblioteca orãºeneascã “Mircea
Radina”, din Segarcea anunþa un
eveniment cultural: “Centenar
Vintilã Horia”. Chiar de la primele
ore ale zilei de 5 decembrie, nu
puþini iubitori de carte ai oraºului
au luat cu asalt moderna casã de
culturã a oraºului. Holul clãdirii
prezenta un adevãrat muzeu Vinti-
lã Horia, privirea fiind atrasã de
exponate, care vorbeau de mo-
mente importante din viaþa scrii-
torului, prin fotocopii de pe coper-

þile operelor traduse în limba ro-
mânã, articole apãrute în presa de
specialitate ºi opere ale scriitorului
aflate în bibliotecã. Motivaþia aces-
tei sãrbãtori fusese sugeratã de
“Memoriul pentru Vintilã Ho-
ria”, apãrut în “Adevãrul literar
ºi artistic” din 17 ianuarie 2007,
memoriu semnat de peste 100 de
intelectuali, între care Constantin
Ciopraga - critic literar, Octavia
Paler - scriitor, Dan Hãulicã - cri-
tic de artã., Constantin Bãlãceanu
Stolnici - istoric, Dinu Ianculescu
- actor, Nicolae Florescu - critic
literar, Ana Blandiana - scriitor. Din

memoriu am desprins un scurt
pasaj: “este extrem de necesarã
reparaþia de ordin moral, isto-
ric, cultural, pentru cei 58 de
ani, pentru care Vintilã Horia
ºi-a servit exemplar Þara, cu în-
treaga fiinþã ºi creaþie”. Din lec-
turile anterioare ºtiam cã Vintilã
Horia, alãturi de Mircea Eliade, fã-
cea observaþia: <<Cultura europea-
nã nu este completã numai în va-
rianta ei occidentalã. Ea nu se poate
lipsi de “Motivul mioritic”, “Moti-
vul Meºterului Manole”, Motivul
Zamolxis” ºi alte motive est-euro-
pene>>. Pentru noi segãrcenii
motivaþia este una de suflet. Cum
sã nu tresari când auzi chiar din
destãinuirile scriitorului: <<Citito-
rilor din Oltenia le aduc aminte cã
m-am nãscut la Segarcea ºi cã în
volumul “Viitor petrecut” se aflã
un poem intitulat “Olteneascã”,
dedicat exclusiv înþelegerilor olte-
neºti>>. Prin el spunem noi Segar-
cea îºi înscrie numele pe harta li-

terarã a judeþului Dolj ºi nu nu-
mai. Nu voi intra în amãnunte,
spre a descrie festivitatea, dar voi
aminti cã au fost invitate perso-
nalitãþi marcante din domeniul
culturii: acad. Basarab Nicolescu,
Marilena Rotaru - critic literar,
prof. univ. Cristian Bãdiliþã, Mi-
haela Albu, dar ºi alþii. Surpriza
plãcutã a festivitãþii au produs-o
doi elevi ai liceului, ce poartã nu-
mele scriitorului, Ana Maria Gri-
gore, elevã în clasa a XII-a ºi
Sebastian Spanache, absolvent al
liceului, care au dat citire câte unui
eseu, evidenþiind buna cunoaºte-
re a activitãþii scriitorului. Cu acel
prilej, primarul localitãþii, Nicolae
Popa, a anunþat cã la solicitarea
mai mult cititori ºi iubitori de lite-
ratorã, Consiliul Local Orãºenesc
Segarcea, a aprobat acordarea ti-
tlului de “Cetãþean de onoare al
oraºului”, domniei sale revenin-
du-i sarcina de a înmâna acest ti-
tlu domnului Basarab Nicolescu,

ca reprezentat din partea familiei
scriitorului. Bucuria noastrã a fost
de scurtã duratã. Am înþeles cã
somaþia retragerii titlului de cetã-
þean de onoare a venit din partea
Institutului Elie Wiesel din Bucu-
reºti. Am fost întrebat dacã ºtiam
de “scandalul”  Goncourt din
1960, ºi rãspunsul meu a fost “da,
cu o completare”. Personal am
crezut cã rãspunsul oferit de Di-
recþia Generalã a Siguranþei Sta-
tului la solicitarea Tribunalului Po-
porului nr. 28205 din 28 iunie
1943, a pus capãt definitiv aºa-
zisului scandal. Rãspunsul era cât
se poate de limpede: “În conclu-
zie, acuzaþiile aduse numitului
Vintilã Horia Caftangioglu se
datoresc numai unei confuzii de
persoane, nestabilindu-se cã
acesta ar fi fost legionar ºi ar
fi înteþinut legãturi cu elemen-
te legionare.” (semneazã ºeful
Serviciului special de informaþii T.
R. Borcescu).
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Înapoi
în bãnci

De astãzi, 15 februarie,
reîncep cursurile în învãþã-
mântul preuniversitar. Elevii
se vor întoarce în sãli ºi
laboratoare, pentru cel de-al
doilea semestru al anului de
învãþãmânt 2015/2016, care va
fi finalizat pe 25 iunie, excep-
þie fãcând copiii din clasa a
VIII-a, care vor încheia pe 17
iunie, urmând examenul de
Evaluare naþionalã, ºi cei de
clasa a XII-a, care vor termi-
na pe 3 iunie, în vederea
susþinerii Bacalaureatului.
Vacanþa de primãvarã va fi
între 22 aprilie – 3 mai, iar
susþinerea tezelor trebuie
realizatã pânã pe 20 mai. În
perioada 18 – 22 aprile, se vor
desfãºura activitãþi din progra-
mul „ªcoala altfel”.

Începe lupta
pentru funcþia
de Rector
al Universitãþii
din Craiova

Începând de astãzi, 15
februarie, se va declanºa
procesul de alegere a Rectoru-
lui Universitãþii din Craiova.
Pânã pe 17 februarie, se pot
depune candidaturile , iar,
începând de a doua zi, cu
termen limitã 29 februarie, va
avea loc alegerea propriu-zisã,
data fiind stabilitã de cãtre
noul Senat al Universitãþii din
Craiova. Între 7 martie – 29
aprilie, va urma  numirea
prorectorilor, selectarea
decanilor ºi desemnarea
prodecanilor.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Centrul Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj
va organiza, pe 7 mai 2016,
Conferinþa Internaþionalã „How
to use non-formal methods in
the formal education”, conform
Proiectului „Erasmus + „Open
doors for non-formal”, partene-
riat strategic”. Cadrele didacti-
ce care doresc sã participe tre-
buie sã trimitã, pânã pe 29 fe-
bruarie, proiectele pe care le au
în derulare, în ceea ce priveºte
educaþia non-formalã, declarând
pe propria rãspundere cã nu au

Vintilã Horia

În luna mai, Craiova va fi gazda unei Conferinþe In-
ternaþionale, destinatã perfecþionãrii cadrelor didac-
tice în ceea ce priveºte educaþia non-formalã, unitatea
organizatoare fiind Centrul Judeþean de Resurse ºi Asis-
tenþã Educaþionalã Dolj, în parteneriat cu mai multe
instituþii din þãri europene. A început înscrierea cadre-
lor didactice care sunt interesate de participare, data
limitã de înscriere fiind ultima zi din februarie.

plagiat documentaþia prezenta-
tã. La conferinþã, vor participa
60 de profesori sau educatori,
cu prerogative în domeniu. Par-
teneri în program sunt ªcoala
Gimnazialã din Ghindeni (jud.
Dolj), Liceul „Matei Basarab”
din Craiova, ºi instituþii din
Olanda, Grecia, Turcia, Litua-
nia ºi Polonia. Unspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa
Corpului Didactic Dolj vor gira
programul, împreunã cu elevii,
pãrinþii acestora ºi comunitãþile
locale.

O nouã metodã de învãþare
pentru copii

Educaþia non-formalã este cea
mai nouã abordare a învãþãrii, prin
activitãþi plãcute ºi motivante,
prin care elevii sunt atraºi spre
deprinderea unor abilitãþi ºi cu-
noºtiinþe, în condiþiile unei liber-
tãþi maxime de exprimare. Sunt
eliminate condiþiile de stres (no-
tele din catalog, disciplina impu-
sã, temele obligatorii, etc) ºi se
bazeazã pe plãcerea cunoaºterii,
iar educatorul de acest fel trebu-
ie sã dea dovadã de mai multã fle-
xibilitate, adaptabilitate, rapididate
ºi, în primul rând, de un entu-
ziasm peste medie. „Obiectivul
general este acela de promovare
a exemplelor de bunã practicã
specifice educaþiei non-formale,
în sistemul de educaþie formal,
pentru o calitate supetioarã. Ca
scopuri specifice sunt de amin-
tit: diseminarea activitãþilor deru-

late în cadrul proiectului, pe tema
educaþiei non-formale, desfãºura-
te cu succes în unitãþile ºcolare;
dezvoltarea rolului ºcolii, ca en-
titate , în valorizarea dimensiuni-
lor europene de învãþare; o culti-
vare din ce în ce mai mare a par-
teneriatului între instituþii, inclu-
siv comunitãþile locale, pentru im-
plementarea unor politice moder-
ne de educaþie. Conform progra-
melor dezvoltate, cadrele didac-
tice din unitãþile partenere au des-
fãºurat activitãþi cu elevii, pãrin-
þii ºi îndrumãtorii, aceste urmând
sã fie promovate în timpul întâl-
nirii internaþionale. Schimbul de
experienþã este foarte important ºi,
de aceea, am demarat din timp pro-
cedura de înscriere a celor care
desfãºoarã proiecte în acest scop.
Sunt convinsã cã toþi vom avea de
învãþat ”, a precizat prof.dr.  Ma-
rinela Dumitrescu, director al
CJRAE Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Fiecare sãptãmânã – integral
dedicatã unei þãri europene
Stagiunea „Europa” aduce în

România muzicieni de valoare din
fiecare þarã a Uniunii Europene,
care interpreteazã lucrãri din pa-
trimoniul muzical clasic ºi contem-
poran propriu: 28 de þãri, 28 de

Filme franþuzeºti pentru copii ºi tineri
proiectate la Teatrul „Colibri”

Muzicã ºi literaturã rusã, la Biblioteca Judeþeanã
Biblioteca Judeþeanã „Alexan-

dru ºi Aristia Aman” – Secþia Me-
diatecã ºi American Corner vã in-
vitã astãzi, de la ora 16.30, „În lu-
mea operei”, la Clubul Meloma-
nilor. Ales spre a fi difuzat inte-
gral este spectacolul de operã
„Evgheni Oneghin” pe muzica bi-
necunoscutului compozitor rus
P.I. Ceaikovski. Realizatã pe sce-
na Metropolitan Opera, din New

York, sub bagheta dirijorului Va-
leri Gergiev, reprezentaþia îi are în
rolurile principale pe artiºtii Renee
Fleming ºi Dmitri Hvorostovsky.
Prezintã prof. Maria Barbãrasã, iar
intrarea publicului este liberã.

Rãmânând tot în lumea persona-
litãþilor artei ºi literaturii ruseºti, Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi

Aristia Aman” vã aºteaptã sã vizi-
taþi ºi o expoziþie de carte, dedicatã
împlinirii a 135 de ani de la moartea
lui F.M. Dostoievski. Deschisã în
Salonul Expoziþional, aceasta cu-
prinde mai multe volume ale marelui
scriitor rus, cunoscut pentru roma-
nele „Crimã ºi pedeapsã”, „Idio-
tul”, „Fraþii Karamazov” sau „De-
monii”, a cãrui operã a influenþat de-
cisiv literatura, filosofia, psihologia
ºi teologia secolului XX. Cele mai im-
portante romane ale sale s-au bucu-
rat de mai multe ecranizãri ºi adap-
tãri teatrale, deºi Dostoievski consi-
dera cã ideile artistice nu pot fi expri-
mate prin alte tipuri de forme de artã
decât cele prin care au fost conce-
pute. Printre cele mai reuºite astfel
de adaptãri filmografice se numãrã
„Jucãtorul” (regia: Serghei Proko-
fiev) ºi „Din casa morþilor” (regia:
Leos Janacek), precum ºi filmele
„Idiotul” (regia: Akira Kurosawa,
1951) ºi „Demoni” (regia: Andrzej
Wajda, 1988). În semn de omagiu faþã
de marele scriitor, în 1971, la Sankt
Petersburg, a fost deschis Muzeul
Dostoievski în apartamentul în care
el a scris ultimele romane.

De la începutul acestui an, pânã în iunie,Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri” este gazdã ºi partener al

proiectului „Classe decouverte – cinema francais”,
în cadrul cãruia, o datã pe lunã, sunt prezentate filme
franþuzeºti prin intermediul cãrora copiii ºi tinerii, dar
ºi cadrele didactice descoperã limba, cultura ºi civili-
zaþia francezã. „Activitãþile educative desfãºurate prin
acest proiect urmãresc promovarea utilizãrii ºi con-
ºtientizãrii importanþei învãþãrii limbii franceze, culti-
varea conºtiinþei unei alte culturi europene, îmbogãþi-
rea universului cunoaºterii al preºcolarilor, elevilor ºi
studenþilor”, precizeazã reprezentanþii teatrului. Ur-
mãtoarea proiecþie în cadrul proiectului „Classe de-
couverte – cinema francais” va avea loc joi, 18 fe-
bruarie, de la ora 16.00. Alãturi de Teatrul pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri”, parteneri în proiect sunt In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Facultatea de Litere
– Lectoratul Francez ºi Centre de reussite universitai-

re din cadrul Universitãþii din Craiova ºi Asociaþia Ro-
mânã a Profesorilor de Limba Francezã.

Sãptãmâna dedicatã
Lituaniei în cadrul Sta-
giunii „Europa” – proiect
de promovare a patri-
moniului muzical euro-
pean, derulat între 23 oc-
tombrie 2015 ºi 20 mai
2016 – îi aduce la Craio-
va pe unul din cei mai
apreciaþi tineri dirijori
din Vilnius, Modestad
Barkauskas – director
artistic ºi dirijor al Or-
chestrei de Tineret „Ba-
lys Dvarionas” din capi-
tala Lituaniei, ºi pe re-
putatul pianist Kasparas Uinskas, care a cântat
pe scene faimoase, cum ar fi Carnegie Hall din
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concerte, cu artiºti ºi lucrãri sim-
fonice din cultura respectivã, com-
pun un puzzle muzical în care fie-
care piesã reprezintã o identitate
muzicalã aparte, conform princi-
piului european al unitãþii în diver-
sitate. Melomanii au ocazia sã cu-
noascã, timp de ºapte luni, muzica
tuturor þãrilor membre ale Uniunii

Europene ºi sã asculte sãptãmânal
cel puþin o lucrare în primã audiþie
naþionalã. Mai mult, fiecare sãptã-
mânã este dedicatã integral unei þãri
europene, programul cuprinzând,
pe lângã concerte, prezentãri ale
unor artiºti plastici, vernisarea unor
expoziþii, lansãri de carte ºi alte ma-
nifestãri culturale. Detalii despre

stagiune – pe pagina oficialã
www.europaseason.eu.

Recital de pian la Muzeul
de Artã, cu intrare liberã

În cadrul sãptãmânii dedicate Li-
tuaniei, astãzi, ora 19.00, în Sala „Fi-
lip Lazãr” a Filarmonicii are loc în-
tâlnirea melomanilor cu Modestas
Barkauskas, director artistic ºi diri-
jor al Orchestrei de Tineret „Balys
Dvarionas” din Vilnius. Mâine, de
Ziua Naþionalã a Lituaniei, craio-
venii sunt invitaþi, la ora 19.00, la
Muzeul de Artã, la recitalul necon-
venþional de pian, cu Justas Cepo-
nis, student la Academia de Muzicã
ºi Teatru din Vilnius. În aceeaºi Salã
„Filip Lazãr” ºi tot de la ora 19.00,
muzicienii lituanieni vor sta de vor-
bã, joi, cu melomanii. Intrarea la cele
trei evenimente este liberã.

Pianistul Kasparas Uinskas
revine pe scena de concert

craioveanã
Vineri seara, Orchestra Filarmo-

nicii „Oltenia”, dirijatã de Modestas
Barkauskas , va susþine al 15-lea
concert simfonic din Stagiunea
„Europa”, cu concursul pianistului
Kasparas Uinskas, pe care publi-
cul l-a putut asculta de mai multe
ori la Craiova, cel mai recent în ca-
drul ediþiei 2013 a Festivalului In-
ternaþional „Craiova Muzicalã”.
Nãscut în anul 1979, în oraºul Drus-
kininkai, tânãrul instrumentist ºi-a
finalizat pregãtirea de specialitate la
Academia Naþionalã de Muzicã ºi
Artã Dramaticã din Vilnius (unde a
susþinut teza de doctorat), apoi s-a
perfecþionat la Universitatea de
Muzicã „Fryderyk Chopin” din Var-
ºovia ºi la The Juilliard School din
New York (ca beneficiar al Bursei
„Vladimir Horowitz”). Desfãºoarã

o intensã activitate didacticã în þara
natalã, la ªcoala Naþionalã de Artã
„M. K. Ciurlionis” ºi în cadrul
Academiei Naþionale de Muzicã ºi
Artã Dramaticã.

A concertat pe unele dintre cele
mai prestigioase scene din întrea-
ga lume (Carnegie Hall – New
York, Kennedy Center – Washing-
ton, D.C., Wigmore Hall – Lon-
dra, Berliner Philharmonie, Audi-
torio Nacional – Madrid, Audito-
rio Fundacion Caixa Galicia – A
Coruna, Filarmonica din Craco-
via), precum ºi în centre culturale
importante din Italia, Ungaria,
Portugalia, Turcia ºi Lituania. Re-
pertoriul sãu cuprinde lucrãri re-
prezentative pentru toate epocile
componistice, de la Johann Sebas-
tian Bach la compozitorii secolului
al XX-lea, însã predilecþia artistu-
lui vizeazã de departe creaþia cho-
pinianã (în 2006 a realizat un CD
ºi în 2008 un DVD cu pagini cele-
bre de Frederic Chopin).

Concert cu trei prime audiþii
ªi pe scena Filarmonicii craio-

vene Kasparas Uinskas va interpre-
ta o lucrare de Chopin, considerat
unul dintre cele mai prolifici ºi in-
fluenþi compozitori de muzicã pen-
tru pian: Concertul nr. 1 în Mi mi-
nor pentru pian ºi orchestrã, op.
11. În program sunt incluse ºi trei
creaþii care vor fi prezentate în pri-
mã audiþie la Craiova: Uvertura
festivã de Balys Dvarionas, Trei
preludii pentru pian (versiunea
orchestralã: Arvydas Malcys) de
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis,
ºi Suitã din baletul „Egle, regina
ºerpilor de casã” de Eduardas Bal-
sys. Un bilet pentru concert costã
35 lei, cu reducere la 25 lei pentru
elevi, studenþi ºi pensionari.

Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova
Program muzical de Ziua Naþionalã
a Lituaniei, la Craiova

New York ºi Filarmonica
din Berlin. Joi, muzicienii
lituanieni vor sta de vorbã
cu melomanii, iar vineri

vor evolua într-un concert simfonic cu trei prime
audiþii, pe scena Filarmonicii „Oltenia”.
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Cel puþin 3.545 de noncomba-
tanþi au murit ºi alþi 7.457 au fost
rãniþi în violenþele din cursul anu-
lui trecut, care s-au intensificat
cu 4% faþã de anul 2014, a pre-
cizat ONU în raportul anual pri-
vind victimele în rândul civililor.
“Rãnirea locuitorilor este total in-
acceptabilã”, a acuzat Nicholas
Haysom, ºeful misiunii ONU de
oferire a asistenþei în Afganistan.

Din cauza intensificãrii luptelor
între forþele guvernamentale sus-
þinute de trupele occidentale ºi in-
surgenþi, tot mai mulþi civili sunt

Peste 31.500 de cazuri
de infectare cu virusul Zika,
inclusiv 5.000 de femei
însãrcinate în Columbia

Peste 5.000 de femei însãrcina-
te sunt infectate cu virusul Zika,
din totalul de 31.555 de cazuri
din Columbia, a anunþat, sâmbã-
tã, Institutul Naþional de Sãnãta-
te din þarã, în condiþiile în care
virusul se rãspândeºte din ce în ce
mai repede în America, informea-
zã agenþia de presã Reuters. Din
totalul celor 31.555 de cazuri de
infectare cu virusul Zika din
Columbia, 5.013 sunt femei
însãrcinate, potrivit anunþului de
sâmbãtã. irusul Zika, depistat în
peste 30 de þãri, ar fi responsabil
de unele malformaþii cu care se
nasc copiii precum microencefa-
lia ºi de sindromul Guillain-Barre
care cauzeazã dereglãri neurolo-
gice. umãrul cazurilor de infecta-
re cu virusul Zika a crescut cu
23% faþã de sãptãmâna trecutã,
în timp ce numãrul femeilor
însãrcinate afectate cu 57,8%.

Antonin Scalia, membru
al Curþii Supreme de Justiþie
a SUA, a murit la vârsta
de 79 de ani

Antonin Scalia, unul dintre cei
mai conservatori membri ai Curþii
Supreme de Justiþie a Statelor
Unite, a murit la vârsta de 79 de
ani, decesul sãu declanºând o
dezbatere naþionalã în contextul
alegerilor electorale din acest an,
privind posibilitatea ca Obama sã
numeascã un succesor liberal.
Decesul lui Scalia ar putea
modifica balanþa puterii din
interiorul Curþii Supreme de
Justiþie a Statelor Unite, oferind
posibilitatea preºedintelui
american, Barack Obama, sã
numeascã un al cincilea judecã-
tor liberal în locul lui Scalia,
relateazã BBC News online.
ajoritatea conservatoare a Curþii
Supreme americane (cinci membri
conservatori din totalul de nouã)
a împiedicat mai multe iniþiative
ale Administraþiei Obama în
privinþa schimbãrilor climatice ºi
a imigraþiei.

Cutremur cu magnitudinea
de 5,7 grade în Noua Zeelandã

Un cutremur cu magnitudinea
de 5,7 grade s-a produs, dumini-
cã, în estul Noii Zeelande, fãrã a
se înregistra victime, dupã ce în
urmã cu cinci ani circa 200 de
persoane au murit într-un alt
seism produs în zonã, informeazã
agenþia de presã Reuters. Epicen-
tru cutremurului a fost localizat
la 15 kilometri est de oraºul
Christchurch, având o adâncime
de 15 kilometri, potrivit Institutu-
lui Seismologic Geonet din Noua
Zeelandã. Au existat 40 de replici
ale cutremurului, conform Geonet.
Poliþia a anunþat cã nu au fost
înregistrate pagube majore ºi
victime, dar locuitorii au fost
evacuaþi din câteva clãdiri.
Potrivit Consiliului local din
Christchurch, fragmente de stânci
s-au desprins ºi au cãzut în mare
în zona esticã de coastã. Pe 22
februarie 2011, un alt cutremur s-
a produs în apropiere de Chris-
tchurch, soldat cu aproape 200
de morþi ºi producând pagube de
peste 20 miliarde de euro, astfel
cã oraºul a necesitat ample
lucrãri de reconstruire.

Potrivit interviului acordat la
Digi24, Vona este de pãrere cã
Rusia reprezintã un gardian al
“adevãratelor valori europene” ºi
a vorbit pe larg despre ”semnele”
rãzboiului de care se teme toatã
omenirea - SUA-Rusia. Preºedin-

Bombardamentele au fost lansate de Turcia
sâmbãtã dupã ce militanþii kurzi sirieni, cu ajuto-
rul raidurilor efectuate de Rusia, au preluat con-
trolul asupra unei baze militare aeriene, din ora-
ºul Azaz, în apropiere de frontiera cu Turcia.
“Atacul de azi (sâmbãtã) a avut loc în virtutea

Numãr-record de victime printre locuitorii din
Afganistan în 2015, pe fondul violenþelor din þarã

Un numãr-record de victime printre locuitorii
din Afganistan a fost înregistrat în 2015, pentru al
ºaptelea an consecutiv, pe fondul violenþelor gene-
rate de rãzboiul civil din þarã, a anunþat, dumini-

cã, ONU, în contextul retragerii majoritãþii trupe-
lor internaþionale din þarã, potrivit Reuters.

prinºi în aceste confruntãri, potri-
vit anchetatorilor ONU. Luptele
amplificate din oraºul Kunduz din
nordul þãrii, care a fost preluat de
talibani în septembrie, precum ºi
un val de atacuri sinucigaºe cu
bombã din capitala Kabul, în care
au murit ºi au fost rãniþi sute de
oameni anul trecut, au dus la creº-
terea numãrului de victime în rân-
dul civililor afgani. “În cea mai mare
parte a statului Afganistan, în 2015,
numãrul victimelor în rândul civi-
lilor a scãzut”, a precizat Danielle
Bell, director al programului ONU

pentru drepturile omului din Afga-
nistan, la o conferinþã de presã din
Kabul.

Din totalul victimelor civile din
2015, 37% s-au înregistrat din
cauza atacurilor terestre, 21% din
cauza bombelor detonate pe tra-

seuri rutiere ºi 17% pe fondul ata-
curilor sinucigaºe. Femeile ºi co-
pii sunt cei mai afectaþi de aceastã
intensificare a violenþelor, astfel
cã numãrul victimelor în rândul
femeilor a crescut cu 37%, iar
în rândul copiilor cu 14%.

Gabor Vona, preºedintele Jobbik: Ce se întâmplã
în Transilvania este o problemã între SUA ºi Rusia

Gabor Vona, preºedintele Jobbik, formaþiune de extremã
dreapta din Ungaria a acordat un interviu în care a vorbit

despre situaþia românilor ºi maghiarilor din Transilvania dar
ºi despre cele douã mari puteri ale lumii, SUA ºi Rusia.

tele Jobbik a declarat cã ”suntem
folosiþi de jocurile marilor puteri.
ªi vãd acum semnele acestui fe-
nomen. Concret, mã gândesc la
situaþia în care marile puteri folo-
sesc conflictele româno-ungare
pentru a ne folosi ca pioni pe tabla

lor de ºah. Ei adâncesc ºi ascut
conflictele noastre, ne întorc unul
împotriva celuilalt, ºi în locul coe-
xistenþei paºnice, normale, relaþii-
le româno-ungare devin terenul
conflictelor. Aºa cum am spus, vãd
ºi trãiesc aceste lucruri. Vã spun
sincer, nu sunt optimist în privinþa
viitorului apropiat. Consider cã atât
politica externã ungarã, cât ºi cea
românã trebuie sã fie foarte lucide
dacã vrem sã evitãm conflicte
majore”.

Vona a precizat cã ”Mã tem cã
SUA ºi Rusia nu vor fi capabile sã
îºi þinã sub control conflictul iar
acþiunile de care vorbeam îmi întã-

resc tot mai mult convingerea cã
avem de ce sã ne temem. Am sen-
zaþia cã ceea ce se întâmplã în Tran-
silvania nu e în primul rând o pro-
blemã între maghiari ºi români, pro-
blema nu e HVIM sau grupurile de
rock, ci lupta dintre SUA ºi Rusia”.

Cât despre formaþiunea de ex-
tremã deapta pe care o conduce,
Vona a declarat ”Jobbik sprijinã
autonomia ºi autodeterminarea, dar
dacã uitãm cã trãim în aceastã re-
giune a Europei ºi avem probleme
comune, atunci vom fi provocaþi
unul împotriva altuia iar din aceastã
situaþie nu am câºtigat niciodatã,
nici unul, nici altul”.

Forþele turce au lansat bombardamen împotriva
grupãrii rebele a kurzilor sirieni

angajamentului de a lupta împotriva forþelor care
reprezentau o ameninþare pentru oraºul Azaz ºi
împrejurimile acestuia”, a declarat premierul turc
la televiziunea publicã TRT Harber.

Un oficial al kurzilor a declarat cã baza mili-
tarã Menagh a fost capturatã de grupul Jaysh
al-Thuwwar, afliat miºcãrii kurde, ºi nu de YPG,
ambele grupãri aparþinând alianþei Forþele De-
mocratice din Siria. Aacul Turciei asupra YPG
vine ºi în contextul în care existã neînþelegeri
cu SUA în privinþa acestei grupãri. Statele Uni-
te considerã YPG o grupare rebelã, oferindu-i
ajutor în lupta împotriva forþelor regimului As-
sad, în timp ce Turcia o considerã grupare te-
roristã la fel ca pe PKK - Partidul Muncitorilor
din Kurdistan - care comite atacuri teroriste în
Turcia.

John Kirby, purtãtor de cuvânt al Departa-
mentului american de Stat, a îndemnat Turcia
ºi rebelii kurzi sirieni sã nu comitã atacuri reci-

proce, ci sã se concentreze pe lupta împotriva
“ameninþãrii comune” reprezentate de organi-
zaþia teroristã Stat Islamic care controleazã vaste
arii din Siria. “Am solicitat kurzilor sirieni ºi al-
tor forþe afiliate YPG sã nu profite de pe urma
unei situaþii neclare ºi sã cucereascã noi terito-
rii”, a precizat Kirby. “Am fost informaþi, de
asemenea, de atacuri armate comise de Turcia
ºi i-am solicitat sã înceteze aceste atacuri”, a
adãugat Kirby.

Davutoglu a solicitat ca baza militarã aerianã
Menagh sã fie evacuatã, declarând cã a apelat
la vicepreºedintele american Joe Biden sã inter-
vinã ºi argumentând cã YPG este o estensie a
PKK ºi o ameninþare directã pentru Turcia.
“Vom reacþiona la fiecare pas (fãcut de YPG)”,
a declarat premierul turc. “Gruparea YPG se
va retrage imediat din Azaz ºi din împrejurimi ºi
nu va mai veni aproape de aceastã zonã vreo-
datã”, a avertizat Davutoglu.

Forþele turce au lansat bom-
bardamente împotriva grupãrii
rebele a kurzilor sirieni (YPG)
în nordul Siriei, iar premierul

turc, Ahmet Davutoglu, a solici-
tat retragerea grupului din

zonã, ceea ce intensificã tensiu-
nile între statele membre NATO

în privinþa opoziþiei siriene,
relateazã Reuters.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
S.C. ECO TOTAL anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei privind activitatea „COLEC-
TAREA ªI COMERCIALIZAREA
DEªEURILOR NEPERICULOASE
” ce se desfãºoarã în Punctul de
lucru sat Iºalniþa, comuna Iºalni-
þa, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic
de luni- joi între orele 8-16,30 ºi
vineri între orele 8-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
29.02.2016.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie-
coafurã, manichiu-
rã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.

Doamnã serioasã
bonã numai pen-
tru copii rog serio-
zitate. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.

Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Clinic
Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament
2 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând aparta-
ment 2 camere
decomandate,
microcentralã,
coloanã apã
separat, etaj 4/
10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate 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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

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

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

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

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

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

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

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canaliza-
re la poartã, teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
 Vând casã 250
mp ºi curte 500
mp renovatã, în
localitatea Segar-
cea. Telefon:
0764/366.984.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.

VÂND casã,
cartier Roma-
neºti, str. Bu-
cura, nr. 86A.
Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând
casã nouã Bor-
dei + 700 m.p.
curte, vie + pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza
comunei Mârºani,
cadastru, taxe la
zi, preþ 3000 euro/
ha. Telefon: 0766/
694.623
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot
500 mp Craiova-
Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.
7000 mp, Bodã-
eºti (Melineºti)
deschidere 270
m. Telefon: 0770/
842.054.

Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Be-
chet, localitatea
Secui. Preþ con-
venabil. 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, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan cu-
loare roºie, fabri-
caþie 2008,
40.000 km par-
curºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km - pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic
proprietar- de
nouã, super în-
treþinutã, toate
consumabilele
schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatricula-
ta RO; - An fabri-
catie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice;
Inchidere cen-
tralizata; ABS;
Servodirectie;
Xenon; - Interior
recaro; Pret
2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înma-
triculat în Româ-
nia, benzinã. De-
talii la telefon:
0768/954.944.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar 100 mp
profesional din ar-
cade montate pe
pivoþi. Se mutã ra-
pid pe altã culturã
sezonierã. Telefon:
0786/391.745.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025( eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.
Vând motosapã
RURIS 6,5 CP 5
ore de folosire –
1200 Ron. Telefon:
0746/125.821.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
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Vând sãpun de
casã 4 lei/kg,
televizor color
cu telecomandã
- 80 lei, drujbã
electricã Einºel
cu lanþ rezervã
nou - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã,
1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon:
0762/728.493.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru fir-
me. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot
(PLANETARIA)
3 funcþii marcã
germanã, hainã
de piele de cã-
prioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider
320 litri, bocanci,
ghete, pantofi
militari noi piele
negru, piese Da-
cia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor,
telefon Eboda
sigilat, piei bovi-
nã ºi oaie vop-
site. Telefon:
0735/445.339.

Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
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, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru me-
talic inox nou pen-
tru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color
Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. 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 acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând convena-
bil sau scimb cu
un calorifer de
fontã folosit un
calorifer de tablã
1,20 / 0,60 nefo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior
handicap, pat
mecanic + sal-
tea, polizor
2500 W, sobã
teracotã cu toa-
te furniturile, Tv
color D- 1x2
Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci
cimitirul Sineas-
ca – Craiova di-
mensiuni  1,50
x 3 m zona N.
Telefon: 0764/
271.285.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi
cruce, cimitirul
Lascãr Catar-
giu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Resta-
urant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioasã
pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-
55 ani pentru prie-
tenie- cãsãtorie.
Telefon:0785/
103.411.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucra-
te manual, cu ar-
gint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 22-A
(ultima din sezonul regular)

CS Phoenix Galaþi – SCM U CRAIOVA 62-90, CSM CSU Oradea – CSU
Atlassib Sibiu 91-77, U-BT Cluj – BC Mureº Tg. Mureº 80-72, BC SCM
Timiºoara – Steaua CSM Eximbank 65-78, CS Gaz Metan Mediaº – CS Dina-
mo Bucureºti 75-84, CS Energia Tg. Jiu – BCMU Piteºti 84-72.

1. Oradea 39 7. Dinamo 33
2. U-BT Cluj 37 8. Tg. Jiu 32
3. Steaua 37 9. Galaþi 30
4. BC Mureº 36 10. Timiºoara 27
5. CRAIOVA 36 11. Piteºti* 27
6. Sibiu 35 12. Mediaº 24
* - echipã penalizatã cu 3 puncte.
Cum se disputã campionatul în continuare
- La finalul sezonului regular se formeazã douã grupe: locurile 1-6 ºi 7-12.
- În aceste grupe, toate echipele intrã cu punctele acumulate în sezonul

regular si se vor mai disputa alte 10 meciuri, dupã sistemul fiecare cu fiecare,
tur ºi retur.

- Primele douã echipe din grupa 7-12 se alãturã echipelor din grupa 1-6 ºi se
va forma play-off-ul, unde se vor juca trei tururi (sferturi, semifinale ºi finala),
dupã regula “:cel mai bun din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de baschet masculin, echipele se vor împe-
rechea dupã cum urmeazã: Locul 1 – cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5

Echipele rãmase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, pãstrându-ºi poziþiile din
clasamentul grupei 7-12.

Ultimele douã echipe, clasate pe locurile 11 ºi 12, vor retrograda în Liga I.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A
SCM CRAIOVA – U Alexandrion Cluj 30-29, HCM Roman – CSM Ploieºti

31-24, HC Dunãrea Brãila – CS Mãgura Cisnãdie 27-24, CS Rapid USL Me-
trou Bucureºti – HC Alba Sebeº 31-22, HC Zalãu – HCM Baia Mare 26-36,
HCM Râmnicu Vâlcea – CSM Bucureºti 19-38. Partida ASC Corona Braºov –
CSM Unirea Slobozia se joacã azi.

1. CSM Buc. 57 8. Zalãu 26
2. Baia Mare 54 9. Vâlcea 24
3. Braºov* 35 10. Cluj 19
4. Roman 35 11. Slobozia* 16
5. Brãila 34 12. Cisnãdie 13
6. Ploieºti 30 13. Rapid 12
7. CRAIOVA 29 14. Sebeº 4
* - un joc mai puþin.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 16-A
CS “U” Cluj – SCM U CRAIOVA 0-3, CS Arcada Galaþi – CSM Bucureºti 3-

0, AS Volei Club Caransebeº – ACS Municipal Zalãu 0-3, CS Unirea Dej –
LMV Tricolorul Ploieºti 3-2, VCM PLS Piatra Neamþ – CS Dinamo Bucureºti
3-0, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – Tomis Constanþa 3-0 la “masa verde”,
deoarece campioana s-a retras din competiþie.

1. CRAIOVA 43 7. Dej 20
2. Zalãu 38 8. CSM Buc. 15
3. Baia Mare 36 9. Dinamo 12
4. Galaþi 32 10. Piatra N. 12
5. Caransebeº 29 11. U Cluj 10
6. Ploieºti 26

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 16-A
CS Alba Blaj – SCM U CRAIOVA 3-0, CS “U” Cluj – ACS Penicilina Iaºi 3-

1, CS Rapid Bucureºti – VC Unic LPS Piatra Neamþ 0-3, ªtiinþa Bacãu – CSM
Bucureºti 2-3, CSM Târgoviºte – CSU Medicina Tg. Mureº 3-0, CS Dinamo
Bucureºti – CSM Lugoj 3-1.

1. Alba Blaj* 44 7. Lugoj 17
2. CSM Buc. 42 8. Piatra N.* 17
3. Târgoviºte 42 9. Iaºi 14
4. Dinamo 36 10. CRAIOVA 9
5. Bacãu 28 11. “U” Cluj 9
6. Tg. Mureº 27 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Steaua.
DIGI SPORT 2
12:00, 14:00, 17:00, 19:00 –

TENIS (F) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele Arabe Unite /
21:45 – FOTBAL Scoþia –
Premier League: Inverness –
Aberdeen.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: CSU Politehnica
Timiºoara – HC Vaslui / 19:45 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
Corona Braºov – CSM Unirea
Slobozia.

DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) –

Cupa României: Dinamo – CS
Energia Tg. Jiu.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Steaua.
EUROSPORT 1
10:45, 13:45 – SCHI ALPIN –

Cupa Mondialã, la Crans-
Montana, în Elveþia / 15:00,
21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galillor, la Cardiff, în
Regatul Unit: etapa întâi.

EUROSPORT 2
12:30 – SNOOKER – Openul

Þãrii Galillor, la Cardiff, în
Regatul Unit: etapa întâi / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:
Pogon Szczecin – Korona Kielce
/ 21:15 – FOTBAL Germania –
2Bundesliga: Nurnberg – Bo-
chum.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Steaua.

Divizionara de Liga a III-a, ACS Podari, a terminat
la egalitate, scor 0-0, primul joc test al cantonamen-
tului din Serbia, sâmbãtã, la Negotin, cu echipa localã
Hajduk Veljko. Meciul, disputat pe o ploaie torenþialã,
a fost controlat de formaþia lui Gigi Ciurea, care a
fost însã ghinionisã la finalizare, ratând o mulþime de
ocazii clare de gol. În prima reprizã
Cârstea a fost aproape de a deschi-
de scorul, iar la câteva minute dupã
pauzã atacantul Claudiu Bãlan a tri-
mis balonul cu capul în transversa-
lã, la o centrare din flancul stâng a
lui Ionuþ Stancu. Coordonatorul Po-
dariului, Cârstea a ratat o nouã mare
ocazie trimiþând în barã, dupã ce
scãpase singur cu portarul advers,
apoi Sârmon ºi I. Stancu au trecut
din nou pe lângã gol.

Meciul s-a încheiat cu o triplã
oportunitate semnatã de Cârstea ºi
Stancu.

La ACS Podari au jucat: Mecea –
Marcu, Vulpe, Cioinac, Geamãnu –

SCM U Craiova a izbutit, sâm-
bãtã, cea mai categoricã victorie
a sezonului regular, în chiar ulti-
ma etapã, întrecând cu 90-62, în
deplasare, pe Phoenix Galaþi. În
sala unde BC Mureº pierdea clar
runda trecutã (74-83), bãieþii lui
Oliver Popovic au avut o evoluþie
oscilantã în prima jumãtate a me-
ciului. Alb-albaºtrii ºi-au adjude-
cat sfertul inaugural cu 25-21,
însã în manºa secundã au reuºit
doar ºapte puncte, ceea ce a fã-
cut ca echipa de la Dunãre sã in-
tre în avantaj la odihnã, 36-32.
Pauza s-a dovedit cu aceastã oca-
zie un sfetnic bun, oltenii surcla-
sându-ºi sever rivala în actul al
treilea, 35-12, pentru ca mai apoi
sã închidã jocul dupã un 23-14.

Cel mai bun marcator al Cra-
iovei a fost cãpitanul Cãtãlin Bur-
lacu (foto, la minge), cu 18
puncte, urmat, în ordine, de Pil-
cevic (12p; plus cele mai multe
pase decisive – 7), Popescu ºi

Trei succese ºi un eºec pentru SCM

Baschetbaliºtii scoaserãBaschetbaliºtii scoaserãBaschetbaliºtii scoaserãBaschetbaliºtii scoaserãBaschetbaliºtii scoaserã
Dunãrea din matcãDunãrea din matcãDunãrea din matcãDunãrea din matcãDunãrea din matcã

Johnson (ambii cu câte 11p),
Hargrove (10p; plus cele mai
multe recuperãri – 11), Bureau
(8p), Popa ºi Pantic (câte 6p),
Bozovic (4p), Negoiþescu ºi Da-
mian (câte 2p).

În partea a doua a sezonului
(vezi explicaþia sub clasamentul
LN), craiovenii vor debuta, sâm-
bãtã, în Bãnie, contra lui U-BT
Cluj, formaþie pe care o învin-
geau (91-81) înainte de deplasa-
rea de la Galaþi. Dupã care vor
juca la Oradea, la Steaua, cu
Atlassib ºi la Mureº.

Fetele
de la handbal au
lovit la ultima fazã

În singurul meci jucat la Poli-
valentã în weekend-ul tocmai în-
cheiat, echipa femininã de hand-
bal ºi-a þinut cu sufletul la gurã
suporterii, câºtigând contra ce-
lor de la U Alexandrion Cluj la ul-

timul atac, scor 30-29 (16-13).
Cele trei puncte au fost aduse de
o reuºitã semnatã de Florica.

Au înscris pentru SCM: Bãbea-
nu (8), Zivkovic ºi Florica (câte
5), Gavrilã ºi Iovãnescu (câte 4),
Horobeþ ºi Cioaric (câte 2).

“Am avut de douã ori ºase go-
luri avans ºi n-am ºtiut sã gestio-
nãm situaþiile când am fost în su-
perioritate numericã. Singure ne-
am fãcut jocul foarte greu. Vreau
sã felicit fetele pentru victorie ªi
sã mulþumesc spectatorilor pen-
tru modul în care ne-au încurajat
indiferent de evoluþia scorului. La
ultima fazã mi-am zis sã avem pu-
tere sã ajungem la poartã ºi sã dãm
gol”, a spus tehnicianul craiovean
Simona Gogîrlã.

Etapa vii toare (sâmbãtã,
12:00), Craiova va juca la Plo-
ieºti.

Echipele de volei,
rezultate scontate

Bãieþii lui Dan Pascu, lideri ne-
învinºi în Divizia A1, au dispus,
aºa cum se anticipa, ºi de coda-
ºa “U” Cluj. A fost 3-0, Licã ºi
compania câºtigând manºele cu
25-19, 25-21, 25-21. Runda care
urmeazã, duminicã, de la ora
13:45 (în direct la Digi), SCM U
primeºte vizita Unirii Dej.

Finalmente, team-ul feminin a
suferit a 5-a înfrângere din tot
atâtea partide susþinute în retur.
S-a întâmplat  pe parchetul lide-
rului ºi campioanei en-titre, Alba
Blaj, scor 0-3 (la 11, 19, 9). Eta-
pa ce vine (sâmbãtã), alb-albas-
trele vor evolua, “acasã”, în com-
pania “lanternei” fãrã punct, Ra-
pid Bucureºti.

Dupã un meci în care au irosit o sumedenie de ocazii,

Podãrenii au remizat “alb”
în primul amical din Serbia

I.Sârmon, Avram –Simion, Cârstea, Cruºoveanu –
Cl.Bãlan. Au mai intrat I. Stancu, Raicea, Georgescu,
Ciocârlã, Dragomir ºi D. Stancu. Urmãtorul meci
amical al echipei din Podari va avea loc miercuri, la
Kladovo, cu gruparea Dunav Prahovo (locul 4 în Liga
a III-a din Serbia, zona de Vest).

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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1. Astra 24 13 8 3 40-28 47
2. Viitorul 24 12 7 5 46-26 43
3. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
4. Dinamo 23 11 8 4 30-23 41
5. Steaua 23 11 7 5 31-21 40
6. ASA 24 8 11 5 26-20 35
7. CSMS Iaºi 24 9 8 7 20-23 35
8. Craiova 24 8 6 10 25-25 30
9. Botoºani 23 6 8 9 30-32 26
10. CFR Cluj 24 7 10 7 29-25 25
11. ACS Poli 23 4 10 10 21-32 22
12. Concordia 23 3 8 12 21-38 17
13. Voluntari 23 2 9 12 21-39 15
14. Petrolul 24 2 8 14 16-31 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXIV-a
ASA – Pandurii 0-1
A maarcat: Sãpunaru 44 – pen.
Viitorul – CSMS Iaºi 1-2
Au marcat: Tãnase 90 – pen. / Golubovic 44 – pen., Nuno

Viveiros 53.
Astra – CFR Cluj 2-2
Au marcat: Boldrin 63, 90 / Juan Carlos 38, Victor Bruno

63.
„U” Craiova – Petrolul 2-0
Au marcat: Vãtãjelu 19, Nuno Rocha 64.
Meciurile ACS Poli – FC Voluntari ºi Dinamo – FC Boto-

ºani s-au jucat asearã.
Concordia – Steaua, astãzi, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Douã echipe condamnate la play-out, Craiova ºi
Petrolul, au reluat campionatul cu noi conmduceri teh-
nice, ambele contestate, Mogoºanu ºi Schumacher,
neprezentând încredere în rândul fanilor. Dacã oltenii
n-au fãcut nicio achiziþie în iarnã, Petrolul a avut prin-
tre titulari doar trei jucãtori de anul trecut ºi tot atâþia
români. Lipsa de omogenitate pãrea sã nu se simtã la
oaspeþi, care au început în jumãtatea craiovenilor, dar
dupã un sfert de orã alb-albaºtrii au preluat iniþiativa ºi
au ºi deschis scorul. Un henþ în careu la un corner i-a
prilejuit lui Vãtãjelu golul prin care l-a egalat pe golghe-
terul Craiovei, Andrei Ivan, cu patru reuºite. Fundaºul
stânga a executat prost lovitura de pedeapsã, dar a spe-
culat prompt respingerea lui Cobrea pe 6 metri. Pânã la
pauzã, „leii albaºtri” ºi „lupii galbeni” s-au luptat în nã-
molul de pe „Extensiv”, fãrã a mai avea ocazii.

Partea secundã a debutat cu o ocazie imensã a ªtiin-
þei, dar Mãzãrache a pus capul în calea torpilei lui
Acka, pe care scria 2-0. Mogoºanu a surprins netitu-
larizându-l pe cel mai bun jucãtor din acest sezon al
Craiovei, Alex Mateiu, preferându-l pe Madson, dar
„rãsplata” brazilianului avea sã fie o eliminare prema-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Petrolul Ploieºti 2-0Petrolul Ploieºti 2-0Petrolul Ploieºti 2-0Petrolul Ploieºti 2-0Petrolul Ploieºti 2-0

Au marcat: Vãtãjelu 19, Nuno Rocha 64.
Stadion: “Extensiv”, spectatori: 3.000.
Universitatea: Straton 7 – Dumitraº 7, Iliev 7, Acka 7, Vãtãjelu

7 – Ivan 7, Madson 4, Zlatinski 6, Bancu 7 (81 Izvoranu) – Mãzãra-
che  6(60 Mateiu) 6, Nuno Rocha 7 (75 Bãluþã) 7. Antrenor: Daniel
Mogoºanu.

Petrolul: Cobrea 5 – David 5, Inez 5, Prestia 5, Begeorgi 6 –
Guerreiro 6 – Pacar 4, Marinescu 5 (67 Michail) 5, Zoubir 5 (67
Ziani) 4, Varga 4 (46 Gavrilã) 5 –  Paolucci 5. Antrenor: Constantin
Schumacher.

Arbitru: Marius Avram 7.
Cartonaº roºu: Madson 58.

Sursã foto: csuc.ro

Universitatea Craiova a debutat cu victorie la restartulUniversitatea Craiova a debutat cu victorie la restartulUniversitatea Craiova a debutat cu victorie la restartulUniversitatea Craiova a debutat cu victorie la restartulUniversitatea Craiova a debutat cu victorie la restartul
sezonului, învingând Petrolul pe „Extensiv” din douãsezonului, învingând Petrolul pe „Extensiv” din douãsezonului, învingând Petrolul pe „Extensiv” din douãsezonului, învingând Petrolul pe „Extensiv” din douãsezonului, învingând Petrolul pe „Extensiv” din douã
goluri înscrise pe respingerea portarului adversgoluri înscrise pe respingerea portarului adversgoluri înscrise pe respingerea portarului adversgoluri înscrise pe respingerea portarului adversgoluri înscrise pe respingerea portarului advers

turã, dupã doar o orã de joc, timp în care a strâns
douã galbene. Nici în superioritate Petrolul n-a fost
periculoasã ºi tot oltenii au punctat. Ivan a demarat
irezistibil pe dreapta, dar scãriþa i-a fost negatã de
Cobrea. Numai cã din nou respingerea goal-keeper-
ului prahovenilor a fost ghinionistã, fiindcã mingea i-
a venit pe „foarfecã” lui Nuno Rocha, care a dublat
avantajul Craiovei. Deºi mai puþini, craiovenii au fost
extrem de periculoºi pe contraatac, Bancu, Bãluþã ºi
Ivan ratând ocazii imense de a face scor în primul
meci din 2016.

Schumacher l-a trimis pe teren ºi pe Ziani, jucãtorul
pe care Marseille plãtea cândva 11 milioane de euro, iar
Wolfsburg – 10 mlioane, însã algerianul a arãtat doar
cã nu a ajuns întâmplãtor la ultima clasatã din Liga I.

Fãrã sã impresioneze, Craiova a bifat un debut po-
zitiv în 2016, în timp ce Petrolul a existat în Bãnie
doar prin cei 150 de fani care au cântat tot meciul. De
partea cealaltã, galeria olteanã a scandat numele lui
Andrei Ivan, atacantul care a refuzat Steaua pentru a
rãmâne în Bãnie, dar ºi al lui Gicã Craioveanu, fostul
golgheter al ªtiinþei sãrbãtorindu-ºi ziua de naºtere.
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