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F
raþii Bacriz ºi Conducerea Complexu-
lui Comercial Oltenia Sucpi  ureazã
tuturor salariaþilor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã par-
te de un Crãciun Fericit, multe reali-

zãri, împliniri ºi sãnãtate! Fie ca toate visele pe
care le fauriþi în aceste zile magice de Sãrbãtoare
sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru reali-
zarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în case
fericire ºi belºug!Sã vã colinde norocul, iar visele
sã devinã realitate!
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Clinica de Neuro-
psihiatrie Infantilã
a Spitalului nr. 4 din
Craiova a fost inau-
guratã, ieri, de
primarul Lia Olguþa
Vasilescu. Toate
saloanele aratã
acum ca o grãdini-
þã, nu lipsesc nici
jucãriile pe care
pacienþii le pot gãsi
la camera de joacã
a spitalului. Lucrã-
rile de modernizare
ºi dotare cu mobi-
lier ºi aparaturã
medicalã s-au ridi-
cat la suma de
300.000 de lei, bani
care au fost alocaþi
în totalitate de la
bugetul local. 33333 SO
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Piedone, chemat la DNA
pentru a i se aduce la
cunoºtinþã extinderea
urmãririi penale pentru noi
fapte de abuz în servici

Fostul primar al sectorului 4,
Cristian Popescu-Piedone, s-a pre-
zentat, ieri, la DNA, unde a fost
chemat pentru a i se aduce la cu-
noºtinþã extinderea urmãririi pena-
le pe numele sãu pentru noi fapte
de abuz în serviciu, au declarat
pentru MEDIAFAX surse judicia-
re. Potrivit surselor citate, Piedo-
ne, cercetat în stare de libertate în
dosarul în care este acuzat de abuz
în servicu privind autorizarea clu-
bului Colectiv, a fost chemat la
DNA pentru a fi informat asupra
extinderii urmãririi penale. Procu-
rorii DNA îl acuzã pe Piedone de
alte fapte de abuz în servicu, dupã
ce au analizat documentele ridica-
te de la Primãria Sectorului 4. Noile
fapte nu ar fi în legãturã cu cele
care ar fi dus la producerea trage-
diei din Colectiv, potrivit surselor
citate. Procurorii anticorupþie au
deschis un dosar de abuz în servi-
ciu dupã incendiul din 30 octom-
brie din clubul Colectiv, în care ºi-
au pierdut viaþa 62 de persoane. În
acest dosar, procurorii DNA i-au
pus sub urmãrire pe fostul primar
al sectorului 4 Cristian Popescu -
Piedone ºi pe Aurelia Iofciu ºi Lu-
miniþa Larisa Ganea, angajate ale
primãriei, pentru emiterea autori-
zaþiei pentru local fãrã avizul In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) privind securitatea la
incendiu. Potrivit anchetatorilor,
Cristian Popescu Piedone a încãl-
cat dispoziþiile legale privind apã-
rarea împotriva incendiilor atunci
când a emis acordul de funcþiona-
re ºi autorizaþia de funcþionare, în
14 ianuarie 2015, necesare desfã-
ºurãrii activitãþii de cãtre SC Co-
lectiv Club SRL, iar cele douã an-
gajate l-au sprijinit în emiterea ce-
lor douã documente.

Deputaþii ºi senatorii au adop-
tat, ieri, în plenul reunit al celor
douã Camere ale Parlamentului,
bugetul de stat pe 2016 cu 309
voturi “pentru” ºi 13 “împotrivã”,
precum ºi bugetul asigurãrilor so-
ciale pentru 2016 cu 290 voturi
“pentru”, 15 “împotrivã” ºi 3 abþi-
neri. Premierul Dacian Cioloº a
declarat, luni, la debutul dezbate-
rilor din plenul reunit al Parlamen-
tului, cã guvernul a decis sã res-
pecte, la elaborarea bugetului de
stat pe 2016, cadrul legal adoptat
de Legislativ, deºi impactul majo-
rãrii salariilor ºi al relaxãrii fiscale
este de 20 miliarde de lei. “Acest
guvern a decis sã respecte cadrul
legal adoptat de Parlament în anul
2015 ºi a inclus prevederi impor-
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tante de relaxarea fiscalã ºi creº-
terea salarialã a personalului buge-
tar. Acestea au fost luate ca atare
din perspectiva impactului asupra
construcþiei bugetare pentru anul
2016 ºi, aºa cum am spus, Gu-
vernul le-a asumat în cunoºtinþã de
cauzã. Prevederile menþionate mai
sus nu sunt decloc de neglijat ºi
asta e important sã subliniem,
acestea totalizând un impact bu-
getar de circa 20 de miliarde de
lei, þinân cont de faptul cã venitu-
rile scad cu ceva mai bine de 10
miliarde de lei, în timp ce cheltuie-
lile cresc cu mai mult de 9 miliar-
de de lei”, a declarat premierul
Dacian Cioloº, adãugând cã aces-
tea “nu se pot compensa” cu creº-
terea economicã, care este esitma-

tã la 4% din PIB pentru 2016 ºi
care acoperã circa 9 miliarde lei.
Potrivit prim-ministrului, soluþia a
fost “dificil de agreat într-un in-
terval extrem de scurt”, dar a fost
posibilã prin mãrirea deficitului bu-
getar la 2,95% ca derogare tem-

porarã de la obiectivul asumat ºi
prin relocarea unor sume de la or-
donatorii de credite. Premierul a
mai spus cã educaþia, sãnãtatea,
transporturile ºi investiþiile repre-
zintã prioritãþi de care a þinut cont
la elaborarea proiectului.

„Am þinut sã fiu în faþa dumnea-
voastrã la un an de la preluarea
mandatului nu pentru a face un bi-
lanþ sec, ci ca gest de normalitate
democraticã. Am vorbit atunci de-
spre direcþiile majore pentru Româ-
nia, despre schimbãrile de princi-
piu pe care le asum în modul de a
face politicã, în relaþia cu instituþii-
le, cu cetãþenii. Convingerea mea
profundã este cã marile proiecte ale
unei naþiuni se pot realiza doar dacã
se sprijinã pe norme de politicã asu-
mate. Acest fundament avea nevo-
ie de reconstrucþie. Am dorit ca
2015 sã fie anul recâºtigãrii norma-
litãþii în interior ºi în exterior. În plan
intern, prima mea promisiune a fost
un altfel de a face politica, fãrã
scandal, cu respect ºi seriozitate.
Am considerat cã acest lucru înce-
pe ºi cu presedintele, al cãrui rol e
sã fie generator nu de tensiune, ci
de echilibru....”, a spus preºedinte-
le Iohannis.
Despre realizãrile pe plan intern
în anul 2015

ªeful statului a spus cã anul
2015 a demonstrat cã se poate
obþine un acord larg pe subiecte
publice ºi cã un asemenea acord
nu rãmâne doar pe hartie. Prima

Preºedintele Klaus Iohannis a
spus, în discursul susþinut, la un
an de mandat, în plenul reunit al
celor douã Camere, cã ºi-a dorit
ca 2015 sa fie anul recâºtigãrii
normalitãþii, arãtând cã în doar
un an a devenit un lucru firesc sã
existe consultãri preºedinte-
partide- societate civilã. De
asemenea, Iohannis a declarat cã
reconstrucþia încrederii în clasa
politicã este marea mizã a anului
2016, fiind nevoie de o schimba-
re profundã, în condiþiile în care
între politic ºi societate nu e voie
sã existe o prãpastie.

acþiune a fost acordul pentru creº-
terea bugetului pentru apãrare la
2% din PIB pânã în 2017. Bugetul
pe anul 2016 prevede o primã eta-
pã de creºtere, astfel încât în 2017
acordul sã fie respectat. Tot de o
largã majoritate s-a bucurat ºi stra-
tegia naþionalã de apãrãre, care e
azi un document fundamental ce
defineºte obiectivele majore ale þãrii
noastre. „Pentru prima datã am
inclus aici aspecte ce þin de edu-
caþie ºi sãnãtate, de pãstrarea iden-
titãþii naþionale sau de protejare a
patrimoniului. România puternicã
e mai mult decât un deziderat, e
un proiect naþional pe care îl con-
struim deja. Restabilirea normali-
tãþii in politica interna a insemnat
ºi un alt tip de raportare la Consti-
tutie ºi la legi. Mã bucur sã constat
cã în cazuri importante, pentru cel
al Codului Fiscal, a existat dispo-
nibilitatea de a se apleca cu atenþie
asupra textului legii. Pe de altã par-
te, douã lucruri fundamentale încã
lipsesc: dezbaterea ºi rigoarea...”

Despre realizãrile pe plan
extern în anul 2015

Iohannis a vorbit ºi despre resta-
bilirea prestigiului României pe plan
exterior precum ºi despre întãrirea
parteneriatelor noastre strategice.
2015 fiind un an în care nu doar
am confirmat, ci am adâncit ºi
transpus in acþiuni concrete optiu-
nile majore ale politicii externe. „Vi-
zitele externe, precum ºi primirea
în Romania a numeroºi sefi de stat
ºi de guvern, au avut menirea de a
da þãrii o voce mai puternicã, de a
întãri relatiile cu aliaþii, de a ne apro-
pia de state din regiune. Am avut
câteva obiecte clare: consolidarea
ºi extinderea parteneriatului cu
SUA, întãrârea parteneriatelor stra-
tegice cu statele membre ale Uniu-
nii Europene, þãri precum Franþa,
Polonia, Germania, Spania, Marea
Britanie ºi Turcia, consolidarea ra-
porturilor cu þãri din vecinãtate,
precum Ungaria, Serbia sau Bulga-
ria. România este o þarã respectatã

în UE ºi in NATO, care e gata sã-ºi
asume responsabilitãþi. Am gazduit
reuniunea statelor din Europa cen-
trala ºi de Est...”
Iohannis: Cea mai tragicã
lecþie a anului 2015 se numeºte
Colectiv

Klaus Iohannis a spus cã cea
mai tragicã lecþie a anului 2015 este
evenimentul de la Colectiv, iar
marea mizã în 2016 va fi recon-
strucþia încrederii în clasa poli-
ticã. „Evenimentul care a îndure-
rat o naþiune întreagã a scos la ivea-
lã problemele a multor sisteme,
unele perpetuate de ani de zile.
„Sunt lucruri pe care nu avem
dreptul moral sã le dãm uitãrii ºi
concluzii care trebuie sã ne deter-
mine sã acþionãm ºi sã fim respon-
sabili. Cea mai durã concluzie este
aceea cã pur ºi simplu corupþia
ucide cã se pot pierde vieþi nevi-
novate dacã nu respectãm legi ºi
reguli ºi dacã noi ca societate în-
chidem ochii la încãlcarea lor”.
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În cele opt saloane ale Clinicii de
Neuropsihiatrie de pe strada „Renaº-
terii” sunt internaþi copii cu proble-
me neurologice, iar clãdirea nu mai
fusese reabilitatã niciodatã. Dr. Mi-
rela Luiza Popa, managerul Spitalu-
lui de Neuropsihiatrie, de care depin-
de aceastã secþie, a recunoscut cã
fãrã sprijinul financiar al Primãriei
Craiova – care s-a ridicat la suma de
30 milioane de lei – nu s-ar fi putut
face nici un fel de amenajare acolo,-
deoarece banii alocaþi de Casa de

Asigurãri de Sãnãtate sunt suficienþi
doar pentru plata salariilor medicilor.
„Susþinerea financiarã din partea pri-
mãriei a fãcut posibilã funcþionarea,
în condiþii optime, a spitalului nostru
ºi creºterea calitãþii ºi complexitãþii
serviciilor medicale oferite. Fonduri-
le alocate au fost folosite pentru pla-
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Clinica de Neuropsihiatrie Infantilã a Spitalului nr. 4 din Craiova a fost inaugura-
tã, ieri, de primarul Lia Olguþa Vasilescu. Toate saloanele aratã acum ca o grãdiniþã,
nu lipsesc nici jucãriile pe care pacienþii le pot gãsi la camera de joacã a spitalului.
Lucrãrile de modernizare ºi dotare cu mobilier ºi aparaturã medicalã s-au ridicat
la suma de 300.000 de lei, bani care au fost alocaþi în totalitate de la bugetul local.

Dezvãluirea a fost fãcutã chiar de
primarul Craiovei. În timp ce inaugu-
ra, ieri, o altã secþie medicalã renova-
tã cu bani de bugetul local, Lia Olgu-
þa Vasilescu a spus cã dotãrile oferi-
te de municipalitate nu ajung întot-
deauna la pacienþi ºi a oferit, ca exem-
plu, spitalul Filantropia unde saltele-
le ºi lenjeriile noi sunt þinute la pãs-
trare. Primarul a povestit cã a aflat
despre acest lucru de la pacienþi ºi a
mers sã le verifice.”Am aflat de la
pacienþi niºte lucruri, am mers ºi le-
am verificat. Era aºa cum mi s-a spus,
în sensul cã noi cumpãrasem saltele
ºi cearºafuri ºi tot ce era necesar, dar
nu erau pe paturi”.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu spu-
ne cã, în urma verificãrile pe care le-a
fãcut pe cont propriu în spital, a ajuns
la concluzia cã noile achiziþii erau þi-
nute la magazie din ordinul unei asis-
tente-ºef. „Era o asistentã-ºefã acolo
care spunea cã nu trebuie puse salte-
lele pe pat ºi cearºafurile noi deoare-
ce mai merg, deocamdatã, cele vechi
ºi cã o sã mai vedem ce mai facem

Saltelele ºi cearºafurile noi de la „Filantropia”, þinute la þiplã

ta în totalitate a utilitãþilor spitalului
ºi pentru modernizarea, reabilitarea
ºi igienizarea secþiilor de neurologie,
recuperare neurologicã, psihiatrie I
ºi II ºi neuropsihiatrie infantilã”, a
explicat managerul Luiza Popa.

Spitalul a fost dotat cu aparatu-
rã medicalã nouã

La Neuropsihiatrie Infantilã s-a
schimbat acoperiºul ºi s-a turnat co-
vor medical în toatã clãdirea. Potri-

vit managerului, au fost igienizate
coridoarele, saloanele, sãlile de tra-
tament ºi camerele de gardã ºi au
fost reabilitate toate grupurile sani-
tare. S-au cumpãrat televizoare în
toate saloanele secþiei de recupera-
re neurologicã. Clinica de neurolo-
gie de la etajul 4 a fost dotatã cu

instalaþie de climatizare, iar secþiile
de neurologie au fost dotate cu in-
stalaþie de nursing call. Spitalul a
fost dotat cu aparaturã medicalã
modernã: electroencefalografe, mo-
nitoare de funcþii vitale, aparate foar-
te moderne de fizioterapie. „Acest
proiect a dus la împlinirea unui vis
al nostru, acela de a ne primi pacienþii
într-un spital public care sã arate ca
unul privat. Este un lucru foarte im-
portant pentru cã ne-am strãduit sã
reducem stresul pacienþilor care se
provocat de intrarea într-un spital.
În cazul micilor noºtri pacienþi ne-
am strãduit ca ei sã se simtã aici ca

într-o grãdiniþã”, a mai spus mana-
gerul de la Neuropsihiatrie.

ªi, totuºi,
ceva le-a scãpat managerilor

Toate saloanele aratã ca sãlile de
curs ale unei grãdiniþe, începând de
la pereþii care sunt decoraþi cu per-

sonaje din dese-
ne animate ºi ter-
minând cu cear-
ºafurile viu colo-
rate de pe paturi.
Cu toate aces-
tea, primarul a
mai ochit un mic
detaliu pe care
nu l-a trecut cu
vederea. „V-a mai
rãmas un fiºet pe
care l-am obser-
vat ºi vã rog sã îl
schimbaþi cã nu
mai are ce sã
caute mobilier
veche în spitalele noi. Nu mai vreau
sã-l vãd, pânã mâine sã disparã, vã
rog eu mult. Cred cã aveþi suficienþi
bani de la primãrie ca sã vã permiteþi
un fiºet”, s-a adresat primarul ma-
nagerului. „Cred cã a fost o scãpare
a celui care ne-a fãcut mobilierul. În
toate secþiile avem seif pentru bu-
nurile de valoare ale pacienþilor”, s-
a scuzat Luiza Popa. Cu aceastã
micã observaþie, primarul a spus cã,
dupã toate aceste modernizãri, Spi-
talul nr. 4 aratã bine. „Acum putem
spune cã aproape am finalizat Spi-
talul nr. 4. Mai avem niºte alei la sec-
þia de la parc, dar, în rest, mobilierul
este schimbat în tot spitalul. Eu zic
cã aratã foarte bine, ca un spital eu-
ropean”, a declarat Olguþa Vasiles-
cu, dupã ce a vizitat fiecare salon în
parte.

Spitalul nr. 4 a obþinut
acreditarea „necondiþionatã”

Potrivit managerului Luiza Popa,
modernizãrile ºi dotãrile au ajutat

la obþinerea necondiþionatã a acre-
ditãrii spitalului, la sfârºitul anului
trecut, taxa de 100.000 de lei fiind
achitatã tot de primãrie. În alte con-
diþii, spitalul nu ar fi avut posibili-
tatea sã achite aceastã sumã din
contractul cu CASA. „Totodatã,
sunt ºi niºte investiþii în oameni,
oameni aflaþi în suferinþã care, pe
lângã competenþele noastre profe-
sionale, au nevoie ºi de condiþii
bune ºi sigure de spitalizare, de apa-
raturã medicalã modernã pentru a
pune un diagnostic corect, a face
un tratament eficace ºi a monitori-
za cât mai complet un pacient”, a
spus managerul de la Neuropsihia-
trie.În ceea ce priveºte celelalte
douã spitale ale municipalitãþii, ºi
acolo lucrãrile sunt pe final. Secþii-
le neamenajate ale Spitalului nr. 2
Filantropia vor fi mutate la noul
spital municipal, iar cele douã etaje
ale Spitalului nr. 3 Boli Infecþioase
vor fi ºi ele modernizate în primã-
vara anului viitor.

Saltelele ºi cearºafurile noi pe care Primãria Craiova le-a oferit Spitalului nr. 2 Filantropia
sunt puse la pãstrare de personalul medical, în timp ce pacienþii sunt culcaþi pe lenjeriile

îngãlbenite de vreme. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a recunoscut cã aºa stau lucrurile ºi cã
vinovatã ar fi o asistentã-ºefã care þine lenjeriile la þiplã.

dupã ce se rup. Lucru care pe mine m-
a deranjat foarte tare pentru cã eu
vreau ca toþi craiovenii care vin în spi-
talele primãriei sã fie trataþi în condiþii
ca la privat”, a spus Olguþa Vasilescu.

Magaziile sunt
pline cu vechituri

Managerul spitalu-
lui nr. 4 Neuropsihia-
trie, Luiza Popa, a încer-
cat sã ia apãrarea cole-
gilor de la Filantropia
spunând cã spitalele
sunt obligate de lege sã
pãstreze toate lenjerii-
le vechi. „Legea casã-
rilor nu a fost schimba-
tã din anii 60. Legisla-
þia nu a fost actualizatã
ºi noi þinem magaziile
pline cu obiecte vechi, zeci ºi zeci de
cearºafuri. Doamnele asistente au
aceastã opoziþie la schimbãri pe motiv
cã nu putem sã facem casãrile”, a afir-
mat dr. Popa. „Pe mine mã deranjeazã
cã sunt obiectele noi în magazii ºi cele

vechi pe paturile din spitale. Asisten-
tele trebuie sã se ocupe ca pacienþii sã
fie bine îngrijiþi în spital”, a replicat pri-
marul Craiovei. În ciuda gestului sãu,
asistenta-ºef de la Spitalul nr. 2 Filan-
tropia, care a dosit saltelele ºi cearºa-

furile noi, nu a fost concediatã. Prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a spus cã per-
soana respectivã nu a fost datã afarã,
dar cã a fost trasã la rãspundere toatã
conducerea spitalului.

Nervoºii, sã plece la privat!
Pacienþii s-au plâns, potrivit pri-

marului, ºi de faptul cã sunt trataþi
urât de o parte a personalului medi-
cal de la Filantropia. „Am ajuns în
spital la ora 11.00 seara, în control,
ca sã mã conving dacã este adevãrat
ceea ce mi se spunea cã anumiþi pa-
cienþi nu erau trataþi sau cã erau lã-
saþi sã aºtepte foarte mult. Am reco-

mandat unora dintre ei sã
facã o plângere la comisia
de eticã, atunci când mi-au
spus cã nu au fost bine tra-
taþi”, a spus primarul Lia
Olguþa Vasilescu. Totoda-
tã, edilul le-a recomandat
medicilor din toate spitale-
le aflate în subordinea mu-
nicipalitãþii sã se poate fru-
mos cu pacienþii. „Nimeni
nu vine de plãcere într-un
spital, ci de nevoie pentru
cã are probleme de sãnãta-
te. ªi automat au nevoie de
o atenþie specialã din par-

tea tuturor. Cine este nervos poate
sã meargã în mediul privat, sã fie
nervos la o clinicã privatã. Eu nu to-
lerez asemenea comportament în spi-
talele municipalitãþii ºi îi încurajez pe

toþi cei care au probleme cu persona-
lul medical sã ne avertizeze imediat”.

Spitalele vor fi dotate
ºi cu camere video

De cealaltã parte, doctorii susþin cã
pacienþii devasteazã ºi ei saloanele
nou-nouþe pe care Primãria Craiova le
reabiliteazã. „Trebuie sã se schimbe
mentalitatea, atât a noastrã celor din
sistemul de sãnãtate, cât ºi a pacienþi-
lor noºtri. Avem în toate grupurile sa-
nitare dispensere de hârtie ºi de sã-
pun, ele nu sunt funcþionale în perma-
nenþã pentru cã sunt golite într-un timp
record de la umplerea lor. Într-o jumã-
tate de orã nu mai existã nici ºerveþele,
ºi nici sãpun”, s-a plâns managerul de
la Neuropsihiatrie. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu le-a dat dreptate doctorilor
ºi le-a recomandat pacienþilor sã se
poarte civilizat atunci când sunt inter-
naþi într-un spital. „Încã nu ne-am per-
mis pânã acum o investiþie de supra-
veghere video a tuturor spitalelor cra-
iovene. Probabil cã anul viitor, pentru
cã terminãm tot ceea ce înseamnã par-
tea de igienizãri ºi dotãri, o sã punem ºi
camere de supraveghere. Cu aceastã
ocazie vom vedea ºi ceea ce face per-
sonalul nostru, dar ºi pacienþii”, a con-
cluzionat primarul Craiovei.
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Reamintim cã, procurorii Direc-
þiei Naþionale Aticorupþie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova i-au tri-
mis în judecatã, în iulie 2014, pe
Ionel Cãlin zis Nixon, ºi pe con-
cubina sa Alina ªtefania Cãlin,
ambii fiind acuzaþi de infracþiuni de
corupþie, mai exact, cumpãrare de
influenþã, ºantaj, respectiv compli-
citate la ºantaj, dar ºi pe Ion Bog-
dan Mitrache, acuzat de trafic de
influenþã, dar ºi parte vãtãmatã în
dosar. Potrivit anchetatorilor „în
cursul anului 2013, Mitrache Ion
Bogdan, avocat definitiv în cadrul

Din cercetãrile poliþiºtilor de la
Rutierã s-a stabilit cã ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 10.15, Sorin
Dincã, de 20 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autotu-
rism Volkswagen Golf, spre Cra-
iova, a pãtruns parþial pe sensul
opus de circulaþie unde a intrat
în coliziune frontalã cu un Audi
Q5 condus din sens invers, tot
pe mijlocul drumului, de Valenti-
na Negrea, de 27 de ani, din Cra-
iova. În urma impactului deose-
bit de violent, Petre Roºu, de 63
de ani, din comuna Unirea, pasa-
ger pe scaunul din dreapta faþã al
Volkswagenului a decedat. ªofe-
rul, Sorin Dincã, a fost rãnit grav,

Stilul de viaþã este cel care, în
decursul a 20 de ani, a modificat
structura ºi modelele de morbidi-
tate ºi mortalitate din întreaga
lume, dar mai ales în þãrile dezvol-
tate. Potrivit specialiºtilor în cal-
cul, ar trebui luate trei probleme
majore de sãnãtate: sedentarism,
alimentaþie iraþionalã ºi stresul.
Restul bolilor nu sunt decât rezul-
tatul acestora. Toate trei sunt la fel
de importante ºi interdependente.
Despre alimentaþia incorectã ºi
complet neraþionalã, despre  bolile
provocate de excesele alimentare,
s-a tot vorbit, însã cu greu se pro-
duc schimbãri de atitudine.
Sport tot mai puþin ºi alimenta-
þie nesãnãtoasã

Potrivit INS, din totalul popula-
þiei rezidente în vârstã de un an ºi
peste, 99,5% a consumat fructe
ºi legume, consumul zilnic de fruc-
te fiind menþionat de 30,4% din po-
pulaþie, iar cel de legume de 30,1%
din populaþie. Din totalul popula-
þiei de 6 ani ºi peste, doar 9,2% au
declarat cã fac sãptãmânal sport
sau diverse activitãþi fizice recrea-
tive în timpul liber (12,0% din po-
pulaþia masculinã ºi 6,5% din po-
pulaþia femininã). Cele mai multe
persoane care realizeazã astfel de
activitãþi sunt copiii cu vârsta cu-
prinsã între 6-14 ani (41,4%) ºi
tinerii de 15-24 ani (19,6%). Dupã
aceastã vârstã, ponderea persoa-
nelor care fac sport în timpul liber
scade semnificativ, de la 7,3% la

Impact mortal lângã BucovãþImpact mortal lângã BucovãþImpact mortal lângã BucovãþImpact mortal lângã BucovãþImpact mortal lângã Bucovãþ
Un bãrbat de 63 de ani ºi-a pierdut viaþa ºi alte douã persoane

au fost rãnite, fiind transportate la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, în urma unui violent accident de circulaþie

petrecut ieri dimineaþã în apropierea comunei Bucovãþ.

iar fiul bãrbatului mort, Florin
Roºu, de 27 de ani, pasager în
Volkswagen, a fost ºi el rãnit uºor.
Tinerii rãniþi au fost transportaþi
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, iar în cauzã a fost
întocmit dosar penal. „Poliþiºtii
rutieri continuã cercetãrile pen-
tru stabilirea cu exactitate a ca-
uzelor ºi împrejurãrilor în care
s-a produs accidentul, în cauzã
fiind întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
ucidere din culpã ºi vãtãmare
corporalã din culpã”, ne-a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN

TTTTTot mai mulþi români suferã de obezitateot mai mulþi români suferã de obezitateot mai mulþi români suferã de obezitateot mai mulþi români suferã de obezitateot mai mulþi români suferã de obezitate
Din cauza alimentaþiei nesãnãtoase ºi a stilului de

viaþã sedentar aproape jumãtate din populaþia peste
18 ani a României este supraponderalã, iar 9,3 la sutã
suferã de obezitate. Aceastã situaþie este mai frecven-
tã în mediul urban, potrivit datelor prezentate de
Institutul Naþional de Statisticã.

grupa de vârstã 25-34
ani, la 0,1% la persoane-
le de 75 de ani ºi peste.

Din populaþia rezidentã
de 15 ani ºi peste, 57,2%
a consumat bãuturi alco-
olice în ultimele 12 luni, iar 19,2%
nu a consumat niciodatã alcool.
Bãrbaþii au consumat alcool în pro-
porþie mult mai mare decât femei-
le (72,6% faþã de 42,8%). Cei mai
mulþi consumatori de bãuturi alco-
olice se regãsesc în rândul persoa-
nelor de sex masculin din grupa
de vârstã 45-54 ani (83,9%). Din
populaþia rezidentã de 15 ani ºi peste
18,7% au consumat frecvent bãu-
turi alcoolice (cel puþin o datã pe
sãptãmânã). Consumul de bãuturi
alcoolice diferã în funcþie de perioa-
da din sãptãmânã. Din populaþia re-
zidentã de 15 ani ºi peste care con-
sumã alcool, 98,1% a consumat
bãuturi alcoolice în zilele de vineri,
sâmbãtã ºi duminicã ºi 76,5% a
consumat în zilele de luni pânã joi.

Un sfert din populaþia rezidentã
de 15 ani ºi peste fumeazã (39,2%
din populaþia de sex masculin ºi
12,4% din populaþia de sex femi-
nin). Dintre persoanele care fumea-
zã 19,6% fumeazã zilnic (31,8%
din populaþia de sex masculin ºi
8,2% din populaþia de sex femi-
nin). O persoanã care fumeazã zil-
nic consumã, în medie, 13 þigãri
pe zi, persoanele de sex masculin
fumând, în medie 13,5 þigãri pe zi,
iar persoanele de sex feminin, în
medie, 11,1 þigãri pe zi.

Tot mai mulþi adolescenþi suferã
de obezitate

Conform Eurobarometrului efec-
tuat de cãtre Societatea Europeanã
de Cardiologie, România se aflã sub
media europeanã în ceea ce priveºte
efectuarea exerciþiilor fizice. Exper-
þii estimeazã cã în Europa existã o
tendinþã de descreºtere a nivelului ac-
tivitãþii fizice din cauza prãbuºirii la
nivele minimale a efortului fizic în
muncã, ce nu este compensatã de
miºcarea în timpul liber.

Îngrijorãtoare este situaþia copii-
lor ºi adolescenþilor, în special a fe-
telor, pentru care supraponderalita-
tea a ajuns din excepþie aproape o
regulã. În euro-context, România se
plaseazã în ierarhia inactivitãþii fizi-
ce la populaþia peste 15 ani pe o pozi-
þie mijlocie cu o prevalenþã, totuºi în-
grijorãtoare, de circa 40%. În privin-
þa prevalenþei supraponderalitãþii la
adolescenþii de 13 ani, România se
gãseºte de asemenea la mijlocul euro-
scalei cu o prevalenþã de circa 20%.

Totuºi pentru fetele/adolescen-
tele, de 11-15 ani, din România,
euro-bazele de date indicã în in-
tervalul 2005/2006 – 2009/2010 o
scãdere alarmantã a activitãþii fizi-
ce, cu peste 60%.

RADU ILICEANU
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definitiv pentru ºantajdefinitiv pentru ºantajdefinitiv pentru ºantajdefinitiv pentru ºantajdefinitiv pentru ºantaj

Avocatul Mitrache face ºi el puºcãrie
Avocatul Ion Bogdan Mitrache, fratele

judecãtorului Cosmin Mitrache de la Cur-
tea de Apel Craiova, a fost condamnat de-
finitiv la 2 ani de închisoare cu executare
pentru trafic de influenþã în formã conti-
nuatã. În acelaºi dosar, craiovenii Ionel Cã-
lin zis Nixon ºi concubina sa, Alina ªtefania
Cãlin, care l-au ºantajat, au fost condam-

naþi la 3 ani ºi 10 luni, respectiv 3 ani ºi 8
luni închisoare cu executare pentru cum-
pãrare de influenþã, ºantaj ºi complicitate
la ºantaj. Sentinþa a rãmas definitivã luni,
14 decembrie a.c. la Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie, iar marþi a fost ridicatã ºi
dusã la PMS Craiova Alina ªtefania Cãlin,
concubinul ei fiind deja încarcerat.

Baroului Vâlcea, a pretins în douã
rânduri ºi a primit în trei tranºe,
de la Cãlin Ionel, (n.r.- zis Nixon)
direct sau prin intermediul concu-
binei sale, Cãlin Alina ªtefania,
suma de 29.000 euro, lãsându-l sã
creadã cã, are influenþã asupra
magistraþilor judecãtori de la Tri-
bunalul Dolj ºi Curtea de Apel
Craiova ºi cã îi poate determina
sã nu dispunã ºi sã nu menþinã
arestarea preventivã a lui Cãlin
Ionel ºi a doi fii ai sãi în dosare
ale Tribunalului Dolj în care aceº-
tia erau inculpaþi ºi sã pronunþe

hotãrâri favorabile acestora”.
Pentru cã Nixon ºi bãieþii sãi au
fost condamnaþi pe fond, acesta
ºi-a cerut banii înapoi, cu dobân-
dã, ºantajându-l pe avocat, astfel
cã acesta n-a mai avut scãpare ºi
s-a dus la DNA unde a povestit
totul, încheind cu Parchetul un
acord de recunoaºtere a vinovã-
þiei, pe 30 mai 2014, fiind sesiza-
tã, în acest sens, Curtea de Apel
Craiova. Instanþa a respins sesiza-
rea cu acordul de recunoaºtere a
vinovãþiei, Ion Bogdan Mitrache
fiind trimis în judecatã în douã

dosare, pentru trafic de influenþã.
Pe 14 iulie 2015, Curtea de Apel
Piteºti a soluþionat procesul. Ast-
fel, Ionel Cãlin zis Nixon, deþinut
în Penitenciarul Colibaºi, a fost
condamnat la 3 ani ºi 10 luni în-
chisoare cu executare. Concubina
sa, Alina ªtefania Cãlin a primit 3
ani ºi 8 luni închisoare cu execu-
tare, iar Ion Bogdan Mitrache 2 ani
închisoare pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de trafic de influenþã în
formã continuatã. Inculpaþii, dar ºi
procurorii DNA au fãcut apel,

soluþionat luni, 14 decembrie a.c
de Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie. Instanþa supremã a menþinut
pedepsele inculpaþilor ºi a dispus
confiscarea de la inculpatul Cãlin
Ionel a contravalorii sumei de
9.500 euro, iar de la Mitrache con-
travaloarea în lei a sumei de 19.500
euro. Poliþiºtii IPJ Dolj au precizat
cã au ridicat-o, marþi dupã-amia-
za, ºi au încarcerat-o la Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã Cra-
iova pe Alina ªtefania Cãlin.

CARMEN ZUICAN
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Cornel Nistorescu, reporter
de þinutã pe vremuri ºi cerebral
comentator politic în prezent, rã-
mâne unul dintre puþinii jurnaliºti
care a înþeles despre ce a fost
vorba marþi, cu apoape 4.000
de ciobani, veniþi la Bucureºti
”sã-ºi apere câinii ºi turmele”.
Ca sã înþelegi contenciosul ivit,
trebuie sã fi vãzut în viaþa ta o
stânã de oi, cu acareturile ei,
priponitã pe vreo creastã de deal
sau de munte, sã ºtii rostul câi-
nilor la o turmã, când un singur
fluierat al ciobanului o întoarce
din drum. Sã înþelegi, ca nimeni
altul, de ce nu dorm multe nopþi
ciobanii, când încep fãtãrile ºi

MIRCEA CANÞÃR
gerul poate face prãpãd, cum
drãmuiesc furajele ºi se gândesc
mereu la noi pieþe de desfacere
ca sã o scoatã la capãt. Oricât
ar fi fost de discret regizat scan-
dalul, motive temeinice au existat.
Reglementãrile prevãzute de
Legea vânãtorii ºi fondului cine-
getic, de datã recentã, nu au vi-
zat altceva decât protejarea spe-
ciilor de vânat, multe dintre ele
în deficit din cauza braconajului.
S-a exagerat, totuºi, cu diminua-
rea numãrului de câini, permiºi
la o stânã, fãrã a se raporta la
efectivele de animale vegheate,
aºa cum s-a exagerat cu interzi-
cerea pãºunatului, în perioada 6

decembrie – 24 aprilie a.c., se-
zon în care vegetaþia este deplin
inhibatã ºi eventualele pagube nu
sunt concret comensurabile. ªi
oieritul ºi protejarea fondului ci-
negetic au valorea lor economi-
cã. Nu poþi opune una alteia,
decât dacã habar nu ai despre
ce vorbeºti. Deloc paradoxal,
ciobanii ajunºi la Parlament au
ºtiut ce au de spus, apãrându-ºi
cu înverºunare niºte drepturi.
Semn cã premergãtor sau pre-
parat. Au fost aproape de a în-
frânge o lege superficial croitã,
pe alocuri, ca atâtea altele. Nu
ºtim dacã, în sinea lor, ciobanii
sunt convinºi de victoria obþi-

nutã, în schimb parlamentarii, din
rândul cãrora a lipsit ”înþelep-
tul” Daniel Constantin, fostul mi-
nistru al Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, s-au fãcut de ruºi-
ne. Protestul oierilor era legat,
cum spuneam, de iernatul oilor
ºi numãrul câinilor la o stânã.
Când nici pentru aºa ceva nu
avem parlamentari capabili sã
înþeleagã lucrurile, în dimemsiu-
nea lor realã, mare lucru nu mai
este de spus. Premierul Dacian
Cioloº, bãnuit a înþelege dolean-
þele crescãtorilor de animale, a
cãutat repede o soluþie, în cele
din urmã ajungându-se la un
compromis: un protocol între

Când oierii fluierã parlamentariiCând oierii fluierã parlamentariiCând oierii fluierã parlamentariiCând oierii fluierã parlamentariiCând oierii fluierã parlamentarii
Comisia de Agriculturã din Ca-
mera Deputaþilor, ministerele
Agriculturii ºi Mediului ºi Fede-
raþia Agrostar, aceasta din urmã
bãnuitã de întreaga regie. Ceva
se va întreprinde pânã la urmã,
însã protestul ciobanilor ne-a
proiectat o realitate dramaticã.
Marile ºi autenticile probleme
ale celor care mai fac câte ceva
în þara asta, nefiind dispuºi pen-
tru nimic în lume sã o pãrãseas-
cã, sunt sistematic marginaliza-
te. De fapt, de aici derivã ma-
rea sfidare a Parlamentului, luat
cu asalt, de oieri. Un asalt ”dupã
toate regulile”, ceea ce a cam
pus pe gânduri.

În perioada 14-15 decembrie
2015, ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Achim Irimescu,
a participat la reuniunea Consi-
liului Agriculturã ºi Pescuit, care
s-a desfãºurat la Bruxelles. Pe
ordinea de zi a Consiliului s-a aflat
un punct foarte important pentru
România – stabilirea cotelor de
pescuit la Marea Neagrã.

“România a reuºit pentru anul
2016, cu sprijinul colegilor de la
Reprezentanþa Permanentã a
României la Bruxelles, o menþi-
nere a cotei de calcan la nivelul
de 43,2 tone ºi neintroducerea
unei cote de pescuit la rechinul
- câinele de mare specific Mã-

Când alþii distrug speciile pe cale de dispariþie,

România este pusã la zid, deºi flotaRomânia este pusã la zid, deºi flotaRomânia este pusã la zid, deºi flotaRomânia este pusã la zid, deºi flotaRomânia este pusã la zid, deºi flota
de pescuit este aproape inexistentãde pescuit este aproape inexistentãde pescuit este aproape inexistentãde pescuit este aproape inexistentãde pescuit este aproape inexistentã

Comisia Europeanã, iniþial, nu dorea ca România sã
mai poatã pescui calcan în Marea Neagrã ºi chiar sã ne
introducã o cotã la rechinul - câinele de mare. Totuºi,
instituþia europeanã a renunþat pe parcursul unor ne-
gocieri cu ministrul Agriculturii din þara noastrã la
aceste impuneri. Desigur, solicitând câteva condiþii, cum
ar fi reducerea porturilor de debarcare, scãderea nu-
mãrului licenþelor distribuite pentru pescuitul calca-
nului ºi mãrirea cu o lunã a intervalului de prohibiþie
pentru pescuitul la calcan.

rii Negre. Comisia a venit iniþi-
al cu propuneri foarte dure ºi de
aici se poate vedea importanþa
compromisului final adoptat,
pentru cã propunerea Comisiei
Europene (CE) a fost sã avem
cota zero la calcan iar la rechi-
nul - câinele de mare sã se in-
troducã o cotã de pescuit. În fi-
nal, dupã negocieri serioase, am
reuºit sã ajungem la acest re-
zultat. Toate acestea, desigur,
sunt condiþíonate de o serie de
mãsuri tehnice care angajeazã
România ºi Bulgaria în acelaºi
timp”, a afirmat ministrul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Achim Irimescu.

Prohibiþia la calcan
creºte cu o lunã

Între mãsurile tehnice se re-
gãsesc reducerea numãrului
porturilor de debarcare, reduce-
rea numãrului de licenþe distri-
buite pentru pescuitul calcanului
ori creºterea perioadei de prohi-
biþie pentru pescuitul la calcan.
Dacã pânã acum perioada de
prohibiþie era între 01 aprilie –
31 mai, de acum înainte va fi
prelungitã cu o lunã, deci între
01 aprilie – 30 iunie. “Concret,
inspecþiile pe care Agenþia Na-
þionalã pentru Pescuit ºi Acva-
culturã le va face vor trebui sã

fie mult mai riguroase pentru cã
de multe ori CE a reproºat Ro-
mâniei cã pescuitul ilegal repre-
zintã un procent important ºi
afecteazã resursa de peºte din
Marea Neagrã, respectiv la cal-
can ºi la rechin - câine de
mare”, a adãugat ministrul la fi-
nalul reuniunii.

Calcanul traieºte în Marea
Neagrã ºi în Marea Azov. În ape-
le noastre trãieºte în faciesul de
nisip pe toatã lungimea litoralului
românesc.

Prestaþia ministrului Achim nu
a fost deloc uºoarã. “Am vãzut,
când eram la Bruxelles, pe ce
bazã vor sã propunã la nivel teh-

nic acest lucru. Datele transmise
în G.C.F.M. (The General Fishe-
ries Commission for the Mediter-
ranean) sunt doar cele provenite
din România, nu ºi cele din Tur-
cia sau Bulgaria. Atâta timp cât
datele noastre aratã cã resursa
de peºte ºi biomasa care permite
dezvoltarea este cea mai mare în
România, iar noi avem ºi flota cea
mai redusã din punct de vedere
al capacitãþii, nu cred cã se re-
zolvã ceva în cazul în care Comi-
sia închide pescuitul pentru Ro-
mânia ºi Bulgaria”, a precizat
ministrul Agriculturii înainte de
începutul negocierilor.

VALENTIN CEAUªESCU
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      Douã ar fi exemplele.  Faceþi un
exerciþiu de imaginaþie ºi sã vedem ce
vom face noi aici, în Oltenia, când sâr-
bii ºi bulgarii vor face autostrada Niº-
Sofia ºi se va lega Bulgaria direct de
Europa. În plus, în urmã cu douã sãp-
tãmâni, premierul Serbiei, Aleksander
Vucic, a prevãzut în bugetul de stat
fonduri pentru autostrada Negotin-
Vidin, o autostradã despre care a vor-
bit prin 2005 ºi Radu Berceanu.  Fos-
tul ministru al Transporturilor vorbea
de o Autostradã care sã plece din
Bucureºti sã ajungã la Craiova prin
Piteºti ºi de aici, la Calafat. Aºa expli-
ca Radu Berceanu importanþa con-
struirii celor de-al doilea pod peste
Dunãre la Calafat-Vidin.

Despre Autostrada „Oltenia” a
vorbit prima oarã europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, membru în
Comisia de Transporturi din Parlamen-
tul European, care a bãtut pe la toate
uºile în încercarea de a introduce acest
proiect vital pentru regiunea noastrã
în Masterplanul de Transporturi al Ro-
mâniei. Inclusiv la Comisia Europea-
nã a intervenit. A avut întâlniri recen-

I-a lipsit un vot....

Autostrada „Oltenia” a trecut de ComisiaAutostrada „Oltenia” a trecut de ComisiaAutostrada „Oltenia” a trecut de ComisiaAutostrada „Oltenia” a trecut de ComisiaAutostrada „Oltenia” a trecut de Comisia
de Tde Tde Tde Tde Transporturi, dar a picat la Buget-Finanþeransporturi, dar a picat la Buget-Finanþeransporturi, dar a picat la Buget-Finanþeransporturi, dar a picat la Buget-Finanþeransporturi, dar a picat la Buget-Finanþe

Parlamentarul doljean
Petre Petrescu, membru în
Comisia de Transporturi din
Camera Deputaþilor, a
depus sãptãmâna trecutã,
joi, 10 decembrie, un
amendament asupra proiec-
tului Legii bugetului de stat
pe anul 2016, prin care se
solicita suplimentarea
bugetului Ministerului
Transporturilor cu suma de
10 milioane de lei ºi aloca-
rea acesteia pentru finanþa-
rea autostrãzii „Oltenia”
Lugoj-Craiova, autostrada
care ar putea salva regiunea
de sud de la izolare, în
contextul în care sârbii se
sincronizeazã perfect cu
vecinii bulgari când vine
vorba de autostrãzi.

te cu premierul Cioloº, care i-a expli-
cat cã se poate rezolva prin Parlament.
A participat la mai multe întâlniri pe
plan local pe acest subiect, al infras-
tructurii, la care au luat parte mai toþi
parlamentarii doljeni ºi pãrea cã existã
consens, cã toþi îºi doresc o autostra-
dã care sã lege Oltenia de Europa.
Numai cã atunci când puteau sã facã
ºi ceva concret, o parte din parlamen-
tarii doljeni au rãmas doar la vorbe.-
.au cam uitat ce au promis, adicã ºi
fapte.

Au „trãdat” chiar deputaþii
olteni

Petre Petrescu spune cã acest
amendament, cu autostrada „Olte-
nia”, a fost depus ºi înregistrat la
Comisia de Transporturi care de alt-
fel  l-a ºi admis. Deci, comisia de spe-
cialitate l-a admis, ceea ce este ex-
trem de important. „Amendamentul
a fost propus de mine ( n.r Petre Pe-
trescu) ºi de colegul meu, Vasile Po-
peangã. De aici propunerea legislati-
vã a mers în Comisia de Buget-Fi-

nanþe, dar unde, din pãcate a fost
respinsã. Ne mai trebuia doar un vot
ºi puteam sã sperãm cã avem auto-
stradã. Cel care a lipsit a fost culmea
chiar vicepreºedintele Comisiei, de-
putatul Claudiu Manda, care este ºi
preºedintele PSD Dolj. Trebuie men-
þionat cã în plen, marþi, 15 decembrie,
acest amendament a fost susþinut de
mai mulþi parlamentari, foarte mulþi
mulþi nu erau din Dolj, nu aveau nicio
legãturã cu Craiova, cu toate aces-
tea au înþeles cã fãrã aceastã auto-
stradã rãmânem izolaþi, devenim o
regiune pe care o vor ocoli-o investi-
torii. Culmea, de la acest vot au lipsit
chiar parlamentarii doljeni, trei depu-
tati PSD, Claudiu Manda, Cosmin
Enea ºi Ion Cãlin. Nu cred cã mai e
ceva de comentat. Nu are nimeni, ni-
mic cu noi. Noi avem ceva cu noi,
pentru cã noi nu suntem solidari.
Poate cã dacã erau ºi ei, eram toþi
uniþi, în jurul acestui proiect, acum,
vorbeam atfel, vorbeam ca despre un
succes al nostru, al oltenilor. Oltenia
noastrã ar fi putut fi conectatã cu
vestul Europei în vederea dezvoltãrii

armonioase a tuturor regiunilor eu-
ropene. Cu atât mai mult cu cât Co-
misia Europeanã a alocat României
sume importante pentru construirea
autostrãzii Oltenia, una din cele douã
cele mai sãrcae regiuni din Europa.
Iatã cã ceea ce se vede atât de bine
de la Bruxelles, nu se vede de la Bu-
cureºti...”, a subliniat deputatul in-
dependent Petre Petrescu.

Autostrada Craiova-Piteºti, din
nou în actualitate

Parlamentarul doljean a mai atras
atenþia ºi vizavi de un alt proiect ºi
anume, cel al Autostrãzii Craiova-Pi-
teºti, care nu se va mai face în sistem
PPP pentru cã oricum, nu se putea,
având aceeaºi soartã ca ºi Comar-
nic-Braºov, adicã, la final era decla-
ratã.... nebancabilã, ci va fi construi-
tã mai sigur ºi rapid  din fonduri de la
bugetul de stat. „Este trist sã con-
statãm cã fostul guvern ne-a minþit
cu Autostrada Craiova-Piteºti.  ªi asta
pentru cã nu a alocat niciun leu pen-
tru Oltenia, în Masterplan, cum sã

nu dai un leu ºi pentru aceastã re-
giune. Ceea ce am apreciat la actual
ministru al Transporturilor,  Dan
Costescu, este cã imediat a anche-
sat la acest proiect. Cu ocazia dez-
baterilor bugetului au fost susþinu-
te o serie de amendamente care sã
permitã realizarea autostrãzilor din
regiunea Olteniei respectiv Craiova-
Piteºti. În urma discuþiilor din Comi-
sia de Transporturi, ministrul Dan
Costescu a acceptat 14 amendamen-
te, ca sã fie inserate în bugetul pe
2016, dintr-un total de 79 de amen-
damente propuse. Unul dintre aces-
tea se referã chiar la amendamentul
propus de Comisia de Transporturi
susþinut ºi admis ºi în Comisia de
Buget de trecere a acestei auto-
strãzi la finanþare din bugetul de
stat pe anul 2016 cu suma de 5000
mii lei. Important este cã pentru pri-
ma datã un ministru al Transportu-
rilor a acceptat finanþarea acestui
proiect, din bugetul de stat, ceea
ce creeazã premiza realizãrii acestei
infrastructuri ”, a mai completat
deputatul Petre Petrescu.

Dumitru Rãduþ, directorul general al Mercur
Central,a precizat ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã aceastã modernizare vizeazã o re-
configurare a spaþiilor comerciale, o redimensio-
nare a acestora, precum ºi o reamenajare a spa-
þiilor comune. „Ne-am propus o amenajare tota-
lã, o schimbare de concept, condiþii excelente de
confort. Vorbim de un mix de comercianþi care
vor opera în acelaºi centru comercial”, a precizat
Dumitru Rãduþ. Investiþia este una destul de
costisitoare. Deºi iniþial se estimase o sumã de

Mercur Craiova, cel mai modernMercur Craiova, cel mai modernMercur Craiova, cel mai modernMercur Craiova, cel mai modernMercur Craiova, cel mai modern
centru de fashion ºi entertainmentcentru de fashion ºi entertainmentcentru de fashion ºi entertainmentcentru de fashion ºi entertainmentcentru de fashion ºi entertainment

Din 2016,

Centrul Comercial Mercur Craiova  este în plinã desfã-
ºurare a lucrãrilor  de modernizare, estimate sã dureze pânã
în luna aprilie a anului viitor. Cel mai asteptat centru de
fashion ºi entertainment din capitala Olteniei va oferi astfel
craiovenilor ºi nu numai, un proiect modern ºi avangardist,
ce va aduce la redeschidere o nouã imagine pentru zona cen-
tralã a municipiului Craiova ºi va aduce sub acelaºi acoperiº
branduri de talie internaþionalã.

3-4 milioane de euro, acum, extinzând vo-
lum de lucrãri, schimbând toate instalaþiile,
costurile investiþiei aproape cã s-au triplat.
Fondurile provind in credit extern, majorare
de capital ºi emitere de obligaþiuni. Pentru
noul concept au fost contractate serviciile
de proiectare ale unui birou de arhitecturã
din Londra ºi serviciile de consultanþã ale

unei firme internaþionale specializatã.

Un cinematograf multiple
cu ºase sãli ºi un casino

Activitatea de închiriere este realizatã de Col-
liers International, companie de consultanþã imo-
biliarã cu o  prezenþã puternicã pe piaþa din Româ-
nia, care negociazã ºi acum cu retaileri internaþio-
nali de fashion, operatori de entertainment, elec-
trocasnice ºi supermarketuri, închirierea de spaþii
în viitorul centru comercial modernizat. „50% din

spaþiile comerciale
sunt deja închiria-
te, cu peste 80% suntem în negocieri, iar con-
tractele pentru spaþiile mai mici le semnãm în ia-
nuarie 2016, când vã vom putea spune mai multe
despre ce brand-uri vor fi prezente în modernul
centru comercial”, a subliniat Liana Dumitru, Di-
rector Asociat in cadrul diviziei de retail a compa-
niei Colliers Internaþional. Printre contractele deja
semnate se numãrã cel cu un brand internaþional
de fashion - ancora, care va deschide aici un maga-
zin pe douã niveluri în suprafaþã de peste 1.600 mp,
dar ºi contractele pentru construirea unui cinema-
tograf multiplex cu ºase sãli ºi a unui casino.

Fluturele, noul brand
La parter, etajul 1 ºi 2 vor fi gãzduite bran-

duri de fashion ºi accesorii, bijuterii, încãlþã-
minte, articole sportive ºi servicii, în timp ce

etajul trei va fi destinat zonei de food-court,
care va reuni restaurante, cafenele, cofetarii,
dar ºi spaþii de joaca ºi divertisment pentru
copii. „Proiectul de modernizare prevede la eta-
jul patru un cinematograf multiplex cu ºase sãli
ºi o zonã de divertisment care include ºi un
casino. La redeschidere, Mercur va fi unul din-
tre cele mai moderne centre comerciale din Ro-
mânia, fiind proiectat ca o destinaþie de shop-
ping ºi divertisment de calitate, care va atrage
peste 15.000 de vizitatori ºi cumpãrãtori zilnic”,
a precizat Forin Lobdã, reprezentant Evobrand.
Mercur Craiova a lansat ieri ºi o nouã identita-
te vizualã de brand a centrului comercial, în
acord cu proiectul de modernizare, a fost înlo-
cuit coiful Zeului Mercurius cu un fluture ºi
asta pentru cã în urma unui sondaj, peste 80%
nu ºtiau care este brand-ul Centrului.
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Sala de spectacole a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” a fost ar-
hiplinã, marþi seara, când Asociaþia
„Vasiliada” a oferit, ca de fiecare
datã, craiovenilor mult-aºteptatul
concertul de colinde „ColinDar cu
Paula Seling”.

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei,
a venit în mijlocul spectatorilor pen-
tru a oferi binecuvântarea sa ºi cu-
vinte de învãþãturã despre frumoasa
sãrbãtoare a Crãciunului. Liniºtea s-
a aºternut în suflete odatã cu pove-
þele sale ºi a fãcut loc minunatelor
colinde care aveau sã vinã.

Sub luminile pâlpâitoare ale brazi-
lor de Crãciun, concertul a fost des-
chis de corul Facultãþii de Teologie
din Craiova, dirijat de prof. Adrian
Maziliþa.

„„„„„ColinDar cu Paula SelingColinDar cu Paula SelingColinDar cu Paula SelingColinDar cu Paula SelingColinDar cu Paula Seling”””””,,,,,
o searã minunatã a colindeloro searã minunatã a colindeloro searã minunatã a colindeloro searã minunatã a colindeloro searã minunatã a colindelor

Concertul de colinde „ColinDar cu Paula Seling”, organizat, ca de fiecare datã, de Asociaþia „Vasi-
liada” a Mitropoliei Oltenia, a fost o adevãratã încântare pentru sutele de craioveni care au umplut
sala de spectacole a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Mai bine de douã ore, invitaþii au fost con-
duºi în universul magic al sãrbãtorilor de iarnã de vocea caldã a îndrãgitei soliste Paula Seling, care a
devenit o prezenþã obiºnuitã la Cra-
iova în preajma Crãciunului.

Cu chitarele agãþate pe umãr ºi cã-
ciuliþe de Moº Crãciuni, 50 de copii
au urcat pe scenã pentru a-i colinda
pe spectatori. Ei au fost Generaþia
Folk ºi au avut-o alãturi pe cunoscu-
ta solistã folk, Mãdãlina Amon, iar
cântecele lor au umplut sala de ve-
selie. A venit apoi rândul tinerilor ta-
lentaþi din ansamblul „Mugurii Zam-
firieni” sã le cânte spectatorilor. ªi
au fãcut-o cum au ºtiut ei mai bine,
interpretând la nai cele mai cunos-
cute cântece de Crãciun româneºti.

Paula Seling a adus Crãciunul
în sufletele craiovenilor

Paula Seling a strãlucit pe scenã
precum o stea de Crãciun. De cum a
ajuns în faþa publicului craiovean,

îndrãgita solistã le-a spus tuturor cã
nu poate sã lipseascã de la acest
concert în nici un an pentru cã, pur
ºi simplu, de aici îºi încarcã sufletul
de luminã ºi bucurie. „Omul când se
obiºnuieºte cu un lucru, acel lucru
începe sã-i lipseascã. Întâlnirea cu
publicul de aici este specialã pen-
tru cã, în fiecare an, voi sunteþi cei
care îmi daþi putere ºi luminã”, a mãr-
turisit, cu privirea scânteietoare,
Paula Seling.

„De-aº fi înger”, un cântec de
noul sãu album „Poveºti de iarnã” a
emoþionat publicul, la fel cum au fost
toate colindele ºi cântecele pe care
Paula Seling le-a dãruit craiovenilor.

Un moment de o mare sensibilita-
te, care a emoþionat publicul specta-
tor, a fost prezenþa Corului mimico-
gestual „Anghelos”, format din co-
pii cu deficienþe de auz de la ªcoala
Specialã „Sf. Vasile”. Pregãtiþi de pre-
ot Adrian Stãnulicã, preºedintele
Asociaþiei Vasiliada, copiii, îmbrãcaþi
în îngeraºi, au transpune în limbaj
mimico-gestual colindele interpreta-
te de îndrãgita artistã.

***
Concertul „ColinDar cu Paula Se-

ling” a fost unul caritabil, toate su-
mele provenite din vânzarea bbilete-
lor fiind folosite pentru sprijinul ce-
lor 120 de persoane cu dizabilitãþi pe
care Asociaþa „Vasilada” le îngrijeº-
te în centrele sale sociale.

 În foaierul Teatrului, a fost orga-
nizatã ºi o expoziþie de lucrãri realiza-

Ieri, în „Amfiteatrul ” Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, a avut loc o ceremonie deosebi-
tã – premierea celor mai buni alevi, cei care au
atins perfecþiunea, în examinãrile naþionale –
fie cã a fost vorba de „admiterea” în ciclul su-
perior de învãþãmânt (liceal), fie de „Bacalau-

reat”. Pentru 14 copii cu reuzultate deosebite la
învãþãturã, Administraþia publicã localã a gãsit
cãi de recompensare materialã, iar admiraþia este
pe mãsurã.

 În varã, au avut loc evaluãrile naþionale –
pentru clasele a VIII-a ºi a XII-a, urmate de no-
tãri corespunzãtoare pregãtirii candidaþilor. Ju-
deþul Dolj face parte din zonele care au  copii
deºtepþi, notificãrile stând mãrturie. Dovada a
fost oferitã, ieri, la sediul ISJ Dolj, când cei mai
buni au fost premiaþi. Cei care au obþinut notele
maxime au fost recompensaþi, în prezenþa prima-
rului Craiovei,  Lia Olguþa Vasilescu, care a
ºi completat: „Suntem mândri cã putem sã
fim alãturi de aceºti copii. Ne dorim sã supli-
mentãm bugetul, pentru ca toþi elevii sã aibã
parte de o pregãtire corespunzãtoare. În anul
urmãtor de învãþãmânt, vrem sã dotãm toa-
te instituþiile ºi cu mobilier, deoarece, sunt
convinsã, cã mare parte din ceea ce se aflã
în sãlile de curs dateazã din anii 1970 sau
1980. Cei care sunt în faþa noastrã meritã
toate felicitãrile, împreunã cu ei fiind ºi pã-
rinþii ºi cadrele didactice ”.

„Cred cã trebuie sã fie
un echilibru în toate”

Lista celor premiaþi ete cît se poate de

ªefulªefulªefulªefulªeful
învãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântului
doljeandoljeandoljeandoljeandoljean
îi atenþioneazãîi atenþioneazãîi atenþioneazãîi atenþioneazãîi atenþioneazã
pe directoripe directoripe directoripe directoripe directori

te de copiii de la Centrul Beethoven,
în colaborare cu studenþii de la Sec-
þia Artã Sacrã a Facultãþii de Teolo-
gie ºi elevii de la Liceul de Artã „Ma-
rin Sorescu”, iar toate sumele colec-
tate – expoziþia s-a bucurat de un
mare succes – au fost folosite pen-
tru dotarea atelierului de picturã al
acestui centru.

LAURA MOÞÎRLICHE

AAAAAvem copii de perspectivãvem copii de perspectivãvem copii de perspectivãvem copii de perspectivãvem copii de perspectivã
largã, iar toþi elevii meritã felicitãri. Credem cã
este necesarã prezentarea celor care nu au þi-
nut cont de „canoane” ºi au sfidat ceea ce în-
seamnã învãþãtura, pe care au considerat-o
drept un mod de viaþã: Daria Aranghel, (Cole-
giul Naþional „Carol I”), Monica Bãdescu

(ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade”
Craiova), Dragoº Boldiºor (ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Romanescu ”
Craiova, Teodora Cãlin (Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”), Bianca Dicu ,
de la Colegiul Naþional „Carol I”, An-
dreea Ghinea (Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti”), Alexandra Grigore
(ªcoala Gimnazialã „Elena Farago”),
Bogdana Nica (ªcoala Gimnazialã
„Traian”), Marius Niculescu (Cole-
giul Naþional „Carol I”), Raluca Po-
pescu (ªcoala Gimnazialã „Mirecea
Eliade”) ºi Daria Luculescu (Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”).Este vor-
ba de cei din învãþãmântul preuniver-
sitar, care au trecut cu „maximum” la
admiterea în liceu. Lângã ei, se daugã

cei trei elevi care au sfidat perfecþiunea:  Ade-
lina Avram (Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”), Cristian ªtefãnel Bãlu ºi Alexandra
Miu, ambii de la Colegiul Naþional „Carol I”,
notaþi cu „zece”, la BAC. Una dintre eleve,
Monica Bãdescu, ne-a împãrtãþit din experi-
enþa sa: „Nu mã consider o elevã oeºitã din
comun. Învãþ la fel ca ºi colegii mei, dar cred
cã trebuie sã fie un echilibru în toate”. O fatã
deºteaptã, ale cãrei afirmaþii nu mai au nevoie
de completãri.

CRISTI PÃTRU

Un ColegiuUn ColegiuUn ColegiuUn ColegiuUn Colegiu
PrefecturalPrefecturalPrefecturalPrefecturalPrefectural
colindat de copiicolindat de copiicolindat de copiicolindat de copiicolindat de copii

Ieri, dupã ce a avut loc premierea
copiilor cu rezultate extraordinare la în-
vãþãturã, în Amfiteatrul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj a avut loc în-
tâlnirea conducerii Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj cu directorii instituþii-
lor de învãþãmânt preuniversitar din te-
ritoriu. „Toatã lumea ºtie ceea ce s-a întâmplat,
în urmã cu câteva zile, cu cei doi copii instituþio-
nalizaþi. Dupã aceastã tragedie, s-a realizat un
plan comun de acþiune, astfel încât aceºti tineri
sã poatã simþi mult mai uºor integrarea în socie-
tate. Trag un semnal de alarmã asupra tuturor
directorilor de ºcoli sã fie foarte atenþi. Mai mult,
le recomand sã rãspundã la Notele Telefonice,
conform cãrora  se cer date  concrete despre
copiii care sunt ºcolarizaþi, inclusiv cei care au
pãrinþi plecaþi în strãinãtate. Esten rugãmintea
nostrã, a celor cu fubcþii de decizie, sã vã impli-

caþi cu totul în educaþia acestor copii. Vor fi, în
continuare, ºi activitãþi extra-ºcolare, unde toþi
tinerii vor simþi cã sunt integraþi. Toþi suntem o
familie ºi aceºti elevi trebuie sã ºi simtã. Când
am spus cã nu ni s-a rãspuns la notele telefoni-
ce nu am vorbit fã sã ºtim, dar, îi rog pe manageri
sã se încadreze în termenele de rãspuns solicita-
te. Întârzierea trebuie motivatã ”, a precizat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ieri, a avut loc ultima ºedinþã din acest an a
Colegiului Prefectural Dolj.  Cu aceastã ocazie,
au fost fãcute cunoscute o serie de date statis-
tice ºi a rãmas ca, în ianuarie 2016, sã aibã loc o
ºedinþã comunã, în care sã fie discutate toate
problemele de interes general. Fiind la final de
exerciþiu financiar european, 2007-2013, pentru
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvol-
tarea Resurselor Umane (POSDRU), a fost pre-
zentat un bilanþ al Regiunii Sud-Vest Oltenia,
Monica Nãstasã, director al OIR POS DRU SV
Oltenia, fãcând cunoscute date statistice fina-

le. „Suntem la un plafon de absorbþie a fon-
durilor europene de peste 50% ºi credem
cã putem merge înainte. Este demn de re-
marcat cã am avut proiecte de sute de mili-
oane de lei, care au fost accesate, sunt în
derulare, ºi suntem convinºi cã ºi în anul
viitor vom avea succes, mai ales pe Struc-
turile de Economie Socialã. În 2015, am avut,
dacã ne referim la Dolj, 25 de proiecte cu

finanþare europeanã, în valoare de peste 224
de milioane de lei”, a spus Monica Nãstasã.
Atãt prefectul de Dolj, Sorin Nicolae Rãducan,
cât ºi subprefectul, Simona Moise au cerut o
situaþie clarã a tuturor proiectelor europene, în
ianuarie toþi factorii implicaþi fiind invitaþi sã
prezinte planurile de acþiune. Altfel, toþi cei pre-
zenþi în sala de conferinþe a Prefecturii Dolj au
fost colindaþi de copiii Ansamblului Folcloric
„Alunelul”, din Pileºti, care le-au urat tuturor
celor prezenþi un an nou fericit.

CRISTI PÃTRU
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Holul Universitãþii din Craiova
a devenit, ieri, neîncãpãtor pen-
tru sutele de expozanþi ºi vizita-
tori ai Târgului de Crãciun Win-
terland, rãsplãtind – nu numai prin
participare, ci ºi prin achiziþiile
fãcute – eforturile celor peste 20
de studenþi de la Facultatea de
Horticulturã ºi al profesorilor lor
coordonatori, conf. univ. dr. Car-
men Nicu ºi lect. univ. dr. Manu-
ela Mandã. Brãduþi din dopuri de
plutã, coji de fistic, decoraþi cu
iutã ori cu boabe de cafea, podoa-
be pentru brad din paste fãinoase

colorate, felurile coroniþe cu co-
nuri, nuci sau ghinde, care mai de
care mai frumoase, oameni de
zãpadã din material textil „um-

Winterland, târgul decoraþiunilorWinterland, târgul decoraþiunilorWinterland, târgul decoraþiunilorWinterland, târgul decoraþiunilorWinterland, târgul decoraþiunilor
de Crãciun ºi al faptelor bune!de Crãciun ºi al faptelor bune!de Crãciun ºi al faptelor bune!de Crãciun ºi al faptelor bune!de Crãciun ºi al faptelor bune!

Pe cât de frumoase ºi ingenioase, pe atât de binevenite s-au dovedit a fi, ºi în acest an,
decoraþiunile ºi aranjamentele naturale cu specific de sãrbãtoare realizate de studenþi ai Fa-
cultãþii de Horticulturã (secþia Peisagisticã) a Universitãþii din Craiova, expuse spre vânzare
în cadrul Târgului Winterland. Evenimentul – ajuns la cea de-a V-a ediþie – are scop caritabil,
fondurile rezultate din vânzarea acestora urmând a sprijini procesul educaþional al copiilor de
la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova. Vã puteþi bucura de podoabe de Crã-
ciun ºi face, totodatã, o faptã bunã pânã duminicã, atunci când Winterland se va închide.

pluþi” cu grâu sau orez, globuri,
îngeraºi ºi alte decoraþiuni ºi-au
gãsit numaidecât cumpãrãtorii. Alã-
turi de expozanþi, studenþi de la
Tehnologia Prelucrãrii Produselor
Agricole au oferit spre degustare
felurite bucate ºi dulciuri numai
bune pentru masa de Crãciun.

„Pregãtirile se fac încã din luna
octombrie, când am început sã
adunãm materialele necesare: fruc-
te uscate, frunze, scoarþã de co-
pac, crenguþe ºi multe altele. Apoi
s-a lucrat intens la montarea ºi fi-
nisarea obiectelor. Ultimele zile,

cele de dinainte de Târg, sunt de
obicei… foc continuu! Studenþii s-
au întâlnit la serele didactice de la
Grãdina Botanicã, unde toþi cei

care au dorit sã îºi exprime talen-
tul ºi sã lucreze de plãcere au fost
bineveniþi. În ultimii ani am primit
ºi sprijin financiar fie de la Univer-
sitate, fie de la Facultatea de Hor-
ticulturã, pentru achiziþionarea al-
tor materiale necesare realizãrii ob-
iectelor”, a precizat lect. univ. dr.
Manuela Mandã, de la Faculta-
tea de Horticulturã.

Dupã ce, anul trecut, cei 7.000
lei obþinuþi din vânzarea decoraþiu-
nilor au fost donaþi micuþei Ambra
Maria Chirculescu, care lupta cu o
malformaþie gravã, anul acesta fon-
durile rezultate în urma acestui eve-
niment vor ajunge la copiii de la Li-
ceul Tehnologic Special „Beetho-
ven”. Banii vor fi folosiþi pentru
aplicarea unui program care sã aju-
te la creºterea procentului de pro-
movabilitate la examenul de Baca-
laureat. „Au nevoie de patru video-
proiectoare. Laptopurile deja le au.
Însã amenajarea sãlilor ºi funcþio-
narea programului nu sunt posibile
fãrã aceste echipamente”, a expli-
cat lect. univ. dr. Manuela Mandã.

Efortul deosebit al studenþilor
Facultãþii de Horticulturã a fost
apreciat ºi de rectorul Universitãþii
din Craiova, prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor, care i-a rãsplã-
tit oferindu-le diplome. „Vom în-
cerca în continuare sã îi sprijinim
pe acei copii care vor sã înveþe ºi

sã fie oameni buni”, a spus aces-
ta. Felicitãri pentru implicare, pen-
tru talent, creativitate ºi originali-
tate studenþii au primit ºi de la pro-
rectorul Universitãþii craiovene,
prof. univ. dr. Cristiana Teodo-
rescu. „În plus, toate aceste acti-
vitãþi sunt unele de voluntariat, pe
care ei le-au fãcut în beneficiul
celor care au nevoie de ajutorul
lor”, a adãugat aceasta.

Participanþii la Winteland au pri-
mit urãri de sãrbãtori de la mem-
brii Ansamblului „Alunelul” al Cã-
minului Cultural Pieleºti (coordo-
nator: Marga Chiurtu), aceºtia ofe-
rind un scurt recital de colinde tra-
diþionale. De asemenea, elevi ai Li-
ceului Francez „Voltaire”, aflat sub
tutela Universitãþii din Craiova, au
prezentat un program de cântece
în limba francezã ºi de dansuri.

Împlinirea a 111 ani de la primul concert al
Societãþii Filarmonice din Craiova este marca-
tã astãzi cum altfel decât… printr-un concert,
susþinut, cu începere de la ora 19.00, în Sãp-
tãmâna Italiei din cadrul Stagiunii „Europa”.

Urcã pe scenã Orchestra Simfonicã ºi Co-
rala Academicã ale Filarmonicii „Oltenia”,
sub conducerea muzicalã a dirijorului Su-
sanna Pescetti – actualmente director ar-
tistic ºi vicepreºedinte al Orchestrei de ca-
merã „I solisti di Napoli”, înfiinþatã de Aso-
ciaþia „Napoli Capitale Europea della Mu-

111 ani de la primul concert
al Societãþii Filarmonice din Craiova

sica”. Solistul serii este pianistul Edoardo
Maria Strabbioli – muzician versatil, cu o
carierã de invidiat, îmbinând ipostazele de
solist sau partener în muzica de camerã cu
activitatea pedagogicã, absolvent al Conser-
vatorului din Milano.

Momentul aniversar este marcat prin in-
terpretarea unei prime audiþii absolute – o
lucrare compusã special de Dan Dediu, in-
titulatã Exsultate, jubilate. „Am cãutat mult.
Am gãsit mai multe lucruri, dar care nu m-
au satisfãcut. Am ajuns din întâmplare la
imnul latin folosit de Mozart în lucrarea sa
omonimã. Atunci am exclamat: Evrika! Este
exact ce îmi trebuie: Exsultate, jubilate, O
vos animae beatae! (Bucuraþi-vã, jubilaþi, /
O, voi suflete binecuvântate!). În consecin-
þã, am ales un material muzical activ, solar,
plin de luminã ºi energie pozitivã, pe care l-
am condus prin tot felul de meandre sufle-
teºti”, spune autorul.

Programul mai include Concertul nr. 2 în
Fa major pentru pian ºi orchestrã de Dmitri
ªostakovici, „Antiche danze ed arie” – Suita
nr. 3 de Ottorino Respighi ºi, în primã audi-
þie, Intermezzo din opera „La ciociara” de
Marco Tutino.

Primul concert public cu orchestrã ºi cor
al Societãþii Filarmonice din Craiova a avut
loc la 17 decembrie 1904, sub conducerea
dirijorilor C. Gaudy ºi Elie Mihãilescu, so-
liºti fiind Valeria Graepel ºi I. G. Mayer. Eve-
nimentul atestã înfiinþarea actualei Filarmo-
nici „Oltenia”.

În Aula „Buia” a Facultãþii de Agronomie din
Craiova se deschide astãzi, ora 11.00, cea de-a
VIII-a ediþie a Festivalului-concurs de colinde
ºi obiceiuri de Crãciun „Dor de sãrbãtori”,
organizat de Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”. 21 de grupuri de colindãtori din învãþãmân-
tul primar, gimnazial ºi liceal s-au înscris în con-
curs. Cel câºtigãtor va fi premiat cu 500 lei,
pentru Premiul al II-lea se vor acorda 300 lei,
iar pentru Premiul al III-lea – 200 lei. De ase-
menea, vor fi înmânate ºi trei menþiuni, a cãror

valoare totalã se ridicã la 300 lei. Juriul este format din profesorii de muzicã Mirela Duþã ºi
Dana Sobaru ºi interpreta de muzicã popularã Livia Celea Streaþã.

Potrivit organizatorilor, festivalul va fi deschis de trei formaþii speciale: „Aripi de înger”, a
Liceului Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova, care va interpreta colinde în limbaj mimi-
co-gestual, cea a persoanelor private de libertate de la Penitenciarul de Minori ºi Tineri din
Craiova ºi „Vestitorii”, a ªcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina”. Intrarea publicului este liberã.

Peste 20 de grupuri de colindãtori s-au înscrisPeste 20 de grupuri de colindãtori s-au înscrisPeste 20 de grupuri de colindãtori s-au înscrisPeste 20 de grupuri de colindãtori s-au înscrisPeste 20 de grupuri de colindãtori s-au înscris
la Festivalul-concurs „Dor de sãrbãtori”la Festivalul-concurs „Dor de sãrbãtori”la Festivalul-concurs „Dor de sãrbãtori”la Festivalul-concurs „Dor de sãrbãtori”la Festivalul-concurs „Dor de sãrbãtori”

„Spiriduºii”„Spiriduºii”„Spiriduºii”„Spiriduºii”„Spiriduºii”
vã aºteaptã la ªcoalavã aºteaptã la ªcoalavã aºteaptã la ªcoalavã aºteaptã la ªcoalavã aºteaptã la ªcoala
„Gheorghe Þiþeica”!„Gheorghe Þiþeica”!„Gheorghe Þiþeica”!„Gheorghe Þiþeica”!„Gheorghe Þiþeica”!

Iubitorii ornamentelor ºi podoabelor de tot
felul de Crãciun sunt aºteptaþi astãzi, de la ora
10.30, la ªcoala nr. 21 „Gheorghe Þiþeica”
din Craiova. Aici este organizat Târgul anual
al Crãciunului, unde elevii – de la cei mai mici,
de 6 ani, pânã la cei mai mari, de 14 ani – îºi
expun obiectele realizate acasã, împreunã cu pãrinþii, sau la ºcoalã, în cadrul atelierelor de
lucru manual. Pentru confecþionarea acestora, copiii au folosit plastilinã, hârtie, conuri de
brad, nuci, ghinde, boabe de cafea, foi de porumb, paste fãinoase, meriºoare, crenguþe de
brad, piele, carton, textile ºi câte ºi mai câte materiale, toate reciclabile. Elevii, cadrele lor
didactice ºi conducerea ºcolii intenþioneazã sã foloseascã banii strânºi în urma vânzãrii
acestora în scop caritabil sau pentru cumpãrarea unor materiale educative.
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Jumãtate dintre cetãþeniiJumãtate dintre cetãþeniiJumãtate dintre cetãþeniiJumãtate dintre cetãþeniiJumãtate dintre cetãþenii
Marii Britanii susþin ieºirea þãriiMarii Britanii susþin ieºirea þãriiMarii Britanii susþin ieºirea þãriiMarii Britanii susþin ieºirea þãriiMarii Britanii susþin ieºirea þãrii
din Uniunea Europeanãdin Uniunea Europeanãdin Uniunea Europeanãdin Uniunea Europeanãdin Uniunea Europeanã

Jumãtate dintre cetãþenii Marii Britanii sunt favorabili ieºirii þãrii din
Uniunea Europeanã, conform unui sondaj de opinie efectuat în contextul
în care premierul David Cameron poartã negocieri cu Bruxellesul pe aceastã
temã. Potrivit sondajului, efectuat de Institutul ICM, 50 la sutã dintre
britanici se pronunþã în favoarea ieºirii þãrii lor din Uniunea Europeanã.
Un alt sondaj, efectuat pe 24 noiembrie de Institutul ORB International,
arãta cã 52 la sutã dintre britanici vor ieºirea þãrii din UE. David Cameron
deplaseazã la Bruxelles pentru noi negocieri cu liderii UE pe tema recon-
figurãrii relaþiilor Marii Britanii cu Blocul comunitar. David Cameron a
promis cã va organiza pânã la sfârºitul anului 2017 un referendum pri-
vind apartenenþa Marii Britanii la Uniunea Europeanã. Premierul Marii
Britanii încearcã sã îi convingã pe liderii þãrilor europene sã susþinã ideile
sale în sensul reformãrii Uniunii Europene.

John Kerry:John Kerry:John Kerry:John Kerry:John Kerry: Statele Unite ºi Rusia Statele Unite ºi Rusia Statele Unite ºi Rusia Statele Unite ºi Rusia Statele Unite ºi Rusia
pot coopera pentru soluþionareapot coopera pentru soluþionareapot coopera pentru soluþionareapot coopera pentru soluþionareapot coopera pentru soluþionarea
conflictului din Siriaconflictului din Siriaconflictului din Siriaconflictului din Siriaconflictului din Siria

Statele Unite ºi Rusia au o “bazã comunã” privind soluþionarea conflictului
din Siria, a declarat secretarul de Stat american, John Kerry, dupã întrevede-
rile cu preºedintele rus, Vladimir Putin, ºi cu ministrul rus de Externe, Ser-
ghei Lavrov. “Rusia ºi SUA au o bazã comunã în privinþa grupurilor opoziþiei
care trebuie sã participe la negocierile pentru soluþionarea conflictului sirian”,
a declarat John Kerry la Moscova. “Încep sã se contureze posibilitãþi solide
pentru soluþionarea conflictului sirian”, a subliniat John Kerry. John Kerry s-
a întâlnit, la Moscova, cu preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, ºi cu ministrul
rus de Externe, Serghei Lavrov. “Statele Unite sunt pregãtite sã coopereze cu
Rusia pentru distrugerea reþelei teroriste Stat Islamic”, a subliniat Kerry. În
altã ordine de idei, ºeful diplomaþiei americane a explicat cã sancþiunile occi-
dentale impuse Rusiei din cauza crizei ucrainene vor fi anulate dupã imple-
mentarea în totalitate a Acordului de la Minsk.

Ungaria închide tabãra de refugiaþiUngaria închide tabãra de refugiaþiUngaria închide tabãra de refugiaþiUngaria închide tabãra de refugiaþiUngaria închide tabãra de refugiaþi
de la Debrecende la Debrecende la Debrecende la Debrecende la Debrecen

Autoritãþile ungare au pus miercuri un semn pe care se putea citi “închis”
pe poarta centrului de recepþie pentru refugiaþi de la Debrecen, în estul Unga-
riei, închizând astfel în mod oficial tabãra în care au foast adãpostiþi refugiaþi
timp de 20 de ani. Debrecen a dat dovadã, în ultimii ani, de “solidaritate” ºi
“umanitate” primind refugiaþi, dar a venit timpul ca tabãra sã fie închisã, a
declarat liderul grupului parlamentar Fidesz (dreapta, la putere) Lajos Kosa.
“Trãim într-o perioadã în care Europa este necesar sã-ºi protejeze frontierele
în loc sã ridice tabere”, a spus Kosa. Primarul din Debrecen Laszlo Papp a
mulþumit Guvernului populist Viktor Orban pentru politica sa “coerentã” în
domeniul migraþiei, care a permis închiderea taberei de refugiaþi - pe care
primarul îi denunþã drept un “risc la adresa oraºului”. Tabãra de refugiaþi de
la Debrecen a gãzduit 73.000 de persoane în perioada în care a funcþionat, a
declarat Karoly Kontrat, un secretar de stat de la Ministerul ungar de Interne.
Iniþial, tabãra a gãzduit mai ales refugiaþi din þãri slave, din sudul Ungariei, dar
în ultima perioadã cei mai mulþi dintre refugiaþi proveneau din Afganistan,
Irak, Siria ºi Kosovo, a precizat reprezentantul Guvernului.

Comisia Europeanã a propus o
serie de mãsuri pentru gestionarea
frontierelor externe ale Uniunii Eu-
ropene ºi protejarea spaþiului Schen-
gen fãrã frontiere interne, printre
care ºi introducerea de controale
sistematice ale cetãþenilor UE la gra-
niþele externe, potrivit unui comu-
nicat al CE. Aceste propuneri ar
urma sã contribuie la gestionarea
migraþiei într-un mod mai eficace,
la îmbunãtãþirea securitãþii interne
a Uniunii Europene ºi la protejarea
principiului liberei circulaþii a per-
soanelor. Comisia propune institui-
rea unui corp european de pazã a
frontierelor ºi a coastelor pentru a
asigura o gestionare riguroasã ºi
partajatã a frontierelor externe. Pen-
tru a spori ºi mai mult securitatea
cetãþenilor Europei, Comisia propu-
ne, de asemenea, introducerea de
controale sistematice în bazele de
date relevante în cazul tuturor per-
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externe, pentru securitatea Schengenexterne, pentru securitatea Schengenexterne, pentru securitatea Schengenexterne, pentru securitatea Schengenexterne, pentru securitatea Schengen
soanelor care intrã în spaþiul Schen-
gen sau ies din acesta. Pentru creº-
terea securitãþii în spaþiul Schengen,
Comisia prevede o modificare spe-
cificã a Codului frontierelor Schen-
gen în vederea introducerii unor ve-
rificãri sistematice obligatorii ale ce-
tãþenilor UE la frontierele externe
terestre, maritime ºi aeriene. Verifi-
carea obligatorie a cetãþenilor UE se
va efectua în baze de date precum
Sistemul de Informaþii Schengen,
baza de date a Interpol privind do-
cumentele de cãlãtorie furate ºi
pierdute ºi sistemele naþionale rele-
vante, pentru a verifica dacã per-
soanele care sosesc nu reprezintã
o ameninþare la adresa ordinii pu-
blice ºi a securitãþii interne. De ase-
menea, propunerea insistã asupra
necesitãþii de a verifica datele bio-
metrice din paºapoartele cetãþeni-
lor UE în caz de îndoieli cu privire
la autenticitatea paºaportului sau la

legitimitatea deþinerii acestuia de
cãtre titular. Verificãrile vor fi obli-
gatorii ºi la ieºirea din Uniunea Eu-
ropeanã. În principiu, deoarece
controalele documentelor ºi ale per-
soanelor pot fi desfãºurate în para-
lel, autoritãþile ar trebui sã fie în
mãsurã sã consulte bazele de date
relevante fãrã a întârzia trecerea
frontierei. Regulile prevãd o anu-
mitã flexibilitate în cazurile în care
controalele sistematice ar putea
avea un impact disproporþionat asu-
pra fluiditãþii traficului la frontierã.
În astfel de cazuri, statele membre
pot decide, pe baza evaluãrilor ris-
curilor, sã efectueze controale
punctuale la anumite puncte de tre-
cere a frontierelor terestre ºi mari-
time. Evaluarea riscurilor este co-
municatã agenþiei, care poate exa-
mina modul în care se aplicã ex-
cepþia în evaluarea vulnerabilitãþii pe
care o efectueazã. Verificãrile sis-

tematice în bazele de date sunt rea-
lizate pe baza unui sistem de tip re-
zultat pozitiv/negativ (hit/no hit).
Acest lucru înseamnã cã, în cazul
în care persoana nu prezintã niciun
risc, controlul nu este înregistrat ºi
datele persoanei respective nu fac
obiectul unei prelucrãri suplimen-
tare. Utilizând bazele de date în acest
fel, nu se aduce atingere drepturi-
lor persoanelor în ceea ce priveºte
datele lor cu caracter personal de-
cât într-o mãsurã foarte micã, jus-
tificatã de obiectivele de securitate.

Propunerea vine ca rãspuns la re-
centele atacuri teroriste din Paris ºi
la ameninþarea tot mai mare din par-
tea luptãtorilor teroriºti strãini. Ini-
þiativa are loc de asemenea în con-
textul în care Camera Reprezentan-
þilor a SUA a adoptat sãptãmâna tre-
cutã o mãsurã ce ar spori controlul
asupra cãlãtorilor ce provin din cele
38 de þãri (majoritatea europene)
care fac parte din Programul Visa
Waiver, în încercarea de a împiedi-
ca teroriºtii sã pãtrundã pe terito-
riul american.

Un avion Bundeswehr a efectuat în noaptea de marþi
spre miercuri o primã misiune în cadrul coaliþiei împotri-
va grupãrii Statul Islamic (SI), constând în aproviziona-
rea cu carburat în zbor a unor avioane de rãzboi, a de-
clarat armata germanã. Avionul de aprovizionare de tip
A310 MRT a furnizat carburant, în douã rânduri, unor

Forþele aeriene germane au efectuat prima
misiune în Siria

avioane de rãzboi - în aer -, dupã care a
revenit, dupã miezul nopþii, la baza milita-
rã de la Incirlik, în sudul Turciei, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt al Bundeswehr.
În total, misiunea a durat cinci ore, a spus
el, fãrã sã precizeze naþionalitatea sau na-
þionalitãþile acestor avioane de vânãtoare.
Deputaþii germani au autorizat la începu-
tul lui decembrie mobilizarea a pânã la
1.200 de militari, unei fregate ºi a ºase
avioane care sã participe la operaþiuni mi-
litare internaþionale împotriva SI, într-un
gest de susþinere a Franþei, dupã atacurile
de la Paris. Este vorba despre cea mai mare
misiune a Bundeswehr în strãinãtate. Pri-
mii militari germani au decolat joia trecutã
de pe baza germanã de la Jagel (nord),

urmaþi de douã avioane de tip Tornado care urmau sã fie
poziþionate în Turcia cu scopul de a efectua misiuni de
recunoaºtere în spaþiul aerian al teritoriului aflat sub con-
trolul organizaþiei jihadiste. Avionul de aprovizionare de
tip A310 MRT a fost trimis în aceeaºi zi, de la baza din
Koln-Wahn (vest), la baza de la Incirlik.

Secretarul american al
Apãrãrii, Ashton Carter, a so-
sit ieri într-o vizitã-surprizã la
Bagdad, pentru discuþii cu co-
mandanþii militari americani,
în încercarea de a intensifica
lupta împotriva grupãrii Stat
Islamic. Carter a declarat an-
terior, la începutul vizitei sale
în Orientul Mijlociu, cã va dis-
cuta cu comandanþii pentru “a
obþine ultimele impresii pri-
vind situaþia din câmpul de
luptã ºi opinia lor privind mo-
dalitãþile de a continua sã ac-
celereze campania menitã sã învingã SI”. În ultima pe-
rioadã au apãrut tot mai multe indicii cã SUA intenþionea-
zã sã-ºi intensifice campania militarã împotriva grupãrii
teroriste, care a revendicat mai multe atacuri în Occi-
dent, inclusiv pe cele de la Paris, din 13 noiembrie, sol-
date cu 130 de morþi. Luna aceasta, SUA au anunþat
planuri de a trimite echipe militare de elitã în Irak, pentru

Secretarul american al Apãrãrii, vizitã-surprizã
în Irak, în cadrul luptei împotriva ISIS

a efectua raiduri împotriva
militanþilor SI din aceastã þarã
ºi din Siria. SUA au precizat
cã sunt dispuse sã trimitã in-
structori ºi elicoptere de atac
pentru a ajuta forþele irakiene
sã recucereascã oraºul Ra-
madi, ocupat de SI. Carter a
mai spus cã, în cadrul cãlã-
toriei sale, le va cere aliaþilor
SUA sã contribuie mai mult
la campania militarã împotri-
va grupãrii SI. Adresându-se
marþi militarilor de la baza ae-
rianã Incirlik din Turcia, pe

care SUA ºi aliaþii lor o folosesc în campania aerianã
împotriva grupãrii SI, Carter a recunoscut cã ameninþa-
rea reprezentatã de organizaþia jihadistã s-a extins dinco-
lo de Orientul Mijlociu. “S-a extins în alte pãrþi ale lumii,
inclusiv în þara noastrã”, a afirmat el. “Dar înfrângerea
în Siria ºi Irak este necesarã ºi trebuie sã o grãbim”, a
adãugat oficialul american.
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Anunþul tãu!
Titular COMAT DOLJ S.A.

anunþã publicul interesat asu-
pra elaborarii primei versiuni
a PUZ: „Elaborare PUZ pen-
tru reconsiderarea funcþiona-
lã a zonei în vederea construi-
rii Centru multifuncþional cu
spaþii comerciale, servicii ºi
birouri 2S+P+2  ºi Imobil lo-
cuinþe colective, spaþii comer-
ciale, funcþiuni complexe ºi
complementare S+P+8” în lo-
calitatea Craiova, Municipiul
Craiova, Calea Bucureºti nr
78, jud Dolj ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str.Petru
Rareº nr.1, Craiova, jud Dolj,
site-ul APM Dolj. http://ap-
mdj.anpm.ro, la sediul titula-
rului în  Craiova, str Sãrari, nr
31. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj, în termen de
15 zile calendaristice, de la
data prezentului anunþ.

Fondul Local de Garanta-
re Craiova Filiala FNGCIMM
IFN SA recruteazã consilier
juridic definitiv, cu vechime
minim 5 ani în domeniul fi-
nanciar- bancar, pe perioadã
determinatã. Scrisoarea de
intenþie ºi CV- ul se depun
pânã la 23.12.2015 inclusiv la
adresa secretariat@craiova-
garantare.ro.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.
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      Primãria comunei Almãj, judeþul Dolj, organizeazã concurs de recru-
tare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compar-
timentului Impozite ºi Taxe.

- Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul com-
partimentului Financiar-Contabil ºi Achiziþii publice.

      Concursul va avea loc la sediul Primãriei Comunei Almãj din
comuna  Almãj, sat Almãj, str.Principalã, nr.248, în data de 18.01.2016,
ora 10,00 – proba scrisã ºi în data de 20.01.2016 – proba de interviu.

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

1. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv

studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalent;

2. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii

superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalent;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei

publice: 5 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anun-

þului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei comunei
Almãj ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art.49
din H.G. nr.611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

       Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
       Informaþii suplimentare se pot obþin la telefon 0251/449397 sau

0786024800.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(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 ca-
mere- Sinaia, etaj 1, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.



12 / cuvântul libertãþii joi, 17 decembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1
+ mansardã - 5 came-
re, 2 bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5
ha, casã cu dependinþe, vie
- 3000 m, fântânã, porþi de
fier la asfalt central. Tele-
fon: 0723/692.884.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.

Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300.
Tel.0754.051.988.

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

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea
nr. 286/2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014,
Primãria Comunei Malu Mare judeþul Dolj organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale de execu-
þie vacante: 1 post ºofer microbuz ºcolar, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ ºi pazã din cadrul aparatului de specialitate al Pri-
marului comunei Malu Mare, judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de

art. 3 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
- studii generale;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabili-

tate, cu o vechime de minim 2 ani;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane

în termen de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave (penal sau cu permis

suspendat)

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul
Dolj în data de 12 Ianuarie 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data
de 14 Ianuarie 2016, ora 1400, interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, jude-
þul Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv
pânã la data de 04 Ianuarie 2016..

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, jude-
þul Dolj.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu
Mare din com. Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon 0251446145,
0251446065 ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0742245237.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
VÂND 40 de capre, preþ
negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând mixer cofetãrie
(PLANETARIA) 3 funcþii
marcã Germanã. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
803.490 dupã ora 15.00.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC (pa-
tru sertare la congelator)
cazan de þuicã 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 timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. 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 co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 17 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:

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.

Primãria comunei Almãj, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea postului contractual va-
cant de:

-Inspector clsa I, grad debutant în
cadrul compartimentului Deservire.

Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Almãj astfel, în data de
19.01.2016, ora 10,00 – proba scri-
sã ºi în data de 21.01.2016, ora
10,00 –proba interviu.

Condiþii generale de participare la
concurs, sunt cele prevãzute la art.3
din Hotãrârea de Guvern nr.286/
2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului – cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui
post vacant corespunzãtor funcþii-
lor contractuale  ºi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice.

Relaþii suplimentare la sediul insti-
tuþiei sau la telefon: 0251/449397.

Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez una camerã la
bloc la 2 fete salariate cu
posibilitãþi de platã a utili-
tãþilor -zona Materna. Te-
lefon: 0726/497.404.
Primesc în gazdã un bã-
iat. Telefon: 0765/957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
Închiriez apartament pa-
tru camere nemobilat, ul-
tracentral (Universitate),
100 mp pentru birouri sau
locuit. Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cãsãto-
rie – prietenie doamnã 55-
62 ani, nefumãtoare, sin-
gurã, modestã, plãcutã.
Telefon: 0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profitabil.
Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Formaþia argentinianã River Plate va disputa
ultimul act al Campionatului Mondial al cluburilor,
dupã ce a învins ieri, la Osaka (Japonia), cu 1-0,
pe Sanfrecce Hiroshima, reprezentanta þãrii gaz-
dã. Singura reuºitã a deþinãtoarei Cupei Libertado-
res a cãzut în minutul 72 ºi a purtat semnãtura lui
Lucas Alario.

River va afla cu cine se va duela pentru trofeu
astãzi, odatã cu disputarea celeilalte semifinale, care
va opune campioanei Europei, FC Barcelona, re-
plica campioanei Asiei, formaþia chinezã Guan-
gzhou Evergrande. Meciul va fi de la ora 12:30, în
direct la TVR 2.

Altfel, ieri a avut loc ºi finala pentru locurile 5-
6, una în care câºtig de cauzã au avut mexicanii
de la Club America (campionii din Concacaf), 2-1
cu congolezii de la Mazembe (campionii Africii).

În competiþie a mai luat starul ºi Auckland City
(campionii din Oceania ºi Pacific), neozeelandezii
fiind eliminaþi în play-off de Sanfrecce Hiroshima.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa României: FC

Viitorul – Steaua.
DIGI SPORT 2
17:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Lazio –

Udinese / 20:00 – HANDBAL (M) – Cupa
României: Steaua – HC Vaslui / 22:00 –
FOTBAL Italia – Cupa: Sampdoria – Milan.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) – Liga Campioni-

lor: Tomis Constanþa – Dragons Lugano /
22:00 – FOTBAL Spania – Cupa: Villar-
real – Huesca.

DIGI SPORT 4
18:45 – BASCHET (M) – Euroliga:

Khimki Moscova – Fenerbahce Istanbul /
21:00 – FOTBAL Spania – Cupa: Atletico
Madrid – Reus Deportiu.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa României: FC

Viitorul – Steaua.
EUROSPORT 1
11:30, 13:00 – SCHI ALPIN (F, M) –

Cupa Mondialã, la Val d’Isère, în Franþa /
15:15 – BIATLON (M) – Cupa Mondialã,
la Pokljuka, în Slovenia / 23:15 – CÃLÃ-
RIE – Sãrituri peste obstacole, la Londra,
în Regatul Unit.

TVR 2
12:30 – FOTBAL – Campionatul Mon-

dial al cluburilor, în Japonia, semifinala 2:
Barcelona – Guangzhou Evergrande.

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa României: FC

Viitorul – Steaua.

VVVVVoleibaliºtii craioveni, capãt deoleibaliºtii craioveni, capãt deoleibaliºtii craioveni, capãt deoleibaliºtii craioveni, capãt deoleibaliºtii craioveni, capãt de
drum în Cupa CEVdrum în Cupa CEVdrum în Cupa CEVdrum în Cupa CEVdrum în Cupa CEV

Dupã eºecul în cinci seturi, de la Poliva-
lentã, SCM U Craiova a fost eliminatã, marþi
searã, în faza optimilor de finalã ale CEV
Cup, pierzând ºi returul din Grecia, cu Olym-
piacos Pireu, scor 0-3.

Lideri fãrã înfângere în campionat, alb-
albaºtrii au dat senzaþia cã pot produce sur-
priza doar în actul inaugural, în care au avut
avantaj în prima lui parte, numai cã gazdele
au revenit ºi s-au impus cu 25-20. Au urmat
douã manºe adjudecate de eleni la 15 ºi la
18, astfel ratând SCM U egalarea performan-
þei de sezonul trecut.

“Un meci început bine, dar pe fondul unor
greºeli ºi a unor decizii ciudate am cedat la
luptã primul set. Dupã aceea, deºi am încer-
cat sã revenim ne-a fost foarte greu, având
în vedere cã Mihai Mãrieº a fost indisponibil,
iar Laurenþiu Licã a resimþit dureri lombare
din setul doi ºi nu am mai putut conta pe apor-
tul lui. Ne concentrãm deja pe meciul de sâm-

bãtã, din ultima etapã a turului de campionat,
în deplasare la CSM Bucureºti, unde îmi do-
resc sã am lotul valid ºi sã încheiem bine acest
an”, a spus antrenorul craiovean, Dan Pas-
cu, dupã meciul din Grecia.
Fetele n-au miºcat în faþa campioanei

De asemenea marþi, dar în propriul fief,
tot un eºec la zero a suferit ºi echipa femini-
nã. În ultimul meci din 2015, o “restanþã”
din cadrul etapei cu numãrul 5 din Divizia
A1, jucãtoarele pregãtite de Alexandru Cos-
ma au oferit o replicã palidã campioanei en-
titre ºi liderului la zi al ierarhiei, Alba Blaj,
care a închis seturile la 16, 14, respectiv 10.

La finalul turului, voleibalistele noastre
sunt ante-penultimele în clasament (locul
10), cu 9 puncte. Revenirea pe parchet se
va consemna în weekend-ul 23-24 ianuarie,
când SCM U se va deplasa la Medicina Tg.
Mureº (locul 5, cu 19 puncte).

HANDBAL (F): SCM – “dublã” amicalã cu Ploieºtiul, în Bãnie

Meciurile vor fi astãzi ºi mâineMeciurile vor fi astãzi ºi mâineMeciurile vor fi astãzi ºi mâineMeciurile vor fi astãzi ºi mâineMeciurile vor fi astãzi ºi mâine
Aflatã în plinã pregãtire pentru partea a

doua a sezonului, echipa femininã de hand-
bal, SCM Craiova, va susþine astãzi, de la
ora 17:00, ºi mâine, de la ora 10:30, la Sala
Polivalentã, douã partide de verificare cu
CSM Ploieºti.

Tehnicianul Simona Gogârlã nu va putea
conta contra prahovencelor pe jucãtoarele

convocate la echipele naþionale pentru turneul
final al Campionatului Mondial din Danemarca.

Craiova ºi Ploieºtiul au acumulat câte 20
de puncte în turul Ligii Naþionale, ocupând
locurile 6 ºi 7, în pole-position, graþie gola-
verajului, plasându-se CSM. Echilibru ºi în
ceea ce priveºte duelul direct, disputat în
etapa a 7-a ºi încheiat cu o victorie la limitã

a gazdelor echipate în alb-albastru, 27-26.
În perioada urmãtoare, SCM va efectua

ºi un stagiu de pregãtire în Macedonia, acolo
unde va juca alte douã partide test.

Primul meci oficial din 2016 va fi în pe-
rioada 8-10 ianuarie, când Craiova revine
în campionat, “acasã”, contra Dunãrii Brãila
(locul 3, cu 27 de puncte).

AAAAATLTLTLTLTLEEEEETISM: Ce-ºi propune Ancuþa Bobocel în 2016TISM: Ce-ºi propune Ancuþa Bobocel în 2016TISM: Ce-ºi propune Ancuþa Bobocel în 2016TISM: Ce-ºi propune Ancuþa Bobocel în 2016TISM: Ce-ºi propune Ancuþa Bobocel în 2016
Ancuþa Bobocel, atletã legitimatã la CS Universitatea

Craiova, ºi-a stabilit obiectivele pentru anul urmãtor. Se-
verineanca în vârstã de 28 de ani îºi doreºte o medalie la
Campionatul European ºi o calificare la Jocurile Olimpice
de la Rio.

“Vreau sã fiu pe podium la Europene, apoi sã ajung la
Rio. Sã mã gândesc la o medalie la Jocurile Olimpice este
puþin mai complicat. Deocamdatã, ne mulþumim cã sun-
tem la un nivel foarte ridicat pe plan european”, a declarat
Bobocel.

În acest an, Ancuþa Bobocel a cucerit douã medalii de
aur la Campionatul Naþional, precum ºi douã titluri ºi o
medalie de argint la Campionatul Balcanic.

River Plate, în finala CM al cluburilorRiver Plate, în finala CM al cluburilorRiver Plate, în finala CM al cluburilorRiver Plate, în finala CM al cluburilorRiver Plate, în finala CM al cluburilor
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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 XXIII-a
FC Botoºani – Chiajna, vineri, ora 20.30
CSMS Iaºi – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
Pandurii – Astra, sâmbãtã, ora 20.30
Petrolul – ASA, duminicã, ora 18
CFR Cluj – Dinamo, duminicã, ora 20.30
FC Voluntari – Viitorul, luni, ora 18
Steaua – ACS Poli, luni, ora 20.30

Puºtii de la academiile CS Universi-
tatea Craiova ºi CSJ ªtiinþa Craiova au
participat la tradiþionala premiere de
Sãrbãtori, plasele cu cadouri fiind în-
mânate de Moº Crãciun alb-albastru,
care a fost însoþit de reprezentanþi ai
Craiovei Maxima, precum Negrilã, Un-
gureanu ºi Beldeanu. Discursurile þi-
nute cu aceastã ocazie au vizat atât
situaþia primei echipe a Universitãþii
Craiova, cât ºi cea a grupelor de copii
ºi juniori. De altfel, directorul CS Uni-
versitatea Craiova, Pavel Badea, con-
siderã cã atunci când academiile vor
începe sã producã jucãtori pentru pri-
ma echipã vor fi îndeplinite obiective-
le proiectului CS Universitatea ºi im-
plicit cele legate de performanþã. Ba-
dea nu-i atribuie vreo vinã fostului sãu
coechipier, Emil Sãndoi, considerând
cã antrenorul ar trebui pãstrat, ºi în ace-
laºi timp spune cã problemele cu care
se confruntã finanþatorul Mihai Rota-
ru nu vor periclita continuitatea echi-
pei, chiar dacã acesta ºi-ar retrage sus-
þinerea. „Era o prostie sã schimbi an-
trenorul cu o etapã înainte de sfârºitul
anului. Nu cred cã i se poate imputa lui
Emil cã nu este un bun profesionist.
Sunt un susþinãtor al sãu. Dacã nu
avem jucãtori, mãcar antrenori sã avem
care sã fie din regiunea noastrã. Altfel,
acest proiect nu are suflet. De fapt,
acest lucru îi ºi lipseºte. Nu s-a creat în
ultimii ani legãtura dintre comunitate
ºi aceastã echipã ºi acest lucru ni se
datoreazã în primul rând nouã, celor
care am dat drumul acestui proiect. Va
trebui sã gãsim cât mai repede o legã-
turã între comunitate ºi echipã pentru
cã altfel nu respectãm ceea ce ne-am
propus: sã dãm craiovenilor o echipã
cu care ei sã se identifice. Va fi echipa
craiovenilor când va avea cel puþin trei
sau patru jucãtori autohtoni în com-
ponenþa ei. Va trebui, probabil, sã mai
aºteptãm încã unul, doi sau chiar trei
ani pânã când copiii noºtri de la Cen-
trul de juniori vor fi pregãtiþi pentru a
face pasul la prima formaþie. Pentru mo-
ment, sunt încã mici. Cred cã acest pro-
iect va continua ºi cu domnul Rotaru,
ºi fãrã el. Aceastã echipã a fost puter-
nicã atunci când i-a aparþinut comuni-

Cupa României – sferturi de finalã
Dinamo – Astra 2-1
Au marcat: Gnohere 32, Palic 90+3 / Enache 90+2.
ACS Poli – ASA s-au jucat asearã.
Meciul CSMS Iaºi – CFR Cluj s-a jucat asearã.
Viitorul – Steaua, astãzi, ora 20.30
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La premierea juniorilor de la CS Universitatea Craiova ºi CSJ ªtiinþa Craiova
s-a discutat despre prezentul ºi viitorul fotbalistic al Bãniei

tãþii, când i-a reprezentat pe craioveni
“, a spus Pavel Badea.

Chiar ºi cu acest prilej, managerul
general Felix Grigore a fost chestio-
nat despre ratarea obiectivelor de cã-
tre Universitatea Craiova în acest se-
zon, iar rãspunsul oficialului a fost:
„Prima noastrã dorinþã pentru Moº a
fost sã nu mai greºeascã arbitrii îm-
potriva noastrã, însã nu ºtiu dacã el
are puterea asta. Normal este sã vor-
bim la o astfel de festivitate despre
bucuria prilejuitã de aceste sãrbãtori,
de faptul cã aceºti copii sunt cei care
vor duce tradiþia Universitãþii Craio-
va mai departe. ªansele de a accede
în play-off nu sunt compromise atâta
timp cât mai sunt matematice, dar s-
au micºorat foarte mult dupã aceastã
înfrângere cu Voluntari. Ca sã mai avem
ºanse mari de play-off, ar fi trebuit sã
câºtigãm ultimele douã jocuri din de-
cembrie. Dupã meciul de la Iaºi vom
trage linie, vrem sã vedem ce s-a în-
tâmplat, sã vedem motivul pentru care
nu sunt rezultatele aºteptate, cu toþii
suntem nemulþumiþi. Probabil cã am
greºit undeva ºi vom vedea cine a
greºit mai mult ºi unde“.

Veºti bune pentru juniori: este
gata baza sportivã de la Aeroport

Bogdan Pâncu, directorul CSJ ªtiin-
þa U Craiova, a precizat cã în curând
viitorul fotbalului craiovean va fi pre-
gãtit în cadrul bazei sportive de la Ae-
roport, a cãrei recepþie va fi efectuatã
în curând: „Aºa cum la finalul fiecãrui
an se face un anumit bilanþ, aºa ºi nouã
ne place sã premiem copiii care fac per-
formanþe, ne place sã le aducem bucu-
rie prin venirea Moºului alb-albastru.
Cred cã anul acesta va fi fãcutã recep-
þia la baza sportivã de la Aeroport, Cen-
trul de Agrement, unde apar în peisa-
jul fotbalistic craiovean, doljean ºi, de
ce nu, din Oltenia, douã terenuri extra-
ordinar de bune, de nivel UEFA, de
douã stele, unul de iarbã ºi unul sinte-
tic. Pe lângã acestea vor fi ºi douã tere-
nuri mici, care pot sã deserveascã gru-
pelor de copii de pânã în 7-8 ani“.

Silviu Bogdan, managerul Centru-
lui de copii ºi juniori al Universitãþii, a
declarat cã academia pe care o condu-
ce este în grafic la final de an: „Dacã
facem o analizã pe scurt a ceea ce s-a
întâmplat în 2015, noi suntem mulþu-
miþi de activitatea acestor copii. Sã nu
uitãm cã suntem vicecampionii Româ-
niei la grupa de 2000, cu juniori selecþi-
onaþi la naþionalã. În ianuarie vor ple-
ca patru jucãtori de la grupa de 2000 în
Turcia într-o pregãtire cu echipa naþi-
onalã. Încep lucrurile sã se miºte ºi cred
cã aceºti copii în 2015 au fãcut lucruri
extraordinare, þinând cont cã infrastruc-
tura pe care am avut-o la dispoziþie a
lãsat de dorit. Sper ca în 2016 aceºti
copii sã se poatã antrena pe terenuri
bune ºi sã avem rezultate ºi mai bune“.


