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Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Cosmin Vasile, a semnat marþi dupãamiazã contractul pentru executarea lucrãrilor de reabilitare a imobilului în care funcþioneazã Clinicile de Oncologie ºi Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
(SCJU) Craiova. Investiþia este realizatã în cadrul unui
proiect cu finanþare din fonduri europene în valoare totalã de aproape 3 milioane de euro.
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O discuþie despre împãduriri
care n-a interesat pe nimeni
MIRCEA CANÞÃR

Campania de împãduriri „O pãdure cât casa”, începutã în primãvarã
pe ºantierul Ulieºti (Dâmboviþa) s-a
încheiat ieri în comuna Bolintin-Vale
(Giurgiu) cu o alocuþiune a preºedintelui Klaus Iohannis, în plin cadru
natural, care a menþionat cã s-au plantat circa 50 de milioane de puieþi. O
cifrã bunã, la prima vedere, deºi depinde de schema folositã, pentru a
cunoaºte cu exactitate suprafaþa împãduritã sau reîmpãduritã, structura
speciilor º.a.m.d.. În plus raportãrile Romsilva au fost mereu generoase. Klaus Iohannis s-a arãtat satisfãcut de realizarea comunicatã de silvicultori, prin ministrul de resort
Mircea Fechet, mai ales cã întreaga
acþiune s-a derulat sub patronajul sãu
direct. Pe cale logicã nu putea sã-ºi
declare nemulþumirea faþã de ceea ce
însuºi a patronat. Discuþia a fost
fadã, improvizatã, realmente neinte-

resantã pentru jurnaliºtii prezenþi,
care paradoxal în întrebãrile lor nau vizat nici cel puþin în treacãt problema împãduririlor. Una majorã, cu
bãtaie lungã, vizând perspectiva pãdurii româneºti. ªi asta într-un moment în care condiþia esenþialã a revigorãrii fondului forestier rãmâne
aceea ca tãierile anuale sã nu depãºeascã, sub niciun motiv capacitatea anualã de creºtere a pãdurii. A
continua, ceea ce s-a petrecut în ultimii 30 de ani, deºi ritmul s-a mai
domolit, printr-un ansamblu de mãsuri coercitive luate, înseamnã a reduce în mod constant patrimoniul
forestier cu fiecare an. O altã condiþie este aceea a reîmpãduririi tuturor
terenurilor degradate devenite neproductive, tocmai pentru cã au fost lipsite de perdelele de protecþie, distruse fãrã nicio judecatã. ªi fiindcã pãdurea înseamnã pentru noi nu doar o

mare bogãþie, ci ºi un izvor de sãnãtate, cu funcþiile ei în inhibarea încãlzirii climatice, discuþia chiar putea fi interesantã. Toate studiile serioase atestã cã cea mai eficientã
mãsurã împotriva încãlzirii climatice este plantarea de pãduri. România
dispune momentan, conform Inventarului Forestier Naþional (IFN) finalizat de ministerul Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor prin Institutul naþional de
cercetare-dezvoltare „Marin Drãcea”
de circa 7 milioane hectare de pãdure, cea mai mare suprafaþã aflânduse în Transilvania, dupã care urmeazã Moldova ºi Þara Româneascã. Or,
în timp ce þãrile europene ºi-au extins zonele forestiere, la noi defriºãrile sistematice continuã sã fie muºamalizate. E drept, nu ca în alte perioade anterioare. Pãdurea româneascã a devenit o prioritate naþionalã.
Economicã. Klaus Iohannis a fãcut

o referire succintã la viitoarea campanie de împãduriri, care ar urma sã
antreneze cât mai mulþi voluntari,
solicitând un plus de determinare din
partea silvicultorilor, dar în brambureala politicã generatã de neînþelegerile dintre PNL, USR-Plus ºi UDMR,
întrebãrile ziariºtilor n-au avut comunã legãturã cu pãdurea. Ci doar cu
politica. Oricum, preºedintele ne-a
comunicat cã îi va accepta ºi pe Ludovic Orban ºi pe Florin Câþu pentru postul de premier, dacã vor reprezenta propunerea comunã a partidelor de dreapta. Despre pãdure, ºi
ceea ce ar trebui intreprins în perioada urmãtoare pentru extinderea fondului forestier existent, mai buna
valorificare a fructelor de pãdure,
protejarea fondului cinegetic, vom
mai discuta probabil în primãvara
viitoare, când se va inaugura noua
campanie de împãduriri.

Modernizarea imobilului în care funcþioneazã Clinicile de Oncologie ºi Dermatologie:

O investiþie de aproape 3 milioane de euro
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Cosmin Vasile, a semnat marþi dupã-amiazã contractul pentru executarea lucrãrilor de reabilitare
a imobilului în care funcþioneazã Clinicile de
Oncologie ºi Dermatologie din cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã (SCJU) Craiova. Investiþia este realizatã în cadrul unui proiect cu finanþare din fonduri europene în valoare totalã de
aproape 3 milioane de euro.
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„Intrãm în linie dreaptã cu un
nou demers important pe care
Consiliul Judeþean îl deruleazã la
cea mai mare unitate medicalã
din Oltenia, SCJU Craiova. Contractul pe care l-am semnat cu
firma care a câºtigat licitaþia vizeazã modernizarea clãdirii în
care se aflã Clinicile de Oncologie ºi Dermatologie, iar efectul
va fi o îmbunãtãþire substanþialã a condiþiilor în care sunt trataþi pacienþii internaþi aici.
Este un proiect pentru care
specialiºtii de la CJ Dolj au reuºit sã obþinã fonduri prin Programul Operaþional Regional,
însã care prevede ºi o cofinanþare consistentã din partea instituþiei noastre. O serie de lucrãri extrem de necesare nu
erau considerate eligibile în cadrul acestei axe, însã nici nu se
putea renunþa la ele, dacã ne
doream sã realizãm o investiþie
cu adevãrat completã. Astfel,
pe lângã reabilitarea termicã a
imobilului, proiectul nostru in-

clude o serie de alte intervenþii,
de la recompartimentarea spaþiilor interioare la instalarea a
douã ascensoare exterioare.
Facem, prin acest demers,
un prim pas în direcþia pe care
am anunþat-o ºi care reprezintã
una dintre prioritãþile Consiliului Judeþean în sfera sãnãtãþii,
aceea de a crea la Craiova, cu
ajutorul fondurilor europene, un
institut oncologic. Acesta va

pune la dispoziþia doljenilor servicii medicale moderne pentru
depistarea ºi tratarea cancerului ºi, totodatã, va derula acti-

vitãþi de cercetare ºi educaþie
în acest domeniu“, a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile.

Contractul „Lucrãri de intervenþie pentru creºterea eficienþei energetice, a rezistenþei ºi stabilitãþii clãdirii publice (Corp C2) situate în
Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, judeþul Dolj“ a fost atribuit
prin licitaþie societãþii Team World Construct SRL, la o valoare de
10.935.813,66 lei, inclusiv TVA, având prevãzutã o duratã de realizare de 24 de luni.
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Seminarul Naþional de Diseminare
TERAPI , la UCV
Facultatea de Litere de la Universitatea din
Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
JudeÞean Dolj ºi cu Liceul Voltaire, are deosebita
plãcere de a vã anunþa organizarea Seminarului
Naþional de Diseminare TERAPI – projet éducatifinnovant a rezultatelor Proiectului Territoires
apprenants, des protocoles au service des apprenants
(TERAPI), PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES, Projet n° / Project n° :
2017-1-FR01-KA201-037332.
Proiectul TERAPI a reunit
trei þãri participante, România,
Franþa ºi Italia, construind un
cadru colaborativ între mai
mulþi parteneri: Université Grenoble Alpes, Universitatea de
Craiova, Universitatea Bicocca din Milano Académie de
Grenoble, Liceul Erasmo de
Rotterdam din Milano, Liceul

Voltaire ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Obiectivele urmãrite în cadrul proiectului TERAPI au vizat: (1) dezvoltarea de noi
practici de predare capabile sã
optimizeze învãþarea elevilor;
(2) deschiderea ºcolii cãtre noi
teritorii de învãþare; (3) elaborarea de protocoale de învãþa-

Concert inedit de colinde
ºi poezie religioasã,
în cadrul Facultãþii de
Teologie din Craiova

Corul Facultãþii de Teologie
din Craiova organizeazã joi, 17
decembrie, începând cu ora
17.00, un concert inedit de colinde ºi poezie religioasã pe platforma Google Clasroom a Universitãþii din Craiova. Concertul
este dirijat de cãtre Pr. Lect. Dr.
Adrian Maziliþa ºi de cãtre Asist.
Univ. Dr. Victor ªapcã. Din cauza situaþiei sanitare actuale,
momentul artistic se va desfãºura
online ºi va avea loc pe codul de
Meet al platformei Google Clasroom, în pagina intitulatã “CONCERTUL DE COLINDE AL FACULTÃÞII DE TEOLOGIE DIN
CRAIOVA”.
„Evenimentul este organizat

prin purtarea de grijã ºi binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei.
Adresãm invitaþie de suflet tuturor celor care doresc sã fie împreunã cu noi la acest concert
atipic, de data aceasta, dar care
sperãm sã vã sporeascã bucuria
praznicului Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos”, a subliniat
Pr. Lect. Dr. Adrian Maziliþa, dirijorul Corului Facultãþii de Teologie din Craiova.
Linkul de acces este: https://
classroom.google.com/c/
M j Q z O D k z M j U 2ODQ2?cjc=fct3xfp
MARGA BULUGEAN

re prin reunirea colaborativã a
principalilor actori educaþionali
(profesori, cercetãtori, elevi,

pãrinþi, parteneri locali).
Seminarul de diseminare naþionalã se va desfãºura online,

pe platforma Google Meet, pe
16 decembrie, de la ora 18.00.
MARGA BULUGEAN

Teatrul pentru copii ºi tineret
Colibri: Poveste de iarnã
În plin maraton online cu spectacole ºi ateliere de creaþie, reunite sub genericul Un an într-o poveste, Teatrul pentru copii ºi tineret Colibri vine ºi cu vestea bunã
a redeschiderii sãlii de spectacole. În acest week-end, craiovenii
care au dus dorul întâlnirii cu scena ºi actorii, sunt aºteptaþi la teatru cu un spectacol de colecþie,
Poveste de iarnã, a cãrui premierã
a avut loc în urmã cu trei decenii,
chiar în luna decembrie.
Poveste de iarnã, în regia
Adrianei Stamate, cu scenografia semnatã de Eustaþiu Gregorian, pe muzica lui Alexandru Iosub, se dezvãluie printr-o combinaþie magicã între jocul actorilor de azi ºi vocile actorilor care

o dãruiau publicului în 1990.
Aºadar, sâmbãtã, 19 decembrie, ora 18:00, ºi duminicã, 20
decembrie, ora 11:00, spectacolul mai multor generaþii, Poveste
de iarnã, mediazã întâlnirea cu
actorii: Emanuel Popescu, Alis
Ianoº, Oana Stancu, Alla Cebotari, Ionica Dobrescu, Adriana
Ioncu, Robert Iovan, Cosmin
Dolea, ºi cu vocile actorilor Costache Ionescu, Iulia Cârstea,
Nuami Dinescu, Adriana Stamate, Mircea Hucan, Mircea Surdu.
ªi ca bucuria sã fie deplinã,
Renii lui Moº Crãciun ºi-au anunþat prezenþa la spectacol, cu daruri ºi surprize, hotãrâþi sã îi încurajeze pe cei mici sã îi scrie moºului ºi sã lase scrisorile în cutia

magicã din foyer-ul teatrului.
Între timp, rãmânem conectaþi ºi online, deoarece Teatrul
Colibri continuã serialul Un an
într-o poveste, cu spectacole,
ateliere de creaþie, tradiþii de Crãciun ºi Anul Nou. care vor fi
publicate pe pagina de facebook: Teatrul pentru copii ºi tineret
Colibri, pe canalul YouTube Teatrul Colibri, dar ºi pe site-ul
instituþiei www.teatrulcolibri.ro.
Revenirea în sala de spectacole este urmare a hotãrârii nr.
72 din 14 decembrie 2020 a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã al Judeþului Dolj,
ºi impune ocuparea a 30% din
capacitatea sãlii, numãrul maxim
admis de persoane fiind de 90.
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„ÎN SIGURANÞÃ ONLINE!”, la Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan” din Craiova
Având în vedere actualul context pandemic ºi
faptul cã fenomenul infracþional îmbracã forme din
ce în ce mai diversificate, eforturile poliþiei trebuie sã fie permanent îndreptate înspre identificarea
soluþiilor optime în vederea prevenirii implicãrii
copiilor în diferite situaþii de victimizare. În acest
context, Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj ºi
Colegiul Naþional Pedagogic ”ªtefan Velovan”
Craiova au iniþiat o campanie de informare ºi
conºtientizare asupra fenomenului criminalitãþii în
mediul online, intitulatã „ ÎN SIGURANÞÃ ONLINE!”, campanie ce va fi implementatã în rândul
elevilor ºi cadrelor didactice din cadrul Colegiului Naþional Pedagogic ”ªtefan Velovan” Craiova
în anul ºcolar 2020 – 2021.
Pe 16 decembrie, poliþiºti din
cadrul I.P.J. Dolj - Compartimentul de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii împreunã cu reprezentanþi ai Agenþiei Naþionale Împotriva Traficului de Persoane

- Centrul Regional Craiova au
desfãºurat o activitate preventivã cu elevi de la Colegiul Naþional Pedagogic ”ªtefan Velovan”
Craiova, în cadrul unei sesiuni
online, având ca obiectiv informarea elevilor ºi cadrelor didactice cu privire la dimensiunea,
formele de manifestare ºi consecinþele criminalitãþii informatice, informarea elevilor asupra
accesãrii în siguranþã a platformelor de socializare, securizãrii
conturilor deþinute, precum ºi
transmiterea unor noþiuni de
bazã privind infracþiunea ºi limitele rãspunderii penale pentru
abuzurile cibernetice.
„Pentru prevenirea victimizãrii în mediul online, Inspectora-

tul de Poliþie Judeþean Dolj vã
recomandã: Setarea unor parole cât mai complexe, care vor fi
schimbate periodic; Parolele nu
vor fi divulgate altor persoane;
Acceptarea unor cereri de prietenie doar de la persoane cunoscute; Prudenþã în a oferi sau
posta pe internet informaþii personale, fotografii sau locaþiile în
care vã aflaþi; Activarea setãrilor
de confidenþialitate; Accesarea
unor site-uri sigure ºi filtrarea
informaþiilor oferite; Nu accep-

taþi întâlniri în viaþa realã cu persoane pe care le cunoaºteþi doar
din mediul online”, a precizat
Mihaela Sadoveanu, purtãtor
de cuvânt al IPJ Dolj. La rândul
sãu, prof. Adrian Stroe, director al Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” a menþionat: „Este extraordinar acest
parteneriat. Atât cadrele didactice, cât ºi elevii învaþã din discuþiile purtate cu oamenii legii, ceea
ce le va fi de folos. Aceste colaborãri vor continua”.

În Dolj, aproape 60% din tabletele distribuite de MEC au ajuns
În Dolj, conform celor mai recente date, afiºate ºi de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, au fost distribuite
58,04% din tablete puse la dispoziþie de cãtre MEC,
pentru elevii care au nevoie de ele, pentru susþinerea
cursurilor online. Mai sunt, încã, în Dolj, zone în care
semnalul nu ajunge, dar reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj spun cã situaþia se va remedia, iar
cel mai târziu pe 11 ianuarie 2021, când se vor relua
cursurile, toþi elevii vor primi dispozitivele.

Conform datelor centralizate de MEC, în Dolj erau înregistraþi, la începutul acestui an
ºcolar, 8.197 de elevi care nu
aveau la dispoziþie dispozitive
de lucru pentru susþinerea cursurilor online, iar 8.650 nu
aveau nici acces la internet, iar
45.613 de copii aveau numai
un telefon mobil. Prin programul derulat de MEC, , pentru
Dolj au fost alocate 8.648 de
tablete. „Pânã în acest moment, au fost distribuite tablete, în mai multe tranºe, mai
bine de 58% din necesar, prioritate având elevii din mediul
rural. Acestea sunt în custodia pãrinþilor, pânã la finalizarea cursurilor, destinate, prin
programele care sunt aplicate,
doar pentru procesul educaþional. Distribuirea s-a fãcut
proporþional cu necesitãþile
ºcolilor. Vorbim despre tabletele acordate de minister, dar
sunt localitãþi unde, prin implicarea autoritãþilor locale sau
a altor instituþii, inclusiv sponsori, s-au putut primi astfel de
dispozitive. Oricum, pânã pe
11 ianuarie 2021, când se re-

iau cursurile, toþi elevii vor
primi tablete. Sunt speranþe ca,
pânã la sfârºitul acestui an sã
vinã acestea ”, a precizat prof.
Alexandru Gîdãr, inspector –
general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Sunt zone în care semnalul
nu ajunge

Chiar dacã situaþia stã relativ bine, în ceea ce priveºte
distribuirea tabletelor, proble-

mele apar la folosirea acestora. Nu din cauza incompatibilitãþilor tehnice ale lor, ci din
lipsa semnalului electronic.
„Este adevãrat, sunt zone în
care semnalul nu ajunge, mai
ales în mediul rural. Vom face
o notificare cãtre firma care
a câºtigat licitaþia, ºi care trebuie sã asigure toate serviciile, astfel încât toþi copii sã
aibã acces la acestea” , a mai
spus Alexandru Gîdãr.
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Anunþul tãu!
UAT Comuna Daneþi anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ÎNFIINÞARE REÞEA DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA DANEÞI, JUDEÞUL DOLJ” faza-studiu de fezabilitate, propus a fi amplasat în comuna Daneþi. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, Craiova, Dolj ºi la sediul
primãriei Comunei Daneþi, str.Principalã, nr.60, în zilele de luni pânã joi, între
orele 08.00-16.00 ºi vineri, între orele
08.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, Craiova, Dolj.
UAT Amãrãºtii De Sus anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Înfiinþare reþea de distribuþie gaze naturale în com.Amãrãºtii de Sus, judeþul Dolj” fazastudiu de fezabilitate, propus a fi amplasat în com.Amãrãºtii de Sus. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, Craiova, Dolj ºi la sediul primãriei UAT Amãrãºtii de sus,
str.Unirii, nr.15, în zilele de luni pânã joi
între orele 8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, Craiova.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vand apartament cu
2 camere decomandate. Telefon: 0766/
348.398.

CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/
960.795.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
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OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire pentru o bãtrânã în vârstã de
70 de ani în Craiova.
Relaþii la nr. de telefon:
0766/232.108.

PRESTÃRI SERVICII

Execut lucrãri de fierãrie,
dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
Execut masaj la domiciliu.
Telefon: 0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
tip de materiale, orice
mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între
10%-15%. Telefon:
0726/940.142.
ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie.
Telefon: 0757/790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi mici reparaþii. Telefon: 0754/686.698 sau
0731/342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a
drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
crescute cu cereale. Telefon: 0765/609.798.
CUMPÃRÃRI Vând pãsãri de curte
Cumpãr apartament 3 (curcani, gâºte) vii sau
camere, centru. Telefon tãiate la preþ de produ0729/960.795.
cãtor. Telefon: 0738/
TERENURI 579.592.
Vând teren intravilan –
DECESE
Cârcea la stradã – Sorin Ionescu, ilus4.000 mp – 10 euro ne- tru Avocat al zilelor
gociabil. Telefon: 0766/ noastre, profesor
503.967.
universitar ºi mai preVând loc pentru casã la sus de toate un su10 km Craiova (ºi alte flet nobil ºi un caracconstrucþii diverse). Tele- ter desãvârºit se aflã
fon: 0727/884.205.
de acum de-a DreapVând teren intravilan SC ta Domului. DumneAvioane Sa Craiova, su- zeu sã îl odihneascã
prafaþã 1,25 Ha. Telefon: în liniºte ºi pace!
0769/456.241.
Bianca Predescu

Anunt!
S.C. Ocealan Dezmembrari S.R.L. reprezentata de Staicu Dan, titular al proiectului “CONSTRUIRE SERVICE AUTO PARTER CU
SUPANTA SI DOUA HALE PARTER DEZMEMBRARI AUTO SI
DEPOZITARE”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“CONSTRUIRE SERVICE AUTO PARTER CU SUPANTA SI DOUA
HALE PARTER DEZMEMBRARI AUTO SI DEPOZITARE”, propus a fi amplasat in Str. G-ral Stefan Ispas, nr. 78, Mun. Craiova, Jud.
Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele
8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Anunt!
COMUNA VALEA STANCIULUI anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA VALEA
STANCIULUI, JUDETUL DOLJ,, propus a fi amplasat in comuna Valea Stanciului, jud Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr.1, judetul Dolj la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Dolj.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Marius Constantin,
pilonul defensivei ªtiinþei
Pigliacelli – A avut noroc la
ultima fazã, când Albu nu a ajuns
sã plaseze mingea mai bine ºi sã
facã 2-2. Ar fi trebuit sã-ºi scoatã fundaºii mai sus, mai ales cã
pe final de meci orice minge
aruncatã în careu poate deveni
periculoasã, mai ales pe un astfel de teren ºi s-a ºi dovedit acest
lucru. În plus, nici italianul nu
este un portar care sã iasã pe
centrãri. Greºise acea degajare în
debutul partidei, a avut noroc, iar
imediat nu s-a sincronizat cu
Bãlaºa, care-i lãsase mingea, trebuiau sã vorbeascã.
Vlãdoiu – A fãcut un meci bun,
s-a implicat în joc, determinat, a
fost mereu primul la minge, chiar
dacã în ofensivã nu a avut realizãri concrete. Accidentat de Rus,
care trebuia eliminat direct sau
mãcar sã primeascã galben, care
ar fi fost al doilea.
Vãtãjelu – Cât de prost a intrat, a greºit pase, se complicase în careul mic când trebuia sã
degajeze imediat acea minge, întro zonã periculoasã ºi pe un teren
aºa de dificil. Pe final trimite în
aut ºi le oferã ºansa unei ultime
ocazii gazdelor.
Bãlaºa – Ne-am obiºnuit deja
sã pãrãseascã terenul pe parcursul meciului, este al doilea meci
la rând, este un fundaº firav sau
ghinionist. El îºi poate asuma
acea ciocnire cu Constantin, fiindcã avea vizibilitatea mai bunã.
Papp – A intrat bine, ºi-a fãcut treaba.

Marius Constantin – A pãrut cel mai bun jucãtor al Craiovei la Arad, a fost impecabil
în defensivã, a fãcut ce trebuia
ºi când trebuia. Nu s-a complicat în situaþiile în care era
nevoie sã degajeze, a anticipat
bine jocul, bine, nu a avut nici
mari probleme cu atacanþii adverºi, care nu au mare calitate.
A ºi construit bine, cu verticalizãri cu ambele picioare, atât
la mijlocaºi, dar chiar ºi direct
pe Mamut. Din fericire, a ieºit
întreg din ciocnirea cu Bãlaºa.
A avut ºi un ºut din careul advers, dar care a fost blocat.
Bancu – De mult nu a mai fãcut un meci atât de prost. În prima reprizã a fost haotic, defazat, n-a þinut linia cu ceilalþi fundaºi, a fost prins pe contre pied,
ºi-a pierdut adversarul de câteva
ori. A prilejuit cornerul din care
UTA a egalat, la care a fost ºi
responsabil cu marcajul superficial la marcatorul golului. S-a mai
ales ºi cu douã lovituri dure din
partea arãdenilor. Totul a culminat cu ultima fazã, când l-a scãpat de sub marcaj pe Albu ºi se
putea face 2-2. Este unul dintre
cele mai proaste meciuri ale lui
Bancu în cei 6 ani de când este
la Craiova.
Screciu – Dupã cum începuse meciul, pãrea cã va continua
prestaþia ezitantã din jocul precedent, dar treptat a devenit mai
sigur pe el, mai curajos, ºi-a asumat anumite situaþii, nu a mai

continuat sã paseze enervant în
spate, s-a sacrificat pe final, când
era nevoie de „materiale”, chiar
dacã ºi el a fost una dintre victimele durilor adversari.
Nistor – A greºit din nou foarte multe pase, exasperant de multe, unele în situaþii în care putea
oferi assist-uri, aºa cum s-a întâmplat în faza din prelungiri,
când avea câþiva coechipieri liberi, dar a pasat direct la unicul
adversar din preajmã. Totuºi, a
alergat foarte mult, s-a implicat
în dezvoltarea jocului, a fost mai
activ per total decât colegul de
linie, Cicâldãu.
Cicâldãu – Execuþie de
Champions League cu care a
deschis scorul, nu prea vezi aºa
ceva prin campionatul nostru.
Declarat omul meciului, deºi pânã
la final nu a mai avut realizãri, ba
chiar douã ºuturi modeste de pe
16 metri, blocate, dupã niºte faze
care curseserã foarte bine.
Bãrbuþ – Dupã cum anticipam în urma evoluþiei bune cu
Mediaºul, pentru el ar trebui sã
urmeze câteva prestaþii slabe. Începuse bine, cu câteva faze în
care l-a ajutat ºi pe Vlãdoiu ºi cu
centrarea din care Mamut i-a
oferit assist-ul lui Cicâldãu, dar
apoi a dispãrut din joc, s-a „remarcat” numai prin unele pase
greºite. A þinut mingea când nu
trebuia, cu prea multe atingeri,
cu spatele la poarta adversã ºi la
una dintre astfel de situaþii l-a
obligat pe Nistor sã ia un galben.

Fanii ªtiinþei pot cumpãra bilete virtuale
pentru derby-ul cu FCSB
Suporterii Universitãþii Craiova îºi pot cumpãra bilete pentru
derby-ul cu FCSB, programat vineri, de la ora 20.30, pe arena „Ion
Oblemenco”, chiar dacã accesul

publicului este interzis. Conducerea clubului din Bãnie îi „motiveazã” pe fani sã-ºi achiziþioneze tichete virtuale, oferind exemplul
dinamoviºtilor, care au cumpãrat

deja toate biletele emise pentru
meciul cu CFR Cluj, partida fiind
„sold-out”. De asemenea, suporterii ªtiinþei sunt îndemnaþi sã-ºi
facã abonamente pentru stagiunea în curs, chiar dacã nu au garanþia cã vor vedea vreun meci,
pânã acum 4.000 dintre ei rezervându-ºi locul pe stadion. Preþurile biletelor pentru meciul Universitatea Craiova – FCSB: 10 lei la
peluze, 20 la tribuna a doua, 40 la
tribuna 1, 50 ºi 70 de lei la VIP, în
timp ce o lojã ajunge la 400 de lei.
„E timpul sã arãtãm cã putem
“sã umplem stadionul” ºi în condiþii speciale. “Leii” întotdeauna
peste “câini”. Obligatoriu cumpãrã-þi bilet virtual la meciul cu
FCSB iar dacã încã nu þi-ai fãcut abonament înseamnã ca eºti
dator echipei ºi e timpul sã-þi faci
drum la magazinul oficial, cel
mobil sau sã accesezi platforma
noastrã online” este mesajul clubului din Bãnie.

Ivan – Revenit pe teren dupã
câteva meciuri, a þinut de minge, a fost mai implicat în joc ca
în alte rânduri, poate îl va aduce
Papurã cu picioarele pe pãmânt,
deºi e greu de crezut.
Ofosu – Un alt gol frumos, are
trei meciuri la rând în care marcheazã, de fiecare datã i-a pasat
Mamut, semn cã dacã existã
ceva „chimie” ºi se lucreazã bine
la antrenament nu este nevoie de
ani de zile pentru a crea ceva. A
mai oferit câteva pase utile, dupã
ce ºi-a depãºit adversarul direct.
Ar mai trebui ceva limpezime la

situaþiile în care intrã în centru
cu mingea ºi cautã pasa.
Mamut – Încã douã pase de
gol pentru el, un nou meci bun al
croatului. Din pãcate, nu-i ies
ºuturile, a avut câteva tentative,
destul de slabe, în blocaj sau direct pe portar, fãrã intensitate ºi
fãrã precizie. Pe final era epuizat,
poate ar fi trebuit menajat, mai ales
cã urmeazã meciuri importante ºi
e nevoie de el. A suferit ºi acel
fault grosolan al lui Benga, dar era
„cãlit”, mai fusese atacat violent
de câteva ori pânã atunci de „ciomãgarii” arãdeni.

Liga I, etapa a XIV-a
Astra – Mediaº 3-0
Au marcat:
Viitorul – FC Botoºani 1-2
Au marcat:
Poli Iaºi – Clinceni, FC Argeº – Hermannstadt,
Voluntari – Chindia s-au jucat asearã.
Sepsi – UTA, azi, ora 17.30
Dinamo – CFR Cluj, azi, ora 20.30
„U” Craiova - FCSB, mâine, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Craiova
2. FCSB
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. Viitorul
7. Botoºani
8. UTA Arad
9. Dinamo
9. Chindia
11. Voluntari
12. Hermann.
13. Astra
14. Mediaº
15. Poli Iaºi
16. FC Argeº

13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
12
14
14
13
13

10
10
8
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
2

1
0
3
5
5
5
5
5
3
4
2
5
4
1
1
3

2
3
2
2
2
4
5
4
6
5
7
4
7
9
9
8

19-7
34-14
16-6
20-12
15-9
19-18
20-21
13-16
17-15
8-10
19-22
14-18
15-21
18-26
13-35
10-20

31
30
27
23
23
17
17
17
15
15
14
14
13
13
10
9
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Papurã: „Trebuie sã ne autodepãºim
ca sã putem bate FCSB”
Antrenorul Craiovei e nostalgic dupã derby-urile
cu Steaua, ca jucãtor ºi dupã meciul cu AEK Atena,
ca antrenor
Universitatea Craiova ºi FCSB,
primele douã clasate din Liga I
dupã 13 etape, se dueleazã vineri, de la ora 20.30, pe arena
„Ion Oblemenco”. Tehnicianul
gazdelor, Cornel Papurã, spune
cã FCSB este cea mai ofensivã
echipã din campionat ºi va trebui ca elevii sãi sã se autodepãºeascã dacã vor sã aibã ºanse la
victorie. “Va fi un meci dificil,
important, contra unei echipe
bune, trebuie sã fim concentraþi,
sã dãm mult mai mult decât în
meciurile precedente pentru a
putea câºtiga, sã fim atenþi, sã
nu comitem erori. Vrem tot timpul sã câºtigãm. FCSB are jucãtori foarte buni de atac, marcheazã foarte mult, este o echipã
ofensivã, nu numai Man este un
jucãtor periculos, toatã echipa
este periculoasã ºi trebuie sã
avem grijã. A fost un meci dur la
Arad, sperãm cã vom reuºi sã
recuperãm jucãtorii pentru meciul cu FCSB. Dacã vrem ceva
mai mult ca anul trecut trebuie
sã ne autodepãºim, trebuie sã fii
top în toate meciurile. Un rezultat favorabil ar fi extraordinar.

Întâlnim cea mai ofensivã echipã ºi vrem sã ne luãm mãsuri
defensive, dar în acelaºi timo sã
arãtãm ºi noi cã suntem o echipã puternicã. Dacã vrem sã rãmânem acolo sus trebuie sã arãtãm pe teren. Importanþi sunt toþi
jucãtorii, dacã Mamut este în
formã e bine, dar orice jucãtor
ne ajutã, important este sã dãm
totul pe teren, indiferent de nume.
Am simþit tensiunea meciului de
la Arad, þinând cont cã puteam
sã ajungem pe primul loc, dar
trebuie sã lãsãm deoparte aceste
mize, trebuie sã ne concentrãm
numai la ce trebuie sã facem pe
teren. La nivel înalt sunt importante detaliile, nu am avut rezultate în meciurile importante ºi de
aceea este important sã nu ratezi
în situaþii bune, sã te concentrezi
mai bine. Trebuie sã facem abstracþie de deciziile arbitrului ºi de
miza jocului” a declarat Papurã.

Papurã: „Mã tot gândesc la
returul cu AEK Atena”

Cornel Papurã a pierdut ambele dispute ca antrenor principal cu formaþia roº-albastrã, dar

spune cã dacã are un regret pentru meciurile din trecut de pe
banca Universitãþii Craiova, acesta este legat de meciul de la Atena, returul cu AEK, de acum un
an, din turul 3 preliminar al Europa League. „Istoria acelor meciuri cu FCSB s-a dus, nu ne mai
gândim la ele, a fost altceva
atunci, acum. În fiecare etapã ai
un examen. Dacã e un meci la
care mã gândesc este cel cu AEK
Atena, am avut 7 situaþii clare de
a marca ºi de a ne califica, ne-a
dezavantajat ºi arbitrul, ne puteam califica atunci, este un regret al meu legat de acel joc” a
spus Papurã, care le eliminase în
tururile anterioare pe FC Sabail
ºi Honved Budapesta. Cu AEK,
oltenii au cedat acasã, 0-2, ºi au
remizat în deplasare, 1-1, ambele jocuri fiind fãrã spectatori.

„Indiferent de rezultat, regretul
este cã nu vor fi suporteri la
meci”

Ca ºi jucãtorii sãi, Cornel Papurã a achiziþionat trei bilete virtuale la derby ºi regretã cã derbyul se disputã fãrã spectatori, fiindcã oltenii ar fi fãcut o atmosferã specialã. „Papi” îºi reaminteºte un meci de pominã cu Steaua, câºtigat cu 3-1 de olteni, cu
50.000 de spectatori în tribune ºi

20.000 rãmaºi la porþi, în 2002.
„Am cumpãrat ºi eu 3 bilete virtuale la meci pentru familia mea.
Am trãit asemenea meciuri, derby-uri, în cariera mea la Craiova.
A fost acel 3-1, pe vechiul stadion, cu o atmosferã incredibilã.
Indiferent de ce va fi vineri, de
ce rezultat va fi pe tabelã, regretul este cã nu au acces suporterii,
ar fi fost ceva senzaþional, noi, la
Craiova, facem ceva deosebit la
astfel de meciuri. ªi ca temperament suntem speciali. La noi, dacã
marchezi, eºti cel mai bun, dar în

faza urmãtoare, dacã ratezi, eºti,
cel mai slab, suntem extremiºti,
pasionali, aºa e aici, la Craiova.
Dacã iei campionatul poate te mai
lasã o etapã-douã, dar apoi þi se
cere demisia dacã nu ai rezultate”
a declarat Papurã.
Despre delegarea lui Ovidiu
Haþegan la derby, Papurã a spus
cã nu crede cã arbitrul va fi afectat de ceea ce s-a întâmplat la
Paris: „Arbitrând la acel nivel, nu
cred cã are presiune asupra lui,
sperãm sã fie imparþial ºi sã ia
cele mai bune decizii”.

Pigliacelli: „Nu vreau sã plec de la Craiova,
mã simt ca acasã aici”
Portarul italian al ªtiinþei spune cã „trebuie sã
rãmânem sus ºi sã câºtigãm campionatul, fiindcã
a trecut prea mult timp de la ultimul titlu”
Portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli (27 de ani), se poate mândri
cu un gol în Liga I, marcat tocmai într-un derby cu FCSB, echipa pe care oltenii o vor întâlni vineri, de la ora 20.30, în etapa a
14-a a campionatului. Portarul italian a prefaþat astfel duelul cu ocupanta locului secund: „Va fi complicat, întâlnim o echipã bunã,
organizatã, cu jucãtori valoroºi,
dar vom face tot ce trebuie pentru a lua cele 3 puncte, care sunt
foarte importante pentru noi, fiindcã ne dorim sã fim acolo, sus.
FCSB are foarte mulþi jucãtori
buni, cu siguranþã Man este ºi el
foarte bun, dar ºi noi avem jucãtori la fel de buni. Obiectivul este
primul loc la finalul campionatului, dar ºi dacã vom fi pe locul 1
la finalul anului va fi bine. Trebuie sã jucãm la fel cu toate echipele din campionat, nu conteazã
când ºi cum. Încercãm sã luãm
6 puncte cu FCSB ºi CFR, dar
vom vedea pe teren ce vom reuºi.
Vrem victorie, pentru asta ne an-

trenãm, dacã vine ºi o primã, cu
atât mai bine. E special meciul fiindcã se întâlnesc primele douã
echipe, dar pânã la final cred cã
se vor bate la titlu Craiova, FCSB
ºi CFR. Dar ºi dacã jucãm cu
primele echipe ºi cu ultima din
clasament trebuie sã abordãm
meciurile la fel, terenul vorbeºte,
poþi pierde cu oricine dacã nu tratezi meciul la fel de serios. Meciul este important ºi pentru moral, dar este important în
primul rând fiindcã este cel
care urmeazã. Cine nu
poate rezista la presiune nu
poate rezista la Craiova.
Trebuie sã rãmânem sus
ºi trebuie sã câºtigãm
campionatul, fiindcã nu sa mai câºtigat de prea mult
timp. Nu putem vorbi de
titlu acum, ci în play-off,
dupã ce se vor înjumãtãþi
punctele. Avem o echipã
foarte frumoasã, suntem
apropiaþi, ne ajutãm între
noi ºi noii veniþi s-au adap-

tat ºi facem totul împreunã sã
câºtigãm.

Regretã absenþa fanilor

Pigliacelli regretã cã fanii nu
vor fi pe stadion la o astfel de disputã ºi a lansat chiar un concurs
pe o reþea de socializare, cu bilete
virtuale la meci semnate de el.
„Suporterii ne ajutã incredibil,
ne ajutã foarte mult ºi este un
minus pentru noi cã nu-i avem,
fiindcã îºi aduc ºi ei aportul în
meciuri, ne aduc punctele practic. Am cumpãrat ºi eu câteva bilete la meci, findcã m-am gândit
cã fac ºi eu un cadou de Sãrbã-

tori. Le voi pune la contul meu de
Instagram ºi le poate câºtiga cineva, cu autograful meu pe ele.
Cu pandemia asta e greu sã vinã
Moº Crãciun, nu am putut sã organizãm nici petrecerea de final
de anii cu copiii de la academie” a
spus goal-keeper-ul italian.

Îi este dor de pãrinþi

Mirko Pigliacelli dezminte cã
ºi-ar dori sã plece de la Universitatea Craiova ºi spune cã ar
vrea sã ajungã în Italia numai
pentru a-ºi vedea pãrinþii, fiindcã îi este dor de ei.
„Sincer, sunt aproape 3 ani de
când sunt aici ºi la fiecare pauzã se aude cã vine
alt portar, cã eu plec. Ce
m-a deranjat este cã s-a
scris cã mi-e dor de Italia ºi vreau sã plec. E adevãrat cã vreau sã-mi vãd
pãrinþii, sunt 9-10 luni de
când nu i-am vãzut, mie dor de ei, dar în România mã simt foarte bine,
mã simt ca acasã. Dar
acum mã gândesc numai
la meciurile pe care le
avem, nu la vacanþã” a
spus Pigliacelli.

Portarul italian a fost surprins
de starea terenului de la Arad: „La
TV mi s-a pãrut terenul bun la
Arad, dar la faþa locului am gãsit
altceva. Dar ne-am adaptat, am
schimbat modul de abordare a
partidei, fiindcã avem experienþã ºi am câºtigat”.

Nu ºtie nimic de venirea lui
Zenga: „Avem un antrenor
foarte bun acum”
Pigliacelli spune cã nu ºtie nimic despre eventuala venire la
Universitatea a lui Walter Zenga
ºi i-a fãcut complimente lui Cornel Papurã: „Nu vorbesc cu nimeni din presã, nici din Italia, nici
de aici, avem antrenor foarte
bun, stãm cu el ºi dupã antrenament ºi facem ce ne cere, nu mã
intereseazã ce se spune, cã vine
alt antrenor, noi avem un antrenor foarte bun”.
Portarul italian a vorbit ºi despre cazul „Sebastian Colþescu”:
„L-am cunoscut pe Colþescu
când a venit sã ne prezinte schimbãrile din arbitraj ºi mi se pare un
om foarte bun cu capul, cred cã
a fost o neînþelegere ºi sper sã se
liniºteascã aceste lucruri”.
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