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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Acum, Popescule, locul zmeului
ºi al balaurului cu ºapte capete l-a
luat DNA-ul.
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Ramada Plaza Craiova Hotel este al doilea hotel de acest
tip construit în România, dupã Bucureºti.  Cu cele  4 stele
ale sale este un hotel de business, care a fost ridicat pe sche-
letul fostului Hotel Jiul, aflat la kilometrul zero al oraºu-
lui. Construcþia a început în 2013, iar deschiderea oficialã
a avut loc ieri, în prezenþa directorului general, olandezul
Marcello Pauw, care a preluat manageriatul hotelului. În-
cepând de astãzi sunt aºteptaþi oaspeþii care vor fi cazaþi în
camere spaþioase, cu mobilier modern ºi tehnologie de ul-
timã generaþie în care s-au investit 14 milioane de euro,
fiind vorba de un proiect extrem de ambiþios.
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Distrugerea, ieri dimineaþã, a unui bombardier rus SU-24, învinuit de violarea spa-

þiului aerian turc, de lângã frontiera cu Siria, reprezintã o chemare la realitate. Eveni-
mentul survine într-un context extrem de delicat: deplasarea lui Francois Hollande la
Washington - pentru o cooperare cât mai operaþionalã posibil -, în cadrul unui turneu
diplomatic, care mai cuprinde ºi Moscova, în vederea “contrucþiei” unei mari coaliþii contra
Statului Islamic. Hollande a primit în prealabil ºi susþinerea
premierului britanic David Cameron, primit la Elysee.
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Iohannis

a promulgat legea

privind majorarea

cu 10% a salariilor

pentru personalul

bugetar
Preºedintele Klaus Iohannis a

promulgat ieri legea de aproba-
re a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 35/2015 privind
salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice, care
prevede majorarea acestor
salarii cu 10%.Legea a fost
adoptatã de Camera Deputaþilor
pe 11 noiembrie. Iniþial, OUG
35/2015 prevedea doar majora-
rea salariilor din sãnãtate cu
25%, însã un amendament PSD
adus în comisiile de specialitate
din Parlamant a prevãzut cã vor
creºte ºi salariile tuturor bugeta-
rilor cu 10%. Condiþia pentru
aplicarea acestei prevederi este
ca aceºtia sã nu mai fi benefi-
ciat în cursul anului 2015 de
alte majorãri. Liberalii s-au
opus iniþial amendamentului
PSD, cerând mai întâi date
suplimentare de la Ministerul de
Finanþe, cu privire la impactul
bugetar. Deputaþii au respins
însã retrimiterea proiectului la
comisii. Ulterior, ºi deputaþii
PNL au votat în favoarea
proiectului, acesta trecând cu o
largã majoritate de Parlament.
Proiectul a fost ºi tema unor
discuþii între premierul desem-
nat de la acea vreme, Dacian
Cioloº, ºi liderii partidelor
parlamentare. Într-o ºedinþã a
PSD la care a participat,
Dacian Cioloº a dat asigurãri cã
nu va renunþa la mãsurile
aprobate deja, mai ales dacã
acestea au ºi susþinerea Parla-
mentului, însã un punct
sensibil este cel privind majora-
rea cu 10% a salariilor tuturor
bugetarilor.

Dan ªova a fost audiat, ieri,
în Comisia juridicã a Senatului,
dupã ce ºi-a studiat dosarul timp
de 4 ore, împreunã cu avocatul
sãu, Aurel Ciobanu. ªova a ple-
cat de la Comisia juridicã însoþit
de avocatul sãu, însã nu a fãcut
declaraþii presei. Liberalul Cãtã-
lin Boboc, preºedintele Comisiei
juridice a Senatului, a declarat,
marþi, cã senatorul Dan ªova a
spus în timpul audierilor cã se
considerã nevinovat ºi a invocat
“câteva chestiuni în apãrarea
dumnealui”. “Domnul ªova a spus
câteva chestiuni în apãrarea dum-
nealui, va fi un extras din poziþia
pe care a avut-o ºi în raportul pe
care îl vom depune la plen. (...)
Domnul ªova a avut un punct de
vedere pe care toþi colegii l-au
ascultat. Domnul ªova a spus cã
se considerã nevinovat”, a spus
Boboc, dupã audierea lui ªova în
Comisia juridicã.

De asemenea, Cãtãlin Boboc a
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Cererea privind încuviinþarea reþinerii ºi ares-
tãrii preventive a senatorului Dan ªova a primit,
ieri, raport favorabil la Comisia juridicã a Sena-
tului, cu cinci voturi “pentru”, douã voturi “îm-
potrivã” ºi trei abþineri. Anunþul a fost fãcut de
vicepreºedintele Senatului Ioan Chelaru (PSD),

membru al Comisiei juridice.

CEDO a dat, ieri, o nouã deci-
zie de condamnare a României
pentru nesoluþionarea dosarului
Revoluþiei într-un termen rezona-
bil, la o plângere formulatã în
2008 de Carmen Doroteia Ale-
xandrescu, Ion Bãroiu, Iosif
Bãlaº-Salcoci, ªtefan Boran,
Marin Dincã, Laura Veronica
Stoica, sculptorul Vladimir Cio-
banu, care a amplasat la Univer-
sitate plãcile de piatrã cu numele
eroilor-martiri de la Revoluþie, ºi
Cristian Paþurcã, autorul “Imnu-
lui golanilor”, decedat în 2011.

CEDO aratã cã, între 21 ºi 23
decembrie 1989, petenþii au luat
parte la demonstraþiile de la Bu-

precizat cã cererea ministrului
Justiþiei privind încuviinþarea re-
þinerii ºi arestãrii preventive a se-
natorului Dan ªova a fost aviza-
tã favorabil, cu cinci voturi “pen-
tru”, douã voturi “împotrivã” ºi
trei voturi nule, urmând ca rapor-
tul sã fie înaintat plenului, alãturi
de un proiect de hotãrâre pentru
încuviinþarea cererii.Preºedintele
Comisiei juridice a mai spus cã
trebuie schimbatã abordarea
“subiectelor delicate” ºi s-a arã-
tat nemulþumit cã lucrurile nu se
desfãºoarã mai repede în cazul
cererii MJ.

Întrebat cum îºi explicã votu-
rile împotrivã, în condiþiile în care
liderii PNL ºi PSD au spus cã vor
vota pentru, Boboc a spus cã din
cauza unor “dinozauri politici”
sunt bãgaþi toþi politicenii în “ace-
eaºi oalã”. “M-am sãturat ca din
cauza unor oameni, unor dinozauri
politici, le-aº spune eu, sã fim toþi
bãgaþi în aceeaºi oalã, pentru cã

una spunem, alta facem, ne pre-
valãm de tot felul de tertipuri, de
proceduri”, a spus Boboc.

“Noi aici nu suntem judecãtori,
nu stabilim vinovãþii sau nevino-
vãþii. Pentru parlamentari, supli-
mentar faþã de cetãþenii simpli de
pe stradã, e nevoie de un aviz.
Avizul acesta nu îl face pe om nici

vinovat, nici nevinovat, ci doar
permite procurorului sã meargã în
faþa judecãtorului. Acolo, cei care
sunt în situaþia asta trebuie sã vinã
cu probe, sigur, procurorul adu-
ce ºi el probele lui ºi la final jude-
cãtorul decide. Deci noi aici nu
judecãm”, a mai spus preºedinte-
le Comisiei juridice

Opt foºti revoluþionari, despãgubiþi de CEDO
pentru nesoluþionarea dosarului Revoluþiei

Cantautorul Cristian Paþurcã, sculptorul Vladimir
Ciobanu ºi alþi ºase foºti revoluþionari au fost despãgu-
biþi de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO)
cu câte 2.400 de euro, pentru nesoluþionarea dosarului

Revoluþiei într-un termen rezonabil.

cureºti care au dus la cãderea
regimului comunist. În 1990,
când procurorii militari au des-
chis o anchetã privind reprima-
rea violentã a demonstraþiilor,
petenþii au fost audiaþi ca mar-
tori ºi s-au constituit parte civi-

lã în dosarul care, în 2008, tot
nu era soluþionat.

Reclamanþii au fost ºi victime
ale Mineriadei din 13 - 15 iunie
1990, care constituie subiectul
unui alt dosar penal deschis tot
în 1990. Cei ºapte reclamanþi au

invocat în faþa CEDO încãlca-
rea articolului 6 din Convenþia
europeanã a drepturilor omului
- dreptul la un proces echitabil
într-un termen rezonabil - în le-
gãturã cu durata anchetei în ca-
zul evenimentelor din decembrie

1989. Curtea a constatat cã a
fost încãlcat respectivul articol
ºi a dispus ca reclamanþii sã pri-
meascã fiecare câte 2.400 de
euro cu titlul de prejudiciu mo-
ral. Pe 23 octombrie 2015, pro-
curorii militari din Parchetul in-
stanþei supreme au clasat dosa-
rul Revoluþiei din decembrie
1989, în care au fost fãcute cer-
cetãri privind moartea a 709 oa-
meni ºi rãnirea a 2.198, dintre
care 1.855 au fost împuºcaþi ºi
924 de reþinuþi.

În absenþa unor decizii de con-
damnare ºi acordare de despã-
gubiri , foºti revoluþionari sau ur-
maºi ai acestora s-au plâns la
CEDO, care a dat, de-a lungul
timpului, mai multe decizii de
condamnare a României, obliga-
tã sã plãteascã despãgubiri de
peste 1 milion de euro. În 27 ia-
nuarie 2015, România a fost
condamnatã la CEDO sã plãteas-
cã 832.500 de euro cãtre 81 de
persoane, victime sau titulari de
drepturi ai victimelor represiu-
nii armate a manifestaþiilor con-
tra regimului comunist din de-
cembrie 1989.
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Distrugerea, ieri dimineaþã, a
unui bombardier rus SU-24, învi-
nuit de violarea spaþiului aerian
turc, de lângã frontiera cu Siria,
reprezintã o chemare la realita-
te. Evenimentul survine într-un
context extrem de delicat: depla-
sarea lui Francois Hollande la
Washington - pentru o coopera-
re cât mai operaþionalã posibil -,
în cadrul unui turneu diplomatic,
care mai cuprinde ºi Moscova, în
vederea “contrucþiei” unei mari
coaliþii contra Statului Islamic.
Hollande a primit în prealabil ºi
susþinerea premierului britanic
David Cameron, primit la Elysee.
Fricþiunile între Moscova ºi An-
kara, pe dosarul sirian, nu sunt
noi. Moscova este principalul
susþinãtor al regimului de la Da-
masc, în timp ce Ankara ajutã
armata sirianã liberã (ASL), dar
ºi grupurile islamiste radicale,
înainte de a ceda sub presiunea

MIRCEA CANÞÃR
aliaþilor occidentali. Intervenþia
militarã rusã la finele lunii spe-
tembrie, în Siria, a antrenat nu-
meroase incidente. În douã rân-
duri, avioane de vânãtoare tur-
ceºti, au interceptat avioane mi-
litare ruseºti, angajate în Siria,
acuzate de violarea spaþiului ae-
rian al Turciei. La unul dintre in-
cidente, cel din 3 octombrie a.c.,
Moscova a pus în cauzã “proas-
tele condiþii meteorologice”:
La 16 octombrie a.c., armata tur-
cã a doborât o dronã de fabrica-
þie ruseascã, care penetrase pe
cerul turc. Bombardarea în regiu-
nea frontalierã, de lângã Idlib, dar
de asemenea Jebel Akhrad, de
aviaþia rusã, a forþelor turkmene,
minoritate turcofonã din Siria, an-
gajatã alãturi de Statul Islamic
contra al-Assad, antrenând exo-
dul cãtre Turcia a peste 35.000
de turkmeni, demonstreazã ten-
siunile augmentate dintre Anka-

ra ºi Moscova. Ankara a convo-
cat vinerea trecutã ambasadorul
Rusiei, pentru a-l pune în gardã
asupra “serioaselor consecin-
þe ale acestor operaþiuni”.
Canale de televiziune turce, au
prezentat ieri, imagini cu avionul
rusesc în flãcãri pe cer, ºi prãbu-
ºirea sa în zona muntoasã apro-
piatã frontierei - Hatay -, din su-
dul Turciei. Avionul a fost dobo-
rât, dupã ce a violat spaþiul aeri-
an turc, în pofida avertismente-
lor, au confirmat surse ale preºe-
dinþiei Turciei, þarã membrã
NATO, la puþin timp dupã inci-
dent. Ministerul rus al Apãrãrii, a
dezminþit categoric alegaþiile, afir-
mând cã avionul se gãsea exclu-
siv în spaþiul aerian sirian ºi “a
fost victima unui tir venit de
la sol”. Canalul de televiziune
CNN Turk, a precizat cã ambii
piloþi s-au paraºutat, dar unul din-
tre ei, capturat de rebeli, ar fi fost

ulterior ucis. Moscova nu a oferit
detalii, imediat, despre soarta ce-
lor doi militari, dar Vladimir Putin
într-o declaraþie preluatã de Rus-
sia Today, a evocat “o loviturã
de cuþit în spate”. Dupã produ-
cerea evenimentului, premierul
turc Ahmet Davutoglu, s-a între-
þinut cu ºeful statului major Hu-
lusi Akar ºi ministrul de externe
Feridun Sinirlioglu, decizând se-
sizarea NATO ºi ONU. ªeful di-
plomaþiei ruse, Serghei Lavrov,
era aºteptat la Ankara, pentru dis-
cuþii pe dosarul sirian, dar vizita
s-a anulat asearã, dupã ce Vladi-
mir Putin a asigurat cã distruge-
rea avionului de vânãtoare rusesc
“va aveam serioase consecin-
þe”. Dincolo de ping-pong-ul de-
claraþiilor, un lucru este clar: axa
Moscova-Paris-Washington, este
cam strâmbã. Chiar dacã poziþia
francezã s-a întors la 180 de gra-
de. Oricum Parisul se aflã între

Paris-Moscova-WParis-Moscova-WParis-Moscova-WParis-Moscova-WParis-Moscova-Washington,ashington,ashington,ashington,ashington,
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un actor regional, Vladimir Putin
ºi altul Barack Obama, cu abor-
dãri diferite pe dosarul sirian, ºi
deºi interesul comun rãmâne dis-
trugerea Statului Islamic, þintele
nu sunt aceleaºi: Daech pentru
Franþa ºi SUA, miºcãrile anti-
Assad pentru Rusia. Pe de altã
parte, pentru Paris, criza sirianã
decurge dintr-un rãzboi civil, re-
zultatul primãverilor arabe, cu
schimbãrile de regim ºi tranziþii-
le democratice eºuate, în timp ce
pentru Moscova ea este rezul-
tatul unei insurecþii orchestrate
de puterile sunnite, via miºcãrile
jihadiste. În consecinþã, doar
menþinerea unei puteri aluite,
pro-ruse ºi pro-ºiite este accep-
tabilã. Pe de altã parte Ucraina
rãmâne un mãr al discordiei, chiar
dacã în plan secund momentan,
care împieteazã, sensibil, la con-
solidarea axei Paris-Moscova, ºi
eventual SUA.

În 1972 se punea, la Craiova, ba-
zele Casei Corpului Didactic Dolj,
primul sediu fiind în ªcoala nr.21,
actuala ªcoalã Gimnazialã „Gheorghe
Þiþeica”. Pânã în 1980, printre acti-
vitãþi s-au regãsit: asigurarea fondu-
lui de carte ºi a fiºelor de documen-
tare pentru cadrele didactice; publi-
carea buletinelor informative, a ghi-
durilor metodice ºi difuzarea lor în
ºcoli; tipãrirea anualã a propriei re-
viste – „Din viaþa ºcolii Doljului”; fi-
inþarea Cenaclului literar „Alexandru
Macedonski” al cadrelor didactice,
producþiile literare ale acestora fiind
tipãrite în volumele „Arborii timpu-
lui”, etc. Între 1986-1990, activita-
tea a fost suspendatã, din cauza cerinþelor
timpului politic de atunci, iar, dupã Revolu-
þie, a fost reluatã. Odatã cu darea în folosin-
þã a sediului Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, birourile s-au mutat în noul imobil, unde
sunt asigurate toate condiþiile. De atunci, s-
au derulat sute de programe de formare ºi
perfecþionare, iar activitatea merge în conti-
nuare. Mai mult, în Dolj sunt, în prezent,
cinci filiale – Calafat, Bãileºti, Filiaºi, Segar-
cea, Dãbuleni, iar, din 2002-2003, au fost
înfiinþate ºi Centre de Documentare ºi In-
formare, în mediul rural, cu finanþarea Con-
siliului Judeþean Dolj. În 2006, douã CDI-
uri au fost deschise, drept „centre-pilot”, prin
banii alocaþi de cãtre Ministerul Învãþãmân-
tului, la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Brã-
escu” Calafat ºi la Liceul Tehnologic „Petre

În Dolj, 29 de
unitãþi ºcolare,
cu personalitate
juridicã, au
depãºit un secol
de existenþã

Învãþãmântul în Dolj are aproape douã
sute de ani, vorbind de cel înregistrat în
actele oficiale, atestate documentar, foar-
te multe entitãþi, care au, în prezent,  per-
sonalitate juridicã, depãºind o sutã de ani.
„Am identificat, dupã ce am cerut, fiecã-
rei ºcoli, vechimea, 29 de instituþii de învã-
þãmânt care au depãºit un secol de la în-
fiinþare. Toate vor fi protejate, fiindcã avem
grijã de istoria noastrã. Aceste unitãþi au
evoluat de-a lungul timpului ºi, prin dascã-
lii ºi elevii care le-au trecut pragul, au adus
faimã ºi onoare învãþãmântului din aceste
locuri”, a declarat prof.  Alexandru Drag-
nea, inspector pentru managementul insti-
tuþional în cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Conform documentelor, cea
mai veche instituþie din Dolj este Colegiul
Naþional „Carol I”, fondat în 1826. În Cra-
iova, Colegiul Naþional „Elena Cuza” a sãr-
bãtorit 182 de ani de existenþã, iar Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” este ceva mai tâ-
nãr, fiind înfiinþat în 1882, Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan” fiind, la rândul
sãu, în top – a apãrut pe firmamentul învã-
þãmâtului în 1870. Tot cu o vechime care
sfideazã trecerea anilor se laudã Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”
(1877) ºi Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” (1871). În mediul
rural, se remarcã ªcoala Gimnazialã Apele
Vii (1838, anul înfiinþãrii), în acelaºi an apã-
rând ºi cea de la Gogoºu, patru ani mai târ-
ziu fiind înfiinþatã unitatea din Caraula, iar
în 1855 cea din Ghindeni.
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În urmã cu câteva zile, a fost definitivatã ºi aprobatã oferta de formare a
cadrelor didactice din Dolj, planul pentru anul ºcolar 2015/2016 fiind întocmit
de cãtre Casa Corpului Didactic (CCD) Dolj, în strânsã corelare cu cerinþele
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice. CCD Dolj are o tradiþie de 43
de ani ºi, chiar dacã a avut o perioadã de întrerupere, dictatã de anii de dinain-
te de 1990, ºi-a atins menirea: aceea de a forma ºi perfecþiona profesorii ºi
învãþãtorii, în prezent fiind în plinã derulare cca. 20 de astfel de programe.

Baniþã” Cãlãraºi, în 2007 apãrând, cu ace-
eaºi sursã de finanþare, alte 20 de structuri.

Programe de perfecþionare
De curând, a fost avizatã oferta de for-

mare a cadrelor didactice din Dolj ºi Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia, în urma analizei de ne-
voi. Pentru anul ºcolar 2015/2016, sunt pre-
vãzute mai multe programe de formare ºi
perfecþionare: pregãtirea debutanþilor în ve-
derea susþinerii examenului naþional de defi-
nitivare în învãþãmânt; îndrumarea cadrelor
didactice încadrate ca suplinitori, în vede-
rea participãrii la susþinerea concursului na-
þional de ocupare a posturilor vacante; for-
marea celor care fac parte din comisiile de
organizare ºi desfãºurare a probelor practi-
ce/orale în profilul postului; programe pen-

tru formarea metodiºtilor  Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj; etc. „Oferta îºi pro-
pune sã susþinã evoluþia în carierã ºi dezvol-
tarea personalã ºi profesionalã a întregului
Corp didactic. Astfel, considerãm oportunã
derularea unor programe de formare conti-
nuã, privind, printre altele, pregãtirea celor

care vor face parte din comisia de organi-
zare ºi desfãºurare a probelor, fie ele prac-
tice, fie orale în profilul postului, dezvolta-
rea competenþelor profesorilor în vederea
evaluãrii lucrãrilor scrise din cadrul exa-
menului naþional de definitivare în învãþã-
mântul preuniversitar sau a concursului
naþional de ocupare a posturilor vacante ºi
adoptarea unor programe de pregãtire a de-
butanþilor ºi a suplinitorilor, în vederea sus-
þinerii examenelor naþionale ” , a declarat
prof.  Vasile ªtefan, director al Casei Cor-
pului Didactic Dolj.

„Oamenii învaþã sã fie
cât mai eficienþi în clasã”

Pentru anul ºcolar în curs, sunt prevãzu-
te câteva zeci de proiecte , unele dintre ele

fiind , deja, în derulare. „Aam avut, de-a lun-
gul anilor, fel de fel de programe, unele, foarte
multe, ºi cu finanþare europeanã (POSDRU,
Erasmus, Erasmus+, Regio, Leonardo, etc.),
iar acestea vor continua. Conform ofertei apro-
bate, avem peste 80 de programe, iar 20 sunt
deja puse în aplicare. Dar, doresc sã menþio-
nez un lucru: cei care urmeazã aceste cursuri
ºi obþin competenþele necesare sunt atent mo-
nitorizaþi. Nu este vorba despre un control pro-
priu-zis, ci doar se vegheazã dacã aplicã cele
învãþate la cursuri ºi, eventual, vor primi reco-
madãri pentru a pune în practicã cele învãþate.
Oamenii învaþã sã fie cât mai eficienþi în clasã,
acesta fiind principalul scop al acestor ore de
îndrumare ºi perfecþionare”, a mai spus prof.
Vasile ªtefan.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, marþi, 20 oc-
tombrie a.c., seara, la ora 17.45,
poliþiºtii rutieri au fost anunþaþi prin
apelul unic de urgenþã 112 cu pri-
vire la faptul cã, pe strada Henri
Coandã, a avut loc un accident de
circulaþie soldat cu rãnirea unui
pieton, iar ºoferul vinovat de pro-
ducerea evenimentului a pãrãsit
locul faptei. Poliþiºtii Biroului Ru-
tier Craiova ajunºi la faþa locului
au stabilit, în urma investigaþiilor
efectuate, faptul cã Marian Bãlu-
þã, de 26 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism
Fiat, fãrã a poseda permis de con-
ducere, ajuns la trecerea de pie-
toni a accidentat-o grav pe Maria-
na Matei, de 55 de ani, din Craio-

Poliþiºtii din cadrul
Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii
Economice ºi Poliþiei
Segarcea au organizat,
în cursul zilei de luni, o
acþiune în municipiul
Craiova ºi în Segarcea,
pentru prevenirea ºi
combaterea faptelor de
evaziune fiscalã ºi acti-
vitãþilor ilicite de co-
merþ din domeniul „co-
mercializãrii cãrnii ºi a
produselor din carne”.
În cadrul acestor acti-
vitãþi, oamenii legii au
verificat 9 societãþi co-
merciale, precum ºi alþi
11agenþi economici – persoane fi-
zice. În urma controalelor ºi a ne-
regulilor constatate, poliþiºtii dol-
jeni au aplicat 8 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 55.000
lei. De asemenea s-au confiscat
peste 200 kg carne tocatã în va-
loare de 2.500 lei. Astfel, în ca-

O femeie de 63 de ani ºi-a pier-
dut viaþa, luni searã, dupã ce a fost
accidentatã în comuna doljeanã
Mischii. Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului (IPJ) Dolj, luni seara, în jurul
orei 18.00, Ionel Scorborã, de 32
de ani, din comuna Mischii, jude-
þul Dolj, în timp ce conducea un
autoturism marca Dacia pe D.J.
641, în satul Mlecãneºti, comuna
Mischii, ºi a accidentat-o pe Elena

Femeie  accidentatãFemeie  accidentatãFemeie  accidentatãFemeie  accidentatãFemeie  accidentatã
mortal  la  Mischi imortal  la  Mischi imortal  la  Mischi imortal  la  Mischi imortal  la  Mischi i

Firu, de 63 de ani, din localitate.
În urma accidentului a rezultat de-
cesul femeii de 63 de ani, dupã cum
au constatat medicii de pe ambu-
lanþa solicitatã la faþa locului. Po-
liþiºtii spun cã victima a traversat
neregulamentar strada prin loc ne-
permis ºi fãrã sã se asigure. Poli-
þiºtii au întocmit în cauzã dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
ucidere din culpã.

ªoferul fugar care a accidentat o craioveancã pe trecerea deªoferul fugar care a accidentat o craioveancã pe trecerea deªoferul fugar care a accidentat o craioveancã pe trecerea deªoferul fugar care a accidentat o craioveancã pe trecerea deªoferul fugar care a accidentat o craioveancã pe trecerea de
pietoni trimis în judecatã ºi eliberat din arest la domiciliupietoni trimis în judecatã ºi eliberat din arest la domiciliupietoni trimis în judecatã ºi eliberat din arest la domiciliupietoni trimis în judecatã ºi eliberat din arest la domiciliupietoni trimis în judecatã ºi eliberat din arest la domiciliu

Craioveanul de 26 de ani reþinut pentru
24 de ore pe 20 octombrie a.c., pentru
vãtãmare corporalã din culpã, fugã de la
locul accidentului, conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi conducere fãrã per-
mis, a fost trimis în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. Tânãrul a accidentat grav o femeie care

traversa regulamentar strada Henri Coandã
din Craiova ºi a fugit, fiind prins, ulterior, în
trafic, de poliþiºti. Pe 28 octombrie Tribu-
nalul Dolj a dispus faþã de tânãr mãsura ares-
tului la domiciliu, iar acum, odatã cu înre-
gistrarea dosarului, Judecãtoria Craiova a
dispus faþã de el mãsura controlului judiciar
pe o perioadã de 60 de zile.

va care traversa strada pe trece-
rea de pietoni. A dispãrut imediat
de la locul faptei, însã un martor
al accidentului a apucat sã reþinã
numãrul de înmatriculare al maºi-
nii pe care o conducea ºi le-a spus
poliþiºtilor. Fie din curiozitate, fie
lovit de remuºcãri, ºoferul vino-
vat a trecut din nou pe lângã locul
unde accidentase femeia, în timp
ce poliþiºtii fãceau cercetãrile ºi
mãsurãtorile, aºa cã aceºtia au
observat imediat maºina ce cores-
pundea datelor oferite de martori
ºi l-au oprit pe ºofer, dupã cum au
explicat anchetatorii. Luat la între-
bãri, acesta n-a vrut sã recunoas-
cã nimic în prima fazã, dar poliþiº-
tii l-au testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o concentraþie de 0,63

mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, au verifi-

cat în baza de date stabilind cã nu
are permis, aºa cã tânãrul a cedat
ºi a spus cã el a provocat acciden-
tul. Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru acordare de în-
grijiri ºi tot acolo a fost dus ºi ºofe-
rul, însã pentru recoltarea probe-
lor biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. „Celui în cauzã i s-
au recoltat probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei, iar pe
numele sãu poliþiºtii au întocmit
dosar de cercetare penalã pentru
vãtãmare corporalã din culpã,
pãrãsirea locului accidentului,
conducere fãrã permis ºi condu-
cere sub influenþa bãuturilor al-
coolice. Marþi searã, în baza pro-
batorului administrat în cauzã de
poliþiºti s-a dispus continuarea
urmãririi penale faþã de suspect ºi
reþinerea acestuia pe baza de or-
donanþã pe o perioadã de 24 ore”,
ne-a declarat, la momentul respec-
tiv, subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Reþinut, eliberat, apoi
arestat la domiciliu...

Miercuri dupã-amiazã, 21 oc-
tombrie a.c., Marian Bãluþã a fost
audiat de procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova, apoi
a fost prezentat Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile. Instanþa
a respins însã propunerea procu-

rorilor de arestare a tânãrului ºi a
dispus faþã de el mãsura controlu-
lui judiciar. Procurorii au contestat
hotãrârea Judecãtoriei, iar pe 28
octombrie Tribunalul Dolj a admis
contestaþia ºi a dispus faþã de in-
culpat mãsura arestului la domici-
liu pentru 30 de zile. N-a stat însã
30 de zile consemnat acasã, întru-
cât procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au fina-
lizat cercetãrile, iar luni, 23 noiem-
brie a.c. s-a înregistrat la Judecã-
toria Craiova dosarul în care Ma-
rian Bãluþã a fost trimis în judeca-
tã pentru vãtãmare corporalã din
culpã, fugã de la locul accidentu-
lui, conducere sub influenþa bãu-
turilor alcoolice ºi conducere fãrã
permis. Odatã cu înregistrarea
dosarului, instanþa a dispus faþã de
inculpat mãsura controlului judiciar
pe o perioadã de 60 de zile: „înlo-
cuieºte mãsura arestului la domi-
ciliu dispusã faþã de inculpatul
Bãluþã Marian prin încheierea din
camera de consiliu nr. 136/
28.10.2015 a Tribunalului Dolj cu
mãsura preventivã a controlului

judiciar pe o duratã de 60 de zile.
Impune inculpatului Bãluþã Ma-
rian respectarea urmãtoarelor obli-
gaþii, pe durata mãsurii: a) sã se
prezinte la instanþa de judecatã ori
de câte ori este chemat; b) sã in-
formeze de îndatã instanþa de ju-
decatã cu privire la schimbarea
locuinþei; c) sã se prezinte la Ser-
viciul de Supraveghere Judiciarã
din cadrul Serviciului de Investi-
gatii Criminale al Politiei Jude-
tului Dolj, conform programului
de supraveghere întocmit de orga-
nul de poliþie sau ori de câte ori
este chemat. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi, 23.11.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei, în acre se mai precizea-
zã cu nu are voie sã pãrãseascã
judeþul Dolj. Instanþa a mai stabilit
cã inculpatul are la dispoziþie 20
de zile sã formuleze în scris cereri
si excepþii cu privire la legalitatea
administrãrii probelor si a efectuãrii
actelor de cãtre organele de urmã-
rire penalã, dosarul fiind acum ana-
lizat în procedura de camerã preli-
minarã.

drul controlului efectuat la o so-
cietate comercialã din municipiul
Craiova, poliþiºtii au constatat
faptul cã reprezentanþii societãþii
ofereau spre vânzare aproape
800 mici, pentru care nu au pu-
tut prezenta documente de pro-
venienþã. „Societatea comercia-

lã a fost sancþionatã contraven-
þional cu suma de 20.000 lei, dis-
punându-se, totodatã, confisca-
rea cantitãþii de mici, pentru care
nu s-au prezentat documente de
provenienþã”, a precizat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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- Domnule primar, Vergicã
ªovãilã, un alt mandat al dum-
neavoastrã se încheie în primã-
vãra viitoare. Ce aþi reuºit sã fa-
ceþi pentru localnici pânã acum?

Sunt multe proiecte pe care le-
am realizat împreunã cu oamenii de
aici, de-a lungul timpului. Toate sunt
proiecte de suflet fiindcã toate erau
necesare. În satul Sãrata, spre
exemplu, cu sprijinul Asociaþiei
Chartres de Bretagne, s-a construit
dispensarul. Apoi, tot acolo, am fã-
cut biserica, cu sprijinul cetãþenilor
ºi a Consiliului Local. Toate fântâ-
nile din comunã au fost igienizate ºi
modernizate. Pentru cã, de multe
ori, legãtura dintre cele douã sate
ale comunei era anevoioasã, am
asfaltat drumul Cãlãraºi-Sãrata ºi am
modernizat strãzile. O altã mãsurã
a fost aceea de a împãduri 170 de
hectare de teren nisipos, în puncte-

le Cheatrã ºi Naboghi, pentru a îm-
piedica procesul de deºertificare a
zonei. Pentru cã oamenii nu aveau
unde sã organizeze evenimente spe-
ciale, cum ar fi o nuntã sau o po-
manã, am construit un salon de re-
cepþie, cu bucãtãrie ºi scenã în aer
liber. Este un complex de care se
bucurã tinerii pentru cã acolo am
construit ºi o bazã sportivã multi-
funcþionalã, cu teren de mini-fot-
bal, handbal, tenis ºi volei. Un alt
lucru bun pe care zic eu cã l-am
fãcut este cel legat de cimitire. Am
modernizat sistemul de iluminat
public ºi ne-am gândit sã iluminãm
ºi cimitirele. Ca sã nu mai spun cã
am montat camere de supraveghe-
re în centrul comunei, cât ºi în sa-
tul Sãrata în vederea prevenirii ºi a
scãderii numãrului de infracþiuni la
nivelul localitãþii.

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
Vergicã ªovãilã, primarul localitãþii Cãlãraºi:
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Localitatea Cãlãraºi este, de departe, una din-
tre cele mai bine gospodãrite din judeþul Dolj. Des-
chise aproape în fiecare an, ºantierele au schim-
bat faþa comunei care se poate lãuda acum cu ºcoli
ºi grãdiniþe modernizate, dispensare în fiecare
sat, un Cãmin Cultural exemplar amenajat, strãzi
iluminate ºi supravegheate video. O amplã lucrare

pe bani europeni, cea de introducere a reþelelor de
apã ºi canalizare, se apropie de final ºi va desã-
vârºi modernizarea acestei localitãþi cu oameni
harnici. Primarul Vergicã ªovãilã ºi-a dedicat o
mare parte din viaþã acestor frumoase proiecte ºi
a decis sã-ºi depunã candidatura pentru un nou
mandat astfel încât sã le poatã duce la bun sfârºit.

- S-au fãcut investiþii ºi în
ºcoli?

ªcolile nu arãtau deloc bine,
erau câteva în care curgea apa pe
pereþi. Ca sã nu mai vorbim de sta-
rea în care se afla Liceul Agricol,
unde uºile erau fãcute din placaj ºi
aveau gãuri în ele. Am renovat,
modernizat ºi dotat cu mobilier ºi
material didactic toate cele trei ºcoli

din comunã. Am avut grijã sã ame-
najãm ºi centralele termice în ºco-
lile din comunã. Am construit ºi o
grãdiniþã nouã la Cãlãraºi ºi am re-
novat-o pe cea veche. În onoarea
profesorului Petre Baniþã, am atri-
buit numele sãu Liceului Agricol,
unde am amplasat ºi un bust al fon-
datorului Staþiunii de Cercetare ºi
Dezvoltare a Plantelor pe nisipuri.

- Centrul localitãþii aratã foar-
te frumos, îndeosebi vara când
curtea ºi parcul sunt pline de
flori...

Am vrut sã avem aici, la Cãlã-
raºi, un centru civic modern de
care sã fim cu toþii mândri. Aºa cã
am trecut la treabã, iar rezultatul
este remarcat de toþi cei care ne
viziteazã. Începând cu sediul nou
de primãrie ºi terminând cu cãmi-

nul cultural, care este ultimul con-
solidat ºi modernizat, eu zic cã am
schimbat întreaga faþã a centrului
localitãþii. Cãminul este o bijuterie
care ne bucurã pe toþi. Aratã foar-
te frumos ºi în interior, are o sce-
nã foarte mare ºi o acusticã minu-
natã. Este locul în care amsamblul
nostru de dansuri „Bordeiaºul” sus-
þine spectacole. Trebuie sã amin-
tim ºi faptul cã, în aceeaºi incintã,
se aflã ºi biblioteca comunalã pen-
tru care am achiziþionat carte nouã
ºi am inclus ºi reþeaua Biblionet.

- Ce proiecte deruleazã Primã-
ria Cãlãraºi în prezent?

În luna decembrie se finalizeazã
lucrãrile de canalizare ºi introduce-
re a apei potabile care au fost înce-
pute de anul trecut. Este vorba de

17 kilometri de alimentare cu apã
în satul Cãlãraºi, iar, ca o parante-
zã, vreau sã vã spun cã satul Sãrata
beneficiazã deja de aceastã utilitate.
De asemenea, vom avea ºi canali-
zare pe o lungime de 20 de kilo-
metri care trebuie sã se termine tot
în acest an. Un  alt punct bun este
ºi cã nici un cetãþean nu va plãti ni-
mic pentru branºamente ºi racor-
duri. Comuna Cãlãraºi este prinsã

cu un numãr de 598 de branºamen-
te ºi 881 de racorduri, iar toate vor
fi executate gratuit, costurile fiind
incluse în valoarea proiectului. Am
insistat sã se facã în aºa fel încât
oamenii sã nu plãteascã, fiindcã era
vorba de 2.000-2.200 de lei pentru
canalizare ºi 800-1.000 de lei pen-
tru alimentarea cu apã. Un alt pro-
iect la care lucrãm acum este ºi
centrul multifuncþional de la Sãra-
ta. Satul are 2.000 de locuitori ºi
am considerat cã era nevoie de un
astfel de spaþiu pentru întâlniri ast-
fel încât oamenii sã nu se mai de-

plaseze pânã la Cãlãraºi. Primãria
avea acolo teren disponibil, chiar lân-
gã bisdericã, dispensar ºi parc, care
se preteazã la o astfel de construc-
þie. Când va fi terminatã, clãdirea
va avea douã etaje ºi va gãzdui o
salã de ºedinþe, birouri ºi alte spaþii
publice destinate locuitorilor din
zonã.

- Schimbând puþin registrul,
candidaþi pentru un nou mandat,
în vara anului viitor?

Da, cu siguranþã candidez pen-
tru un nou mandat. Îmi voi depu-
ne candidatura din partea PSD ºi,
deocamdatã, nu ºtiu ce contra-can-
didat voi avea. M-au întrebat mulþi
oameni din comunã dacã m-am
gândit la un nou mandat ºi trebuie
sã le rãspund cã da, vreau sã duc

proiectele începute la capãt.
- La ce proiecte vã referiþi?
În primul rând, vreau sã rezolv

problema apei ºi a canalizãrii pentru
fiecare gospodãrie din comunã. Ce
nu s-a fãcut în prima fazã a Mas-
terplanului, voi insista sã se realize-
ze în partea a doua fiindcã oamenii
meritã acest confort. Vom veni apoi
cu asfaltarea tuturor strãzilor pe care
s-au introdus reþelele de utilitãþi. Pen-
tru primii 7 kilometri de drum as-
faltat avem proiectul depus. Sunt
vreo 28 de strãzi pe care s-au intro-
dus toate conductele ºi le putem în-

cheia. Vreau sã se întâmple la fel ºi
pe celelalte strãzi ºi Cãlãraºiul sã fie
rezolvat 100% din punct de vedere
al infrastructurii. Este o ambiþie a
mea pe care vreau sã o duc la înde-
plinire pe mandatul meu. Un alt pro-
iect important pentru mine este azi-
lul pe care vrem sã-l amenajãm pen-
tru bãtrânii noºtri. Pe mulþi îi cu-
nosc, sunt oameni care au muncit
o viaþã întreagã ºi au nevoie de în-
grijiri medicale acum la bãtrâneþe.
Proiectul este avansat, în sensul cã
suntem în curs de obþinere a avizu-
lui de la ISJ Dolj pentru preluarea
sediului în care a funcþionat ªcoala
nr. 2. Avem ºi un al doilea proiect
prin care sprijinim Liceul Agricol
„Petre Baniþã” sã atragã fonduri pen-
tru a-ºi amenaja o mini-fermã di-
dacticã, cu sere ºi maºini agricole.
Iar lista proiectelor la care m-am
gândit este lungã. Aº mai adãuga
construirea unei grãdiniþe cu trei sãli
de clasã, în satul Sãrata, amenaja-
rea de trotuare ºi parcãri auto, ex-
tinderea ºi modernizarea reþelei de
iluminat public, decolmatarea bãlþii
din zona Vadu Bercii pentru ca aco-
lo sã se poatã pescui, executarea ri-
golelor pentru preluarea apelor plu-
viale ºi lucrãri de regularizare a cur-
surilor de apã. Vrem sã amenajãm o
pãstrãvãrie la Ciºmeaua Albã ºi sã
mai achiziþionãm un buldoexcava-
tor. De asemenea, vom extinde sis-
temul de monitorizare video pentru
siguranþa cetãþenilor.
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Comisia Europeanã (CE) a
aprobat în 17 noiembrie 2015,
schema de ajutor SA. 43393
(2015/N) – privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat
pentru compensarea pagubelor
cauzate de fenomenul meteorolo-
gic de secetã severã manifestat
în perioada aprilie – septembrie
2015. Decizia CE confirmã fap-
tul cã, Ordonanþa de Urgenþã nr.
45/2015 respectã prevederile O-
rientãrilor Uniunii Europene pri-
vind ajutoarele de stat în sectoa-
rele agricol ºi forestier ºi în zo-
nele rurale pentru perioada
2014-2020. Cuvintele de mai sus
sunt publicate drept informare de
presã a Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale.

Schemele de ajutor,
8% din cât ar fi
valorat producþia
la hectar

Dacã le coroborãm cu preve-
derile art. 12 din OUG nr. 45/
2015, care atestã cã: “Începând
cu data primirii deciziei (CE) pri-
vind aprobarea acordãrii ajutoru-
lui de stat, se stabileºte eligibili-
tatea beneficiarului ºi se poate
constitui obligaþia de platã a aces-
tui ajutor”, dar ºi cu cele ale art.

A sosit firmanul pentru þãranii români,

Într-o economie internã integratã din toate un-
gherele în cea comunitarã, la mai bine de trei luni
de la seceta gravã care a afectat producþia agricolã
româneascã, aparatul birocratic al Comisiei Euro-
pene a dat voie Guvernului nostru sã acorde ajutoa-
re pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta
severã. Prevãzãtor în acest sens, Guvernul Româ-

niei a emis Ordonanþa de Urgenþã nr. 45/2015, care
se poate pune în aplicare pânã la 31 decembrie a.c.
Dupã cum ne-am obiºnuit, sumele precizate în actul

Guvernului sunt cu mult mai mici în raport de
dimensiunea realã a pagubelor. Numai Doljul are
culturi distruse de secetã, care ar valora o treime

din totalul fondurile alocate la nivel naþional.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

13, potrivit cãruia: “În situaþia
în care, anterior emiterii deciziei
(CE), Comisia Europeanã solici-
tã modificãri privind prezenta
schemã de ajutor de stat, preve-
derile prezentei ordonanþe de ur-
genþã se modificã în mod cores-
punzãtor”, înþelegem cã, pentru
orice schemã de ajutor de stat re-
feritoare la calamitãþile din agri-
cultura româneascã ne trebuie
acordului forului european.

 Oare ºi-a “pasat” cineva fica-
tul de grija agriculturii româneºti,
când cuantumurile maxime ale
ajutorului de stat, aºa cum sunt
aprobate deja, sunt derizorii.
Dacã producþia la hectarul culti-
vat cu porumb a fost de 4-5.000
de kg, statul acordã maximum

280 de lei/ha. Cum tona de po-
rumb a urcat la 150 de euro, adi-
cã aproximativ 660 de lei/ha, re-
zultã ca la 3.300 de lei, cât ar fi
valoarea producþiei unui hectar de
porumb neatins de calamitãþi, fer-
mierul primeºte cam 8 % din
eventuala recoltã.

Acest procent nu acoperã de
departe nici mãcar cheltuielile
agricole curente. Iatã cum, un
hectar cultivat ºi care dã un ran-
dament normal, cãtre excelent,
face sã justifice valorile, aparent
ridicate, la care se tranzacþionea-

zã terenurile agricole. Pãi cum sã
nu cumpere potentaþii hectarul cu
15.000 de lei, bani gheaþã, când
acesta le poate aduce venituri de
aproape o treime, încã din pri-
mul an de exploatare. Deci, în
doar trei ani agricoli satisfãcãtori
ºi-ar putea recupera banii plãtiþi
proprietarului de teren.

Termen limitã, 30
noiembrie 2015

Producãtorii agricoli care îºi
desfãºoarã activitatea în pro-
ducþie agricolã primarã, respec-
tiv: producãtori agricoli persoa-
ne fizice care deþin atestat de
producãtor emis în baza Le-
gii nr. 145/2014 ; producãtori
agricoli persoane fizice autori-
zate, întreprinderi individuale ºi
întreprinderi familiale, constitui-
te potrivit Ordonanþei de urgen-
þã a Guvernului nr. 44/2008;
producãtori agricoli persoane
juridice, precum ºi orice forme
asociative cu sau fãrã persona-
litate juridicã, constituite con-
form legii pot fi beneficiarii aju-
torului de stat.

Dacã au culturi ce au fost
afectate de fenomenul meteoro-
logic de secetã severã ºi înde-
plinesc condiþiile de eligibilitate,
depun la APIA, pânã la data de
30 noiembrie 2015, o cerere de
acordare a ajutorului, conform
modelului prevãzut în anexa nr.
2 a OUG nr. 45/2015, însoþitã
de o serie de documente:  copie
a B.I./C.I. al/a solicitantului per-
soanã fizicã sau, dupã caz, îm-
puternicire/procurã notarialã ºi o
copie a B.I./C.I. al/a reprezen-

tantului mandatat; copie a ates-
tatului de producãtor, dupã caz;
copie a certificatului de înregis-
trare la Oficiul Naþional al Re-
gistrului Comerþului/Registrul
naþional al asociaþiilor ºi funda-
þiilor sau a actului în baza cãruia
îºi desfãºoarã activitatea, pre-
cum ºi copie a B.I./C.I. al/a îm-
puternicitului/reprezentantului
legal; copie a procesului-verbal
de constatare ºi evaluare a pa-
gubelor; numãrul contului des-
chis la instituþii de credit, cu ex-
cepþia beneficiarilor producãtori
agricoli persoane juridice pentru
care se completeazã conturile
deschise la Trezoreria Statului.

Judeþ agricol mare,
pierderi pe mãsurã

Judeþul nostru întinde mâna

Guvernului pentru a primi aju-
tor de stat necesar fermierilor ale
cãror culturi au fost calamitate
pe circa 70.000 de ha. Cea mai
mare pierdere este la floarea-
soarelui, cu peste 36.000 de ha
compromise, urmatã de porum-
bul boabe, cu aproape 29.000
de ha distruse de secetã. Nu au
scãpat fenomenelor meteo ex-
treme nici legumele, aici pier-
derea înregistrându-se la 361 de
ha; dar ºi la lucerna cultivatã pe
2.032 de ha. În total, Doljul in-
vocã în baza proceselor verba-
le de constatare ºi evaluare a
pagubelor o suprafaþã calamita-
tã de 69.879,97 ha ºi o valoarea
estimatã a pierderii de venit de
122.620.312 lei. Sã mai amintim
cã OUG nr. 45/2015 se aplicã
doar pânã la 31 decembrie 2015.
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În România, brandul Ramada
este reprezentat de compania
Trend Hospitality, care acþioneazã
ca partener strategic în România,
Bulgaria ºi Moldova ºi deþine ex-
clusivitate de francizare a urmã-
toarelor branduri din portofoliul

Wyndham Hotel Group: Ramada
Worldwide, Super 8 Motel ºi
Days Inn. Wyndham Hotel Group
are un portofoliu cu 12 branduri,
prezente în 60 de þãri cu peste
7.000 de hoteluri ºi peste 580.000
de camere. Ramada are patru
hoteluri în Bucureºti (Ramada
Plaza, Ramada Majestic, Rama-
da North, Ramada Parc) ºi câte
un hotel în Piteºti, Braºov, Sibiu,
Oradea, Cluj Napoca ºi Iaºi.
„Acest lanþ hotelier reprezintã o
culturã orientatã pe servicii de
calitate. Trend Hospitality este

Ramada Plaza pune CraiovaRamada Plaza pune CraiovaRamada Plaza pune CraiovaRamada Plaza pune CraiovaRamada Plaza pune Craiova
pe harta hotelurilor internaþionalepe harta hotelurilor internaþionalepe harta hotelurilor internaþionalepe harta hotelurilor internaþionalepe harta hotelurilor internaþionale
Ramada Plaza Craiova Hotel este al doilea hotel de acest tip construit în

România, dupã Bucureºti.  Cu cele  4 stele ale sale este un hotel de busi-
ness, care a fost ridicat pe scheletul fostului Hotel Jiul, aflat la kilometrul
zero al oraºului. Construcþia a început în 2013, iar deschiderea oficialã a
avut loc ieri, în prezenþa directorului general, olandezul Marcello Pauw,
care a preluat manageriatul hotelului. Începând de astãzi sunt aºteptaþi
oaspeþii care vor fi cazaþi în camere spaþioase, cu mobilier modern ºi teh-
nologie de ultimã generaþie în care s-au investit 14 milioane de euro, fiind
vorba de un proiect extrem de ambiþios.

dezvoltatorul strategic al Wyn-
dham Hotel Group. Ramada vine
de la un cuvânt din limba spa-
niolã, care se traduce cu „loc de
umbrã ºi tihnã”. Marion Isbell
este cel care a creat lanþul hote-
lier Ramada. Vorbim de 838 de

proprietari din 50 de þãri...”, a ex-
plicat ieri, managerul hotelului,
Marcello Pauw.

„Este un hotel nou, elegant
ºi foarte modern

Ramada Plaza face parte din
brandul Ramada, segmentul supe-
rior de conform al famileii de  ho-
teluri Ramada. Ramada Plaza Cra-
iova Hotel este un hotel de busi-
ness ºi include 162 camere: stan-
dard (single ºi duble), apartamen-
te (simple sau executive); un re-
staurant principal pentru 150 de

persoane, restaurant gourmet 80
locuri, lobby ºi lounge bar ºi tera-
sa spaþioasã pentru 100 de clienþi.
„Este un hotel nou, elegant ºi foarte
modern conceput astfel încât sã
punã în valoare persoana ºi atri-
butele definitorii ale brandului in-
ternaþional. Construit cu cele mai
recente tehnologii pentru a oferi
oaspeþilor sãi un nivel de confort
ºi siguranþã extraordinarã. Rama-
da Plaza Craiova Hotel are o am-
plasre extraordinarã ºi este un re-
per pe piaþa ospitalitãþii din Craio-
va ºi din regiune, un complex full-
service care absolut tot. Construc-
þia  aînceputîn 2013 ºi s-a ridicat
pe locul fostului Hotel Jiul. Doar
structura de bazã a Hotelului Jiul a
rãmas, care a fost consolidatã ºi
s-a realizat ºi o modificare prin por-
þionare pentru a obþine camere cu
suprafeþe mai mari. Din douã ca-
mere s-a fãcut una singurã ºi din
douã bãi s-a fãcut una singurã”, a
mai completat Marcello Pauw.

Trei sãli de conferinþe
Hotelul mai are ball room de 500

mp, care este o salã fãrã nici un
fel de stâlp în lateral sau în alte pãrþi
ale sale, de aºa manierã încât eve-
nimentul sã aibã loc în condiþii
optime. Mai sunt trei sãli de con-
ferinþã, un business center ºi un
Health Club - SPA & Leisure, unde
clienþii  începând cu martie 2016
vor putea fi rãsfãþaþi. Atunci este
termenul de finalizare a
piscinei ºi saunei. „Sunt
douã restaurante, unul
internaþional ºi unul gas-
tronomic, la cel interna-
þional avem un bucãtar
ºef, recunoscut pe plan
internaþional, iar cel din
urmã restaurant va fi dat
în folosinþã începând
cu anul viitor, preconi-
zãm luna aprilie. Cele
trei sãli de conferinþã,
au denumiri interesante,
de care se leagã istoria
oraºului ºi judeþului
Dolj. Este vorba de Sala
„Amza Pelea” - 71 mp;
Sala „Henri Coandã” -
64 mp ºi Boarddroom -
44 mp. Hotelul are ºi o
salã mare de conferinþe
internaþionale, „Con-
stantin Brâncuºi”, unde
pot participa peste 500
de persoane.  ªi de asemenea o
parcare generoasã pentru autotu-
risme, în faþa hotelului”, a mai spus
directorul hotelului.

„În 2016 preconizãm o cifrã
de afaceri de circa

2,5 milioane de euro”
Pe parcursul celor doi ani, cât

s-au desfãºurat lucrãrile la acest
proiect, au fost antrenaþi sute de

muncitori. S-a lucrat aproape ne-
întrerupt ºi vremea a ajutat foarte
mult ca lucrãrile sã  meargã foarte
bine ºi proiectul sã fie mereu în

grafic. „Preconizam sã deschidem
în luna octombrie, dar este foarte
bine ºi acum.  A fost o determina-
re din partea tuturor, atât a con-
structorului, cât ºi a elementelor
de management ºi management de
proiect. Pe lângã asta, în momen-

tul în care ai niºte angajamen-
te foarte clare atât cu clienþi
interni, cât ºi externi, este nor-
mal ca toatã lumea sã tragã
într-un singur sens ºi sã nu
existe timpi morþi. Sala cea
mare este deja rezeervatã.
Avem ºi rezervãri pentru ca-
zare. Site-ule este funcþional
ºi ne gãsiþi ºi pe pagina de fa-
cebook, unde avem datele de
contact ºi o prezentare a ho-
telului. Dar nu mai vorbim de
trecut. Acum vorbim de vii-
tor. Aºadar, vrem sã devenim
adresa de business numãrul
1 din regiune. Sã fim recu-
noscuþi drept leader. În 2016
preconizãm o cifrã de afaceri
de circa 2,5 milioane de euro,
jumãtate din aceastã cifrã va
veni de la partea de cazare.
Vom deveni un motor de creº-
tere pe segmentul de busi-
ness. Tot la anul ne propu-

nem un grad de ocupare de 50%“,
a conchis directorul general al
Ramada Plaza Craiova Hotel, Mar-
cello Pauw.
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60 de artiºti de pe trei continente
Purtând numele unuia dintre cei mai

importanþi caricaturiºti români din se-
colul al XX-lea ºi ajuns la cea de-a VIII-
a ediþie, Salonul Internaþional de Ca-
ricaturã „Nicolae Petrescu-Gãinã”
este organizat de Consiliul Judeþean
Dolj, Asociaþia Caricaturiºtilor Profe-
sioniºti din România, Muzeul Olteniei
ºi Muzeul de Artã din Craiova. Iubitorii
acestui gen aparte al artelor vizuale, care
destinde, amuzã ºi, în acelaºi timp,
atrage atenþia asupra unor metehne ale
lumii, regãsesc pe simeze lucrãrile uno-
ra dintre cei mai cunoscuþi ºi apreciaþi
caricaturiºti români: Mihai Stãnescu,
Sergiu Grapã, Romeo Rãileanu, Gh. D.
Constantinescu, Constantin Ciosu, Vio-
rel Baciu, Mihai Boacã, Florian Doru
Crihanã, Aurelian Iulius ªuþã, Octavian
Bour º.a. De asemenea,
expun artiºti din 15 þãri,
de pe trei continente:
Kurdistan, Cuba, Ser-
bia, Brazilia, Canada,
China, Siria, China,
Egipt, Iran, Ucraina,
Uruguai, Australia, Uz-
bekistan ºi Algeria.

Distincþie Specialã
pentru preºedintele
Consiliului Judeþean

Dolj
Bun venit la „un

eveniment devenit
deja tradiþional” le-a
spus invitaþilor, ieri, la
vernisajul expoziþiei,
Florin Ridiche, ma-
nagerul Muzeului Olteniei. „Este o
manifestare care a intrat în conºtiin-
þa publicului ºi care se bucurã de un
mare succes. Vã mãrturisesc cã de
fiecare datã am vãzut ieºind de aici
vizitatori binedispuºi, zâmbind!”, a
afirmat acesta. Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
declarat, la rându-i, cã a dorit în mod
special sã participe la deschiderea
oficialã „pentru a mã bucura de o ma-
nifestare culturalã de înaltã þinutã, dar
ºi pentru a mã întâlni cu bunul ºi ve-
chiul meu prieten, maestrul Gabriel
Bratu”. În acest cadru, Ion Priotea-
sa a primit din partea Asociaþiei Cari-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
„Christmas Rocks!”„Christmas Rocks!”„Christmas Rocks!”„Christmas Rocks!”„Christmas Rocks!”, cu, cu, cu, cu, cu
Casual Band, pe 12 decembrieCasual Band, pe 12 decembrieCasual Band, pe 12 decembrieCasual Band, pe 12 decembrieCasual Band, pe 12 decembrie

Dupã ce, anul
trecut, exact pe
aceeaºi datã, invita
publicul la o searã
de muzicã funk,
gospel, soul & bos-
sa-nova, Casual
Band propune, pe
12 decembrie, hi-
turi rock ºi cele
mai îndrãgite colin-
de americane ºi ro-
mâneºti. Intitulat „Christmas Rocks!”, concertul va avea
loc începând cu ora 20.00, în sala Filarmonicii „Oltenia”.
Bogdan Uþã (saxofon/clape) ºi ceilalþi membri ai Casual Band
vor avea ºi douã invitate: Diana & Michelle (voce). Biletele
s-au pus deja în vânzare la Agenþia Filarmonicii craiovene,
la preþul de 20 lei. Înfiinþatã în anul 2013, trupa Casual Band
se adreseazã tuturor iubitorilor de muzicã prin varietatea ge-
nurilor pe care le cântã: all time hits! Având în componenþã
voci soliste, precum ºi instrumentiºti – muzicieni cu reale
posibilitãþi improvizatorice, între care ºi artiºti ai Filarmoni-

„Anotimpuri”„Anotimpuri”„Anotimpuri”„Anotimpuri”„Anotimpuri” – expoziþie de – expoziþie de – expoziþie de – expoziþie de – expoziþie de
picturã la Galeriile „Cromatic”picturã la Galeriile „Cromatic”picturã la Galeriile „Cromatic”picturã la Galeriile „Cromatic”picturã la Galeriile „Cromatic”

Centrul Judeþean
pentru Conservarea
ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj
organizeazã astãzi,
ora 14.00, la Galerii-
le „Cromatic”, verni-
sajul expoziþiei perso-
nale de picturã a ar-
tistei Gheorghiþa
ªerban, intitulatã
„Anotimpuri”. Nãs-
cutã în anul 1960 în
comuna doljeanã Pleºoi, autoarea a absolvit ªcoala Popularã
de Artã „Cornetti” din Craiova (promoþia 1998, clasa de pic-
turã a prof. Victor Pârlac) ºi, din octombrie 2013, este mem-
brã a Cenaclului „Constantin Brâncuºi”. Tot la Galeriile „Cro-
matic” a mai deschis expoziþii personale în anii 1998 ºi 2001.
De asemenea, a participat cu lucrãri la mai multe expoziþii
de grup, majoritatea saloane – de primãvarã, toamnã ºi iarnã
– ale Cenaclului „Constantin Brâncuºi”.

„T„T„T„T„Tinerii elevi seminariºtiinerii elevi seminariºtiinerii elevi seminariºtiinerii elevi seminariºtiinerii elevi seminariºti
în viaþa pastoralã a parohiei”în viaþa pastoralã a parohiei”în viaþa pastoralã a parohiei”în viaþa pastoralã a parohiei”în viaþa pastoralã a parohiei”

Seminarul Teolo-
gic „Sfântul Grigo-
rie Teologul din Cra-
iova” continuã ºi în
acest an proiectul
„Tinerii elevi semi-
nariºti în viaþa pas-
toralã a parohiei”.
Acesta urmãreºte
implicarea activã a
elevilor în viaþa pa-
rohiei prin îmbinarea
activitãþilor practice
desfãºurate la nivelul parohiei cu noþiunile teoretice învãþate
în seminar. În perioada Postului Naºterii Domnului, acþiuni-
le desfãºurate au în vedere parteneriatul realizat cu Parohia
„Sfântul Ioan Botezãtorul” din cartierul craiovean Craioviþa
Nouã, sub coordonarea pãrintelui prof. Cristin Sperlea, de
la Seminarul Teologic ºi a pãrintelui paroh Marius Neacºu.

Dupã cum a precizat Cristin Sperlea, ºi anul acesta va fi
organizatã acþiunea caritabilã „Dãruind vei dobândi”, care
are ca scop colectarea de fonduri financiare ºi alimente ne-
perisabile pentru persoanele de vârsta a treia, care, în pra-
gul sãrbãtorilor de iarnã, sunt singure, bolnave ºi au nevoie
de ajutorul semenilor. În cadrul acestei manifestãri, dumini-
cã, 13 decembrie, la finalul Sfintei Liturghii sãvârºite în Bi-
serica „Sfântul Ioan Botezãtorul”, Grupul coral al Semina-
rului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, con-
dus de pãrintele prof. Cristin Sperlea, ºi Grupul coral al
Parohiei „Sfântul Ioan Botezãtorul”, condus de teologul Alin
Mitroi, vor susþine un concert de colinde ºi obiceiuri speci-
fice sfintelor sãrbãtori de iarnã.

***************

***************

O vizitã la Muzeul Olteniei
este întotdeauna o plãcere, însã
cu atât mai mare este ea în
aceastã perioadã în care institu-
þia gãzduieºte o nouã ediþie a
Salonului Internaþional de Carica-
turã „Nicolae Petrescu-Gãinã”.
132 de lucrãri selectate de juriu –
din 237 primite –, realizate de 60
de artiºti, majoritatea din Româ-
nia, iar 15 din alte þãri, pot fi
admirate de craioveni. Unele cu
siguranþã le vor aduce mãcar un
zâmbet pe buze, altele însã le vor
lãsa un gust amar din cauza
temelor abordate, politice sau
sociale. Pe simezele Sãlii „ªtefan
Ciuceanu”, unde expoziþia
rãmâne pânã la sfârºitul anului,
publicul va putea vedea ºi creaþii
ale renumiþilor caricaturiºti
Gabriel Bratu ºi ªtefan Popa
Popa’s, precum ºi o selecþie de
pagini ale sãptãmânalului francez
de satirã ºi umor „Charlie
Hebdo”, din Paris.

caturiºtilor Profesioniºti din România,
al cãrei preºedinte Gabriel Bratu este,
o Distincþie Specialã, „pentru presti-
gioasa susþinere ºi promovare” a Salo-
nului.

„Salonul acesta
a dat de furcã juriului…”

Membru al juriului acestei ediþii, alã-
turi de caricaturistul ªtefan Popa Po-
pa’s, Elvira Romaniuc – directorul Mu-
zeului Obiceiurilor Populare din Bucovi-
na, din oraºul Gura Humorului, ºi de gra-

ficianul Ionel Gavrilescu (Timiºoara),
Gabriel Bratu a subliniat numãrul mare,
ca ºi valoarea lucrãrilor expuse: „Salonul
acesta a dat de furcã juriului, pentru cã,
faþã de ediþiile anterioare, este de un nivel
mult mai ridicat. Faptul cã avem ºi mai
multe þãri participante a fãcut ca juriul sã
aibã mai multã bãtaie de cap în privinþa
acordãrii premiilor, deºi numai artiºtii ro-
mâni au intrat în concurs. Sunt carica-
turiºti care au adus þãrii sute de premii de
la saloane internaþionale ºi îi avem astãzi
aici, pe simeze. Nu este puþin lucru sã ai
un Mihai Stãnescu, un Ciosu, un Gra-
pã… Este o mare bucurie cã expun ºi
dau ediþiei de anul acesta un alt nivel”.

Din pãcate, în þarã nu mai existã
o revistã de umor

Marea mâhnire a graficianului Ga-
briel Bratu este cã, în prezent, în þarã
nu mai existã o revistã de umor. «Dacã
în perioada interbelicã aveam cinci-ºase
astfel de publicaþii, sãptãmânale, care
se vindeau ca pâinea caldã, iatã cã
acum nu avem nici una. „Urzica”, cu
toate pãcatele ei, era o revistã care lan-
sa caricaturiºti, care þinea cu arma la
picior artiºti de renume. Acum nu mai
avem decât câteva saloane, dintre care

doar trei internaþionale în
toatã þara. Unul este cel de
la Gura Humorului, orga-
nizat de 25 de ani. Sã spe-
rãm cã pe viitor vom avea
parte ºi de o revistã, ºi de
mai multe saloane. Cert
este cã apar noi caricatu-
riºti. Am fãcut parte din
mai multe jurii ºi vãd cã
mereu apar copii foarte ta-
lentaþi. Pãcat cã nu au unde
sã publice…», a spus
domnia sa.

ªapte premii purtând
numele unor mari

maeºtri ai caricaturii
româneºti

Cele ºapte premii ale ediþiei 2015 a
Salonului – toate purtând numele unor
mari maeºtri ai caricaturii româneºti –
sunt: Marele Premiu „Nicolae Petres-
cu-Gãinã” – Mihai Stãnescu (Bucu-
reºti); Premiul „Benedict Gãnescu” –
Aurelian Iulius ªuþã (Târgu Jiu); Pre-
miul „Silvan Ionescu” – Radu Bercea
(Gura Humorului); Premiul „Eugen
Taru” – Constantin Ciosu (Bacãu); Pre-
miul „Francisc ªirato” – Marian Avra-
mescu (Ploieºti); Premiul „Nicolae
Drãgulescu-Drag” – Sergiu Grapã
(Iaºi); Premiul „Dumitru Negrea-Gan”
– Viorel Corodescu (Suceava). Premiile
constau în diplome ºi bani.
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Nivelul de alertã maximã - nivelul
4 - este menþinut timp de o sãptãmâ-
nã în regiunea Bruxelles, a anunþat
premierul belgian Charles Michel,
care a adãugat cã ºcolile, închise de
sâmbãtã, urmeazã sã fie redeschise
astãzi. În ceea ce priveºte metroul,
acesta ar putea fi deschis în mod trep-
tat, începând de azi, a declarat Char-
les Michel, care ºi-a exprimat spe-
ranþa revenirii la normal, dar care a
precizat cã ameninþarea era la fel de
puternicã luni ca duminicã. Ieri, re-
þeaua de metrou, muzeele, cele mai
multe dintre cinematografe ºi nume-
roase magazine din capitala belgianã
erau închise, la fel ca ºi ºcolile ºi universitãþile.
Nivelul 4 de alertã corespunde unei ameninþãri
considerate “grave ºi iminente”. El a fost im-
pus în regiunea Bruxelles în noaptea de vineri
spre sâmbãtã, în timp ce restul Belgiei rãmâne
la nivelul 3, care urmeazã sã fie menþinut pânã
la 30 noiembrie. Autoritãþile belgiene au anunþat
în weekend cã se tem de atentate similare celor
care au vizat Parisul ºi Saint-Denis pe 13 no-
iembrie, soldate cu 130 de morþi ºi aproximativ
350 de rãniþi. În timp ce militari ºi poliþiºti înar-
maþi patrulau pe strãzile capitalei, parchetul fe-

Portugalia:
Socialistul Antonio
Costa a fost numit
prim-ministru

Liderul Partidului Socialist
portughez, Antonio Costa, a fost
numit ieri prim-ministru, fiind
mandatat de preºedintele Anibal
Cavaco Silva cu formarea
guvernului, susþinut în parla-
ment de stânga radicalã. La
douã sãptãmâni dupã ce a
provocat cãderea guvernului
minoritar condus de Pedro
Passos Coelho, câºtigãtor al
alegerilor din 4 octombrie,
aceastã alianþã ineditã de
stânga intenþioneazã sã punã
capãt politicii de austeritate
aplicate începând din 2011 de
executivul de dreapta. Cele trei
formaþiuni portugheze de
stânga - Partidul Socialist,
Partidul Comunist ºi Blocul de
Stânga - au obþinut împreunã
majoritatea în legislativ în
urma alegerilor din 4 octom-
brie, dar nu au reuºit la acel
moment sã formeze o alianþã,
astfel cã preºedintele conserva-
tor Anibal Cavaco Silva l-a
numit premier pe Pedro Passos
Coelho, liderul dreptei aflate la
guvernare din anul 2011. Pe 10
noiembrie, coaliþia de stânga
portughezã a votat o moþiune
prin care a fost respins progra-
mul de guvernare al dreptei
minoritare conduse de Pedro
Passos Coelho, la numai 11 zile
dupã ce acesta fusese numit
premier. În urmã cu câteva
sãptãmâni, Antonio Costa a dat
asigurãri cã, în cazul în care va
deveni premier, Portugalia “îºi
va respecta angajamentele
europene” ce prevãd un deficit
bugetar de 2,8% din PIB în
anul viitor.

Cel puþin 18 morþi,
într-un incendiu
izbucnit într-o
tabãrã de refugiaþi
din Algeria

Cel puþin 18 imigranþi
africani au murit ºi alþi 37 au
fost rãniþi, ieri, dupã ce un
incendiu a izbucnit într-o tabãrã
de refugiaþi din sudul Algeriei.
Incendiul a izbucnit în tabãra de
refugiaþi din provincia Ourgla,
situatã la 500 de kilometri de
capitala Alger, potrivit postului
de radio naþional din Algeria,
care citeazã serviciile de protecþie
civilã. În tabãrã se aflau 650 de
imigranþi africani care provin
din þãrile sãrace învecinate
pentru Mali ºi Niger. Regiunea
de sud a Algeriei a devenit parte
a unui traseu frecventat de
imigranþii africani care pleacã
din þãrile lor din cauza sãrãciei.
Mulþi se îndreaptã cãtre Libia, de
unde se îmbarcã pe vase supraa-
glomerate pentru a traversa
Marea Mediteranã ca sã ajungã
în Europa, în timp ce alþii
rãmân în Libia ºi în Algeria.

Poliþia francezã a gãsit ieri
arme ºi un kilogram de material
exploziv într-un apartament din
localitatea Saint-Ouen, la perife-
ria de nord a Parisului. În tim-
pul operaþiunii, agenþii au gãsit
douã pachete cu material explo-
ziv, fiecare cântãrind 500 de
grame, fiind descoperite de ase-
menea detonatoare electrice ºi
grenade defensive. Tot ieri, for-
þele de securitate au percheziþi-
onat sediile din sudul Franþei ale
asociaþiei Artigat, condusã de
imamul salafist francez de ori-
gine sirianã Olivier Corel, zis ºi
“emirul alb”, ºi care se aflã în
atenþia autoritãþilor pentru legã-
turile sale cu jihadiºti din zona

Cota de popularitate a preºedin-
telui francez Francois Hollande a
ajuns la 32%, în creºtere cu 10
puncte procentuale faþã de cea de
dinaintea atacurilor teroriste de pe

deral a anunþat luni cã a inculpat o a patra per-
soanã pentru fapte de terorism în legãturã cu
atacurile de la Paris. Persoana inculpatã a fost
reþinutã duminicã, în timpul unor operaþiuni de
poliþie. Celelalte 15 persoane reþinute atunci au
fost eliberate luni. Douã dintre cele cinci per-
soane reþinute luni au fost de asemenea elibera-
te, iar arestul preventiv al celorlalte trei a fost
prelungit. Alte trei persoane au fost deja incul-
pate sãptãmâna trecutã - dintre care una pentru
deþinere ilegalã de arme de foc. Celelalte douã
persoane inculpate sunt cele care l-au adus cu

maºina de la Paris în Belgia pe Salah
Abdeslam, al cãrui frate mai mare s-
a detonat a cafeneaua Comptoir Vol-
taire, în estul Parisului, în seara lui
13 noiembrie. În pofida activitãþii
intense a poliþiei, în principal în re-
giunea Bruxelles, Salah Abdeslam nu
a fost încã gãsit, iar unii miniºtri au
declarat cã acest bãrbat - sau alþii -
ar putea constitui o ameninþare la
adresa capitalei belgiene în care -
potrivit anchetatorilor francezi - au
fost planificate atacurile de la Paris,
de cãtre jihadiºti belgieni ºi francezi,
dintre care unii s-au întors din Siria.
Ministrul belgian de Interne Jan Jam-

bon a declarat cã urmãrirea nu se va încheia,
cu siguranþã, prea repede. Un jihadist din ca-
drul grupãrii Statul Islamic (SI), prezentat ca
belgian, îºi îndeamnã “fraþii” din strãinãtate - într-
o înregistrare video postatã online pe site-uri is-
lamiste - sã urmeze exemplul atacurilor de la Pa-
ris care, afirmã el, au semnãnat haos în Franþa
în doar câteva ore. Identificat cu numele de rãz-
boi “Abou Katada al Beljiki” (belgianul), acest
jihadist apreciazã cã atacurile de la Paris au fã-
cut milioane de persoane sã plângã, dar cã toto-
datã au umplut de bucurie “credincioºii”.

13 noiembrie, aceeaºi creºtere fi-
ind observatã ºi dupã atacurile de la
Charlie Hebdo. Potrivit celui mai
recent sondaj, circa 71% dintre
francezi considerã cã mãsurile de

luptã împotriva terorismului anun-
þate sãptãmâna trecutã de preºedin-
tele Hollande sunt cele corespunzã-
toare. ªi în cazul premierului Ma-
nuel Valls se observã o creºtere a
popularitãþii, el ajungând la o cotã
de 43%, cu 7 puncte procentuale
peste cea anterioarã atacurilor te-
roriste. Prin urmare, cu numai douã
sãptãmâni înaintea alegerilor regio-
nale, Hollande revine la nivelul de
popularitate înregistrat în luna fe-
bruarie. Dupã câºtigarea alegerilor
prezidenþiale din anul 2012, popu-
laritatea lui a scãzut continuu, bã-
tând record dupã record. Conform
aceluiaºi sondaj, actuala creºtere
de popularitate a liderului de la Ely-
see ºi a premierului sãu provine în
special din zona electoratului de
stânga. Cât despre opoziþia de

dreapta, sondajul relevã cã atitudi-
nea criticã manifestatã de princi-
palele figuri ale acesteia în faþa
mãsurilor luate de Hollande dupã
atacurile de pe 13 noiembrie nu este
apreciatã. Astfel, 58% dintre cei
intervievaþi considerã cã fostul pre-
ºedinte ºi lider al opoziþiei Nicolas
Sarkozy nu a fost la înãlþimea mo-
mentului. Mai bine vãzut pare sã
fie fostul premier conservator Alain
Juppe, aspirant la preºedinþia Fran-
þei pentru scrutinul din 2017, po-
ziþiile sale publice dupã atacurile
teroriste fiind mai moderate. Chiar
ºi lidera extremei-drepte, Marine Le
Pen, este criticatã de 62% dintre
respondenþi, deºi era de aºteptat ca
în contextul resentimentelor faþã de
musulmani, provocate de atenta-
te, popularitatea ei sã creascã.

oraºului Toulouse. În cursul zi-
lei de luni, poliþia francezã a gã-
sit o centurã cu explozivi într-
un coº de gunoi în localitatea
Montrouge, la periferia de sud a
Parisului, centurã similarã celor
folosite în atentatele de pe 13
noiembrie, potrivit cotidianului
„Le Monde” fiind chiar ºi ace-
laºi tip de exploziv, TATP. Mon-
trouge este una dintre zonele
principale unde se fac în prezent
investigaþii. Aici a fost localizat
ºi telefonul mobil al lui Salah
Abdeslam, unul dintre partici-
panþii la atacurile de la Paris ºi
despre care se crede cã se as-
cunde acum în Belgia, unde ar
putea comite alte atentate.
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Prãdãtor de noapte

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:40

În fiecare noapte, în timp ce
oraºul doarme, echipe freneti-
ce înarmate cu maºini rapide,
camere video scumpe ºi rada-
re de poliþie pornesc la vânã-
toare prin Los Angeles în cãu-
tarea unui subiect senzaþional.
Aceºti jurnaliºti independenþi,
cunoscuþi ºi sub numele de
"prãdãtori de noapte", vâneazã
accidente de maºinã, incendii,
crime ºi orice...

Cursa terorii

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 01:00

Steven Seagal revine în
acþiune cu acest thriller in-
cendiar pe care l-a coprodus
ºi gandit în calitate de co-
scenarist. Seagal joacã rolul
lui Jake Hopper, un agent CIA
în retragere, care vrea sã se
bucure de liniºtea primelor
zile de pensionare. Numai cã
planurile sale vor fi brutal
date peste cap când fiica sa
este rapitã de un grup tero-
rist, supranumit Abu Karaf...

Maladii

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Viata poliþistului Daniel
Pruitt se schimbã complet
când soþia sa este atacatã cu
sãlbaticie, în pãdurea în care
îºi desfãºura activitatea. În
drum spre spital femeia dã o
descriere a atacatorilor,
pentru cã la spital sã îºi
schimbe depoziþia. Daniel
încearcã sã rezolve dilema ºi
îºi dã seama cã în accident
este implicatã chiar Poliþia.

MIERCURI - 25 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Express economic
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naþiei
23:35 Pe urmele fiului
2009, Dramã
01:30 Gãri de poveste
02:25 Tot ce conteazã
03:15 Discover România
03:25 Telejurnal
04:15 Vorbeºte corect!
04:20 Superconsumatorul
05:10 Vorbeºte liber!
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Telejurnal TVR 2
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Baschet feminin
21:00 Rezistenþa prin culturã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
00:00 La fix
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:15 Arta fericirii
03:30 Naturã ºi sãnãtate
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

08:05 Un an bun
10:05 Walesa
12:10 Y Syrcas
13:50 Liza, zâna-vulpe
15:30 Tom ºi Jerry: Ajutoarele

lui Moº Crãciun
15:55 O noapte la muzeu
17:45 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
19:25 Secþia de geriatrie
20:00 Pinguinii din Madagascar
21:35 Cei rãmaºi
22:35 Flesh and Bone
23:40 Prãdãtor de noapte
01:35 ...ºi ne izbãveºte de Cel

Rãu...
03:35 Sweeney Todd: Bãrbie-

rul diabolic din Fleet Street
05:30 Pe platourile de filmare
06:00 Liza, zâna-vulpe

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv

10:30 La Mãruþã (R)

12:00 Vorbeºte lumea

13:00 ªtirile Pro Tv

14:00 Vorbeºte lumea

16:00 Lecþii de viaþã

17:00 ªtirile Pro Tv

17:30 La Mãruþã

19:00 ªtirile Pro Tv

20:30 Clipa de fericire

22:30 ªtirile Pro Tv

23:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã

00:00 Jocul minciunilor

2011, SUA, Dramã, Mister

01:00 Revizie tehnicã

06:00 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:00 Iertare (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

18:00 Iertare
20:00 Rosario
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Revizie tehnicã
05:45 Vorbeºte lumea

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Doamna din Shanghai

(R)
14:45 Aventuri în parcul de

distracþii (R)
16:45 La bloc
19:00 De douã ori da

20:30 Suspectul
22:30 Dupã 28 de sãptãmâni
00:30 La bloc (R)
01:00 Revizie tehnicã
06:15 De douã ori da (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Cursa terorii
2003, SUA, Acþiune
03:00 Observator (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 In dragoste si in razboi
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 In dragoste si in razboi

(R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
11:00 Teleshopping
11:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort (R)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Putere ºi Glorie
2014, Istoric
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Vânãtorul nopþii
1996, SUA, Acþiune, Dramã,

Horror
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:45 Cireaºa de pe tort (R)
05:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Barcelona - AS Roma
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 480
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaiemiercuri, 25 noiembrie - max: 6°C - min: 3°C

$
1 EURO ........................... 4,4509 ............. 44509
1 lirã sterlinã................................6,3183....................63183

1 dolar SUA.......................4,1773........41773
1 g AUR (preþ în lei)........144,3325.....1443325

Cursul pieþei valutare din 25 noiembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
DIRECÞIA Sanitarã Veterina-

rã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea pe pe-
rioadã nedeterminatã a douã func-
þii publice de execuþie vacante:
consilier, clasa I, gradul profesio-
nal debutant în cadrul Serviciului
Antifraudã; consilier, clasa I, gra-
dul profesional debutant în cadrul
Serviciului Economic ºi Adminis-
trativ. Concursul constã în urmã-
toarele etape: -selecþia dosarelor
de înscriere; -proba scrisã va avea
loc în data de 28 decembrie 2015,
ora 11.00; -proba interviu se susþi-
ne în termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþinerii pro-
bei scrise. Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile prevãzute
de art.54 din Legea nr.188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici,
republicatã (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii de
participare la concurs: Pentru
funcþia publicã vacantã de consi-
lier, clasa I, gradul profesional de-
butant din cadrul Serviciului Anti-
fraudã- studii universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, în domeniul tehnolo-
gia produselor alimentare, specia-
lizarea tehnologia prelucrãrii pro-
duselor agricole; vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice: nu este ca-
zul. Pentru funcþia publicã vacan-
tã de consilier, clasa I, gradul pro-
fesional debutant din cadrul Ser-
viciului Economic ºi Administrativ-
studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau

echivalentã, în domeniul contabi-
litate, specializarea contabilitate ºi
informaticã de gestiune; vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: nu este
cazul. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul DSVSA
Dolj, Str. Fîntîna Popova, nr. 30.
Condiþiile de participare la con-
curs, bibliografia ºi actele solicita-
te candidaþilor pentru dosarul de
înscriere se vor afiºa la sediul
DSVSA Dolj ºi pe pagina web:
www.ansvsa.ro. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la Compar-
timentul Juridic ºi Resurse Uma-
ne, telefon 0251.428.791- int. 115.

ÎN conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, titularul investiþiei - Comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj, intenþio-
neazã sã solicite de la A.N. „Ape-
le Române” - Administraþia Bazi-
nalã de Apã Jiu, aviz de gospo-
dãrire a apelor, pentru realizarea
lucrãrilor „Puþ Forat nr. 3 la Staþie
de alimentare cu apã nr. 2, sat Pie-
leºti, jud. Dolj”. Aceastã investi-
þie este nouã. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã sau la tele-
fon: 0251.459.474. Persoanele
care doresc sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului sau la
adresa comuna Pieleºti, str.
Gheorghiþã Geolgãu, nr. 188, jud.
Dolj, telefon: 0251.459.474, dupã
data de 28.11.2015.

Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regio-

nalã a Finanþelor Publice Craiova -
Administraþia Judeteanã a Finanþe-
lor Publice Dolj, organizeazã în data
de 9.12.2015, ora 10 la sediul sãu din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, în conformitate cu prevederile art.
159, alin. 3, lit. d, din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, privind Codul de
Procedurã Fiscalã, republicatã, vân-
zarea prin licitaþie a urmãtoarelor
bunuri mobile, aparþinând SC VAL-
COS HOLDING SRL, CUI 18007559,
sat Leu, com. Leu, str. Complexului,
nr. 50A Jud. Dolj: maºinã pentru su-
dat sîrmã ºi confecþionat plase su-
date preþ 123.075 lei ºi linie tehnolo-
gicã trefilare cu 2 tobe preþ 106.275
lei. Preþurile nu includ TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sa înstiinteze de-
spre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru vân-
zare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii trebuie sã depunã, cu cel
puþin o zi înainte de data licitaþiei, ur-
mãtoarele documente: ofertã de
cumpãrare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant (pro-
curã special legalizatã); pentru per-
soanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie dupã certificatul unic
de înregistrare eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comerþului; pentru persoa-
nele fizice române, copie dupã actul
de identitate; dovadã emisã de cre-
ditorii bugetari cã nu au obligaþii bu-
getare restante. Ofertã de cumpãra-
re se va prezenta în scris organului
de executare, însoþitã de dovada plã-
þii sumei reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei pânã în
ziua de 08.12.2015. Taxa de parti-
cipare se va achita în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa Administraþiei Judeþene
a Finanþelor Publice Dolj, str. Mitropo-
lit Firmilian, nr. 2, Serviciul Executare
Silitã, la camera 406, tel: 0251/402277.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

ANUNT PUBLIC 2

Primãria Municipiului Craiova având sediul în Str.
A.I.Cuza, nr. 7, Municipiul Craiova, titular al Planului
de mobilitate urbanã durabilã pentru polul de creºtere
Craiova  (parte a proiectului: “Planuri de Mobilitate Ur-
banã Durabilã pentru Polii de Creºtere din România  –
Lot 2: Craiova, Iaºi, Poieºti”, elaborat de BERD ºi PTV
GROUP - SEARCH CORPORATION – TTK, în cadrul
contractului încheiat de BERD ºi MDRAP, finanþat prin
POR 2007-2013), anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a avizului de mediu pentru
planul menþionat ºi declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul APM
Dolj cu sediul în str. Petru Rareº, nr. 1, Municipiul Craiova,
judeþul Dolj, de luni pânã vineri între orele 800 – 1600.

Observaþii/comentarii ºi sugestii  se primesc în scris la
sediul A.P.M Dolj , în termen de 15 zile de la data publi-
cãrii anunþului.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITA-
LIANÃ,  GERMANÃ
SAU FRANCEZÃ. Te-
lefon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

Vând casã la  gri,
zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/
316.893.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi -
Podari, ªoseaua Na-
þionalã, 8 km de Cra-
iova. Stoiculescu
HORATION, Craio-
va, str. Recunoºtinþei,
nr. 45.
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

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

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

COMUNA BISTREÞ anunþã
solicitarea obþinerii avizului
de gospodãrire a apelor de la
A.B.A. Jiu Craiova, pentru in-
vestiþia: „Execuþie puþ de mo-
nitorizare a calitãþii apei subte-
rane pe amplasamentul staþiei
de epurare în satul Bistreþu Nou,
com. Bistreþ, jud. Dolj”. Relaþii la
telefon: 0733.681.685

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie,
3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren Ne-
goieºti 2,5 ha, casã
cu dependinþe, vie -
3000 m, fântânã,
porþi de fier la asfalt
central. Telefon:
0723/ 692.884.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

Vând Dacia Nova T,
fabricaþie 1998,
62.000 Km proprie-
tar. Telefon: 0720/
927.206.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, benzi-
nã ºi GPL. Telefon:
0755/010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schimba-
tã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Tricicletã copiii preþ -
90 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 40 lei,
negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând centralã termi-
cã electricã tip EK-
COL 1 NF 8 - 500lei,
Vanã deviatoare 3
cai SF 20E - 200 lei,
Boiler- 100 l Romstal
– 200 lei. 0745/
350.608.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare la
congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.

Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sina-
ia - Izvor, cripte supra-
puse, lucrare marmurã.
Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 25 noiembrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

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.

Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1 ladã
frigorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.

Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul
Sineasca. Telefon:
0726/426.799.

CASE
Cumpãr casã Craio-
va, exclus Catargiu,
Brestii, Romaneºti. Te-
lefon: 0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.

Mobilat, douã ca-
mere – zona: Victor
Papilian. Telefon:
0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã pen-
sionarã, modestã
pentru alungarea sin-
gurãþãþii- Constantin
Constantin (Lucian)
comuna Dãnciuleºti,
nr. 136 Gorj.
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85
doresc doamnã 55/
61 ani fizic plãcutã,
fãrã vicii. Rog serio-
zitate. Telefon: 0720/
582.934.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte
profitabil. Telefon:
0723/684.511.

Magazinul de Peruci
din Mercur s-a mu-
tat la Bãnie la stan-
dul nr. 399. Telefon:
0767/ 305.817.
CONDOLEANÞE
Rica ºi ªtefan Ar-
deleanu, Simona
ºi Mircea Ardelea-
nu regretã profund
trecerea în eterni-
tate a celui ce a fost
ing. LUIGI (PUIU)
SCHEWACH. Sun-
tem alãturi de fami-
lia îndureratã ºi
transmitem since-
re condoleanþe!
Îndurerat, sunt alã-
turi de familia prie-
tenului meu dr.
PAUL DÃBULEANU,
plecat dintre noi
într-o  altã lume.
Rãmâne pentru
totdeauna în sufle-
tul ºi în amintirea
mea. Odihneascã-
se în pace! Gabriel
Bratu.
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Cu victorii pe linie în primele
cinci runde, performanþã nemai-
bifatã de niciuna dintre comba-
tante, SCM U Craiova cautã sã-
ºi pãstreze invincibilitatea ºi dupã
“intermediara” de astãzi, când în-
tâlneºte, în deplasare, pe Unirea
Dej. Evident, prin distanþa de
ºapte locuri ºi tot atâtea puncte
ce le separã în clasament, bãieþii
lui Dan Pascu pornesc favoriþi,
aspect întãrit ºi de faptul cã în
sala proprie ardelenii au pierdut
toate cele trei dispute de pânã
acum, cei drept, însã, numai con-
tra unor team-uri în care au ple-
cat cu ºansa secundã, 2-3 cu
Tomis, 0-3 cu Caransebeº ºi de
asemenea un 0-3 cu Zalãul.

Alb-albaºtrii, care etapa trecu-
tã treceau la pas (3-0; seturi în-
chise la 21, 9 ºi 12) de ultima cla-
satã, “U” Cluj, au amintiri dintre
cele mai plãcute cât priveºte an-
terioara deplasare, ei reuºind un

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 6-A

“Invincibila armada” asediazã Dejul“Invincibila armada” asediazã Dejul“Invincibila armada” asediazã Dejul“Invincibila armada” asediazã Dejul“Invincibila armada” asediazã Dejul
Astãzi: CS Unirea Dej – SCM U CRAIO-

VA (18:00), AS VC Caransebeº – VCM PLS
Piatra Neamþ, CS “U” Cluj – CS ªtiinþa Ex-
plorãri Baia Mare, ACS Volei Municipal Zalãu
– LMV Tricolorul Ploieºti, CS Arcada Galaþi
– CS Dinamo Bucureºti, CVM Tomis Con-
stanþa – CSM Bucureºti.

1. Caransebeº  12 7. Constanþa 8
2. CRAIOVA  12 8. CSM Buc. 6
3. Baia Mare  11 9. Dej 5
4. Zalãu  11 10. Dinamo 4
5. Ploieºti  10 11. Piatra N. 1
6. Galaþi  9 12. “U” Cluj 1

prim succes de trei
puncte tocmai în faþa
campioanei Tomis (3-1).
La capitolul surprize am
putea încadra uºor ºi ce
a izbutit Dejul în wee-
kend, victorie cu 3-2 în
fieful revelaþiei Tricolorul
Ploieºti, formaþie nou-
promovatã care fãcuse
douã victime importante,
numindu-le aici pe Arca-
da Galaþi ºi Dinamo.

Pascu:
“Va fi un meci

dificil”
Prefaþând confruntarea de la

Dej, tehnicianul craiovean, Dan
Pascu a declarat urmãtoarele: “Va
fi un meci greu. Dejul este o
echipã echilibratã pe posturi, o
echipã solidã, ambiþioasã. Trebu-
ie sã pregãtim jocul foarte bine,

dacã vrem sã nu avem parte de
surprize”.

Odatã încheiatã partida de la
Dej, gândurile craiovenilor vor
zbura spre ziua de sâmbãtã, când
la Polivalentã va poposi vicecam-
pioana Muncipal Zalãu. Apoi,
miercuri 2 decembrie, tot în Bã-
nie, SCM U va da piept cu grecii
de la Olympiacos Pireu, într-o
partidã contând pentru manºa tur

a optimilor de finalã din CEV Cup.
Competiþie în care Licã ºi com-
pania au fost prezenþi ºi stagiu-
nea precedentã, când au fost eli-

minaþi, în sferturi, de cea care
avea sã lupte ulterior cu trofeul
pe masã, puternica formaþie ita-
lianã Energy Diatec Trentino.

Tractorul Cetate ºi Dunãrea
Calafat se ciocnesc, astãzi
(14:00), într-un joc restanþã din

Cine trece în frunte?
1. Cârcea 30 7. Segarcea 24
2. Cetate* 30 8. Unirea 17
3. Bechet 29 9. Leamna 10
4. Ostroveni 29 10. Iºalniþa 9
5. Calafat* 28 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 26 12. Malu Mare 1
* - un joc mai puþin, 13 faþã de 14.
Proxima rundã (28 noiembrie ora 11:00): Unirea Leamna – Viitorul

Cârcea, Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu Mare, Luceafãrul Craiova – Danu-
bius Bechet, Metropolitan Iºalniþa – Recolta Ostroveni, SIC Pan Unirea –
Dunãrea Calafat, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ.

runda cu numãrul 13, miza re-
prezentând-o fotoliul de lider.
Cedat de gazda acestei partide,

dupã mult timp, fie ºi doar la
golaveraj, în weekend, atunci
când a remizat alb (0-0) în der-
by-ul de la Ostroveni.  Tot
atunci, Calafatul trecea la scor
de neprezentare (3-0) de Me-
tropolitan Iºalniþa.

Formaþia la care activeazã ºi
Dorel Stoica are de luat o re-
vanºã contra Dunãrii, formaþie
care îi provoca în tur singura
înfrângere stagionalã de pânã
acum (0-1). ªi are toate ºanse-
le s-o facã dacã ar fi sã þinem
cont de cele “reuºite” de cala-
feteni în precedentele trei “ie-
ºiri”, soldate cu doar un singur
punct. În ordine, 1-2 la Bisterþ,

0-6(!!!) la Cârcea ºi 2-2 la Os-
troveni.

Partida de la Cetate va avea
parte de un arbitraj de “first
class”, cu George Cãtãlin Gã-

man la centru. El va fi ajutat la
cele douã margini de Mihai Dra-
goº Iliescu ºi Daniel Mitruþi, în
timp ce observatori vor fi Ale-
xandru Ilie ºi Bogdan Pîncu.

Astãzi
GRUPA A
Malmo FF (3p) – Paris SG (7p) 21:45
ªahtior Doneþk (3p) – Real Madrid* (10p) 21:45
GRUPA B
ÞSKA Moscova (4p) – VfL Wolfsburg (6p) 19:00
Manchester Utd (7p) – PSV Eindhoven (6p) 21:45
GRUPA C
FK Astana (2p) – Benfica (9p) 17:00
Atletico Madrid (7p) – Galatasaray (4p) 21:45
GRUPA D
Juventus (8p) – Manchester City* (9p) 21:45
Monchengladbach (2p) – Sevilla (3p) 21:45

Asearã dupã închiderea ediþiei

GRUPA E: BATE Borisov (3p) – Leverkusen (4p), FC Barcelona (10p) – AS Roma (5p).

GRUPA F: Arsenal (3p) – Dinamo Zagreb (3p), Bayern Munchen (9p) – Olympiakos (9p).

GRUPA G: FC Porto (10p) – Dinamo Kiev (5p), Maccabi Tel Aviv (0p) – Chelsea (7p).

GRUPA H: Zenit St. Petersburg* (12p) – Valencia (6p), Olympique Lyon (1p) – KAA Gent (4p)

Din fiecare grupã acced în faza urmãtoare, cea a optimilor de finalã,  primele
douã clasate –  echipele însoþite de semnul (*) obþinuserã deja calificarea, în timp
ce formaþiile care vor încheia pe locul trei vor continua în cealaltã competiþie
continentalã, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A 5-A

DIGI SPORT 1
17:00, 19:00, 21:00 – FOTBAL – Liga

a II-a: CS Mioveni – UTA Bãtrâna Doam-
nã, Ceahlãul – Rapid, Oþelul – Dacia Uni-
rea Brãila.

DIGI SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-

nilor: Flensburg – Orlen Wisla Plock.
DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor:

Dinamo Moscova – Volei Alba Blaj / 20:00
– VOLEI (M) – Divizia A1: Tomis Constanþa
– CSM Bucureºti.

DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Trabzonspor – Steaua CSM Eximbank.
DOLCE SPORT 1
17:00, 19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: FK Astana – Benfica, ÞSKA
Moscova – Wolfsburg, Juventus – Man-
chester City.

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:00 – FOTBAL – Liga a II-

a: CS Mioveni – UTA Bãtrâna Doamnã,
Ceahlãul – Rapid / 21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor: ªahtior Doneþk – Real
Madrid.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Manchester United – PSV Eindhoven.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Atletico Madrid – Galatasaray.
EUROSPORT 1
14:00, 17:30 – CURLING (M, F) –

Campionatul European, la Esbjerg, în Da-
nemarca, faza grupelor: Suedia – Rusia,
Norvegia – Elveþia / 1:30 – HALTERE (F)
– Campionatul Mondial, la Houston, în Sta-
tele Unite.

EUROSPORT 2
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Eurocu-

pa, faza grupelor: Unics Kazan – Banvit Ban-
dirma, PAOK Salonic – Zenit Sankt Peters-
burg / 23:00 – HALTERE (M) – Campiona-
tul Mondial, la Houston, în Statele Unite.

TVR 2
19:00 – BASCHET (F) – Preliminariile

Campionatului European 2017: Israel –
România.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A 5-A

LIGA A IV-A – RESTANÞÃ
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1. Astra 18 11 4 3 31-22 37
2. Viitorul 18 9 6 3 34-18 33
3. Pandurii 18 9 6 3 24-17 33
4. Steaua 18 8 6 4 24-18 30
5. Dinamo 18 8 6 4 22-19 30
6. ASA 18 6 9 3 21-15 27
7. Craiova 18 7 5 6 21-15 26
8. CSMS Iaºi 18 6 5 7 14-20 23
9. CFR Cluj 18 7 7 4 24-17 22
10. ACS Poli 18 3 7 8 14-24 16
11. Concordia 18 3 5 10 16-27 14
12. Botoºani 18 2 8 8 18-30 14
13. Voluntari 18 1 8 9 15-29 11
14. Petrolul 18 1 8 9 12-21 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVIII-a
Chiajna – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Kay 26, Ivan 66.
CFR Cluj – CSMS Iaºi 0-0
Astra – ACS Poli 2-2
Au marcat: De Amorim 6, Budescu 87 – pen. / Zicu 30, Curtean 68.
ASA – Viitorul 2-2
Au marcat: Brandan 12, Balaur 90 / Balaur 37 – aut, Aganovic 65.
Dinamo – Steaua 3-1
Au marcat:  Varela 56 – aut., Palic 67, Gnohere 84 / Stanciu 90.
FC Botoºani – FC Voluntari 2-2
Au marcat: Hadnagy 11, Ivanovici 84 / Kone 26, Spahija 53.
Pandurii – Petrolul 3-2
Au marcat: Sãpunaru 20 – pen., Filipetto 47, Hora 59 / Marines-

cu 75, Lemnaru 90.

Adversar de marcã pentru echi-
pa femininã de handbal SCM Cra-
iova în optimile de finalã ale Cupei
Cupelor. Astfel, în luna ianuarie,
într-o dublã manºã, echipa din
Bãnie va întâlni formaþia slovenã
Krim Mercator Ljublijana. La cam-
pioana Sloveniei, care se intitula pe
vremea aceea Krim Elekta, a  evo-
luat antrenoarea Craiovei, Simona
Gogârlã, între 1997 ºi 2001. În
1999, cu Simona Gogârlã ca inter
stânga, Krim pierdea la diferenþã
de douã goluri finala Champions
League în faþa echipei maghiare
Dunaferr.

Dubla din Cupa Cupelor se va
disputa pe 9 sau 10 ianuarie, tu-
rul, respectiv 16-17 ianuarie, re-
turul. Krim a ajuns în aceastã
fazã din Champions League, unde
a fost în grupã cu vicecampioa-
na României, HCM Baia Mare.
Slovenele au pierdut toate cele
ºase jocuri ºi au terminat pe ulti-
mul loc, în condiþiile în care pri-
mele trei echipe au acces în faza
urmãtoare a competiþiei supreme.
Echipa din capitala Sloveniei este
dublã câºtigãtoare a Champions
League, în 2001 ºi 2003, ºi fina-

Coechipieri la ºcoala “Luceafã-
rul” în anii 80 ºi apoi în naþionala
României la începutul anilor 90,
Emil Sãndoi ºi Gicã Hagi sunt în
acest moment antrenorii cu cea
mai îndelungatã prezenþã pe ban-
ca unor echipe din Liga I. Sãndoi
a preluat Universitatea Craiova la
începutul lunii septembrie 2014,
acumulând astfel aproape 15 luni
în funcþie, timp de un an avându-l
alãturi, din postura de director teh-
nic, pe Sorin Cârþu. Totodatã, de
la revenirea ªtiinþei în competiþii,
Sãndoi a reuºit sã-ºi pãstreze postul

Emil Sãndoi ºi Gicã Hagi sunt cei mai
vechi antrenori în funcþie din Liga I, având

aproape 15 luni la instalare

pentru cea mai îndelungatã perioa-
dã, depãºindu-I pe Balint, Stângã,
Gane ºi Lincar, în ordinea descres-
cãtoare a longevitãþii pe banca teh-
nicã. De la Nicolo Napoli, în pe-
rioada 2007-2009, Craiova nu a
mai avut un antrenor care sã re-
ziste atât de mult timp în funcþie.

În cazul lui Gicã Hagi situaþia ar
pãrea mai simplã la prima vedere,
din moment ce este ºi finanþator ºi
antrenor la Viitorul, însã rãmâne-
rea ºi ca tehnician al echipei a fost
“ameninþatã” recent de propune-
rea venitã din partea lui Galatasa-

ray, care l-ar fi dorit pentru al trei-
lea mandat pe banca tehnicã. Hagi
s-a autoinstalat antrenor principal
la Viitorul la jumãtatea lunii septem-
brie 2014, cu douã sãptãmâni dupã
ce Sãndoi semnase cu Universita-
tea. Nemulþumit de colaborarea lui
Stelea ºi apoi cu Bogdan Vintilã,
“Regele” s-a hotãrât sã se implice
direct ºi permanent la echipã.

Sãndoi ºi-a început cariera de
antrenor trecând direct din teren pe
bancã, la Universitatea Craiova, în
1999, având, la finalul primului sãu
mandat, ca primã performanþã, ca-

lificarea în finala Cupei României.
Hagi a început direct cu naþionala
de seniori a României, pe care a
preluat-o în 2001, ratând calfiica-
rea la Mondialul din 2002, dupã un
baraj cu Slovenia. Între timp, Hagi
a mai antrenat Galatasaray, în douã
rânduri, cu care a câºtigat o Cupã
a Turciei, Bursaspor, FC Timiºoa-
ra ºi Steaua.

În primii de antrenorat, Sãndoi
a avut câte douã mandate în Olte-
nia, la Universitatea Craiova ºi Pan-
durii, pe lângã finala de Cupã din
2000 reuºind ºi promovarea gor-
jenilor în primul eºalon, în 2005.
Sãndoi ºi-a trecut în cont apoi un
record de longevitate în funcþia de
selecþioner al naþionalei de tineret
a României, pe care a condus-o
între 2006 ºi 2013, nereuºind însã
nicio calificare la un turneu final
european ºi implicit la Jocurile
Olimpice. În 2008, pentru o scur-
tã perioadã, Sãndoi a fost în ace-
laºi timp selecþioner la under 21 ºi
antrenor la FC Vaslui.

Avantaj Hagi
în confruntãrile cu Sãndoi

Duelurile de pânã acum dintre
Sãndoi ºi Hagi s-au consumat doar
în meciuri dintre Universitatea
Craiova ºi Viitorul ºi au adus o
victorie a Craiovei, 2-1 în optimi-
le Cupei României de anul trecut,
un egal, 1-1, în returul campio-
natului precedent, ºi douã succe-

se ale Viitorului, 2-1 pe “Exten-
siv” în turul stagiunii actuale ºi un
9-8, dupã executarea loviturilor de
departajare, în primul tur al Cu-
pei Ligii.

Chestionaþi în privinþa propu-
nerii legate de schimbarea numã-
rului de schimbãri pe parcursul
unui meci, Sãndoi ºi Hagi au pã-
reri diferite. “Regele” ar rula cât
mai mulþi jucãtori, þinând cont cã
vrea sã promoveze cât mai multe
talente de la Academie. “Avem lo-
turi mari, trebuie sã-i mulþumim
pe toþi. ªapte schimbãri sunt mul-
te, dar 5 ar fi bine. Poate ºi una
de portar. Loturile sunt de aºa
naturã, avem peste 20 de jucatori,
trebuie sã aibã ºanse de a juca mai
mulþi” spune Hagi.

Emil Sãndoi n-ar modifica nu-
mãrul de schimbãri, dar ar accepta
ideea unei înlocuiri reversibile.
“Nu poþi totuºi sã termini meciul
cu o echipã complet diferitã faþã
de cea cu care ai început. Dacã
s-ar mai putea totuºi ca un jucã-
tor sã fie odihnit o perioadã ºi apoi
sã fie din nou introdus, atunci s-
ar mai putea discuta. Dar 7
schimbãri înseamnã prea mult”,
spune Sãndoi. De altfel, s-a con-
statat conservatorismul lui Sãndoi
în aceastã privinþã în meciurile de
pânã acum, majoritatea modificã-
rilor în formula de start, cu ex-
cepþia celor forþate de accidentãri,
fiind operate abia în ultimul sfert
de orã.
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Simona Gogârlã va întâlni echipa pentru care a jucat finala Champions League

SCM Craiova – Krim Ljubljana,SCM Craiova – Krim Ljubljana,SCM Craiova – Krim Ljubljana,SCM Craiova – Krim Ljubljana,SCM Craiova – Krim Ljubljana,
în optimile Cupei Cupelorîn optimile Cupei Cupelorîn optimile Cupei Cupelorîn optimile Cupei Cupelorîn optimile Cupei Cupelor

listã a acestei competiþii, în 1999,
2004 ºi 2006. Românca Lumini-
þa Huþupan Dinu a apãrat poarta
echipei slovene în anii câºtigãrii
Champions League. Alãturi de
Gogârlã ºi Dinu, la Krim au mai
evoluat româncele Manuela Cio-
ra ºi Oana Manea.

Celelalte meciuri din optimile de
finalã ale Cupei Cupelor: Sercodak
Dalfsen (Olanda) – ERD (Unga-
ria), BSK Ankara (Turcia) – Zvez-

da Zvenigorod (Rusia), Vipers
Kristiansand (Norvegia) – Selgros
Lublin (Polonia), Glassverket
(Norvegia) – Viborg (Danemarca),
Lada Togliatti (Rusia) – Ardesen
(Turcia), Issy Paris (Franþa) –
Podravka Vegeta (Croaþia), Holste-
bro (Danemarca) – Hypo Viena
(Austria). În aceeaºi fazã a Cupei
EHF se vor întâlni douã echipe din
Liga Naþionalã, HCM Roman ºi
Corona Braºov.


