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- Or sã vinã iar alegerile,
Popescule. Întrebarea e: avem ce
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Ion Prioteasa, la întâlnirea cu delegaþia bulgarã:

Preºedintele
Consiliului Judeean
(CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a primit,
ieri, vizita unei
delegaþii a
municipalitãþii din
Lom (Bulgaria),
condusã de
primarul localitãþii,
Penka Penkova,
prilej cu care au
fost discutate
posibilitãþile de
colaborare în
vederea
implementãrii unor
proiecte comune
cu finanþare
europeanã în
segmentul
financiar 2014-2020. 66666 AD
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Între Bruxelles ºiÎntre Bruxelles ºiÎntre Bruxelles ºiÎntre Bruxelles ºiÎntre Bruxelles ºi
Piaþa ConstituþieiPiaþa ConstituþieiPiaþa ConstituþieiPiaþa ConstituþieiPiaþa Constituþiei
din Capitalã!din Capitalã!din Capitalã!din Capitalã!din Capitalã!

Ziua de ieri a fost una marca-
tã de douã evenimente incitante:
unul intern ºi altul extern. Între
poziþionarea faþã de negocierile
în cazul “Brexit” ºi cea faþã de
Antena 3 ºi tot ceea ce a organi-
zat trustul “Intact” în Piaþa Con-
stituþiei din Capitalã, aºteptarea
a avut un alt ritm. ªi atât. Reto-
rica a fost bineînþeles diferitã, dar
nu a lipsit suspansul. Chiar emo-
þia. În evitarea unui “Brexit”, li-
derii europeni ai celor 28 de þãri
membre au cãutat la summitul
Consiliului European de la Bru-
xelles sã acorde concesii premie-
rului David Cameron...

A revenitA revenitA revenitA revenitA revenit
la ºcoala pe carela ºcoala pe carela ºcoala pe carela ºcoala pe carela ºcoala pe care
a absolvit-oa absolvit-oa absolvit-oa absolvit-oa absolvit-o
pentru a le vorbipentru a le vorbipentru a le vorbipentru a le vorbipentru a le vorbi
elevilor despreelevilor despreelevilor despreelevilor despreelevilor despre
munca de poliþiemunca de poliþiemunca de poliþiemunca de poliþiemunca de poliþie

InegalitateInegalitateInegalitateInegalitateInegalitate
vs Democraþie:vs Democraþie:vs Democraþie:vs Democraþie:vs Democraþie:
adevãrul spectraladevãrul spectraladevãrul spectraladevãrul spectraladevãrul spectral
al globalizãriial globalizãriial globalizãriial globalizãriial globalizãrii

De la declanºarea crizei eco-
nomice în 2009 s-a scris, s-a vor-
bit, în cele mai variate contexte
ºi ambiente (inclusiv în cele aca-
demice), despre un fenomen cu
o mizã cvasi-istoricã ºi anume
augmentarea, pe cât de neaºtep-
tatã pe atât de realã, inegalitãþii
între clasele sociale. Dacã, aºa
cum se presupune, clasele sociale
mai existã în formele pe care le-
a impus tradiþia. Dincolo de po-
ziþii teoretice în confruntare, o
certitudine rãmâne...
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Ioana Gurgui, între vestiþii
rapsozi ai satelor Doljului

Centenarul uneiCentenarul uneiCentenarul uneiCentenarul uneiCentenarul unei
vieþi de cântecvieþi de cântecvieþi de cântecvieþi de cântecvieþi de cântec



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 20 februarie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

“Întâlnirea publicã” organizatã
de televiziunile Intact:
Peste 3.500 de persoane,
în Piaþa Constituþiei

Peste 3.500 de persoane
s-au strâns ieri, în jurul
orei 16.00, la “întâlnirea
publicã” organizatã de
televiziunile grupului
Intact în Piaþa Constituþiei.
Pe scena amenajatã în
piaþã s-au aflat jurnaliºtii
acestor televiziuni, între
care ºi directorul general
al Antena 3, Mihai Gâdea,
care a scandat “Liberta-
te!” ºi le-a mulþumit celor
prezenþi, spunându-le cã
fãrã ei ar fi fost închisã
Antena 3. Majoritatea celor
prezenþi au fost vârstnici.
“Am venit la protest,
pentru cã eu sunt om cu
experienþã, am 60 de ani ºi
vreau sã înþeleagã toþi hoþii
cã nu e normal sã închidã
Antenele”, a spus Iordache
Dumitru, unul dintre
protestatari. Pe scenã a
susþinut un recital solistul
CRBL. Alãturi de Antena 3
a fost ºi actriþa Carmen
Tãnase, care a spus cã din
8 martie va fi lansat un
nou post TV, care se adre-
seazã femeilor . Publicul a
aplaudat, oamenii spunând
cã actriþa poate conta pe
ei. Sediile posturilor de
televiziune Antena 1 ºi
Antena 3 trebuie eliberate
în cinci zile, respectiv pânã
la sfârºitul acestei sãptã-
mâni, inspectorii ANAF
prezentându-le notificarea
de evacuare pentru a pune
în executare sentinþa
penalã din 2013, potrivit
cãreia statul a intrat în
posesia imobilelor.

Alexandrescu a ajuns la sediul
Finanþelor în jurul orei 12:00 ºi a
utilizat intrarea principalã în insti-
tuþie, fãrã sã facã declaraþii. Jur-
naliºtii l-au aºteptat pentru decla-
raþii ulterioare discuþiilor, însã Ale-
xandrescu a pãrãsit clãdirea folo-
sind altã ieºire. ANAF a anunþat
anterior cã preºedintele interimar
al ANAF, Daniel Diaconescu, i-a
invitat pe reprezentanþii legali ai
grupului Intact la discuþii, la dis-
cuþii urmând sã participe ºi repre-
zentanþi ai Cancelariei premierului
Dacian Cioloº.

Înscrierea copiilor la clasa pregãtitoare:Înscrierea copiilor la clasa pregãtitoare:Înscrierea copiilor la clasa pregãtitoare:Înscrierea copiilor la clasa pregãtitoare:Înscrierea copiilor la clasa pregãtitoare:
Noile reguli au fost aprobate de Ministerul EducaþieiNoile reguli au fost aprobate de Ministerul EducaþieiNoile reguli au fost aprobate de Ministerul EducaþieiNoile reguli au fost aprobate de Ministerul EducaþieiNoile reguli au fost aprobate de Ministerul Educaþiei

Metodologia ºi calendarul de înscriere a copii-
lor în învãþãmântul primar pentru anul ºcolar

2016-2017 au fost aprobate prin Ordin de minis-
tru, a informat, ieri, Ministerul Educaþiei. Nouta-
tea este cã, începând de anul ºcolar viitor, copiii
nu vor mai putea fi înscriºi la clasa I dacã nu au

trecut înainte prin clasa pregãtitoare.
În clasa I se pot înscrie numai

copiii care împlinesc 7 ani pânã la
data de 31 august 2016 ºi care au
terminat clasa pregãtitoare. De ase-
menea, înscrierea la clasa pregãti-
toare este obligatorie, se spune într-
un comunicat al ministerului.

Ministerul Educaþiei a elaborat
o procedurã prin care inspectora-
tele ºcolare pot verifica posibilita-
tea cuprinderii în clasa I a copiilor
care nu au fost înscriºi în învãþã-
mântul primar în anul ºcolar 2015-
2016 ºi care au împlinit vârsta de
7 ani pânã la data de 31 august
2016. “Astfel, inspectoratele ºco-
lare trebuie sã verifice cauza amâ-
nãrii înscrierii copiilor ºi, dupã o
analizã punctualã, sã transmitã mi-

nisterului o situaþie centralizatã,
spre aprobare. Pentru aceºti copii,
înmatricularea în clasele I, în anul
ºcolar 2016-2017, se poate realiza
doar la nivelul claselor deja exis-
tente, pe locurile rãmase disponi-
bile”, se precizeazã în comunicat.

De asemenea, circumscripþiile
ºcolare, planul de ºcolarizare, res-
pectiv numãrul de clase pregãtitoa-
re alocate, perioada de desfãºura-
re a evaluãrii dezvoltãrii psihoso-
matice, precum ºi adresele institu-
þiilor la care se desfãºoarã evalua-
rea psihosomaticã vor fi afiºate pe
site-urile inspectoratelor ºcolare,
precum ºi ale unitãþilor de învãþã-
mânt. În sursa citatã se mai preci-
zeazã cã numãrul de locuri aloca-

te, prin cifrã de ºcolarizare, pen-
tru clasa pregãtitoare în învãþãmân-
tul de stat, este mai mare sau egal
cu numãrul copiilor care au împli-
nit vârsta pentru a începe învãþã-
mântul primar, asigurându-se, ast-
fel, ºcolarizarea tuturor copiilor.

Fiecare locuinþã este arondatã
unei unitãþi de învãþãmânt din pro-

ximitate, numitã ºcoalã de circum-
scripþie. Inspectoratele ºcolare au
responsabilitatea organizãrii sau,
dupã caz, a reorganizãrii circum-
scripþiilor. Nu în ultimul rând, in-
spectoratele ºcolare sunt însãrci-
nate sã soluþioneze orice situaþie
legatã de înscrierea în învãþãmân-
tul primar.

“ALDE solicitã prezenþa lui Dacian
Cioloº în Parlament pentru a ne pre-
zenta care au fost criteriile în desem-
narea noilor prefecþi. Au promis pre-
fecþi tehnocraþi, dar au numit în func-
þii oameni ai PNL”, a declarat copre-
ºedintele partidului, Daniel Constan-
tin, potrivit unui comunicat de pre-
sã. Constantin mai susþine cã premie-
rul a declanºat o nouã crizã politicã
prin schimbarea prefecþilor ºi cã “este
doar primul val al schimbãrilor anun-
þate de cãtre Executiv”.

El solicitã explicaþii pe tema crite-

Reprezentanþii Intact au discutat cu ºeful ANAF
despre evacuarea spaþiilor din Bãneasa

Directorul general al Antena TV Group SA, Sorin Alexan-
drescu, s-a întâlnit ieri, la sediul Ministerului Finanþelor

Publice (MFP), cu preºedintele interimar al ANAF, Daniel
Diaconescu, pentru discuþii privind evacuarea spaþiilor în

care funcþioneazã posturile tv ale grupului Intact.

“Preºedintele ANAF, domnul
Daniel Diaconescu, a dat curs so-
licitãrii transmise de domnul Sorin
Alexandrescu, director general
Antena TV Group SA, ºi domnul
Mihai Gâdea, director general An-
tena 3, ºi i-a invitat pe reprezen-
tanþii legali ai grupurilor media pen-
tru discuþii astãzi, 19 februarie, la
ora 12.00, la Ministerul Finanþelor
Publice. La întâlnire vor participa,
de asemenea, ºi reprezentanþi ai
Cancelariei Primului-Ministru”,
anunþa Fiscul, ieri dimineaþa, pe
pagina sa de Facebook.

Cioloº este chemat în Parlament de ALDE pentru
a da explicaþii pe tema schimbãrii prefecþilor

ALDE vrea sã-l cheme, în Parlament, pe premierul Dacian
Cioloº pentru a prezenta criteriile de desemnare a noilor
prefecþi, copreºedintele formaþiunii, Daniel Constantin,

susþinând cã au fost numiþi oamenii PNL ºi cã ºeful Executivu-
lui a declanaºat astfel o nouã crizã politicã.

riilor în procesul de selecþie al noilor
prefecþi ºi afirmã cã Guvernul “+pare
cã simte pericolul unei moþiuni de
cenzurã”. “Sã ne aducem aminte cã
nu mai departe de luna ianuarie, cei
din PDL-PNL îl somau pe domnul
Cioloº sã schimbe toþi prefecþii, mo-
tivând cã aceºtia au fost numiþi de
Guvernul Ponta. Evident, prin soma-
þiile publice repetate ale celor din
PNL, aceºtia urmãreau impunerea,
chiar înainte de alegerile locale, a unor
membri de partid sau persoane apro-
piate partidului prezidenþial. De ase-

menea, faptul cã la nici 24 de ore dupã
ce a dovedit cã nu are nici cea mai
micã susþinere politicã în Parlament,
actualul guvern pare cã simte peri-
colul unei moþiuni de cenzurã ºi de-
cide sã le facã pe plac celor din PNL,

prin numirea, în anumite judeþe, de
prefecþi cu simpatii politice”, mai spus
Daniel Constantin. Decizia de a-l che-
ma pe premier în Parlament revine
Biroului permanent al Senatului care
ar trebui sã discute solicitarea ALDE.
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Ziua de ieri a fost una marca-
tã de douã evenimente incitan-
te: unul intern ºi altul extern. În-
tre poziþionarea faþã de negocie-
rile în cazul “Brexit” ºi cea faþã
de Antena 3 ºi tot ceea ce a or-
ganizat trustul “Intact” în Piaþa
Constituþiei din Capitalã, aºtep-
tarea a avut un alt ritm. ªi atât.
Retorica a fost bineînþeles dife-
ritã, dar nu a lipsit suspansul.
Chiar emoþia. În evitarea unui
“Brexit”, liderii europeni ai ce-
lor 28 de þãri membre au cãutat
la summitul Consiliului European
de la Bruxelles sã acorde con-
cesii premierului David Came-
ron, dar nu câte a dorit acesta.
Ieri, în discuþiile “bilaterale” (Ca-
meron-Donald Tusk; Hollande-
Bohuslav Sobotka, premierul
Cehiei) s-au cãutat soluþii la ul-

MIRCEA CANÞÃR
timele diferende. Nu puþine. Ju-
riºtii Comisiei ºi Consiliului Eu-
ropean vor cãuta rezolvãri la
ceea ce nu a fost validat, o sur-
sã diplomaticã repetând cã exis-
tã voinþã diplomaticã în a-l ajuta
pe Cameron în gãsirea unui
acord pentru “DA” la referen-
dumul pentru apartenenþa Rega-
tului Unit la UE. Puncte blocate
au rãmas, mai ales cã David Ca-
meron a cerut “un acord credi-
bil” pentru evitarea “Brexit”,
ceea ce grupul de la Viºegrad
(Polonia, Cehia, Slovacia, Unga-
ria), dar ºi Franþa, nu au pãrut
deloc prea încântate, respingând
chiar rãspicat propunerile discri-
minatorii. Joi seara, negocierile
fuseserã întrerupte, cu un dineu
de cinci ore pe criza imigranþi-
lor, un intermezzo în coregrafie

bruxellezã: Cameron s-a bãtut ca
un leu, dar restul þãrilor au rãmas
de piatrã. Reuniunile bilaterale
Cameron-Jean Claude Juncker ºi
Donald Tusk, nu au probat altce-
va decât cã faptul cã deja cris-
parea câºtigase teren. Cãzutã
între Scylla ºi Charybda, prin de-
cizia Austriei, de a “cota” zilnic
la 80 de cereri de azil intrãrile pe
teritoriul sãu, UE se vede în si-
tuaþia ranforsãrii la maximum a
protejãrii frontierelor exterioare,
condiþie sine qua non a garantãrii
circulaþiei în spaþiul Schengen.
Angela Merkel cautã cu dispe-
rare susþinere la proiectul sãu, pe
care nu-l mai înþelege nimeni. S-
a fãcut apel la Alexis Tsipras,
premierul Greciei, când admo-
nestat, când consolat. Revenind
la Bucureºti, de la Bruxelles, în

Piaþa Constituþiei, la adunarea
popularã organizatã de Trustul
Intact (Antena 3, Antena 1, An-
tena Stars, ZU Tv, Euforia, Jur-
nalul Naþional), sub deviza “forþa
noastrã esti tu”, unde vedetele
trustului media au mulþumit celor
prezenþi, destui la numãr, pentru
susþinere, mare lucru n-am înþe-
les. Chiar dacã am empatiza, ºi o
facem, cu jurnaliºtii în cauzã. Cir-
culã deja pe internet pamflete sa-
vuroase, oricum preferabile urii
declanºate, într-o lume pe care
nici nu o înþelegem prea bine.
Marea Britanie, a doua economie
a continentului, a cincea a lumii,
încearcã sã forþeze unitatea
ºubrezitã a UE, prin subtilitãþi în-
delung exersate. Nu ºtim ce va
reuºi finalmente. La Bucureºti,
cei de la Antena TV Group SA,

Între Bruxelles ºi Piaþa Constituþiei din Capitalã!Între Bruxelles ºi Piaþa Constituþiei din Capitalã!Între Bruxelles ºi Piaþa Constituþiei din Capitalã!Între Bruxelles ºi Piaþa Constituþiei din Capitalã!Între Bruxelles ºi Piaþa Constituþiei din Capitalã!
al cãror director general, Sorin
Alexandrescu, s-a întâlnit, ieri, la
sediul Ministerului Finanþelor Pu-
blice (MFP) cu preºedintele inte-
rimar al ANAF, Daniel Diaconu,
pentru discuþii, într-o ipostazã,
poate nu identicã, dar apropiatã,
de cea de la Bruxelles, va ajun-
ge în cele din urmã neîndoielnic
la un punct de vedere circum-
scris deplin unei hotãrâri judecã-
toreºti irevocabilã. În Piaþa Con-
stituþiei din Capitalã ieri nu a fost
un miting, în sensul clasic al ter-
menului, sub sigla libertatea pre-
sei în pericol, din moment ce so-
liºti de muzicã popularã, trupe ale
momentului s-au produs pe sce-
na amenajatã. A fost în schimb
un test privind cota de simpatie,
concretã, vie, pe care o are An-
tena 3. ªi ea existã.

Potrivit buletinului agrometeo-
rologic emis de Administraþia Na-
þionalã de Meteorologie, progno-
za agrometeorologicã pentru in-
tervalul 20-26 februarie 2016 este
prielnicã pentru efectuarea lucrã-
rilor agricole de sezon. Astfel,  in-
tervalul se va caracteriza prin
menþinerea unui regim termic al
aerului mai ridicat decât în mod
obiºnuit pentru aceastã perioadã,
pe aproape întreg teritoriul agri-
col al þãrii. Temperatura medie
diurnã a aerului se va încadra în-
tre -1...15°C, valori mai ridicate
cu 1...12°C comparativ cu medii-
le climatologice, în toate zonele de
culturã. Temperatura maximã a
aerului se va situa între 3...20°C,
la nivelul întregii þãri. În Dolj, tem-
peraturile pe timpul zilei vor urca,
la mijlocul sãptãmânii viitoare,
pânã la 17-19 grade.

Temperatura minimã a aerului
va fi cuprinsã între -4…10°C, în
majoritatea regiunilor agricole.
Sub aspect pluviometric, se între-
vãd ploi locale în cea mai mare
parte a þãrii, dar ºi mixte (ploaie,
lapoviþã ºi ninsoare), local în zo-
nele nordice, vestice ºi centrale,

Condiþii optime pentruCondiþii optime pentruCondiþii optime pentruCondiþii optime pentruCondiþii optime pentru
lucrãrile agricole de sezonlucrãrile agricole de sezonlucrãrile agricole de sezonlucrãrile agricole de sezonlucrãrile agricole de sezon

Ploaia din aceste zile vine ca o adevãratã binecuvântare pentru
culturile semãnate în toamnã. Temperaturile optime sunt ºi ele un
atu pentru o dezvoltare fireascã a grâului ºi rapiþei. Livezile îºi con-
tinuã repaosul biologic, iar menþinerea unui regim termic favorabil
agriculturii nu poate decât sã ne bucure. Dacã natura se aratã a fi
darnicã faþã de cei ce trudesc în agriculturã, speranþa cã hambarele
vor fi pline peste câteva luni nu pare atât de greu de îndeplinit.

acestea fiind însoþite de intensifi-
cãri de scurtã duratã ale vântu-
lui. În zonele joase ºi de luncã vor
fi condiþii de producere a ceþii.

Ploile cãzute genereazã un
optim de umiditate pentru grâu

Caracteristici agrometeorologi-
ce actuale sunt benefice agricul-
turii. Rezerva de umiditate în cul-

tura grâului de toamnã accesibilã
plantelor pe profilul de sol 0-100
cm va prezenta valori satisfãcã-
toare, apropiate de optim ºi opti-
me, pe majoritatea suprafeþelor

agricole. Starea de
vegetaþie a culturilor
agricole în general,
regimul termic din
aer ºi sol mai ridicat
decât în mod obiºnuit

vor determina o evoluþie normalã
a proceselor de creºtere ºi dez-
voltare la culturile de toamnã, în
majoritatea regiunilor agricole.

Rapiþa este, deocamdatã,
în cea mai frumoasã formã
La culturile de orz ºi grâu de

toamnã înfiinþate în perioada op-
timã se vor înregistra fazele de

formare a frunzei a treia ºi în-
frãþire (40-100%), iar la cele în-
fiinþate dupã 20 octombrie 2015,
rãsãrirea ºi apariþia frunzei a
treia (15-100%). În sudul, sud-

estul, estul, centrul ºi vestul þã-
rii, rapiþa înfiinþatã în epoca op-
timã îºi va continua faza de în-
frunzire (6-15 frunze), uniformi-
tatea ºi vigurozitatea culturilor
fiind pe ansamblu bunã ºi me-
die. Speciile pomi-viticole îºi vor
continua repausul biologic în toa-
te plantaþiile. Local, pe terenu-
rile cu expoziþie sudicã, îndeo-
sebi din jumãtatea de sud a þã-
rii, va fi posibilã înregistrarea fa-
zei de umflare a mugurilor de

rod, în special la soiurile pomi-
cole timpurii de sâmburoase.
Condiþiile agrometeorologice vor
permite desfãºurarea lucrãrilor
agricole de sezon (arãturi, fer-
tilizãri faziale, tãieri în vii ºi li-
vezi, etc.), în majoritatea regiu-
nilor agricole.

Recomandãrile specialiºtilor
Datoritã precipitaþiilor actuale

ºi a temperaturilor prielnice, spe-
cialiºtii agronomi recomandã câ-
teva mãsuri. Printre acestea enu-
merãm: continuarea verificãrii sis-
tematice a viabilitãþii plantelor la
culturile de toamnã ºi a mugurilor
de rod la pomii fructiferi ºi viþa
de vie;  lucrãri de întreþinere în vii
ºi livezi (aplicarea de îngrãºãminte
organice, tratamente fito-sanita-

re, tãieri de rodire ºi regenerare);
efectuarea arãturilor pe suprafe-
þele agricole unde umiditatea so-
lului permite efectuarea unor lu-
crãri de calitate; administrarea în-
grãºãmintelor minerale pe bazã de
azot ºi potasiu la culturile de toam-
nã semãnate în perioada optimã.

 VALENTIN CEAUªESCU
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Reamintim cã, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj anunþau în luna iunie a anului
trecut cã Gheorghe Manea, de 68
de ani, din Craiova, administrator
al unei societãþi comerciale din mu-
nicipiu, a depus o plângere la Sec-
þia 2 Poliþie Craiova, în care explica
faptul cã Aurelian Slãvoiu, de 30 de
ani, din Craiova, care a fost angajat
în probe, timp de aproximativ douã
sãptãmâni, la societatea respectivã,
îl ameninþã cu transmiterea cãtre
mass-media a unor înregistrãri au-
dio-video compromiþãtoare legate
de activitatea comercialã a firmei
dacã nu îi dã 1.000 de lei. Oamenii
legii explicau atunci cã înregistrãri-

Cresterea gradului de siguranþã
a elevilor ºi a personalului didactic
ºi prevenirea delincvenþei juvenile,
în incinta ºi în zona adiacentã
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar, continuã sã fie între princi-
palele obiective ale poliþiºtilor dol-
jeni. Potrivit IPJ Dolj, în acest con-
text, în cursul zilei de joi, 18 fe-
bruarie a.c., politiºtii de proximi-
tate din cadrul Secþiei 4 Craiova au
desfãºurat o activitate preventiv-
educativã, cu elevii clasei a XI –a
G din cadrul Colegiului Naþional
,,Nicolae Titulescu,, Craiova. La
acceastã activitate, la care au par-
ticipat peste 30 de elevi ºi cadre
didactice, au fost dezbãtute mai
multe teme pe linia prevenirii de-
lincvenþei juvenile ºi a victimizãrii
minorilor, în vederea evitãrii comi-
terii de fapte cu violenþã, precum
ºi a infracþiunilor de furt în incinta

Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii înregistrat în
aceastã sãptãmânã (1.910) este
mai crescut faþã de valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna anterioarã
(1.731  cazuri). Ponderea spitali-
zãrilor din numãrul total de cazuri
a fost 16,12%. Deoarece morbidi-
tatea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat, dar existã dovada cir-
culaþiei de virusuri gripale în po-
pulaþie, reprezentanþii DSP Dolj au
caracterizat sãptãmâna prin activi-
tate gripalã sporadicã. În perioada
8-14 februarie a.c. au fost vacci-
nate antigripal 318 persoane din
grupele la risc prin cabinetele me-
dicilor de familie ºi spitale.
21 de decese provocate de gripã

La nivel naþional numãrul total
de cazuri de infecþii respiratorii
acute a fost de 91.244, apropiat de
cel înregistrat în sãptãmâna pre-
cedentã (91.127). S-au înregistrat
la nivel naþional 319 cazuri de po-
sibilã gripã sezonierã, dintre 43
cazuri de Infecþie Respiratorie Acu-
tã Severã (SARI), cu opt mai mul-
te faþã de sãptãmâna precedentã ºi
cu 12 mai multe faþã de aceeaºi
perioadã a sezonului anterior.

Au fost comunicate 12 decese
noi la cazuri de SARI confirmate
cu gripã sezonierã. În acest sezon,
numãrul total de decese la cazuri
confirmate cu gripã sezonierã este
de 21. Distribuþia deceselor pe gru-
pe de vârstã: 1 la 0-1 an, 13 la 15-
49 ani,  6 la 50-64 ani ºi 1 la peste
65 ani. 19 dintre persoanele dece-

Numãrul cazurilor de pneumonie,
în creºtere

A revenit la ºcoala pe care
a absolvit-o pentru a le vorbi

elevilor despre munca de poliþie
Poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au organizat, joi, o acþiune preventivã la

Colegiul Naþional ,,Nicolae Titulescu,, din municipiu. Oamenii legii au
fost însoþiþi ºi de o absolventã a acestei unitãþi de învãþãmânt, care

acum este studentã la Academia de Poliþie, ºi care le-a povestit
elevilor primele impresii din viaþa de student, dar ºi din munca de

poliþie, tânãra fiind în stagiul de practicã la Secþia 4 de Poliþie.

ºi în afara unitãþilor ºcolare. Poli-
þiºtii le-au fãcut tinerilor ºi reco-
mandãri cu privire la folosirea re-
þelelor de socializare, în vederea
prevenirii victimizãrii acestora, dar
ºi cu privire la prevenirea furturi-
lor din locuinþe ºi a înºelãciunilor
prin metoda ,,ACCIDENTUL”.
Pentru a avea mai mult ,,lipici”,
poliþiºtii craioveni au fost însoþiþi
ºi de Irina Hodeanu, studentã în
anul I la Academia de Poliþie “Ale-
xandru Ioan Cuza”, aflatã în sta-
giul de practicã la Secþia 4 Poliþie.
Tânãra, care este absolventã a
Colegiului Naþional ,,Nicolae Titu-
lescu,, Craiova, i-a ajutat pe poli-
þiºti în prezentãrile fãcute, ºi le-a
împãrtãºit foºtilor colegi primele
impresii din viaþa de student, dar
ºi din ce a aflat pânã acum despre
munca de poliþie.

CARMEN ZUICAN

Închisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentru
bãrbatul care ºi-a ºantajat patronulbãrbatul care ºi-a ºantajat patronulbãrbatul care ºi-a ºantajat patronulbãrbatul care ºi-a ºantajat patronulbãrbatul care ºi-a ºantajat patronul

Un craiovean în vârstã de 30 de ani,
care i-a cerut fostului patron 1.000 de lei
ca sã nu facã publice înregistrãri compro-
miþãtoare legate de activitatea firmei, a
fost condamnat, joi, de magistraþii Jude-

cãtoriei Craiova la 1 an ºi 6 luni închisoa-
re cu suspendare pentru ºantaj ºi 90 de
zile de muncã în folosul comunitãþii. Ho-
tãrârea nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

le respective vizau certuri între an-
gajat ºi patron legate de modul de
salarizare ºi de obligaþiile angajatu-
lui, care urma sã fie încadrat pe
postul de ºofer gestionar, având
misiunea de a distribui prin oraº
produsele de patiserie ale firmei ºi
încasarea banilor. De altfel, tocmai
din cauza certurilor dintre cei doi,
patronul nu i-a mai încheiat docu-
mentele de angajare lui Aurelian Slã-
voiu. Astfel, în cursul zilei de mier-
curi, 24 iunie 2015, în baza denun-
þului ºi a probatoriului administrat,
împreunã cu ofiþeri specialiºti din
cadrul Serviciului de Operaþiuni
Speciale Craiova, poliþiºtii Secþiei
2 Craiova au organizat prinderea

în flagrant a suspectului, la cofe-
tãria din zona Parcului „Nicolae
Romanescu”. Craioveanul de 30 de
ani a fost prins cu banii primiþi de
la fostul patron, a fost dus la se-
diul subunitãþii pentru audieri, fi-
ind reþinut pe baza de ordonanþã
pentru 24 de ore pentru sãvârºirea
infracþiunii de ºantaj ºi a fost in-
trodus în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã Dolj. La expi-
rarea ordonanþie de reþinere, pro-
curorul de caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova a luat
faþã de el mãsura controlului judi-
ciar pe o perioadã de 60 de zile.

Pe 7 decembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-

sarul în care Aurelian Slãvoiu a fost
trimis în judecatã pentru comite-
rea infracþiunii de ºantaj, iar joi, 18
februarie a.c., instanþa a pronun-
þat sentinþa. Bãrbatul a fost con-
damnat la 1 an ºi 6 luni închisoare
cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 2 ani ºi 90 de

zile de muncã în folsul comunitã-
þii. În plus, inculpatul trebuie sã
achite 1000 de lei daune morale
fostului patron ºi 800 de lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

Peste 600 de doljeni au fost
diagnosticaþi într-o singurã sãptãmâ-
nã cu pneumonie ºi aproape 1.300 cu
infecþii acute ale cãilor respiratorii
superioare. În plus, a fost depistat
un caz de gripã pozitiv pentru
virusul gripal tip A H1, confirmat de
Institutul Cantacuzino din Bucureºti.

date (90%) au avut condiþii medi-
cale pre-existente.  Antecedente
vaccinale anti-gripale: 18 nevacci-
nate, dintre care un copil în varstã
de 2 luni care nu putea fi vaccinat
ºi 3 alte cazuri în care nu avem
informaþii referitoare la vaccinare.
Din cele 621.000 de doze de vac-
cin gripal achiziþionate de Ministe-
rul Sãnãtãþii au fost vaccinate
598.502 ºi mai existã în stoc
43.090 doze pentru persoanele care
se înscriu în categoria de risc.
Cine se poate vaccina gratuit?

Cel mai eficient mijloc de pre-
venþie rãmâne igiena personalã, pre-
cum spãlarea mâinilor cu apã ºi sã-
pun din abundenþã. Alte recoman-
dari sunt izolarea la domiciliu sau
spital a persoanelor bolnave; evita-
rea colectivitãþilor- serviciu, gradi-
niþã, ºcoala, spaþii închise, supraa-
glomerate; folosirea batistei  sau
ºerveþelului de unicã folosinþã în
cazul strãnutului sau tusei; spãlatul
mâinilor cu apã caldã ºi sãpun dupã
strãnutat sau tuse; vestimentaþie
adecvatã temperaturii de afarã; evi-
tarea vizitelor la persoanele bolna-
ve; aerisirea încaperilor la domici-
liu sau la locul de muncã; alimenta-
þie sãnãtoasã cu multe fructe ºi le-
gume cu aport crescut de vitami-
ne; miºcare fizicã în aer liber, efor-
tul fizic tonificând organismul.

Vaccinarea antigripalã este cea
mai importantã metodã de preve-
nire a infecþiei ºi în special a com-
plicaþiilor cauzate de  infecþia gri-
palã. Vaccinarea este importantã în
special pentru persoanele risc de
complicaþii cauzate de gripã ºi pen-
tru persoanele care îngrijesc aces-
te persoane,care beneficiazã de
vaccin gratuit prin cabinetele me-
dicilor de familie.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între 6
luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, dia-
bet zaharat, obezitate, astm sau
virusul imunodeficienþei umane;
gravide; medici, cadre sanitare
medii ºi personal auxiliar, atât din
spitale cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire(copii sau bã-
trâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi cro-
nici, care prin natura activitãþii vin
în contact respirator cu pacienþii
sau asistaþii; persoane, adulþi ºi
copii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane
care acordã asistenþã medicalã,
socialã ºi îngrijiri la domiciliu per-
soanelor la risc înalt; toate pesoa-
nele cu vârsta egalã sau peste 65
de ani.

RADU ILICEANU
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De la declanºarea crizei economice în
2009 s-a scris, s-a vorbit, în cele mai varia-
te contexte ºi ambiente (inclusiv în cele aca-
demice), despre un fenomen cu o mizã cvasi-
istoricã ºi anume augmentarea, pe cât de
neaºteptatã pe atât de realã, inegalitãþii între
clasele sociale. Dacã, aºa cum se presupu-
ne, clasele sociale mai existã în formele pe
care le-a impus tradiþia. Dincolo de poziþii
teoretice în confruntare, o certitudine rãmâ-
ne: binomul bogaþi-sãraci a existat ºi va con-
tinua nu doar sã persiste, ci sã capete noi
dimensiuni îngrijorãtoare, argumentul cel
mai pertinent ºi mai invocat fiind acel 1 la
sutã din avuþia lumii deþinutã de cei bogaþi
în detrimentul unei majoritãþi.

Numai cã toate dezbaterile ºi reacþiile ve-
nite dinspre mediul academic, economic ºi
nu numai, nu s-au regãsit nici pe agenda
guvernelor ºi, pe cale de consecinþã, nici a
politicilor adoptate de formaþiunile în ecua-
þia, altminteri ºi ea tot mai contestatã, de stân-
ga-dreapta.

Printre economiºtii de reputaþie în mate-
rie, Branko Milanovici, profesor la Univer-
sitatea din New York, mai puþin cunoscut
breslei autohtone de profil, pare a se înscrie
printre vocile cele mai autorizate în acest
domeniu cu alurã de strictã specializare. Ul-
tima sa lucrare, cu titlul „Global Inequality:
A New Approach for the Age of Globaliza-

Inegalitate vs Democraþie:Inegalitate vs Democraþie:Inegalitate vs Democraþie:Inegalitate vs Democraþie:Inegalitate vs Democraþie:
adevãrul spectral al globalizãriiadevãrul spectral al globalizãriiadevãrul spectral al globalizãriiadevãrul spectral al globalizãriiadevãrul spectral al globalizãrii

tion” („Inegalitatea în lume: o nouã aborda-
re pentru era globalizãrii”), apãrutã la înce-
putul acestui an la Harvard, e, cum indicã ºi
titlul, o abordare profundã ºi disociativã a
uneia dintre cele mai mari sfidãri pe care
globalizarea le aruncã lumii de azi ºi, mai
ales, celei de mâine.

Autorul a acordat un interviu publicaþiei
milaneze Micromega, ca preambul al ediþiei
italiene ce urmeazã sã aparã la nu mai puþin
prestigioasa editurã Il Mulino din Bologna.

Câteva aserþiuni ale sale mi se par nu doar
interesante pentru specialiºti – economiºti
ºi politologi -, dar ºi incitante pentru noi,
trãitori în acest arc de timp cu o „misterioa-
sã” deschidere spre o lume ale cãrei necu-
noscute îngrijoreazã.

La întrebarea privind ºocul indus de cri-
zã ºi, în consecinþã, transformarea bruscã a
inegalitãþii într-un argument central al dis-
cursului public, la nivel academic ºi media-
tic, Milanovici rãspunde cã, deºi inegalita-
tea nu-i un fenomen nou, ci doar mascatã,
timp de un sfert de veac, de liberalizarea
accesului la credite care a conservat iluzia
unei condiþii sociale normale clasei de mij-

loc. Or, declanºarea crizei – în primul rând
financiare ºi, mai apoi, sociale – a condus la
o conºtientizare a adevãratei condiþii sociale
a sute de milioane de persoane care au re-
simþit povara acelor îndatorãri. ªocul, adau-
gã autorul, a cãpãtat, curând, ºi o dimensiu-
ne culturalã, cãci mai toatã lumea a realizat
cã în absenþa creºterii economice, cei care
ºi-au potenþat avuþia, acel 1 ori, dupã alþii, 5
la sutã, au continuat sã se îmbogãþeascã, în
timp ce restul au sãrãcit.

În ce priveºte reacþia clasei politice, din
SUA pânã în Rusia, ca ºi mai ales în Euro-
pa, partidele dispuse în ecuaþia stânga-dreap-
ta, departe de a-ºi fi pãstrat poziþiile tradiþio-
nale, le-au amestecat, încât, relevã autorul,
nu-i de mirare cã socialiºti francezi ori co-
muniºti spanioli ºi italieni s-au mutat spre
un centru, himeric, ba chiar concurându-ºi,
uneori cu succes, adversarii aºa-ziºi ideolo-
gici. De aici încolo, n-a mai rãmas loc decât
pentru „programe” populiste, preluate de
extremisme, cele mai insidioase dintre ele
fiind cele propulsate, cu impulsuri xenofo-
be. Cât despre miºcãrile de stânga, de tip
Podemos, Syriza, care îºi punctul de pleca-

re ºi de reper în manifestãrile americane
cunoscute sub genericul de Occupy, aces-
tea par sã se instaleze în locul lãsat liber de
„vechea” stângã, însã ºansele lor reale de-
pind într-o mãsurã considerabilã în capaci-
tatea de a identifica soluþii la nivel de ma-
cro-strategii.

Milanovici nu exclude, în fapt, perspec-
tiva postãrii spre dreapta, mai ales a tineri-
lor, ca poziþionare de pe urma crizei, a celei
ce-a avut loc ºi a celei care, probabil, e pe
cale sã se întoarcã. El se întreabã, de exem-
plu, ce anume l-ar determina pe un tânãr
francez sã meargã pe mâna lui Hollande, cât
timp politicile socialiºtilor sãi sunt, la nivel
„domestic”, de dreapta, comportându-se
exact ca „imperialiºtii” pe plan extern.

Cât despre Europa de Est – afirmã eco-
nomistul ce-a fost mulþi ani în boardul de
cercetãtori al Bãncii Mondiale – „n-a mai
rãmas nici umbra vreunui partid de stânga”.

Cã e ori nu aºa, diagnosticul lui Milano-
vici n-ar trebui ignorat. Sunt multe probe
în favoarea argumentelor sale, la care pre-
tinºii social-democraþi de la noi continuã
sã le ignore.

Notificarea Ministerului Educa-
þiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice a fost transmisã, prin Inspec-
toratele ªcolare Judeþene, spre toa-
te instituþiile de învãþãmânt din te-
ritoriu. „I-am înºtiinþat pe toþi cei
interesaþi ce trebuie sã facã, aºa
cum stipuleazã metodologia. Can-
didaþii din promoþiile anterioare,
care au susþinut, de cel puþin douã
ori examenul de Bacalaureat ºi
care se prezintã la toate probele,
trebuie sã achite suma de 240 de
lei. În celelalte cazuri, stabilirea
sumei de platã se va face diferen-
þiat, în funcþie de numãrul probe-
lor pe care le susþine candidatul,
luându-se în calcul toate cheltu-
ielile necesare examinãrii fiecãrui

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice a aprobat, în urmã cu câteva zile, procedura
privind susþinerea examenului de Bacalaureat de

cãtre absolvenþii din promoþiile mai vechi, cu taxele
care trebuie achitate de cãtre aceºtia.

candidat. De asemenea, absolven-
þii unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar autorizate sã funcþione-
ze provizoriu sunt repartizaþi de
cãtre inspectoratele ºcolare jude-
þene în instuþii acreditate, indife-
rent de specificul pentru care au
obþinut autorizaþia de funcþionare.
Cei care au absolvit filierele vo-
caþionalã sau tehnologicã a învã-
þãmântului liceal, ºi care nu au
promovat, în douã rânduri, exa-
menul de Bacalaureat, rebuie sã
achite o taxã de 50 de lei, pentru
susþinerea probelor”, a precizat
prof.  Nicoleta Liþoiu, purtãtor
de cuvânt al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

În urmã cu câteva zile, la Palatul Cotroceni a
avut loc „Dezbaterea Naþionalã pentru Educaþie ºi
Cercetare”, demers al Administraþiei Prezidenþiale
ºi care a pornit de la premisa cã este nevoie strin-
gentã de corelare a sistemului educaþional cu ne-
voile ºi obiectivele de þarã. „În perioada 2016 –
2017 are loc prima etapã a dezbaterii, care îºi pro-

 Se doreºte o nouã strategie naþionalã
pentru educaþie, iar zilele trecute , la
Palatul Cotroceni, a avut loc o întâlnire
informalã, convocatã de preºeintele
Klaus Iohannis, la care au participat
principalii actori ai procesului de învãþã-
mânt – profesori, pãrinþi, sindicate, etc. S-
a stabilit ºi o agendã de lucru, iar prima
întâlnire de acest gen va avea loc la
Craiova, în luna martie.

pune sã implice întreaga societate, în identifi-
carea opþiunilor strategice ale României , pri-
vind sistemul naþional de educaþie ºi cercetare,
pentru a fi transformate în obiective de þarã ºi
integrate într-o viziune pe termen lung (2018 -

2030). Vor fi opt întâlniri regionale în acest sens,
prima fiind în luna martie , la Craiova”, a declarat
prof. Constantin Rada ̧  preºedinte al Uniunii Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt Dolj ºi secretar
general al Federaþiei Sindicatelor Libere din Învã-
þãmânt, prezent la întâlnirea de la Cotroceni.

CRISTI PÃTRU

Astãzi, la Liceul Tehnologic „George Bibes-
cu” din Craiova va avea loc faza judeþeanã a
Olimpiadei de fizicã, pentru elevii calificaþi, din
învãþãmântul gimnazial ºi liceal. Demn de reþi-
nut este cã, din Dolj, vor fi cei mai mulþi tineri
care vor participa la etapa naþionalã, dupã Bu-
cureºti, în urma rezultatelor obþinute la ediþiile
anterioare. Pentru competiþia de astãzi, sunt
calificaþi 210 elevi, cei mai mulþi din clasa a
VI-a (79), iar cei mai puþini din anul terminal
de liceu (4). Din cel de-al treilea an gimnazial
vor participa 50 de copii, din ultimul 13, iar, la
liceu, la cls.a IX-a sunt 34 de tineri, în a X-a
sunt 21, iar 9 provin din penultima clasã de în-
vãþãmânt preuniversitar. „Conform metodolo-
giei, suntem judeþul cu cei mai mulþi copii pre-
zenþi la faza finalã, dupã municipiul Bucureºti.
Pentru selectarea acestora vor fi criterii speciale,
astfel încât, la fiecare an de studiu, sã nu fie de-

La Olimpiada de fizicã, 210 de elevi
pe 16 locuri calificante la faza naþionalã

cât maximum trei participanþi ”, a declarat prof.
Ileana Moculescu, inspector la „fizicã”, în ca-
drul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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ªeful administraþiei doljene a
precizat cã aceastã întrevedere s-a
concentrat asupra perspectivelor
de atragere a finanþãrii nerambur-
sabile pentru derularea unor demer-
suri în beneficiul comunitãþilor de
pe cele douã maluri ale Dunãrii.
„Am fost încântat de reîntâlnirea
cu doamna primar Penka Penko-
va, cu atât mai mult cu cât prima
iniþiativã majorã pe care Consiliul
Judeþean Dolj a pus-o în operã cu
fonduri obþinute printr-un program
european de colaborare transfron-
talierã s-a materializat în partene-

Ion Prioteasa, la întâlnirea cu delegaþia bulgarã:

„V„V„V„V„Vom aborda punctual proiectele pe careom aborda punctual proiectele pe careom aborda punctual proiectele pe careom aborda punctual proiectele pe careom aborda punctual proiectele pe care
le putem iniþia ºi derula împreunã”le putem iniþia ºi derula împreunã”le putem iniþia ºi derula împreunã”le putem iniþia ºi derula împreunã”le putem iniþia ºi derula împreunã”

Preºedintele Consiliului Judeean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
primit, ieri, vizita unei delegaþii a municipalitãþii din Lom (Bulga-
ria), condusã de primarul localitãþii, Penka Penkova, prilej cu
care au fost discutate posibilitãþile de colaborare în vederea im-
plementãrii unor proiecte comune cu finanþare europeanã în seg-
mentul financiar 2014-2020.

Tramvaiul este pregãtit, din
toate punctele de vedere, sã intre
pe linie, dar nu poate circula deo-
camdatã deoarece mai sunt câte-
va lucruri de pus la punct cu Ca-
lea Bucureºti. Directorul RAT
Craiova, Sorin Manda, a explicat
cã, în ciuda insistenþelor din par-
tea cetãþenilor, nu se poate repu-
ne pe ºine tramvaiul decât atunci
când se va terminã cu totul pro-
iectul de modernizare a strãzii.
„Partea electricã a tramvaiului,
cu tot cu firul de contact sunt

Tramvaiul aºteaptã
recepþia
la Calea Bucureºti

Craiovenii mai au de aºteptat pânã vor circula, din nou,
cu tramvaiul prin centrul oraºului. Deºi ºantierul la ca-
lea de rulare a fost terminat demult,  conducerea RAT
Craiova spune cã toate cele 13 tramvaie care au fost re-
condiþionate vor fi repuse pe linie atunci când se vor în-
cheia ºi lucrãrile de reabilitare la Calea Bucureºti.

gata, dar întrucât nu se poate
face o recepþie parþialã a strãzii
Calea Bucureºti, mai trebuie sã
aºteptãm pânã se terminã cu to-
tul. Din acest motiv nu putem sã
ºtim cu exactitate când vom da
drumul la tramvai”, a explicat
Sorin Manda.

Calea de rulare trebuie,
mai întâi, concesionatã

Potrivit acestuia, municipali-
tatea craioveanã a solicitat dis-
cuþii cu constructorul de la Ca-

lea Bucureºti, urmând sã se în-
tâlneascã sãptãmâna viitoare pen-
tru a se stabili cât de repede se
pot termina lucrãrile ce au mai
rãmas de executat. „Eu sper ca
lucrarea în totalitate sã se termi-
ne cât mai repede posibil ºi sã
se facã recepþia la Calea Bucu-
reºti. Abia atunci noi vom putea

sã preluãm, prin concesiune sau
printr-o altã formã, calea de ru-
lare ºi sã repunem tramvaiul pe
linie”, a precizat directorul so-
cietãþii de transport. Sorin Man-
da a mai spus cã îºi doreºte, per-
sonal, sã dea drumul la tramvai
cât mai curând deoarece mulþi
oameni au început sã întrebe

acest lucru „iar noi chiar nu
avem nimic de ascuns cu aceast
lucru”.

În iunie, vor fi 15 tramvaie
recondiþionate

În momentul în care RAT Cra-
iova va prelua în administrare ca-
lea de rulare, care a fost reabili-
tatã în varã, tramvaie vor circula
din nou. Societatea are pregãtite
un numãr de 12 tramvaie care au
fost recondiþionate de angajaþii
proprii, pe parcursul acestei veri.
„În depoul nostru existã 12 tram-
vaie care au fost recondiþionate,
atât pe interior, cât ºi la exterior.
Putem sã circulãm cu acestea de
îndatã ce avem calea de rulare în
administrare. Mai lucrãm la încã
un tramvai, deci în total vor fi 13
pentru cã ºi acesta este aproape
gata”, a mai spus Sorin Manda.
Potrivit acestuia, pânã în luna iu-
nie, RAT Craiova va avea la dis-
poziþie 15 tramvaie recondiþiona-
te din fonduri proprii.

LAURA MOÞÎRLICHE

riat cu autoritãþile din Lom. De alt-
fel, ºi aceastã întrevedere s-a con-
centrat asupra perspectivelor de atra-
gere a finanþãrii nerambursabile pen-
tru derularea unor demersuri în be-
neficiul comunitãþilor de pe cele douã
maluri ale Dunãrii. Una dintre direc-
þiile cãtre care ne îndreptãm atenþia
vizeazã stimularea ºi susþinerea me-
diului de afaceri, în vederea creãrii
de locuri de muncã. Acest obiectiv
rãmâne prioritar, în condiþiile în care
ne regãsim într-o regiune care se
confruntã cu problema ºomajului”,
a mai spus Ion Prioteasa.

Strategia Uniunii
Europene pentru
Regiunea Dunãrii

Preºedintele CJ
Dolj a mai spus cã
un alt factor impor-
tant pentru dezvol-
tarea zonei este re-
prezentat de infras-
tructura de trans-
port. „Dorim sã
îmbunãtã þ im

infrastructura de transport ºi
ne dorim sã o abordãm împre-
unã cu municipalitatea din
Lom. Ne punem mari speran-
þe în fondurile europene pe care
le putem atrage prin Interreg
V-A România - Bulgaria, pro-
gram în cadrul cãruia Consi-
liul Judeþean Dolj a depus deja,
în parteneriat cu alte autoritãþi
ºi instituþii din þara învecinatã,
un numãr de cinci proiecte, cu
o valoare totalã de aproape 40
de milioane de euro. O posibi-
litate importantã o contureazã,

în acelaºi timp, ºi Strategia Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunã-
rii, care poate asigura o finanþare
substanþialã pentru rezolvarea unor
probleme majore ale comunitãþilor
riverane. Discuþiile purtate astãzi au
condus la stabilirea principalelor
domenii de acþiune, astfel încât în
cadrul urmãtoarelor întâlniri vom
aborda punctual proiectele pe care
le putem iniþia ºi derula împreunã“,
a declarat preºedintele Consiliului

Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Alãturi de preºedintele Consiliu-

lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, la
întrevederea desfãºuratã vineri, în
sala de ºedinþe a instituþiei, a parti-
cipat directorul Direcþiei Afaceri
Europene, Ileana Mãjinã, în timp
ce partea bulgarã a fost reprezen-
tatã de primarul municipalitãþii din
Lom, Penka Penkova, ºi de vice-
primarul Valentin Evtimov.

MARGA BULUGEAN
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Guvernul de la Atena a con-
diþionat votul în favoarea
acordului pentru menþinerea
Marii Britanii în UE de garan-
þii ale altor state membre cã
nu vor închide frontierele cu
Grecia înaintea reuniunii cu
Turcia pe tema imigraþiei, afir-
mã surse de la summitul Con-
siliului European. “Cerem o
decizie unanimã cã, pânã la
summitul UE-Turcia din 6
martie, niciun stat nu îºi va
închide unilateral frontiere-
le...”, a declarat un funcþio-
nar UE. “În cazul în care nu
vor exista garanþii în acest
sens, Guvernul Greciei nu va
aproba acordul privind con-
diþiile menþinerii Marii Britanii
în Uniunea Europeanã”, a pre-
cizat funcþionarul citat. Aus-
tria a propus de mai multe ori suspendarea Gre-
ciei din Schengen pânã la securizarea frontierei
martitime cu Turcia, pledând, alãturi de Ger-
mania, Belgia, Suedia ºi Danemarca pentru rein-
troducerea controalelor temporare în spaþiul de
liberã circulaþie, pentru oprirea imigraþiei. La
rândul sãu, Ungaria a îndemnat Bulgaria ºi Ma-

Banca Ungariei a cumpãrat
peste 100 de pistoale ºi 200.000
de gloanþe, invocând criza
imigranþilor

Banca centralã a Ungariei,
criticatã în trecut pentru achiziþia
de opere de artã ºi proprietãþi
imobiliare, a cumpãrat 112
pistoale ºi 200.000 de gloanþe
pentru forþele sale de securitate,
invocând printre motive criza
imigranþilor ºi posibile amenin-
þãri cu bombã. Informaþia privind
cumpãrarea de muniþie ºi arme a
fost publicatã pe un site pentru
achiziþii publice. Mãsurile de
protecþie sunt necesare din cauza
creºterii “riscurilor de securitate
la nivel internaþional”, inclusiv
ameninþãri teroriste ºi cu bombã,
dar ºi din cauza imigraþiei, a
afirmat guvernatorul bãncii,
Gyorgy Matolcsy, într-un rãspuns
scris la o întrebare adresatã de
un parlamentar. Matolcsy, un
aliat al premierului Viktor
Orban, susþine cã banca centralã
are dreptul de a-ºi cheltui
profitul. În mod tradiþional,
banca transfera profitul la la
bugetul de stat, iar în cazul în
care ar înregistra pierderi
acestea trebuie acoperite de
contribuabili.

Rusia va livra Chinei anul
acesta patru avioane de
vânãtoare multirol Suhoi Su-35

Rusia va livra Chinei anul
acesta primele patru avioane de
vânãtoare Suhoi Su-35, în cadrul
unui contract semnat la sfârºitul
anului 2015. “Primele patru
avioane Suhoi Su-35 vor fi livrate
Chinei anul acesta, iar restul în
urmãtorii doi ani”, a explicat un
oficial din cadrul industriei
militare ruse. Moscova ºi Beijin-
gul au semnat în 2015 un
contract în valoare de douã
miliarde de dolari privind
achiziþionarea de cãtre China a
24 de avioane de vânãtoare
Suhoi Su-35. Avioanele de
vânãtoare multirol Suhoi Su-35
pot atinge viteza de 2.390 de km/
h, au o autonomie de 3.600 de
kilometri ºi o razã de atac de
1.600 de kilometri.

Suedia intenþionezã sã adãpos-
teascã aproximativ 1.800
de imigranþi pe un vas luxos
de croazierã

Suedia intenþioneazã sã
închirieze o navã luxoasã de
croazierã ºi sã o ancoreze într-un
port din Marea Balticã, pentru a
primi la bordul ei aproximativ
1.800 de imigranþi, a informat
Biroul pentru Migraþie din
aceastã þarã. Compania america-
nã US Shipmanagers pune la
dispoziþie autoritãþilor suedeze
nava Ocean Gala, construitã în
anul 1982 în Franþa ºi transfor-
matã în hotel plutitor. “Furnizo-
rul trebuie sã gãseascã un port în
care sã ancoreze nava, iar
aceasta trebuie sã fie supusã unei
expertize” pentru ne asigura cã
ea rãspunde anumitor standarde
de securitate ºi confort, Alexan-
dra Elias, un purtãtor de cuvânt
al Biroului pentru Migraþie din
Suedia. Negocierile sunt pe calea
cea bunã, potrivit instituþiei, care
va plãti 450 de coroane suedeze
(48 de euro) pe zi companiei US
Shipmanagers, pentru fiecare
pasager primit la bordul navei.

Papa Francisc crede cã Donald Trump “nu
este creºtin” doar pentru cã politicianul con-
servator a pledat pentru deportarea imigranþilor
clandestini ºi a promis cã, dacã va deveni pre-
ºedinte al Statelor Unite, va construi un gard la
frontiera cu Mexicul. “O persoanã care se gân-
deºte doar sã construiascã ziduri, nu punþi, ori-
cine ar fi, nu este creºtin. Evanghelia nu spune
aºa ceva”, crede Papa Francisc, care tocmai a
finalizat o vizitã în Mexic. Suveranul pontif a
evitat totuºi sã le facã recomandãri alegãtorilor
americani dacã sã voteze sau nu cu Trump.
Donald Trump, care este presbiterian ºi este
considerat favorit sã reprezinte Partidul Repu-
blican în scrutinul prezidenþial din SUA, a pledat
pentru expulzarea musulmanilor ºi a altor imi-
granþi aflaþi în ilegalitate, promiþând cã va con-
strui un zid la frontiera Statelor Unite cu Mexi-
cul. Acesta a criticat dur afirmaþiile Papei Fran-
cisc despre el, catalogându-le “ruºinoase” ºi

Cancelarul Austriei, Werner
Faymann, a promis, ieri, sã con-
tinue sã dezvolte planurile privind
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cu Marea Britanie de garanþii privind frontierelecu Marea Britanie de garanþii privind frontierelecu Marea Britanie de garanþii privind frontierelecu Marea Britanie de garanþii privind frontierelecu Marea Britanie de garanþii privind frontierele

cedonia sã securizeze frontierele cu Grecia, pen-
tru oprirea imigranþilor. Consiliul Uniunii Euro-
pene a recomandat oficial Greciei sã ia mãsuri
suplimentare pentru securizarea frontierelor ma-
ritime, avertizând cã, în caz contrar, existã ris-
cul reintroducerii controalelor în Spaþiul Schen-
gen. Un raport al Comisiei Europene (CE) sta-

bilea, în urmã cu douã sãptãmâni,
cã Grecia ºi-a „neglijat în mod
grav” obligaþia de a asigura con-
trolul la frontiera externã a Spa-
þiului Schengen. Peste 850.000 de
imigranþi extracomunitari au tran-
zitat în 2015 teritoriul Greciei în
drumul spre state occidentale ale
Uniunii Europene. Uniunea Euro-
peanã doreºte un summit extra-
ordinar cu Turcia la începutul lui
martie, în vederea unei coordonãri
a eforturilor privind oprirea aflu-
xului de migranþi dinspre aceastã
þarã cãtre Grecia. Preºedintele UE
Donald Tusk a declarat ieri dimi-
neaþã cã “planul comun de acþiu-
ne cu Turcia rãmâne o prioritate
ºi este necesar sã facem tot ceea
ce putem pentru a reuºi”. Data
exactã a summitului urmeazã sã fie
stabilitã cu Ankara, însã reuniunea

ar urma sã aibã loc cel mai probabil în prima
sãptãmânã a lui martie. Un oficial european a
declarat cã reuniunea ar putea avea loc pe 5 mar-
tie. Premierul turc Ahmet Davutoglu a fost invi-
tat la Bruxelles joi, însã ºi-a anulat participarea la
summitul european din cauza atentatului cu bom-
bã comis miercuri în capitala turcã.

Austria îºi susþine planul de limitare a numãrului
de imigranþi, în pofida presiunii exercitate de UE

limitarea numãrului de cereri de
azil pe care þara sa le va aproba
anul acesta, în pofida presiunii

exercitate de Uniunea Europea-
nã, ca implementarea acestei
mãsuri controversate sã fie amâ-
natã. “Am spus cã vom aproba
37.500 de cereri de azil anul aces-
ta”, a declarat acesta, dupã dis-
cuþiile cu omologii sãi europeni,
în cadrul unui summit de la Bru-
xelles. “Aceasta este decizia po-
liticã ºi trebuie implementatã în
conformitate cu legea”, a adãu-
gat el. “Nimic nu trebuie amânat,
nimic nu trebuie schimbat”, a mai
subliniat Werner Faymann. Aus-
tria a fixat aceastã limitã în luna
ianuarie. Guvernul de la Viena a
anunþat miercuri cã va accepta
cel mult 80 de solicitanþi de azil
pe zi ºi cel mult 3.200 de per-

soane aflate în tranzit spre alte
state europene. Existã temeri cã
aceastã mãsurã va declanºa un
efect de domino, determinând sta-
tele din Balcanii de Vest sã stabi-
lieascã, de asemenea, limite în
ceea ce priveºte deplasarea soli-
citanþilor de azil pe teritoriul lor.
Astfel, s-ar putea genera o crizã
umanitarã în Grecia, unde ma-
joritatea refugiaþilor ajung din
Turcia, înainte de a se îndrepta
spre nord. “Trebuie sã rãmânem
uniþi ºi sã dãm dovadã de soli-
daritate, dar uniþi ºi cu solidari
peste tot, nu doar în partea de
nord-vest a Europei”, a declarat
premierul grec, Alexis Tsipras,
la Bruxelles.

Papa Francisc crede cã Donald Trump nu este creºtin doar pentru cã
se opune imigraþiei ilegale. Trump: Papa este un “pion” folosit de alþii

subliniind cã el este un apãrãtor al valorilor creº-
tine, în timp ce ºeful Bisericii catolice ar fi un
“pion”. “Este ruºinos ca un lider religios sã punã
sub semnul întrebãrii credinþa cuiva. Sunt mân-
dru sã fiu creºtin ºi, în calitatea de preºedinte al
SUA, nu voi permite atacarea ºi slãbirea creºti-
nismului”, a reacþionat
Donald Trump. “Niciun
lider, cu atât mai puþin
unul religios, nu ar tre-
bui sã aibã dreptul de a
pune sub semnul între-
bãrii religia sau credin-
þa cuiva. Acest Papã
este folosit ca pion ºi ar
trebui sã le fie ruºine cã
fac aºa ceva, mai ales
când sunt implicate atât
de multe vieþi omeneºti
ºi când imigraþia ilegalã

a luat o asemenea amploare”, a subliniat politi-
cianul american. Donald Trump a subliniat cã
Papa Francisc este folosit ca “pion” de Guver-
nul Mexicului, explicând cã liderul Bisericii Ca-
tolice, care a pledat pentru cauza imigranþilor, a
auzit “doar o parte a poveºtii”.
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Cu prilejul inaugurãrii Palatului
Cultural „Theodor Costescu” din
Drobeta-Turnu Severin, recent resta-
urat, Orchestra Filarmonicii „Oltenia”
va prefaþa seria manifestãrilor artisti-
ce organizate în cadrul „Sãptãmânii
culturale severinene” prin susþine-
rea unui impresionant concert de
galã duminicã, 21 februarie.

În programul pe care muzicienii cra-
ioveni îl vor prezenta începând cu ora
19.00 se regãsesc „lucrãri de mare po-
pularitate din repertoriul universal,
precum valsuri, polci, marºuri, canþo-
nete, preludii, arii ºi duete celebre din
opere, operete ºi musical-uri din crea-
þia compozitorilor Johann Strauss,
Philip Sousa, Eduardo di Capua, Dmitri
ªostakovici, Georges Bizet, Jacques
Offenbach, Gioachino Rossini, Giu-
seppe Verdi, Emmerich Kalman, Franz
Lehar, Leroy Anderson, Frederick
Loewe”, dupã cum se precizeazã într-
un comunicat de presã al instituþiei.

Orchestra Filarmonicii „Oltenia”
va evolua sub bagheta maestrului
Alexandru Iosub, concertul benefi-
ciind de prezenþa extraordinarã a ar-

Muzicienii craioveni, în concert de galã la
Palatul Cultural „Theodor Costescu” din Severin

tiºtilor Renata Vari, Noemi Modra
(soprane), Florin Ormeniºan (tenor),
Sorin Drãniceanu (bas) ºi Laurenþiu
Nicu (actor). „ Reputatul ansam-
blu craiovean a mai concertat pentru
publicul severinean ºi pe parcursul
anului 2014, înaltul nivel de interpre-

tare artisticã al muzicienilor, precum
ºi programele alese spre audiere bu-
curându-se de o deosebitã apreciere
din partea melomanilor oraºului”, se
mai precizeazã în comunicat.

MAGDA BRATU

Am revenit cu plãcere la Craiova
pentru a participa la premiera operei
„Simon Boccanegra”, în regia lui Pla-
men Kartaloff. Urmãresc cu interes
evoluþia acestui teatru liric care s-a
dovedit în ultimii ani competitiv cu alte
instituþii muzicale din þarã.

Într-o discuþie utilã ºi deosebit de
interesantã cu managerul Antoniu
Zamfir, numit în fruntea Operei din
2012, m-am convins cã intuiþia mea s-
a dovedit realã. Conducerea Operei a
demonstrat curaj ºi iniþiativã în asigu-
rarea unui repertoriu ce conþine titluri
dificile, unele dintre ele nemaifiind pre-
zente pe afiºul altor teatre, ceea ce este
un fapt demn de relevat. Am aflat, ast-
fel, de la directorul Antoniu Zamfir
câteva dintre spectacolele prezente pe
scenã în ultimele stagiuni: “Don Gio-
vanni” de Mozart, în regia lui Plamen
Kartaloff, “Otello” de Verdi, în regia
lui Rareº Zaharia, “Elixirul dragostei”
de Donizetti, “Bãrbierul din Sevilla”
de Rossini, “Sânge vienez” de Johann
Strauss.

Ca proiecte pentru actuala stagiu-
ne se preconizeazã un spectacol în aer
liber în Piaþa „Mihai Viteazul” cu ope-
ra “Carmen” de G. Bizet, într-o viziune
ºi interpretare moderne, în stil rock,
prin adaptarea regizoralã chiar a ma-
nagerului Antoniu Zamfir. El a debu-
tat în decembrie 2015 la Seul, în calita-
te de regizor al operei “Carmen”, de
data aceea într-o manierã clasicã. Spre
sfârºitul stagiunii, tot în iunie, este
prevãzutã premiera lui “Don Carlo” de
G. Verdi, în regia lui Rareº Zaharia, cu
mulþi interpreþi noi, în mare mãsurã ºi
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din strãinãtate. Apreciem aceste efor-
turi de a se monta titluri grele, ce be-
neficiazã de colaborarea unor inter-
preþi din strãinãtate sau din alte teatre
din þarã. Se preconizeazã, de aseme-
nea, un nou turneu în Germania, pen-
tru a treia oarã, cu “Don Giovanni”
 de Mozart, “Elixirul dragostei” de
Donizetti ºi “Bãrbierul din Sevilla” de
Rossini.

Noua premierã la care am asistat,
cu o lucrare specialã a lui Verdi, “Si-
mon Boccanegra”, mai puþin cântatã

ºi chiar cunoscutã, ne-a prilejuit  reîn-
tâlnirea cu un reputat regizor bulgar,
ajuns la maturitate, Plamen Kartaloff,
pe care l-am cunoscut în douã pro-
ducþii ale sale de pe scena bucureº-
teanã, cu “Aida” ºi “Bal mascat” de
Verdi. Implicarea sa în realizarea unei
capodopere verdiene, ca “Simon Boc-
canegra” demonstreazã înþelegerea
filosoficã subtilã a unei asemenea cre-
aþii, în care, dupã cum singur o mãrtu-

riseºte, “Ieri, Azi sau
Mâine, firele Sorþii
þes viaþa oricãrui
erou sau martir!”.
Eroul Boccanegra,
ajuns dogele Repu-
blicii Genova, îºi trã-
ieºte intens destinul
între asentimentul de
dragoste paternã
pentru fiica sa pe
care a regãsit-o, dupã
mult timp ºi relaþiile
politice distructive ºi
oculte, care-l încon-
joarã ºi-l ucid, în cele
din urmã.

Spectacolul rãmâne realizat, în cele
din urmã, într-o cheie tradiþionalã, îm-
brãcatã însã într-o hainã modernã de
reprezentare. Pãstrând cu respect sti-
listica verdianã ºi libretul scris de Fran-
cesco Maria Piave ºi Arrigo Boito,
dupã piesa omonimã de Antonio Gar-
cia Gutierrez, regizorul acordã impor-
tanþã relaþiilor dramatice ale textului
liric, ºtie sã-ºi plaseze eroii, dar ºi co-
rul în spaþiul de joc ca sã creeze o anu-
mitã stare. Este ajutat funcþional ºi
simbolic de scenografia lui Rãsvan

Drãgãnescu, care a conceput decorul
minimalist printr-un  practicabil format
din moduli de aluminiu care pot fi
modificaþi în funcþie de atmosfera ac-
tului respectiv. Scenograful defineºte
simbolic acest procedeu care “îºi gã-
seºte expresia într-un element scenic
central – vortexul, a cãrui miºcare he-
licoidalã ce simbolizeazã o evoluþie pe
care oamenii nu o pot controla, con-
dusã de forþe superioare”.

Costumele sunt ºi ele simbolice,
frumos lucrate, poate, unele dintre ele
puþin prea încãrcate (vezi toaleta Ame-
liei din actul al II-lea). Maestrul de lu-
mini Roberto Bujor a mânuit cu inteli-
genþã ºi subtilitate efectele luminoa-
se pentru a crea o stare dramaticã.

Distribuþia de la premierã a fost asi-
guratã de câteva nume importante ale
cântului actual. Am avut plãcerea s-o
revedem pe soprana noastrã Cellia
Costea, stabilitã la Atena, prim solistã
a Operei ateniene ºi prezentã pe multe
scene europene de operã. O cunosc
de când a luat premiu la o ediþie a Con-
cursului “Magda Ianculescu” de la
Bucureºti. Ea s-a maturizat, impunân-
du-se ca o artistã completã ºi comple-
xã, fiind o sopranã liricã care posedã
ºi accente spinto-dramatice care-i pot
oferi ºansa de a cânta Aida ºi Tosca.
Este rafinatã ºi subtilã pe scenã, o apa-
riþie fermecãtoare prin modul în care
ºtie sã exprime cu eleganþã, dar mai
ales cu înþelegere a stilisticii lucrãrii
fiecare rol pe care îl interpreteazã.

Maria Boccanegra (fiica lui Simon,
cunoscutã sub numele  Amelia Gri-
maldi), de aici, i se potriveºte perfect
vocalitãþii sale din acest moment. A

impresionat prin modul în care a inter-
pretat duetele, în special cel cu Boc-
canegra. A fost o realã bucurie s-o re-
întâlnim pe scena craioveanã.

În rolul titular a cântat cunoscutul
bariton ªtefan Ignat, oaspete perma-
nent al teatrului. El a ajuns la o matu-
ritate artisticã a creaþiei sale, dupã ce
a interpretat pe diverse scene, roluri
importante din repertoriul universal,
culminând cu ultima creaþie verdianã
din “Falstaff”, în noua producþie bu-
cureºteanã a lui Graham Vick. Bocca-
negra este un rol pe care l-a interpre-
tat ºi la Opera Naþionalã Bucureºti,
deci îi este familiar. Are toate datele
personajului, dar mai ales acea forþã
de expresie dramaticã de a transmite
drama unui tatã faþã de fiica sa regãsi-
tã dupã mulþi ani, care, din nefericire,

este îndrãgostitã de rivalul ºi duºma-
nul sãu politic. A fost convingãtor,
tandru, chiar emoþionant în duetul cu
Amelia. A ºtiut sã-ºi dozeze  pentru a
exprima pertinent nuanþele cele mai
subtile ale personajului. ªi cu acest
rol el îºi îmbogãþeºte  palmaresul ar-
tistic de creativitate.

Artistul mexican Rafael Alvarez,
solist al Operei din Praga, l-a întruchi-
pat pe Gabriele Adorno. Este un tenor
liric cu accente dramatice, are forþã în
glas, s-a strãduit sã fie cât mai aproa-
pe de rol, fiind atent cu partenerii în
duete. Sperãm sã facã o evoluþie fru-
moasã, în timp, învingându-ºi o anu-
mitã emoþie ºi un trac pe care, suntem
siguri cã le va depãºi prin maturizarea
tehnicii vocale. Pentru mine a fost,
însã, o surprizã plãcutã.

Cunoscutul bas Sorin Drãniceanu
ne-a impresionat în Fiesco, prin vo-
cea sa amplã, frumos timbratã, cu ac-
cente dramatice, cu pianissime pro-
funde, dar mai ales printr-o trãire emo-
þionalã pe care ºi-a câºtigat-o dupã o
carierã remarcabilã. Nu-l pot uita de la
Opera Românã Bucureºti ºi-l consi-
der un artist complex ºi cu har.

În alte roluri au evoluat cu onesti-
tate ºi exigenþã profesionalã Ioan Che-
rata în Paolo Albiani, Dragoº Drãni-
ceanu în Pietro, Marian Dãbuleanu
(Cãpitanul) ºi Mãdãlina Zamfir (Înso-
þitoarea Ameliei-Maria). Corul, sub
conducerea maestrului Bogdan Bote-
zatu, a fost omogen ºi prezent muzical
în desfãºurarea acþiunii.

Nu în ultimul rând, se poate vorbi
de contribuþia maestrului Marcello
Mottadelli (Italia) la conducerea or-
chestrei. Este un dirijor serios ºi an-
gajat în susþinerea unui tempo adec-
vat într-o lucrare dificilã ca aceastã
creaþie verdianã. ªtie foarte bine sã
dea intrãrile soliºtilor ºi sã le urmã-
reascã evoluþia scenicã. A creat o
transpunere orchestralã a lucrãrii ver-
diene care ne-a convins.

Spectacolul, în întregimea sa, a fost
o realizare onestã, cu respect pentru
dramaturgia impusã de partiturã. Pla-
men Kartaloff, ajutat de asistentul re-
gizoral, Arabela Tãnase, s-a dovedit
un maestru subtil, care a meditat pro-
fund la sensurile simbolice ale acestei
lucrãri, încercând sã le punã în paginã
cu subtilitate.

Am plecat de la premierã cu un
sentiment de mulþumire cã mai pot
vedea pe o scenã ºi o montare norma-
lã, în spiritul partiturii ºi cerinþelor im-
puse de libret. Felicitãm întregul co-
lectiv pentru acest succes.

MIHAI-ALEXANDRU
CANCIOVICI
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Ioana Gurgui s-a nãscut la 25
mai 1916. La ºcoalã s-a dus la 9
ani ºi a fãcut ºapte clase. A rãmas
în sat, la Bârca, n-a plecat nicãieri:
agriculturã ºi gospodãrie… A cân-
tat de micã, moºtenind dragostea
de muzicã ºi de la mamã, ºi de la
tatãl care, povestea bãtrâna, cânta
cu cavalul ºi cu fluierul. S-a stins
din viaþã la 13 februarie 1998.

„Ne cânta la caval, ne dãdea
o ciorbã fãcutã la vatrã, în oalã

de pãmânt, ºi pusã-n strachinã…”
„E un om care a impresionat pe

toatã lumea prin simplitate, prin
talent. Eu nu am cunoscut-o decât
din înregistrãrile existente în arhi-
va Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj. Dar au cunos-
cut-o alþii, aici prezenþi”, a preci-
zat, ieri, Amelia Etegan, manage-
rul instituþiei, arãtând spre etnomu-
zicologul Paula Dogãroiu.

«Eram pe-atunci la Casa Crea-
þiei Populare – cum se numea îna-
inte aceastã instituþie care a împli-
nit 60 de ani de existenþã – ºi fã-
ceam teren. Când ple-
cam, ne opream la Bâr-
ca, la mama Ioana Gur-
gui. Ne cânta la caval, ne
dãdea o ciorbã fãcutã la
vatrã, în oalã de pãmânt,
ºi pusã-n strachinã… Am
adus-o la Craiova când
s-a înfiinþat Festivalul
„Maria Tãnase” ºi a cân-
tat. Pe-atunci, ca ºi
acum, nu orice femeie
cânta la caval, care e un
instrument pretenþios, cu
un sunet deosebit. Era unicat! A ve-
nit pe scenã, s-a aºezat… ªi-i zice
lui Bebe Oprea, dirijorul Orches-
trei de Muzicã Popularã Radio:
„Auzi, nu mai da din mâinile ãlea,
cã mã încurci!”. Ea nu era obiº-
nuitã cu orchestrã mare. Însã a avut
un succes teribil, a fost aplaudatã
la scenã deschisã!», a povestit
Paula Dogãroiu. „Bârca a fost o
comunã bogatã în activitãþi cultu-
rale. Erau spectacole acolo, exis-
tau formaþii, dansatori, tarafuri,
grupuri vocale, rapsozi…”, a mai
spus domnia sa. „Tuturor rapso-

Ducu Bertzi concerteazãDucu Bertzi concerteazãDucu Bertzi concerteazãDucu Bertzi concerteazãDucu Bertzi concerteazã
astã-searã la Craiovaastã-searã la Craiovaastã-searã la Craiovaastã-searã la Craiovaastã-searã la Craiova

Îndrãgitul interpret Ducu Bertzi
revine la Craiova într-un concert „fã-
cut cu drag, de dragoste, din dra-
goste”. Prilejuit de sãrbãtoarea Dra-
gobetelui ºi intitulat „DragoBertzi”,
evenimentul are loc astãzi, 20 februa-
rie, de la ora 19.00, pe scena Filar-
monicii „Oltenia”. Concertul este sus-
þinut de Ducu Bertzi & friends: Irina
Furdui (vioarã), Constantin Neculae
(chitarã ºi voce) ºi Tavi Iacob (key-
board). Doar câteva bilete, la preþul
de 30 lei, mai sunt disponibile la
Agenþia Filarmonicii „Oltenia”, des-
chisã astãzi între orele 16.00 ºi 19.00.

„Ce-am fãcut în ultimii 30 de ani?
Am cântat despre dragoste. Despre
dragoste în toate ipostazele ei. Fie-
care vers are taina sa, fiecare melo-
die are povestea ei. E povestea mea ºi a ta, a fiecãruia dintre noi… Cum
aratã dragostea? Ca o primãvarã, mereu plinã de speranþã. E precum
vara, deplinã, dar presãratã cu mici furtuni. Dragostea e melancolicã ºi
meditativã, ca toamna. Dragostea e înfriguratã ºi tristã, în singurãtate,
ca iarna. Precum anotimpurile suntem ºi noi. ªi chiar dacã uneori ne
ascundem trãirile, iubim ºi sperãm pânã la capãt. Asta am fãcut cu sigu-
ranþã în ultimii 30. Am sperat, am visat, am iubit, am cântat”, mãrturi-
seºte Ducu Bertzi.

Martie aduce premiera spectacoluluiMartie aduce premiera spectacoluluiMartie aduce premiera spectacoluluiMartie aduce premiera spectacoluluiMartie aduce premiera spectacolului
„Hansel ºi Gretel”„Hansel ºi Gretel”„Hansel ºi Gretel”„Hansel ºi Gretel”„Hansel ºi Gretel” la T la T la T la T la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Sfârºit de sãptãmânã cu poveºti
la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”. Astãzi, 20 februarie, de la ora
18.00, este programat spectacolul
„Fata babei ºi fata moºneagului”,
dramatizare de Valentin Dobrescu
dupã Ion Creangã, în regia lui Todor
Valov. Scenografia este realizatã de
Stefka Kyuvlieva, iar muzica îi apar-
þine lui Alin Macovei-Moraru. Viaþã
poveºtii dau actorii Iulia Cârstea, Alis
Ianoº, Rodica Prisãcaru, Ionica Do-
brescu, Mugur Prisãcaru, Adriana
Ioncu ºi Daniel Mirea. Ziua de mâi-
ne, 21 februarie, ora 11.00, va sosi
cu „Jocuri magice”, un spectacol
interactiv ce aduce în scenã priete-
nia ºi valorile ei. Le sunt dãruite publicului de actorii Adriana Ioncu, Alla
Cebotari, Emanuel Popescu. Regia ºi ilustraþia muzicalã sunt semnate de
Titus Jukov, iar scenografia este o creaþie Vladimir Cantor. Luna lui Mãr-
þiºor vine cu alte reprezentaþii pe scena Fabricii de poveºti electroColibri,
dar ºi cu o premierã: „Hansel ºi Gretel” – pe 26 martie, ora 18.00,
reluatã a doua zi de la ora 11.00. Înainte de aceasta veþi mai putea vedea
spectacolele „Pinocchio” (5 martie, ora 18.00), „Poveste japonezã” (6
martie, ora 11.00), „Sarea în bucate” (12 martie, ora 18.00), „Frumoa-
sa ºi Bestia” (13 martie, ora 11.00), „Albã ca Zãpada” (19 martie, ora
18.00) ºi „Ursul pãcãlit de vulpe” (20 martie, ora 11.00).

„Brâncuºi –„Brâncuºi –„Brâncuºi –„Brâncuºi –„Brâncuºi –
de la iniþierede la iniþierede la iniþierede la iniþierede la iniþiere
la revelaþie”la revelaþie”la revelaþie”la revelaþie”la revelaþie”

Clusterul Interregional
pentru Industriile Cultura-
le „Tara Litua”, cu spriji-
nul Muzeului Judeþean
„Alexandru ªtefulescu”
Gorj, organizeazã astãzi,
20 februarie, între orele
12.00 ºi 14.00, conferinþa
cu tema „Brâncuºi – de la iniþiere la revelaþie”, în cadrul Muzeului de
Artã din Târgu Jiu. Evenimentul face parte din seria de proiecte dedi-
cate Anului „Constantin Brâncuºi”. Susþin lucrãri acad. Victor Crã-
ciun – preºedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretu-
tindeni, ºi prof. univ. dr. Ion Deaconescu – preºedintele Academiei
Internaþionale „Mihai Eminescu”.

Cu acelaºi prilej are loc lansarea proiectului de program strategic al
Clusterului Interregional pentru Industriile Culturale „Tara Litua”. Acesta
reuneºte ca membri fondatori Academia Internaþionalã „Mihai Emines-
cu”, Centrul International pentru Artã ºi Creaþie „Constantin Brâncuºi”,
Asociaþia „Împreunã pentru Tine” – Filiala Craiova, Societatea Culturalã,
Literarã ºi Folcloricã ,,Dor-Dragoº Vrânceanu”, Asociaþia „Fiii ºi priete-
nii Caracalului” ºi Fundaþia Culturalã „Lumina”.

Ioana Gurgui, între vestiþii rapsozi ai satelor Doljului

În România mai existã încã oameni care cântã aºa cum o fãceau
strãmoºii lor, cu sute de ani în urmã. Ei sunt prea puþin vestiþii rap-
sozi ai satelor, cei care conservã involuntar, prin natura sufletului lor,
muzica tradiþionalã româneascã. Sunt creatori ºi interpreþi cu o viaþã
de cântec ce piere odatã cu ei fãrã grija transmiterii mai departe ori a
pãstrãrii în arhive audio-video. Ioana Gurgui s-a numãrat printre rap-
sozii Doljului, iar amintirea ei a rãmas nu numai în memoria celor
care au cunoscut-o – consãteni ori specialiºti precum etnomuzicolo-
gul Paula Dogãroiu –, ci ºi în înregistrãri din evenimente folclorice la
care a participat, ca Festivalul „Maria Tãnase” ori Festivalul „Rapsozi
olteni”. La centenarul naºterii sale, membri ai comunitãþii locale din
comuna Bârca – locul unde a trãit ºi a cântat –, împreunã cu Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
(CJCPCT) Dolj, au organizat, ieri, un eveniment omagial.

zilor care mai existã azi le doresc
din toatã inima viaþã lungã ºi sãnã-
tate”, a adãugat apreciatul etnomu-
zicolog, ani buni profesor de can-
to popular la ªcoala de Arte „Cor-
netti” din Craiova.

La Festivalul „Rapsozi olteni”
a fãcut sala sã izbucneascã

în râs ºi în aplauze
O videoproiecþie din cadrul Fes-

tivalului „Rapsozi olteni”, la care
Ioana Gurgui a participat în anul
1994, a înfãþiºat-o celor care nu
au cunoscut-o cu glasul sãu, dar
ºi cu umorul sãnãtos pe care l-a
avut. „Câþi ani ai, mumã?”, o în-
treabã la un moment dat pe bãtrâ-
nã prezentatorul spectacolului, ma-
estrul Tudor Gheorghe. „Nu, ºtiu,
cã sunt plecatã demult de-acasã!”,
rãspunde aceasta, fãcând sala sã
izbucneascã în râs ºi în aplauze.
«Îmi spusasã muma mie cã a ple-
cat taicu în rãzbel în 1916 ºi aveam
o juma de an. Acu… fãceþi ºi dum-
neavoastrã socoteala! ªi popa m-a
întrebat ºi tot aºa i-am spus. Zice:

„Pãi… cam 79”. Pãi nu vã gândiþi
cã 79 doar sã-i numeri ºi þi sã urãº-
te, dar sã-i trãieºti, cum i-am trãit
io!», i-a mai spus bãtrâna înainte
de a începe sã cânte.

Prezent la evenimentul omagial
dedicat Ioanei Gurgui a fost, ieri, ºi
nepotul acesteia, Gheorghe Gur-
gui, care a anunþat cu acest prilej
cã doreºte sã doneze unui solist ta-
lentat fluierul ºi cavalul care au apar-
þinut bãtrânei. Primul gând al repre-
zentanþilor CJCPCT Dolj s-a îndrep-
tat cãtre Gheorghe Marius, din co-
muna doljeanã Goicea, tânãrul care

anul trecut reuºea sã obþinã Premiul
al II-lea la secþiunea Soliºti instru-
mentiºti a Festivalului „Maria Tã-
nase” – ediþia a XXIII-a.

Cercul de Picturã „Ghiþã
Mitrãchiþã” ºi bucatele

tradiþionale, între bogãþiile
de astãzi ale comunei Bârca
S-ar putea spune cã Bârca este

ºi astãzi bogatã în activitãþi cultu-
rale ºi mai ales în oameni care pun
suflet în ceea ce fac. A demon-
strat-o încã o datã ºi ieri, când a
transformat centenarul naºterii rap-
sodului popular Ioana Gurgui într-
o adevãratã sãrbãtoare a comunei,
cu tot ce are ea mai de preþ.

Mai întâi, o gastronomie boga-
tã, bucatele diverse datorându-se
ºi convieþuirii pe aceeaºi pamã de
pãmânt a etnicilor bulgari, albanezi,
sârbi, romi ºi turci. În cadrul ex-
poziþiei culinare „Dolju-n bucate”,
gospodãria Dana ºi Gabi Matees-
cu a prezentat o mulþime de pre-
parate tradiþionale, de la sãrmãlu-
þe, fasole bãtutã, cartofi sârbeºti ºi

murãturi la cozonac, mere coapte
ºi pâine-n foi. Mai apoi, Cercul de
Picturã „Ghiþã Mitrãchiþã”, ce
poartã numele vestitului pictor naiv,
ale cãrui lucrãri s-au bucurat de
apreciere la nivel naþional ºi inter-
naþional. Sub coordonarea Marinei
Cârjan ºi Mihaelei Vârtosu, elevii
membri ai Cercului au prezentat,
ieri, pe simezele Galeriei „Croma-
tic” a CJCPCT Dolj o expoziþie cu
numeroase lucrãri de picturã.

La atmosfera sãrbãtorii au con-
tribuit, printr-un moment artistic,
ºi soliºtii de muzicã popularã Ma-
ria Gavrilescu din Bârca, Letiþia
Lungu, Andrei Manea ºi instrumen-
tistul Dani Segãrceanu (acordeon)
din Giurgiþa.
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DISPOZIÞIA NR.1834
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/
2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-

iova în ºedinþã ordinarã în data de 25.02.2016, ora 10,00 în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii perso-
nali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului gene-
ral consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli la Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli la S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind avizarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli la S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale
ºi Creºe din municipiul Craiova, pe anul 2016.

10.Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova sã voteze ordinea de zi în Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã „Olte-
nia” S.A., din data de 26.02.2016.

11. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova sã voteze ordinea de zi în Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã
„Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016.

12.Proiect de hotãrâre privind modificarea, prin completare, a Ho-
tãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoa-
re la aprobarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2016.

13.Proiect de hotãrâre privind aprobarea procedurilor de acordare
a facilitãþilor fiscale prevãzute de Hotãrârea Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova nr.395/2015 privind aprobarea impozitelor ºi taxelor
locale pentru anul 2016.

14.Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-
tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoa-
nele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din munici-
piul Craiova, pentru luna martie 2016.

15.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modalitãþii de identificare
a beneficiarilor de stimulent educaþional pentru copiii proveniþi din
familii defavorizate, precum ºi a modalitãþii de soluþionare a situaþiilor
identificate.

16.Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a
unor locuinþe situate în municipiul Craiova.

17.Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea or-
dinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartiza-
rea locuinþelor destinate închirierii persoanelor ºi/sau familiilor eva-

cuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþe retrocedate în naturã
foºtilor proprietari, în anul 2016.

18.Proiect de hotãrâre privind aprobarea ordinii în repartizarea lo-
cuinþelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rãmâne vacante în
anul 2016.

19.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii,
construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

20.Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere
în participaþiune ºi constituire superficie, încheiat între Clubul Spor-
tiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul
Sportiv Olimpic Poiana Braºov ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj.

21.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea retragerii concesiunii având
ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lãpuº Argeº.

22.Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în ve-
derea închirierii, a unor spaþii aparþinând domeniului public al munici-
piului Craiova, ºi aflate în administrarea Liceului „Traian Vuia” Craio-
va, situate în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.1A.

23.Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie, în vede-
rea închirierii, a unor terenuri situate în pieþele municipiului Craiova.

24.Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesi-
une nr.38101/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova ºi Florea Ligia, medic titular al CMI dr.Florea Ligia.

25.Proiect de hotãrâre privind dezmembrarea terenului care aparþi-
ne domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Negoiu, nr.1A.

26.Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a unor terenuri aparþinând domeniu-
lui public al municipiului Craiova.

27.Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în mu-
nicipiul Craiova, pe care sunt amplasate staþii automate de monitori-
zare a calitãþii aerului ºi un panou informare date monitorizare a calitã-
þii aerului.

28.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind
închirierea spaþiilor cu altã destinaþie aparþinând domeniului privat al
municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomã de Adminis-
trare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

29.Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei con-
tractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcþii
provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri
servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

30.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folo-
sinþã gratuitã, cãtre S.C. Compania de Apã “Oltenia” S.A. a unor
terenuri care aparþin municipiului Craiova.

31.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.

32.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

33.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare
ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare ºi
consolidare Corp Central Colegiul Naþional Carol I ºi Opera Românã
Craiova-Faza D.A.L.I.”

34.Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor unitare privind
defãºurarea serviciului de iluminat public în municipiul Craiova.

35.Proiect de hotãrâre privind atribuirea de denumiri unor strãzi din
municipiul Craiova.

36. Întrebãri ºi interpelãri.
                                                     Emisã azi 19.02.2016
               PRIMAR,                       PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 25.02.2016, ora 14,00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale,

finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2016.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile

primite de Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2016.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului  Dolj pe anul 2015 ºi execuþiei

bugetului instituþiilor publice subordonate ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe anul 2015.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional la Protocolul de cooperare între Consiliul Judeþean Dolj ºi

Mitropolia Olteniei  - Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”Catedrala Ortodoxã – Sfântul Ioan Botezã-
torul” – Craioviþa Nouã, Craiova, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2016 ºi rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, unitate parþial finanþatã pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cotei ce revine Muzeului de Artã în urma închirierii spaþiilor date în
administrare.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul de Artã
Craiova ºi aprobarea organigramei, a componenþei numerice ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciu-
lui Privat pentru Situaþii de Urgenþã al Muzeului de Artã Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei
Craiova ºi aprobarea organigramei, a componenþei numerice ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciu-
lui Privat pentru Situaþii de Urgenþã al Muzeului Olteniei Craiova.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
10. Proiect de hotãrâre privind  aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi

Aristia Aman”.
11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru luarea

unor mãsuri.
12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A.

pentru a vota bugetul de venituri ºi cheltuieli al societãþii pentru anul 2016 ºi modificarea art.5, alin (2) din actul consti-
tutiv al societãþii.

13. Proiect de hotãrâre privind vânzarea clãdirii ºi terenului aferent din Craiova, str. Voinicului nr.49, jud. Dolj
deþinute în proprietate indivizã de cãtre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi Fundaþia
Copiii Lumii Bal Jagat Children’s World.

14. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã Sindicatului Naþional din Centrele de Transfuzie Sanguinã
a unui spaþiu situat în incinta Policlinicii Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judeþean Dolj ºi Vigaru
Maria ºi modificarea titularului contractului.

16. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Colegiului Medicilor ºi Spitalului Clinic Municipal Filantropia a
terenurilor aferente clãdirilor aflate în administrarea acestora ºi modificarea suprafeþei de teren datã în administrarea
DGASPC Dolj.

17. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului public al Judeþului Dolj cu investiþia realizatã în cadrul proiec-
tului ”Centru de coordonare ºi conducere a intervenþiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalierã.”

18. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia Dolj a inves-
tiþiei  ”Centru de coordonare ºi conducere a intervenþiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalierã.”

19. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeþului Dolj.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de

investiþii: ”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Argetoaia”.
21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de

investiþii: ”Modernizare DJ 643A, Limita jud. Olt – Picãturile – Murgaºi– Veleºti”.
22. Proiect de hotãrâre privind asocierea Consiliului Judeþean Dolj, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-

tecþia Copilului Dolj cu Prefectura Districtului Vratsa – Bulgaria ºi Spitalul pentru Tratament Continuu în Medicina
Internã din Mezdra – Bulgaria pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului INTERREG V A România –
Bulgaria 2014 – 2020.

23. Diverse – interpelãri.

 ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,
Secretariat.

NR. 90                                                     Emisã astãzi,19.02.2016

                                 Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                         SECRETAR,

          ION PRIOTEASA                         GHEORGHE BARBÃRASÃ

Anunþul tãu!
Comuna Drãgoteºti solicitã Aviz de Gospo-

dãrire a Apelor privind investiþia: „Extindere reþea
publicã de apã uzatã în comuna Drãgoteºti, jude-
þul Dolj” la Administraþia Bazinalã  Jiu. Persoanele
interesate se pot adresa la sediu primãriei Drãgo-
teºti, judeþul Dolj sau la telefon: 0251/ 456.355.

Comuna Drãgoteºti solicitã: Aviz de Gos-
podãrire a Apelor privind investiþia: ”Extindere
reþea publicã de apã în comuna Drãgoteºti, jude-
þul Dolj la Administraþia Bazinalã Jiu. Persoanele
interesate se pot adresa la sediu primãriei Drã-
goteºti, judeþul Dolj sau la telefon: 0251/ 456.355.

S.C. OGIMEX SRL, cu sediul în Craiova, Bu-
levardul Decebal. Nr. 81, având CUI: RO 6489349,
Reg. Com: J16/ 3205/1994, intenþioneazã sã depu-
nã documentaþiile pentru obþinere aviz de gospo-
dãrire a apelor la folosinþa- Restaurant Prestige,
Bulevardul Decebal, nr. 77A, pentru realizarea re-
þelei de alimentare cu apã din sursa proprie.

S.C. CASPICA STAR SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind activitatea „STAÞIE
MIXTÃ DISTRIBUÞIE CARBURANÞI„ ce se desfã-
ºoarã în sat Carpen (comuna Carpen) str. Craio-
vei, nr. 1, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la data de 5.03.2016.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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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STAÞIUNEA DE CERCETARE
– DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC- CRAIOVA, ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, cod fis-
cal RO 3078896, oferã spre
vânzare din producþie pro-
prie urmãtoarele:
 1. SÃMÂNÞÃ PORUMB

Soiul –F 376- Olt- Rapsodia
2. SÃMÂNÞÃ FLOAREA

SOARELUI – Performer
3. ORZOAICÃ PRIMÃVA-

RÃ- Daciana C1
4. OVÃZ- Mureºana C1.
5. MAZÃRE – Consum.
Relaþii suplimentare la te-

lefon / fax: 0251/ 468.159;
mobil: 0785/ 292.188.

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.

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.
Telefon: 0766/632.388.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþare anga-
jeazã persoanl frizerie- coafu-
rã, manichiurã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon: 0764/125.224.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Te-
lefon: 0251/446.535; 0760/
071.644.
Doamnã serioasã bonã numai
pentru copii rog seriozitate.
Telefon: 0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucureºti
(zona Dristor). Telefon: 0724/
167.883.
Vând garsonierã Bucureºti,
ªoseaua Panduri (vis-a -vis
de Spitalul Clinic Panduri) Te-
lefon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament 2 camere,
central, etaj 1. Telefon: 0758/
883.182
Vând apartament 2 camere -
parter Nicolae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon: 0744/
581.777.
Vând apartament 2 camere în
Sinaia. Telefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/
10 - Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + dependin-
þe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 250 mp ºi curte 500
mp renovatã, în localitatea
Segarcea. Telefon: 0764/
366.984.
VÂND casã, cartier Roma-
neºti, str. Bucura, nr. 86A. Te-
lefon: 0761/449.236.
Proprietar vând casã nouã
Bordei + 700 m.p. curte, vie
+ pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþã. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + dife-
renþa. Telefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
7000 mp, Bodãeºti (Melineºti)
deschidere 270 m. Telefon:
0770/842.054.

Vând teren agricol 2,65 ha pe
raza comunei Mârºani, ca-
dastru, taxe la zi, preþ 3000
euro/ha. Telefon: 0766/
694.623
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp Craio-
va- Cartier ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri locuri casã la
ªoseaua Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Tele-
fon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu- Centrul Istoric.
Telefon: 0744/ 581.777.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 20 februarie 2016

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

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

INSPECTORATUL ªCOLAR JUDEÞEAN DOLJ, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 6, judeþul Dolj, organizeazã, con-
form HG 286/23.03.2011, concurs pentru ocuparea funcþiei contractual
vacante, de:

 -consilier, studii superioare, grad profesional II: 1 post
Concursul se va desfãºura astfel:
- Proba scrisã în data de 17 martie 2016, ora 10,00
- Proba interviu în data de 23 martie 2016, ora 12,00
Pentru participarea la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:
- studii superioare economice de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitate necesarã exercitãrii funcþiei : minim un an
- cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office,

Internet Explorer
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen

de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, str. Ion
Maiorescu, nr.6, Craiova.

Relaþii suplimentare la sediul: Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, per-
soanã de contact Stãncescu Nela Ramona, telefon: 0351407395 sau
0351407397.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan gri metalizat, GPL,
an fabricaþie  2005, perfectã sta-
re. Telefon: 0723/984309.
Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km -
proprietar, înmatriculat, 1850
Euro negociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. Detalii la te-
lefon: 0768/954.944.
RENAULT Fluence, noiem-
brie 2010, 60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic proprietar, 6.800
Euro, echipare full-option.
Telefon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar- de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
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 þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/ 943.220.

Vând sãpun de casã 4 lei/kg,
televizor color cu telecoman-
dã - 80 lei, drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezervã nou -
220 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 telefoane mobile, 1 ta-
bletã, 1 mobil noi. Preþ 200 lei.
Telefon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut Ileana,
maºinã Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hainã
de piele de cãprioarã nouã
lungã. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda sigi-
lat, piei bovinã ºi oaie vopsi-
te. Telefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. 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 jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistre alumi-
niu  20 litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiuni-
le 1x0,50 m, butelii aragaz vo-
iaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/233.140.

Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã elec-
tricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trep-
te ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobilat
Valea Roºie. Telefon: 0351/
433.875.
Închiriez camerã cãmin mobi-
latã (lângã Confecþii). Telefon:
0767/305.817.

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã Craiova caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie, cãsã-
torie. Telefon: 0763/722.683.

Pensionar scund 67/1,60
doresc pensionarã de la þarã
pt. convieþuire tot restul vie-
þii. Constantin C.tin Lucian –
Dãnciuleºti – Gorj. Agenþia
Petrãchei.
Caut doamnã serioasã  vâr-
sta 45-55 ani pentru prietenie
- cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411.

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

Acordãm credite atât pensi-
onari cât ºi salariaþi în regim
de urgenþã. Telefon: 0768/
885.255.

PIERDERI
Pierdut certificate fiscale I.I.
TRANDAFIR NATALIA perioa-
da 2009-2015. Gãsitorului re-
compensã. Telefon: 0740/
756.128.
I.I. STÃNCIOIU GEORGE
declar pierdut certificate
constatatoate .
S.C. AGROSERVICE BISTREÞ
SA anunþã pierderea certificatu-
lui constatator nr. 43696/
06.08.2004, emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
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Rezultate consemnate joi
Tottenham – Fiorentina 1-1
(Bernardeschi 59 / Chadli 37 p.; Ciprian Tãtãruºanu a

fost integralist la gazde)

Dortmund – Porto 2-0
(Piszczek 6, Reus 71)

Anderlecht – Olympiakos 1-0
(Mbodji 67)

Midtjylland – Manchester Utd 2-1
(Sisto 44, Onuachu 77 / Depay 37)

Sevilla – Molde 3-0
(Llorente 35, 49, Gameiro 72)

Villarreal – Napoli 1-0

(Denis Suarez 82; Vlad Chiricheº a bifat toate minutele la
oaspeþi)

St. Etienne – Basel 3-2
(Bayal Sall 9, Monnet-Paquet 39, Bahebeck 77 / W. Sa-

muel 44, Janko 56 pen.)

FC Sion – Braga 1-2
(Konate 53 / Stojiljkovic 13, Rafa Silva 61)

Valencia – Rapid Viena 6-0
(Santi Mina 4, 25, Parejo 10, Negredo 29, Andre Gomes

35, Rodrigo 89)

Augsburg – Liverpool 0-0

Sparta Praga – FK Krasnodar 1-0
(Julis 64)

Galatasaray – Lazio 1-1
(Sanoglu 12 / Milinkovic-Savic 21; la oaspeþi, ªtefan Radu

a jucat tot meciul)

ªahtior Doneþk – Schalke 0-0

Marseille – Bilbao 0-1
(Aduriz 54)

Sporting Lisabona – Leverkusen 0-1
(Bellarabi 26)

Partida Fenerbahce – Lokomotiv Moscova
s-a jucat marþi ºi s-a încheiat cu scorul de 2-0
în favoarea gazdelor (Souza 18, 72).

Manºa secundã e programatã joia
viitoare.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

12:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
CSM Ploieºti – SCM Craiova / 15:15 –
HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM Bucu-
reºti – Chambery / 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: CSMS Iaºi – ACS Poli Timiºoara,
Dinamo – Concordia Chiajna.

DIGI SPORT 2

17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Las Palmas – Barcelona, Espanyol – Depor-
tivo / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: In-
ter – Sampdoria / 2:15 – FOTBAL Argenti-
na – Primera Division: Boca Juniors – Ne-
well’s Old Boys.

DIGI SPORT 3

12:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM
Bucureºti – CSM Târgoviºte / 14:30 – VO-
LEI (M) – Divizia A1: Tricolorul Ploieºti –
Municipal Zalãu / 17:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Dubai, în Emiratele Arabe
Unite: finala / 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Verona – Chievo / 21:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Troyes /
23:05 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta
Vigo – Eibar.

DIGI SPORT 4

16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Rostov Don – Fleury Loiret / 18:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Reims
/ 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Larvik – Ferencvaros.

DOLCE SPORT 1

15:15 – HANDBAL (M) – Cupa EHF:
CSM Bucureºti – Chambery / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – ACS Poli
Timiºoara, Dinamo – Concordia Chiajna /
23:05 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta
Vigo – Eibar.

DOLCE SPORT 2

17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Las Palmas – Barcelona, Espanyol – Depor-
tivo / 23:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Rio de Janeiro, în Brazilia: semifinale.

DOLCE SPORT 3

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Hertha – Wolfsburg / 18:30 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Kielce – Rhein
Neckar / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Betis – Gijon.

DOLCE SPORT 4

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Monchengladbach – Mainz.

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1

9:30, 10:45 – SANIE – Cupa Mondialã, la
Winterberg, în Germania / 11:30 – SCHI AL-
PIN – CM, la La Thuile, în Italia / 13:15 –
SCHI FOND – CM, la Lahti, în Finlanda / 16:00
– COMBINATA NORDICÃ – CM, la Lahti /
17:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM,
la Lahti / 21:00 – SNOOKER – Openul Þãrii
Galilor, la Cardiff, în Regatul Unit: semifinale.

EUROSPORT 2

12:15 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Lahti, în Finlanda / 13:15 –
SCHI ALPIN – CM, la Chamonix, în Franþa
/ 16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Bayern Munchen – Darmstadt.

TVR 2

11:00 – ATLETISM – Campionatul Naþi-
onal, la Bucureºti / 18:50 – BASCHET (F) –
Preliminarii CE 2017: România – Turcia; se
joacã la Cluj.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo –
Concordia Chiajna.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –
ACS Poli Timiºoara.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HC Vaslui – CSM Ploieºti / 14:00 –
HANDBAL (M) – Cupa EHF: Dinamo –
Magdeburg / 16:15 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Midtjylland – CSM Bu-
cureºti / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: Petrolul – Viitorul, CFR Cluj – ASA Tg.
Mureº.

DIGI SPORT 2

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Rayo Vallecano – Sevilla / 15:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Marseille – St. Etien-
ne / 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Malaga – Real Madrid, Bilbao
– Sociedad, Atletico Madrid – Villarreal /
0:15, 2:30 – FOTBAL Argentina – Prime-
ra Division: Independiente – Racing Club,
Rosario Central – River Plate.

DIGI SPORT 3

13:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM
U Craiova – CS Unirea Dej / 16:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Atalanta – Fiorentina
/ 18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Barcelona – Pick Szeged / 19:45 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: HC Var-
dar – Buducnost / 21:45 – FOTBAL Italia
– Serie A: Roma – Palermo.

DIGI SPORT 4

17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-
nalã: SCM U Craiova – U-BT Cluj / 19:00
– FOTBAL Italia – Serie A: Frosinone –
Lazio / 21:00 – CURSE DE TURISME –
Nascar Daytona International Speedway.

DOLCE SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo
Vallecano – Sevilla / 16:15 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: Midtjylland – CSM Bu-
cureºti / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Petrolul – Viitorul, CFR Cluj – ASA Tg. Mureº.

DOLCE SPORT 2

14:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Di-
namo – Magdeburg / 17:00, 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Malaga – Real Madrid,
Bilbao – Sociedad / 22:30 – BASCHET NBA:
Oklahoma Thunder – Cleveland Cavaliers.

DOLCE SPORT 3

19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Granada – Valencia, Atletico Madrid – Vil-
larreal.

DOLCE SPORT 4

18:00 – FOTBAL Croaþia – 1. HNL: Di-
namo Zagreb – Rijeka / 22:30 – TENIS (M)
– Turneul de la Rio de Janeiro, în Brazilia:
finala.

SPORT.RO

18:00 – FOTBAL ANGLIA – Cupa: Chel-
sea – Manchester City.

EUROSPORT 1

9:00 – CÃLÃRIE – Mastersul Hong-
Kong / 11:00 – COMBINATA NORDICÃ –
Cupa Mondialã, la Lahti, în Finlanda / 12:00
– SCHI FOND – CM, la Lahti / 14:30 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Lahti /
15:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM,
la Lahti / 17:45 – ATLETISM – Sesiune la
Clermont-Ferrand, în Franþa / 21:00 – SNO-
OKER – Openul Þãrii Galilor, la Cardiff, în
Regatul Unit: finala.

EUROSPORT 2

9:45 – SCHI FOND – Cupa Mondialã, la
Lahti, în Finlanda / 12:00 – SCHI ALPIN –
CM, la La Thuile, în Italia / 13:30 – SANIE –
CM, la Winterberg, în Germania / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Leverkusen – Dortmund, Schalke – Stuttgart.

TVR 2

11:00 – ATLETISM – Campionatul Naþi-
onal, la Bucureºti.

LOOK TV

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Oostende – Genk / 20:30 – FOTBAL – Liga
I: CFR Cluj – ASA Tg. Mureº.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
Viitorul.

LIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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Alb-albaºtrii îºi încep astãzi aven-
tura în minicampionatul echipelor din
Top 6, pe care vor sã-l termine în ca-
reul fruntaº, aºa încât sã joace mai
multe meciuri acasã în prima fazã a
play-off-ului. Oponenta din Cluj este

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-A (prima din sezonul regulat F2)

Dupã o sãptãmânã ºi jumãtate,

O nouã vizitã a ClujuluiO nouã vizitã a ClujuluiO nouã vizitã a ClujuluiO nouã vizitã a ClujuluiO nouã vizitã a Clujului
SCM U se va ciocni cu U-BT, duminicã, de la ora 17:00, în direct la Digi Sport 4

Grupa 1-6
Celelalte partide: CSU Atlassib Sibiu – CSM CSU Oradea, Steaua

CSM Eximbank – BC Mureº Tg. Mureº (ambele luni).
1. Oradea 17/5 39
2. U-BT Cluj 15/7 37
3. Steaua 15/7 37
4. BC Mureº 14/8 36
5. CRAIOVA 14/8 36
6. Sibiu 13/9 35

Grupa 7-12
CS Gaz Metan Mediaº – CS Dinamo Bucureºti, BCMU Piteºti – CS

Energia Tg. Jiu, CS Phoenix Galaþi – BC SCM Timiºoara (toate astãzi).
1. Dinamo 11/11 33
2. Tg. Jiu 10/12 32
3. Galaþi 8/14 30
4. Timiºoara 5/17 27
5. Piteºti 8/14 27
6. Mediaº 2/20 24
BCMU Piteºti a început campionatul cu o penalizare de trei puncte.

- Grupele 1-6 ºi 7-12 resprezintã împãrþirea în douã a clasamentului
dupã sezonul regulat F1

- În aceste grupe, echipele au intrat cu punctele acumulate în prima
parte a campionatului ºi se vor mai disputa alte 10 meciuri, dupã siste-
mul 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
împerechea 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.

ºi cea din urmã formaþie care a vizitat
Bãnia, în prima parte a campionatului.
Se întâmpla în 10 februarie, când bãie-
þii lui Oliver Popovic s-au impus cu
91-81, graþie unui al doilea sfert exce-
lent (19-10). Craiova a “închis” apoi

cu o altã victorie ºi mai impozantã, fie
ºi prin proporþiile scorului, 90-62 la
Galaþi, timp în care U-BT trecea la Cluj
de BC Mureº, 80-72.

Într-o conferinþã de presã susþinu-
tã joi, la Polivalentã, cãpitanul Cãtãlin
Burlacu (foto, la minge) a declarat:
“Avem ºansa de a acumula victorii
importante ºi de a urca în clasament.
Vor urma meciuri de foc cu primele
cinci echipe din campionat. Suntem
într-o formã bunã, echipa merge într-
o direcþie bunã, mentalitatea este pro-
fesionistã, iar starea este pozitivã.
Aºtept sã vinã cât mai mulþi oameni la
salã ºi mã bucur cã interesul pentru
baschet este tot mai mare.”

La rându-i, recenta achiziþie Florin
Popa, venit de la codaºa din Mediaº,
a spus: „Am venit la o echipã de top
ºi sper sã joc cât mai bine ºi sã ajut
mult echipa. Sunt convins cã nu voi
dezamãgi ºi echipa va obþine multe
victorii.”

Dupã jocul cu U-BT, craiovenii vor
evolua în urmãtoarele douã etape în
deplasare, cu Oradea ºi Steaua.

Universitatea va încerca, mâine, sã spele
impresia modestã lãsatã, miercuri, la Galaþi, acolo
unde a suferit întâia înfrângere stagionalã, 1-3 în
manºa tur a sferturilor Cupei României. Deºi
adversara din Dej ocupã doar un loc în a doua
jumãtate a clasamentului, tehnicianul Dan Pascu
vede disputa drept una dificilã, în contextul în care
ardelenii au cedat greu, în Cupã, 2-3 la Zalãu. „Dejul
este o echipã care luptã pânã la capãt, nu cedeazã
niciodatã, o echipã imprevizibilã, care se dãruieºte
în teren ºi ne-a pus probleme în sezoanele trecute la
Craiova. În Cupã, Dejul a pierdut foarte greu la
Zalãu, scor 3-2, iar acest lucru ne pune în gardã ºi
vom trata partida cu maximã seriozitate. Urmeazã o
perioadã în care vom evolua din trei în trei zile. Suntem
obiºnuiþi cu acest stil ºi încercãm sã scoatem maximum
din fiecare joc.”

În tur, Craiova câºtigat cu 3-1. Urmãtorul joc pentru
SCM U va fi returul sfertului de Cupã cu Arcada,
programat miercuri.

Fetele, mari favorite la obþinerea
primei victorii din retur

Dupã un program infernal, cu meciuri numai cu
echipe din prima parte a clasamentului (5 înfrângeri la

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 17-A

Oamenii lui Pascu, gata sã treacã peste “accidentul” de la Galaþi
SCM U Craiova – CS Unirea Dej, duminicã, ora 13:45, Digi Sport 3

Masculin
Se mai joacã: VCM PLS Piatra Neamþ – AS Volei Club Caransebeº, CS

Dinamo Bucureºti – CS Arcada Galaþi, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS “U”
Cluj, LMV Tricolorul Ploieºti – ACS Municipal Zalãu (toate astãzi). CSM
Bucureºti va câºtiga la “masa verde” (3-0) partida cu Tomis Constanþa, deoa-
rece 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

Feminin
SCM U CRAIOVA – CS Rapid Bucureºti (astãzi, 18:00, Polivalentã), CS

ªtiinþa Bacãu – CS “U” Cluj, CSM Bucureºti – CSM Târgoviºte, CSU Medici-
na Tg. Mureº – CS Alba Blaj, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS Dinamo Bucu-
reºti, CSM Lugoj – ACS Penicilina Iaºi (tot azi).

1. Alba Blaj 47 7. Lugoj 17
2. CSM Buc. 42 8. Piatra N. 17
3. Târgoviºte 42 9. Iaºi 14
4. Dinamo 36 10. “U” Cluj 9
5. Bacãu 28 11. CRAIOVA 9
6. Tg. Mureº 27 12. Rapid 0

rând, cu numai un set cucerit), voleibalistele din Bãnie
primesc vizita “lanternei” Rapid, formaþie care n-a
acumulat vreun punct pânã acum.

“Rapid Bucureºti este o echipã care nu a acumulat
nici un punct, iar obiectivul nostru este sã obþinem
cele trei puncte. Dupã acest joc va trebui sã evoluãm
cu mai mult pragmatism ºi sã scoatem maximum din
fiecare joc. Pentru a ajunge pe locul 9, pentru a avea
un final de sezon mai facil, va trebui sã câºtigãm patru
din ultimele cinci meciuri. Este destul de greu, ºtiu
acest lucru, dar sper sã obþinem cât mai multe punc-
te”, a spus antrenorul Alexandru Cosma.

În toamnã, SCM U s-a impus la pas, cu 3-0.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A

Alb-albastrele trag pentru puncte în Prahova
CSM Ploieºti – SCM Craiova, sâmbãtã, ora 12:00, Digi Sport 1

Singura dintre echipele craio-
vene de salã, din elitã, care nu
evolueazã în acest weekend aca-
sã este cea de handbal fete, care
va înfrunta pe vecina de clasa-
ment, CSM Ploieºti.

În “directul” din toamnã, cra-
iovencele se impuneau la o dife-
renþã minimã, 27-26 (13-11). Tot
o victorie la limitã, de asemenea
în Bãnie, au obþinut jucãtoarele Simonei Gogîrlã ºi run-
da trecutã, 30-29 cu U Alexandrion Cluj. În schimb,
Ploieºtiul încheia destul de ºifonatã o încleºtare la

1. CSM Buc. 57 8. Zalãu 26
2. Baia Mare* 57 9. Vâlcea* 24
3. Braºov 38 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 în plus.

Roman, 24-31.
Restul partidelor: CSM

Unirea Slobozia – HCM
Roman, U Alexandrion
Cluj – CS Rapid USL Me-
trou Bucureºti, HC Alba
Sebeº – HC Dunãrea Brãi-
la (de asemenea astãzi), CS
Mãgura Cisnãdie – HC
Zalãu (mâine), CSM Bucu-

reºti – ASC Corona Braºov (miercuri). HCM Baia
Mare – HCM Râmnicu Vâlcea a avut loc marþi, vic-
toria revenindu-le gazdelor, scor 29-24.
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1. Astra 24 13 8 3 40-28 47
2. Dinamo 24 12 8 4 31-23 44
3. Viitorul 24 12 7 5 46-26 43
4. Steaua 24 12 7 5 33-21 43
5. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
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 24 6 8 10 30-33 26
10. CFR Cluj 24 7 10 7 29-25 25
11. ACS Poli 24 4 10 11 22-34 22
12. Voluntari 24 3 9 12 23-40 18
13. Concordia 24 3 8 13 21-40 17
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

sportsportsportsportsport

Liga I – Etapa a XXV-a
Meciul FC Botoºani s-a jucat asearã
CSMS Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – Chiajna, sâmbãtã, ora 20.30
Petrolul – Viitorul, duminicã, ora 18
CFR Cluj – ASA, duminicã, ora 20.30
Pandurii – „U” Craiova, luni, ora 18
FC Voluntari – Steaua, luni, ora 20.30

Tehnicianul echipei Pandurii Târ-
gu Jiu, Edward Iordãnescu, a avut
un discurs flatant la adresa Univer-
sitãþii Craiova, înaintea meciului di-
rect, programat luni, de la ora 18,
la Severin. Edy considerã cã rezul-
tatele ªtiinþei au fost sub potenþialul
lotului. “Mã aºtept la un meci mai
greu decât cel de la ASA. Craiova
are multã calitate individualã, are
jucãtori care pot face diferenþa, cu
tehnicã în regim de vitezã, care pot
crea ocazii ºi le pot finaliza, specu-
leazã bine spaþiile, dezvoltã bine pe
tranziþia pozitivã. Trebuie sã fim
atenþi, sã nu ne pierdem concentra-
rea, sã nu ne dezechilibrãm. Întâl-
nim un adversar cu multã calitate
care a subperformat. Lotul avut la
dispoziþie putea fãrã probleme sã
emitã pretenþii la play-off, acum mai
au ºanse extrem de mici. Situaþia
care este ºi acolo nu este uºoarã ºi

Stoperul Craiovei, Stephane
Acka, a declarat cã ºi-ar dori cât
mai curând sã plece într-un cam-
pionat mai puternic, deoarece nu
crede cã de la Craiova poate prin-
de naþionala Coastei de Fildeº: “Eu
nu-mi doresc sã primesc cetãþe-
nia românã ºi nici sã joc pentru
naþionala României, fiindcã visul
meu este sã evoluez pentru naþio-
nala Coastei de Fildeº. Din Româ-
nia însã va fi greu sã fiu convo-
cat, aºa cã mi-aº dori sã plec într-
un campionat mai puternic. Nu
ºtiu dacã voi putea sã plec foarte
curând, fiindcã mai am contract”.

Despre aportul sãu la Craiova
ºi meciul cu Pandurii, Acka a de-
clarat: “Eu nu cred cã am ratat
play-off-ul fiindcã am lipsit eu, fi-
ind accidentat. Sincer simþeam cã
pot sã intru în ultimele douã parti-
de din decembrie, dar staff-ul teh-
nic ºi medical au decis sã nu for-
þez. Acum consider cã au fãcut
bine, pentru cã sunt sutã la sutã

Daniel Mogoºanu a prefaþat ºi el într-o conferinþã
de presã meciul de luni, de la Severin, cu Pandurii,
apreciind cã formaþia gazdã este una omogenã, dar
Craiova va încerca sã prindã play-off-ul deºi ºansele
sunt mai degrabã de domeniul miracolului. „Vom lupta
pentru cele trei puncte la Severin. Pandurii ºi-au atins
obiectivul, în schimb noi suntem departe de play-off,
suntem la mâna rezultatelor. Dacã învingem, iar cele-
lalte echipe care se bat la play-off pierd, atunci pãs-
trãm pânã în ultima etapã speranþe de accedere în play-
off. ªansele sunt mici, dar în fotbal orice este posibil.
Importante pentru mine sunt rezultatul ºi jocul echipei
în partida de la Severin. Ne dorim sã obþinem cât mai
multe puncte, iar acum toþi suntem focusaþi pe meciul
cu Pandurii. Am studiat adversarul, cum sunt convins
cã ºi ei au informaþii despre noi. Pandurii au un lot
omogen, bun valoric, cu multe automatisme, formea-
zã o echipã bunã, pe care o respectãm. Absenþa lui
Hora, golgheterul la zi al campionatului, reprezintã un
avantaj, dar Pandurii au un lot suficient de echilibrat,

Acka: “Sper sã mã transfer într-un campionat puternic”

apt. Oricum, Universitatea nu stã
într-un singur jucãtor, nu stã în
Acka. Acum, mã simt excelent în
centrul defensivei cu Valentin
Iliev, este un jucãtor cu multã ex-
perienþã, care a evoluat pentru

cluburi puternice, în competiþii
europene, dar ºi pentru echipa
naþionalã. Pandurii formeazã o
echipã bunã, care evolueazã de
mult timp împreunã, dar nu ne e
fricã de nimeni de la ei”.

Mogoºanu: “Suntem departe de play-off,
dar luptãm pentru puncte”

astfel încât au înlocuitor. Lui Edi Iordãnescu îi mulþu-
mesc pentru cuvintele frumoase, dar nu ne þin de cald,
important este sã ne prezentãm într-o formã bunã la
ora jocului. Sã gãsim un echilibru perfect între atac ºi
apãrare“ a spus Mogoºanu.

Despre situaþia lotului înainte de meci, tehnicianul
Universitãþii a spus: „În afara celor doi suspendaþi –
Madson ºi Bancu – nu avem probleme de efectiv. Voi
mai purta o discuþie cu staff-ul medical legatã de si-
tuaþia lui Popov, sã vedem dacã poate face parte din
lot pentru aceastã deplasare. O parte din juniorii clu-
bului s-au antrenat în aceastã sãptãmânã cu noi, iar
duminicã voi decide care dintre ei vor face deplasarea
pentru meciul de la Severin“.

Mogoºanu nu ºi-ar dori ca jucãtori ai Craiovei sã
fie convocaþi la echipa naþionalã pentru Euro 2016,
deoarece play-out-ul se terminã dupã reunirea lotului
naþional: “Avem un lot destul de restrâns numeric ºi
dacã mai pleacã ºi Mateiu, Ivan ºi Vãtãjelu atunci va
sãlbi mult forþa echipei”.

Antrenorul celor de la Pandurii considerã
cã Universitatea are un lot cu care ar fi meritat

sã prindã play-off-ul
sigur toate astea ºi-au pus ampren-
ta pe evoluþia lor. Au avut antrenori
de calitate, experimentaþi, aºa cã
problema nu a fost a staff-ului teh-
nic, ci altele. Vor veni motivaþi, nu
mai au nimic de pierdut. Probabil
au ambiþia ºi orgoliul de a arãta cã
puteau fi ºi ei în play-off, dar ºi prin
prisma ambiþiilor zonale. CSU vine
dupã o victorie, mai ales maniera în
care a fost obþinutã impresioneazã,
în 10 oameni au avut controlul total
al meciului, fizic, tactic, au avut
marile ocazii. A fost o singurã echi-
pã pe teren, nu critic echipa din Plo-
ieºti, spun ce am vãzut. Craiova a
fost determinatã, bine pregãtitã fizic,
a ºi marcat în inferioritate numeri-
cã. M-au impresionat prin agresivi-
tatea pozitivã, nu mã aºteptam, cre-
deam cã sunt resemnaþi dupã pro-
blemele pe care le-au avut, dar din
contrã, au arãtat mare determinare.

Ei au nevoie sã câºtige ambele me-
ciuri, iar Târgu Mureº ºi Iaºi sã piar-
dã, ceea ce nu cred cã se va întâm-
pla”, a declarat Edi Iordãnescu.

Edy e convins cã Universitatea
va avea mai mulþi susþinãtori

Fiul selecþionerului României
este convins cã Universitatea va fi
echipa cu mai mulþi suporteri în
meciul de la Severin: “Ne-am obiº-
nuit sã nu jucãm în faþa propriilor
suporteri, iar de data aceasta mã
aºtept chiar sã fie mai mulþi de par-
tea Craiovei, ne-am împãcat deja
cu situaþia aceasta, nu avem ce
face. Este frustrant acest lucru, dar
e dreptul fiecãruia sã þinã cu cine
vrea, Craiova este o echipã iubitã
ºi respectatã ºi nu putem schimba
acest lucru, ni s-a întâmplat acest
lucru ºi cu Steaua ºi Dinamo”, a

precizat Edi Iordãnescu.
Tehnicianul celor de la Pandurii

a subiniat performanþa echipei sale
în acest sezon, gorjenii având asi-
guratã calificarea în play-off: “Sun-
tem în primele ºase echipe ale Ro-
mâniei ºi vom juca împotriva celor
mai buni jucãtori, în elita fotbalului
românesc. Prezenþa în play-off ne
asigurã un plus de confort ºi încre-
dere, dar ºi bani în plus la buget.
Avem probleme mari, doi acciden-
taþi ºi doi suspendaþi. Vreau sã fim
pregãtiþi la ora jocului, existã riscul
ca jucãtorii sã fie mai relaxaþi dupã
ce am îndeplinit obiectivul, dar de
aceea sunt eu aici, sã-I menþin co-
nectaþi la orice joc” a spus Iordã-
nescu, amintind cã jucãtorii au
restanþe de douã luni la salarii ºi de
patru luni la prime. Golgheterul Li-
gii I, Ioan Hora, accidentat la Târ-
gu Mureº, ar putea fi recuperat pânã
la ora jocului: “El nu este în pro-
gram cu echipa. Se antreneazã se-
parat. Piciorul lui nu aratã bine, dar
depinde ºi de organism. Sper sã reu-
ºim sã-l avem cu Craiova. Nu ºtiu
dacã în primul 11, dar mãcar pe
bancã” a spus Iordãnescu junior.

CEO îºi retrage sponsorizarea
de 2 milioane de euro

Programele de sponsorizare ale
Complexului Energetic Oltenia vor
fi suspendate, conform unei postãri

publicate pe Facebook de cãtre Vic-
tor Grigorescu, ministrul Energiei.
“În urma rezultatelor financiare care
prevãd o potenþialã pierdere record,
consider de la sine înþeles cã pro-
gramele de sponsorizare ale Com-
plexului Energetic Oltenia sã se sus-
pende. Clubul Sportiv Pandurii Târ-
gu Jiu, un club profesionist de fot-
bal, nu face excepþie de la aceastã
regulã. Vom avea grijã ca la apro-
barea bugetului companiei sã nu
avem surprize neplãcute în care sã
descoperim posibile sponsorizãri
ascunse la categoria «ºi alte plãþi»-
”, este anunþul fãcut de Grigorescu
pe Facebook.

Narcis Rãducan, preºedintele Pan-
durilor, a declarat cã fãrã banii de la
Complexul Energetic Oltenia, clubul
nu poate rezista. “CEO ne dã 2 mili-
oane de euro. Ce e frustrant pentru
noi e cã am reuºit cu acest buget sã
aducem echipa în cupele europene,
în play-off ºi sã avem patru jucãtori
la echipa naþionalã. E o loviturã di-
rectã. Mai greu de atât nu se poate.
Avem douã luni întârziere la salarii ºi
bonusurile restante din noiembrie.
Este deja prea mult pentru niºte oa-
meni care au muncit pentru acest
oraº. N-avem cum sã rezistãm fãrã
aceºti bani. Suntem singura echipã
din Oltenia pe un loc din play-off ºi
ar fi pãcat sã mai disparã o echipã în
plin campionat”, a spus Rãducan la
dolcesport.
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