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Au fost finalizate lucrãrile de reabilitare
a cãminului de la Liceul Tehnic Energetic

Cãminul de la Liceul Tehnic Energetic a trecut printr-un amplu proces de modernizare ºi reabilitare.
Camerele de dormit ºi spaþiile comune au fost igienizate, au fost efectuate reparaþii ºi amenajãri interi-

oare ºi s-au înlocuit instalaþiile electrice ºi sanitare, precum ºi suprafeþele de parchet ºi covor PVC. Elevii
acestui liceu au avut o mare suprinzã dupã sãrbãtorile de iarnã când sau întors la cursuri, ºi implicit în

camerele cãminului renovat. “Lucrãrile la exteriorul clãdirii, începute în cursul anului trecut, vor continua pentru renovarea faþadelor”, a
explicat Lia Olguþa Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

2 / cuvântul libertãþii

actualitate

joi, 13 ianuarie 2022

ISU Dolj ºi... poleiul!
MIRCEA CANÞÃR
Din când în când iarna, în anumite zile, mai avem ºi nesuferitul
polei. Þine de specificul anotimpului rece, hibernal, ºi se cupleazã la
proasta noastrã dispoziþie, întreþinutã de restricþiile sanitare anti-Covid,
facturile umflate ºi nu numai. Suntem înclinaþi sã ducem bombãneala
pânã la blasfemie. Iarna doljeanã, ca
sã mã exprim astfel, nu mai este, de
câþiva ani, ceea ce a fost odinioarã,
prin absenþa ninsorilor, neliniºtitoare, înainte de toate, dar persistenþa
–cu intermitenþe- a poleiului, facilitat copios de precipitaþiile notabile
din zilele din urmã. Nou, în chestiunea iernii doljene, este cã previzibilul nu ne mai gãseºte nepregãtiþi, dar îi prinde pe unii –factori de
decizie- realmente adormiþi. În
adevãratul sens al termenului. Ieri
dimineaþã am avut polei, ca fenomen meteo, la nivelul Craiovei: 25
de sãrãriþe aparþinând RAADPFL ºi
contractanþilor au demarat în trombã la ora 7.00, în urma atenþionãrii
meteo de cod galben (precipitaþii sla-

be care depun polei) transmisã de
Centrul Meteorologic Regional Oltenia cãtre ISU Dolj la ora 2.00. ªi
de la ISU Dolj cãtre primãriile din
judeþ –evident ºi Craiova-, dupã
cum urmeazã: „Valabilitate 12.01
ora 7.00 – 12.01 ora 8.00”. Cu alte
cuvinte, ISU Dolj a difuzat mesajul
de avertizare ieri dimineaþã la ora
7.00. Cã toþi angajaþii Salubritãþii
fuseserã alertaþi telefonic, de realitatea concretã din teren, intervenind
cu o operativitate mai mare sau mai
redusã, cu material antiderapant ºi
sare (circa 100 tone) pe anumite
artere de circulaþie este o altã discuþie. S-au înregistrat ºi evenimente rutiere, nu multe (10 la numãr),
prin neadaptarea unor conducãtori
auto aflaþi în trafic, la circumstanþele create de polei. S-au fãcut auzite multe vociferãri. Dar când nu
se fac auzite? Pe reþelele de socializare s-au prezentat imagini cu poleiul de pe strãzi. Anumite responsabilitãþi, ne referim la arterele pietonale, reamintim, revin ºi asociaþii-

lor de proprietari, proprietarilor de
imobile, ºi ele sunt prevãzute expres
prin Legea nr. 273/2020, în temeiul
cãreia s-a emis H.C.L. 107/2021. Ce
am avut noi ieri la nivelul municipiului Craiova? În primul rând o defazare, timp de mai multe ore, 5 la
numãr, între ISU Dolj ºi primãriile
din teritoriu. Într-un fel de nejustificatã. O situaþie paradoxalã, sinonimã cu aceea în care trenul s-ar afla
pe un mal ºi ºinele pe celãlalt mal.
Pentru coerenþa organicã, transfigurarea sordidului, era nevoie de un
plus de responsabilitate, fiindcã navem cum ocoli termenul. Nu comentãm, fiindcã n-am fost de faþã,
dialogul din cursul zilei dintre reprezentanþii Primãriei Craiova ºi Biroul
Rutier al Poliþiei Locale, despre care,
pe surse credibile, se spune cã ar fi
amendat cu 72 milioane lei vechi
Primãria Craiova, ºi nici nu transferãm „specificului local” evenimentul. Menþionãm doar pragul întârziat
de reactivitate al ISU Dolj, prin informarea tardivã operatã, potrivit

proprii atenþionãri meteo. Repetãm,
12.01 ora 7.00 – 12.01 ora 8.00.
Or, ISU Dolj, o structurã a ministerului de Interne, fusese atenþionat la
ora 2.00 de Centrul Meteorologic
Regional Oltenia. În orice logicã
posibilã, oamenii Salubritãþii nu puteau interveni, decât dupã ce se recepþionase avertizarea de la ISU
Dolj. Pentru lucrurile care merg
prost în general e responsabilã, neîndoielnic, ineficacitatea Guvernului. Dar pentru lucrurile care au sincope, în mod specific, pentru eºecul diferenþiat, trebuie sã ajungem
la oamenii ºi mentalitãþile, din teritoriu. Prin încãrcãtura aparte, a zilei, ieri a fost prima zi „cu adevãrat
de lucru” pentru noul prefect al
Doljului, Daniela Barbu, reprezentantul Guvernului în teritoriu, care informatã cu cele întâmplate, a dat
avertismentele de rigoare. Cei care o
cunosc, îndeaproape, de la Primãria
Craiova, unde a deþinut funcþia de
viceprimar, spun cã alte avertismente nu va mai da, aceloraºi persoane.

Week-end cu spectacole, expoziþie ºi Porþi Deschise
la Teatrul Colibri de Ziua Culturii Naþionale!
Teatrul pentru copii ºi Tineret Colibri Craiova celebreazã Ziua Culturii Naþionale cu tradiþionala întâlnire cu publicul pe ºi dincolo
de scenã. Fabrica de poveºti îºi deschide porþile pentru vizitare sâmbãtã, 15 ianuarie 2022, între orele
10:00 - 16:00.
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Tot sâmbãtã, 15 ianuarie 2022, de la ora 18:00
publicul este aºteptat la
spectacolul „Fata babei ºi
fata moºneagului“, dramatizare de Valentin Dobrescu dupã Ion Creangã,
regia Todor Valov, scenografia Stefka Kyuvlieva, muzica Alin Macovei - Moraru.
În distribuþie: Oana Stancu,
Alis Ianoº, Geo Dinescu,
Ionica Dobrescu, Marin
Fagu, Adriana Ioncu, Daniel
Mirea.
Duminicã, 16 ianuarie
2022, la ora 11:00 ne bu-

curãm de spectacolul muzical „De-aº fi Scufiþa Roºie“, adaptare dupã Fraþii
Grimm, de ºi cu Geo Dinescu ºi Marin Fagu, în care doi
copii jucãuºi cãlãtoresc imaginar, împreunã cu spectatorii, prin povestea Scufiþei
Roºii.
Spectatorii se vor putea
delecta ºi cu expoziþia
„Portret de festival“, realizatã de fotojurnalistul Bogdan Dãnescu ºi inspiratã de
„Dystopia“, ediþia din 2021
a Festivalului Puppets Occupy Street.
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Propunerea de revizuire a normelor UE
privind ajutoarele de stat pentru
sectoarele agricol, forestier ºi pescãresc
Comisia Europeanã invitã toate pãrþile interesate sã îºi prezinte observaþiile cu privire la normele revizuite
propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier ºi pescãresc. Scopul revizuirii propuse este
de a alinia normele actuale la prioriVicepreºedinta executivã
Margrethe Vestager, responsabilã cu politica în domeniul concurenþei, a declarat: „Propunerile de astãzi vizeazã sã asigure faptul cã normele noastre
privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier
ºi pescãresc sunt adecvate pentru tranziþia verde. Normele revizuite vor facilita furnizarea
mai rapidã a finanþãrilor de
cãtre statele membre, fãrã a
cauza denaturãri nejustificate
ale concurenþei pe piaþa unicã. Încurajãm toate pãrþile interesate sã ne transmitã punctele lor de vedere.”
Consultarea se referã la propunerile de revizuire a diferitelor seturi de norme privind ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier ºi
pescãresc, ºi anume Orientãrile din 2014 privind ajutoarele de
stat în sectoarele agricol ºi forestier ºi în zonele rurale, Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul
agricol („ABER”), Orientãrile
pentru examinarea ajutoarelor
de stat în sectorul pescuitului
ºi acvaculturii, Regulamentul
de exceptare pe categorii de
ajutoare în sectorul pescãresc(„FIBER”) ºi Regulamentul
privind ajutoarele de minimis în
sectorul pescuitului.
Comisia a realizat o evaluarea
normelor existente aplicabile sectoarelor agricol ºi forestier, iar
o evaluare a normelor aplicabile
sectorului pescãresc este în
curs. Contribuþiile colectate se
reflectã în propunerile care fac
obiectul consultãrii.
Pe aceastã bazã, Comisia
considerã cã normele care fac
obiectul examinãrii funcþioneazã bine ºi sunt, în linii mari,
adecvate scopului. Într-adevãr,
ele rãspund în mare mãsurã nevoilor sectoarelor în cauzã, contribuind în acelaºi timp la realizarea obiectivelor de politicã mai
ample ale UE, cum ar fi protecþia mediului, precum ºi sãnãtatea plantelor, a animalelor ºi, în
general, sãnãtatea publicã.
În acelaºi timp, evaluarea a
scos în evidenþã faptul cã nor-

tãþile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolã comunãPAC),
la politica comunã în domeniul pescuitului(PCP), precum ºi la Pactul verde
european. Statele membre ºi alte pãrþi
interesate pot rãspunde la consultare
pânã la 13 martie 2022.

mele existente necesitã anumite revizuiri specifice, inclusiv
clarificãri ale unor concepte, o
mai mare raþionalizare ºi simplificare, precum ºi o serie de
ajustãri pentru a reflecta într-o
mai mare mãsurã atât evoluþiile
pieþei ºi cele tehnologice, cât ºi
prioritãþile strategice actuale ale
UE, inclusiv, în special, Pactul
verde european, Strategia „De
la fermã la consumator”ºi Strategia în domeniul biodiversitãþii. În plus, normele trebuie
adaptate pentru a permite statelor membre sã punã rapid în

rele agricol ºi forestier ºi în
zonele rurale. Comisia propune sã se considere cã acþiunile
statelor membre din cadrul PAC
reformate, desfãºurate ca parte
a planurilor lor strategice PAC,
sunt conforme cu normele UE
privind ajutoarele de stat, astfel
încât procedura necesarã de
aprobare a ajutoarelor de stat sã
poatã fi efectuatã rapid. Propunerea introduce, de asemenea,
noi categorii de ajutoare care
trebuie sã fie evaluate ºi aprobate în temeiul orientãrilor, de
exemplu, ajutoarele pentru pre-

aplicare politica agricolã comunã(PAC) reformatã ºi noulFond european pentru afaceri
maritime, pescuit ºi acvaculturã (FEAMPA).
În acest context, Comisia
propune o serie de modificãri
ale diferitelor seturi de norme,
cum ar fi, printre altele:
· Orientãrile privind
ajutoarele de stat în sectoa-

venirea, controlul ºi eradicarea
infestãrii cu specii alogene invazive ºi cu boli emergente, în
vederea protejãrii sãnãtãþii plantelor ºi a animalelor, precum ºi
a sãnãtãþii publice. În plus, orientãrile revizuite propuse oferã
mai multe stimulente pentru
mãsurile de gestionare a pãdurilor care sunt favorabile mediului ºi climei (aºa-numitele ser-

vicii de silvomediu ºi servicii climatice), prin creºterea intensitãþii maxime a ajutorului la
120 % din costurile eligibile pentru serviciile legate de biodiversitate, climã, apã sau sol ºi pentru schemele de sechestrare a
carbonului în solurile agricole.

· Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol. Comisia propune alinierea intensitãþilor ajutoarelor necesare
pentru ca o mãsurã sã intre
sub incidenþa ABER la cele prevãzute în planurile strategice
PAC din cadrul politicii agricole comuneCãutaþi traducerile
disponibile pentru linkul precedent RO••• (PAC) reformate.
Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de mãsuri de ajutor
care sã fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele
destinate reparãrii daunelor
cauzate de speciile protejate de
animale ºi ajutoarele pentru
compensarea costurilor suplimentare suportate atunci când
terenurile agricole sunt situate
în zone Natura 2000.
· Orientãrile pentru
examinarea ajutoarelor de
stat în sectorul pescuitului ºi
acvaculturii. Comisia propune
introducerea unor noi categorii
de ajutoare care sã fie evaluate

de Comisie în temeiul orientãrilor, printre care ajutoarele
pentru prevenirea, controlul ºi
eradicarea infestãrii cu specii
alogene invazive ºi boli emergente ºi ajutoarele pentru compensarea daunelor cauzate de
speciile protejate de animale (cu
excepþia cazului în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de
orientãri propus clarificã ºi raþionalizeazã normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele
referitoare la ajutoarele pentru
reînnoirea flotei de pescuit în
regiunile ultraperiferice. Scopul
este de a spori lizibilitatea proiectului de orientãri, facilitând
astfel aplicarea acestora ºi oferind mai multã claritate statelor membre, þinând seama ºi de
experienþa dobânditã.
· Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescãresc. Comisia propune exceptarea unor noi categorii de mãsuri de ajutor de la obligaþia
de notificare cãtre Comisie ºi
de aprobare de cãtre aceasta,
în special ajutoarele pentru
compensarea pagubelor cauzate de speciile protejate de
animale ºi ajutoarele pentru
compensarea pagubelor cauzate de anumite condiþii meteorologice nefavorabile.
· Regulamentul privind
ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. Comisia
propune o actualizare a sumelor cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis care pot fi
acordate fiecãrui stat membru
pe baza unor date sectoriale
mai recente.
Sursa:
https://
romania.representation.ec.europa.eu/
news/comisia-asteapta-sa-primeasca-observatii-cu-privire-lapropunerea-de-revizuire-normelor-ue-privind-2022-01-11_ro
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Bilanþ al jandarmilor doljeni,
pe anul 2021, în vremuri de pandemie,
prezentat astãzi, în condiþii speciale
Astãzi, 12 ianuarie, a avut
loc, în sistem videoconferinþã,
ºedinþa de evaluare a activitãþii desfãºurate de Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean Dolj ºi
Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova, în anul 2021. Activitatea s-a desfãºurat în cadru
restrâns, cu respectarea normelor sanitare, în prezenþa
doamnei Daniela Barbu, prefectul judeþului Dolj ºi a ºefilor structurilor M.A.I. cu care
cele douã unitãþi de jandarmi
coopereazã.
Dupã prezentarea materialelor de bilanþ
de cãtre comandanþii celor douã unitãþi de
jandarmi, gl. bg. dr. Constantin Florea –
I.J.J. Dolj ºi col. Cosmin Raul Mirea –
G.J.Mb. Craiova, doamna Daniela Barbu
a adresat un mesaj în care a reliefat aprecierea privind rezultatele obþinute în perioada analizatã de cãtre jandarmii din cele
douã unitãþi.

Informaþii
structurate
I.J.J. DOLJ
În anul 2021 jandarmii din cadrul I.J.J.
Dolj au executat 16.207 misiuni de ordine
publicã, atât independent cât ºi în cooperare cu alte instituþii. Pe timpul misiunilor
de menþinere a ordinii publice în sistem
integrat au fost constatate independent 98
de infracþiuni cu 96 de autori ºi au fost
aplicate 2.815 sancþiuni contravenþionale
în valoare totalã de 660.575 lei, din care
1677 avertismente scrise.
Paza ºi protecþia obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi transporturilor speciale este
un alt domeniu important în activitatea jandarmilor doljeni, iar ca element de referinþã în aceastã perioadã, datoritã modului exemplar în care jandarmii au îndeplinit misiunile, nu au fost încercãri de penetrare a acestora ori alte evenimente deosebite care sã expunã la riscuri siguranþa obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi
transporturilor speciale.
Au fost puse în executare 1496 mandate de aducere pe raza judeþului Dolj, emise
de instanþele de judecatã ºi organele judiciare, iar prin sistemul naþional unic apel
de urgenþã „112” jandarmii din cadrul I.J.J.
Dolj au intervenit în 117 de situaþii cãrora
s-au dat curs în mod operativ.
Totodatã, pe parcursul anului trecut au
fost desfãºurate 162 activitãþi de prevenire
a faptelor antisociale în cadrul unor programe pe aceastã temã în instituþiile de învãþãmânt preuniversitar, cu ocazia adunãrilor publice, dar ºi pe timpul desfãºurãrii
misiunilor specifice ºi a unor jocuri sau
competiþii sportive la care efectivele unitã-

þii au fost angrenate, atât independent, cât
ºi în colaborare cu instituþiile partenere.
Un obiectiv foarte important al activitãþii conducerii unitãþii a fost implementarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru diferite investiþii.
În prezent, la nivelul unitãþii sunt constituite echipe de implementare ºi grupuri
de lucru pentru 2 proiecte ce se aflã în
implementare ºi anume proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalierã Dolj ºi Lom, Montana“, cu finanþare prin Programul de cooperare teritorialã INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020, Axa prioritarã 3 - O
regiune sigurã, prin încheierea unui acord
de parteneriat cu Consiliul Judeþean Dolj
ca lider de proiect ºi parteneri I.S.U. Dolj
ºi primãria Lom - Bulgaria ºi proiectul
„Creºterea eficienþei energetice, reabilita-

rea ºi modernizarea instalaþiilor pentru transportul agentului termic ºi a apei calde menajere la clãdirea 45-19-08 Craiova”, derulat în cadrul Programului Operaþional Regional 2014-2020, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritarã 3, Prioritatea de investiþii 3.1, Operaþiunea B – clãdiri publice, sprijinirea eficienþei energetice.

G.J.Mb. CRAIOVA

În anul 2021 jandarmii din cadrul
G.J.Mb. Craiova au executat 7.866 misiuni de ordine publicã, atât independent cât
ºi în cooperare cu alte instituþii, în toatã
zona de competenþã. Situaþia operativã a
fost complexã, dar nu au existat probleme
deosebite pe timpul desfãºurãrii misiunilor.
La nivelul unitãþii au fost constatate 151
de infracþiuni cu 137 de fãptuitori, au fost
aplicate 3.616 sancþiuni contravenþionale

în valoare totalã de 741.960 lei ºi au fost
puse în executare 192 de mandate de aducere, emise de instanþele de judecatã ºi
organele judiciare.
Totodatã, pe parcursul anului trecut au
fost desfãºurate 92 activitãþi de prevenire
a faptelor antisociale, care au avut ca scop
respectarea ordinii ºi siguranþei publice, a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor, precum ºi informarea populaþiei, în special a tinerilor, cu privire la consecinþele manifestãrilor violente sau antisociale.
Provocãrile legate de situaþia pandemicã, în care s-a desfãºurat activitatea noastrã pe parcursul anului 2021, au adus un
plus de experienþã pe linia executãrii misiunilor specifice, astfel încât obiectivul principal – creºterea gradului de siguranþã a
cetãþeanului – sã fie îndeplinit cu succes.
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Recital de muzicã ºi poezie româneascã,
de Ziua Culturii Naþionale, în Suedia
Pentru a sãrbãtori Ziua Culturii Naþionale, ICR Stockholm
ºi Ambasada României în Regatul Suediei organizeazã vineri,
14 ianuarie 2022, un recital de
muzicã ºi poezie româneascã,
tradusã în limba suedezã. Violoncelistul suedez Magnus Lanning ºi actorii de origine românã Lucian Muscurel ºi Luiza
Stãnescu vor fi protagoniºtii
evenimentului cu public, invitat de la ora 18.00, la sediul ICR
Stockholm (Skeppsbron 20).

Actorii Lucian Muscurel ºi
Luiza Stãnescu vor recita în limba suedezã creaþii poetice ale
unora dintre cei mai reprezentativi poeþi români printre care:
Mihai Eminescu, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Eugen Ionescu, Marin Sorescu, Ileana Mãlãncioiu, Gabriela Melinescu,
Ana Blandiana, Nichita Stãnescu. Poeziile au fost traduse în limba suedezã de
Inger Johansson, Ion Miloº,
Dan Shafran, Soren Johanson ºi Gabriela Melinescu.
Poeziile vor fi însoþite de
momente muzicale susþinute de violoncelistul suedez
Magnus Lanning, membru
al Orchestrei Simfonice a
Radiodifuziunii Suedeze.
Muzicianul va interpreta
fragmente din lucrãri semnate de Johann Sebastian
Bach (Sarabanda din a treia
suitã solo pentru violoncel),
Paul Constantinescu (Passacaglia din Sonata Bizantina), Ingvar Lidholm (Fantasia sopra Laudi pentru
violoncel), Giovanni Sollima (Lamentatio), Ernest
Bloch (Canzona din prima

suitã solo pentru violoncel).
„Am ales sã cânt piese pentru
violoncel solo, uneori piese întregi, alteori fragmente din lucrãri mai mari. Nu putea lipsi
din programul unei seri de poezie româneascã Sonata Bizantinã de Paul Constantinescu. În
acest context al Zilei Culturii
Naþionale, interpretez, aºadar, o
muzicã care atinge veºnicia,
dincolo de timp, cu rãdãcini în
muzica bizantinã”, a declarat
violoncelistul Magnus Lanning.
Magnus
Lanning a absolvit Royal
College of Music sub îndrumarea profesorului Ola Karlsson. A debutat
alãturi de Orchestra Simfonicã a Radiodifuziunii Suedeze în 1990. A
fost timp de doi
ani violoncelist
principal al Orchestrei Simfonice
din
Malmö. A susþinut numeroase concerte în
Suedia ºi în
strãinãtate în
calitate de solist, dar ºi de
membru
al
unor ansambluri camerale.
A fost violoncelist principal invitat al unor orchestre precum
Norrköping Symphony Orchestra, Camerata Nordica,
Västerås Sinfonietta, Dalasinfoniettan ºi Music Vitae. Din anul
2008 este membru permanent

al Orchestrei Simfonice
a Radiodifuziunii Suedeze, ansamblu care are
sediul la Berwaldhallen una dintre cele mai importante instituþii muzicale suedeze.
Lucian Muscurel,
actor, regizor ºi profesor
de artã dramaticã, s-a
mutat, în Suedia, în anul
1980, împreunã cu actriþa Liliana Tomescu. În
1984 a devenit membru
al Asociaþiei regizorilor
de teatru suedezi. În
ipostaza de regizor, a pus
în scenã spectacole dupã
autori faimoºi precum
Dürrenmatt, Cehov, Albee, Ionescu, Strindberg,Camus. A fãcut parte
din distribuþiile unor producþii de televiziune de
mare popularitate în Suedia, printre care se numãrã
“Goltuppen”
(1991), “Till våra vänner”
(1993),
“Rederiet”
(1993), “Beck – Pensionat Pärlan” (1997). În
prezent, continuã sã pregãteascã actori suedezi
implicaþi în proiecte de
teatru ºi film.
Luiza Stãnescu, absolventã de Artã Teatralã în Craiova, a urmat un
master în actorie la
Academia Teatralã din
Malmö (2011-2013). A
fãcut parte, în Suedia,
din distribuþiile unor
spectacole de la Teater Foratt,
MOOMS Teater, Teater Jalada,
Östgötateatern, ung scen/öst. A
jucat ºi în serialele TV “Wallander”, “Heder” ºi, în 2014, a
fost manager de proiect, actriþã ºi regizor al spectacolului “My Story România”,
realizat în colaborare cu
World Vision România. S-a
implicat în proiecte care
oglindesc probleme sociale, strângând fonduri pentru copii din þãri subdezvoltate. A fãcut parte, recent,
din distribuþia spectacolului
„Idomeneos”, pus în scenã pe muzica lui Mozart ºi
jucat cu mare succes la Folkoperan în Stockholm.
Ziua Culturii Naþionale
este celebratã anual pe 15
ianuarie ºi reprezintã data
naºterii poetului Mihai
Eminescu.
Cu aceastã ocazie, publicul va putea vizita expoziþia retrospectivã
„Spiritualizarea acuarelei”, semnatã de Ligia Podorean-Ekström, deschisã în spaþiile expoziþionale ale ICR Stockholm

pânã pe 20 ianuarie.
Participarea publicului la sediul ICR Stockholm (Skeppsbron 20), se face doar în limita locurilor disponibile, numai pe bazã de rezervare, la
adresa de email: simona.chitan@rkis.se. Reamintim cã reprezentantul României la ICR
Stockholm este universitarul
Bogdan Popescu, originar din

Craiova, un intelectual cu studii solide în filozofie, ataºat organic valorilor culturii naþionale, organizator a numeroase acþiuni de promovare a acestora.
Obs.: Pe durata evenimentului este obligatorie purtarea mãºtii. ICR Stockholm va pune la
dispoziþia publicului mãºti ºi
dezinfectant ºi va respecta regulile de distanþare socialã.
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CUMPÃRÃRI

Cumpãr flex de 125 în
funcþiune, bicicletã Pegas de damã. Telefon:
0724/701.061.
Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon 0729/960.795.

ÎNCHIRIERI

PARTICULAR, închiriez
apartament 3 camere,
decomandat, mobilat,
utilat, zona George Enescu - Liceul Energetic. Telefon: 0740/991.323.
Zonã Universitate – Închiriez garsonierã ultra
spaþioasã, mobilatã
modern, cu dotãrile necesare. Telefon: 0770/
223.510.

joi, 13 ianuarie 2022

AGRODOBRYS COOPERATIVA AGRICOLA, titular al
proiectului “INFIINTAREA UNUI CENTRU DE DEPOZITARE SI CONDITIONARE CEREALE IN COMUNA MOTATEI” 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 “INFIINTAREA UNUI CENTRU DE DEPOZITARE SI CONDITIONARE CEREALE IN COMUNA
MOTATEI” propus a fi amplasat in comuna Motatei, sat Dobridor, T20,P23, jud. Dolj
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, din Craiova, str. Petru Rares, nr 1, jud.
Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri
intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj.

SCHIMBURI Vând teren intravilan Caut femeie îngrijire Firma constructii ADSchimb garsonierã Bucureºti, str. Turda, variante Bucureºti. Telefon:
0251/598.954.
Schimb binoclu, aparat
marit Krocus 4 cu bicicleta sau diverse. Telefon: 0724/701.061.
Vând sau schimb casã
Pleniþa cu apartament
sau garsonierã Craiova.
Telefon: 0775/502.588.

TERENURI

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând 6 apartamente noi,
zona Banu Mãrãcine.
Telefon: 0727/492.323.
Vând apartament ultracentral Bulevard (insula) 1 Mai cu vedere la
bulevard, 4 camere cu
încãlzire centralã pe
gaz, aer condiþionat,
baie ºi bucãtãrie în condiþii excelente, beci cu
stelaje metalice. Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.

CASE
Vând casã în Baileºti
(grãdinã ºi curte). Telefon: 0744/795.802.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640, 0770/661.438.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru casã
sau casã de vacanþã.
Telefon: 0773/996.446.

SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

Florãria Nadia - Centru
angajeazã vânzãtoare.
Relaþii la telefon:
0729.744.664, 0747/
501.107.
Angajãm vânzãtoare
magazin general. Telefon: 0773/785.108.

pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.
Angajãm lucrãtor comercial în benzinãrie. Salariu atractiv, sporuri de
noapte ºi weekend. CV
la adresa de e-mail: selidagas@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII

Masaj la domiciliu cu
materiale naturiste garantate pentru probleme
lombare. Preþ minim.
Telefon: 0724/701.061.
ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a
drumurilor, rigole, compactare, cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.
Executãm mici reparaþii, acoperiºuri, þiglã
metalicã, vopsit acoperiº, izolaþii carton. Telefon: 0759/347.573.
Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie,
tencuieli, faianþã, gresie,
rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.

NET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. 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.

AUTO

Vând WV Polo, diesel,
stare tehnicã ºi opticã
foarte bunã. Telefon:
0763/285.138.
Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Telefon: 0727/884.205.
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R.A.A.D.P.F.L Craiova, scoate la licitaþie, în vederea închirierii, urmãtorul spaþiu situat în Craiova:
-Cartier Lapus, bloc T6, parter – suprafaþã 20,94 mp, profilul – magazin general
Mentionam cã profilul de activitate nu se poate schimba.
Licitaþia publicã va avea loc la sediul RAADPFL Craiova,
din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO7403230, în data de
21.01.2022, data limitã de depunere a ofertelor 20.01.2022,
ora 16:00.
Preþul documentaþiei de atribuire este de 176,00 lei ºi se
poate achiziþiona de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.
Relaþii suplimentare, la telefon 0251/411214.

1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscalã, adresa, numãrul de
telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã de contact:
Comuna Celaru, Str.Înv. M.Georgescu nr.525, judeþul Dolj,
telefon 0351/430.213, fax 0351/430.213, e-mail: primariacelaru@yahoo.com, cod fiscal 5046629. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat: teren
intravilan Dispensar Veterinar în suprafaþã de 115mp, Tarla
29, Parcela 1563, numãr cadastral 30158, aparþinând domeniului public al Comunei Celaru, conform H.C.L. nr.98 din
15.12.2021 ºi temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: prin solicitarea scrisã, de la sediul Primãriei Comunei Celaru. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Comunei Celaru, comuna Celaru, Str.Înv. M.Georgescu nr.525, judeþul Dolj. 3.3.Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul: persoanele interesate pot achita contravaloarea
documentaþiei de atribuire de 50Lei în contul concedentului: RO06TREZ52421330250XXXXX, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal al concedentului 5046629. 3.4.Datalimitã pentru solicitarea clarificãrilor: 03.02.2022, ora
15.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 11.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusã la Registratura
Primãriei Comunei Celaru, comuna Celaru, Str.Înv. M.Georgescu nr.525, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: 1 exemplar original ºi 2 exemplare copii. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 11.02.2022, ora 12.00, la
sediul Primãriei Comunei Celaru, comuna Celaru, Str.Înv.
M.Georgescu nr.525, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Secþia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon 0351/430.213, fax 0351/430.213, e-mail:
inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii:
12.01.2022.

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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Koljic, marcat de ultima accidentare gravã:
„A fost cel mai greu moment din carierã”
Atacantul bosniac al Universitãþii Craiova spune
cã adversarul direct cel mai dificil din carierã a
fost actualul sãu coechipier, Marius Constantin
Cel mai ghinionist jucãtor din
Liga I, cu trei accidentãri grave
suferite în ultimii ani, este atacantul bosniac al Universitãþii
Craiova, Elvir Koljic. Vârful de
26 de ani recunoaºte cã nici la
momentul actual nu ºi-a recãpãtat forma idealã, dupã ultima accidentare serioasã, survenitã în
noiembrie 2020, în urma unei
intrãri dure din partea ieºeanului
Ovidiu Mihalache. „Cel mai greu
moment din cariera mea a fost
ultima accidentare pe care am
suferit-o, a fost dificil sã-mi revin ºi sã-mi recapãt forma” spune Koljic, care a revenit pe teren

în acest sezon, dar eficacitatea
sa a scãzut dramatic. Astfel, în
23 de partide jucate în toate competiþiile în actuala stagiune, „Dragonul” are numai 4 goluri, douã
dintre ele în Cupa României, contra unor adversari din Liga a IIIa. În stagiul din Antalya, Koljic a
deschis scorul în meciul amical
câºtigat cu 5-2 de Universitatea
Craiova contra ungurilor de la
Paksi.
Totuºi, acest campionat a adus
ºi golul cel mai frumos din cariera sa, cel marcat în tur, contra Rapidului (2-1 pentru olteni,
pe Arena Naþionalã) chiar urmã-

toarea adversarã a Craiovei din
Liga I. „Golul preferat a fost
golul cu Rapid din vara trecutã,
un gol frumos, un gol marcat pe
final de meci, un gol care ne-a
adus 3 puncte” spune Koljic.

Marius Constantin, cel mai
dificil adversar direct pentru
Koljic

Rãspunzând întrebãrilor primite din partea fanilor, pe site-ul oficial al Universitãþii Craiova, atacantul bosniac ºi-a ales ºi cel mai dificil adversar direct pe care l-a avut
în anii petrecuþi în România, aces-

ta fiind Marius Constantin, actualul sãu coechipier: „Marius Constantin a fost cel mai dificil adversar al meu din Liga I, un jucãtor
bun, un fotbalist puternic ºi mã
bucur cã a venit la Craiova”.
Aflat de trei ani ºi jumãtate în
Bãnie, Elvir Koljic se simte foarte bine la Universitatea, cu care
are contract pânã în 2025, cei
mai apropiaþi dintre colegi fiind
Baiaram ºi Roguljic. „La Craiova suntem cu toþii o mare familie, dar dacã este sã aleg cei mai
buni prieteni dintre coechipieri,
ar fi ªtefan Baiaram ºi Ante Ro-

guljic” dezvãluie Koljic.
„Dragonul” Universitãþii spune cã idolul sãu este starul lui
Inter Milano ºi jucãtorul alãturi
de care a evoluat în naþionala
Bosniei, Edin Dzeko: „Idolul meu
este Edin Dzeko, este un jucãtor
mare ºi un om foarte bun”.
Cotat acum la 1,6 milioane de
euro, Elvir Koljic a jucat 72 de
meciuri pentru Universitatea Craiova, în care a marcat 30 de goluri ºi a oferit 8 assist-uri. Atacantul are ºi 4 selecþii în naþionala Bosniei, viitoarea adversarã
a României în Liga Naþiunilor.

Universitatea Craiova ºi-a încheiat
prematur stagiul din Turcia
Din cauza condiþiilor meteo, alb-albaºtrii revin în Bãnie,
unde vor juca sâmbãtã un amical cu FC Braºov
Deºi a beneficiat de condiþii
impecabile de pregãtire în cantonamentul de la Gloria Sport
Hotel, din Antalya, Universitatea
Craiova nu le-a putut specula aºa
cum ºi-ar fi dorit, din cauza ploilor ºi furtunilor din zonã, care
deja au anulat mai multe antrenamente sau le-au mutat în indoor. Din aceastã cauzã, oltenii
au decis sã-ºi încheie prematur
stagiul de pregãtire, cu o sãptãmânã înainte de termen, pentru
a-ºi continua antrenamentele în
Bãnie, în cadrul complexului „Ilie
Balaci”. Nu este prima decizie de
acest gen a celor de la Universitatea Craiova. Astfel, primul cantonament de la venirea lui Lau-

renþiu Reghecampf, la Poiana
Braºov, din luna septembrie a
anului trecut, a luat sfârºit cu 5
zile mai devreme decât era programat iniþial, fiind anulat ºi cel
de-al doilea meci amical din zonã.
Universitatea Craiova a renunþat ºi la amicalul de ieri, cu norvegienii de la Raufoss, din cauza
cazurilor de COVID-19 din lotul
nordicilor, ºi trebuia sã dispute
un joc de pregãtire cu FC Botoºani, dar în cele din urmã ºi acesta a fost anulat. În schimb, sâmbãtã, de la ora 17, echipa antrenatã de Laurenþiu Reghecampf
va juca o partidã de verificare cu
divizionara secundã FC Braºov,
acolo unde evolueazã, sub for-

mã de împrumut, Laurenþiu Popescu ºi Vasile Constantin. Oltenii ar fi trebuit sã mai joace încã
douã meciuri amicale în Turcia,
cu Banik Ostrava, pe 14 ianuarie, ºi încã unul, pe 16 ianuarie,
cu un adversar care ar urma sã
fie stabilit, iar pe 20 ianuarie era
prevãzutã revenirea acasã, cu
douã zile înaintea primului meci
oficial, cu Rapid. Astfel, în cele
10 zile petrecute în Antalya,
ªtiinþa a jucat un singur amical,
câºtigat cu 5-2 contra ungurilor
de la Paksi.

Florin Bratu i-a urmãrit pe
olteni la antrenament

Selecþionerul U21 al României,
Florin Bratu, le-a fãcut vizitã juveþilor în cantonamentul din Antalya, urmãrind un antrenament
condus de Laurenþiu Reghe-

campf ºi interesându-se de starea fizicã ºi forma jucãtorilor
pasibili de a fi convocaþi la naþionala de tineret. Vladimir Scre-

ciu, Alexandru Cîmpanu, ªtefan
Baiaram ºi Jovan Markovic sunt
jucãtorii Universitãþii chemaþi
constant la naþionala U21.

