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administraþie / 6OFF-uri de GABRIEL
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- Dacã vremea va fi tot aºa, de Crã-
ciune, Popescule, n-or sã vinã co-
lindãtorii, vor veni Paparudele! eveniment / 4

culturã / 9

Nu chiar de capul lor, ci
mai degrabã mobilizaþi de
Asociaþia crescãtorilor ºi
exportatorilor de animale
ºi de Agrostar, poate ºi alte
asociaþii profesionale, câ-
teva mii de oieri, mulþi în
cojoace tradiþionale, dotaþi
cu clopote ºi tãlãngi, s-au
strâns ieri, iniþial în Par-
cul Izvor, în faþa Parlamen-
tului pentru a protesta la
unele reglementãri intrate
în vigoare prin Legea vânã-
torii ºi fondului cinegetic,
care limiteazã numãrul de
câini ce poate fi deþinut de
o stânã, dar mai ales inter-
zice pãºunatul animalelor
domestice pe terenurile
agricole, între 6 decem-
brie ºi 24 aprilie.
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Au murit dinAu murit dinAu murit dinAu murit dinAu murit din
cauza butelieicauza butelieicauza butelieicauza butelieicauza buteliei

Douã persoane, o tânãrã de
20 de ani din comuna Teasc
ºi un bãrbat de 39 de ani din
comuna Calopãr, care locuiau
cu chirie într-o casã de pe
strada „Pãuniþei” din Craio-
va, au fost gãsiþi morþi, ieri-
dimineaþã, dupã ce au inhalat
gazul din butelie.

Craiovenii potCraiovenii potCraiovenii potCraiovenii potCraiovenii pot
adopta un câineadopta un câineadopta un câineadopta un câineadopta un câine
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Winterland!Winterland!Winterland!Winterland!Winterland!

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr.....
Ion Rogoveanu,Ion Rogoveanu,Ion Rogoveanu,Ion Rogoveanu,Ion Rogoveanu,
reales rectorreales rectorreales rectorreales rectorreales rector
al UMF Craiovaal UMF Craiovaal UMF Craiovaal UMF Craiovaal UMF Craiova

În urma scrutinului
organizat, luni, la Universi-
tatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din
Craiova, prof. dr. Ion
Rogoveanu a fost ales,
prin vot direct ºi secret,
pentru un nou mandat de
patru ani, în funcþia de
rector al instituþiei de
învãþãmânt superior medi-
cal. Acesta a fost singurul
candidat înscris în cursa
electoralã.



2 / cuvântul libertãþii miercuri, 16 decembrie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Klaus Iohannis se adreseazã
astãzi Parlamentului, pentru a
marca un an de la preluarea
mandatului

Preºedintele Klaus Iohannis se
va adresa Parlamentului astãzi, cu
cinci zile înaintea împlinirii unui an
de la preluarea mandatului de ºef al
statului, în 21 decembrie, surse po-
litice afirmând cã acesta va prezen-
ta un scurt bilanþ al activitãþii. Io-
hannis împlineºte un an de mandat
în 21 decembrie, perioadã în care
Parlamentul se va afla deja în va-
canþã, astfel încât preºedintele vrea
sã adreseze acest mesaj astãzi, chiar
înaintea votului asupra proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 2016.
Preºedintele se va adresa celor
douã Camere ale Parlamentului la
ora 11.00. Discursul va fi al patru-
lea pe care preºedintele îl va susþi-
ne în faþa Parlamentului, de la de-
punerea jurãmântului ºi preluarea
mandatului. Klaus Iohannis a câº-
tigat alegerile prezidenþiale în 16
noiembrie 2014, iar în 21 decembrie
a preluat oficial mandatul de la pre-
decesorul sãu, Traian Bãsescu.
Parlament: Sporuri pentru
medicii care au intervenit în
cazul Colectiv

Parlamentul a adoptat, marþi, cu
212 voturi “pentru”, 2 “împotrivã” ºi
o abþinere proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului pentru modificarea ºi
completarea Legii concurenþei pri-
vind salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice în anul 2015, cu
46 de amendamente admise. Printre
acestea se numãrã ºi un amendament
depus de PSD care propune sporuri
pentru cei care au lucrat suplimentar
în urma tragediei petrecute în seara
de 30 octombrie la Colectiv. În urma
incendiului din clubul Colectiv, au
murit la faþa locului 26 de persoane,
iar o altã victimã în drum spre spital.
Numãrul persoanelor decedate a
ajuns, ieri, la 62.

Legea care interzice fumatul în toa-
te spaþiile publice închise a fost adop-
tatã, ieri, de plenul Camerei Deputaþi-
lor, cu 164 de voturi “pentru”, 20 vo-
turi “împotrivã” ºi 26 de abþineri, ur-
mând sã fie transmisã preºedintelui
spre promulgare. Proiectul de Lege pri-
vind modificarea ºi completarea Legii
nr.349/2002 pentru prevenirea ºi com-
baterea efectelor consumului produ-
selor din tutun interzice complet fuma-
tul în toate spaþiile închise, în spaþiile
închise de la locul de muncã, în locuri-
le de joacã pentru copii, unitãþi sanita-
re, precum ºi cele de învãþãmânt.

Iniþiatoarea legii, deputatul PSD
Aurelia Cristea a spus cã nu a fãcut
altceva decât sã preia legea antifumat
de la deputatul PSD Manuela Mitrea
ºi sã amendeze legea, în urma un de-
mers de dezbatere publicã inspirat din
bunele practici ale statelor europene.
“De 8 luni, aproape 9 luni m-aþi auzit
vorbind continuu despre aceastã lege
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Senatorii ºi deputaþii au adoptat,
ieri, proiectul de lege privind pensiile
speciale ale parlamentarilor, în urma
reexaminãrii cerute de Klaus Iohan-
nis, astfel încât aceºtia vor beneficia
de pensie doar dacã nu sunt realeºi ºi
au încheiat cel puþin un mandat com-
plet de parlamentar. Legea va ajunge
la preºedintele Klaus Iohannis, care
este obligat acum, în termen de 10 zile,
sã promulge proiectul.

Astfel, parlamentarii vor primi o
pensie specialã, calculatã în funcþie
de numãrul de mandate încheiate, însã
în limita a cel mult trei. Pentru a bene-
ficia de pensie, ei vor trebui sã fi în-
cheiat cel puþin un mandat complet.
Un parlamentar cu un mandat ar urma
sã primeascã o astfel de pensie de
aproximativ 1.550 de lei, cel cu douã
mandate ar primi 3.100 de lei, iar cei cu
minimum trei mandate ar câºtiga, în
plus, aproximativ 4.600 de lei.

Adoptarea proiectului a fost mar-
catã de dispute procedurale între PSD
ºi PNL. Parlamentarii au adoptat, în
plen, raportul Comisiei pentru stat,
prin care era modificatã Legea pensii-

lor speciale, acceptând, parþial, criti-
cile aduse de Klaus Iohannis. Ulte-
rior, preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a anunþat cã legea a
fost adoptatã cu totul, însã PNL a so-
licitat un vot suplimentar, invocând
regulamentul, pentru lege în ansam-
blu. Intenþia era astfel ca legea sã fie
respinsã la al doilea vot, dupã adop-
tarea modificãrilor aduse de comisii.
Valeriu Zgonea a anunþat cã o lege
reexaminatã nu poate fi respinsã ulte-
rior, ci doar aprobat sau respins ra-
portul Comisiilor. Cum raportul a fost
aprobat, legea se considerã adopta-
tã, a explicat Valeriu Zgonea.

În cele din urmã, Zgonea a accep-
tat acordarea unui nou vot, dupã ce
ºi preºedintele Comisiei de statut,
social-democratul Bogdan Nicules-
cu-Duvãz, a transmis cã un nou vot
este obligatoriu. La doilea vot, legea
a obþinut 287 de voturi “pentru” ºi
cinci abþineri ºi un vot “împotrivã”,
liberalii anunþând cã nu vor vota în
plen, pentru a se “delimita” de acest
proiect. În cele din urmã, legea a fost
anunþatã ca fiind aprobatã în inte-

gralitate, cu amendamentele aduse de
Comisii.

Legea pensiilor speciale ale par-
lamentarilor a fost adoptatã în luna
iunie, fiind trimisã spre reexaminare
ulterior de preºedintele Klaus Iohan-
nis. Comisia pentru statut a modifi-
cat, în mai multe rânduri, proiectul,
fiind apoi amânatã dezbaterea în plen.
În luna septembrie, comisia pentru
Statut a modificat raportul la legea
pensiilor parlamentarilor, stabilind cã
aleºii care au avut minimum un an de

mandat – nu 6 luni cum era iniþial –
vor primi pensii speciale ºi cã depu-
taþii ºi senatorii au dreptul la aceste
pensii la încetarea mandatului ºi dacã
nu sunt realeºi. Ulterior, proiectul a
mai trecut printr-o fazã de modificãri,
stabilindu-se cã de pensiile speciale
nu vor putea beneficia cei care nu au
încheiat cel puþin un mandat. Mai
mult, vor avea dreptul, la încetarea
mandatului, la indemnizaþie pentru
limitã de vârstã, dacã nu sunt realeºi
pentru un nou mandat.
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Peste 3.000 de crescãtori de oi au
protestat, ieri, la Palatul Parlamentu-
lui, unde la un moment dat o parte
din aceºtia au forþat poarta ºi au reu-
ºit sã intre în curte, o delegaþie a aces-
tora fiind invitatã sã meargã la dis-
cuþii la Comisia de agriculturã. Ma-
nifestaþia s-a încheiat dupã aproxi-
mativ opt ore, protestatarii spunând
cã dacã Legea vânãtorii nu va fi mo-
dificatã, aºa cum li s-a promis, cioba-
nii vor veni cu oile sã protesteze din
nou, iar „lucrurile vor fi foarte rele”.

Protestul crescãtorilor de oi s-a
încheiat la ora 17.00, când reprezen-
tanþii crescãtorilor de oi care au fost
la negocieri la Comisia de Agricultu-
rã a Camerei Deputaþilor le-au trans-

mis manifestanþilor sã plece acasã
dupã ce au obþinut promisiunea cã
va fi modificatã legea astfel încât sã
poatã merge cu oile la pãscut pe te-
renurile lor ºi sã aibã câþi câini vor.
Crescãtorii de oi s-au declarat „în-
vingãtori” dupã discuþiile din Comi-
sia de Agriculturã, considerând cã
acestea au fost un succes deoarece
cele douã puncte pe care le revendi-
cat le-au fost aprobate la nivel de-
clarativ. Pentru celelalte revendicãri
se va constitui un grup de lucru ce
va stabili care sunt modificãrile pe
care le doresc la Legea vânãtorii.

“Sã ºtiþi cã legea se va schimba.
Ne-a promis primul-ministru, cu care
am vorbit telefonic, am înþeles cã

este plecat la Bruxelles. Se aprobã
ordonanþã de lege începând de luni,
ne-a promis ºi doamna ministru de
la Mediu, ne-a promis cã se vor
schimba foarte multe legi, foarte
multe legi care s-au dat aºa cum s-
au dat, pe bandã rulantã. Va fi o or-
donanþã de urgenþã care se va da în
cel mai scurt timp, luni. (...) Dacã nu
se vor þine de promisiuni, atunci sã
ºtiþi cã lucrurile vor fi foarte rele
pentru cã vom veni foarte mulþi.
Acum nu am fost nici mãcar jumãta-
te. Va fi foarte rãu, atunci nu vom
mai þine cont de nimic, vom veni ºi
cu animale. Azi am protestat paºnic,
ne-am asumat rãspunderea. (...) Au
recunoscut ºi ei cã legea a fost o

greºealã, dar nu putem acuza noul
guvern deoarece legea a fost fãcutã
de vechiul guvern. Au spus cã o lege
nu se poate anula aºa uºor, dar o Or-
donanþã de Urgenþã se poate da, dar
sigur noi vom consulta un jurist. Vom
alcãtui un comitet din 4-5 persoane
cu care sã întocmim un document
care sã cuprindã toate solicitãrile de
modificare a legii pe care le dorim.
Mergem cu oile pe terenurile noas-
tre la pãºunat cu câþi câini vrem, cu
condiþia ca la turmele de oi sã nu
avem câini de vânãtoare”, a declarat
Dan Petrescu din Curtea Argeº, spu-
nând cã este reprezentant al persoa-
nelor fizice, ºi nu al asociaþiilor, ºi cã
are o turmã cu 2.000 de oi.
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ºi despre nevoia de protecþie a sãnã-
tãþii, a noastrã, dar în special a copii-
lor ºi copiilor copiilor noºtri. Aceastã
lege a pornit de la doamna deputat
Manuela Mitrea. Nu am fãcut decât
sã amendez aceastã lege ºi împreunã
cu 250-uri de ONG sã facem un de-
mers de dezbatere publicã inspirat din
bunele practici ale statelor europene”,
a declarat iniþiatoarea legii.

Legea antifumat a fost adoptatã,
ieri, în unanimitate, de Comisia pen-
tru sãnãtate a Camerei Deputaþilor,
membrii comisiei hotãrând retragerea
amendamentului care interzicea afiºa-
rea produselor din tutun în locurile
obligatorii de trecere. Potrivit legii,
fumatul este interzis în “orice spaþiu
accesibil publicului sau destinat utili-
zãrii colective, indiferent de forma de
proprietate ori de dreptul de acces,
care are un acoperiº, plafon sau ta-
van ºi care este delimitat de cel puþin
doi pereþi, indiferent de natura aces-

tora sau de caracterul temporar sau
permanent”. De asemenea, legea an-
tifumat interzice fumatul în spaþiile de
la locul de muncã ºi în orice loc de
joacã pentru copii, fie cã este spaþiu
închis sau în aer liber. Interdicþia se
aplicã ºi în mijloacele de transport în
comun, în unitãþile sanitare, de învã-
þãmânt, precum ºi cele destinate pro-
tecþiei ºi asistenþei copilului, de stat
ºi private.

Fac excepþie celulele pentru deþinuþi
din penitenciarele de maximã siguran-
þã. Potrivit proiectului de lege adoptat
de Camera Deputaþilor, fumatul este
permis numai în camere special ame-
najate, exclusiv în zona de tranzit a ae-
roporturilor internaþionale, cu respec-
tarea urmãtoarelor condiþii: sã nu fie
spaþiu de trecere sau de acces în spaþii
publice închise, sã fie dotate cu siste-
me de ventilaþie funcþionale care sã
asigure eliminarea fumului din tutun,
cu presiune negativã, sã fie dotate cu

scrumiere ºi extinctoare ºi amenajate
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind prevenirea ºi stin-
gerea incendiilor ºi sã fie marcate la loc
vizibil cu indicatoare: «Camerã pentru
fumat», «Loc pentru fumat».

Nerespectarea prevederilor legii
antifumat de cãtre persoanele fizice
se sancþioneazã cu amendã contra-
venþionalã de la 100 lei la 500 lei, iar
nerespectarea de cãtre persoanele ju-
ridice a prevederilor legii se sancþio-
neazã cu amendã contravenþionalã de
5.000 lei la prima abatere, cu amendã
contravenþionalã de 10.000 lei ºi cu
sancþiunea complementarã de suspen-
dare a activitãþii pânã la remedierea
situaþiei care a dus la suspendarea ac-
tivitãþii, la a doua abatere. Sãvârºirea
unei noi contravenþii la prevãzutã de
legea antifumat se sancþioneazã cu
amendã contravenþionalã de 15.000 lei
ºi cu sancþiunea complementarã de
închidere a unitãþii. 
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Autoritãþile locale supun votu-
lui consilierilor locali o nouã pre-
lungire a PUG-ului Craiovei. Pe
ordinea de zi a ºedinþei de joi a
CLM Craiova se aflã un proiect
de hotãrâre prin care se solicitã
ca harta urbanisticã a Bãniei sã
mai poatã fi utilizatã încã trei ani
de acum încolo. „Având în ve-
dere faptul cã actualizarea Pla-
nului Urbanistic General al Mu-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Primãria Craiova prelungeºte din nou valabilitatea
PUG-ul cu încã trei ani. Motivul invocat este acelaºi de
acum trei ani: nu s-a reuºit sã se ajungã la înþelegere
privind limitele de hotar cu comunele Cârcea, Podari,
Malu Mare ºi ªimnicu de Sus.

nicipiului Craiova presupune o
duratã de timp ce excede terme-
nului de valabilitate al acestuia ºi
þinând cont de faptul cã adminis-
traþia publicã trebuie sã satisfacã
nevoile celor pe care îi guvernea-
zã, apãrã drepturile ºi interesele
lor legitime, se impune prelungi-
rea PUG Municipiului Craiova”,
se aratã în proiect. Prin urmare,
dacã aleºii locali vor acorda un

vot pozitiv în plenul de joi, atunci
PUG-ul actual ar trebui sã fie în
vigoare pânã la data de
30.12.2018.

Noul PUG va fi valabil
pânã în 2018

Deºi s-a mai fãcut o prelungire
în 2012, reprezentanþii municipa-
litãþii spun cã legea le permite ace-
laºi lucru, ºi de aceastã datã. Po-
trivit raportului care însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre, prelungirea ve-
chiului PUG se impune deoarece
Primãria Craiova nu a reuºit nici
pânã acum sã intre în posesia unui
plan urbanistic general nou. De-

mersurile pentru rescrierea PUG-
ului au fost iniþiate în 2011, când
s-a declanºat procedura de achizi-
þie a serviciilor de actualizare a
PUG-ului. Dar, în decursul anilor
2011 ºi 2012, ca ºi la sfârºitul anu-
lui 2010, divergenþele privind limi-
tele unitãþilor administrativ-terito-
riale la nivel naþional nu erau re-
zolvate, Primãria Craiova neputând
oferi hãrþile cu limitele exacte ale
oraºului.

Graniþele municipiului,
în continuare incerte

Autoritãþile spun cã, deºi s-a
continuat desfãºurarea medierii în

cadrul acþiunii de recunoaºtere la
nivel naþional a limitelor adminis-
trativ-teritoriale, prin utilizarea
aplicaþiei “RELUAT”, nu s-a reu-
ºit sã se ajungã la un consens pri-
vind hotarele cu comunele Câr-
cea, Podari, Malu Mare, ªimnicu
de Sus. Ca urmare a divergenþe-
lor menþinute privind limitele ad-
ministrativ-teritoriale Podari, Malu
Mare, Cârcea ºi ªimnicul de Sus
ºi, deci, a incertitudinii limitelor
administrative, actualizarea Planu-
lui Urbanistic General nu a putut
fi demaratã în cursul anului
2015”, se aratã în raportul pro-
iectului de hotãrâre.

Craiovenii care iubesc
animalele, în mod deo-
sebit câinii, pot sã adop-
te unul sau chiar mai
multe patrupede de la
Adãpostul canin Breas-
ta. S.C. Salubritate Cra-
iova S.R.L. ºi Asociaþia
„Viaþa Animalelor” orga-
nizeazã duminicã, 20
decembrie, între orele
10.00 ºi 14.00, cea de-a
treia ediþie a târgului de
adopþii „ªi eu cred în
Moº Crãciun”.

„În cadrul acestui eve-
niment, iubitorii de ani-
male vor putea pleca aca-

sã cu unul dintre cei peste 100 de câini fãrã stãpân cazaþi la Breasta sau vor putea face
donaþii constând în hranã pentru întreþinerea acestora”, se aratã într-un comunicat de presã
al Salubritãþii. În cazul exemplarelor care au stat în adãpost mai mult de ºapte zile ºi sunt
sterilizate, actele de adopþie vor fi întocmite pe loc, câinii putând fi preluaþi gratuit de noii lor
stãpâni chiar de la adãpost.

Scopul organizãrii evenimentului este promovarea adopþiilor canine în rândul cetãþenilor
Craiovei dar ºi a creºterii responsabile a animalelor de companie. În cursul anului 2015,
peste 2.500 de câini fãrã stãpân au fost adoptaþi din Adãpostul canin Breasta.

Craiovenii pot adopta un câine
de la Adãpostul canin

Florescu îi ia locul lui CherciuFlorescu îi ia locul lui CherciuFlorescu îi ia locul lui CherciuFlorescu îi ia locul lui CherciuFlorescu îi ia locul lui Cherciu
în CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiovaîn CLM Craiova

Primul proiect de hotãrâre aflat pe ordinea de zi a ºedinþei
CLM Craiova de mâine se referã la demisia lui Dan Cherciu.
Aleºii locali sunt chemaþi sã ia act de încetarea mandatului de
consilier municipal, în urma demisiei, ºi vacantarea locului în
CLM Craiova. Pe aceeaºi ordine de zi se aflã un al doilea pro-
iect privind validarea lui Marinel Florescu, urmãtorul supleant
de pe lista electoralã a Partidului Democrat Liberal – filiala Dolj,
la alegerile din 10 mai 2012. Marinel Florescu a mai fãcut parte
din CLM Craiova, iar din funcþia de consilier a fost numit, în
2010, director al RAT Craiova. În prezent, acesta este ºeful de
cabinet al deputatului Constantin Dascãlu.

Primul tramvai, scos în probePrimul tramvai, scos în probePrimul tramvai, scos în probePrimul tramvai, scos în probePrimul tramvai, scos în probe
Un singur tramvai va circula mâine, 17 decem-

brie, fãrã a prelua însã cãlãtorii din staþii. Autoritãþile
locale anunþã cã respectivul tramvai va urma traseul
Depou tramvai – Calea Severinului – Calea Bucu-
reºti – Uzinele Ford ºi retur ºi va fi folosit pentru a
se efectua probele de verificare a firului de alimenta-
re a tramvaiului ºi a automatizãrilor aparatelor de cale.
Autoritãþile locale solicitã conducãtorilor auto sã nu
parcheze autovehiculele pe linia de tramvai ºi sã acor-
de o atenþie deosebitã la traversarea intersecþiilor.
Investiþia de modernizare a cãii de rulare a tramvaiu-
lui s-a fãcut cu finanþare prin P.O.R. – „Dezvoltarea
transportului ecologic în Municipiul Craiova”.
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Reamintim cã poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul Serviciului
Operaþiuni Speciale (SOS) Dolj,
au organizat, la sfârºitul lui oc-
tombrie 2012, o operaþiune de
destructurare a unui grup infrac-
þional organizat specializat în co-
miterea de infracþiuni de trafic de
persoane ºi trafic de minori prin
exploatare sexualã, prostituþie ºi
proxenetism, care acþiona în ju-
deþele Dolj ºi Olt.  Oamenii legii
au oprit în trafic, pe o stradã din
Craiova, trei taxiuri, în interiorul
cãrora au fost depistate nouã ti-
nere, douã dintre ele minore, ce
urmau sã fie transportate la un
hotel, în vederea exploatãrii se-
xuale. Împreunã cu trei dintre
fete, într-una din maºini era ºi
coordonatoarea reþelei, Sanda
Cazacu, de 47 de ani, din Craio-
va, suspectatã de traficarea mai
multor minore ºi tinere.

Pedepse reduse la apel pentru Sanda CazacuPedepse reduse la apel pentru Sanda CazacuPedepse reduse la apel pentru Sanda CazacuPedepse reduse la apel pentru Sanda CazacuPedepse reduse la apel pentru Sanda Cazacu
ºi gruparea ei de proxeneþiºi gruparea ei de proxeneþiºi gruparea ei de proxeneþiºi gruparea ei de proxeneþiºi gruparea ei de proxeneþi

Luni, în jurul orei 13.00, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei Bechet
s-a prezentat pe sensul de intrare în
þarã cetãþeanul polonez de origine
tunisianã Naceur B., la volanul unui
autoturism marca Toyota, înmatri-
culat în Polonia. Cu ocazia contro-
lului de frontierã, echipa comunã
de control, formatã din poliþiºti de
frontierã români ºi bulgari, a des-
coperit, între banchetele autoturis-
mului, acoperit de bagaje, un bãr-
bat fãrã documente de cãlãtorie.

În cadrul cercetãrilor prelimina-
re, s-a stabilit cã persoana în cauzã
este cetãþean marocan, în  vârstã
de 19 ani. Acesta a declarat cã a

Zece din cei 13 inculpaþi în dosarul gru-
pãrii de traficanþi de persoane coordonate
de Sanda Cazacu au obþinut, la apel, re-
ducerea pedepselor, între ei aflându-se ºi
„matroana”. Astfel, dacã pe fond, la Tri-
bunalul Dolj, femeia primise 8 ani de în-
chisoare, Curtea de Apel Craiova i-a redus
pedeapsa la 5 ani. De altfel, cea mai mare

pedeapsã, dupã apel, este de 7 ani ºi 6
luni, în condiþiile în care la Tribunal pe-
depsele aplicate au ajuns pânã la 10 ani
de închisoare. Hotãrârea pronunþatã luni,
14 decembrie a.c., de Curtea de Apel Cra-
iova este definitivã, iar doi dintre bãrbaþi
au fost ridicaþi, ieri, ºi încarceraþi la PMS
Craiova de poliþiºtii craioveni.

Atât femeia, cât ºi ºoferii celor
trei taxiuri, respectiv Sorin Popes-
cu, Claudiu Crãciun ºi Daniel Din-
cã, toþi din Craiova, au fost duºi la
sediul DIICOT Craiova, unde,
dupã ce i-a audiat, procurorul de
caz a dispus reþinerea lor pentru
24 de ore. Ulterior, continuând
acþiunea, oamenii legii i-au mai
prins ºi pe Marin Bãrbulescu, din
Craiova, Gheorghe Croitoru, Va-
lentin Croitoru ºi Mãdãlin Croito-
ru, toþi trei din Slatina, Daniel Brân-
cuº, din Craiova, Ovidiu Gronea
ºi Cosmin Falcoe, ambii din Cra-
iova. Potrivit anchetatorilor, toþi
sunt acuzaþi cã, în perioada 2010-
2012, au racolat ºi exploatat se-
xual, în hoteluri din Craiova ºi din
judeþul Olt, peste 20 de victime,
unele dintre acestea minore, obþi-
nând astfel venituri ilegale de pes-
te 70.000 de euro. Procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au finalizat cercetãrile ºi au în-
tocmit rechizitoriul prin care au
dispus, în decembrie 2012, trimi-
terea în judecatã a 15 persoane în

acest caz, sub acuzaþiile de tra-
fic de minori, iniþierea sau con-
stituirea unui grup infracþional
organizat ori aderarea sau spriji-
nirea sub orice formã a unui ast-
fel de grup ºi proxenetism, pe
parcursul procesului inculpaþii
fiind eliberaþi, cu excepþia unuia
singur, Cosmin Mihai Busuioc.
Pedepse de pânã la 10 ani
închisoare pe fond

Pe 30 ianuarie 2014, judecãtorii
Tribunalului Dolj i-au gãsit vino-
vaþi pe inculpaþi. Astfel, Sanda
Cazacu a fost condamnatã la 8 ani
de închisoare, Daniel Dincã a pri-
mit 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 5 ani, Ovidiu Gronea –
3 ani închisoare cu suspendare pe
o duratã de 5 ani, Claudiu Costinel
Crãciun – 7 ani închisoare, Sorin
Popescu – 3 ani închisoare cu sus-
pendare pe 5 ani, Cosmin Fane
Falcoe zis “Cristi” – 5 ani închi-
soare, Emilian Mihãilã – 7 ani în-
chisoare, Gheorghe Croitoru – 3

ani închisoare, Mãdãlin Nicuºor
Croitoru – 4 ani închisoare, Valen-
tin Ionuþ Croitoru – 4 ani închi-
soare, Daniel Cristian Brâncuº –
10 ani închisoare, Cosmin Mihai
Busuioc – 10 ani închisoare, Ma-
rin Leonard Bãrbulescu – 7 ani în-
chisoare, Mihail Stancu – 7 ani
închisoare, faþã de inculpatul Al-
bert Mãdãlin Sima fiind dispusã
disjungerea cauzei. S-au confiscat,
în total de la inculpaþi, aproxima-
tiv 200.000 lei, fiecare fiind obli-
gat ºi la plata a câte 3.000 de lei,
cu titlu de cheltuieli judiciare.

Atât inculpaþii, cât ºi procuro-
rii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au declarat apel, soluþio-
nat luni, 14 decembrie a.c., de
Curtea de Apel Craiova. Potrivit
deciziei instanþei, trei dintre incul-
paþi, respectiv  Gheorghe Croito-
ru, Mãdãlin Nicuºor Croitoru ºi
Valentin Ionuþ Croitoru au rãmas
cu pedepsele primite pe fond –
primul 3 ani de închisoare, iar

ceilalþi do câte 4 ani închisoare –
pentru restul fiind admise apelu-
rile ºi reduse pedepsele. Astfel,
Sanda Cazacu a obþinut reduce-
rea pedepsei la 5 ani închisoare;
Dincã Daniel ºi Ovidiu Gronea
câte 2 ani ºi 6 luni închisoare cu
suspendare; Crãciun Claudiu Cos-
tinel - 3 ani închisoare cu suspen-
dare pe o duratã de 7 ani; Popes-
cu Sorin - 2 ani ºi 6 luni închi-
soare cu suspendare; Falcoe Cos-
min Fane - 3 ani închisoare; Mi-
hãilã Emilian - 4 ani închisoare;
Brâncuº Daniel Cristian - 4 ani în-
chisoare; Busuioc Cosmin Mihai -
7 ani ºi 6 luni închisoare; Bãrbu-
lescu Marin Leonard - 3 ani închi-
soare; Stancu Mihail - 3 ani închi-
soare. Hotãrârea fiind definitivã,
toþi inculpaþii condamnaþi la pedep-
se cu executare urmeazã sã fie ri-
dicaþi de poliþiºti ºi duºi la Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã Cra-
iova, doi dintre ei ajungând deja
dupã gratii, în cursul zilei de ieri.

Marocan ascuns printre bagaje
descoperit la Vama Bechet
Poliþiºtii de frontierã din cadrul P.T.F. Bechet au descoperit,

ascuns între banchetele unui autoturism, acoperit de bagaje, un
cetãþean marocan care încerca sã intre ilegal în România.

fost preluat din Atena-Grecia, în
seara zilei de 13.12.2015, de cetã-
þeanul polonez, cu care se aflã în
relaþii de rudenie, cu intenþia de a
ajunge în Polonia. Cetãþeanului po-
lonez i-a fost întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunii de ra-
colare, îndrumare, cãlãuzire ºi
transport, în scopul trecerii fraudu-
loase a frontierei de stat a Româ-
niei, iar cetãþeanului marocan pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de intrare
în þarã prin trecere ilegalã a frontie-
rei de stat a României, fiind predat
Poliþiei de Frontierã Bulgare, în ve-
derea continuãrii cercetãrilor ºi dis-
punerii mãsurilor legale ce se impun.

Au murit din cauza buteliei
Douã persoane, o tânãrã de

20 de ani din comuna Teasc ºi
un bãrbat de 39 de ani din
comuna Calopãr, care locuiau cu
chirie într-o casã de pe strada
„Pãuniþei” din Craiova, au fost
gãsiþi morþi, ieri-dimineaþã, dupã
ce au inhalat gazul din butelie.

Cadrele ISU Dolj au fost alertate, ieri-dimineaþã, în ju-
rul orei 9.00, de un tânãr, cã ºi-a gãsit tatãl vitreg incon-
ºtient, în locuinþa pe care o închiriase, în Craiova, îm-
preunã cu concubina sa. Un echipaj SMURD ºi unul de
prim-ajutor de la Detaºamentele 1 ºi 2 Pompieri Craiova
au fost trimise la faþa locului, cei doi concubini au fost
gãsiþi în curte, unde îi scoseserã vecinii sperând cã acest
lucru îi va ajuta, însã, în ciuda manevrelor de resuscitare
efectuate, cei doi, ªtefan Mihai, de 39 de ani, ºi Ramona
Dumitru, de 20 de ani, n-au mai putut fi reduºi la viaþã,
fiind declarat decesul.

Când au intrat în camera unde dormeau cei doi, pom-
pierii au constatat cã foloseau pentru a se încãlzi o butelie
cu arzãtor, iar butelia era deschisã. Astfel, din primele date,
se pare cã focul s-a stins peste noapte, cei doi inhalând
gazul din butelie, fapt ce le-a fost fatal. Cadavrele au fost
ridicate ºi duse la morgã pentru efectuarea necropsiilor,
poliþiºtii OPJ Dolj demarând ºi ei o anchetã pentru a stabili
circumstanþele în care s-a petrecut nefericitul incident.
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Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu a
îndeplinit ºi în ultimii patru ani
funcþia de rector al Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova.
Specialist în medicinã internã ºi
gastroenterologie, acesta a deve-
nit profesor universitar ºi condu-
cãtor de doctorat în anul 2007. Din

acelaºi an ºi pânã în 2011 a înde-
plinit ºi funcþia de ºef al Secþiei
Medicinã Internã I în cadrul Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Prof. univ. dr. Ion Rogo-
veanu este coordonator al progra-
mului de rezidenþiat specialitatea
Gastroenterologie pentru centrul

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ion Rogoveanu,. Ion Rogoveanu,. Ion Rogoveanu,. Ion Rogoveanu,. Ion Rogoveanu,
reales rector al UMF Craiovareales rector al UMF Craiovareales rector al UMF Craiovareales rector al UMF Craiovareales rector al UMF Craiova

În urma scrutinului organizat, luni, la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie (UMF)
din Craiova, prof. dr. Ion Rogoveanu a fost ales, prin vot direct ºi secret, pentru un nou
mandat de patru ani, în funcþia de rector al instituþiei de învãþãmânt superior medical.
Acesta a fost singurul candidat înscris în cursa electoralã.

universitar Craiova. Face parte, de
asemenea, din echipa de coordo-
nare a activitãþii medicale ºi de cer-
cetare a Centrului de Cercetare ºi
Tratament în Gastroenterologie
bazat pe metode imagistice ºi stu-
dii moleculare (TARGET).

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu

este membru al Societãþii Române
de Medicinã Internã, membru al
Societãþii Române de Gastroente-
rologie ºi Hepatologie, al Societãþii
Române de Ultrasonografie în
Medicinã ºi Biologie ºi este mem-
bru corespondent al Academiei de
ªtiinþe Medicale  din România.

Plan managerial pentru perioa-
da 2016-2020

Conform planului managerial
pentru intervalul 2016-2020, exis-
tã patru direcþii strategice majore
pe care conducerea UMF Craiova
le are în vedere. În primul rând,
actualizarea cadrului general de
organizare ºi funcþionare a univer-
sitãþii printr-o serie de mãsuri cum
ar fi reformarea funcþionalã a de-
partamentelor, astfel încât recenta
regrupare a disciplinelor de studii
în departamente sã conducã la op-
timizarea activitãþilor acestora în
conformitate cu atribuþiile specifi-
cate în carta universitarã.

Un alt punct important este per-
fecþionare continuã educaþionalã
ºi curricularã. Între mãsurile pre-
vizionate se numãrã creºterea im-
plicãrii cadrelor didactice în cadrul
activitãþilor de revizuire sistemati-
cã ºi înnoire curricularã ºi peda-
gogicã interdisciplinarã în vederea
configurãrii unui cadru propice
valorificãrii maximale a potenþialu-
lui intelectual al membrilor comu-
nitãþii academice ºi susþinerea apli-
cãrii rezultatelor cercetãrii, inova-
þiei ºi experimentului ºtiinþific în
domeniul pedagogiei ºi didacticii
disciplinelor vieþii.

Prioritarã este ºi dinamizarea
activitãþii de cercetare ºtiinþificã, în

primul rând prin promovarea parti-
cipãrii cadrelor didactice la compe-
tiþiile deschise proiectelor de cer-
cetare ºtiinþificã, în cadrul colecti-
velor de la departamente, interde-
partamentale, centrelor de cerceta-
re sau parteneriatelor cu instituþii
similare din þarã ºi strãinãtate.

Planul managerial pentru perioa-
da 2016-2020 vizeazã ºi implica-
rea activã în asigurarea servicii-
lor de sãnãtate cãtre populaþie.
Acest lucru ar urma sã se realize-
ze prin identificarea de noi labora-
toare care sã poatã furniza servicii
de sãnãtate cãtre populaþie ºi fie
incluse în viitoarele contracte cu
CNAS (de exemplu reabilitarea me-
dicalã, laboratoarele de gastroen-
terologie, geneticã medicalã, ana-
tomie patologicã); prin o mai mare
implicare a cadrelor didactice care
au activitate clinicã integratã în via-
þa spitalelor, în special a ºefilor de
secþii clinice, cu preponderenþã în
furnizarea de servicii de sãnãtate
la care Centrul Universitar Craio-
va este deficitar; prin asigurarea de
servicii de asistenþã dentarã cãtre

persoanele defavorizate prin în-
cheierea de acorduri de partene-
riat cu municipalitatea ºi cu cã-
minele de bãtrâni.

Urmeazã alegerea decanilor
Dupã desfãºurarea scrutinului

pentru alegerea rectorului, urmea-
zã desemnarea decanilor pentru cele
trei facultãþi din cadrul UMF Craio-
va: Facultatea de Medicinã, Facul-
tatea de Farmacie ºi Facultatea de
Medicinã Dentarã. În perioada 15-
29 ianuarie 2016 este programatã
depunerea candidaturilor pentru
concursurile de decan, care presu-
pun, la fel ca în cazul alegerilor pen-
tru rector, un CV ºi un plan mana-
gerial. Între 1-5 februarie 2016 va
avea loc validarea candidaturilor la
funcþia de decan de Consiliile fa-
cultãþilor, iar pe 8-9 februarie 2016
se vor derula concursurile pentru
desemnarea decanilor. Calendarul
alegerilor la UMF Craiova se va în-
cheia odatã cu desemnarea prode-
canilor ºi a prorectorilor, în perioa-
da 10-15  februarie 2016.

RADU ILICEANU

Conform prerogativelor legale, Inspec-
toratul Teritorial de Muncã Dolj a efec-
tuat, prin specialiºtii sãi, atât pe Relaþii de
Muncã (RL), precum ºi pe Securitate ºi
Sãnãtate în Muncã (SSM), în perioada 7-
12 decembrie 2015. Astfel, în domeniul
RL , au fost efectuate opt acþiuni de con-
trol, care au avut ca obiective depistarea
ºi sancþionarea cazurilor de muncã fãrã
forme legale.

Pentru primirea la serviciu a mai mult
de cinci persoane fãrã contracte individua-

Într-o sãptãmânã, amenzi de câteva zeci de miiÎntr-o sãptãmânã, amenzi de câteva zeci de miiÎntr-o sãptãmânã, amenzi de câteva zeci de miiÎntr-o sãptãmânã, amenzi de câteva zeci de miiÎntr-o sãptãmânã, amenzi de câteva zeci de mii
de lei pentru nerespectarea legislaþieide lei pentru nerespectarea legislaþieide lei pentru nerespectarea legislaþieide lei pentru nerespectarea legislaþieide lei pentru nerespectarea legislaþiei

le de muncã, inspectorii au fãcut o propu-
nere de cercetare penalã. Pentru necon-
formitãþile cu privire la timpul de muncã,
Regulamentul de Ordine Interioarã, terme-
nele de operare în Registrul General de
Evidenþã a Salariaþilor au fost dispuse 15
mãsuri obligatorii de remediere.Valoarea
amenzilor a fost de 22.000 de lei, la una
dintre societãþile comerciale verificate fi-
ind depistate 32 de persoane care lucrau
„la negru”.

Aceeaºi sumã contravenþionalã a fost

aplicatã ºi pentru neregulile care þin de
SSM, fiind sancþionaþi 12 angajatori, în
urma a 29 de controale efectuate, dispu-
nându-se ºi sistarea unei activitãþi, „pen-
tru lucrul la înãlþime,  fãrã a avea echipa-
mente de protecþie ºi dispozitive adecvate
în astfel de activitãþi. Cu asemenea situaþii
nimeni nu se joacã, iar noi vom monitori-
za în continuare respectarea legalitãþii”, a
precizat  Cãtãlin Mohora, inspector-ºef
al ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU

Un panou publicitar, 4m x 3m, tip backlit, des-
centrat, iese în zona de carosabil a Cãii Bucureºti,
în sensul de mers dinspre Sucpi cãtre Pan Group.
Acesta este poziþionat aproape de staþia auto „Viito-
rul”. Lovit în câteva locuri cu putere, panoul stã sã
ameninþe siguranþa participanþilor la trafic, fie stra-
dal, fie pietonal. Mai luãm în calcul ºi faptul cã este
amplasat lângã parcarea unui centru comercial bine
vizitat de clienþi ºi avem o imagine mai puþin doritã a
ceea ce se poate întâmpla. Atenþie tuturor celor care
au dat avize de amplasare ºi a celor care deþin acest
panou în contractul de colaborare pentru închirie-
rea spaþiilor publice cu destinaþie de publicitate din

Poftiþi, vã rugãm, sã luaþi pulsul strãzii!Poftiþi, vã rugãm, sã luaþi pulsul strãzii!Poftiþi, vã rugãm, sã luaþi pulsul strãzii!Poftiþi, vã rugãm, sã luaþi pulsul strãzii!Poftiþi, vã rugãm, sã luaþi pulsul strãzii!

Inconºtienþa lorInconºtienþa lorInconºtienþa lorInconºtienþa lorInconºtienþa lor
ne-ar putea fi fatalã!ne-ar putea fi fatalã!ne-ar putea fi fatalã!ne-ar putea fi fatalã!ne-ar putea fi fatalã!

cadrul mu-
nicipalitãþii.

Totoda-
tã, ne îndoim cã responsabilii cu siguranþa rutierã de
la IPJ Dolj nu au somat proprietarul panoului sã-l
ridice de pe acel amplasament, pentru cã, oricum, o
repunere nouã, prin descentrare, este imposibilã. ªi,
pentru cã tot am adus vorba de IPJ Dolj, le-am fi
recunoscãtori dacã ar mai organiza ºi acþiuni de prin-
dere a ºuþilor din autobuzele RAT, nu de alta, dar de
îmbulzeala specificã orelor de amiazã ºi searã profitã
destui pungaºi, culmea, într-un municipiu ce se tot
vrea european. VALENTIN CEAUªESCU
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Cele ºase organizaþii sunt: Con-
federaþia Operatorilor ºi Transpor-
tatorilor Autorizaþi din România
(COTAR), Federaþia Operatorilor
Români de Transport (FORT),
Asociaþia Patronalã a Transporta-
torilor Europa 2002 (APTE 2002),
Asociaþia Românã pentru Trans-

TTTTTransportatorii vor organizaransportatorii vor organizaransportatorii vor organizaransportatorii vor organizaransportatorii vor organiza
mâine un protest de amploaremâine un protest de amploaremâine un protest de amploaremâine un protest de amploaremâine un protest de amploare

ªase organizaþii din domeniul transporturilor anunþã organizarea unui amplu protest
mâine  la care vor fi mobilizate aproximativ 9.000 de mijloace de transport persoane –

autobuze, autocare ºi taxiuri. De asemenea, aproape 1.000 de camioane vor fi parcate în
locuri stabilite de comun acord cu administraþia localã.

porturi Rutiere Internaþionale
(ARTRI), Asociaþia Naþionalã a
Transportatorilor ºi Taximetriºtilor
Independenþi (ANTTI) ºi Asocia-
þia Operatorilor de Transport
(APULUM).  Protestul se va des-
fãºura între orele 10.00 – 15.00,
în faþa sediului Guvernului Româ-

niei. “Suntem deciºi sã facem
aceastã acþiune de protest în ori-
ce condiþii. ASF-ul condus de
Miºu Negriþoiu trebuie sã rãspun-
dã pentru dezastrul din piaþa de
asigurãri. Firmele de asigurãri
achitã daunele dupã 4-6 luni ºi
atunci doar parþial. În schimb, ni
se cere sã plãtim poliþe de asigu-
rãri obligatorii care depãºesc în
multe cazuri pe cele achitate în
Germania sau Austria”, a precizat
Mircea Grigore Cotar.

Creºterea aberantã a poliþelor
RCA necesitã mãsuri urgente

din partea Parlamentului
De exemplu o poliþã RCA pen-

tru un autobuz nou cu 30 de lo-
curi ºi fãrã sã fi înregistrat dau-
ne a ajuns sã fie ofertatã  la
88.806 lei (aproximativ 20.000 de
euro) iar activitatea de taxi este
în pericol din cauza preþului RCA
scãpat de sub orice control.  Cu
cât cresc costurile cu RCA, cu
atât scade numãrul asiguraþilor,

situaþie care creeazã o presiune
tot mai mare pe sistemul de asi-
gurãri din România, ajungându-
se ca sistemul RCA sã devinã ino-
perabil. Mai mult, întreaga eco-
nomie ar putea avea de suferit,
ar scãdea impozitele încasate,
consumul de combustibil, înca-
sarea de accize, am avea costuri
mai mari in general cu transpor-
tul mãrfurilor in Romania ceea ce
ar duce la creºterea preþurilor
tuturor mãrfurilor. „Creºterea
aberantã a poliþelor RCA necesi-
tã mãsuri urgente din partea Par-
lamentului, Guvernului ºi ASF,
prima mãsurã fiind aceea de a re-
cunoaºte valabilitatea poliþelor
RCA încheiate la orice asigura-
tor sau broker din UE în confor-
mitate cu prevederile privind li-
bera circulaþie a persoanelor,
mãrfurilor ºi serviciilor, prevederi
ce stau la baza funcþionãrii Uni-
unii Europene, garantate ºi în tra-
tatul de aderare a României.
Aceastã mãsurã deschide cu ade-
vãrat libera concurenþã în piaþa
RCA”, se precizeazã într-un co-
municat de presã.

Patru revendicãri
Cele ºase Organizaþii au pre-

zentat ieri un numãr de patru re-
vendicãri pe care le-au ºi fãcut

publice.  Prima, constã în inter-
venþia autoritãþii pentru un cost al
primei RCA suportabil de cãtre
transportatori. Cea de-a doua re-
vendicare,  eliminarea supraaci-
zei începând cu data de 1 ianua-
rie 2016. Sã se modifice Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor ºi
drepturile conexe, astfel încât
operatorii de transport sã fie exo-
neraþi de obligaþia de a plãþi lunar
drepturile de autor numai pentru
simplu fapt ca autovehiculul este
dotat cu un aparat de radio. Adi-
cã, sã se procedeze ca în Uniu-
nea Europeanã, sã fie plãtitã o sin-
gurã taxã la înmatricularea auto-
vehiculului care va fi folosit la ac-
tivitatea de transport persoane.
Cea de-a patra revendicare, urgen-
tarea parcursului legislativ din par-
tea Ministerului Transporturilor
pentru proiectele actelor norma-
tive discutate si aprobate in Co-
misiile de dialog social (modifica-
rea HG 69), documente care ar
trebui înaintate la Guvern sau la
Monitorul Oficial pentru publica-
re. “Acest miting trebuie sã pro-
ducã modificãri ale preþului RCA
ºi demisia la vârf în cadrul ASF...
Rãbdarea noastrã a luat sfârºit ºi
suntem pregãtiþi pentru orice so-
luþii”, concluzioneazã Claudiu Sã-
punaru, preºedinte ANTTI.

Spaþiul aerian european este
structurat în jurul graniþelor na-
þionale: 28 de sisteme naþiona-
le de control al traficului aeri-
an, care gestioneazã 60 de cen-
tre divizate în peste 650 de sec-
toare. Raportul a fost votat în
comisia pentru transport pe 30
ianuarie 2014, iar votul în plen
a fost programat pentru mar-
tie, anul trecut.

Zilele trecute, în urma decla-
raþiilor comisarului european
pentru transport Violeta Bulc
din Parlamentul European re-
feritoare la viitorul pachet avia-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Companiile aeriene au nevoie„Companiile aeriene au nevoie„Companiile aeriene au nevoie„Companiile aeriene au nevoie„Companiile aeriene au nevoie
de forþã de muncã înalt calificatã”de forþã de muncã înalt calificatã”de forþã de muncã înalt calificatã”de forþã de muncã înalt calificatã”de forþã de muncã înalt calificatã”

În fiecare zi, 27.000 de zboruri înregis-
trate traverseazã cerul Europei. Cu un sis-
tem de gestionare a spaþiului aerian inte-
grat ºi eficient, cerul Europei riscã sã de-
vinã supra saturat. Comisia a lansat proiec-

tul „Cerul unic european”, care are ca scop
organizarea mai bunã a traficului aerian,
pentru o mai mare siguranþã, protejarea
mediului ºi înlãturarea barierelor naþiona-
le aeriene. Însã progresul a fost dificil.

tic, europarlamentarul Marian-
Jean Marinescu a declarat cã
transportul aerian asigurã mo-
bilitate, conectivitate, dezvolta-
re economicã durabilã ºi locuri
de muncã. Vicepreºedintele
EPP a mai spus cã este nece-
sarã o dezvoltare sustenabilã a
infrastructurii.

„Viitorul transportului aerian
al Uniunii este
Cerul Unic European”

 „Companiile aeriene europe-
ne au nevoie de un mediu com-

petiþional loial pe fondul creºte-
rii concurenþei companiilor din
Orientul Mijlociu ºi þãrilor din
Extremul Orient. Viitorul trans-
portului aerian al Uniunii es-
te Cerul Unic European bazat
pe un control de trafic modern,
eficientizarea zborurilor ºi o
nouã arhitecturã a spaþiului ae-
rian pe care sã se implemente-
ze noua tehnologie SESAR. În
acelaºi timp transportul aerian
are nevoie de forþã de muncã
înalt calificatã pe care institu-
þiile de profil din statele mem-
bre sunt capabile sã o asigure.

Fac apel la Comisia Europeanã
sã þinã cont de aceste remarci
ºi mai cu seamã sã ia în consi-
derare, pentru viitorul pachet le-
gislativ, cele mai importante re-
comandãri pe care Parlamentul
European le-a lansat cu ocazia
primei lecturi din dosarele refe-

ritoare la Cerul Unic Euro-
pean, EASA ºi Acordurile Ae-
riene Internaþionale”, a subliniat
vicepreºedintele grupului PPE
din Parlamentul European, Ma-
rian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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În urmã cu o sãptãmânã, în
cotidianul nostru am publicat un
material referitor la situaþia smin-
titã la care sunt supuºi crescãto-
rii de oi din România, prin noile
modificãri ale Legii vânãtorii ºi
protecþiei fondului cinegetic.
Concret, aleºii noºtri gãseau de
cuviinþã, la solicitarea unor inte-
rese, probabil, de castã ºi ne re-
ferim la cea a vânãtorilor, din

rândul cãreia fac parte mulþi po-
tentaþi locali, naþionali ºi galac-
tici, sã stabileascã de la înãlþimea
celui mai mare for decizional al
þãrii, numãrul obligatoriu de câini
pe care pot sã-l deþinã oierii. ªi
asta nu era totul. Ea vine ca o a
doua palmã datã peste obrazul
crescãtorilor de ovine, dupã ce
tot aleºii neamului au mai statuat
cã, în perioada decembrie-apri-
lie, pãºunatul este interzis, aºa
cum este modificat art. 23 alin.
1 din Legea 149/2015 privind mo-
dificarea ºi completarea Legii
vânãtorii ºi a protecþiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, care
prevede la lit. c: „Pãºunatul
animalelor domestice în tere-
nul agricol între 6 decembrie
ºi 24 aprilie”.

Nu chiar de capul lor, ci mai degrabã mobilizaþi de Asociaþia
crescãtorilor ºi exportatorilor de animale ºi de Agrostar, poate ºi
alte asociaþii profesionale, câteva mii de oieri, mulþi în cojoace
tradiþionale, dotaþi cu clopote ºi tãlãngi, s-au strâns ieri, iniþial
în Parcul Izvor, în faþa Parlamentului pentru a protesta la unele
reglementãri intrate în vigoare prin Legea vânãtorii ºi fondului
cinegetic, care limiteazã numãrul de câini ce poate fi deþinut de
o stânã, dar mai ales interzice pãºunatul animalelor domestice
pe terenurile agricole, între 6 decembrie ºi 24 aprilie. Agitaþia a
avut consistenþã, fiindcã a cuprins ºi confruntãri cu jandarmii ºi,
finalmente, s-au conturat ºi posibile soluþii în urma dialogului
preºedintelui Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, cu delegaþia
de ciobani. Cum s-a ajuns „la aberaþiile” pe care nici regimul
comunist nu le-a avut instituite prin acte normative nu atestã
altceva decât „ruperea de realitate” a fãuritorilor avizelor de
legalitate la legea menþionatã, în desconsiderarea multor detalii.
Interzicându-se pãºunatul animalelor domestice, în principal al
ovinelor, în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, când altfel vegeta-
þia este moartã, deþinãtorii acestora se vãd în situaþia de a le
furaja în stabulaþie, cu cheltuielile directe suplimentare, de
circumstanþã. Prin moartea industriei uºoare ºi nevalorificarea
lânii la preþuri avantajoase, oaia – ca animal domestic – a
devenit nerentabilã ºi doar subvenþia insignifiantã prin APIA,
laptele pentru produsele lactate ºi eventuala valorificare a
mieilor menþin interesul pentru aceastã specie de animale
domestice cu tradiþie în România. „Sâmbra oilor”, veche cere-
monie a mulsului ºi mãsuratului laptelui, descrisã patetic
primãvara nu spune mai nimic despre viaþa cotidianã durã a
oierilor, tot mai izgoniþi de la o îndeletnicire, care a ajutat
întotdeauna þãranul român. Circul sordid de ieri, din Capitalã,
putea fi evitat, dacã Parlamentul ar fi fost populat de cine
trebuie ºi nu de mulþi berbeci, a cãror unicã scuzã în faþa cioba-
nilor nu putea fi alta decât: Iertaþi-ne! Am votat ca oile!

„Mai multe amante la guver-
nanþi decât câini la stâna de oi”

Sub aceastã siglã ºi chiar alte-
le, cu un mesaj mai dur, ieri, la
Palatul Parlamentului, câteva mii
de ciobani au protestat, forþând
porþile Palatului sus-amintit. Jan-
darmii au intervenit în forþã, unul
dintre aceºtia fiind rãnit, prin ru-
perea unui deget, motiv pentru
care a folosit spray-ul lacrimogen

din dotare. Cele 3.000 de per-
soane protestatare fac parte din
asociaþii profesionale precum
Agrostar ºi Asociaþia crescãto-
rilor ºi exportatorilor de bovine,
ovine ºi porcine din România.
Absurdul este dus la extrem, iar
cei obligaþi sã poarte un dialog
cu fermierii nici nu se sinchisesc.
Sã nu uitã, totuºi, cã actuala lege
a fondului cinegetic are nr. 149
ºi este datatã 16 iunie 2015, iar
semnãturile aparþin preºedinte-
lui Camerei Deputaþilor, Valeriu-
ªtefan Zgonea ºi preºedintelui
Senatului, Cãlin-Constantin-An-
ton Popescu-Tãriceanu. Nu de
alta, dar în aceste zile, unii duc
cuvintele de ocarã spre actualul
guvern Cioloº.

Dacã e praf, pãi pulbere sã fie!
Sociologii autohtoni, câþiva din-

tre ei, care mai au un simþãmânt
naþional, au avertizat de ceva ani
încoace cã lupta împotriva indus-
triei ºi agriculturii româneºti se dã
cu glonþul pe þeavã. Iniþial, a fost
compromisã miºcarea sindicalã a
transportatorilor. ªi nu a fost greu.
Spargerea monopolului de stat,
gen CFR, cu subsidiarele sale pu-
ternice, Marfa ºi Cãlãtori, prin
pomparea de fonduri în firme pri-
vate de transport rutier interme-
diat de autocare ºi microbuze a
fost punctul de plecare. Rezulta-
tul îl vedem acum. A urmat ma-
rea masã a minerilor. ªi aici, pen-
tru mercenarii cu gulere albe a
fost floare la ureche. Mai bine im-
portãm cãrbune din Anglia, decât
sã-l producem atât de scump, aici
în România, parcã spunea un
mare om de stat post-decembrist,
acum trecut în adormire ºi lucrând
din umbrã la dezvoltarea secto-
rului privat ce-i prieºte. Ceea ce
se întâmplã, acum, în Mehedinþi,
unde Uzina de Apã Grea de la
Halânga este lichidatã, tot pe
motivul aberant cã avem destulã
marfã pe stoc, chiar pentru ur-
mãtoarea sutã de ani, seamãnã a
genocid. Afundat în colaps eco-
nomic, frumosul judeþ de odinioa-
rã Mehedinþi se pregãteºte sã
îmbrace haina condamnatului la
moarte asistatã. Pãstoritul în lun-
ca Dunãrii îl mai putem admira în
toatã frumuseþea sa, ºi în aceste
zile, undeva între linia de hotar din-
tre Mehedinþi ºi Dolj. Mãcar cu
atât sã mai rãmânem în memoria
curentã, dacã altele, precum bã-
taia cu apã a marinarilor pe pun-
te, în Orºova de odinioarã, sau

Ziua Minerului sãrbãtoritã ºi în
poiana din Motru au ajuns poveºti
de adormit copiii.

Când lâna mioriticã e aruncatã,
importul din Australia prinde
rãdãcini

Pe tot acest fond al unei distru-
geri inimaginabile ca proporþie ºi
efecte distructive, care doar pen-
tru o minte bolnavã sau lipsitã de
coerenþã nu este, altfel, decât pro-
gramatã, s-a desfãºurat ºi protes-
tul de ieri al oierilor. Acolo, sus,
aproape de cerul senin ºi simþind
o flacãrã de nemurire, precum
dacii lui Zalmoxis, crescãtorii de
oi credeau cã pot sã-ºi ducã obi-

ceiul milenar în tihnã. Iatã cã nu e
ca ei. Omul se mai ºi înºealã! ªi
lovitura perfidã a celor care ar tre-
bui sã le serveascã scopul normal
este mai puternicã decât o ghioa-
gã datã lupului hulpav ce dã târ-

coale stânei. Sã mai amintim cã
Australia are anual 75 de milioane
de oi. ªi, pentru a fi mai clari, pre-
zentãm mai jos mesajul comercial
al unei firme româneºti nãscutã la
1886: „Stofele din gama noastrã
de fabricaþie se realizeazã dintr-o
lânã cu anumiþi parametri (fineþea,
lungimea ºi regularitatea fibrei, lipsa
totalã a infiltraþiilor etc.) drept pen-
tru care întotdeauna s-a importat
lânã din Australia sau de origine
australianã. Rasele de oi crescu-
te în România nu au dat nici în
trecut ºi nu dau nici în prezent
astfel de lânã”! No comment!
Doar atât: cuvintele sunt ale fos-
tei Fabricii Naþionale de Postav
Civil ºi Militar! Care trãieºti ºi azi,
sub o altã siglã.

Cautã politica unde nu-i!
Emanaþia lacrimilor uscate,

Cristiana Anghel, purtãtoare cu
zel al marii demnitãþi de senator
al României, nu a gãsit ceva mai
firesc în puþul gândirii sale univer-
sale decât sã oblojeascã rãnile su-
fleteºti ale unui protestatar cio-
ban prin interogaþia: „Eºti prost?”.
„Om fi noi proºti, dar mãcar nu
plagiem”, exprimau ciobanii prin
pancarte expresive. Nivelul de
discuþie dintre cele douã tabere
este inegal: de o parte avem bu-
nul-simþ ºi rãbdarea îndelung în-
cercatã a ciobanilor români ºi, de

alta, impostura ºi nesimþirea ale-
ºilor cãzuþi în noaptea minþii! Jo-
cul nu s-a încheiat. Mai þine câ-
teva decenii. Oare cât i-a purtat
Moise pe evrei prin deºertul Ca-
naan!? Numai cã noi încã nu-l
avem pe Moise.

Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!Când ciobanii au dreptate!
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Copiii de la „Sf. Mina” stãteau li-
niºtiþi, aºa cum poate fi perceput ter-
menul pentru niºte prichindei ºi unii

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

„„„„„Moº CrãciunMoº CrãciunMoº CrãciunMoº CrãciunMoº Crãciun” pentru o zi,” pentru o zi,” pentru o zi,” pentru o zi,” pentru o zi,
la ªcoala Specialã „la ªcoala Specialã „la ªcoala Specialã „la ªcoala Specialã „la ªcoala Specialã „Sf. MinaSf. MinaSf. MinaSf. MinaSf. Mina”””””

Clipe de emoþie, ieri, la ªcoala Specialã „Sf. Mina” din Craiova. Copiii care
învaþã acolo au fost colindaþi, cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, de colegii lor –
iar termenul nu este forþat – de la ªcoala Gimnazialã „Decebal” din Craiova. S-
au oferit dulciuri ºi jucãrii, obþinute prin contribuþia micuþilor de la „Dece-
bal”, cu ajutorul pãrinþilor, iar gazdele nu au rãmas datoare ºi ºi-au primit
oaspeþii cu daruri confecþionate de ei, pe care le-au oferit din suflet.

ceva mai mari, aºteptând un lucru
frumos. La un moment dat, uºa cla-
sei în care aºteptau s-a deschis ºi au

intrat alþi micuþi, însoþiþi de pã-
rinþi ºi cadre didactice, de la
ªcoala Gimnazialã „Decebal”.
Erau încãrcaþi de cadouri ºi au
þinut sã interpreteze ºi câteva
colinde. «Este al V-lea an când
venim aici, tot timpul cu plã-
cere. Elevii ºi pãrinþii lor au
strâns bani pentru a le oferi dul-
ciuri ºi jucãrii celor de aici. Acþiunea
noastrã are ºi o titulaturã – „Moº
Crãciun pentru o zi”. Credem cã
semnificaþia este foarte clarã ºi este
ajutorul pe care îl putem acorda noi
acestor copii», a precizat prof. An-
gelica Nuþã, director al ªcolii Gim-
naziale „Decebal”.

Nici cei colindaþi
nu au rãmas datori

Gazdele nu au rãmas indiferen-
te ºi au þinut sã le mulþumeascã

celor care au aceeaºi vârstã cu ei.
«Nu putem decât sã le mulþumim
celor de la „Decebal”, care, de
câþiva ani încoace, sunt partene-
rii noºtri. Astfel, le-am oferit ca-
douri confecþionate de elevii din
ºcoalã. ªi la noi, manifestarea are
un nume – „Vestitorii Crãciunu-
lui”, iar obiectele confecþionate,
împreunã cu cei de la Grãdiniþa
„Dumbrava minunatã”, Peniten-
ciarul pentru Minori ºi Tineri,
Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-

fan Velovan” ºi cu sprijinul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj,
sunt prezentate în expoziþii, unele
cu vânzare, din banii obþinuþi co-
piii cumpãrând ceea ce cred ei de
cuviinþã. Mai mult, din fondurile
strânse de cãtre preºcolarii ºi pã-
rinþii lor, de la „Dumbrava minu-
natã”, a fost achiziþionat un tele-
vizor. Pentru aceºti micuþi, facem
tot ceea ce este posibil», afirmat
prof.  Eugenia Pascu, director al
ªcolii „Sf. Mina”.

 Asociaþia pentru tineri „Stre-
ets” deschide „Cufãrul – Maga-
zin de Donaþii”! «„Cufãrul” re-
prezintã ideea inovatoare a unui
grup de voluntari care doresc sã
promoveze un nou concept în
rândul cetãþenilor comunitãþii.
„Cufãrul” este un magazin ce
funcþioneazã pe bazã de donaþii
ºi care, prin activitatea sa, îºi
propune sã sponsorizeze câþi mai
mulþi elevi competenþi pentru a
excela în domenii atât ºcolare
cât ºi extra-ºcolare, fãrã posi-
bilitãþi materiale», precizeazã ini-
þiatorii proiectului într-un co-
municat de presã.

Cufãrul se deschide  online, pe
pagina de facebook „Cufãrul-Ma-

Se deschide Cufãrul cu donaþii!Se deschide Cufãrul cu donaþii!Se deschide Cufãrul cu donaþii!Se deschide Cufãrul cu donaþii!Se deschide Cufãrul cu donaþii!
gazin de donaþii”. Totodatã, în pre-
zent, echipa de voluntari colabo-
reazã pe bazã de partene-
riat cu instituþii

publice craiovene pre-
cum Direcþia Judeþeanã pen-

tru Sport ºi Tineret Dolj, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”, Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi Filarmonica „Ol-

tenia”, pentru organizarea de
evenimente de strângere de ob-
iecte ºi fonduri.

Obiectele ce pot fi donate
sunt elementele decorative, ac-
cesorii, obiecte de papetãrie ºi
biroticã, DVD-uri, cãrþi, suveni-
ruri º.a., iar locul principal de
depozitare a acestora este Cen-
trul de Tineret Craiova, aflat în

incinta Direcþiei Judeþene pentru
Sport ºi Tineret Dolj (strada
„Gheorghe Doja” nr. 2). Voluntarii
„Streets” va invitã sã aduceþi ob-
iectele pe care doriþi sã le donaþi
pentru susþinerea performanþei ºi
promovarea conceptului de „Cufãr
– Magazin de donaþii”, apelând la
urmãtoarele date de contact:  Bãr-

bulescu Ingrid (0749.99.82.14),
Tohãneanu Maria (0743.818.726;),
Mitroi Diana (0760.96.26.01).

«Este nevoie de câþi mai mult
voluntari care se pot implica activ
în umplerea, în etape succesive, a

proiectului „Cufãrul”, iar cei care
doresc sã se înscrie o pot face prin
intermediul online, accesând pagi-
na noastrã de facebook, ºi anume
„Cufãrul-Magazin de donaþii”», se
mai precizeazã în comunicat.

Peste 200 de copii din ªcoala Gim-
nazialã Drãgoteºti, împreunã cu uni-
tãþile arondate din satele Popînzãleºti,
Beneºti, Viiºoar ºi Buzduc, merg, în
fiecare zi, pânã pe 18 decembrie, în-
soþiþi de cadrele didactice din institu-
þia de învãþãmânt, în Craiova, iar prin-
cipalulpunct de atracþie este Centrul
Vechi al Cetãþii Bãniei. „Am vrut sã le
arãtãm acestor elevi ce înseamnã sãr-
bãtorile de iarnã ºi sã-i facem sã sim-
tã specificul acestora. Nu puteam
reuºi fãrã sprijinul colegilor, iar cei
mici au fost încântaþi de cele vãzute
ºi trãite. Nu pot sã nu amintesc de-
spre serbarea de Crãciun, din ziua de
18 decembrie, organizatã de Primã-
ria ºi primarul din Drãgoteºti, Dumi-
tru Dincã,în cadrul cãreia elevii vor
primi dulciuri ºi vor cânta colinde”, a
declarat prof. Adriana Radu, direc-
tor al ªcolii Gimnaziale Drãgoteºti.

De la Drãgoteºti la Craiova,
pentru sãrbãtorile de iarnã

Facultatea de Economie ºi Admi-
nistrarea Afacerilor, din cadrul
Universitãþii din Craiova a organizat,
ieri,workshopul „Pregãtire academicã
pentru viitor”, cuvântul de deschide-
re fiind al prof.univ.dr. Marian
Siminicã, decanul Facultãþii de
Economie ºi Administrarea Afaceri-
lor. Partener important este Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, prof.
Elena Lavinia Craioveanu, inspec-
tor general, precizând cã prin aceste
acþiuni se doreºte cunoaºterea cât
mai bunã a ceea ce înseamnã
antreprenoriatul, prin programe
desfãºurate încã din anii învãþãmân-
tului preuniversitar, în echipe formate
de elevi ºi studenþi, iar proiectele cu
finanþare europeanã, derulate la
nivelul ISJ în ultimii ani, cu un astfel
de specific, nu au fost puþine.

„Pregãtire academicã
pentru viitor”
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Se deschide Târgul deSe deschide Târgul deSe deschide Târgul deSe deschide Târgul deSe deschide Târgul de
Crãciun Winterland!Crãciun Winterland!Crãciun Winterland!Crãciun Winterland!Crãciun Winterland!

În holul Universitãþii
din Craiova se deschide
astãzi, ora 11.00, Târgul
de Crãciun Winterland –
eveniment dedicat sãr-
bãtorilor de iarnã ºi de-
venit deja tradiþional. În
cadrul acestei a V-a edi-
þii vor fi expuse spre
vânzare decoraþiuni ºi
aranjamente naturale cu
specific de sãrbãtoare,
realizate de studenþi ai
Facultãþii de Horticulturã, secþia Peisagisticã, din conuri de
brad, nuci, ghinde, boabe de cafea, foi de porumb, paste
fãinoase, meriºoare, crenguþe de brad etc. Profesori coor-
donatori sunt conf. univ. dr. Nicu Carmen ºi lect. univ. dr.
Mandã Manuela. De asemenea, la expoziþie vor fi prezenta-
te produse agroalimentare realizate de studenþi de la spe-
cializarea Tehnologia prelucrãrii produselor agricole din
cadrul Facultãþii de Horticulturã, cu care aceºtia au câºti-
gat diverse concursuri studenþeºti. În deschiderea Târgu-
lui de Crãciun va avea loc un program artistic susþinut de
membrii Ansamblului „Alunelul” din Pieleºti (Dolj) ºi de elevi
ai Liceului „Voltaire”. Evenimentul are scop caritabil ºi se
va încheia duminicã, 20 decembrie, ora 18.00.

Criticul literar Mircea MartinCriticul literar Mircea MartinCriticul literar Mircea MartinCriticul literar Mircea MartinCriticul literar Mircea Martin
îºi lanseazã, astãzi, o carteîºi lanseazã, astãzi, o carteîºi lanseazã, astãzi, o carteîºi lanseazã, astãzi, o carteîºi lanseazã, astãzi, o carte
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

Universitatea din Craiova –
Facultatea de Litere, Editura
„Aius” ºi revista „Mozaicul”
organizeazã astãzi, ora 16.00,
o triplã lansare de carte: „Ra-
dicalitate ºi nuanþã” de Mir-
cea Martin ºi „Actele Confe-
rinþei de ªtiinþe Umaniste ºi
Sociale. Creativitate. Imagi-
nar. Limbaj”, cuprinzând lu-
crãrile de la manifestarea
omonimã din anii 2014 ºi
2015. Evenimentul va avea
loc în Sala 444 (Amfiteatrul
„C. Drãgan”) din sediul cen-
tral al Universitãþii craiovene,
la el anunþându-ºi participarea Mircea Martin, Nicu Panea,
Sorina Sorescu, Cãtãlin Ghiþã, Mihai Ghiþulescu, Mihai Ene
ºi ªtefan Vlãduþescu. Mircea Martin (n. 12 aprilie 1940,
Reºiþa) a absolvit Facultatea de Filologie (secþia de criticã
literarã) a Universitãþii din Bucureºti în 1962. Este profesor
universitar doctor, ºeful catedrei de Teoria literaturii a Fa-
cultãþii de Litere din Universitatea Bucureºti. A publicat pes-
te o mie de articole ºi studii în revistele ºi ziarele culturale
româneºti: România literarã, Contemporanul, Cahiers Rou-
mains d’Etudes Litteraires, Revista „22” etc. Este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România (care în anii 1981,
1974, 1969 i-a decernat Premiul pentru criticã literarã), iar
din 2014, membru corespondent al Academiei Române.

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

„Un Crãciun cu multe stele”„Un Crãciun cu multe stele”„Un Crãciun cu multe stele”„Un Crãciun cu multe stele”„Un Crãciun cu multe stele”
la Muzeul de Artã Craiovala Muzeul de Artã Craiovala Muzeul de Artã Craiovala Muzeul de Artã Craiovala Muzeul de Artã Craiova

Muzeul de Artã –
Palatul „Jean Mihail”
vã invitã astãzi, ora
13.30, la „Un Crã-
ciun cu multe ste-
le” – teatru ºi con-
cert susþinut de elevi
ai Liceului de Arte
„Marin Sorescu”.
Activitatea are loc în cadrul proiectului educaþional „2PI
– Pianiºti ºi Pictori” (coordonator: prof.: Oana Constanti-
nescu) ºi este organizatã de Liceul de Arte ºi Palatul Co-
piilor Craiova (trupa de teatru / recitatori). Colaboratori
sunt profesorii Ionuþ Sorin Moandã, Edward Man, Liviu
Pîrvu, Eduard Boiangiu, Rãzvan Mihãilescu ºi Daniela
Cazacu Grujdin.

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

Coroniþe din brad
frumos decorate cu
panglicã roºie ori au-
rie ºi conuri, aranja-
mente din brad ºi lu-
mânãri, sãculeþi cu
plante medicinale fru-
mos mirositoare – mã-
ceºe, busuioc, gãlbe-
nele, trandafir, salvie
sau isop… Toate au
trecut prin mâinile har-
nicilor ºi darnicilor stu-
denþi de la Silvicultu-
rã, Agriculturã ºi
Montanologie, membri ai Cercului de
Botanicã ºi Conservarea Biodiversitãþii
„Agro-Forest” (coord.: conf. univ. dr.
Mariana Niculescu) ºi Cercului de Le-
gumiculturã (coord.: conf. univ. dr.
Rodica Soare) din cadrul Facultãþii de
Agronomie a Universitãþii din Craiova.
Nu numai cu pricepere, ci ºi cu dãrui-
re au lucrat cei 27 de tineri, ca ºi pro-
fesorii lor, pentru cã ºi-au dorit cu tot
sufletul ca scopul evenimentului orga-
nizat de ei ieri sã se îndeplineascã.

„Le mulþumim studenþilor,
ei sunt sufletul acestei acþiuni!”
„Studenþii noºtri au pregãtit nu nu-

mai aceste aranjamente pe care sã le
vândã în scop caritabil, ci ºi un cor
de colinde. Þin sã le mulþumesc pen-
tru implicare ºi dãruire”, a precizat,
în deschidere, conf. univ. dr. Mari-
ana Niculescu. ªi prorectorul facul-
tãþii, prof. univ. dr. ing. Marin Soa-
re, a apreciat implicarea studenþilor.
„Le mulþumim, ei sunt sufletul aces-
tei acþiuni! Cu toþii ar trebui sã ne
raliem la spiritul sãrbãtorilor care se
apropie, sã devenim mai buni, sã în-
cercãm sã facem, dupã puterile noas-
tre, lucruri care sã-i bucure pe alþii

Deºi sunt studenþi ai
Facultãþii de Agronomie, ºtiu
ºi a confecþiona cu pricepere
obiecte decorative, ºi a cânta
frumos colinde! Au demon-
strat-o ieri, la cea de-a III-a
ediþie a evenimentului cu
scop caritabil „Natura dãru-
ieºte”. ªi tot aici au dovedit,
încã o datã, cã au suflet mare:
sumele rezultate din vânzarea
creaþiilor lor ºi din alte
donaþii vor fi real sprijin
pentru un elev de la Liceul
de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova, specializarea Arte
plastice, cu foarte bune
rezultate la învãþãturã, dar cu
probleme financiare.

mai puþin norocoºi”, a spus acesta, în-
dreptând aprecierile, deopotrivã, ºi cãtre
cadrele didactice ale Departamentului
Tehnologii Agricole ºi Silvice.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. ing. Marin
Soare a anunþat cã un bun prilej de implica-
re a studenþilor va fi, în mai 2016, „Agro-
nomiada” – competiþie naþionalã organiza-
tã împreunã cu Facultatea de Horticulturã,
care va aduce la Craiova 250 de studenþi
din centre universitare ale þãrii precum Bu-
cureºti, Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Iaºi.

„Haideþi împreunã
sã împlinim visul acestui copil!”

Evenimentul caritabil „Natura dãruieº-
te” aduce bucurie, la aceastã ediþie, unui
elev cu rezultate deosebite în activitatea
ºcolarã de la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” din Craiova, specializarea Arte plasti-
ce. „Dacã pânã acum Liceul de Arte era
cel care vã încânta, de aceastã datã dvs.
ne faceþi fericiþi prin implicarea pentru
sprijinirea acestui tânãr. Are foarte multe
probleme financiare, însã, în ciuda aces-
tui fapt, are rezultate foarte bune. Îl susþi-
nem sã meargã la Olimpiada Naþionalã, anul
urmãtor”, a precizat directorul Liceului de
Arte „Marin Sorescu”, prof. Lucia Croi-
toru. De altfel, alãturi de aranjamentele

destinate sãrbãtorilor de iarnã ºi produ-
sele din plante medicinale, spre vânzare
au fost expuse ºi câteva dintre lucrãrile
de picturã ºi graficã ale tânãrului.

„E atâta amar în lumea asta… Sunt
mulþi copii, cu multe nevoi. Suntem în
preajma sãrbãtorii Crãciunului, care ne
dã sentimente de iubire faþã de oameni
ºi de dãruire. Haideþi împreunã sã îm-
plinim visul acestui copil!”, a fost în-
demnul conf. univ. dr. Rodica Soare
adresat tuturor participanþilor.

Recital de colinde ºi program artistic
prezentate de studenþi ºi elevi

Evenimentul a cuprins ºi un recital de
colinde al corului studenþilor Facultãþii de
Agronomie, din care n-au lipsit tradiþiona-
lele „Deschide uºa, creºtine”, „Domn,
Domn, sã-nãlþãm!” ºi „Florile dalbe”. De
asemenea, au prezentat un program artistic
câþiva dintre elevii Liceului de Arte „Marin
Sorescu”: Andreea Apan – clasa a VIII-a
(chitarã clasicã ºi voce), Ioana Nedelcu –
clasa a VIII-a (vioarã), Alexandru Camen –
clasa a X-a (chitarã clasicã), Alexandra Fe-
raru – clasa a VIII-a (vioarã), Cãtãlin Saraol
– clasa a IX-a (acordeon), Andreas Gîrþo-
man – clasa a XI-a (vioarã) ºi Silvia Ceche
– clasa a X-a (chitarã clasicã).
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Vladimir Putin a semnat o lege
ce permite respingerea de
cãtre Rusia a unor decizii
judiciare internaþionale

Preºedintele Rusiei,
Vladimir Putin, a promulgat
o lege care permite Curþii
Constituþionale sã decidã
dacã implementeazã sau nu
decizii ale instanþelor
internaþionale pentru
drepturile omului. Legea,
publicatã luni pe site-ul
Guvernului rus, va permite
instanþelor ruse sã refuze
aplicarea deciziilor Curþii
Europene pentru Drepturi-
le Omului dacã vor fi
considerate neconstituþio-
nale. Organizaþia Human
Rights Watch considerã cã
noua lege rusã are rolul de
a bloca iniþiativele cetãþe-
nilor ruºi de a cãuta drep-
tate la instanþele internaþi-
onale. Legea a fost creatã
dupã ce Curtea Europeanã
pentru Drepturile Omului
(CEDO) a decis în 2014 cã
Rusia trebuie sã plãteascã
1,9 miliarde de euro despã-
gubiri acþionarilor fostei
companii petroliere Iukos.
CEDO a primit 218 sesi-
zãri împotriva Rusiei în
cursul anului 2014, stabi-
lind cã Moscova a încãlcat
în 122 de cazuri Convenþia
Europeanã a Drepturilor
Omului.

Schimburi de focuri în centrul
Moscovei, soldate cu doi morþi
ºi opt rãniþi

Douã persoane au murit
ºi alte opt au fost rãnite,
luni searã, în centrul
Moscovei, în schimburi de
focuri izbucnite în apropie-
re de clãdirea Guvernului
rus. Schimburile de focuri
ar fi izbucnit în jurul orei
22.00 (21.00 - ora Româ-
niei) pe o stradã din cen-
trul Moscovei, adiacentã
cu clãdirea Guvernului
rus. Potrivit imaginilor de
pe camere de supraveghe-
re din zonã, difuzate de
postul TV rus Life News,
douã grupuri de 12 bãrbaþi
trag unul asupra celuilalt
focuri de armã pentru
câteva minute, pe o stradã
în apropiere de un restau-
rant corean. Conform unei
surse judiciare, doi bãrbaþi
au murit în confruntãrile
de luni searã ºi alþi patru
au fost spitalizaþi. Alþi
patru au suferit rãni uºoa-
re. ªase bãrbaþi au fost
reþinuþi. Incidentul de luni
searã a fost declanºat de
un conflict de naturã
financiarã între proprieta-
rul restaurantului ºi repre-
zentanþii unei companii de
construcþii care a renovat
restaurantul.

FBI a arestat un bãrbat în sta-
tul american Maryland care ar fi
primit aproximativ 9.000 de do-
lari de la gruparea Stat Islamic
pentru a comite un atentat pe te-
ritoriul Statelor Unite. Mohamed
Elshinawy, în vârstã de 30 de ani,
este arestat în baza mai multor
acuzaþii, inclusiv tentativã de a
furniza sprijin material unei orga-
nizaþii teroriste strãine. Elshinawy
a jurat credinþã grupãrii Stat Isla-
mic online, în februarie, a preci-
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Arabia Sauditã a anunþat marþi
formarea unei coaliþii militare isla-
mice de 34 de þãri pentru a lupta
împotriva terorismului, potrivit
unui comunicat comun. “Statele
menþionate au decis formarea unei
alianþe militare conduse de Arabia
Sauditã pentru a lupta împotriva
terorismului, cu un centru comun
de operaþiuni la Riyadh pentru a
coordona ºi sprijini operaþiunile
militare”, se aratã în comunicat.
Numeroase þãri arabe, precum
Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Uni-
te, alãturi de þãri islamice ca Tur-
cia, Malaysia, Pakistan ºi state ara-
be din Golf ºi africane au fost
menþionate. Anunþul citeazã “dato-
ria de a proteja naþiunea islamicã
de demonii tuturor grupãrilor ºi
organizaþiilor teroriste, indiferent
de secta ºi numele lor, care aduc
moarte ºi corupþie pe pãmânt ºi au
ca scop sã-i terorizeze pe cei ne-
vinovaþi”. Iranul musulman ºiit,
rivalul Arabiei Saudite sunnite pen-
tru influenþã în lumea arabã, a lip-
sit dintre statele menþionate, cele
douã þãri fiind în conflict pe tema
Siriei ºi a Yemenului. Într-o rarã
conferinþã de presã, prinþul Mo-
hammed bin Salman (30 de ani),
ministru al Apãrãrii, a declarat ieri
cã aceastã campanie va coordona
eforturile de luptã împotriva tero-

rismului în Irak, Siria, Libia, Egipt
ºi Afganistan, dar a oferit detalii
puþine despre eforturile militare.
“Acest anunþ vine din dorinþa lu-
mii arabe de a lupta împotriva aces-
tei boli. Va exista o coordonare in-
ternaþionalã cu puterile majore ºi
organizaþiile internaþionale... în ceea
ce priveºte operaþiunile din Siria ºi
Irak. Nu putem desfãºura aceste
operaþiuni fãrã coordonare cu (in-
stituþiile) legitime ºi comunitatea
internaþionalã”, a declarat bin Sal-
man. Întrebat dacã noua alianþã va
lupta doar împotriva grupãrii Stat
Islamic, prinþul a precizat cã nu
doar aceasta, ci “toate organizaþii-
le teroriste care apar” vor fi viza-
te. Arabia Sauditã ºi vecinii sãi din
Golf sunt implicaþi de nouã luni
într-un conflict cu rebelii susþinuþi
de Iran în Yemen, lansând sute de
raiduri aeriene. Dupã o serie de
atacuri vizând obiective occiden-
tale, revendicate de gruparea SI în
ultimele luni, SUA au insistat cã
aceastã forþã de luptã ar trebui uti-
lizatã mai bine împotriva grupãrii
jihadiste. SI a jurat cã va înlãtura
de la putere monarhiile din Golf ºi
a comis o serie de atacuri asupra
unor moschei ºiite ºi forþelor de
securitate din Kuwait ºi Arabia
Sauditã. O coaliþie condusã de Sta-
tele Unite efectueazã de peste un

an raiduri aeriene în Siria ºi Irak,
vizând poziþii ale reþelei teroriste
Stat Islamic. Din coaliþie fac parte
þãri precum Australia, Canada,
Marea Britanie, Franþa, Bahrain,
Iordania, Maroc, Qatar, Arabia
Sauditã ºi Turcia. La începutul lu-
nii decembrie, SUA au anunþat cã
au folosit în lupta contra Statului
Islamic peste 20.000 de bombe ºi
rachete, ceea ce a dus la epuizarea
stocurilor de muniþii. Forþele Aeri-
ene Americane au cerut mai multe
fonduri, susþinând cã situaþia este
“criticã” dacã trebuie sã fie pregã-
tite pentru o campanie de duratã.
Rusia a lansat la sfârºitul lunii sep-
tembrie raiduri aeriene în Siria,
pentru susþinerea regimului Bashar

al-Assad. Statele Unite ºi NATO au
acuzat Rusia cã atacã poziþii ale
insurgenþilor susþinuti de Occident.
Moscova susþine cã vizeazã exclu-
siv poziþii ale reþelei teroriste Stat
Islamic, care ocupã regiuni din
Irak, Siria, Libia ºi Egipt, unde a
proclamat un “califat islamic”. Si-
ria se confruntã, începând din
martie 2011, cu revolte reprimate
violent ºi cu un conflict militar în-
tre serviciile de securitate subor-
donate regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri teroris-
te, inclusiv organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Si-
ria/Stat Islamic în Irak ºi Levant).
Bilanþul conflictului depãºeste
250.000 de morþi.
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Multiculturalismul rãmâne o
“iluzie”, conducând la apariþia unor
“societãþi paralele”, cu oameni alie-
naþi social, a declarat cancelarul
Germaniei, Angela Merkel, pledând
pentru integrarea totalã a extraco-
munitarilor prin asimilarea limbii ºi
valorilor germane. “Refugiaþii care
vin în Germania în cãutare de pro-
tecþie trebuie sã asume legile ºi tra-
diþiile germane, trebuie sã înveþe
limba. Multiculturalismul generea-
zã societãþi paralele, astfel cã rã-
mâne o iluzie”, a declarat Angela
Merkel la o reuniune a formaþiunii
Uniunea Creºtin-Democratã. În
opinia cancelarului german, imi-
granþii trebuie sã se integreze de-
plin în sociatatea germanã, suge-
rând cã multiculturalismul riscã sã
genereze izolare socialã, suburbii

precum cele de la periferia Parisu-
lui, cu indivizi alienaþi ºi unde rate-
le infracþionalitãþii sunt foarte ridi-
cate. Ideea nu este nouã pentru
Angela Merkel. În 2010, cancela-
rul Germaniei afirma: “Sigur cã
tendinþa a fost sã spunem: adop-
tãm conceptul multiculturalismu-
lui ºi coexistãm fericiþi. Dar acest
concept a fost un eºec, a eºuat în
totalitate”. Pe fondul criticilor,
Merkel a promis cã Germania va
diminua semnificativ numãrul imi-
granþilor extracomunitari primiþi,
exprimând convingerea cã Uniu-
nea Europeanã va trece acest “test
istoric”. “Vrem ºi vom reduce
considerabil numãrul refugiaþilor,
pentru cã este în interesul tutu-
ror”, a afirmat Angela Merkel în
discursul rostit în faþa membrilor

formaþiunii Uniunea Creºtin-De-
mocratã (CDU). “Vom putea ges-
tiona actualul aflux de imigranþi
extracomunitari, este parte a iden-
titãþii noastre sã facem lucruri mã-
reþe”, a subliniat Angela Merkel.
“Actuala crizã a imigraþiei este un
test pentru statele Uniunii Euro-
pene. ªtiu cã rotiþele Uniunii Eu-

ropene se pun în miºcare cu greu,
dar vor funcþiona. La final, Euro-
pa a trecut toate testele de pânã
acum”, a subliniat Merkel. Apro-
ximativ un milion de extracomu-
nitari au venit în Germania în
2015, pe fondul politicilor flexi-
bile ale Guvernului condus de
Angela Merkel.
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zat FBI. El le-a spus agenþilor
poliþiei federale americane cã nu
intenþiona sã comitã un atac, ci
doar voia ca membrii grupãrii te-
roriste sã-i trimitã bani. FBI a pre-
cizat cã Elshinawy a utilizat tele-
foane mobile de unicã folosinþã ºi
mai multe conturi de email ºi pe
reþelele de socializare pentru a
comunica cu membrii grupãrii Stat
Islamic. El a primit banii printr-
un cont de PayPal ºi printr-un
transfer realizat prin intermediul

Western Union, a adãugat FBI.
Aceste tranzacþii financiare din
strãinãtate au atras atenþia autori-
tãþilor în iunie. “Elshinawy a de-
clarat cã a primit instrucþiuni sã
foloseascã sumele de bani pe care
le-a primit de la agentul neidenti-
ficat al SI în scopuri operative,
prin care Elshinawy a înþeles sã
provoace pagube sau sã comitã
un atac terorist în Statele Unite”,
potrivit unui document al FBI. În
ultimul an, peste 70 de persoane

din Statele Unite au fost inculpate
pentru cooperare cu militanþi ai
grupãrii Stat Islamic. Autoritãþile
americane sunt în alertã dupã ce
un cuplu din California, care ju-
rase credinþã SI, a comis cel mai
grav atac terorist dupã atentatele
de la 11 septembrie 2001 în SUA.
Syed Rizwan Farook ºi soþia sa
Tashfeen Malik au împuºcat mor-
tal 14 persoane, la 2 decembrie,
în timpul unei petreceri de servi-
ciu la San Bernardino.
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DIRECÞIA Sanitarã Veteri-

narã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj organizeazã în
data de 12.01.2016, ora 10.00
(susþinerea probei scrise) ºi
15.01.2016, ora 10.00 (susþine-
rea interviului), concurs pen-
tru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, pe pe-
rioadã determinatã (pânã la
data de 31.12.2016): Ordinul
Preºedintelui ANSVSA nr.64/
2007: -medic veterinar, grad
profesional I- 3 posturi. Poate
participa la concurs orice per-
soanã care îndeplineºte con-
diþiile prevãzute de art.3 lit. a)-
g) din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar va-
cant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de
promovare în grad sau trepte
profesionale imediat superi-
oare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotãrârea Guver-
nului nr.286/2011. Termenul li-
mitã pentru depunerea dosa-
relor: 30.12.2015, ora 16.30.
Dosarele se vor depune la se-
cretariatul Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor Dolj, Str.Fântâ-
na Popova, nr.30. Condiþii spe-
cifice pentru ocuparea postu-
rilor de medic veterinar, gra-
dul profesional I: -studii uni-
versitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii

superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã, în dome-
niul medicinã veterinarã, spe-
cializarea medicinã veterinarã;
-vechime în specialitatea stu-
diilor absolvite 7 ani. Informa-
þii suplimentare se pot obþine
la Compartiment Juridic ºi
Resurse Umane din cadrul Di-
recþiei Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj, Str.Fântâna Popova,
nr.30, Str.Fîntîna Popova,
Nr.30 sau la numãrul de tele-
fon: 0251/428.791 int.115.

Primãria Pleºoi organizea-
zã concurs, la sediul instituþiei
pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale de guard,  în cadrul
compartimentului  deservire.
Condiþii specifice pentru în-
scrierea ºi participarea la con-
curs: - Studii generale –scoalã
profesionalã, - sã nu aibã ante-
cedente penale pentru infracþi-
uni sãvârºite cu intenþie; - sã
fie atestat profesional, potrivit
prevederilor prezentei Legii
333/2003(Certificat de compe-
tenþe profesionale - livret mili-
tar. Concursul va avea loc în
data de 11.01.2016 ora 10.00 –
proba scrisã ºi pe data de
12.01.2016, ora 13.00 – proba
de interviu. Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune
pânã la data de 31.12.2015, ora
16.00 la sediul Primãriei Pleºoi.
Relaþii suplimentare la telefon/
fax: 0251/454246. Persoana de
contact secretar, Ciucea Ion.

SC FARSCO SERVICE SRL,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul ,,AMPLASARE STAÞIE DISTRI-
BUÞIE GAZ LICHEFIAT-GPL” pro-
pus a fi amplasat în Craiova , jud
Dolj, str Calea Severinului, nr 71.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate în sediu
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr.1 ºi la sediul din Craiova, jud.
Dolj, str. Calea Bucureºti, nr.137 A,
N8, sc.2, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, CRAIOVA, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, Fax 0251/419035,
email office@apmdj.anpm.ro.

S.C. Eurogenetic S.R.L. anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“AMPLASARE INSTALAÞIE SKID
G.P.L., COPERTINÃ, CABINÃ
OPERATOR TOTEM CU CARAC-
TER PROVIZORIU- DURATA AM-
PLASÃRII 10 ANI” propus a fi am-
plasat în Municipiul Craiova, str.
Tufanele, nr. 35. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C. Euro-
genetic S.R.L., Str. Calea Bucu-
reºti, Nr. 135, Loc. Pieleºti, Jud.
Dolj, în zilele de luni pânã joi, între
orele 08.00-16.30 ºi vineri între ore-
le 08.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefion:
0251/446.535; 0760/
071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. 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
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0722/ 963.871
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit 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. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu depen-
dinþe, vie - 3000 m,
fântânã, porþi de fier la
asfalt central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, 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. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
superîntreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tel.
0747.963.794.
 Vând mixer cofetãrie
(PLANETARIA) 3 func-
þii marcã Germanã. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/803.490 dupã
ora 15.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 16 decembrie 2015

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

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

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.

Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei / Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  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 vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez una camerã
la bloc la 2 fete sala-
riate cu posibilitãþi de
platã a utilitãþilor -zona
Materna. Telefon:
0726/497.404.
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral (Uni-
versitate), 100 mp
pentru birouri sau lo-
cuit. Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/
962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cã-
sãtorie – prietenie
doamnã 55-62 ani,
nefumãtoare, singurã,
modestã, plãcutã. Te-
lefon: 0351/181.202.

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

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator Nr. 548213/
30.10.2012. pentru fir-
ma S.C. FARMA –
PANACEA SRL. Se
declarã nul.
ALIS BABA SRL decla-
rã pierdut certificat con-
statator emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Doina Glãvan anun-
þã cu durere decesul
veriºoarei TEODO-
RESCU VIOLETA
MIHAELA (Nana).
Dumnezeu s-o odih-
neascã!
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HANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIAL – SFERTURI DE FINALÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
15:30 – FOTBAL Italia – Cupa: Roma

– Spezia / 20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-
mâniei: CSMS Iaºi – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
14:00, 17:30 – TENIS – Internatio-

nal Premier Tennis League, la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite / 20:30 – POLO –
LEN EuroCup: CSM Digi Oradea – Mor-
nar Brodospas Split / 21:45 – FOTBAL
Italia – Cupa: Juventus – Torino.

DIGI SPORT 3
17:30, 20:00 – FOTBAL Italia – Cupa:

Sã ne valorificãm deceniul de superioritate!Sã ne valorificãm deceniul de superioritate!Sã ne valorificãm deceniul de superioritate!Sã ne valorificãm deceniul de superioritate!Sã ne valorificãm deceniul de superioritate!
Parcursul celor douã pânã la acest meci

DANEMARCA – a încheiat pe locul 3
în Grupa A, înregistrând rezultatele: 30-
21 cu Japonia, 32-20 cu Tunisia, 29-20
cu Serbia, 22-29 cu Ungaria, 21-23 cu
Muntenegru.

În optimi: 26-19 cu Suedia.
Top 3 golgheteri: Stine Jorgensen (FC

Midtjylland) – 28, Anne Hansen (Copenha-
ga) – 23, Mette Gravholt (Nykobing) – 18.

ROMÂNIA – a încheiat pe locul 4 în
Grupa D, înregistrând rezultatele: 47-14
cu Puerto Rico, 36-20 cu Kazahstan, 18-
26 cu Spania, 22-26 cu Norvegia, 27-30
cu Rusia.

În optimi: 25-22 cu Brazilia (deþinãtoa-
rea trofeului).

Top 3 golgheteri: Cristina Neagu (Bu-
ducnost) – 30, Eliza Buceschi (Thuringer) –
21, Adriana Nechita (HCM Baia Mare) – 19.

Danemarca – România, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1
Învingãtoare, duminicã, în faþa Braziliei,

respectiv Suediei, România ºi Danemarca
se vor înfrunta desearã, la Herning, în ulti-
mul sfert de finalã al Campionatului Mon-
dial de handbal feminin. Cele douã repre-
zentative sunt vechi adversare, rivalitatea
începând pe undeva pe la începutul anilor
‘90.

Pânã în 2005, România s-a apropiat greu
de Danemarca în handbalul feminin. Repre-
zentativa nordicã a deþinut supremaþia în-
tre anii 1994 ºi 2004, reuºind sã cucereas-
cã nu mai puþin de trei titluri olimpice, tot
atâtea mondiale ºi unul european! Pe 15 de-
cembrie 2005, la St. Petersburg, România
a obþinut însã primul succes major în faþa
Danemarcei (33-29 în ultimul meci din gru-
pa principalã de la Campionatul Mondial),
acel meci fiind ºi un moment de cotiturã în
istoria directã a celor douã selecþionate. La
respectiva întrecere, “tricolorele”, cu Brã-
deanu, Ardean ºi Ungureanu aflate ºi atunci
ºi acum în lotul naþional, au câºtigat locul 1
în grupa respectivã ºi au evitat Rusia în
semifinale, care era invincibilã.

Tot la acel Mondial, România avea sã cu-
cereascã medalia de argint, în timp ce Da-
nemarca pierdea în semifinale cu Rusia, dar
ºi în finala micã, într-o partidã cu Ungaria.

De atunci încoace ºi pânã azi, România ºi
Danemarca s-au mai întâlnit în patru partide
oficiale, însã cea mai importantã a fost câº-
tigatã tot de tricolore. La Campionatul Eu-
ropean din 2010, desfãºurat tot în Danemar-
ca, gazdele câºtigau cu 25-22 în grupã, dar
la câteva zile distanþã se reîntâlneau cu Ro-
mânia în finala micã, la Herning, aceeaºi salã
care va gãzdui ºi partida de desearã.

Cu Talida Tolnai magnificã în poartã ºi
cu Aurelia Brãdeanu ºi Adina Meiroºu un
“un munte” greu de trecut în zona centralã
a apãrãrii, prima reprezentativã obþinea una
din cele mai frumoase victorii din istoria

handbalului românesc: 16-15.
România ºi Danemarca s-au întâlnit ºi la

Campionatul European din 2008. Tricolore
s-au impus atunci, în grupã, cu 27-25.

Ultima confruntare directã a avut loc în
2014, la Debrecen, la Campionatul Euro-
pean. A fost o altã partidã controlatã aproa-
pe în totalitate de România, care a condus
ºi la 5 goluri, dar care s-a terminat la egali-
tate, 29-29. Danemarca a evitat înfrânge-
rea cu 2 secunde înainte de final! Acel gol
avea sã coste mai târziu România un joc
mãcar pentru locurile 5-6 la Campionatul
European. România – Danemarca a fost un
meci de tristã amintirã pentru Adriana Ne-
chita, care s-a accidentat destul de grav,
motiv pentru care nu a mai putut continua
în respectiva întrecere finalã.
Ryde: “Neagu ºtie despre handbal mai
mult decât aproape toþi antrenorii”

Într-un interviu publicat, ieri de ekstra-

bladet.dk, selecþionerul suedez al Româ-
niei, Tomas Ryde, a dezvãluit cã factorul
psihologic va fi decisiv în Boxen Arena, o
salã în care vor fi 12.000 de suporteri da-
nezi. A analizat apoi adversarul: “Nu-l cu-
nosc prea bine pe Klavs Bruun Jorgensen
(n.r. selecþionerul danez), dar din ceea ce
am putut vedea la meciurile de la acest
turneu, e foarte bun în condiþii favorabile
lui, dar nu la fel de bun în condiþii de ad-
versitate. Dar asta e de ajuns pentru mulþi
antrenori. Jucãtoarele daneze nu se gân-
desc sã-ºi dezamãgeascã numeroºii fani,
dar pe de altã parte asta ar putea fi o pre-
siune suplimentarã.”

În vârstã de 55 de ani, Ryde, care în
2006 a cucerit Champions League cu Vi-
borg, a vorbit la superlativ despre vedeta
echipei României, Cristina Neagu: “ªtie
mai multe despre handbal decât aproape
toþi antrenorii. Pe teren, ea conduce atât
echipa ei, cât ºi echipa adversã. E foarte

concentratã. Ea este cea mai bunã jucã-
toare de handbal din lume.”

Cristina Neagu s-a antrenat ieri de dimi-
neaþã în sala din Herning, dar abia dupã ce
a petrecut mai mult timp pe marginea tere-
nului, unde a primit îngrijiri medicale. Nu e
însã nimic grav ºi Ryde a anunþat cã ea va
fi pe teren la partida de desearã. “Am pro-
bleme cu gleznele, cu genunchii ºi cu ume-
rii ºi nu m-am antrenat cât de mult mi-aº fi
dorit. Am multe probleme fizice ªi n-am
fost 100% aici în Danemarca. Dar sunt în-
crezãtoare pentru meciul de mâine (n.r. azi).
Îmi place cã vor fi 12.000 de spectatori.”,
a spus Cristina, dupã antrenament.

Revenind la adversarã, Ryde a mai de-
clarat:  “A avut câteva meciuri foarte dife-
rite. Au fost câteva cu multe erori tehni-
ce. Dar împotriva Suediei a jucat frumos.
Danemarca e o echipã bunã, cu o structu-
rã bunã.”

Optimi de finalã: Polonia lui Kim Rasmussen, o nouã loviturã. Ungaria, ca România în 2013
Fãrã îndoialã, marea suprizã a optimi-

lor de finalã ºi poate a turneului final este
Polonia, aceeºi echipã care a impresionat
ºi la ediþia precedentã, când a ajuns pânã
pe locul 4. În 2013 a suferit România, iar
acum a venit rândul Ungariei sã plece mult
mai devreme acasã.

Echipa condusã de pe margine de an-
trenorul lui CSM Bucureºti, Kim Rasmus-
sen, a reuºit sã îngenuncheze ºi la pro-
priu ºi la figurat o echipã a Ungariei, care
le-a pierdut pe parcursul partidei pe To-
mori ºi Gorbicz, accidentate destul de

Rezultatele complete din optimi
Duminicã: Brazilia – România 22-25,

Germania – Norvegia 22-28, Danemarca
– Suedia 26-19, Olanda – Serbia 36-20.

Luni: Spania – Franþa 21-22, Polonia
– Ungaria 24-23, Rusia – Coreea de Sud
30-25, Muntenegru – Angola 38-28.

PROGRAM SFERTURI
Astãzi:
Olanda – Franþa 18:45

Norvegia – Muntenegru 21:30
Polonia – Rusia 19:00

Danemarca – România 21:45

*De remarcat:
Toate cele 8 naþionale calificate în sfer-

turi sunt din Europa. Top 8 mondial nu-
mai cu naþiuni din Europa nu s-a mai con-
semnat de 14 ani. Au plecat acasã doar 5
naþionale de pe Bãtrânul Continent: Sue-
dia, Germania, Ungaria, Serbia ºi Spania.

România s-a calificat în sferturi, dar
acest lucru nu este suficient pentru o ca-
lificare la turneele preolimpice. Pentru a
nu sta la mâna rezultatelor, tricolorele tre-
buie sã se claseze cel puþin pe locul 7.
Poziþia a 8-a asigurã accederea la turneele
preolimpice doar dacã Norvegia nu câºti-
gã titlul mondial.

Fiorentina – Carpi, Napoli – Verona /
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii:
Paris SG – St. Etienne.

DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: BCM-U Piteºti – CS Phoenix Galaþi
/ 20:00 – BASCHET (M) – Buducnost –
Steaua / 22:00 – FOTBAL Spania – Cupa:
Sociedad – Las Palmas.

DOLCE SPORT 1
19:00 , 21:45 – HANDBAL (M) –

Campionatul Mondial, în Danemarca:
Polonia – Rusia, Danemarca – România.

DOLCE SPORT 2
18:45 – HANDBAL (M) – Campiona-

tul Mondial, în Danemarca: Olanda –
Franþa / 20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei: CSMS Iaºi – CFR Cluj.
DOLCE SPORT 3
21:30 – FOTBAL Germania – Cupa:

Augsburg – Dortmund.
DOLCE SPORT 4
21:30 – HANDBAL (M) – Campiona-

tul Mondial, în Danemarca: Norvegia –
Muntenegru.

EUROSPORT 2
19:00, 20:45 – BASCHET (M) – Eu-

rocupa: Lietuvos Rytas Vilnius – PAOK
Salonic, Alba Berlin – Brindisi.

TVR 2
12:30  – FOTBAL – Campionatul

Mondial al cluburilor, în Japonia, semi-
finala 1: Sanfrecce Hiroshima – River
Plate.

serios. Polonia a început tare ºi s-a des-
prins la 11-5, însã pânã la pauzã Ungaria
a avut o revenire incredibilã, cu 8 goluri
consecutive. Kudlacz & Co nu s-au pier-
dut cu firea ºi au reuºit sã stea în coasta
adversarei pânã spre minutul 50, când au
preluat definitiv iniþiativa. Deºi a avut
ocazia de a închide mult mai devreme par-
tida, Polonia nu a reuºit sã dea lovitura
de graþie. Ungaria a fost însã incapabilã
sã mai egaleze în ultimele minute. Mai
mult, rezultatul final, 24-23, a fost stabi-
lit încã din minutul 54!

Tot la un gol s-a încheiat ºi partida din-
tre Franþa ºi Spania (22-21), cu diferenþa
cã finalul acestui meci a fost dramatic. Ibe-
ricele a condus aproape tot meciul, chiar
ºi la 4 goluri diferenþã, dar la sfârºitul ce-
lor 60 de minute au fost nevoite sã se re-
cunoascã învinse. Franþa a dat lovitura de
graþie în ultima secundã a jocului, când
Lacrabere a reuºit sã transforme cu sigu-
ranþã un 7 metri scos de Allison Pineau.

În ultimele douã meciuri ale zilei de luni,
Rusia ºi Muntenegru s-au calificat la pas
cu Coreea de Sud, respectiv Angola.
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1. Astra 22 13 6 3 37-25 45
2. Viitorul 22 11 7 4 42-22 40
3. Dinamo 22 11 7 4 29-22 40
4. Pandurii 22 11 6 5 29-23 39
5. Steaua 22 10 7 5 28-20 37
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 22 7 8 7 26-22 23
10. Botoºani 22 5 8 9 25-31 23
11. ACS Poli 22 4 9 9 20-29 21
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.
FC Botoºani – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Ngadeu 30, Fulop 45 / Cristian Lopez 80.
Viitorul – Steaua 0-1
A marcat: Hamroun 3.

Bãlgrãdean – Golurile au fost
marcate din posturã de unu la unu
cu portarul, Bãlgrãdean nu a avut
nicio vinã, deºi la penalty a fost pe
mingea trimisã de Pancu.

S. Achim – Prea defensiv, ajun-
ge rar în postura de a centra, rudi-
mentar, Briceag i-a dominat pe el
ºi pe Ivan în acea bandã.

Iliev – A întors foarte bine min-
gea în careu la golul lui Bancu. A
greºit cã nu l-a oprit sub orice for-
mã pe Kone la contraatactul din
care Voluntariul a obþinut penalty.

Kay – O prestaþie decentã, nu
l-a faultat pe Pancu.

Vãtãjelu – E inexplicabil de ce nu
este desemnat sã centreze la cornere
sau alte faze fixe, mãcar cele care se
pliazã pe stângul sãu. A executat mo-
dest lovitura liberã din prima reprizã,
înaintea cãreia s-a repetat momentul
penibil din partida cu ACS Poli, de
aceastã datã Zlatinski avându-l pe
Vãtãjelu drept „inamic”. Vãtãjelu a
avut cea mai mare ocazie a Craiovei,
ºutând în barã în ultimele minute. Mai
ºutase o datã pe colþul scurt, dar porta-
rul advers a fost pe minge.

Ivan – Meci slab al tânãrului
atacant, care dupã convocarea la
naþionalã n-a mai avut aceleaºi pre-
staþii foarte bune. A avut o mare
ºansã de gol în prima reprizã, dar
a înãlþat mingea în peluzã.

Zlatinski – Foarte slab ºi la re-
cuperare ºi la posesie. A încercat
câteva ºuturi în prima reprizã, fãrã
a crea pericol. A mai încasat ºi un
galben care-l suspendã pentru
meciul de la Iaºi.

Mateiu – A alergat ca de obi-
cei, a scos mingi din defensivã, dar
nu a ºutat decât o datã de la dis-
tanþã, deºi terenul se plia pentru
astfel de execuþii.

Bancu – ªutul din care a redus
din handicap în prelungiri nu era
pe poartã, dar a fost deviat per-
fect de Rãdoi. N-a prins o zi bunã.
Trebuia sã punã mai hotãrât picio-
rul în contrã, chiar sã faulteze, la
faza de contraatac din care s-a
deschis scorul. Novac nu trebuia
sã iasã cu mingea din jumãtatea sa.

Herghelegiu – Doar un ºut prins
de portarul advers în debutul meciului,
atât se poate consemna în dreptul sãu.

Curelea – A intrat foarte bine
în joc, ºi-a dominat adversarii în
jocul aerian ºi a deviat câteva mingi
din careu au apãrut ocaziile, una
idealã, pentru Mãzãrache.

Mãzãrache - A avut o mare
ocazie de gol pe final, dar nu a ni-
merit poarta. A aruncat bine min-
gea în careu la faza golului din pre-
lungiri.

Nuno Rocha – S-a zbãtut per-
manent, a ieºit la primire în faþa
apãrãrii adverse, a pãstrat câteva
mingi reuºind sã-ºi scoatã coechi-
pierii din defensivã, dar nu a apã-
rut la finalizare, nu a avut nicio
ocazie de gol, cu excepþia unui ºut
de la distanþã, pe final, prins în doi
timpi de portarul advers.
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