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- Ãºtia micii, Popescule, nu mai ºtiu
de Pinocchio, de Guliver, de Baba
Cloanþa, ei toatã ziua sunt cu me-
gabiþi, software, pixeli ºi algoritmi. actualitate / 8
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Iubitorii de pãsãri de agrement ºi porumbei
au avut ocazia, la sfârºitul sãptãmânii, de a ad-
mira specii ºi exemplare deosebite în cadrul ce-
lei de-a II-a ediþii a „Campionatului provincial
al Olteniei – Zilele Columbofiliei Olteneºti”, or-
ganizat de Asociaþia Columbofilã a judeþului Dolj
„Ioan Gelu Gãtejescu”. În acelaºi loc s-a desfã-
ºurat ºi Expoziþia Judeþeanã – ediþia a XI-a a
Asociaþiei Crescãtorilor de Pãsãri ºi Porumbei
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de Agrement din Craiova din
Craiova „Fauna Bãniei”. În ca-
drul celor douã expoziþii a fost
prezentat publicului craiovean
un numãr-record de pãsãri, peste 800, jumãtate
din ele fiind porumbei voiajori. Vedeta expozi-
þiei de gãini de rasã a fost consideratã Mãtasea
Japonezã, o specie decorativã cu penaj alb, foar-
te mãtãsos la atingere.
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La Varºovia lucrurile sunt aºa
cum se ºtie: victoria categoricã
a PIS la alegerile parlamentare
din 25 octombrie a.c. a ruinat
repede excesul de speranþe al
celor care credeau cã Polonia nu
este Ungaria, iar premierul Bea-
ta Szydlo, fost primar în oraºul
natal Brzeszcze, nu va fi Viktor
Orban, omul forte de la Buda-
pesta. În luna mai fusese ales ca
preºedinte al þãri Andrzej Duda,
tot din partea PIS („Dreptate ºi
Justiþie”). Liderul partidului, Ja-
roslaw Kaczynski, fratele ex-
preºedintelui Lech Kaczynski,
decedat în tragedia aviaticã de
la Smolensk, în 2010, nu ºi-a re-
zervat vreo funcþie.
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Globalizatã printr-un proces pe
care doar câþiva, puþini, gânditori cu
vocaþie profeticã l-au putut întrezãri
ºi propune de-a lungul mileniilor,
umanitatea trãieºte astãzi în mod cât
se poate de real sub semnul unei
comunitãþi cu deplinã cunoºtinþã de
sine fãrã precedent în întreaga sa
istorie. Epocal, cum este, faptul aces-
ta a fost fãcut posibil de o revoluþie
tehnico-ºtiinþifice, în care informa-
tica pare a-ºi fi asumat privilegiul unei
minuni din ordinul miracolelor de
odinioarã de prin basmele ºi legen-
dele prezente în imaginarul tuturor
neamurilor. ªtim, cu siguranþã, acum
despre planeta noastrã ºi despre ve-
cinãtãþile ei, infinit mai mult decât s-
ar fi putut prevedea.
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Comisiile pentru buget au
respins, sâmbãtã, alocarea unei
sume de 5 milioane de lei pentru
Ministerul Culturii în vederea achi-
ziþionãrii operei lui Constantin
Brâncuºi, “Cuminþenia pãmântu-
lui”, ministrul Vlad Alexandrescu
solicitând reluarea votului ºi fiind
apostrofat dur de parlamentari.

Amendamentul privind alocarea
acestei sume a fost aprobatã de
Comisiile reunite pentru culturã,
însã trebuia susþinut ºi în Comisii-
le de buget. Deputatul PNL Gigel
ªtirbu, preºedintele comisiei de
culturã, a solicitat aceastã sumã,
fiind susþinut de mai mulþi colegi
ºi inclusiv de cãtre ministrul Cul-
turii, Vlad Alexandrescu. Preºedin-
tele Comisiei pentru buget din Ca-
mera Deputaþilor, Viorel ªtefan
(PSD), s-a opus, explicând cã nu
pot fi alocaþi bani pentru un astfel

Ministerul Agriculturii a refuzat
fonduri suplimentare

Bugetul Ministerului Agricultu-
rii a fost adoptat, ieri, de Comisiile
de buget-finanþe, reprezentantul
ministerului declarându-se foarte
mulþumit de fondurile alocate ºi
chiar refuzând sã susþinã un amen-
dament prin care se alocau 508 de
milioane de lei suplimentar pentru
irigaþii.

Potrivit bugetului propus de
Ministerul de Finanþe, fondurile alo-
cate Agriculturii se ridicã la 13,4
miliarde de lei, fiind, pe hârtie, un
buget mai mic cu 45% faþã de anul
trecut. Secretarul de stat care a
reprezentat Ministerul Agriculturii
a explicat, însã, cã instituþia se aflã
la finalul ciclului de programare
2007-2013 pe fonduri europene,
urmând sã înceapã noul exerciþiu,
însã în cadrul cãruia nu au fost
încã demarate plãþile. Astfel, în
privinþa proiectelor cu finanþare din
fonduri externe nerambursabile,
Ministerul are în buget doar 335,8
milioane de lei pentru 2016, faþã
de 20,5 miliarde de lei în anul în
curs. Secretarul de stat a precizat
cã, în termeni reali, fãrã fonduri
europene la dispoziþie, bugetul Agri-
culturii este foarte mare ºi suficient,
crescând de la 4,5 miliarde de lei,
credite bugetare, la aproximativ 13
miliarde de lei.

În acest context, în Comisie a
fost discutat un amendament pro-
pus de comisiile de agriculturã din
Parlament, care prevedea alocarea
sumei de 508 milioane de lei pen-
tru sistemul de irigaþii din Româ-
nia, însã reprezentantul ministeru-
lui a anunþat cã nu îl susþine, iar
instituþia nu are nevoie de aceste
fonduri. “Am ajuns iar la bãtrânica
care nu vrea sã traverseze strada,
dar oamenii se chinuiesc s-o trea-
cã”, a comentat preºedintele Co-
misiei de buget a Camerei Deputa-
þilor, Viorel ªtefan, amendamentul
fiind respins. Bugetul a fost adop-
tat cu majoritate de voturi, înre-
gistrându-se douã “împotrivã” ºi o
abþinere.

Preºedintele Curþii de Conturi,
Nicolae Vãcãroiu, a declarat, sâm-
bãtã, cã instituþia estimeazã cã
aproximativ 60 de milioane de euro
sunt cheltuiþi anual pe studii de fe-
zabilitate care nu se concretizeazã

Curtea de Conturi: Aproximativ 60 de milioane de euro anual
au fost cheltuiþi pe studii de fezabilitate fãrã finalitate

în proiecte, fiind vorba de un “ex-
ces” în comandarea acestora de
cãtre autoritãþi.

“Asistãm la un exces de studii
de fezabilitate. Sigur cã, de multe
ori, acest exces ar fi binevenit,

dacã s-ar concretiza în proiecte
aprobate. Din pãcate, numãrul pro-
iectelor, studiilor de fezabilitate
care nu se transformã în proiecte
este foarte mare. Aici au o vinã,
dupã pãrerea mea, ºi cei din Mi-
nisterul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, care ar tre-
bui sã aibã permanent discuþii cu
ordonatorii principali de credite de
la unitãþile administrativ-teritoria-
le, sã explice cã aceste studii tre-
buie cântãrite cu grijã”, a spus
Vãcãroiu, la finalul audierilor din
Comisiile de buget-finanþe care au
aprobat bugetul instituþiei.

El a precizat cã aceste studii de
fezabilitate “sunt legale”, nefiind
vorba despre probleme de compe-

tenþa procurorilor, însã este o pro-
blemã pentru bugetele locale pen-
tru cã aceste studii nu sunt ºi puse
în practicã. Potrivit ºefului Curþii de
Conturi, din eºantionul de 1.000 de
comune, oraºe ºi municipii verifi-
cate, în 2014, de cãtre instituþie, s-
au constatat pierderi de aproxima-
tiv 30 de milioane de euro, iar suma
ar putea fi chiar dublã având în ve-
dere cã România are aproximativ
2.600 de unitãþi administrative.

Pe de altã parte, ºeful Curþii de
Conturi a afirmat cã, în raportul
instituþiei pe 2014, constatãrile în
privinþa veniturilor suplimentare de
încasat ºi prejudicii se ridicã la cir-
ca 1,2 miliarde de euro, bani pe care
statul ar trebui sã îi recupereze.
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Congresul tinerilor social-demo-

craþi, reuniþi la Romexpo, pentru
alegerea preºedintelui organizaþiei,
s-a desfãºurat pe ritmuri de hip hop
ºi a fost marcat de conflictul din-
tre fostul preºedinte al TSD, Mi-
hai Sturzu, ºi preºedintele partidu-
lui, Liviu Dragnea.

Congresul TSD a fost, la început
cel puþin, unul liniºtit. Pe scena de la
Romexpo s-a vorbit despre comba-
terea sãrãciei, drepturile omului ºi
“interesul naþional”, însã discursul
fostului lider TSD Mihai Sturzu a
stârnit, ºi la acest congres, nume-
roase reacþii dupã ce i-a cerut lui
Liviu Dragnea sã se suspende din
funcþia de preºedinte PSD din cau-
za dosarului Referendumului.

O mare parte a delegaþilor a
aplaudat ideea lui Sturzu ca
Dragnea sã se suspende din
funcþie, însã la fel de mulþi ºi-
au manifestat entuziasmul ºi
când fostul preºedinte al orga-
nizaþiei de tineret a anunþat, în
discursul sãu, cã intenþioneazã
sã pãrãseascã partidul dacã Li-
viu Dragnea rãmâne în funcþie.

Liviu Dragnea l-a acuzat, în re-
plicã, pe Sturzu cã i-a propus sã
creeze o miºcare politicã pe fon-
dul tragediei din clubul Colectiv, cu
care PSD sã facã ulterior o alianþã
parlamentarã. “Mie mi-a spus dom-
nul aviator Mihai Sturzu cu care
nu doar cã nu am fost de acord,
ceva care m-a cutremurat. Ca dupã
tragedia din Colectiv sã foloseas-
cã acea emoþie, sã vinã la sediul
PSD cu niºte tineri, sã se certe cu
mine, într-o scenã de teatru, sã-
mi facã niºte propuneri pe care eu
sã nu le accept ºi de acolo sã se
nascã o miºcare, apoi sã facem
alianþã”, a declarat Dragnea în
aplauzele delegaþilor.

Secvenþa a culminat cu “actul
divorþului” dintre cei doi, Sturzu
anunþând cã pleacã definitiv din PSD
ºi cã intervenþia sa de la congresul
tinerilor social-democraþi a fost ul-
tima tentativã de împãcare cu con-
ducerea partidului, cu care a intrat
în conflict deschis de la congresul
din octombrie, când s-a certat cu
Liviu Dragnea, candidat unic la ºefia
formaþiunii. Dragnea a comentat
ironic cã “acest domn” aºtepta sã
fie rugat sã rãmânã, dar din câte a
constatat nimeni nu i-a cerut asta.
La finalul discursurilor, liderul par-
tidului a stat mai bine de o orã pen-
tru a se fotografia cu delegaþii care
au venit pregãtiþi cu „selfie stick-

uri”. N-au lipsit nici pozele de
grup. Dragnea a plecat apoi alã-
turi de seniorii partidului prezenþi
la eveniment, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea vicepreºedintele partidului,
Gabriela Firea ºi preºedintele
Consiliului Naþional al PSD, Ro-
vana Plumb.

Dacã Liviu Dragnea ºi-a fã-
cut intrarea la Romexpo pe pie-

sa “Decât sã minþi”, ieºirea din
scenã ºi-a fãcut-o pe ritmurile ra-
perului american Coolio, cu piesa
“Gangsta’s Paradise” – “Been
spending most their lives, living in
the gangsta’s paradise/Ne-am pe-
trecut cea mai mare parte a vieþi-
lor noastre trãind într-un paradis
al gangsterilor”. A urmat apoi nu-
mãrãtoarea voturilor, care s-a fã-
cut în cea mai mare parte a timpu-
lui pe ritmuri româneºti de hip-hop.
Cântecele formaþiei BUG Mafia, ale
lui Guess Who ºi Bitzã le-au rea-
mintit tinerilor social- democraþi cã
trãim “într-o lume nebunã, nebu-
nã de tot”, cã “decât sã minþi, mai
bine pleci”, dar ºi cã schimbarea
este “la un vot distanþã”.

Noul preºedintele ales al TSD,
Gabriel Petrea, a þinut un scurt dis-
curs în care a mulþumit echipei sale,
dar ºi seniorilor din partid. Petrea
nu s-a bucurat, însã, de aceeaºi
audienþã pe care au avut-o Drag-
nea ºi Sturzu, din cei peste 1.000
de tineri social democraþi prezenþi
la eveniment, doar 50 au mai rã-
mas pânã la anunþul rezultatului.
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de proiect punctual, ci ar trebui mai
întâi ca Ministerul Culturii sã obþi-
nã un mandat de negociere de la
Guvern ºi sã primeascã abia apoi,
prin rectificare, banii de care are
nevoie. “Nu prin legea bugetarã se
pot aproba achiziþii. (...) Nu pu-
tem sã dãm bani, apoi sã aprobãm
parametri. (...) Guvernul sã dea
mandat de negociere Ministerului
Culturii, sub rezerva bugetãrii ul-
terioare. Cred cã asta ar fi solu-
þia”, a spus acesta, subliniind cã
nu se poate mai întâi aloca suma,
apoi demarate demersurile.

Atât ministrul Culturii, cât ºi de-
putaþii liberali, au arãtat cã nu se
pot începe aceste demersuri, având
în vedere cã instituþia nu are nici-
un ban alocat pentru investiþii sau
pentru dreptul de preempþiune.
“Conform legii, în cazul bunurilor
de patrimoniu, clasa tezaur, Minis-

terul Culturii îºi poate exercita drep-
tul de preempþiune. (...) Actual-
mente, pentru dreptul de preemp-
þiune, Ministerul are zero lei”, a
explicat Vlad Alexandrescu.

Deputaþii au încercat modifica-
rea amendamentului, eliminând ob-
iectivul de achiziþie, astfel încât
Ministerul sã aibã la dispoziþie bani,
dar fãrã destinaþie precisã. ªi aceas-
tã soluþie a fost respinsã de Viorel
ªtefan, care s-a arãtat îngrijorat cã
banii vor fi folosiþi în alte scopuri.
Ministrul Culturii, Vlad Alexandres-
cu, a explicat cã nu are de gând sã
cumpere, de exemplu, calculatoa-
re din aceºti bani, ci îi va folosi
exclusiv pentru opera lui Brâncuºi,
însã, la vot, propunerea nu a reu-
ºit sã fie adoptatã.

În urma votului asupra amen-
damentului, s-au înregistrat 13
voturi “pentru”, 14 “împotrivã” ºi

patru abþineri. Ministrul Culturii a
comentat cã el nu a “vãzut” 14
voturi “împotrivã”, cerând o revo-
tare. “Existã separaþia puterilor în
stat. Nu veniþi sã numãraþi la noi,
cã nici noi nu numãrãm la Guvern.
Separaþia puterilor în stat funcþio-
neazã ºi la guvern tehnocrat”, a
spus, vizibil iritat, preºedintele
Comisiei de buget din Camera De-
putaþilor. “Nu reprezentantul Gu-
vernului numãrã voturi în Parla-
ment”, a continuat Viorel ªtefan.

În final, amendamentul a fost
respins, împreunã cu alte douã
amendamente aduse bugetului Mi-
nisterului Culturii. Comisiile de bu-
get au aprobat apoi, fãrã amenda-
mente, în forma Guvernului, proiec-
tul de buget al instituþiei. Ministerul
Culturii va avea, în 2016, un buget
de 773,2 milioane de lei, în creºtere
cu aproape 27% faþã de anul în curs.
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La Varºovia lucrurile sunt aºa
cum se ºtie: victoria categoricã a
PIS la alegerile parlamentare din
25 octombrie a.c. a ruinat repede
excesul de speranþe al celor care
credeau cã Polonia nu este Unga-
ria, iar premierul Beata Szydlo, fost
primar în oraºul natal Brzeszcze,
nu va fi Viktor Orban, omul forte
de la Budapesta. În luna mai fuse-
se ales ca preºedinte al þãri Andrzej
Duda, tot din partea PIS („Drep-
tate ºi Justiþie”). Liderul partidu-
lui, Jaroslaw Kaczynski, fratele ex-
preºedintelui Lech Kaczynski, de-
cedat în tragedia aviaticã de la
Smolensk, în 2010, nu ºi-a rezer-
vat vreo funcþie. Circa 50 de mii
de manifestanþi au demonstrat
sâmbãtã, 12 decembrie, la Varºo-
via, pentru „a apãra democraþia”,

MIRCEA CANÞÃR
ameninþatã de conservatorii lui Ja-
roslaw Kaczynski, acuzat de opo-
ziþie cã doreºte sã punã mâna pe
Tribunalul Constituþional, cea mai
înaltã instanþã juridicã a þãrii. La
mijlocul sãptãmânii, preºedintele
Andrzej Duda confirmase nomina-
lizarea a cinci noi judecãtori,
printr-o procedurã parlamentarã
consideratã neconstituþionalã de
Tribunalul Constituþional. „Verdic-
tul Tribunalului Constituþional nu
poate abroga sau pune în discuþie
decizi noului parlament”, s-a jus-
tificat preºedintele. În faþa acestei
obstrucþii, opoziþia vorbeºte de „o
loviturã de stat instituþionalã” ºi
majoritatea constituþionaliºtilor îi
dau dreptate. Liderii principalelor
partide politice din opoziþie au par-
ticipat sâmbãtã, sub titlul de

„simpli cetãþeni”, la manifestarea
organizatã de Comitetul de Apãra-
re a Democraþiei (KOD), o miº-
care civicã spontanã. „Majoritatea
nu vrea dictaturã”, a spus Mateusz
Kijowski, iniþiatorul KOD. Liber-
tate, egalitate, democraþie au fost
cuvintele de ordine clamate de de-
monstranþi, care au arborat dra-
pelele naþional ºi al UE, exprimân-
du-ºi ataºamentul la Constituþia
þãrii ºi independenþa Tribunalului
Constituþional, considerat „politi-
zat” prin faptul cã membrii sãi,
desemnaþi de parlamentul prece-
dent, rãmân favorabili opoziþiei
centriste. PIS ºi actualul preºedin-
te al þãrii doresc judecãtori favo-
rabili politicilor lor, ignorând deci-
ziile acestei instituiþii legale supre-
me care este Tribunalul Constitu-

þional. Sã ne întoarcem puþin în
timp, la vara anului 2012, când s-a
vorbit de puci sau de loviturã de
stat la Bucureºti. Comisia Europea-
nã, care trecuse cu vederea dera-
pajele lui Traian Bãsescu, s-a do-
vedit intolerabilã de aceastã datã.
S-a spus cã „autorii loviturii” au
comis totul bãtãtor la ochi, în doar
câteva zile. Convocat la Bruxelles,
ex-premierul Victor Ponta a primit
spre executare de la Jose Manuel
Barroso, o listã cu „11 porunci”,
pe care s-a angajat sã le îndepli-
neascã întocmai ºi la timp. Nu mai
continuãm. Actual premier polonez
Beata Szydlo sau actualul preºe-
dinte Andrzej Duda nu vor fi con-
vocaþi la Bruxelles pentru a primi
porunci. Fiindcã a fi polonez re-
prezintã o identitate aparte în Eu-
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ropa. Sensibili la capitolul „dem-
nitate”, românii au funciarmente
vocaþia versatilitãþii. Ciocnirea din
vara lui 2012 a relevat, concen-
trându-le, tarele înrãdãcinate ale
politicii româneºti ºi ale spiritului
public. La câteva zile dupã reve-
nirea la Palatul Cotroceni, în
urma „deznodãmântului” relativ
al referendumului de destituire,
Traian Bãsescu primea vizita
omologului sãu lituanian, Dalia
Grybauskaite, o doamnã de care
nu se mai aude, care a transmis
scurt ºi esenþial urmãtorul mesaj:
„Maturizaþi-vã ºi fiþi responsa-
bili!”. Nimeni nu se mai circum-
scria formulelor de protocol când
se adresa liderilor României, cum
spune un istoric, relativ în vogã
la ora de faþã.

În ciuda faptului cã oraºul nostru
nu figureazã între cele selectate pen-
tru a doua etapã a competiþiei „Capi-
tala Culturalã a Europei 2021”, conti-
nui sã cred cã el ar fi meritat ºi meritã
aceastã titulaturã ºi cã nu este din
punct de vedere cultural, al perfor-
manþelor instituþiilor de culturã, cu
nimic mai prejos faþã de Cluj, Timi-
ºoara sau Baia-Mare, ci din contrã.
Personal consider cã summumul co-
respondenþei sau nu la criteriile care
au stat la baza selecþiei mai degrabã
sociologice decât culturale, dupã
pãrerea mea nu dau în final dimensi-
unea culturalã a unui oraº.

Crede oare cinstit cineva cã Sibiul,
beneficiar al câºtigãrii titlului în anul
2007 fãrã a avea alþi competitori, cum
s-a întâmplat acum, avea dreptul
moral sã fie declarat o Capitalã Cul-
turalã a Europei, înaintea Bucureº-
tiului, Iaºului, Craiovei, Clujului sau
Timiºoarei ? Personal nu cred, dupã
cum nu cred cã Baia-Mare sau chiar
Timiºoara, judecate dupã trecutul ºi
prezentul lor cultural, pot fi plasate
înaintea Craiovei ºi a Iaºului.

Chiar dacã nu sunt ºi nu pot fi de
acord cu criteriile de apreciere de
acum, nu pot sã nu spun cã acest
proiect, iniþiat în 1986, ca ºi Proiectul
Premiul Europa pentru Teatru, de
marea actriþã Melina Mercouri, mi-
nistrul Culturii din Grecia la acea vre-
me, este unul important.

Dar dimensiunea culturalã realã
nu poate fi apreciatã ºi judecatã nu-
mai parcurgând ºi analizând un pro-
iect, un dosar, mai abil sau mai puþin
abil alcãtuit. Din acest punct de ve-
dere pot sã spun cã scoaterea din
cursã a Craiovei ºi Iaºului de cãtre
cei doisprezece experþi, zece numiþi
de Comisia europeanã, Parlamentul
European, Consiliul Uniunii Europe-
ne ºi doi de Ministerul Culturii, a fost
o decizie nedreaptã, chiar dacã pre-
ºedintele juriului, britanicul Steve
Green, a reamintit cele ºase criterii
îngrãditoare care au stat la baza apre-
cierilor ºi selecþiei, de care, probabil,
ceilalþi competitori au þinut cont mai
mult decât noi.
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Teatrul Naþional Craiova, catalo-
gat în anii ’90 drept „Vasul Amiral al
teatrului românesc” ºi „Principalul
Ambasador al culturii româneºti în
lume”, a fost invitat, începând din
1993 ºi pânã în 2000, cu o singurã
excepþie, an de an, sã-ºi prezinte ma-
rile spectacole în cadrul manifestãri-
lor Capitalelor Culturale Europene de
la Anvers, Lisabona, Luxembourg,
Thessaloniky, Stockholm ºi Bolog-
na ºi ºtim cât de mult înseamnã sau
nu dobândirea acestei titulaturi. De
aceea nu considerãm neselectarea pe
lista scurtã o foarte mare pierdere.

Craiova are în acest moment in-
stituþii ºi evenimente care-i dau o in-
contestabilã dimensiune europeanã.
Festivalul Internaþional Shakespea-
re a fãcut de mai mult timp ca, pe pe-
rioada a zece sau douãsprezece zile,
Craiova sã fie consideratã, din doi în
doi ani, o adevãratã Capitalã a tea-

trului european ºi mondial. Dupã pã-
rerea noastrã, pentru a putea deþine
calitatea de Capitalã Culturalã, tre-
buie sã excelezi în ceva anume, sã te
fi înscris între primii în Europa ºi în
lume într-un anumit domeniu.

Prin Teatrul sãu Naþional, prin
Festivalul Internaþional Shakespeare,
prin capodoperele lui Constantin

Brâncuºi existente în Muzeul de Artã
ºi prin multe altele, Craiova este, în
fapt, o Capitalã Culturalã Europeanã.

Doamna primar Lia Olguþa Vasi-
lescu a dorit ca întregul oraº sã ca-
pete aceastã recunoaºtere ºi s-a bã-
tut ca nimeni altul pentru asta. Spre
lauda lor, consilierii municipali i-au
fost alãturi. „Schimbarea la faþã” ºi
în profunzime a activitãþii Filarmoni-
cii „Oltenia”, cu excepþionalele sale
programe europene, a Teatrului „Co-
libri” cu excelentele spectacole reali-
zate în noul sediu datorat Primãriei, a
Operei Române, realizatoare a acelui
complex spectacol în aer liber cu „Car-
mina Burana”, sau Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”, ºi atâtea alte-
le, sunt dovezi grãitoare ale atenþiei
pe care primarul Craiovei, sprijinit de
membrii Consiliului, o acordã cultu-
rii ºi artei, o atenþie pe care, aºa cum
discutam de curând cu un apreciat

artist, Craiova nu a mai cunoscut-o
credem pânã acum de la primarul de
legendã Nicolae Romanescu încoa-
ce. Ca sã nu mai vorbim despre im-
plicarea totalã a administraþiei locale
în desfãºurarea ultimei ediþii a Festi-
valului Shakespeare, fãrã de care
aceastã manifestare cu adevãrat eu-
ropeanã nu ar mai fi avut loc în 2014

ºi ar fi putut sã ºi disparã.
Am crezut o clipã cã decizia juriu-

lui, dupã pãrerea mea injustã, o va
determina pe doamna primar sã facã
un pas înapoi în privinþa susþinerii
proiectelor culturale ºi eram trist ºi
neliniºtit pentru asta. Am citit însã în
presã comunicatul prin care preciza
cã „deºi Craiova nu a fost inclusã pe
lista scurtã, evenimentele culturale
vor continua, cã indiferent de aceas-
tã competiþie, Craiova trebuie sã con-
tinue sã investeascã în reabilitarea
clãdirilor monument, sã faciliteze ac-
cesul publicului la un act de culturã
de calitate”.

În primãvara acestui an am parti-
cipat la o întâlnire cu un înalt demni-
tar al Comisiei Europene, care recu-
noºtea cã au fost ºi situaþii când op-
þiunile juriului s-au dovedit în final a
fi fost greºite, avansând în acest
sens ºi un exemplu de datã recentã.
Credem cã neincluderea pe lista scur-
tã a Craiovei, ca ºi a Iaºului, este o
mare greºealã.

Cel puþin în ceea ce priveºte tea-
trul, Craiova va putea dovedi chiar
în 2016 cã este ºi va rãmâne o Capi-
talã Culturalã Europeanã.

Pornind de la gândul de a sprijini
Asociaþia „Craiova – Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021” în eforturile
sale, demne de toatã lauda, de a câº-
tiga competiþia cu celelalte oraºe, am
reuºit, asumându-ne toate riscurile,

sã aducem la Craiova, cu asentimen-
tul doamnei primar Lia Olguþa Vasi-
lescu ºi cel al domnului preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, o mare manifestare a lumii, Pre-
miul Europa pentru Teatru, un eve-
niment similar Premiului Oscar pen-
tru Film, ce urmeazã sã aibã loc în
zilele de 24, 25 ºi 26 aprilie 2016, ime-
diat dupã desfãºurarea celei de a X-
a ediþii a Festivalului Internaþional
Shakespeare, programatã între 14 ºi
23 aprilie 2016, ediþie dedicatã împli-
nirii a 400 de ani de la moartea celui
mai mare dramaturg al lumii din toate
timpurile, William Shakespeare.

Festivalul Internaþional Shake-
speare ºi Premiul Europa pentru Te-
atru, împreunã, pot însemna prezen-
þa la Craiova a câteva sute de perso-
nalitãþi ale culturii mondiale, literaþi,
oameni de teatru, shakespeareologi,
jurnaliºti ºi reprezentanþi ai televiziu-
nilor din întreaga lume, cât poate nu
ar fi adunat într-un an întreg Capita-
la Culturalã a Europei 2021.

De aceea îmi permit sã afirm cu toa-
tã responsabilitatea cã desfãºurarea
Festivalului Shakespeare din anul
2016 va face ca din nou Craiova sã
fie pentru zece zile una din Capitale-
le teatrului european, iar organiza-
rea Premiului Europa pentru Teatru
va aºeza pentru totdeauna Craiova
între Capitalele Teatrului Mondial.

EMIL BOROGHINÃ
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Dupã ce au muncit pânã târ-
ziu, în noaptea de vineri spre sâm-
bãtã, ºi au lãsat la faþa locului echi-
paje pentru a preveni reizbucni-
rea flãcãrilor, pompierii craioveni
au revenit sâmbãtã în Târgul Mu-
nicipal Craiova. Mai exact, o co-
misie constituitã din ofiþeri de pre-
venire din cadrul Centrului Ope-
raþional Judeþean, cãrora li s-a alã-
turat ºi comandantul Detaºamen-
tului 2 Pompieri Craiova, în a cã-
rui razã de competenþã teritorialã
se aflã târgul, au fost la faþa locu-
lui, au analizat, au ridicat probe,
în încercarea de a sta-
bili cum s-a petrecut
evenimentul.

Pe de altã parte, ºi
criminaliºti ai Inspec-
toratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj au fost
sâmbãtã în târg, au
fãcut cercetãri la faþa
locului, întrucât în ca-
uzã a fost deschis un
dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiu-
nii de distrugere, do-
sar care, cel puþin pânã
în acest moment, nu

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri searã, la ora 22.15,
Elena P., de 35 de ani, din Craio-
va, a sesizat prin SNUAU112 fap-
tul cã a observat doi bãrbaþi care
au pãtruns într-un apartament si-
tuat la parterul unui bloc de pe stra-
da „Fãgãraº”, din cartierul craio-
vean Craioviþa Nouã, prin escala-
darea ferestrei de la un dormitor-
. În momentul sosirii la faþa locu-
lui poliþiºtii din cadrul Secþiei 5
Poliþie Craiova au observat cã cei
doi tocmai sãreau din apartament
pe fereastra de la bucãtãrie. Oa-
menii legii au reuºit imediat prin-
derea unuia dintre suspecþi, iar cel
de-al doilea a încercat sã îºi asigu-
re scãparea fugind în direcþia pãr-
culeþului Corniþoiu, fiind însã prins
ºi imobilizat de o altã patrulã din
cadrul subunitãþii.

Cei doi au fost conduºi la sediul
Secþiei 5 Poliþie, au fost identifi-
caþi, stabilindu-se cã este vorba
despre Cristinel Gheorghe, de 36

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Ordine Publicã al IPJ Dolj au
organizat, la acest sfârºit de sãp-
tãmânã, o acþiune, în municipiul
Craiova, pe linia prevenirii ºi com-
baterii delictelor silvice. Poliþiºtii
au urmãrit în mod special comer-
cializarea pomilor de Crãciun.
Astfel, au fost efectuate nu mai
puþin de 15 controale, pe parcur-
sul cãrora peste 30 persoane au
fost legitimate. Ca urmare a aba-
terilor constatate au fost aplicate
3 sancþiuni contravenþionale, va-
loarea amenzilor fiind de 5.000 lei,
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iar 65 pomi de Crãciun au fost ri-
dicaþi în vederea confiscãrii,  va-
loarea brazilor depãºind 2.000 lei.
În cadrul acþiunii a fost depistatã
ªtefania T., de 23 de ani, din mu-
nicipiul Craiova, care, în zona
Mall-Electroputere, în timp ce
oferea spre vânzare 50 pomi de
Crãciun fãrã documente de pro-
venienþã legalã. Aceasta a fost
sancþionatã contravenþional cu
amendã, iar ca mãsurã comple-
mentarã s-a dispus confiscarea
celor 50 pomi de Crãciun, au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Doi craioveni în arest pentru
furt din locuinþã

Doi craioveni de 31, respectiv 36 de ani au
fost arestaþi preventiv pe 30 de zile pentru
furt calificat, în baza mandatelor emise pe
numele lor de Judecãtorie Craiova. Cei doi
au fost prinºi de poliþiºtii din Craioviþa Nouã
cu mai multe bunuri pe care le furaserã din
locuinþa unei femei, unde intraserã pe geam.

de ani, din Craiova, ºi
Ionel Butuºinã, de 31 de ani, din
Craiova, iar cu ocazia controlului
corporal efectua, asupra lor au fost
gãsite un telefon mobil, o camerã
video, douã brãþãri, un lãnþiºor ºi
ºase perechi de cercei, toate con-
fecþionate dintr-un metal ce pare a
fi argint, bunuri pe care cei doi au
recunoscut cã le-au furat din apar-
tamentul de unde au fost surprinºi
ieºind. Prejudiciul a fost recuperat
ºi restituit în totalitate pãrþii vãtã-
mate, identificatã ulterior ca fiind
Costinela ª., de 53 de ani, care nu
se afla în locuinþã în momentul
comiterii faptei.

În baza probatoriului adminis-
trat în cauzã de poliþiºti s-a pus în
miºcare acþiunea penalã împotriva
suspecþilor pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de furt calificat, împo-
triva celor doi fiind luatã mãsura
reþinerii pentru 24 de ore pe bazã
de ordonanþã. Sâmbãtã, 12 decem-
brie, cei doi suspecþi au fost pre-

zentaþi Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova cu propunere de
arestare preventivã. Unitatea de
parchet ºi-a însuºit propunerea or-
ganelor de poliþie ºi a promovat
dosarul la instanþa de judecatã,
care a dispus arestarea preventivã
a acestora, pe o perioadã de 30 zile:
„admite propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova.
Dispune arestarea preventivã a in-
culpaþilor BUTUªINÃ REMUS-
IONEL ºi GHEORGHE CRISTI-
NEL, pe o duratã de 30 de zile,
de la 12.12.2015 la 10.01.2016
inclusiv. Cu drept de contestaþie
în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera de
consiliu azi,12.12.2015”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. Poliþiºtii i-au încarcerat pe
cei doi în arestul Inspectoratului,
iar cercetãrile sunt continuate în
vederea documentãrii întregii ac-
tivitãþi infracþionale.
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Cadrele ISU Dolj ºi poliþiºtii craioveni

au demarat o anchetã pentru a stabili
circumstanþele în care a izbucnit incen-
diul care a mistuit mare parte din Târ-
gului Municipal Craiova. A fost deschis
un dosar penal, în care se fac cercetãri

sub aspectul comiterii infracþiunii de dis-
trugere, atât poliþiºti criminaliºti, cât
ºi o comisie a ISU Dolj ajungând sâm-
bãtã la faþa locului pentru cercetãri.
Deocamdatã nici una din cele douã in-
stituþii nu a oferit mai multe detalii.

vizeazã o persoanã ci numai fapta
în sine: „Cu privire la incendiul
izbucnit vineri în Târgul Munici-
pal Craiova, în cauzã a fost în-
tocmit dosar de cercetare penalã
ºi se efectueazã cercetãri sub as-
pectul comiterii infracþiunii de dis-
trugere. Dosarul a fost înregistrat
la Secþia 2 Poliþie Craiova, iar ve-
rificãrile sunt în curs de desfãºu-
rare”, ne-a declarat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Culmea este cã ceea ce s-a pe-
trecut în târg vineri ºi mormanele

de scrum nu i-au împiedicat nici
pe comercianþii care au scãpat de
flãcãri sã deschidã sâmbãtã maga-
zinele ºi nici pe clienþi sau pe simpli
curioºi sã populeze Târgul Muni-
cipal Craiova.

Reamintim cã un incendiu de
proporþii a izbucnit vineri dupã-
amiazã, în jurul orei 16.00, în Târ-
gul Municipal de pe strada „Cara-
cal” din Craiova ºi a pus „pe jar”
pompierii, dar ºi autoritãþile locale
ºi judeþene. Peste zece autospeciale
ale Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj – Detaºa-

mentele 1 ºi 2 de Pom-
pieri –, dar ºi ambulan-
þe SMURD ºi echipaje
de prim-ajutor au fost
solicitate la incendiul
care a mistuit mai toate
tarabele comercianþilor
de haine din Târg. Poli-
þiºti ºi jandarmi au ajuns
ºi ei la faþa locului pen-
tru a acorda sprijin la
izolarea perimetrului ºi
evacuarea persoanelor.
Din fericire, nimeni nu
a fost rãnit, însã totul s-
a fãcut scrum.
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În opinia organizatorilor, dar ºi
a crescãtorilor ºi a numeroºilor vi-
zitatori, Campionatul provincial al
Olteniei – Zilele Columbofiliei Ol-
teneºti, aflat deja la cea de-a II-a
ediþie în acest an, a fost unul de
succes, dat fiind numãrul mare de
participanþi care au adus cu ei peste
800 de pãsãri, jumãtate din ele fi-
ind porumbei voiajori. „A fost ex-
poziþie în care au expus ºapte aso-
ciaþii. De asemenea, au fost expu-
se 400 de pãsãri, porumbei de
agrement ºi gãini de rasã, precum
ºi raþe ºi fazani din rase exotice,
pãsãri aparþinând crescãtorilor din
Asociaþia „Fauna Bãniei”. Tot în
cadrul campionatului, am avut ºi
un numãr important de porumbei,
porumbei campioni la nivel naþio-
nal ce urmeazã sã fie expuºi la Cupa
Europei, care va fi organizatã, în
luna ianuarie, în Bucureºti, odatã
cu Expoziþia Naþionalã a României.

Au venit porumbei campioni la ni-
velul provinciei noastre, din cele
cinci judeþe ale Olteniei, împreunã
cu judeþele Teleorman ºi Argeº”, a
declarat Florin Gãtejescu, preºedin-
tele Asociaþiei Columbofile a jude-
þului Dolj “Ioan Gelu Gãtejescu”.

„Încercãm sã încurajãm o
continuitate a acestei activitãþi”

Sâmbãtã seara, a avut loc festi-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Cele mai frumoase exemplare de porumbeiCele mai frumoase exemplare de porumbeiCele mai frumoase exemplare de porumbeiCele mai frumoase exemplare de porumbeiCele mai frumoase exemplare de porumbei
ºi gãini de rasã ale Oltenieiºi gãini de rasã ale Oltenieiºi gãini de rasã ale Oltenieiºi gãini de rasã ale Oltenieiºi gãini de rasã ale Olteniei

Iubitorii de pãsãri de agrement ºi porumbei au
avut ocazia, la sfârºitul sãptãmânii, de a admira
specii ºi exemplare deosebite în cadrul celei de-a
II-a ediþii a „Campionatului provincial al Olte-
niei – Zilele Columbofiliei Olteneºti”, organizat
de Asociaþia Columbofilã a judeþului Dolj „Ioan
Gelu Gãtejescu”. În acelaºi loc s-a desfãºurat ºi
Expoziþia Judeþeanã – ediþia a XI-a a Asociaþiei

Crescãtorilor de Pãsãri ºi Porumbei de Agrement
din Craiova din Craiova „Fauna Bãniei”. În ca-
drul celor douã expoziþii a fost prezentate publi-
cului craiovean un numãr-record de pãsãri, peste
800, jumãtate din ele fiind porumbei voiajori.
Vedeta expoziþiei de gãini de rasã a fost conside-
ratã Mãtasea Japonezã, o specie decorativã cu
penaj alb, foarte mãtãsos la atingere.

Expoziþia a avut ºi un mesaj umanitar, fiind totodatã
organizatã ºi o campanie pentru ajutorarea unui copil care
suferã de autism. „A avut un succes fantastic la nivelul
Federaþiei. Au fost vândute primele o mie de inele din
cele un milion. Crescãtorii din România au oferit ºi ei
50.000 de lei, bani care urmeazã a fi donaþi familiei copi-
lului, care a fost ajutaþi ºi în anii trecuþi”, a precizat Flo-
rin Gãtejescu, preºedintele Asociaþiei Columbofile a ju-
deþului Dolj “Ioan Gelu Gãtejescu”.

vitatea de premiere, în cadrul cãre-
ia s-au acordat 300 de trofee cres-
cãtorilor de porumbei voiajori ºi
pãsãri de agrement, care au fost
astfel rãsplãtiþi pentru efortul pe

care-l fac, mai ales unul financiar,
pentru a duce mai departe aceastã
tradiþie, România fiind recunoscutã
pentru calitãþile porumbeilor cres-
cuþi aici. „Încercãm sã încurajãm o
continuitate a acestei activitãþi,
având în vedere cã avem încã de
anul trecut ºi sprijinul Primãriei Cra-
iova, prin doamna primar Lia Olgu-
þa Vasilescu, care, în baza unui par-
teneriat cu asociaþia noastrã, a pus

la dispoziþie acest spaþiu expoziþio-
nal, unul de excepþie la nivelul þã-
rii”, a explicat Florin Gãtejescu.

Columbofilii românii se bucurã
de succes ºi recunoaºtere din par-
tea colegilor europeni, clasându-se
în primele cinci þãri, atât din punc-
tul de vedere al creºterii numãrului
de membri din asociaþiile de profil,
cât ºi al rezultatelor obþinute. Re-
cent, România ºi-a trecut în pal-
mares douã titluri de campioni eu-
ropeni, precum ºi locurile 2 ºi 4 la
campionatul olimpic.

Columbofilia,
o pasiune de-o viaþã

Mircea Chiriþã este unul dintre
crescãtorii de porumbei, care alã-
turi de pasiune a pus ºi multã expe-
rienþã. Fostul primar al comunei
Teslui, în perioada 1992-1996,  este
acum vicepreºedinte al Asociaþiei
Columbofile a judeþului Dolj “Ioan
Gelu Gãtejescu”. „Sunt crescãtor
de porumbei de când aveam vârsta
de ºapte ani. Sportiv, am devenit în
anul 1959, iar de atunci nu am mai
renunþat. Am fãcut club la mine în
comunã, la Teslui, pentru cã era mai
greu pentru oameni sã ajungã pânã
la Craiova.  E o pasiune pe care o
am de mic ºi nu cred cã o sã renunþ
la ea. Lumea, în general, a fost foar-
te pasionatã de aceste pãsãri. De
exemplu, în comuna mea din zece
case, opt aveau porumbei. Nu se
mai întâmplã lucrul acesta, pentru
cã mulþi sunt în vârstã ºi nu mai
pot munci. Dar eu mã bucur foarte
mult cã am iniþiat cel puþin 50 de
columbofili. Le-am insuflat ºi co-
piilor din comunã aceastã pasiune”,
ne-a declarat Mircea Chiriþã, care
se afla printre voliere.

Daniel Rotaru a moºtenit pasiu-
nea pentru porumbei de la tatãl sãu
ºi a reuºit sã ducã mai departe tra-
diþia familiei sale. „Pasiunea pen-
tru porumbei o am de când eram
copil. Am moºtenit-o de la tatãl
meu, care a avut porumbei. La
olandezi columbofilia este un sport
naþional ºi se transmite din gene-
raþie în generaþie. Fiecare tânãrã
generaþie mai face încã o volierã

pe lângã ceea ce moºteneºte. Eu
am acasã, la matcã, 20 de porum-
bei, iar la lotul de zbor – 52. Cel
mai lung zbor al unui porumbel al
meu a fost de aici la Harkov, în
Ucraina, parcurgând 1.180 de ki-
lometri în linie dreaptã. În þarã, au
zburat de aici la Bârlad”. Colum-
bofilul povesteºte cã a trimis un
porumbel la Harkov, însã acesta nu
s-a mai întors chiar dacã, în urmã
cu un an, fãcuse drumul înapoi.
„ªi acum îl aºtept. Au trecut trei
ani de zile, însã trag speranþe pen-
tru cã am avut un porumbel care
s-a întors dupã patru ani. Mã tem
cã a fost prins ºi este þinut într-o
cuºcã pentru cã, din pãcate, este
o problemã cu braconajul ºi în lu-
mea columbofililor”.

Fazani regali, raþe mandarin
ºi gãini de mãtase

Pãsãrile de agrement au fost
printre vedetele expoziþiei organi-
zate la Centrul Multifuncþional.
Gãinile uriaºe din rasa Brahma i-
au oprit pe curioºi la voliere pen-
tru a le admira îndelung.

Îndelung fotografiaþi au fost ºi
fazanii viu coloraþi care au fost
expuºi de o familie de crescãtori
din judeþul Argeº. Ionel Tudorache,
din Piteºti, a adus la Craiova mai
multe rase Fazan regal, Fazan au-
riu, Fazan urecheat ºi Fazan lucios.
„De câþiva ani, avem o crescãtorie
de pãsãri de rasã, dar acum creº-
tem numai fazani. Este o pasiune a
familiei noastre ºi încercãm sã
avem tot felul de rase. Îi înmulþim
noi, ne ocupãm personal la cloci-
toare. Mergem cu ei pe la expozi-

þii, dar îi ºi vindem”, a explicat cres-
cãtorul. Fazanii se puteau ºi cum-
pãra, o pereche costând între 30
ºi 40 de lei. În crescãtorii, fazanii
sunt hrãniþi pânã ajung la maturi-
tate, adicã au o greutate de 1 sau
1,5 kilograme, apoi sunt comercia-
lizaþi, cu precãdere în Italia, Elve-
þia, Franþa, Germania sau Spania.
Unele rase sunt folosite pentru vâ-
nãtoare, dar cele mai multe pentru
consum, ajungând pe mesele din
restaurante celebre.

Pe cât de spectaculoase sunt
aceste pãsãri, pe atât de dificil de
întreþinut. Cunoscãtorii vorbesc de
un regres în practicarea acestui
hobby. „La nivelul pãsãrilor de
agrement se constatã un regres. Se
întâmplã deoarece, în prezent, exis-
tã mult mai multe tentaþii pentru
generaþia tânãrã, iar pentru cei care
ar avea timp sã creascã pãsãri de
agrement, starea financiarã preca-
rã îi pune în imposibilitatea de a
practica un astfel de hobby, pen-
tru cã este costisitor. Pe de o par-
te, o pasãre de agrement costã o
sumã importantã, apoi vine o sumã
ºi mai mare pentru întreþinerea ei
ca sã o aduci în condiþiile solicita-
te de standardul rasei”, a explicat
Florin Gãtejescu.

Expoziþia de la Craiova a fost
însã o încântare pentru toþi cei care
au avut inspiraþia de a-i trece pra-
gul. Îndelung admiratã a fost ºi
gãina Mãtase Japonezã, care a
stârnit interesul tuturor datoritã
penajului sãu deosebit. Raþele man-
darine, parcã pictate cu un penel
foarte fin, au fost ºi ele printre pre-
feratele vizitatorilor, care nu s-au
putut abþine sã le fotografieze.
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„Având în vedere faptul cã pe-
rioada de eligibilitate a cheltuieli-
lor efectuate în cadrul programe-
lor 2007-2013 se încheie la 31 de-
cembrie 2015, dar Comisia Euro-

Contractele de finanþare în agriculturã se pot prelungiContractele de finanþare în agriculturã se pot prelungiContractele de finanþare în agriculturã se pot prelungiContractele de finanþare în agriculturã se pot prelungiContractele de finanþare în agriculturã se pot prelungi
Cadrul legal naþional privind  închiderea programe-

lor operaþionale finanþate în perioada 2007-2013 din
Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul
Social European, Fondul de Coeziune ºi Fondul Euro-
pean pentru Pescuit a fost modificat pe Guvernul Ro-
mâniei. Astfel, prin permiterea prelungirii duratei
contractelor de finanþare dupã data de 31 decembrie
2015 se are în vedere selectarea proiectelor funcþio-
nale ºi o absorbþie mai mare a banilor europeni.

Principiile fundamentale ale sis-
temului de economisire-creditare
sunt simple. Întâi clientul BAUS-
PAR economiseºte, apoi banca
acordã credite pentru domeniul
locativ din fondul economisit ace-
lor clienþi care îºi doresc acest lu-
cru ºi care sunt eligibili.  “Practica
standard este aceea ca pentru a
obþine prima de stat pentru dome-
niul locativ nu existã criterii de eli-
gibilitate – fiecare cetãþean, indi-
ferent de vârstã, are dreptul la pri-
mã pentru depunerile sale pentru
domeniul locativ. Principul de bazã
al unui contract de economisire-
creditare este acela cã leagã etapa
de economisire cu dreptul de a
primi un credit pentru domeniul
locativ. Clientul are dreptul sã facã
împrumutul, însã nu este obligat.
Sistemele BAUSPAR din Europa
sunt proiectate pentru a oferi o fi-
nanþare de termen lung pentru do-
meniul locativ. Cu toate acestea,
din moment ce se bazeazã în mod
exclusiv pe resurse colective, adi-
cã pe economiile tuturor celor
care au un contract de economi-
sire-creditare ºi economisesc,
suma totalã a creditelor nu poate
depãºi, prin definiþie, suma eco-
nomiilor ºi amortizarea împrumu-
turilor pentru orice perioadã datã.
Prin urmare, este la fel de impor-
tantã atragerea persoanelor care
economisesc pentru domeniul lo-
cativ ºi care decid sã nu facã un
împrumut BAUSPAR”

Statul încurajeazã oameniiStatul încurajeazã oameniiStatul încurajeazã oameniiStatul încurajeazã oameniiStatul încurajeazã oamenii
sã facã economii pe termen lungsã facã economii pe termen lungsã facã economii pe termen lungsã facã economii pe termen lungsã facã economii pe termen lung

peanã va rambursa cheltuielile de-
clarate pânã la data de 31 martie
2017, când fiecare stat membru
are obligaþia transmiterii la Comi-
sie a documentelor ce formeazã

„pachetul de închidere”, prin com-
pletarea articolului 2 din HG
nr.678/2015 s-a prevãzut cã au-
toritãþile de management vor pu-
tea prelungi durata contractelor de

finanþare dupã 31 decembrie
2015”, se aratã într-un comuni-
cat al Guvernului României din
data de 9.12.2015.

Se doreºte reducerea
proiectelor nefuncþionale

Prelungirea duratei contractelor
se va face prin acte adiþionale, iar
cheltuielile aferente acestor prelun-
giri vor fi suportate de beneficiari
din bugetul propriu. În plus, auto-
ritãþile de management vor avea în
vedere ca prelungirea duratei con-
tractului de finanþare sã nu aducã
atingere celorlalte termene ºi acti-
vitãþi stabilite prin actul normativ
(verificãrile autoritãþii de manage-
ment, transmiterea declaraþiei finale
la Autoritatea de Certificare ºi Pla-
tã). Mãsura aprobatã de Guvern

contribuie la reducerea numãrului
de proiecte nefuncþionale, care vor
fi incluse în declaraþia finalã de
cheltuieli, având în vedere cã exis-
ta posibilitatea ca multe din pro-
iectele aflate în implementare la
data de 31 decembrie 2015 sã fie
finalizate ºi în uz pânã la data trans-
miterii de cãtre autoritãþile de ma-
nagement a declaraþiei finale de
cheltuieli la Autoritatea de Certifi-
care ºi Platã.

Conform orientãrilor Comisiei
Europene referitoare la închiderea
programelor operaþionale, statele
membre trebuie sã se asigure, ca
toate proiectele incluse în declara-
þia finalã de cheltuieli sunt funcþio-
nale, ceea ce înseamnã cã sunt fi-
nalizate ºi în uz, pentru a fi consi-
derate eligibile.

Numãrul clienþilor care beneficiazã de eco-
nomisirea ºi creditarea în sistem colectiv pen-
tru domeniul locativ din România (cunoscut ºi
sub denumirea de sistem BAUSPAR) este cu
mult mai mic decât în cazul altor þãri europe-
ne, astfel încât este deosebit de important ca
prima de stat pentru economisire-creditare sã

susþinã sistemul BAUSPAR pentru ca acesta sa
ajungã la maturitate ºi pentru a se dezvolta,
aºa cum s-a întâmplat în celelalte þãri europe-
ne, a declarat Andreas J. Zehnder, director exe-
cutiv al Federaþiei Europene al Bãncilor pentru
Locuinþe ºi Pre’edinte al Uniunii Internaþiona-
le pentru Finanþarea Locuitului.
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Decizia de a lua credit
rãmâne întotdeauna

la latitudinea clientului
Dacã sistemul BAUSPAR are su-

ficienþi clienþi care economisesc
pentru domeniul locativ, îi creºte vi-
zibilitatea ºi îi permite sã ofere pro-
duse de credit atrãgãtoare. Prima
de stat pentru locuinþe trebuie pri-
vitã în acest context. O primã de

stat atractivã din partea statului, care
sã nu fie supusã unor reguli restric-
tive ºi distinctive, atrage un seg-
ment mai mare din populaþie cãtre
sistemul BAUSPARºi implicit cãtre
investiþii în domeniul locativ”, a pre-
cizat Andreas J. Zehnder. „Decizia
de a lua credit rãmâne întotdeauna
la latitudinea clientului. Nimeni nu

te poate obliga sã iei un împrumut
dacã nu vrei unul. Cred cã cel mai
important aspect al sistemului
BAUSPAR este faptul cã multe per-
soane contribuie prin economisire
la dezvoltarea sistemului, astfel în-
cât sistemul BAUSPAR poate fi pri-
vit ca o puºculiþã în care mulþi strâng
bani pentru domeniul locativ. Deci
se formeazã un fond cu scopul de
a susþine investiþiile în locuit. Aceas-

ta este important pentru înþelege-
rea modului de funcþionare a bãn-
cilor de locuinþe, nu faptul dacã toþi
clienþii obþin un credit, ceea ce este
imposibil de realizat. Important este
sã existe fonduri suficiente pentru
aceia care vor sã investeascã în
domeniul locativ – modernizare,
construcþie, cumpãrare etc. Aces-

ta este aspectul principal. Aºa fun-
cioneazã economisirea-creditarea în
sistem colectiv ºi bãncile pentru lo-
cuinþe. În toate þãrile, economisi-
rea-creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ este susþi-
nutã de stat prin prime de stat. Ast-
fel, statul încurajeazã oamenii sã
facã economii pe termen lung ºi sã
investeascã în domeniul locativ.
Este un semnal important din par-
tea statului cãtre populaþie...”, a
adãugat Andreas J. Zehnder.

În Austria, cinci din zece
austrieci deþin un contract

de tip BAUSPAR
Un sistem BAUSPAR bine înrã-

dãcinat contribuie la stabilitatea eco-
nomicã datoritã modelului de fun-
cionare anti-ciclic. Funcþia de sta-
bilizare a acestui model s-a demon-
strat din nou în cadrul crizei finan-
ciare mondiale din 2007 - 2008. În
timp ce alþi creditori erau îngrijo-
raþi cu privire la lipsa de fonduri sau
de problemele privind creditele în
altã valutã, bãncile de locuinþe au
putut oferi credite clienþilor. În Eu-
ropa bãncile de locuinþe ºi econo-
misirea-creditarea reprezintã un ele-
ment important al sistemului finan-
ciar. Economiile emergente sunt,
astfel, bine sfãtuite dacã susþin dez-
voltarea ºi extinderea economisirii-
creditãrii pentru domeniul locativ.
Toate segmentele de populaþie, fãrã

diferenþiere de vârstã ºi cu precã-
dere pentru populaþia cu venituri mai
mici sunt sprijinite de stat prin pri-
ma de stat. În Germania, sistemul
de economisire-creditare (Bauspar)
are o experienþã de peste 80 de ani.
„Fondurile BAUSPAR sunt din
punct de vedere al importanþei a treia
sursã de finanþare pentru locuinþe
din Germania. Începând din 1984,
în Germania din fondurile BAUS-
PAR au fost construite peste 13
milioane de locuinþe. În Austria,
cinci din zece austrieci deþin un
contract de tip BAUSPAR, iar în
Republica Cehã, patru din zece.
Aceste cote impresionante aratã cât
de populare sunt bãncile pentru lo-
cuinþe ºi în zilele noastre. Motivul
iniþial care a stat la baza introduce-
rii primei de stat pentru depuneri
pentru domeniul locativ în Germa-
nia era unul social, ºi anume - for-
marea capitalului privat pentru po-
pulaþia mai sãracã. Bonusul a reuºit
ºi reuºeºte ºi astãzi sã atragã gru-
puri de populaþie care altfel nu ar
participa cu economiile lor la inves-
tiþii în domeniul locativ. Aº vrea sã
reamintesc în acest context faptul
cã una dintre cele mai importante
pãrþi ale procesului de construcþie
sau cumpãrare al unei case este re-
prezentatã de plata avansului. Eco-
nomisirea banilor este cel mai bun
mod de a acumula banii nece-
sari....”, a spus Andreas J. Zehnder.

MARGA BULUGEAN
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Micuþii , prezenþi din toatã þara,
de la Piatra Neamþ pânã la Constan-
þa, au þinut sã aparã pe scenã, în
faþa celor prezenþi în Aula „Buia” a
Facultãþii de Agronomie din Craio-
va. „Este a VII-a ediþie ºi vedem cã
avem succes, dacã þinem cont de
prezenþa numeroasã. Sunt mai multe
secþiuni la care participã copiii:
muzicã pop, colinde, muzicã instru-
mentalã, muzicã folk, o alta desti-
natã campionilor – cei care au cu-

Copii din toatã þara ºi-auCopii din toatã þara ºi-auCopii din toatã þara ºi-auCopii din toatã þara ºi-auCopii din toatã þara ºi-au
demonstrat talentul la Craiovademonstrat talentul la Craiovademonstrat talentul la Craiovademonstrat talentul la Craiovademonstrat talentul la Craiova
Peste 70 de copii din întreaga þarã au par-

ticipat, ieri, la cea de-a VII- ediþie a Festiva-
lului Naþional „Gala Colindelor de Iarnã”,
manifestare organizatã de Clubul „Arti”, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Universitatea din Craiova, „Enciclope-
dia muzicalã a României”, Societatea Româ-
nã de Radio ºi un post de televiziune local.
Pe scenã au urcat reprezentanþi din mai mul-

te oraºe ale þãrii, cu vârste între 4 ºi 17 ani.
Ineditã a fost prezenþa unei formaþii a pãrin-
þilor, din judeþul Prahova. Invitaþi de onoare
au fost Mihai Trãistariu ºi solista de muzicã
popularã Siþa Novac, care au ºi susþinut mi-
cro-recitaluri
în faþa copiilor
ºi pãrinþilor
acestora.

cerit, în anii trecuþi premii la aceas-
tã manifestare – creaþie video-clip,
dansuri etc. Este o încântare sã-i
vedeþi pe aceºti micuþi ºi sã le des-
coperiþi talentele”, a declarat Danie-
la Neagoie, organizator al Festiva-
lului. Rând pe rând au urcat pe sce-
nã viitoarele vedete. Câþiva dintre ei,
Ana-Maria Oprea, Maryellen
Badea (ambele din Craiova)ºi Vic-
tor Neacºu  (din Drobeta-Turnu-
Severin), foºti câºtigãtori ai premii-
lor, s-au arãtat încântaþi de acest

Festival ºi vor, cu toþii, sã urmeze o
carierã în domeniu.

Aprecieri de la o vedetã
Invitat de onoare a fost Mihai

Trãistariu, cel care nu este la pri-
ma experienþã de acest fel, iar la
Craiova a fost prezent de mai mul-
te ori. „Cred cã sunt a ºasea sau a
ºaptea oarã aici, vorbesc numai de
aceste manifestãri, ºi am aceeaºi
impresie foarte bunã. Aþi fãcut lu-
cruri minunate în oraº ºi vã spun
cã am rãmas impresionat de Cen-

trul vechi al dumneavoastrã, care
este peste ceea ce e în Constanþa,
acolo unde locuiesc. În ceea ce pri-
veºte acest festival, nu pot spune
decât cã este foarte valoros. În-
totdeauna, dintre aceºti copii vor
fi alese viitoarele staruri. Dar sã ºtiþi
cã nu toþi cei care sunt talentaþi vor
ºi ajunge vedete. Numai câþiva vor
ajunge departe, iar cauzele sunt
multiple. Oricum, sunt foarte bi-
nevenite astfel de manifestãri, fi-
indcã astfel se pot selecta valori-
le”, a precizat Mihai Trãistariu.

 Proiectul este unul
amplu ºi se adreseazã
elevilor care vor sã-ºi
perfecþioneze comuni-
carea în limba englezã,
sã înveþe despre cultura
ºi istoria americane,
despre democraþie ºi sã realizeze
proiecte în care vor utiliza
tehnologii noi. „Sunt incluse ºi
participãri la acþiuni civice,
întâlniri cu diplomaþi americani,
cu bursieri „Fulbright” din ambele
þãri etc. Cursurile sunt susþinute
de profesorii de Limba englezã
Andreea Dinu ºi Corina Vasile,
care au fãcut parte ºi din progra-
mul anterior al Ambasadei SUA la
Bucureºti, desfãºurat în Dolj, în

„Învãþãm engleza,„Învãþãm engleza,„Învãþãm engleza,„Învãþãm engleza,„Învãþãm engleza,
împãrtãºim valori”împãrtãºim valori”împãrtãºim valori”împãrtãºim valori”împãrtãºim valori”

În perioada octombrie 2015 – decembrie
2017, Asociaþia „Dominou” Craiova deru-
leazã, în parteneriat cu Ambasada Statelor
Unite la Bucureºti, Programul „English Lan-
guage Program” – „Învãþãm engleza, îm-
pãrtãºim valori”, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj avizând toate acþiunile. Sâmbã-
tã, conform planificãrii , la Liceul „Matei
Basarab” din Craiova a avut loc petrecerea

de Crãciun, unde au participat elevii din
program, pãrinþii acestora, reprezentanþii
„Dominou” ºi absolvenþii primului curs de
englezã desfãºurat de Ambasada SUA, în
judeþul Dolj. S-a împodobit bradul, s-au cân-
tat colinde ºi s-au înmânat tricouri inscrip-
þionate în limba englezã cu numele proiec-
tului, nelipsind scrisorile adresate lui Moº
Crãciun, toate în limba englezã.

perioada ianuarie 2013 – decem-
brie 2014, beneficiind ºi de
numeroase sesiuni de traininguri
în strãinãtate”, a precizat prof.
Ani Drãghici, membru al
Asociaþiei „Dominou”.

Selectaþi cei mai buni
Pentru a face parte din grupul-

þintã, copiii au depus, în perioada
15 septembrie – 15 octombrie,
un CV ºi o scrisoare de intenþie,

în zilele de 20 ºi 21 octombrie
susþinând un interviu  în faþa
reprezentanþilor Ambasadei SUA,
ai „Dominou” ºi în prezenþa
cadrelor didactice implicate. Au
participat 90 de elevi, fiind
selectaþi 21 „dintre cei mai buni,
cu vârsta între 14-16 ani, de la
ºcoli ºi licee din Craiova”,
conform celor menþionate de
cãtre prof.  Mariana Stoeneac,
preºedinte „Dominou”.

Proiect pentru calitatea învãþãmântului, la finalProiect pentru calitatea învãþãmântului, la finalProiect pentru calitatea învãþãmântului, la finalProiect pentru calitatea învãþãmântului, la finalProiect pentru calitatea învãþãmântului, la final
Astãzi, la ora 14:00, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj va avea loc Conferinþa finalã a

proiectului „E_sistem Calitate”, cu finanþare din fonduri europene, pentru ºcolile din Regiu-
nea Sud-Muntenia ºi Regiunea Sud-Vest Oltenia. Programul a avut ca parteneri Inspectora-

tul ªcolar Judeþean Teleorman, bene-
ficiar, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, instituþia similarã din Gorj, Aso-
ciaþia de prietenie româno-francezã
ROMFRA Alexandria, SC COMPUTAS
IT ROMÂNIA SRL Bucureºti. Obiec-
tivul principal a fost dezvoltarea ºi im-
plementarea de mecanisme de autoe-
valuare instituþionalã a calitãþii învãþã-
mântului, prin abilitarea, de cãtre struc-
turile din teritoriu ale Ministerului Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, a proce-
durii de asigurare a calitãþii procesului
educaþional.

Sprijin financiarSprijin financiarSprijin financiarSprijin financiarSprijin financiar
pentru cei capabilipentru cei capabilipentru cei capabilipentru cei capabilipentru cei capabili

Astãzi, de la ora 12,00, Universitatea
din Craiova organizeazã, în sediul cen-
tral, Sala 228, conferinþa de închidere
a proiectului „Cercetãtori competitivi pe
plan european în domeniul ºtiinþelor
umanitare ºi socio-economice. Reþea de
cercetare multiregionalã”, program fi-
nanþat din fonduri europene. Obiectivul
principal a fost acordarea de sprijin fi-
nanciar tuturor doctoranzilor ºi post-
doctoranzilor, în vederea promovãrii ºi

stimulãrii carierei în cercetare, prin burse de diverse feluri –de studiu, de mobilitate ºi,
nu în ultimul rând, pentru participare la conferinþe. De aceste ajutoare au beneficiat 10
doctoranzi ºi 10 post-doctoranzi, pe o perioadã de 16 luni.
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câþiva, puþini, gânditori cu vocaþie profeti-
cã l-au putut întrezãri ºi propune de-a lun-
gul mileniilor, umanitatea trãieºte astãzi în
mod cât se poate de real sub semnul unei
comunitãþi cu deplinã cunoºtinþã de sine
fãrã precedent în întreaga sa istorie. Epo-
cal, cum este, faptul acesta a fost fãcut
posibil de o revoluþie tehnico-ºtiinþifice, în
care informatica pare a-ºi fi asumat privi-
legiul unei minuni din ordinul miracolelor
de odinioarã de prin basmele ºi legendele
prezente în imaginarul tuturor neamurilor.
ªtim, cu siguranþã, acum despre planeta
noastrã ºi despre vecinãtãþile ei, infinit mai
mult decât s-ar fi putut prevedea. Imagi-
nea homericã a neastâmpãratului Ulise
obsedat de coloanele lui Hercule ca de o
limitã a omenescului ce trebuia depãºitã a
rãmas doar ca o simplã metaforã a forþei
nelimitate de cunoaºtere prezentã în dota
fiecãruia dintre noi. Printr-un banal clic, ne
desfãtãm cu imaginea tulburãtoare a Pla-
netei noastre albastre privite din spaþiul in-
terstelar, pãtrundem, neinvitaþi, în comuni-
tatea unui trib pierdut prin locuri necunos-
cute sau trãncãnim cu un semen îndepãr-
tat de la margini de lume cu aceeaºi ar-

doare cu care, nu demult, tãifãsuiam cu
vecinul peste gard.

În pofida acestei realitãþi – pe care câþi-
va se simt tentaþi s-o asimileze unui salt an-
tropologic (o veritabilã mutaþie ?) -, între-
barea dacã lumea în care trãim astãzi e mai
bunã ºi dacã omul, ca subiect al Istoriei, se
recunoaºte mai bun, mai înþelept, mai bogat
sufleteºte decât înainte capãtã dimensiunea
unei imense provocãri. Evidenþa e, sã recu-
noaºtem, tristã din cale-afarã. Cu amploa-
rea conflictelor care au loc în Orientul Mij-
lociu, în Africa ºi mai pretutindeni, cu spec-
trul îngrozitor al terorismului în inima Euro-
pei, certitudinile unei lumi mai bune se prã-
buºesc ºi, cu ele, speranþa unei coexistenþe
în pace atât de clamate prin veacuri e mai
veºtejitã ca oricând.

Sunt reflecþii pe care mi le-a facilitat ini-
þiativa Papei Francisc de a decreta ºi orga-
niza un Jubileu extraordinar (depãºind cu-
tuma Tradiþiei catolice) consacrat unei teme
a cãrei actualitate se confirmã tocmai în sta-
rea conflictualã ce pare a stãpâni umanita-
tea în prezent: compasiunea. ªi nu, nu e
vorba de mila, codificatã în Rãsãritul nos-

tru ortodox, compromisã, poate, printr-un uz
supralicitat ºi decãzut semantic la nivelul unei
clevetiri deseori penibile. Misericordia, ter-
menul latin, are meritul de a include în com-
poziþia sa douã semnificaþii care numai în
aparenþã par îndepãrtate, în realitate punând
laolaltã cele mai sacre instanþe ale creºti-
nãtãþii: umilinþa ºi inima, nevoia ºi sufle-
tul. Cãci, în pluralitatea ei semanticã, com-
pasiunea presupune deopotrivã iubire pen-
tru aproapele în suferinþã, o iubire cu pasi-
une, dar ºi îndurarea, în ipostaza de chin
hristic hãrãzit împãrtãºirii cu celãlalt,  aflat
prin incident de destin, de partea neºansei,
a nenorocului.

Anul jubiliar s-a inaugurat pe 8 decem-
brie printr-o ceremonie în Piaþa Sf. Petru
din Roma, în condiþii de alertã antiteroristã
mai puþin drastice decât se conturau, toc-
mai datoritã intervenþiei Papei, acelaºi care,
pe continentul american ori, recent, în Afri-
ca, n-a pãrut a se lãsa prea impresionat de
ameninþãri la propria-i persoanã.

Noul an jubiliar succede celui patronat,
în anul de graþie 2000, de cãtre Papa Ioan
Paul al Doilea ºi pe care, din proprie iniþiati-

vã, l-a consacrat tinerei generaþii, copiilor
de care se simþea evlavios legat. De aceas-
tã datã, Papa Bergoglio, consecvent pro-
priei sale identitãþi umane ºi creºtine, a ales
ca subiect compasiunea. ªi încã de la inau-
gurare a þinut sã-ºi manifeste spiritul sãu
inovator ºi, oarecum, independent în raport
cu o tradiþie prea dogmaticã, solicitând des-
chiderea porþilor tuturor creºtinilor, practi-
canþi sau nu, dincolo de perimetrul Vatica-
nului. Astfel, prin edict, au fost deschise
porþile ºi uºile tuturor lãcaºurilor de cult, de
la catedrale metropolitane la bisericuþe de
cãtun ºi la mãnãstiri izolate, mergându-se
pânã la celulele din închisori acolo unde
Papa Francisc s-a deplasat pentru a aduce
celor suferinzi, dincolo de vinovãþii, lumina
iertãrii divine ca într-un apostolat originar.

Constat cã, dincolo de rãzleþe ºi parci-
monioase informaþii, evenimentul abia ina-
ugurat al unui nou An Jubiliar ce se va în-
cheia la 16 octombrie 2016, n-a avut nici
pe departe ecoul declanºat de ambiguitãþi
„patriarhale” ale Bisericii noastre, supuse,
din nefericire, unui ºir de  asalturi mult mai
nocive decât par la prima vedere.

Un prim eveniment din Sãptãmâna
Italiei se desfãºoarã astãzi, de la ora
19.00, în Sala „Filip Lazãr” a instituþiei, unde
publicul se poate întâlni cu Susanna Pescetti,
director muzical ºi dirijor al Orchestrei de
Camerã „I Solisti di Napoli”. Mâine, 15
decembrie, tot de la ora 19.00, la Muzeul de
Artã va avea loc, sub genericul „Convorbiri
muzicale”, un recital neconvenþional susþinut
de pianistul Matias Nestor Cuevas, student la
Conservatorio di Musica „Giuseppe Verdi” di
Milano. Intrarea este liberã. Miercuri, 16
decembrie, ora 19.00, dirijorul Susanna
Pescetti  alãturi de pianistul Edoardo Strab-
bioli vor vorbi în Sala „Filip Lazãr” despre

Ziua Filarmonicii „Oltenia”Ziua Filarmonicii „Oltenia”Ziua Filarmonicii „Oltenia”Ziua Filarmonicii „Oltenia”Ziua Filarmonicii „Oltenia”,,,,,
sãrbãtoritã în cadrul Stagiunii „Europa”sãrbãtoritã în cadrul Stagiunii „Europa”sãrbãtoritã în cadrul Stagiunii „Europa”sãrbãtoritã în cadrul Stagiunii „Europa”sãrbãtoritã în cadrul Stagiunii „Europa”

Facultatea de Agronomie din cadrul Universitãþii din
Craiova – Departamentul Tehnologii Agricole ºi Silvi-
ce – va organiza mâine, 15 decembrie, de la ora 12.00,
la sediul instituþiei, o nouã ediþie a evenimentului în
scop caritabil „Natura dãruieºte”. Sprijin va fi acor-
dat, de aceastã datã, unui elev cu rezultate deosebite
în activitatea ºcolarã de la Liceul de Arte „Marin So-
rescu” din Craiova, specializarea Arte plastice.

ªi-au adus contribuþia studenþii Cercului de Bota-
nicã ºi Conservarea Biodiversitãþii „Agro-Forest”, sub
coordonarea conf. univ. dr. Mariana Niculescu, ºi cei
de la Cercul de Legumiculturã (coord.: conf. univ. dr.
Rodica Soare). Un real sprijin a fost oferit de profe-
sori ºi elevi ai Liceului de Arte ºi de directorul acestei

O nouã ediþie a evenimentului în scopO nouã ediþie a evenimentului în scopO nouã ediþie a evenimentului în scopO nouã ediþie a evenimentului în scopO nouã ediþie a evenimentului în scop
caritabil „caritabil „caritabil „caritabil „caritabil „Natura dãruieºteNatura dãruieºteNatura dãruieºteNatura dãruieºteNatura dãruieºte”””””

instituþii de învãþãmânt, prof. Lucia Croitoru.
Evenimentul de mâine se va deschide cu colinde, în

interpretarea corului format din studenþii Cercului de
Botanicã ºi Conservarea Biodiversitãþii „Agro-Forest”,
ºi va continua cu un program artistic realizat de elevi
de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”. „Cu acest prilej
se va deschide o expoziþie de aranjamente destinate sãr-
bãtorilor de iarnã, produse din plante medicinale, reali-
zate de studenþii Facultãþii de Agronomie, pentru a fi
donate în scop caritabil. De asemenea, va avea loc o
expoziþie cu vânzare cu lucrãrile elevului pentru care
se realizeazã acest eveniment”, a precizat conf. univ.
dr. Mariana Niculescu, coordonatorul evenimentului.

MAGDA BRATU

La 19 iunie 1904 lua fiinþã Socie-
tatea Filarmonicã din Craiova, iar la
17 decembrie în acelaºi an avea loc
primul concert public cu orchestrã
ºi cor, sub conducerea dirijorilor C.
Gaudy ºi Elie Mihãilescu, soliºti fi-
ind Valeria Graepel ºi I. G. Mayer.
Evenimentul din urmã cu 111 ani
atesta înfiinþarea actualei Filarmonici.
Cadrul legal de existenþã a Filarmo-
nicii de Stat „Oltenia” a fost creat
prin Legea nr. 131/17 aprilie 1947,
adoptatã de Adunarea Deputaþilor ºi
promulgatã de Regele Mihai I.

Astãzi începe la Filarmonica
„Oltenia”, în cadrul Stagiunii
„Europa”, sãptãmâna dedicatã
Italiei, prilej pentru melomanii
craioveni de a se întâlni cu artiºti
reprezentativi din aceastã þarã
încãrcatã de istorie ºi culturã ºi
de a sãrbãtori alãturi de ei, printr-
un concert vocal-simfonic, 111 ani
de la primul concert al Societãþii
Filarmonice din Craiova.

activitatea lor artisticã, ca ºi despre concer-
tul de a doua zi.

Împlinirea a 111 ani de la primul concert al
Societãþii Filarmonice din Craiova va fi
marcatã, chiar pe 17 decembrie, printr-un
eveniment aniversar: un vocal-simfonic
prezentat de Orchestra Simfonicã ºi Corala
Academicã (maestru de cor: Pavel ªopov) ale
Filarmonicii „Oltenia”, sub bagheta dirijorului
Susanna Pescetti, ºi de solistul pianist
Edoardo Strabbioli.

Programul cuprinde o primã audiþie
absolutã – o lucrare compusã special spre a fi

dedicatã aniversãrii Filarmonicii „Oltenia”:
„Exsultate, jubilate” pentru cor ºi orchestrã,
de Dan Dediu. În primã audiþie melomanii vor
asculta Intermezzo din opera „La ciociara”
(„Douã femei”) de Marco Tutino. În reper-
toriul serii se mai regãsesc Antiche danze ed
arie (Dansuri ºi arii antice) – Suita nr. 3, de
Ottorino Respighi, ºi Concertul nr. 2 în Fa
major pentru pian ºi orchestrã, op. 102, de
Dmitri ªostakovici. Concertul începe la ora
19.00, iar biletele costã 35 de lei ºi, pentru
elevi, studenþi, pensionari, 25 lei.

MAGDA BRATU
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În total 195 de state au adoptat
sâmbãtã, la Paris, primul acord
universal, cu caracter constrângã-
tor, în lupta împotriva încãlzirii glo-
bale. Acordul vizeazã atât o trans-
formare - în urmãtoarele decenii -
a economiei mondiale bazate pe
combustibili fosili, cât ºi o înceta-
re a ritmului încãlzirii globale. Mi-
nistrul francez de Externe Laurent
Fabius, preºedintele COP21, a
marcat anunþul cu o loviturã de
ciocan în pupitru, semnalând ast-
fel ajungerea la un acord între cele
195 de naþiuni, dupã 13 zile de ne-
gocieri. Documentul prevede limi-
tarea creºterii temperaturii medii la
nivel global la mai puþin de douã
grade Celsius. Acesta este primul
acord care obligã toate þãrile sã se
angajeze sã-ºi reducã emisiile de

carbon. El este în parte constrân-
gãtor, în parte voluntar. Anterior,
grupuri-cheie, precum G77, un
grup de þãri în curs de dezvoltare,
dar ºi þãri precum China ºi India
au anunþat cã susþin propunerile.
Textul adoptat acceptã faptul cã
pericolul modificãrilor climatice
este mult mai important decât s-a
recunoscut anterior ºi angajeazã
semnatarii sã-ºi reducã emisiile
poluante. Anterior, preºedintele
francez Francois Hollande a cata-
logat textul drept “fãrã precedent”,
iar secretarul general al ONU Ban
Ki-moon i-a îndemnat pe negocia-
tori sã-ºi “încheie sarcina”. În mo-
mentul în care preºedintele Con-
ferinþei ONU a marcat, printr-o
loviturã cu ciocanul la pupitrul pre-
zidiului, adoptarea Acordului, de-

legaþii s-au ridicat în picioare, au
ovaþionat ºi au aplaudat. Docu-
mentul va intra în vigoare în 2020.
Obiectivul pe termen lung al Acor-
dului este ca încãlzirea globalã sã
rãmânã “cu mult” sub nivelul de
douã grade Celsius ºi sã se “conti-
nue eforturile” în vederea limitãrii
creºterii temperaturii medii la 1,5
grade Celsius. Temperatura medie
a crescut deja cu aproximativ un
grad Celsius faþã de nivelul din pe-
rioada preindustrialã. Pentru a atin-
ge acest obiectiv, guvernele s-au
angajat sã opreascã creºterea ni-
velului emisiilor gazelor cu efect de
serã “cât mai curând posibil”. La
un moment dat, dupã 2050, pre-
vede acordul, emisiile poluante ur-
meazã sã scadã la un nivel la care
pãdurile ºi oceanele sã le poatã ab-

sorbi. Pentru a atinge obiectivul pe
termen lung, þãrile au convenit sã-
ºi stabileascã obiective la nivel na-
þional în vederea reducerii emisii-
lor de gaze cu efect de serã, din
cinci în cinci ani. Peste 180 de þãri
au prezentat deja obiective pentru
primul ciclu, care începe în 2020.
Doar de la þãrile dezvoltate se aº-
teaptã sã-ºi reducã nivelul emisii-
lor în termeni absoluþi. Þãrile în
curs de dezvoltare sunt “încuraja-
te” sã facã acest lucru astfel încât
capacitãþile lor sã evolueze în timp.
Pânã atunci, de la ele se aºteaptã
doar sã-ºi limiteze creºterea nive-
lului emisiilor, în timp ce econo-
miile lor cresc. Aceste þinte iniþiale
nu vor fi suficiente sã aºeze lumea
pe drumul cãtre atingerea obiecti-
vului pe termen lung de reducere a
temperaturii la nivel global. Astfel,
acordul prevede ca guvernele sã-
ºi revizuiascã obiectivele în urmã-
torii patru ani ºi sã analizeze dacã
le pot “actualiza”. Acest lucru nu
presupune ca guvernele sã-ºi în-
ãspreascã mãsurile de reducere a
emisiilor. Însã existã speranþa cã
ele vor putea sã facã acest lucru,
în mãsura în care sursele de ener-
gie regenerabilã vor deveni mai
accesibile ºi mai eficiente. Acor-

dul nu prevede penalizarea þãrilor
care îºi rateazã obiectivele cu pri-
vire la emisii. Însã el furnizeazã
reguli în vederea transparenþei,
care sã ajute ºi sã încurajeze þãrile
sã facã ceea ce spun cã vor face.
Aceasta a fost una dintre piesele
asupra cãreia s-a ajuns cel mai greu
la un acord. China a cerut condiþiii
mai slabe pentru þãrile în curs de
dezvoltare. Acordul prevede obli-
gaþia ca toate þãrile sã prezinte ra-
poarte cu privire la emisii ºi la efor-
tul pe care îl depun pentru a le re-
duce sau limita. Însã el permite o
anumitã “flexibilitate” în cazul þãri-
lor în curs de dezvoltare care “au
nevoie” de aceastã flexibilitate. Acor-
dul obligã þãrile bogate sã continue
sã ajute financiar þãrile sãrace pen-
tru ca acestea sã-ºi reducã nivelul
emisiilor ºi sã se adapteze la modi-
ficarea climaticã. El încurajeazã ºi
alte þãri sã participe, în mod volun-
tar. Acest lucru deschide calea unor
economii emergente - ca China - sã
contribuie, însã nu le obligã sã facã
acest lucru. Sume exacte în acest
sens nu au fost introduse în acord,
însã þãrile bogate s-au angajat ante-
rior sã furnizeze fonduri de mediu
în valoare de 100 de miliarde de
dolari pânã în 2020.

Arabia Sauditã: O femeie a
fost aleasã, în premierã,

consilier municipal la Mecca
Salma bent Hizab al-Oteibi a fost aleasã în regiunea Mecca (vest), în

primele alegeri în care femeile au putut atât sã aleagã, cât ºi sã candideze,
în Arabia Sauditã, un regat ultraconservator, au anunþat ieri autoritãþile
electorale locale. Ea a fost aleasã sâmbãtã pentru un mandat în Consiliul
Municipal Madrakah, o localitate din regiunea în care se aflã Mecca, con-
siderat primul loc sacru al islamului, a declarat pentru agenþia oficialã SPA
preºedintele Comisiei Electorale locale Oussama al-Bar, care a anunþat pri-
mele rezultate ale scrutinului municipal. Alegeri municipale au avut loc
sâmbãtã în Arabia Sauditã - ultima þarã din lume care nega cetãþenelor
dreptul la vot sau de a candida într-un scrutin. Acest regat, în care este
aplicatã o versiune ultraconservatoare a islamului, este una dintre cele mai
restrictive þãri din lume cu femeile, care nu au dreptul sã conducã vehicule
ºi care sunt obligate sã obþinã acordul unui bãrbat - un tutore - pentru ca
sã munceascã sau sã cãlãtoreascã. Alegãtorii ºi - pentru prima datã - ale-
gãtoarele au fost chemaþi sã-ºi aleagã reprezentanþii dintre 6.000 de bãrbaþi
ºi 900 de femei. Candidaþii ºi candidatele s-au înfruntat în vederea obþinerii
unui mandat în cele 284 de consilii municipale - niºte organisme cu puteri
limitate, singurele din regat alcãtuite din reprezentanþi aleºi. În circum-
scripþia ei, Salma bent Hizab al-Oteibi a candidat împotriva altor ºapte
bãrbaþi ºi a douã femei, potrivit lui Oussama al-Bar.

 21 de persoane au murit în
noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã în regiunea Voronej, în sud-
vestul Rusiei, într-un incendiu
care a afectat clãdirea de lemn a
unui spital neuropsihiatric. În to-
tal “19 cadavre au fost descope-
rite la locul incendiului, iar (alte)
douã persoane au murit din cau-
za rãnilor, la spital”, a declarat o
purtãtoare de cuvânt a filialei lo-
cale a Ministerului pentru Situa-
þii de Urgenþã. Incendiul, care a
izbucnit sâmbãtã, cu puþin îna-
inte de ora 21.00 GMT (23.00,
ora României), a distrus, în câ-
teva ore, clãdirea de lemn a spi-

Cel puþin 21 de  morþi în urma unui incendiu
la un spital psihiatric din Rusia

talului, în satul Alferovka, în care
se aflau peste 70 de persoane în
momentul izbucnirii sinistrului,
potrivit ministerului. Peste 440 de
pompieri ºi salvatori, dar ºi apro-
ximativ 80 de vehicule au fost
trimise la faþa locului. Incendiul
a fost controlat cãtre ora 0.05
GMT (2.05, ora României). In-
cendiul, care a devastat o supra-
faþã de aproximativ 600 de metri
pãtraþi, s-a soldat de asemenea cu
20 de rãniþi, care au fost spitali-
zaþi. În total “51 de persoane au
fost evacuate” ºi sunt nevãtãma-
te, subliniazã ministerul. Mai
mulþi pacienþi refuzau sã pãrã-

seascã clãdirea în flãcãri, deoa-
rece luaserã sedative ºi somnife-
re înainte de culcare ºi nu îºi dã-
deau seama de pericol, potrivit
postului rus de televiziune NTV,
care a difuzat imagini cu spitalul
cuprins de flãcãri ºi un fum gros.
“Oamenilor li s-a fãcut fricã ºi
s-au ascuns sub paturi atunci
când au vãzut salvatorii”, a de-
clarat un martor pentru postul
Zvezda. “A fost groaznic - fum,
miros de ars ºi faptul cã ºtiam cã
cei care au rãmas înãuntru erau
deja morþi”, a adãugat el. Cauze-
le incendiului erau necunoscute
imediat. Presa rusã scrie cã fo-

cul ar fi fost provocat de
un scurt-circuit la instala-
þiile electrice vechi. Nume-
roase persoane mor anual
în incendii în Rusia, care
are o infrastructurã defec-
tuoasã, datând din perioa-
da sovieticã, dar ºi mãsuri
de securitate laxe. Institu-
þiile medicale sunt deosebit
de vulnerabile. În aprilie
2014, opt persoane au mu-
rit într-un incendiu care a
devastat un centru de dezin-
toxicare pentru toxicomani
în Altai, în Siberia. În sep-
tembrie 2013, 37 de pa-
cienþi au murit în incendiul
unui spital psihiatric, în
nord-vestul Rusiei.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei  Celaru,

cu sediul în Localitatea Celaru,
Strada înv. M. Georgescu, nr. 525,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea a trei posturi con-
tractual vacante de: 1 post de asis-
tent  medical comunitar, 1 post de
muncitor calificat III, la comparti-
mentul canalizare ºi tratare ape re-
ziduale, 1 post de muncitor califi-
cat III, la comparimentul gospodã-
rirea apelor. Concursurile se vor
organiza la sediul Primãriei Comu-
nei Celaru, Judeþul Dolj, conform
calendarului urmãtor: - Proba scri-
sã - 12.01.2016, ora 10.00, - Proba
interviu- 14.01.2016, ora 10.00. I.
Pentru postul de asistent medical
comunitar, la concurs pot partici-
pa persoanele care îndeplinesc ur-
mãtoarele condiþii: Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea partici-
pãrii la concurs ºi a ocupãrii func-
þiei contractuale sunt: Diplomã/
adeverinþã de absolvire ºcoalã
poslicealã sanitarã în specialitatea
asistent medical  generalist, asis-
tent medical de obstetricã-gineco-
logie, asistent medical de pedia-
trie, asistent medico-social, sã fie
membru al Ordinului Asistenþilor
Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistenþilor Medicali din România,
sã deþinã autorizaþie de  liberã prac-
ticã vizatã la zi de OAMMR. II.Pen-
tru postul de muncitor calificat III
la compartimentul canalizare ºi
tratare ape reziduale, la concurs
pot participa persoanele care în-
deplinesc urmãtoarele condiþii:
Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi
a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt: studii medii sau ºcoalã pro-

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Titular: COMAT DOLJ SA
anunþã  publicul interesat asu-
pra elaborãrii primei versiuni a
PUZ: « Elaborare PUZ pentru re-
considerarea funcþionalã a zonei
în vederea construirii Centru
multifuncþional cu spaþii comer-
ciale, servicii ºi birouri 2S+P+2
ºi Imobil locuinþe colective, spa-
þii comerciale, funcþiuni comple-
xe ºi complementare S+P+8» în
localitatea Craiova, Municipiul
Craiova, Calea Bucureºti nr.78,
judeþul Dolj ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, ju-
deþul Dolj, site-ul APM Dolj: http:/
/apmdj.anpm.ro.la la  sediul titu-
larului în Craiova, strada Sãrari,
nr.  31. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la se-
diul APM Dolj, în termen de 18
zile calendaristice, de la data
prezentului anunþ.

fesionalã, dovedite cu diplomã/
adeverinþã de absolvire, vechime
în domeniu, minim 3 ani. III.Pentru
postul de muncitor calificat III la
compartimentul gospodãrirea
apelor, la concurs pot participa
persoanele care îndeplinesc ur-
mãtoarele condiþii: Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea partici-
pãrii la concurs ºi a ocupãrii func-
þiei contractuale sunt: -studii me-
dii sau ªcoala profesionalã, dove-
dite cu diplomã/adeverinþã de ab-
solvire, vechime în domeniu minim
3 ani. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
data apariþiei anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a-III-a, la sediul
primãriei Celaru- Dolj. Relaþii su-
plimentare la sediul primãriei Ce-
laru, persoanã de contact: Oprea
Mihaiela Florentina, telefon/fax:
0251-375.509.

COMUNA VÂRTOP, anunþã
elaborarea  primei  versiuni  pen-
tru   ACTUALIZAREA PLANULUI
URBANISTIC  GENERAL – CO-
MUNA VARTOP - JUDEÞUL
DOLJ ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate reali-
za la sediul  Agenþiei  pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova,  judeþul Dolj,
la sediul  titularului,  Primãria Vâr-
top, cu sediul  în satul Vrtop, co-
muna Vârtop, Judeþul Dolj. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj
în termen de 15 zile calendaristi-
ce de la publicarea anunþului.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Patrimoniu, Direcþia Pa-
trimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului munici-
piului Craiova – 2 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 14.01.2016, ora 10.00 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

1. pentru primul post de inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent - Serviciul Patrimoniu, Direcþia Patrimoniu:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul ºtiinþelor inginereºti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 1 an;

- perfecþionãri (specializãri): în domeniul Urbanismului, dezvoltã-
rii urbane ºi amenajãrii teritoriului sau în domeniul Geodezie;

2. pentru al doilea post de inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent – Serviciul Patrimoniu, Direcþia Patrimoniu:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul ºtiinþelor inginereºti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 1 an.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul
Resurse Umane.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefion: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
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 îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã 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. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, par-
celat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5
ha, casã cu dependinþe, vie
- 3000 m, fântânã, porþi de
fier la asfalt central. Tele-
fon: 0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã 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. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, superîntre-
þinutã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon:0766/ 632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând mixer cofetãrie (
PLANETARIA) 3 funcþii
marcã Germanã. Tele-
fon: 0752/ 236.667.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Tele-
fon: 0771/385.734.

Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
803.490 dupã ora 15.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la conge-
lator) cazan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de casã 5
lei / Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. 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 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. Telefon: 0720/
880.474.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
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Semnãtura:..........................................

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

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.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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.

Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic + sal-
tea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez una camerã la
bloc la 2 fete salariate cu
posibilitãþi de platã a utili-
tãþilor -zona Materna. Te-
lefon: 0726/497.404.
Primesc în gazdã un bã-
iat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral (Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/962.214.

MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cã-
sãtorie – prietenie
doamnã 55-62 ani, ne-
fumãtoare, singurã,
modestã, plãcutã. Te-
lefon: 0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profi-
tabil. Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia.
10 iunie, 22:00, Saint-Denis: Franþa – ROMÂNIA
11 iunie, 16:00, Lens: Albania – Elveþia
15 iunie, 19:00, Paris: ROMÂNIA – Elveþia
15 iunie, 22:00, Marsilia: Franþa – Albania
19 iunie, 22:00, Lille: Elveþia – Franþa
19 iunie, 22:00, Lyon: ROMÂNIA – Albania

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara Galilor, Slovacia.
11 iunie, 19:00, Bordeaux: Þara G. – Slovacia
11 iunie, 22:00, Marsilia: Anglia – Rusia
15 iunie, 16:00, Lille: Rusia – Slovacia
16 iunie, 16:00, Lens: Anglia – Þara G.
20 iunie, 22:00, St. Etienne: Slovacia – Anglia
20 iunie, 22:00, Toulouse: Rusia – Þara G.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda de Nord
12 iunie, 19:00, Nisa: Polonia – Irlanda N.
12 iunie, 22:00, Lille: Germania – Ucraina
16 iunie, 19:00, Lyon: Ucraina – Irlanda N.
16 iunie, 22:00, Saint-Denis: Germania – Polonia.
21 iunie, 19:00, Paris: Irlanda N. – Germania
21 iunie, 19:00, Marsilia: Ucraina – Polonia

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia.
12 iunie, 16:00, Paris: Turcia – Croaþia
13 iunie, 16:00, Toulouse: Spania – Cehia
17 iunie, 19:00, St. Etienne: Cehia – Croaþia
17 iunie, 22:00, Nisa: Spania – Turcia
21 iunie, 22.00, Bordeaux: Croaþia – Spania
21 iunie, 22.00, Lens: Cehia – Turcia

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia.
13 iunie, 19:00, Saint-Denis: Irlanda – Suedia
13 iunie, 22.00, Lyon: Belgia – Italia
17 iunie, 16:00, Toulouse: Italia – Suedia
18 iunie, 16:00, Bordeaux: Belgia – Irlanda.
22 iunie, 22:00, Nisa: Suedia – Belgia.
22 iunie, 22:00, Lille: Italia – Irlanda

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria.
14 iunie, 19:00, Bordeaux: Austria – Ungaria
14 iunie, 22:00, St. Etienne: Portugalia – Islanda.
18 iunie, 19:00, Marsilia: Islanda – Ungaria
18 iunie, 22:00, Paris: Portugalia – Austria
22 iunie, 19:00, Saint-Denis: Islanda – Austria
22 iunie, 19:00, Lyon: Ungaria – Portugalia.

Se calificã mai departe primele douã
din fiecare grupã, plus cele mai bune
patru locuri trei.

Locul 1 din grupa României va juca cu
locul trei din Grupele C, D sau E, locul 2
va juca cu ocupanta aceleiaºi poziþii din
Grupa C, în timp ce un loc trei calificabil
va juca cu învingãtoarea din Grupa C.

EURO 2016 – TRAGERE LA SORÞI
“T“T“T“T“Tricolorii”, în grupã cu gazda Franþa,ricolorii”, în grupã cu gazda Franþa,ricolorii”, în grupã cu gazda Franþa,ricolorii”, în grupã cu gazda Franþa,ricolorii”, în grupã cu gazda Franþa,

Elveþia ºi AlbaniaElveþia ºi AlbaniaElveþia ºi AlbaniaElveþia ºi AlbaniaElveþia ºi Albania
Franþa – România va fi meciul de deschidere al turneului final

Naþionala României a fost plasatã în Gru-
pa A la Campionatul European din vara anu-
lui viitor ºi urmeazã sã întâlneascã amfitrioana
Franþa, Elveþia ºi debutanta Albania, conform
tragerii la sorþi efectuate, sâmbãtã searã, la
Palatul Congreselor din Paris.

Jucãtorii noºtri deschid turneul final la
Paris, pe celebra Stade de France, evident,
în compania Franþei, întâlnesc Elveþia în al
doilea meci, tot la Paris, dar pe Parc des
Princes, ºi “închid” cu, teoretic, cea mai sla-
bã formaþie a grupei, Albania, joc care
va avea loc la Lyon.

Altfel, cea mai tare grupã se anun-
þã a fi Grupa E, compusã din lidera
ierarhiei FIFA, Belgia, Italia, Irlanda
ºi Suedia lui Ibrahimovic, dar ºi Gru-
pa D, din care fac parte Spania –
campioana în exerciþiu, Cehia, Tur-
cia ºi Croaþia.
Iordãnescu: “E o grupã dificilã”

Aflat la Paris, acolo unde a urmã-
rit tragerea la sorþi, selecþionerul An-
ghel Iordãnescu a declarat:  “În pri-
mul rând, cred cã pentru noi este o
premierã, din ce ºtiu eu România nu
a mai deschis niciodatã o competiþie

ALBANIA
Cum s-a calificat

la turneul final: de
pe poziþia secundã a
unei grupe câºtigate de
Portugalia ºi din care
au mai fãcut parte Da-
nemarca, Serbia ºi Ar-
menia. A obþinut patru
victorii, douã remize ºi
douã înfrângeri.

Palmares: Pentru
prima datã calificatã la un turneu final.

Prezentarea adversarelor
FRANÞA

Cum s-a calificat
la turneul final: di-
rect, din postura de
þarã organizatoare.

Palmares: Se aflã la
a 9-a participare, reu-
ºind sã câºtige titlul su-
prem în 1984 ºi 2000.

Rezultate în 2015
(doar amicale): Brazi-
lia 1-3 (a), Danemarca 2-0 (a), Belgia 3-4
(a), Albania 0-1 (d), Portugalia 1-0 (d), Ser-

ELVEÞIA
Cum s-a calificat

la turneul final: A
încheiat pe locul se-
cund într-o grupã alã-
turi de Anglia, Slove-
nia, Estonia, Lituania
ºi San Marino. A câº-
tigat ºapte partide ºi a pierdut trei.

Palmares: S-a calificat pentru a patra oarã
în istorie la un Campionat European, dupã
ediþiile din 1996, 2004 ºi 2008, când n-a reu-
ºit vreodatã sã depãºeascã faza grupelor.

Rezultate în 2015: Estonia 3-0 (a), SUA
1-1 (a/amical), Liechtenstein 3-0 (a/amical),

bia 2-1 (a), Armenia 4-0 (a), Danemarca
2-1 (d), Germania 2-0 (a), Anglia 0-2 (d).

Istoricul întâlnirilor directe:
 15 meciuri: 7 victorii Franþa, 5 re-

mize, 3 victorii România.
 Ultimul meci: România – Franþa 0-

0, preliminarii EURO 2012, 6 septembrie
2011 (inaugurarea Arenei Naþionale din Bu-
cureºti).

Echipa tip din 2015
 Lloris (Tottenham/ANG);
 Sagna (Man. City/ANG), Varane

(Real Madrid/SPA), Koscielny (Arsenal/
ANG), Evra(Juventus/ITA);

 Sissoko (Newcastle/ANG), Schnei-
derlin (Man. United/ANG), Matuidi (PSG/
FRA), Valbuena (Lyon/FRA);
 Griezmann (Atletico Madrid/SPA),

Giroud (Arsenal/ANG).
Au mai jucat: Mandanda (Marseille/

FRA), Sakho (Liverpool/ANG), Tremou-
linas (Sevilla/SPA), Cabaye(Crystal Pala-
ce/ANG), Pogba (Juventus/ITA), Martial
(Man. United/ANG), Benzema (Real Ma-
drid/SPA), Lacazette (Lyon/FRA).

Vedetã: Paul Pogba, 22 de ani (55 mil.
€, cota de piaþã conform transfermarkt.de).

Selecþioner: Didier Deschamps (47 ani).

Lituania 2-1 (d), Slovenia 3-2 (a), Anglia 0-
2 (d), San Marino 7-0 (a), Estonia 1-0 (d),
Slovacia 2-3 (d/amical), Austria 2-1 (d/ami-
cal).

Istoricul întâlnirilor directe:
 12 meciuri: 5 victorii ale României, 3

remize, 4 victorii Elveþia.
 Ultima întâlnire: Elveþia – România 0-

1 (gol Gh. Grozav), amical disputat în mai
2012, la Lucerna.

Echipa tip din 2015
 Sommer (Mönchengladbach/GER);
 Lichtsteiner (Juventus/ITA), Schar

(Hoffenheim/GER), Djourou (Hamburger
SV/GER), Moubandje (Toulouse/FRA);

  Behrami (Watford/ANG), Xhaka
(Mönchengladbach/GER), Inler (Leicester
City/ANG), Shaqiri (Stoke City/ANG);
 Mehmedi (Leverkusen/GER), Drmiæ

(Mönchengladbach/GER).
Au mai jucat: Burki (Dortmund/GER) –

T. Klose (Wolfsburg/GER), Rodriguez (Wol-
fsburg/GER), Kasami (Olympiakos/GRE),
Seferovic (Frankfurt/GER), Embolo (FC
Basel/ELV), Stocker (Hertha BSC/GER),
Derdiyok (Kasimpaºa SK/TUR).

Vedetã: Xherdan Shaqiri, 24 de ani (17
mil. €).

Selecþioner: Vladimir Petkovic (boniac,
52 de ani).

Rezultate în 2015: Armenia 2-1 (a),
Franþa 1-0 (a/amical), Danemarca 0-0 (d),
Portugalia 0-1 (a), Serbia 0-2 (a), Armenia
3-0 (d), Georgia 2-2 (a/amical)

Istoricul întâlnirilor directe:
 16 meciuri: 11 victorii ale ”tricolori-

lor”, 3 remize, douã victorii Albania.
 Ultima confruntare: România – Alba-

nia 1-0, amical disputat în mai 2014 la Sion
(Elveþia).

Echipa tip din 2015
 Berisha (Lazio/ITA);
 Lila (PAS Giannina/GRE), Cana (FC

Nantes/FRA), Djimsiti (FC Zurich/ELV),

Hysaj (SSC Napoli/ITA);
 Basha (FC Luzern/ELV), Xhaka (FC

Basel/ELV), Lenjani (FC Nantes/FRA);
 Cikalleshi (Medipol Baºakºehir/TUR),

Sadiku (FC Zurich/ELV), Gashi (FC Basel/
ELV);

Au mai jucat: Hoxha (FK Partizani/ALB)
– Agolli (Qarabag/AZE), Kukeli (FC Zurich/
ELV), Ajeti (Frosinone/ITA), Memushaj
(Pescara/ITA), Roshi (Rijeka/CRO), Abrashi
(SC Freiburg/GER)

Vedetã: Elseid Hysaj, 21 de ani (7,5 mil. €).
Selecþioner: Gianni De Biasi (italian, 59

de ani).

de acest nivel. În acelaºi timp, nu pot spune
cã e o grupã facilã. Când întâlneºti o cam-
pioana mondialã ºi europeanã cum e Franþa,
când întâlneºti una dintre cele mai bune echi-
pe de pe locul doi, poþi spune cã e o grupã
dificilã. Eu cred cã trebuie sã tratãm al trei-
lea meci, cel cu Albania, extrem de serios.
Au progresat enorm, este o echipã bunã, care
vine pentru prima datã în istorie la Campio-
natul European. Sunt convins cã vor face o
figurã frumoasã, trebuie sã tratãm Albania

aºa cum tratãm Franþa ºi Elveþia”, a spus
Iordãnescu la Dolce Sport.
L’Equipe considerã reprezentativa
României „atipicã”

Cum am notat deja, România va fi primul
adversar al Franþei la Euro 2016, ºi mai mult
confruntarea lor va inaugura turneul final, la
10 iunie 2016 pe Stade de France. Echipa
Franþei s-a mai întâlnit cu România în gru-
pele Euro 1996 (victorie cu 1-0) ºi grupele

Euro 2008 (scor 0-0) ºi poate ar fi
preferat o „deschidere mai ineditã”.
În ultimele 10 partide Franþa stã real-
mente avantajos, din perspectiva bi-
lanþului (5 victorii, 5 remize). L’Equipe
recunoaºte totuºi faptul cã echipa lui
Anghel Iordãnescu a încheiat califi-
cãrile având cea mai bunã defensivã
dintre toate reprezentativele europe-
ne (2 goluri primite în 10 meciuri),
dar un atac extrem de limitat în ex-
primare (11 goluri), fiind una atipicã.
Selecþionerul Didier Deschamp con-
siderã partida cu România „ca me-
ciul cel mai important”, cliºeu con-
sacrat, potrivit cãruia cel mai greu
meci este… cel care urmeazã.
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GRUPA A: Ungaria – Japonia 31-21,
Tunisia – Serbia 21-43, Danemarca –
Muntenegru 21-23.

Clasament: 1.  MUNTENEGRU
9p, 2. UNGARIA 8p, 3. DANEMAR-
CA 6p, 4. SERBIA 5p, 5. Japonia 2p,
6. Tunisia 0p.

GRUPA B: China – Angola 29-32, Olan-
da – Polonia 31-20, Cuba – Suedia 25-49.

Clasament: 1. OLANDA 9p, 2. SUE-
DIA 9p, 3. POLONIA 6p, 4. ANGOLA
4p, 5. China 2p, 6. Cuba 0p.

10 din 10!

Craiovenii trec ºi peste “hopul” din Baia MareCraiovenii trec ºi peste “hopul” din Baia MareCraiovenii trec ºi peste “hopul” din Baia MareCraiovenii trec ºi peste “hopul” din Baia MareCraiovenii trec ºi peste “hopul” din Baia Mare
VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 10-A

SCM U CRAIOVA – Explorãri Baia Mare 3-2, CS “U” Cluj – Arcada
Galaþi 0-3, AS VC Caransebeº – Tomis Constanþa 3-0, Unirea Dej –
VCM PLS Piatra Neamþ 3-0, Tricolorul Ploieºti – CSM Bucureºti 3-2,
Municipal Zalãu – Dinamo Bucureºti 3-0.

1. CRAIOVA 26 7. Constanþa 15
2. Zalãu 22 8. Dej 12
3. Baia Mare 21 9. CSM Buc. 11
4. Galaþi 21 10. Dinamo 7
5. Caransebeº 21 11. “U” Cluj 7
6. Ploieºti 16 12. Piatra N. 1

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 11-A
SCM U CRAIOVA – CS “U” Cluj 3-0, Medicina Tg. Mureº – Unic

Piatra Neamþ 3-2, CSM Bucureºti – CSM Lugoj 3-0, Alba Blaj – Rapid
Bucureºti 3-0, CSM Târgoviºte – Dinamo Bucureºti 3-0. Partida ªtiinþa
Bacãu – Penicilina Iaºi se disputã azi.

1. Alba Blaj* 29 7. Piatra N. 14
2. CSM Buc. 28 8. Lugoj14
3. Târgoviºte 27 9. Iaºi* 11
4. Dinamo 24 10. CRAIOVA* 9
5. Tg. Mureº 19 11. “U” Cluj 3
6. Bacãu* 14 12. Rapid 0

* - un joc mai puþin.

Voleibaliºtii de la SCM U Cra-
iova rãmân cu rubrica imaculatã
în dreptul înfrângerilor ºi dupã
etapa cu numãrul 10, una în care
au trecut, sâmbãtã, pe teren pro-
priu, cu 3-2, de echipa ce îi suc-
ceda la ºefie, Explorãri Baia Mare.

Bãieþii lui Dan Pascu au înce-
put în forþã partida din Sala Poli-
valentã, defilând într-
un prim act adjudecat
la 16. Maramureºenii
au rãspuns cu un 25-
19, dar alb-albaºtrii au
trecut la conducere la
capãtul unei manºe
decise la 23. Deºi alb-
albºtrii pãreau sã se în-
drepte spre a 7-a vic-
torie consecutivã de
trei puncte, condu-
când cu 16-12 la al
doilea time-out tehnic
al setului patru, vizita-
torii au gãsit resurse
nebãnuite de a împin-
ge disputa în “decisiv”

(25-21). Acolo unde s-a mers cap
la cap pânã la 6, pentru ca apoi
SCM U sã preia controlul ºi sã
câºtige meciul, dupã 15-12.

În ultima partidã a turului, dar
ºi din 2015, Licã ºi compania se
vor deplasa în Capitalã pentru a
da piept cu CSM (19 decembrie).
Pânã atunci, nu mai departe de

mâine, Craiova va disputa partida
retur din optimile de finalã ale Cu-
pei CEV, întâlnind, în deplasare,
pe Olympiacos Pireu. În prima
manºã, grecii s-au impus cu 3-2.
Victorie ºi pentru fete

Tot sâmbãtã, echipa femininã a
repurtat ce-l de-al treilea succes

stagional, scor 3-0, în Sala
Sporturilor Ion Constan-
tinescu, în compania Uni-
versitãþii Cluj. Jucãtoare-
le pregãtite de Alexandru
Cosma au avut ceva difi-
cultãþi doar în setul de de-
but, 25-22, dupã care n-
au mai acordat vreo ºansã
adversarelor: 25-14, 25-
16.

SCM U îºi va încheia
parcursul din acest tur de
campionat mâine, în Bã-
nie, odatã cu disputarea
“restanþei” contra lideru-
lui ºi campioanei en-titre,
Alba Blaj.

Azi se decid optimile Ligii Campionilor ºi 16-imile Ligii Europa
Oraºul elveþian Nyon va gãzdui, în aceastã dupã amiazã, tragerea la sorþi a primei faze

eliminatorii din Liga Campionilor ºi Liga Europa. Evenimentul va putea fi urmãrit în direct la
Dolce Sport 1 ºi Eurosport 1, cu începere de la ora 13:00.

Urna 1, cea a câºtigãtoarelor celor 8 grupe
Real Madrid (Spania)
Wolfsburg (Germania)
Atletico Madrid (Spania)

Urna 1, cea a câºtigãtoarelor celor 12 gru-
pe, plus echipele cu cel mai bun punctaj
venite din Liga Campionilor
Molde (Norvegia)
Liverpool (Anglia)
FK Krasnodar (Rusia)
Napoli (Italia)
Rapid Viena (Austria)
Braga (Portugalia)
Lazio (Italia)
Lokomotiv Moscova (Rusia)
Basel (Elveþia)
Tottenham (Anglia)
Schalke (Germania)
Athletic Bilbao (Spania)
Porto (Portugalia)
Olympiacos (Grecia)
Manchester United (Anglia)
Bayer Leverkusen (Germania)

URNELE LIGII CAMPIONILOR
Manchester City (Anglia)
Barcelona (Spania)
Bayern Munchen (Germania)
Chelsea (Anglia)
Zenit St. Petersburg (Rusia)

Urna 2, cea a ocupantelor poziþiilor secunde
Paris SG (Franþa)
PSV Eindhoven (Olanda)
Benfica (Portugalia)
Juventus (Italia)
AS Roma (Italia)
Arsenal (Anglia)
Dinamo Kiev (Ucraina)
KAA Gent (Belgia)

URNELE LIGII EUROPA
Urna 2, cea a locurilor secunde, plus patru
echipe rãmase dintre cele opt din UCL cu
punctaj mai slab.
Fenerbahce (Turcia)
FC Sion (Elveþia)
Dortmund (Germania)
Midtjylland (Danemarca)
Villarreal (Spania)
Marseille (Franþa)
Saint-Etienne (Franþa)
Sporting (Portugalia)
Fiorentina (Italia)
Anderlecht (Belgia)
Sparta Praga (Cehia)
Augsburg (Germania)
Sevilla (Spania)
Valencia (Spania)
Galatasaray (Turcia)
ªahtior (Ucraina)

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Viitorul – Steaua.
DIGI SPORT 2
14:00, 17:30 – TENIS - International Premier Tennis

League, la Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Lazio – Sampdoria.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Viitorul – Steaua / 3:30 –

FOTBAL AMERICAN – NFL: Miami Dolphins – New York
Giants.

DOLCE SPORT 2
18:45 – HANDBAL (F) – Campionatul Mondial, în Dane-

marca, optimi de finalã: Spania – Franþa / 22:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Leicester – Chelsea.

* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dolce Sport nu fãcuse
public ºi programul celorlalte trei canale.

SPORT.RO
20:30 – SPORTURI DE CONTACT – MMA All Stars:

Gala “KOnfruntarea finalã”,
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: MKS Cracovia

– Korona Kielce / 21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundesli-
ga: Arminia Bielefeld – Sankt Pauli.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Viitorul – Steaua.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Viitorul – Steaua.

HANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIAL (DANEMARCA)TUL MONDIAL (DANEMARCA)TUL MONDIAL (DANEMARCA)TUL MONDIAL (DANEMARCA)TUL MONDIAL (DANEMARCA)
Rezultatele complete înregistrate, vineri searã, în ultima etapã din faza grupelor

Olanda – Serbia (asearã)
Spania – Franþa (astãzi)

Polonia – Ungaria (astãzi)
Rusia – Coreea de Sud (astãzi)

PROGRAMUL OPTIMILOR DE FINALÃ ªI ÎMPERECHEREA DIN SFERTURI
Germania – Norvegia (asearã)
Muntenegru – Angola (astãzi)

Danemarca – Suedia (asearã)
Brazilia – ROMÂNIA (asearã)

GRUPA C: Argentina – Coreea de Sud
22-29, Brazilia – Franþa 21-20, DR Congo
– Germania 19-37.

Clasament: 1. BRAZILIA 9p, 2. FRAN-
ÞA 7p, 3. GERMANIA 6p, 4. COREEA DE
SUD 6p, 5. Argentina 2p, 6. DR Congo 0p.

GRUPA D: Puerto Rico – Kazakhstan
30-27, ROMÂNIA – Rusia 27-30, Norve-
gia – Spania 29-26.

Clasament: 1. RUSIA 10p, 2. NORVE-
GIA 8p, 3. SPANIA 6p, 4. ROMÂNIA 4p,
5. Puerto Rico 2p, 6. Kazahstan 0p.
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1. Astra 22 13 6 3 37-25 45
2. Viitorul 21 11 7 3 42-21 40
3. Dinamo 22 11 7 4 29-22 40
4. Pandurii 22 11 6 5 29-23 39
5. Steaua 21 9 7 5 27-20 34
6. ASA 22 7 11 4 25-19 32
7. CSMS Iaºi 22 7 8 7 17-22 29
8. Craiova 22 7 6 9 23-24 27
9. CFR Cluj 21 7 8 6 25-20 23
10. ACS Poli 22 4 9 9 20-29 21
11. Botoºani 21 4 8 9 23-30 20
12. Concordia 22 3 8 11 20-33 17
13. Voluntari 22 2 9 11 19-36 15
14. Petrolul 22 2 8 12 16-28 8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXII-a

Concordia – ACS Poli 2-2
Au marcat: Rãducanu 55, V. Lazãr 90 / Elek 28, Luchin 58.
ASA – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Balaur 87 / Golubovic 45.
Astra – Petrolul 3-1
Au marcat: Alibec 22, Budescu 84, D. Niculae 89 / Ropotan 86.
Dinamo – Pandurii 2-1
Au marcat: Essombe 29, Pulijc 90 / V. Munteanu 63.
„U” Craiova – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Bancu 90 / Ad. Bãlan 22, Pancu 78 – pen.
Meciul FC Botoºani – CFR Cluj s-a jucat asearã.
Viitorul – Steaua, astãzi, ora 20.30

Cu Voluntariul, Craiova ºi-a con-
tinuat prestaþia din meciul cu Stea-
ua. Deºi avea ºansa de a reintra în
lupta pentru play-off, echipa lui
Sãndoi n-a pus în pericol poarta
lui Balauru nici mãcar din fazele
fixe de care a beneficiat, douã
chiar din preajma careului advers.
În schimb, oaspeþii au fost agre-
sivi ºi exacþi, reuºind sã deschidã
scorul dupã un contraatac în care
Novac ºi Kone au gãsit pasele ide-
ale pentru a-l pune pe Ad. Bãlan în
postura de a-l executa pe Bãlgrã-
dean. Ivan putea egala înainte de
pauzã, dar a înãlþat mingea spre
unica peluzã de pe „Extensiv”.
Construcþia gazdelor a fost lentã,
previzibilã, Craiova arãtând ca o
echipã care nici nu vrea ºi nici nu
poate sã prindã play-off-ul.

Nici a doua reprizã nu a adus
vreun bonus pentru olteni, care s-
au chinuit sã aducã mingea în ju-
mãtatea adversã, unde i-a aºteptat
o echipã compactã, care a închis
culoarele ºi a gestionat bine avan-
tajul. Sãndoi a pãstrat doi închizã-
tori, care s-au limitat la pase scur-
te, în lateral, iar din benzi centrãrile

Universitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC VUniversitatea Craiova – FC Voluntarioluntarioluntarioluntarioluntari
1-21-21-21-21-2

Au marcat: Bancu 90 / Ad. Bãlan 22, Pancu 78 – pen.
Stadion: “Extensiv”, spectatori: 2.000.
Universitatea: Bãlgrãdean 5 – S. Achim 5, Iliev 5, Kay 5, Vãtãjelu

5 – Ivan 5 (63 Curelea) 6, Zlatinski 4, Mateiu 5, Bancu 5 – Herghe-
legiu 5 (72 Mãzãrache) 5, Nuno Rocha 6. Antrenor: Emil Sãndoi.

FC Voluntari: Balauru 7 – L. Rus 5, S. Rãdoi 6, Novakovic 7,
Briceag 7 – Maftei 6, Novac 7 (83 C. Achim) – Vâlceanu 6 (70
Iorga) 5, Goossens 6, Kone 7 – Ad. Bãlan 7 (46 Pancu) 7. Antrenor:
Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: George Rãdulescu (Bucureºti) 4.

UniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitatea
Craiova a pierdutCraiova a pierdutCraiova a pierdutCraiova a pierdutCraiova a pierdut
ocazia de de aocazia de de aocazia de de aocazia de de aocazia de de a
reintra în luptareintra în luptareintra în luptareintra în luptareintra în lupta
de play-off dupãde play-off dupãde play-off dupãde play-off dupãde play-off dupã
eºecul de acasãeºecul de acasãeºecul de acasãeºecul de acasãeºecul de acasã
cu FC Vcu FC Vcu FC Vcu FC Vcu FC Voluntarioluntarioluntarioluntarioluntari

n-au gãsit destinatari decât în rân-
dul adversarilor. La primul contra-
atac periculos al Voluntariului, din
douã pase mingea a ajuns la Pancu,
pe care Kay l-a doborât ºi i-a oferit
ºansa de a majora avantajul, de la
punctul cu var, fazã contestatã la fi-
nal de craioveni. Finalul a adus ºi
ocaziile la poarta ilfoveanã. Vãtãjelu
a ºutat în barã pe final, Mãzãrache a
tras pe lângã deºi era singur cu Ba-
lauru, iar Bancu a punctat pentru 1-
2 la ultimul atac, cu un ºut deviat.
Nu s-a evitat însã una dintre cele mai
ruºinoase înfrângeri din istoria clu-
bului, penalizatã ºi de fani, care i-au
cerut demisia lui Sãndoi ºi i-au con-
stestat pe jucãtori. Voluntariul obþi-
ne a doua victorie din acest campio-
nat ºi prima în deplasare. În momen-
tul în care putea forþa intrarea în
play-off, Craiova aratã ca o echipã
debusolatã, iar Emil Sãndoi nu are
soluþia de a o resuscita.

Fanii le-au cerut demisia,
Grigore ºi Sãndoi au acuzat
arbitrajul

Managerul general Felix Grigo-

re ºi antrenorul principal Emil Sãn-
doi au fost þintele principale ale
fanilor la finalul jocului de ieri. Teh-
nicianului i s-a solicitat demisia,
dupã ce echipa a luat doar un punct
din 4 meciuri ºi a pierdut cu echi-
pa care mai câºtigase doar un joc
pânã acum. „Preºedinte premiat,
strategie – de c...t” au scandat fa-
nii la adresa lui Felix Grigore, care
recent a primit la o galã distincþia
de „cel mai bun preºedinte de club
din Liga I”.

„Nu se poate sã fim dezavan-
tajaþi în acest fel, n-a fost pe-
nalty pentru Voluntari ºi doi ju-
cãtori au primit galbene pentru
a nu juca la Iaºi. În acest mo-
ment am pierdut lupta pentru

play-off, pe greºeli de arbitraj.
Nu mai vrem sã fim arbitraþi de
bucureºteni la meciurile cu echi-
pe din Bucureºti. Arbitrul Rãdu-
lescu i-a reproºat lui Ivan cã din
cauza lui a fost suspendat 6 eta-
pe. Ne gândim la o formã extre-
mã de protest, sã nu ne prezen-
tãm la meciul de la Iaºi. Supor-
terii au dreptul sã strige ce vor,
poate ºi eu dacã eram în locul
lor reacþionam la fel” a spus
Felix Grigore.

„A fost viciere de rezultat, of-
said la primul gol ºi n-a fost penal-
ty la al doilea gol. Eram echipa care
juca cel mai frumos fotbal din cam-
pionat când am început sã fim vic-
tima arbitrajelor. Am fãcut ºi noi
greºeli, dar în Liga I arbitrii sunt
cei care stabilesc ierarhia. Supor-
terii pot cere demisia, dar sã nu uite
cã anul trecut am terminat pe loc
de cupã europeanã ºi suntem o
echipã în formare, abia la al doilea
an de Liga I” a spus Sãndoi.
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