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F
raþii Bacriz ºi conducerea Complexu-
lui Comercial Oltenia Sucpi le 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 fãuriþi 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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Cu votul consilierilor
municipali, Primãria
Craiova acordã ajutoa-
re de urgenþã, de la bu-
getul local, celor 600 de
comercianþi pãgubiþi de
incendiul din Târgul de
sãptãmânã de pe stra-
da „Caracal”. Proiec-
tul de hotãrâre a aprins
scântei în CLM Craio-
va, consilierii liberali
cerând explicaþii legate
de lipsa autorizaþiei de
la ISU Dolj. Directorul
SC Pieþe ºi Târguri ºi-
a turnat cenuºã în cap,
spunând cã a suportat
din buzunar o amendã,
asumându-ºi astfel o
parte din vinã.
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Hotãrârile tuturor instanþelor din
România, disponibile pe rolii.ro

Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM) a lansat portalul Institutului Ro-
mân pentru Informaþii Juridice – Roma-
nian Legal Information Institute (ROLII).
Pânã miercuri, 2,2 milioane de hotãrâri
judecãtoreºti anonimizate au fost publi-
cate pe portal, urmând ca în perioada
urmãtoare sã fie incluse hotãrâri judecã-
toreºti definitive din anii anteriori înce-
pând cu anul 2007. Portalul ROLII va
deþine în aceste condiþii un portofoliu
de aproximativ 20.000.000 hotãrâri jude-
cãtoreºti definitive, potrivit CSM. Prin
acest proiect cei interesaþi vor putea iden-
tifica practica unei anumite instanþe într-
o anumitã materie.

Potrivit CSM, lansarea portalului mar-
cheazã o etapã-cheie în creºterea trans-
parenþei actului de justiþie din România
ºi în dezvoltarea ºi promovarea acce-
sului liber, general ºi gratuit la informa-
þia juridicã publicã, legislaþia ºi juris-
prudenþa româneascã ºi europeanã.
Portalul reprezintã un real instrument
pentru unificarea practicii judiciare, fi-
ind util atât cetãþenilor – ca destinatari
principali ai acestui proiect, dar ºi tutu-
ror categoriilor de profesioniºti impli-
caþi în domeniul justiþiei. Prin lansarea
portalului ºi publicarea tuturor hotãrâ-
rilor judecãtoreºti în spaþiul virtual, in-
tegral ºi anonimizate, România se nu-
mãrã printre primele þãri din Uniunea
Europeanã în care cetãþenii ºi profesio-
niºtii în drept pot accesa gratuit hotã-
rârile pronunþate de instanþe.

Institutul Român pentru Informaþii Ju-
ridice – Romanian Legal Information In-
stitute ROLII a fost înfiinþat în 2012, la
iniþiativa CSM, având ca membrii fon-
datori: Consiliul Superior al Magistra-
turii, Institutul Naþional al Magistratu-
rii, Uniunea Naþionalã a Notarilor Pu-
blici din România, Institutul Notarial
Român, Uniunea Naþionalã a Barouri-
lor din România, Institutul Naþional de
Pregãtire ºi Perfecþionare a Avocaþilor
ºi pe persoana fizicã Adrian Toni Neac-
ºu. Fundaþia are ca scop definitoriu
susþinerea, dezvoltarea ºi promovarea
liberului acces la informaþia juridicã
publicã prin crearea cadrului corespun-
zãtor necesar pentru ca informaþiile ju-
ridice rezultate din activitatea autoritã-
þilor ºi instituþiilor publice sã poatã fi
puse la dispoziþia oricãrui cetãþean în
mod gratuit, în format electronic, în spe-
cial prin intermediul internetului.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost
audiat la DNA, ieri, în dosarul în care vice-
preºedintele Consiliului Judeþean Satu Mare,
Mircea Vasile Govor, lider al filialei judeþene
a PSD, a fost reþinut de procurorii DNA, pen-
tru fapte de corupþie. Dragnea a declarat, la
ieºirea de la DNA, cã are doar calitatea de
martor ºi cã nu va dezvãlui ceea ce a declarat
în faþa procurorilor.

„Tot ce am spus în faþa procurorului nu
repet public”, a afirmat Dragnea, la ieºirea de
la DNA. Întrebat dacã îºi menþine declaraþia
datã despre Mircea Govor înainte de a veni
la DNA, respectiv cã îi pare rãu pentru aces-
ta, Liviu Dragnea a spus cã îi pare rãu pentru
orice coleg de partid. El a fost întrebat ºi dacã
Victor Ponta, care în 2013 era preºedintele
PSD, va fi ºi el chemat pentru a da declaraþii
în acest dosar, Dragnea a rãspus: „Nu ºtiu,
nu am întrebat acest lucru ºi nu mã interesea-
zã”. „Este ultima datã când vã spun, ºi vã
spun în spiritul Crãciunului – ce am declarat în faþa
procurorilor nu vã spun dumneavoastrã. Nu este
corect sã fac lucrul acesta”, a mai spus Dragnea.

Înainte de a se prezenta la DNA, Liviu Dragnea
a comentat, la Biroul Permanent Naþional al PSD,
situaþia lui Mircea Govor. Întrebat de jurnaliºti cum
comenteazã reþinerea preºedintelui PSD Satu Mare,

Preºedintele Klaus Iohannis va cere astãzi Par-
lamentului reexaminarea legii privind stingerea
creanþelor prin darea în platã a bunurilor ipotecate,
au declarat, pentru MEDIAFAX, surse oficiale.
Potrivit surselor citate, ºeful statului este de acord
de principiu cu aceastã lege, dar considerã cã nu
este formulatã foarte corect din punct de vedere al
tehnicii legislative.

Potrivit analizei fãcute la nivelul Administraþiei
Prezidenþiale, în actul normativ adoptat de Parla-
ment existã termeni definiþi diferit pe parcursul le-
gii, textul acesteia fãcând, totodatã, foarte multe
derogãri de la Codul civil. ªeful statului va formu-
la, în cererea de reexaminare, obiecþii în acest sens,
considerând cã Parlamentul trebuie sã gãseascã
alte soluþii legislative decât aceste derogãri. Pe de
altã parte, surse oficiale au precizat cã preºedinte-

Ghidul Strategiei Naþionale de
Apãrare, aprobat de CSAT sãptã-
mâna trecutã, a fost fãcut public de
Administraþia Prezidenþialã, care
precizeazã cã cetãþenii vor putea în-
þelege mai bine modul în care statul,
respectând libertãþile individului, îºi
exercitã atribuþiile de securitate.
“Ghidul Strategiei Naþionale de Apã-
rare se adreseazã publicului larg, în
perspectiva dezvoltãrii unui dialog
interactiv pe teme de securitate na-
þionalã. Documentul faciliteazã în-
þelegerea modului în care statul, res-
pectând drepturile ºi libertãþile fun-
damentale ale cetãþeanului, îºi exer-
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„Am doar calitate de martor. Ce am avut de spus am spus procurorilor”

Deputatul PSD Andrei Dolineaschi,
pus sub învinuire

Deputatul ºi vicepreºedintele PSD Andrei Doli-
neaschi a fost pus sub învinuire de procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA) în dosarul preºe-
dintelui PSD Satu Mare Mircea Govor. Dolineaschi,
care a condus pânã în octombrie filiala PSD Boto-
ºani, fiind ulterior ales vicepreºedinte al partidului, a
fost chemat, ieri, la DNA pentru a i se aduce la cu-
noºtinþã învinuirile.

Liviu Dragnea a spus cã “nu vrea sã comenteze”.
“Vreau sã spun decât cã îmi pare foarte rãu de ceea
ce se întâmplã cu Mircea Govor”, afirma Dragnea.

Preºedintele PSD Satu Mare Mircea Govor, vi-
cepreºedinte al Consiliului Judeþean, a fost reþinut
de DNA pentru ºantaj ºi intervenþii la persoane
din conducerea ANAF pentru numirea unor per-
soane propuse de el în funcþii de conducere sau
de execuþie la Administraþia Judeþeanã a Finanþe-
lor Publice. Mircea Govor a fost ridicat miercuri de
la locuinþa sa din Satu Mare ºi dus la Direcþia Na-
þionalã Anticorupþie Bucureºti cu mandat, iar dupã
mai multe ore de audieri a fost reþinut.

Procurorii DNA au cerut, ieri, Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie arestarea preventivã pentru 30
de zile a lui Mircea Govor, judecarea dosarului
începând astãzi, la ora 14.00, instanþa supremã
urmând sã decidã dacã Govor va fi arestat pre-
ventiv sau va fi primi arest la domiciliu ori control

judiciar. Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean este acuzat de folosirea in-
fluenþei sau autoritãþii, de cãtre o per-
soanã care deþine o funcþie de condu-
cere în cadrul unui partid politic, în
scopul obþinerii pentru sine sau pen-
tru altul de foloase necuvenite (douã
infracþiuni), ºantaj în formã agravatã
(patru infracþiuni).

De altfel, nu este pentru prima oarã
când liderul PSD Satu Mare, membru
al Comitetului Executiv al formaþiu-
nii, este în atenþia procurorilor DNA,
el fiind implicat într-un scandal legat
de alegerile prezidenþiale din noiem-
brie 2014.

Astfel, pe 13 noiembrie 2014, 20
de membri PSD Satu Mare au fost
chemaþi la audieri la DNA Oradea în
dosarul deschis pe numele lui Mir-
cea Govor, dupã ce gandul.info a pre-

zentat o înregistrare în care acesta þipa la colegii
sãi de partid ºi-i ameninþa pe directorii de ºcoli,
pe ºefii de deconcentrate, dar ºi pe preoþii din
judeþ, supãrat cã Victor Ponta, candidatul PSD
la preºedinþie, nu a câºtigat alegerile în judeþ, la
primul tur al scrutinului.

Cei 20 de membri PSD au fost duºi la audieri în
dosarul în care Mircea Govor este investigat pen-
tru infracþiunea de folosire a influenþei în scopul
obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani sau
alte foloase necuvenite.

În mai 2015, când Liviu Dragnea a fost condam-
nat la un an de închisoare cu suspendare pentru
dosarul Fraudã la Referendum, în primã instanþã,
Mircea Govor a vrut sã îºi dea demisia din funcþiile
deþinute în partid, în semn de “solidaritate”. Demi-
sia sa nu a fost acceptatã de preºedintele de atunci
al PSD, Victor Ponta. 

Ghidul Strategiei Naþionale de Apãrare,
aprobat de CSAT, a fost fãcut public

citã, prin instituþiile sale, atribuþiile
privind securitatea þãrii ºi siguranþa
cetãþenilor sãi”, se aratã într-un co-
municat de presã, dat publicitãþii joi
de Administraþia Prezidenþialã.

Documentul are 40 de pagini,
structurate pe mai multe capitole pri-
vind conceptele promovate de Stra-
tegia Naþionalã de Apãrare (SNAp),
care stau la baza implementãrii aces-
teia – securitatea naþionalã extinsã
ºi cultura de securitate. Potrivit sur-
sei citate, ghidul se doreºte a fi “o
primã etapã în dezvoltarea acestei
culturi de securitate, avansând ide-
ea construirii unui parteneriat civic

în vederea stabilirii unor standarde
înalte de securitate colectivã ºi in-
dividualã – obiectiv asumat prin
Strategia Naþionalã de Apãrare”.

Ghidul defineºte ºi explicã ter-
menii de specialitate – securitate
naþionalã extinsã, culturã de secu-
ritate, activitatea de informaþii, con-
trainformaþii ºi de securitate, tipu-
rile de ameninþãri la adresa securi-
tãþii naþionale, obiectiv naþional de
securitate, interes naþional de se-
curitate, securitate ciberneticã, ris-
curile de securitate ºi trece în re-
vistã situaþiile de crizã. De aseme-
nea, sunt prezentate instituþiile cu

atribuþii în domeniul securitãþii ºi
prerogativele acestora, precum ºi
modalitãþi de implementare a stra-
tegiei de apãrare.

Demersul nu este unul singular,
autorii documentului precizând cã
acesta se înscrie în tendinþele la ni-
vel european, cu scopul de a fami-
liariza publicul larg cu problemele
de securitate. Ghidul a fost realizat
cu concursul specialiºtilor, repre-
zentanþilor mediului academic, ai
societãþii civile ºi, nu în ultimul rând,
al instituþiilor cu atribuþii în dome-
niul asigurãrii securitãþii naþionale,
mai susþine sursa citatã.

Klaus Iohannis va cere astãzi Parlamentului
reexaminarea legii dãrii în platã

le Klaus Iohannis nu va ataca la CCR legea privind
pensiile speciale ale parlamentarilor întrucât ar fi
de pãrere cã nu ar exista suspiciuni de neconstitu-
þionalitate în acest caz.

Surse parlamentare au declarat pentru MEDIA-
FAX cã PNL a decis sã solicite Birourilor Perma-
nente reunite ale celor douã Camere convocarea
unei ºedinþe a comisiilor de buget ºi juridicã pen-
tru a fi audiaþi ºefii Bãncii Naþionale. Conducerea
BNR ar urma sã vinã cu mai multe detalii asupra
acestei legi, iniþiate de liberalul Daniel Zamfir. Au-
dierile vor fi decise dupã ce preºedintele Iohannis
va transmite solicitarea de reexaminare cãtre Parla-
ment. Având în vedere apropierea vacanþei de iar-
nã a Parlamentului, discutarea reexaminãrii, precum
ºi audierea conducerii BNR, ar urma sã aibã loc
abia la începutul anului viitor.
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Incendiul de la Târgul de pe
strada „Caracal” a aprins ºi spiri-
tele în CLM Craiova. În plenul de
ieri, liberalul Pavel Badea, contra-
candidatul actualului primar la ale-
gerile din primãvarã, a întrebat-o
direct pe Olguþa Vasilescu dacã
avea târgul autorizaþie eliberatã de
ISU Dolj. „Noi plãtim acolo 15.000
de euro pe lunã pentru chirie.
Avem autorizaþie de funcþionare ºi
aviz ISU pentru acel târg? Este
extrem de important, pentru cã alt-
fel creãm o stare de incertitudine

ºi nesiguranþã partenerilor cu care
noi lucrãm”, a întrebat Badea.

În cazul în care nu existã cele
douã avize, consilierul PNL a ce-
rut sã fie demis directorul de la
SC Pieþe ºi Târguri. „Doamna pri-
mar, se putea întâmpla sã pãþiþi ce
a pãþit prietenul dumneavoastrã
Piedone. Din cauza faptului cã
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Cu votul consilierilor municipali, Primãria Cra-
iova acordã ajutoare de urgenþã, de la bugetul
local, celor 600 de comercianþi pãgubiþi de incen-
diul din Târgul de sãptãmânã de pe strada „Cara-
cal”. Proiectul de hotãrâre a aprins scântei în
CLM Craiova, consilierii liberali cerând explicaþii
legate de lipsa autorizaþiei de la ISU Dolj. Directo-
rul SC Pieþe ºi Târguri ºi-a turnat cenuºã în cap,
spunând cã a suportat din buzunar o amendã,
asumându-ºi astfel o parte din vinã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã Parlamentul a dat o lege
prin care interzice ciobanilor sã
aibã câini la stânã, sã nu ne mi-
rãm, Popescule, dacã o sã dea o
lege ca sã nu mai aibã nici oi.

directorul nu a fost suficient de
bine pregãtit ºi consecvent sã ob-
þinã autorizaþiile, puteaþi fi chema-
tã sã daþi cu subsemnatul dacã
murea cineva pe acolo”, a tras
concluzia liberalul.

Lia Olguþa Vasilescu i-a repli-
cat lui Badea cã, de fapt, o do-
reºte la închisoare pentru a pu-
tea obþine mai uºor mandatul de
primar. „Mã lãsaþi sã dau din
casã? Dumneavoastrã aþi spus cã
aveþi ºanse la primãrie doar dacã
mã aresteazã pe mine. Acum

ajungând la aceastã discuþie, în-
þeleg unde bateþi”, s-a apãrat Ol-
guþa Vasilescu.

Primarul Craiovei: „Avizele ISU
trebuiau luate de Texind”

Potrivit primarului, obþinerea
avizelor ISU îi revenea proprieta-
rului terenului, respectiv firmei
Texind. „Obþinerea autorizaþiilor de
construcþie ºi avizul ISU trebuiau
sã fie luate de cãtre Texind, de pro-
prietar. Din fericire, nu a murit ni-
meni acolo ºi am ajuns la un acord
cu cei care au fost implicaþi direct
ca sã fie mutaþi într-o altã parte –
unde era vechiul târg”, a precizat
Olguþa Vasilescu.

Primarul le-a spus consilierilor
cã situaþia este acum în curs de
rezolvare, în sensul cã Primãria
Craiova urmeazã sã obþinã autori-
zaþie ISU pentru platforma de la
autobaza RAT pe care vor sta co-
mercianþii de acum încolo, iar anul
viitor se va construi un târg nou.
„Pânã la jumãtatea anului viitor,
vom termina proiectul ºi procedu-
ra de licitaþie astfel încât sã mu-
tãm târgul. Acum va funcþiona într-
o situaþie mai specialã, în sensul
cã oamenii de acolo au înþeles cã
nu vor avea chioºcuri, ci vor func-
þiona direct pe pãmânt ca sã-ºi
vândã hainele vechi”, a mai spus
primarul.

Cei patru directori
de la Pieþe au plãtit amenda

Directorul SC Pieþe ºi Târguri,
Claudiu Neagoe, a citit o dare de
seamã în faþa consilierilor muni-
cipali. Ca ºi primarul, acesta a în-
ceput prin a spune cã obligaþiile
pentru obþinerea autorizaþiei de se-
curitate revenea SC Texind, având
în vedere cã tot acesta obþinuse
ºi avizul de securitate la incendiu.

Cu toate acestea, în urma incen-
diului, ISU Dolj a demarat un con-
trol la SC Pieþe, în urma cãruia so-
cietatea a fost sancþionatã cu
amendã contravenþionalã de 50.000
de lei pentru faptul cã a permis
funcþionarea târgului chiar dacã
proprietarul nu obþinuse autoriza-
þia de securitate la incendiu. „A fost
achitatã suma de 10.000 de lei în
48 de ore, iar conducerea a stabilit
sã suporte în nume personal, adi-
cã administratorul, directorul teh-
nic, directorul economic, directo-

rul de dezvoltare, deoarece au fost
factorii care au permis acest lu-
cru”, a menþionat Neagoe.

Directorul SC Pieþe a încer-
cat sã-ºi motiveze, totuºi, ale-
gerea de a funcþiona fãrã auto-
rizaþie de securitate. Neagoe a
spus cã el nu a ºtiut cã hidranþii
din târg nu asigurã presiunea
necesarã ºi, prin urmare, nu a
reuºit sã facã o evaluare a peri-
colului. „SC Texind avea obli-
gaþia sã asigure contra incendii-
lor construcþiilor din incinta târ-
gului. SC Pieþe va acþiona în in-
stanþã SC Texind pentru recu-
perarea beneficiilor nerealizate,
cât ºi pentru eventualele pagu-
be”, a precizat Claudiu Neagoe.

Cât priveºte contractul sãu ad-
ministrator, acesta a spus cã nu
poate fi, deocamdatã, reziliat de-
oarece el ºi-a îndeplinit toate cri-
teriile de performanþã care i-au
fost impuse de CLM Craiova.

600 de ajutoare sociale
de la bugetul local

Contractul dintre SC Pieþe ºi
Târguri ºi SC Texind ar urma,
conform promisiunilor directoru-
lui SC Pieþe, sã fie reziliat astãzi.

Toþi cei 600 de comercianþi
care ºi-au vãzut marfa mistuitã
de flãcãri vor primi ajutoare de
urgenþã de la bugetul local, con-
silierii municipali votând, în cele
din urmã, în unanimitate pentru
acest proiect. De menþionat to-
tuºi faptul cã în cuprinsul hotã-
rârii nu este specificat cuantumul
ajutorului pe care îl acordã Pri-
mãria Craiova.

În sala de ºedinþã au fost pre-
zenþi ºi câþiva reprezentanþi ai ro-
milor din târg. Unul dintre aceº-
tia a luat cuvântul ºi le-a cerut
consilierilor sã nu mai foloseas-
cã, în scop politic, incendiul din
seara zilei de 11 decembrie.
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La mai bine de doi ani de la prin-
derea în flagrant, dupã un an ºi ju-
mãtate de proces ºi douã amânãri,
judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat, miercuri, 16 decembrie
a.c., sentinþa în cazul ofiþerului ºpã-
gar Andy Valentin Alexe de la Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Cra-
iova. Inculpatul a fost gãsit vinovat
de trafic de influenþã, luare de mitã
ºi constituire de grup infracþional
organizat, fiind condamnat la o pe-
deapsã totalã de 4 ani închisoare cu
executare. În plus, s-au confiscat
de la el 12.000 ºi are de achitat 2.200
lei cheltuieli judiciare:

„Inculpatul Alexe Andy Valen-
tin va executa pedeapsa cea mai
grea, aceea de 4 ani închisoare.
Deduce din pedeapsa aplicatã in-
culpatului perioada reþinerii, ares-
tãrii preventive ºi a arestului la
domiciliu de la 23.10.2013 la
04.07.2014 ºi menþine în continuare
mãsura preventivã a controlului
judiciar luatã faþã de inculpat. Dis-
pune confiscarea specialã a sumei
de 12.000 lei de la inculpatul Ale-
xe Andy Valentin, reprezentând
suma de bani ce a fãcut obiectul
luãrii de mitã. Obligã inculpatul
la plata sumei la plata sumei de
2200 lei cheltuieli judiciare statu-

Patru ani de puºcãrie pentru ofiþerul ºpãgarPatru ani de puºcãrie pentru ofiþerul ºpãgarPatru ani de puºcãrie pentru ofiþerul ºpãgarPatru ani de puºcãrie pentru ofiþerul ºpãgarPatru ani de puºcãrie pentru ofiþerul ºpãgar
de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiovade la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiovade la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiovade la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiovade la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova

Ofiþerul de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
(PMS) Craiova Andy Valentin Alexe, prins în octom-
brie 2013 cu o ºpagã de 750 de euro ºi trimis în judecatã
de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pen-
tru luare de mitã, trafic de influenþã ºi constituirea unui
grup infracþional organizat, a fost gãsit vinovat. Magis-
traþii Tribunalului Dolj au pronunþat miercuri, 16 de-
cembrie a.c., sentinþa prin care Alexe a fost condamnat
la 4 ani de închisoare cu executare. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova, între timp fiind menþinutã mãsura controlului
judiciar faþã de inculpat.

lui. Cu apel. Pronunþatã în ºedinþa
publicã din 16.12.2015”, se aratã
în hotãrârea Tribunalului. 

Prins în flagrant
pe 23 octombrie 2013

Reamintim cã inspectorul prin-
cipal de penitenciar Andy Valentin
Alexe, de 33 de ani, având funcþia
de ofiþer coordonator agenþi escor-
tã în cadrul P.M.S. Craiova, a ajuns
dupã gratii pe 24 octombrie 2013,
în urma unei acþiuni a ofiþerilor

Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova ºi cu spri-
jinul SRI Dolj. Încã din luna fe-
bruarie 2013, ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj s-au
sesizat din oficiu cu privire la fap-
tul cã, în PMS Craiova se intro-
duc în mod frecvent telefoane
mobile pentru deþinuþi, cu sprijinul
unor cadre ce îºi desfãºoarã acti-
vitatea în acest penitenciar, dosa-
rul fiind instrumentat iniþial sub co-
ordonarea unui procuror de la Par-

chetul de pe lângã Tribunalul Dolj.
În urma cercetãrilor efectuate

în cauzã, anchetatorii au reuºit sã
afle cã Alexe era “ofiþerul care
coordona întreaga activitate, atât
a deþinuþilor aflaþi în penitenciar
prin intermediul telefoanelor pe
care aceºtia le primiserã în modul
arãtat mai sus, cât ºi a persoane-
lor din afara penitenciarului care
îl sprijineau în desfãºurarea acti-
vitãþilor infracþionale, în acest
sens apelând la sprijinul a douã
persoane de încredere ce se ocu-
pau cu colectarea aparatelor tele-
fonice ºi a sumelor de bani pretin-
se”, dupã cum au comunicat la
momentul reþinerii reprezentanþii
Direcþiei Generale Anticorupþie.
Pentru cã ancheta a scos la ivealã
indicii vizând existenþa unui grup
infracþional, sprijinit ºi coordonat
de ofiþerul în cauzã, dosarul a fost
declinat la DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, cercetãrile fiind
continuate împreunã cu ofiþerii
anticorupþie craioveni.

Astfel, pe 16 octombrie 2013,
la sediul Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj s-a prezentat o fe-
meie care a depus un denunþ, se-
sizând faptul cã inspectorul prin-
cipal Alexe i-a cerut suma de 600

de euro ca sã intervinã la comisia
din cadrul PMS Craiova pentru
schimbarea regimului de detenþie
al fratelui sãu ºi încã 150 de euro
pentru introducerea unui telefon
mobil în celula acestuia. Ancheta-
torii au pus la punct toate detaliile,
iar miercuri, 23 octombrie, sub
coordonarea procurorului de caz,
s-a organizat prinderea în flagrant
a ofiþerului. El s-a întâlnit într-un
local din Craiova cu femeia, aºa
cum stabiliserã anterior, aceasta i-
a înmânat 750 de euro ºi telefonul
mobil, însã imediat ºi-a fãcut apa-
riþia echipa operativã.

Alexe a fost dus la sediul DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, a fost
reþinut 24 de ore, iar în ziua urmã-
toare a fost arestat preventiv pentru
luare de mitã, trafic de influenþã, in-
troducerea de obiecte interzise la
deþinere în penitenciar, constituirea
ºi sprijinirea unui grup infracþional
organizat. Pe 14 aprilie 2014 s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Andy Valentin Alexe a fost
trimis în judecatã, iar pe 16 aprilie i-
a fost înlocuitã arestarea preventivã
cu mãsura arestului la domiciliu. Ul-
terior, în luna iulie 2014, a scãpat ºi
de arestul la domiciliu, rãmânând sub
control judiciar.

Doi bãrbaþi, unul de 39 de ani ºi altul de
25 de ani, au fost rãniþi, ieri dupã-amiazã,
fiind transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în urma unui accident
petrecut în apropierea Aeroportului din Cra-
iova. Poliþiºtii au întocmit dosar penal ºi
continuã cercetãrile.

Din cercetãrile poliþiºtilor Serviciului Ru-
tier Craiova s-a stabilit cã Mihai ªovoiu, de
28 de ani, din Craiova, în timp ce conducea
un autoturism Opel dinspre cen-
trul Craiovei cãtre hipermarke-
tul Metro, nu a pãstrat o distan-
þã corespunzãtoare faþã de au-
toturismul care circula în faþa
sa ºi care a frânat pentru a vira
pe un drum lateral, iar ca sã evite
impactul a tras brusc de volan,
ajungând pe contrasens, unde s-
a ciocnit de o autoutilitarã mar-
ca Iveco. În urma impactului a
rezultat rãnirea pasagerilor de pe
locul din faþã al fiecãrei maºini,
respectiv Marius Chituºi, de 25
de ani, din localitatea Urzica,

Doi rãniþi într-un accidentDoi rãniþi într-un accidentDoi rãniþi într-un accidentDoi rãniþi într-un accidentDoi rãniþi într-un accident
petrecut la ieºirea din Craiovapetrecut la ieºirea din Craiovapetrecut la ieºirea din Craiovapetrecut la ieºirea din Craiovapetrecut la ieºirea din Craiova

judeþul Olt (aflat în Opel), ºi Alexandru Foa-
nã, de 39 de ani, din Craiova, pasager în
Iveco. Cei doi rãniþi au fost preluaþi de am-
bulanþe ºi transportaþi la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova pentru investiga-
þii, iar poliþiºtii au întocmit în cauzã dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã, dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Poliþiºtii de frontierã din ca-
drul P.T.F. Bechet, în colabo-
rare cu lucrãtorii A.N.A.F., au
depistat un cetãþean român
care transporta peste 9 tone de
legume din Bulgaria în Româ-
nia, fãrã documente legale.
Toatã marfa a fost confiscatã.

Potrivit reprezentanþilor Po-
liþiei de Frontierã Dolj, în cur-
sul zilei de miercuri, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei Be-
chet s-a prezentat, pe sensul
de intrare în þarã, cetãþeanul
român Alexandru G., în vârstã de 24 de ani,
la volanul unui autocamion marca MAN,
care conform CMR (scrisoare de trans-
port), transporta 9.040 kg legume (vinete,
roºii etc.) de la o firmã din Bulgaria pentru
România. Cu ocazia efectuãrii controlului
specific de cãtre echipa comunã formatã
din poliþiºti de frontierã ºi un lucrãtor din
cadrul ANAF, s-a constatat faptul cã so-
cietatea beneficiarã ºi locul de descãrcare
al mãrfii din România nu sunt menþionate
în documente. Drept urmare, echipa co-

Peste 9 tone de legume confiscate la
PTF Bechet

muna de control a anunþat autoritatea com-
petentã, Serviciul Antifraudã Târgu Jiu –
ANAF –, care, în urma cercetãrilor efec-
tuate, a dispus mãsura confiscãrii întregii
cantitãþi de legume. În baza Legii nr. 12/
1990, privind protejarea populaþiei împotriva
unor activitãþi de producþie, comerþ sau
prestãri de servicii ilicite, a fost aplicatã
persoanei juridice cãreia îi aparþine mijlo-
cul de transport, o sancþiune contravenþio-
nalã constând în amendã, în valoare de
20.000 lei.
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Preºedintele rus Vladimir Pu-
tin a susþinut, ieri, 17 decembrie,
a 11-a conferinþã de presã anua-
lã în faþa a 1.400 de jurnaliºti ruºi
ºi strãini. Timp de trei ore a abor-
dat numeroase teme despre rolul
Rusiei în rãzboiul din Siria, situa-
þia din Ucraina, starea economiei
ºi libertãþilor din þara sa. E greu
de dialogat cu Vladimir Putin,
uneori ºi pentru John Kerry, se-
cretarul american de stat, dar
pentru ziariºtii ruºi ºi strãini, ani-
maþi de curiozitãþi care depãºesc
“linia roºie”. Rusia rãmâne o þarã
imensã ºi eterogenã, cu proble-
me demografice acute. Regimul
politic de la Moscova repudiazã
în forþã “societatea civilã” – dia-
bolizatã ºi interzisã – pentru tu-
ºarea ei presupusã de CIA ºi oc-
cidentul destabilizator. Pe de altã
parte, Rusia pãstreazã aranja-
mentele militare din Crimeea, Si-
ria, Ucraina ºi pe cele diplomati-

MIRCEA CANÞÃR
ce ºi propagandistice în relaþiile
cu restul lumii. Þãrile pivot ale
UE, începând cu Germania ºi
Franþa, au politici fluctuante faþã
de Rusia, convinse de posibilita-
tea dialogului, mai mult decât cea
a sancþiunilor. Nici UE, nici
NATO nu agreeazã tensiuni cu
Rusia în numele Ucrainei, unde
evoluþiile democratice rãmân un
deziderat. Apoi þãrile europene
suferã ele însele economic ºi co-
mercial, deci implicit politic, dupã
impunerea sancþiunilor economi-
ce împotriva Rusiei ºi invers. Pe
de altã parte, asistãm la o “rena-
þionalizare” a Europei, în sensul
cã nu puþine state naþionale (Gre-
cia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Croaþia, Serbia) îºi recâºtigã ro-
lul ºi obsesiile suveraniste, bran-
ºându-se mai degrabã spiritului...
Rusiei. Referindu-se la Siria ºi
Statul Islamic, preºedintele rus a
afirmat cã loviturile aviaþiei ruse,

de câteva luni, susþin nu doar
ofensiva armatei regulate, dar ºi
pe cea a opoziþiei care luptã con-
tra Statului Islamic. ªi care “ur-
mãreºte” armata sirianã. Susþi-
nerea rusã la proiectul american
de rezoluþie în Consiliul de Se-
curitate al ONU, a omis identi-
ficarea resurselor financiare
care alimenteazã grupurile jiha-
diste. Niciodatã Moscova nu va
accepta “impunerea unui lider”,
cu referire la poziþia SUA care
clameazã, precum Franþa, des-
pãrþirea de Bashar al-Assad. La
nivel global Moscova doreºte
ameliorarea relaþiilor bilaterale
cu SUA ºi va lucra în acest sens
cu succesorul lui Barack Oba-
ma, dupã ce acesta va pãrãsi
Casa Albã la sfârºitul anului vii-
tor. În cursul întâlnirii cu secre-
tarul american de stat John Ker-
ry, Vladimir Putin a confirmat
participarea sa la o eventualã

reuniune internaþionalã privind
Siria. O bunã parte din expune-
rea liderului de la Moscova a vi-
zat relaþiile tensionate cu Anka-
ra, dupã doborârea unui Sukhoi-
24, de un F-16 turc, în timp ce
survola frontiera turco-sirianã.
Unul dintre piloþi a fost ucis, dupã
cum se ºtie, în timp ce un alt pi-
lot a fost recuperat în cursul unei
operaþiuni speciale. Calificatã
drept o loviturã de cuþit în spate,
întreaga poveste face aproape
imposibilã ameliorarea la nivel
guvernamental, a relaþiilor ruso-
turce. “Ei au tras în avionul nos-
tru. Iatã ce este revoltãtor: dacã
era cu adevãrat un accident, cum
susþine guvernul turc (...), ar fi
dat imediat telefon pentru expli-
caþiile de rigoare”. Pentru Putin,
Franþa este un aliat în Siria. Dupã
desfãºurarea bateriilor de rache-
te anti-aeriene S400 în Siria, Tur-
cia nu va mai putea la fel ca îna-

Vladimir Putin în faþa presei mondialeVladimir Putin în faþa presei mondialeVladimir Putin în faþa presei mondialeVladimir Putin în faþa presei mondialeVladimir Putin în faþa presei mondiale
inte sã încalce spaþiul aerian al
Siriei, fãrã sã fie pedepsitã. La
doi ani de la declanºarea rãzbo-
iului din Ucraina, Vladimir Putin
a subliniat cã Rusia nu are inte-
res ca situaþia sã se degradeze.
Dupã decizia de suspendare a
zonei de liber schimb, de la 1 ia-
nuarie 2016 – data intrãrii în vi-
goare a acordului de asociere
între Kiev ºi Bruxelles –, aplica-
bil Ucrainei printr-un tratat din
2011 cu tarife vamale preferen-
þiale mai multor ex-republici so-
vietice, mãrfurile provenite din te-
ritoriul ucrainean nu vor mai pu-
tea trece fãrã taxe vamale. Fãrã
a face referiri la axa Moscova-
Teheran, în domeniul militar, ac-
centuând însã contenciosul cu
Ankara, Vladimir Putin a lãsat
impresia cã rãmâne acelaºi lider
politic inflexibil ºi imprevizibil, în
cãutarea unor miºcãri de mare
supleþe, pe tabla de ºah.

Reputatul medic craiovean va
primi astãzi Premiul „Iuliu Haþie-
ganu” din partea Academiei Româ-
ne, la secþiunea ªtiinþe Medicale.
Înalta distincþie este acordatã pen-
tru lucrarea pe care prof. dr. Cor-
neliu Sabetay a coordonat-o: „Tra-
tat de Chirurgie”, vol. III – „Chi-
rurgie Pediatricã” (ediþia a II-a).

„Este o onoare deosebitã pen-
tru mine sã primesc acest premiu
din partea Academiei Române. O
astfel de distincþie ridicã prestigiul
chirurgiei pediatrice ºi al Universi-
tãþii de Medicinã ºi Farmacie de
care am fost ºi voi rãmâne ataºat.
Premiul încununeazã o muncã de
peste 45 de ani, iar în spatele aces-
tei lucrãri se aflã ºi maeºtrii mei:
Constantin Vereanu, Alexandru Pe-
samosca ºi Petre Georgescu. Este,
totodatã, rezultatul eforturilor de-
puse alãturi de colectivul de chi-
rurgi pediatri de la Craiova ºi din
celelalte mari centre ale þãrii. De
asemenea, vreau sã le mulþumesc
colegilor noºtri din Franþa ºi SUA
cu care am colaborat”, a afirmat
prof. dr. Corneliu Sabetay.

Tratatul de chirurgie pediatricã,
apreciat de comunitatea
academicã

„Tratatul de Chirurgie” – vol.
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premiat de Academia Românãpremiat de Academia Românãpremiat de Academia Românãpremiat de Academia Românãpremiat de Academia Românã

Premii ºi pentru alþi profesori
ºi cercetãtori craioveni

Premiile Academiei Române vor rãsplãti ºi meritele altor craio-
veni. Aºa este prof. univ. dr. Nicu Panea, decan al Facultãþii de
Litere a Universitãþii din Craiova, cãruia îi va fi acordat astãzi – la
Secþiunea Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual –  Premiul „Simion Flo-
rea Marian” în domeniul etnografiei ºi folclorului pentru lucrarea
„Oraºul subtil”, apãrutã la Editura Enciclopedica din Bucureºti. De
altfel, volumul a mai primit, anul trecut, Premiul „Cartea Anului” pe
2013 din partea Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.
La Secþiunea Filologie ºi Literaturã, scriitorii Toma Velici ºi Tudor
Nedelcea vor primi Premiul „Titu Maiorescu” pentru lucrarea „I.D.
Sîrbu. Opere” – „Jurnalul unui jurnalist fãrã jurnal” (vol. I) ºi „Co-
respondenþã” (vol. II). De asemenea, profesorului Adrian Otovescu
îi va fi înmânat Premiul „Dimitrie Gusti” pentru lucrarea „Conser-
varea identitãþii culturale în mediile de imigranþi români din Euro-
pa”, la Secþiunea ªtiinþe Economice, Juridice ºi Sociologie.

Chirurgul pediatru craiovean
prof. dr. Corneliu Sabetay se
numãrã printre câºtigãtorii
premiilor Academiei Române,
care sunt decernate astãzi, în
cadrul unei ceremonii ce are loc
în Aula prestigioasei instituþii
din Bucureºti. Academia este
cel mai înalt for ºtiinþific ºi
cultural al României, care
reuneºte personalitãþi marcante
din þarã ºi din strãinãtate, din
toate domeniile ºtiinþei, artei ºi
literaturii.

III, „Chirurgie Pediatricã” (ed. a
II-a) a apãrut la Editura Academiei
Române ºi a venit ca o completare
la prima ediþie. Precedenta apariþie
a Tratatului fusese conceputã în-
tre anii 2006-2009, dar, între timp,
era nevoie de o lucrare care sã în-
globeze cele mai noi descoperiri
din domeniul chirurgical. Lucrarea
a fost lansatã în luna aprilie 2014,
în cadrul unui eveniment ce a avut
loc la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, fiind cel de-
al treilea volum din cadrul „Trata-
tului de chirurgie”, apãrut sub re-
dacþia prof. dr. Irinel Popescu,
preºedintele Academiei de ªtiinþe
Medicale.

Dupã cum a declarat coordo-
natorul, prof. dr. Corneliu Sabe-
tay, volumul a fost gândit astfel
încât sã conþinã ºi unele subiecte
tratate de medici din strãinãtate,
cum ar fi Benoit Galifer, profesor
la Universitatea de Medicinã din
Montpellier (Franþa), Michel
Schmitt din Nancy (Franþa) sau

Yehuda Yona de la Chicago (SUA).
Pãrintele chirurgiei pediatrice, re-
gretatul profesor Alexandru Pesa-
mosca, este prezent în câteva din
paginile acestui prestigios tratat.
Anul trecut, Tratatul de chirurgie
pediatricã a fost premiat ºi de
Academia de ªtiinþe Medicale.

 Academia Românã acordã
premii în 14 domenii ale ºtiinþei,
artei ºi literaturii

Premiile Academiei Române se
acordã oamenilor de ºtiinþã ºi lite-
re, artiºtilor români, din þarã sau
din strãinãtate, pentru meritul de a
fi contribuit, prin activitatea ºi ope-
ra lor, la dezvoltarea culturii ºi
ºtiinþei româneºti. Conform regu-
lamentului, propunerile pentru
acordarea premiilor anuale se fac
de institutele de cercetare ºtiinþifi-
cã, de universitãþi sau de membrii
Academiei Române pânã la data de
1 septembrie a anului calendaris-
tic urmãtor prezentãrii publice a

lucrãrii ºi se înainteazã secþiilor
ºtiinþifice ale Academiei Române,
care desemneazã membrii juriului.

Membrii juriului întocmesc re-
ferate de apreciere, evaluând ori-
ginalitatea fiecãrei lucrãri propuse,
contribuþia acesteia la domeniul
respectiv ºi impactul asupra dome-
niului la nivel naþional. Aprecierea
juriului este dezbãtutã în secþiile
ºtiinþifice, trimisã apoi spre anali-
zã cãtre Biroul Prezidiului Acade-
miei, care o supune spre aprobare
Prezidiului Academiei Române.
Durata întregii proceduri de pro-
punere, evaluare, dezbatere ºi de-
cizie este de doi ani. Decernarea
premiilor are loc în luna decem-

brie a fiecãrui an, în ºedinþã so-
lemnã a Adunãrii Generale a
Academiei Române.

La ceremonia de astãzi, Acade-
mia Românã va acorda premii în
14 domenii: filologie ºi literaturã;
ºtiinþe istorice ºi arheologie; ºtiin-
þe matematice; ºtiinþe fizice; ºtiin-
þe chimice; ºtiinþe biologice; ºtiin-
þe geonomice; ºtiinþe tehnice; ºtiin-
þe agricole ºi silvice; ºtiinþe medi-
cale; ºtiinþe economice, juridice ºi
sociologie; filosofie, teologie, psi-
hologie ºi pedagogie; arte, arhitec-
turã ºi audiovizual; ºtiinþa ºi teh-
nologia informaþiei.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU Despre o tristã limbuþie senatorialãDespre o tristã limbuþie senatorialãDespre o tristã limbuþie senatorialãDespre o tristã limbuþie senatorialãDespre o tristã limbuþie senatorialã
Despre Cristiana Anghel, senatoarea în-

durând trudnic exigenþele vorbitului în pu-
blic, mi-am impus demult sã nu consum
niciun cuvânt din zestrea limbii noastre „cea
strãbune”. Din motive de igienã, lingvisticã,
dar ºi mentalã. Întâi de toate fiindcã, dotatã
genetic cu o inabilitate monstruoasã, învã-
þãtoarea aceasta fãcutã parlamentarã în ma-
laxorul histrionic antenisto-voiculescian s-a
încãpãþânat sã întreþinã treazã totala inadec-
vare a dumisale la diligenþa de senator. Do-
vadã cã e pe cale sã atingã cea mai specta-
culoasã performanþã din arealul politicii dâm-
boviþene, sã ofere, adicã, de una singurã,
un argument suficient de delegitimare a Par-
lamentului, dãruind inamicilor de circumstan-
þã cu o stupidã inocenþã mai multe probe
decât o eventualã panoplie de nemulþumiri
populare, mai mult ori mai puþin justificate.

Ratând, probabil, buclucaºa „cãruþã” în-
chiriatã nu se ºtie cum de o injurioasã ar-

heologie folcloricã, caracaleanca noastrã ºi-
a descoperit în propriul ADN mai întâi o
vocaþie rarisimã, cea de grevistã a foamei,
pe care ºi-a exersat-o cu fervoarea unei ur-
genþe civice, chiar ºi atunci când motivele
invocate pãreau de amploarea unor… or-
ganisme internaþionale. Nu vreau sã spun
cã, în sine, ele n-ar fi justificat protestul,
din moment ce s-a ajuns ºi la demonstraþii
de stradã, însã apelul reiterat la o astfel de
formã trimite, cu un pic de îngãduinþã, la o
cazuisticã de clinicã. Dacã nu prin alte
simptoame, atunci mãcar prin acela al ob-
sesiei: cãci dacã repetiþia îºi pierde valoa-
rea (latinã) de mamã a învãþãturii, musai
asumã riscul maladiei. Fãrã urmã de con-
taminare.

Inutil sã trec în revistã elucubraþiile sti-
mabilei (apelativul îl împrumut fãrã copy-

right de la Nenea Iancu!) senatoare, ulti-
mele dintre ele – cea din „marea grãdinã”
a Parlamentului (prea mare, Doamne!), cu
ciobanul cel „prostit”, ºi auritoarea inter-
venþie de la ºedinþa solemnã în care invo-
ca (vai, nouã, doljenilor!) cele 30 de mii
de voturi care au purtat-o acolo unde e.
Tãrãºenia aceasta – fiindcã altceva nici nu
este – denunþã de la sine debilitatea legis-
lativã a scrutinului electoral care blochea-
zã întregul sistem la nivelul unei decizii de
grup ori de gaºcã. Cum sã mai invoci, când
ignori cu atâta lipsã de jenã mecanismul
nefericit, argumentul… reprezentativitãþii?
Cãci cine, dintre cei ce-au votat-o se simt
reprezentaþi de respectiva doamnã cam-
pioanã de-acum a unor funambuleºti ieºiri
la rampã de condiþia unor scenete amato-
riale de pe la vechile cãmine culturale?

Am spus cã am rezistat, eroic, tentaþiei
de a scrie despre aceastã persoanã.  Trebu-
ie sã adaug cã o fac, totuºi, întâia ºi ultima
oarã, în speranþa de a denunþa în cazul în
speþã unul din gravele motive prin care cla-
mata nevoie de resetare a clasei politice au-
tohtone are puþine ºanse sã se împlineascã.

În fond, doamna aceasta ce-ar fi putut,
cine ºtie, sã-ºi vadã cu oarecare chibzuinþã
de profesiunea de dascãl în locul unei po-
ziþii ce-o surclaseazã ºi-o descalificã, nu
e nici pe departe un caz singular. Câteva
sute de rãtãciþi, unii sforari decenali pe co-
ridoarele faraonice ale Palatului ceauºist,
alþii trãdaþi de oboseli insalubre ºi dobo-
râþi, la propriu, de picoteli devenite „pu-
blice”, n-au, în propriul lor „dosar”, alte
probe ale mãririi decât cele ale bietei se-
natoare de la Caracal.

Pe ordinea de zi au 28 de pro-
iecte. S-au alocat sume de bani
considerabile pentru stimularea
tinerilor capabili de performanþã
ºi conducerilor tehnice din învã-
þãmântul  preuniversitar doljean
pentru premierea elevilor sportivi
care au obþinut performanþe la
diferite competiþii sportive inter-
naþionale cu ocazia Galei Spor-
tului Doljean. „Cu ocazia Galei
Sportului ªcolar Doljean ce se
desfãºoarã în fiecare an, sunt
stimulaþi cu premii în bani ele-
vii sportivi care au obþinut per-
formanþe la diferite competiþii
sportive internaþionale. Pentru
premierea elevilor sportivi care
s-au remarcat la diferite com-
petiþii sportive internaþionale în
anul 2015 se va aloca suma de
50 mii lei”, a subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

Consilierii judeþeni au fost colindaþiConsilierii judeþeni au fost colindaþiConsilierii judeþeni au fost colindaþiConsilierii judeþeni au fost colindaþiConsilierii judeþeni au fost colindaþi
Ieri s-a desfãºurat ultima ºedinþã a Consiliului

Judeþean Dolj în anul 2015, ocazie cu care aleºii
noºtri au fost colindaþi de cei mai mici dintre colin-
dãtorii Ansamblului Folcloric „Alunelul”, din co-
muna Pieleºti. Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a fost profund emoþionat când

bãieþelul Ionuþ, de numai câþiva aniºori, îmbrãcat
într-un frumos costum popular, l-a îmbrãþiºat ºi i-
a spus cã ar dori sã fie el în locul consilierilor jude-
þeni. Dupã acest moment vesel, au urmat confrun-
tãrile ºi consilierii judeþeni au trecut la dezbaterea
proiectelor, iar în cele din urmã ºi la vot.

35 mii lei pentru marcarea zilei
de 22 decembrie

Tot ieri, consilierii judeþeni au
aprobat în unanimitate protoco-
lul de cooperare dintre Consiliul

Judeþean Dolj ºi Asociaþia Uma-
nitarã pentru Protejarea ºi Spriji-
nirea Rãniþilor, Invalizilor ºi Ur-
maºilor celor cãzuþi în timpul Re-
voluþiei din Decembrie 1989 –
Dolj în vederea organizãrii de

activitãþi festive pentru marcarea
zilei de 22 decembrie, Ziua Vic-
toriei Revoluþiei Române ºi a Li-
bertãþii. „În vederea organizãrii
unor activitãþi festive pentru mar-
carea zilei de 22 decembrie, Con-
siliul Judeþean Dolj va aloca din
bugetul propriu judeþean suma de
35 mii lei”, a mai spus preºedin-
tele CJ Dolj.

S-a votat cu o abþinere ºi un vot
contra, din partea consilierului ju-
deþean Cornel Mondea, cele ºase
proiecte de hotãrâre privind modi-
ficarea contractelor de finanþare,
proiecte care sunt pe ultima sutã
de metri ca implementare. Este

vorba de „Centrul turistic pentru
agrement ºi sport”, „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ºi echi-
parea Ambulatoriului de speciali-
tate al Spitalului Clinic Judeþean
Craiova”; „Centrul de coordona-
re ºi conducere a intervenþiei în caz
de dezastre în regiunea transfron-
talierã”; „Centrul Internaþional
Constantin Brâncuºi”; „Optimiza-
rea capacitãþii de intervenþie în
situaþii de urgenþã în Regiunea
Sud-Vest Oltenia” ºi nu în ultimul
rând „Centru transfrontalier pen-
tru informaþii ºi comunicaþii Dolj-
Vratsa”.

MARGA BULUGEAN

Proiectul „CALIFICAS” a contri-
buit la îmbunãtãþirea ºanselor de ocu-
pare ºi integrare pe piaþa muncii a
ºomerilor, în special din foste zone
industrializate, prin furnizarea unui
pachet complex de servicii integrate
ºi inovatoare, care implicã orientarea
ºi consilierea profesionalã a ºomeri-
lor. Întregul efort financiar a fost de
aproximativ 3,2 milioane de lei, cu
contribuþia  comunitãþii europene.

Aproape 600 de persoane
selectate

Activitatea de consiliere a fost
coordonatã de Asociaþia „DOMI-
NOU”, prin consilierul de speciali-
tate . Astfel, dupã ce au fost urmaþi
mai mulþi paºi, au fost selectate 584
de persoane, dintre care 391 fac
parte din categoria ºomeri ºi 193
din cea a ºomerilor de lungã dura-
tã. Prof.  Ani Drãghici,coordona-

Aºa se integreazã ºomeriiAºa se integreazã ºomeriiAºa se integreazã ºomeriiAºa se integreazã ºomeriiAºa se integreazã ºomerii S-a încheiat un program de integrare pe pia-
þa muncii (CALIFICAS) a 600 de ºomeri, din
care 180 de lungã duratã, din foste zone indus-
trializate din Regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Sud
–Muntenia. Proiectul, pe zona Dolj ºi nu nu-

mai, a fost implementat de Asociaþia de Prie-
tenie Româno-Francezã ROMFRA Alexandria,
în parteneriat cu Asociaþia „DOMINOU” Cra-
iova ºi Asociaþia pentru dezvoltare ºi integrare
„HELIANTHUS” Alexandria.

tor din partea „DOMINOU”, a pre-
cizat cã „din ºomerii cu stagii de
lungã duratã, 137 au fost femei,
iar 41 au fost tineri cu vârsta sub
25 de ani. Putem spune cã s-a
fãcut o informare privind piaþa
muncii ºi evoluþia ocupaþiilor,
prin 71 de seminarii de informa-
re pentru 571 de persoane. De
asemenea, evaluarea ºomerilor
selectaþi în vederea orientãrii ºi
consilierii profesionale s-a reali-
zat prin 583 de chestionare”.

Judeþul Dolj nu a lipsit din
proiect

Foarte important este ºi fap-
tul cã s-a fãcut instruirea în
metode ºi tehnici de cãutare a
unui loc de muncã – 100 de se-
minarii ºi 571 de persoane partici-
pante – cu workshop-uri  de in-
formare profesionalã. „Am avut 23

de grupe în curs de finalizare, în
Craiova, Segarcea, Calafat (jude-
þul Dolj) ºi Alexandria, Dobroteºti,

din judeþul Teleorman. Din cei care
au participat la aceste cursuri, 16
ºi-au gãsit un loc de muncã ºi sunt

integraþi pe piaþa respectivã”, a
completat Ani Drãghici.

CRISTI PÃTRU
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Încã de la primele ore ale zilei
de ieri, ªcoala Gimnazialã „Gheor-
ghe Þiþeica” din Craiova era cu-
prinsã de o agitaþie fãrã seamãn.
Sute de elevi ºi tot atâþia pãrinþi ºi
bunici au trãit momente de surprin-
dere plãcutã. Motivul a fost cât se
poate de plin de candoare: întâlni-
rea celor mici cu Moº Crãciun.
Dovedind cã munca pe acest se-
mestru ºcolar a fost consistentã,

La ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova,

A opta ediþie a „Târgului lui MoºA opta ediþie a „Târgului lui MoºA opta ediþie a „Târgului lui MoºA opta ediþie a „Târgului lui MoºA opta ediþie a „Târgului lui Moº
Crãciun” a depãºit aºteptãrileCrãciun” a depãºit aºteptãrileCrãciun” a depãºit aºteptãrileCrãciun” a depãºit aºteptãrileCrãciun” a depãºit aºteptãrile

Elevii de la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þi-
þeica” din Craiova ºi-au dat toatã silinþa, ieri, ºi
au reuºit sã ofere vizitatorilor ºi lui Moº Crãciun
cele mai emoþionante suveniruri, felicitãri ºi chiar
produse alimentare inedite. Aflat la a VIII-a edi-
þia, Târgul lui Moº Crãciun este o manifestare cu
tradiþie în aceastã ºcoalã. O decizie salutarã a

conducerii unitãþii de învãþãmânt, care doreºte
sã încurajeze dezvoltarea abilitãþilor practice ale
elevilor ºi a unui spirit antreprenorial. Transfor-
maþi pentru ceva vreme în maeºtrii în arta lu-
crului manual, elevii au înþeles cã munca este
rãsplãtitã, iar îndrumarea celor 20 de cadre di-
dactice implicate în proiect le este beneficã.

cu rezultate dorite, elevii din învã-
þãmântul primar ai acestei ºcoli au
fost artizanii unei acþiuni cu vechi-
me: „Târgul lui Moº Crãciun”! Nu
mai puþin de 20 de clase cu elevi,
atent pregãtiþi de tot atâtea cadre
didactice, au oferit, ieri, un spec-
tacol al puterii creatoare a tinerei
generaþii. Din coºuleþele create cu
multã migalã, cei mici i-au poftit
pe pãrinþi, bunici ºi cadre didacti-

ce sã achiziþioneze flori de hârtie,
globuleþe, felicitãri.

Nimic mai frumos
ca un zâmbet de copil!

Desfãºuratã într-o  atmosfera
veselã, ce anunþã deja vacanþa ºi
sãrbãtorile de iarnã, a opta ediþie
“Târgul lui Moº Crãciun” din
ªcoala Gimnazialã “Gheorghe

Þiþeica” din Craiova a constituit
o activitate în care, de fiecare
datã, se implicã toþi elevii ºi toa-
te cadrele didactice, ºi desigur,
pãrinþii tuturor copiilor. Târgul
propriu-zis a avut ca menire atât
prezentarea, cât ºi valorificarea
produselor specifice de Crãciun,
de la obiecte decorative, origami,
quilling, suporturi pentru lumâ-

nãri, felicitãri, realizate de
copii în cadrul unor ate-
liere de lucru, pânã la pro-
dusele de patiserie, speci-
fice acestui sezon.

“Târgul lui Moº Crã-
ciun a devenit deja o tra-
diþie în ºcoala noastrã, iar
pentru elevii din ciclul pri-
mar este o adevãratã bu-
curie. Au lucrat diverse
obiecte ornamentale pen-
tru bradul de crãciun ºi fe-
licitãri, pe care, acum, le
comercializeazã în cadrul
târgului atât pãrinþilor ºi

bunicilor, cât ºi profesorilor, cu
banii strânºi urmând sã îºi orga-
nizeze serbãri sau petreceri, aºa
cum vor ei”, ne-a precizat prof.
Camelia Buzatu, director al
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þi-
þeica”.

Dexteritãþi ºi valenþe
antreprenoriale timpurii

Abilitãþile ºi competenþele artis-
tice ale micilor antreprenori ºi ale
celor care i-au ajutat au fost de
apreciat ºi au demonstrate, încã o
datã, cã talentul, originalitatea, spi-
ritul creator nu au limite. Proiectul
în sine a promovat frumuseþea lu-
crurilor mãrunte ºi bucuria pe care
o aduce Crãciunul în sufletele oa-
menilor. Elevii ºcolii noastre ºi das-
cãlii lor au transformat cu succes,
gândind creativ, ideile bune în ac-
þiuni concrete într-o minunatã
abordare pragmaticã.

VALENTIN CEAUªESCU

Rectorul Universitãþii din Craio-
va, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãni-
ºor a mulþumit mass-mediei pentru
buna imagine fãcutã mediului univer-
sitar, a fãcut un elogiu eleganþei ºi
profesionalismului celor din presa
scrisã ºi audio-vizualã vizavi de mo-
dul în care au reflectat evenimentele
derulate de Universitatea din Craio-
va.  „Vreau sã vã mulþumesc pentru
colaborarea pe care aþi avut-o în
acest an cu Universitatea din Craio-
va, o colaborare excelentã, la fel ca ºi
în anii trecuþi. Vã mulþumesc pentru
cã aþi înþeles situaþia mai dificilã prin
care învãþãmântul superior a trecut
o vreme ºi nu ne-aþi judecat prea as-
pru, atunci când am avut de realizat
proiecte educaþionale sau de inves-
tiþii la Universitate ºi am întâmpinat
o serie de greutãþi. Universitatea a
încercat sã realizeze în plinã crizã lu-
cruri care sã fie în avantajul studen-
þilor ºi a cadrelor didactice ºi credem
noi cã am reuºit destul de bine, luând
în calcul contextul. Fãrã implicare
dumneavoastrã nu am fi fost astãzi
în postura în care sã anunþãm o creº-
tere substanþialã a numãrului de can-
didaþi la admitere, o creºtere a finan-
þãrii de bazã pe care Universitatea a
reuºit sã o atragã de la stat cu aproa-

Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor:
„România odatã ce a ieºit din crizã„România odatã ce a ieºit din crizã„România odatã ce a ieºit din crizã„România odatã ce a ieºit din crizã„România odatã ce a ieºit din crizã

s-a gândit la Cercetare ºi la Educaþie”s-a gândit la Cercetare ºi la Educaþie”s-a gândit la Cercetare ºi la Educaþie”s-a gândit la Cercetare ºi la Educaþie”s-a gândit la Cercetare ºi la Educaþie”

Un alt elev cu care ne putem mândriUn alt elev cu care ne putem mândriUn alt elev cu care ne putem mândriUn alt elev cu care ne putem mândriUn alt elev cu care ne putem mândri
Învãþãmântul craiovean are un alt moment de succes. Cristopher

Radovici, elev al Liceului cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”, face
parte din Biroul de Presã al Consiliului Naþional al Elevilor. „Acest elev
este unul dintre cei cu care ne mândrim ºi va participa la Adunarea Gene-
ralã a Consiliului Naþional al Elevilor, în Sesiune Extraordinarã, care va
avea loc la Colegiul Economic „Emanuel Gojdu”, din Hunedoara, în pe-
rioada 18-21 decembrie”, a declarat prof. Simona Chiriþã, inspector în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Conducerea Universitãþii din Craiova s-a
întâlnit ieri cu presa craioveanã pentru a punc-
ta câteva realizãri în domeniul educaþiei, dar
ºi câteva proiecþii pentru anul viitor. Un bu-
get mai mare pentru cercetare este o realiza-
re notabilã care va pune aceastã comunitate

academicã pe podium. Cercetãrii i se va dedi-
ca luna viitoare o galã de þinutã. Vor fi pre-
miaþi cei care au publicat articole în reviste
cotate foarte bine la nivel internaþional, cei
care au publicat cãrþi la edituri de prestigiu ºi
cei care au brevetat invenþii în 2014.

pe 10%, în condiþiile în care cele mai
multe universitãþi de talia noastrã au
pierdut 10-15%, la finanþare. Vi se da-
toreazã în mare mãsurã pentru cã
buna imagine pe care dumneavoas-
trã aþi creat-o cu generozitate Uni-
versitãþii din Craiova a creat acest
aflux de candidaþi cãtre noi, pentru
cã aþi reflectat corespunzãtor ceea ce
noi am vrut sã facem bine ºi vã mul-
þumesc. Pentru cã vin sãrbãtorile ºi
se încheie un an vreau sã vã urez la
mulþi ani, sã vã doresc un an nou
plin de realizãri. Sã sperãm cã 2016
va fi un an mai bun. Am depãºit cri-
za, semnele sunt bune ºi ne vom în-
tâlni anul viitor pentru a spune toþi
cã am reuºit sã realizãm proiecte mult
mai importante decât am reuºit anul
trecut”, a subliniat prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor.

A crescut alocaþia per student
Mediul academic din Craiova

pregãteºte pentru anul viitor, chiar
în prima lunã o Galã a Cercetãrii,
unde vor fi premiaþi cei mai buni cer-
cetãtori. „Pe 14 ianuarie o sã facem
o Galã a Cercetãrii la Universitate,
cu prilejul cãreia o sã premiem pe
cei mai buni cercetãtori. Universita-
tea noastrã alocã aproximativ 2 mili-

arde de lei vechi pentru a-i premia
pe cei mai buni cercetãtori ai anului
2014. Este vorba despre cei care au
publicat articole în reviste cotate
foarte bine la nivel internaþional, cei
care au publicat cãrþi la edituri de
prestigiu ºi cei care au brevetat in-
venþii în 2014. Sunt cei  mai perfor-
manþi cercetãtori ai Universitãþii care
meritã mult mai mult decât putem noi
sã le dãm. Sumele pentru cercetare,
aºa cum sunt ele prevãzute în noul
buget, adoptat ieri, vor creºte cu
33% ºi vor creºte totodatã ºi fon-
durile pentru educaþie cu 22 %, ceea
ce ar fi un început bun. Nu ajungem
la 6% din PIB, dar o sã ajungem la
3,6% din PIB pentru Educaþie ºi
aproape 1% pentru Cercetare, ceea
ce este un progres destul de impor-
tant. Ca sã vã faceþi o idee, în 2011,
un student primea de la stat 3150 de
lei pe an, apoi alocaþia a scãzut la
2378 de lei pe an, iar acum creºte la
3020 lei pe an”, susþine reprezentan-
tul  mediului academic.

10 proiecte pentru cercetare
Rectorul Universitãþii  a mai pre-

cizat cã nu se ajunge cu finanþarea
la nivelul lui 2011, dar este o creºte-
re destul de semnificativã, care cu

siguranþã se va repercuta în calita-
tea programelor pe care le vom pu-
tea oferi studenþilor, în posibilitatea
de a putea face investiþii mai mari în
infrastructurã sau de a cofinanþa
proiecte europene. „Eu sper totuºi
ca aceste lucruri sã înceapã odatã,
pentru cã aºteptãm ghidurile de 2
ani. Noi am depus 10 proiecte, spe-
rãm sã primim finanþare pentru toa-
te, fiind toate în faza a II-a de eva-
luare. Sun  proiecte mari, unele de
5-6 milioane de euro, cum este pro-
iectul pentru finanþarea sistemului
de irigaþii la Staþiunea Agricolã de
Cercetare-Dezvoltare de la Caracal.

Sun programe pentru cercetarea ºi
modernizarea laboratoarelor. Dacã
avem o finanþare mai bunã, vom pu-
tea cofinanþa ºi vom realiza o bazã
de cercetare mai mare la Universita-
te, care sã ne asigure o educaþie
bunã pentru studenþi ºi o vizibilita-
te mai bunã a cercetãrii româneºti ºi
craiovene în lume. Sper ca acest an
sã fie un bun început. Ceea ce este
notabil este faptul cã România oda-
tã ce a ieºit din crizã s-a gândit la
Cercetare ºi la Educaþie”, a spus
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor.

MARGA BULUGEAN
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Filiala Craiova a UniuniiFiliala Craiova a UniuniiFiliala Craiova a UniuniiFiliala Craiova a UniuniiFiliala Craiova a Uniunii
Scriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din România
acordã premiile anualeacordã premiile anualeacordã premiile anualeacordã premiile anualeacordã premiile anuale

Continuând tradiþia ultimilor ani, Filiala Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România (USR) va acorda, într-un cadru fes-
tiv, premiile pentru cele mai bune cãrþi publicate în decursul
anului trecut ºi pentru cei mai reprezentativi creatori, membri
ai acestei organizaþii locale. Evenimentul se va desfãºura luni,
21 decembrie, ora 11.00, la sediul Secþiei de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei, din strada „Popa ªapcã” nr. 8. Juriul care
a evaluat activitatea literarã a scriitorilor a fost prezidat de
conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, preºedinte al filialei craio-
vene a USR, ºi i-a avut în componenþã pe Marian Barbu, Ioan
Lascu, Constantin M. Popa ºi Ion Floricel.

Galã de CrãciunGalã de CrãciunGalã de CrãciunGalã de CrãciunGalã de Crãciun
la Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiova

Tradiþionala Galã a
lunii decembrie se va
desfãºura la Opera Ro-
mânã Craiova dumini-
cã, începând cu ora
19.00. Evenimentul va
aduce pe scena institu-
þiei Orchestra condusã
de Francois Robert Gi-
rolami (Franþa), ansam-
blul de balet ºi un re-
pertoriu divers, speci-
fic sãrbãtorilor de iar-
nã. Acorduri din
Strauss, Brahms, An-
derson, Kalman, Sosta-
kovici, Lehar ºi Loewe
se vor împleti într-o at-
mosferã festivã ºi vor
constitui darul artistic
oferit publicului fidel.
„ªi pentru cã seara a fost gânditã ca o poveste de iarnã,
conceptul ºi coregrafia spectacolului semnate de Laurenþiu
Nicu o vor avea în prim-plan pe soprana Renata Vari alãturi
de balerinii Olguþa Ilie, Eva ªtefãnescu, Cristian Florea ºi
Laurenþiu Nicu”, menþioneazã reprezentanþii instituþiei. Gala
de Crãciun se va desfãºura cu casa închisã, biletele epuizân-
du-se deja la vânzare. Opera Românã Craiova îºi va relua
activitatea pe 14 ianuarie 2016, când îºi va întâmpina publi-
cul cu „Carmina Burana” de Carl Orff.

Casual Band revine mâine-Casual Band revine mâine-Casual Band revine mâine-Casual Band revine mâine-Casual Band revine mâine-
searã cu searã cu searã cu searã cu searã cu „„„„„Christmas Rocks!Christmas Rocks!Christmas Rocks!Christmas Rocks!Christmas Rocks!”””””

Dupã epuizare
biletelor cu o sãp-
tãmânã înainte pen-
tru concertul din 12
decembrie, la cere-
rea publicului, Ca-
sual Band revine cu
s p e c t a c o l u l
„ C h r i s t m a s
Rocks!”. Ineditul
concert de colinde
americane, melodii
româneºti de Crãciun ºi hituri rock va avea loc mâine, 19
decembrie, începând cu ora 19.00, tot în sala Filarmonicii
„Oltenia”. Bogdan Uþã (saxofon/clape) ºi ceilalþi membri ai
Casual Band au ºi douã invitate: Diana & Michelle (voce).
Biletele se gãsesc la vânzare, la preþul de 20 lei, la Agenþia
Filarmonicii craiovene, deschisã astãzi între orele 10.00-
14.00 ºi 18.00-21.00.

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

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

Se deschide Târgul de CrãciunSe deschide Târgul de CrãciunSe deschide Târgul de CrãciunSe deschide Târgul de CrãciunSe deschide Târgul de Crãciun
„„„„„Bizarre BazaarBizarre BazaarBizarre BazaarBizarre BazaarBizarre Bazaar”!”!”!”!”!

«Dacã tot ne-am fãcut încãlzirea lustruind ghetele pentru Moº Nicolae,
e vremea sã ne pregãtim ºi pentru Moºul-ºef al sezonului. Al lui Crãciun.
Noi îi încãrcãm sania începând de vineri, de la ora 10.00, ºi pânã marþi, pe
înserat, la 22.00. Tot la Filarmonica „Oltenia”, gazdã primitoare ºi cântând
a sãrbãtoare. ªi tot cu daruri iscusite, meºterite de elfi simpatici ºi îndemâ-
natici. Vã aºteptam aºadar cu drag sã intraþi alãturi de noi în magia sãrbã-
torilor, cu colinde la urechi ºi daruri frumoase pentru bradul Moºului!».
Invitaþia vine din partea Asociaþiei CAROUSEL PROJECT ºi se adreseazã
tuturor craiovenilor care apreciazã cadourile inspirate ºi originale

Între expozanþi se regãsesc Atelier Etno Ware, SkooBookS, Miruca,
Delilah Ro, Cufãrul Mariei, Costinela Iacob Jewelry, Ralu’s Jewellery,
MikiRadu handart, Adina Moraru, Mirela Dinu, Design by Roxy, Oprea
Viktoriia, Dana Nadu, Mihaela Savu, Cornelia Voinescu, Monica Niþu,
Augustina Radu, Roxana Rada, Ada Nicolaescu, Ramona Colþatu, Cor-
nel Pîrvulescu, Anda Ciucan, Marinela Covrig, Rodica Dîlganu, Irina
Popescu, Mazilu Mihaela, Rodica Cernea º.a.

În cadrul ediþiei de Crãciun „Bizarre Bazaar” continuã sã se desfãºoa-
re campania „Dãruieºte bucuria unei jucãrii!”, începutã pe 5 decem-
brie, la târgul de Moº Nicolae. „Puteþi dona jucãriile pe care micuþii voºtri
nu le mai folosesc – important este sã fie curate ºi funcþionale. Iar de
Crãciun de ele se vor bucura copilaºi mai puþin norocoºi”, spune Sorina
Stãiculescu, preºedinte al Asociaþiei CAROUSEL PROJECT. Poftiþi, aºa-
dar, de astãzi, la „Bizarre Bazaar”, sã faceþi ºi târguieli, ºi fapte bune!

Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia” susþine as-
tãzi, ora 19.00, la Centrul Cultural „Stevan Mokranjac” din
Negotin (Serbia), un concert în cadrul proiectului transfron-
talier „Muzica clasicã
uneºte oamenii de peste
Dunãre”.

Sub bagheta dirijorului
Ivan Iliev, ºi de aceastã
datã Orchestra de Came-
rã va pune în valoare pa-
gini alese din repertoriul
universal, atât lucrãri
foarte cunoscute ce se
bucurã de admiraþia iubi-
torilor muzicii clasice de
pretutindeni (Suita „Hol-
berg”, op. 40 de Edvard
Grieg ºi Dansul ungar nr.
5 în Sol minor de Johannes Brahms), cât ºi o compoziþie din
creaþia lui Felix Mendelssohn-Bartholdy foarte rar inclusã în
repertoriul de concert ’i prezentatã acum în primã audiie:
Simfonia nr. 12 în Sol minor pentru orchestrã de coarde.

Programul concertului mai cuprinde Suita „Capriol”

Orchestra de Camerã a FilarmoniciiOrchestra de Camerã a FilarmoniciiOrchestra de Camerã a FilarmoniciiOrchestra de Camerã a FilarmoniciiOrchestra de Camerã a Filarmonicii
„Oltenia” concerteazã în Serbia„Oltenia” concerteazã în Serbia„Oltenia” concerteazã în Serbia„Oltenia” concerteazã în Serbia„Oltenia” concerteazã în Serbia

Final de an ca-n poveºti la Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”! „Prinþul Broascã” va intra în scenã mâine, 19
decembrie, la ora 18.00, într-un spectacol de Veselin Boidev
dupã Fraþii Grimm, în regia lui Todor Valov, scenografia ºi
costumele Stefka Kyuvlieva, cu pãpuºi realizate de Peter
Cekunov, Ganka Kirilova ºi Aurelia Sadovska. Viaþã perso-
najelor dau actorii Cosmin Dolea, Geo Dinescu, Adriana Ion-
cu ºi Alis Ianoº.

Duminicã, 20 decembrie, la ora 11.00, cei mici se vor
întâlni cu „Cântãreþii din Bremen”, într-o dramatizare de
Patrel Berceanu dupã Fraþii Grimm, în regia artisticã a lui
Valentin Dobrescu. Muzica îi aparþine lui Alin Macovei-Mo-
raru, iar scenografia, Mirelei Tofan. În distribuþie: Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu,
Adriana Ioncu, Alla Cebotari.

Maratonul poveºtilor ºi pãpuºilor Teatrului „Colibri” va fi
reluat sâmbãtã, 9 ianuarie 2016, ora 18.00, cu spectacolul
„Sarea în bucate” ºi va continua duminicã, 10 ianuarie 2016,
ora 11.00, cu reprezentaþia „ªoricelul ºi balerina de porþe-
lan”. «Tot în ianuarie, în data de 28, revin pe scena noastrã
Marcel Iureº ºi George Mihãiþã, în spectacolul „Pãi... de-
spre ce vorbim noi aici, domnule?”, de Cãtãlin ªtefãnes-
cu, dupã romanul „Moromeþii” de Marin Preda, în regia lui
Alexandru Dabija», precizeazã reprezentanþii instituþiei într-

2015 se încheie la Teatrul „Colibri”
pe acordurile „Cântãreþilor din Bremen”

de Peter Warlock, Sperl-Polka, op. 133 de Johann Strauss
Sr., alãturi de Concertul nr. 4 în Fa minor, op. 8, RV 297,
„L’inverno” („Iarna”) din celebrul opus vivaldian „Le

quattro stagioni”
(„Anotimpurile”).
«În compania Orches-
trei de Camerã a Filar-
monicii craiovene, vio-
lonistul Gabriel Niþã va
interpreta partitura so-
listicã a Concertului de
Vivaldi, oferind totoda-
tã publicului meloman
din Negotin prilejul au-
dierii unuia dintre cele
mai emoþionante frag-
mente de muzicã de film,
Fantezia de Nigel Hess.

Lucrarea a fost compusã special pentru coloana sonorã a
peliculei engleze „Ladies in Lavender” („Doamnele de la
malul mãrii”), în scenariul ºi regia lui Charles Dance
(2004)», a precizat Iulia Negrea, ’ef Birou Imagine în ca-
drul Filarmonicii „Oltenia”.

un comunicat de presã, adãugând cã biletele s-au pus deja
în vânzare la preþul de 20 lei.

Pânã pe 22 decembrie a.c. Agenþia teatrului va funcþiona
dupã programul normal: de luni pânã sâmbãtã, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-
13.00. În zilele de 28, 29, 30 decembrie 2015 agenþia va fi
deschisã între orele 10.00-13.00, iar din 4 ianuarie 2016 îºi
va relua programul normal.



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternevineri, 18 decembrie 2015

Papa Francisc a primit în ul-
tima perioadã ameninþãri din par-
tea grupãrii ISIS, militanþii isla-
miºti spunând cã ultimul atac
important din acest an ar putea
avea loc la Vatican. În ciuda
acestor mesaje, Suveranul Pon-

Indemnizaþii de 300 de milioane
de euro pentru familiile victimelor
atentatelor teroriste din Paris

Indemnizaþiile pentru familiile vic-
timelor atentatelor din Paris ar pu-
tea ajunge la valoarea totalã de 300
de milioane de euro, potrivit minis-
trului francez al Justiþiei, Christia-
ne Taubira. Într-un interviu acordat
publicaþiei “Le Parisien”, Taubira
a precizat cã valoarea totalã a in-
demnizaþiilor oferite famiilor victi-
melor atentatelor din Paris din noap-
tea de 13-14 noiembrie, soldate cu
130 de morþi ºi peste 350 de rãniþi,
ar putea ajunge la 300 de milioane
de euro în condiþiile în care deja au
fost alocate circa opt milioane de
euro. Din Fondul de garantare a vic-
timelor actelor teroriste ºi ale altor
infracþiuni (FGTI), înfiinþat în 1986,
au fost deja acordate 6,7 milioane
de euro familiilor persoanelor dece-
date, pe lângã cele 771.000 de euro
ce reprezintã “cheltuieli de trans-
port pentru cei apropiaþi, rãniþi ºi
familiile lor”, a precizat Ministerul
francez al Justiþiei. ªase zone din
Paris au fost vizate de atentate tero-
riste în noaptea de 13-14 noiembrie
a.c, atacurile fiind revendicate de
reþeaua teroristã Stat Islamic.

Un dispozitiv suspect
a explodat într-un centru
comercial din Marea Britanie

Sute de oameni au fost evacuaþi, ieri,
dintr-un centru comercial din cen-
trul Marii Britanii, dupã ce un dis-
pozitiv suspect a explodat într-un coº
de gunoi. Incidentul a avut loc în
centrul comercial Fishergate din
oraºul Preston, situat în regiunea
centralã a Marii Britanii. Centrul a
fost evacuat “ca mãsurã preventivã”
dupã ce un “dispozitiv suspect” a
explodat într-un coº de gunoi, a pre-
cizat poliþia comitatului Lancashire
de care aparþine oraºul Preston. Po-
liþia nu a oferit detalii despre natu-
ra dispozitivului, care încã nu a fost
identificat, provocând “pagube mi-
nore”, “fãrã a rãni vreo persoanã”.
Poliþia comitatului Lancashire a fost
contactatã în jurul orei 09.00 (11.00
- ora României) pentru a fi informa-
tã de existenþa unui dispozitiv sus-
pect dintr-un coº de gunoi în centrul
comercial Fishergate. Un purtãtor
de cuvânt al poliþiei a anunþat cã
centrul comercial a fost evacuat, fi-
ind închis. O unitate specializatã în
dezamorsarea bombelor a fost trimi-
sã în centrul comercial pentru a in-
vestiga incidentul.

Accident grav pe un aeroport
din India, un angajat fiind aspirat
de motorul cu reacþie al unui avion

Un angajat al aeroportului din ora-
ºul indian Bombay a murit dupã ce a
fost aspirat, din cauza unei erori a
piloþilor, într-un motor cu reacþie al
unui avion de pasageri, informeazã
cotidianul “Times of India”. Acciden-
tul a avut loc miercuri searã, pe ae-
roportul internaþional din Bombay.
În timp ce un avion plin cu pasageri
al companiei Air India era remorcat
de la o poartã de îmbarcare spre zona
din apropierea pistei, în vederea de-
colãrii, piloþii au interpretat eronat
un semnal ºi au pornit motoarele cu
reacþie. Un angajat aeroportuar care
era la câþiva metri de unul din mo-
toare a fost aspirat în interior, dece-
dând pe loc. Incidentul a fost confir-
mat de Ashwani Lohani, purtãtorul
de cuvânt al companiei Air India.
Piloþii avionului au fost suspendaþi
pe durata investigaþiei. Familia vic-
timei va primi despãgubiri din par-
tea autoritãþilor.

Preºedintele Rusiei, Vladimir Pu-
tin, considerã cã doborârea bom-
bardierului rus a fost un “act ina-
mic” al Turciei pentru a face pe
placul Statelor Unite, avertizând cã
forþele ruse vor doborî orice apa-
rat militar rus care va intra în Si-
ria. “Dacã doborârea avionului rus
ar fi fost un accident, aºa cum sus-
þine Turcia, ar fi trebuit sã prezin-
te scuze. În schimb, turcii au cãu-
tat susþinerea NATO”, a declarat
Putin. “Nu existã nicio posibilitate
de a ajunge la un acord cu Turcia.
Prin doborârea bombardierului Su-
hoi Su-24, poate cã Turcia a vrut
sã facã pe placul Statelor Unite,
poate cã autoritãþile turce au vrut sã arate
Statelor Unite ºi Uniunii Europene cã sunt
un partener de încredere”, a adãugat liderul
rus, trecând la ameninþarea directã a Anka-
rei. “Dacã pânã acum aviaþia militarã turcã

încãlca frecvent spaþiul aerian sirian, sã o
facã ºi acum!”, a avertizat Vladimir Putin,
amintind cã Rusia a instalat sisteme antiae-
riene S-400 pe teritoriul Siriei. În schimb,
Turcia afirmã cã nu va plãti nicio compen-

saþie pentru bombardierul rus dobo-
rât luna trecutã de forþele aeriene în
apropiere de frontiera dintre Turcia
ºi Siria. Aceastã poziþie a Ankarei a
fost reiteratã de cãtre Tanju Bilgic,
un purtãtor de cuvânt al Ministeru-
lui turc de Externe, imediat dupã ce
Aleksei Meºkov, un adjunct al mi-
nistrului rus de Externe a îndemnat
Turcia sã plãteascã despãgubiri pen-
tru avionul rusesc de rãzboi pe care
l-a doborât. Forþele aeriene turceºti
au doborât bombardierul rusesc pe
24 noiembrie, afirmând cã a pãtruns
în spaþiul aerian turc dinspre Siria,
ignorând o serie de avertismente.
Unul dintre cei doi piloþi de la bor-

dul bombardierului a fost ucis în acest inci-
dent. Moscova insistã cã avionul de rãzboi
nu a ieºit deloc din spaþiul aerian sirian ºi a
impus Ankarei o serie de sancþiuni econo-
mice, ca mãsuri de retorsiune.

Un program care monitorizeazã bagajele ºi
comportamentul suspect ar putea fi integrat
în cele 40.000 de camere de supraveghere din
Franþa, a anunþat o firmã feroviarã, în condi-
þiile în care autoritãþile sporesc mãsurile de
securitate dupã atacurile de la Paris. Autori-
tãþile responsabile de transporturile publice
cautã tehnologia potrivitã pentru a repera sem-
nele de avertizare în rândul pasagerilor, în
urma atacurilor teroriste de luna trecutã de la
Paris, soldate cu 130 de morþi. Un nou soft-
ware testat de compania naþionalã de cãi fe-
rate SNCF urmãreºte schimbãrile din tempe-
ratura corpului, vocea ridicatã ºi miºcãrile
sacadate ale corpului, care pot indica un ni-
vel crescut de anxietate, a declarat secreta-
rul general al societãþii feroviare, Stephane
Volant. “Efectuãm teste pentru a vedea care
sunt semnele unei persoane cu intenþii negati-
ve, un agresor”, a afirmat el, adãugând cã este
examinat în acelaºi timp ºi nivelul de “accep-
tabilitate socialã” al acestui software. Came-

tif refuzã sã îºi suplimenteze
mãsurile de securitate ºi sã poar-
te vestã antiglonþ la slujba de
Crãciun. Vaticanul a admis în
repetate rânduri cã este una din-
tre þintele militanþilor islamiºti,
iar cardinalul Pietro Parolin a

declarat cã se ia în calcul vari-
anta suplimentãrii mãsurilor de
siguranþã la Vatican. Totuºi, pur-
tãtorul de cuvânt al Papei Fran-
cisc a declarat cã Suveranul Pon-
tif refuzã sã ia mãsuri de sigu-
ranþã suplimentare, precum o
vestã antiglonþ în timpul discur-
sului sãu de Crãciun. “Nu vrea
sã poarte o vestã antiglonþ, de
altfel este de înþeles poziþia lui -
este ridicol sã mergi în altar pur-
tând aºa ceva. Este normal ca
poliþia ºi jandarmeria sã încerce
sã ia toate mãsurile pentru ca
Papa sã fie protejat, dar anumite
lucruri nu pot fi schimbate”, a
declarat pãrintele Ciro Benedettini,
purtãtorul de cuvânt al Vaticanu-
lui. Reprezentantul Vaticanului
susþine cã Papa este la curent cu
toate ameninþãrile lansate de ISIS.

“Eminenþa sa nu se teme - aþi vã-
zut cã a plecat în Africa, în Re-
publica Centrafricanã pe care toa-
tã lumea i-a spus sã o evite. ªtie
totul despre presupusa ameninþa-
re, dar el nu este foarte preocu-
pat de acest lucru”, a mai spus
purtãtorul de cuvânt. În ceea ce
priveºte ameninþãrile lansate de
ISIS la adresa Vaticanului, repre-
zentantul Papei a spus cã nu este
vorba de ceva concret. “Nu exis-
tã nicio ameninþare specificã în
afarã de cele care provin de la IS
sau Daesh pe web. Existã unele
poze cu drapelul negru pe Bazili-
ca Sfântul Petru. Ar putea fi o
ameninþare realã, dar se poate sã
fie ºi doar o metodã de a arãta
cât de puternici sunt realizând
astfel de postãri”, a mai spus Ciro
Benedettini.

rele care detecteazã bagajele lãsate nesupra-
vegheate prea mult timp sunt de asemenea
evaluate, a mai spus Volant, adãugând cã ex-
perimentele sunt susþinute de lege. Strategia
SNCF include de asemenea posibilitatea de
a-ºi echipa personalul cu camere de filmat,
pentru identificarea com-
portamentelor suspecte,
iar din primãvarã va lan-
sa o aplicaþie care va per-
mite pasagerilor sã gene-
reze o alertã de pe tele-
foanele mobile. Franþa
examineazã o lege care
ar permite agenþilor de
securitate ai SNCF sã
efectueze percheziþii cor-
porale ºi asupra bagaje-
lor pasagerilor. În plus,
potrivit ministrului Sego-
lene Royal, Franþa va in-
stala pânã pe 20 decem-

brie porþi de securitate la gãrile din Paris ºi
Lille, pentru trenurile Thalys, o mãsurã deci-
sã dupã atacurile din 13 noiembrie. Un tren
Thalys care circula pe ruta Amsterdam-Paris
a fost atacat de un bãrbat înarmat în august,
dar acesta a fost imobilizat de pasageri.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj  titu-
lar al proiectului” Desfiinþare clãdiri
existente C1,C2, C3, C4, C5, C6 ºi
împrejmuire teren” anunþã publicul
interesat  asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj-
AVIZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU
pentru proiectul” Desfiinþare clãdiri
existente C1,C2, C3, C4, C5, C6 ºi îm-
prejmuire teren”,  propus a fi ampla-
sat în comuna Podari, str. Dezrobirii,
nr.30, Dolj. 1. proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet http:// arpmdj.anpm.ro Publi-
cul interesat poatre înainta comen-
tarii / observaþii la proiectul deciziei
de încadrare (în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 22.12.2015.

Anunþul tãu!
Primãria Pleºoi organizeazã concurs,
la sediul instituþiei pentru ocuparea
funcþiei contractuale de MUNCITOR
NECALIFICAT,  în cadrul comparti-
mentului  deservire. Condiþii specifi-
ce pentru înscrierea ºi participarea la
concurs:  Studii generale (8 clase),
Concursul va avea loc în data de
13.01.2016 ora 10.00 – proba scrisã ºi
pe data de 14.01.2016, ora 13.00 – pro-
ba de interviu. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã la data
de 5.01.2016, ora 16.00 la sediul Pri-
mãriei Pleºoi. Relaþii suplimentare la
telefon/fax: 0251/454246. Persoana de
contact secretar, Ciucea Ion.
Fondul Local de Garantare Craiova
Filiala FNGCIMM IFN SA recruteazã
consilier juridic definitiv, cu vechime
minim 5 ani în domeniul financiar-
bancar, pe perioadã determinatã. Scri-
soarea de intenþie ºi CV- ul se depun
pânã la 23.12.2015 inclusiv, la adresa
secretariat@craiovagarantare.ro.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Celaru, cu

sediul în Loc.Celaru, Str.In-
v.M.Georgescu, nr.525, organi-
zeazã concurs de recrutare pen-
tru ocuparea a douã funcþii pu-
blice de execuþie vacante de in-
spector asistent în cadrul com-
partimentului agricol, clasa -I- ºi
de referent debutant, clasa -III-,
în cadrul compartimentului ca-
sierie, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comu-
nei Celaru, astfel: data desfãºu-
rãrii concursului: -proba scrisã
în data de 20.01.2016, ora 10.00;
-interviul în data de 22.01.2016,
ora 10.00. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la
concurs în termen  de 20 zile de
la data apariþiei anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a-III-a, la
sediul Primãriei Celaru-Dolj. Re-
laþii suplimentare la nr. de tele-
fon 0251.375.509.
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Anunþul tãu!
1.INFORMAÞII generale privind
concedentul, în special denumi-
rea, codul fiscal, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primãria Comunei Vîrtop,
Str.Principalã, nr.374, Vîrtop, ju-
deþul Dolj, telefon 0251.363.508,
fax 0251.363.508, email: mateiele-
na36@yahoo.com. 2.Informaþii
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmea-
zã sã fie concesionat: Concesio-
narea prin licitaþie publicã a tere-
nului, în suprafaþã de 144mp, te-
ren intravilan, situat în Comuna
Vîrtop, Tarla 61, Parcela 1359, te-
ren din domeniul public al Comu-
nei Vîrtop, pentru o perioadã de
49 ani, destinat dezvoltãrii diver-
selor activitãþi economice, pro-
ductive, industriale, de altã natu-
rã, în localitate oportune cetãþe-
nilor localitãþii cât ºi Primãriei prin
realizarea de investiþii pentru a se
menþine în bune condiþii de igie-
nã, mediu, funcþionalitate a aces-
tui teren, ºi aducerea de venituri
la bugetul local al comunei. 3.In-

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.

Anunþul tãu!
formaþii privind documentaþia de
atribuire: Documentaþia de atri-
buire a fost întocmitã în confor-
mitate cu prevederile OUG nr.54/
2006. 3.1.Modalitatea sau modali-
tãþile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atri-
buire: Documentaþia de atribuire
poate fi cumpãratã de la sediul
Primãriei Comunei Vîrtop. 3.2.De-
numirea ºi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul con-
cedentului, de la care se poate
obþine un exemplar din documen-
taþia de atribuire: Biroul Secretar,
Primãria Comunei Vîrtop,
Str.Principalã, nr.374, Vîrtop, jud-
.Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potri-
vit prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.54/2006:
Costul documentaþiei de atribui-
re pentru obþinerea acestui exem-
plar 50Lei care va fi achitatã la
casieria din sediul Primãriei Vâr-
top. 3.4.Data limitã pentru solici-
tarea clarificãrilor: 04/01/2016, ora
12.00. 4.Informaþii privind oferte-

Anunþul tãu!
le: Ofertele vor contine cerinele
specificate prin documentaia de
atribuire ’i instruciunile privind
modul de elaborare ’i prezentarea
ofertelor. 4.1.Data limitã de depu-
nere a ofertelor: 14/01/2016, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primãria Comu-
nei Vârtop, Str.Principalã, nr.374,
Vârtop, Jud.Dolj. 4.3.Numãrul de
exemplare în care trebuie depu-
sã fiecare ofertã: Oferta trebuie de-
pusã în douã exemplare. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura
sedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 15/01/2016, ora 10.00, la
Sala de ºedinþã a Primãriei Vâr-
top, judeþul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale in-
stanþei competente în soluþiona-
rea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Tribu-
nalul Dolj, Secþia de Contencios
Administrativ, Str. Brestei, nr.12,
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/
419.851, tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate, în vede-
rea publicãrii: 17/12/2015.
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S.C. Salubritate Craiova S.R.L. anun-

þã abonaþii persoane fizice ºi juridice
cã a demarat procesul de refacere a
contractelor de prestãri servicii înche-
iate înainte de data de 01.02.2011, când
Serviciul Public de Salubritate a deve-
nit S.C. Salubritate Craiova S.R.L ºi
invitã utilizatorii având contracte înche-
iate înainte de data sus-menþionatã la
sediul unitãþii, situat în Craiova, strada
Brestei, nr. 129A, pentru perfectarea
noilor contracte.

Conducerea SC ERPIA
SA ureazã salariaþilor ºi
colaboratorilor ca Sfân-
ta Sãrbãtoare a Naºte-
rii Domnului sã le
aducã armonie în
case ºi în gânduri,
împãcare ºi regãsi-

rea înþelepciu-
nii în sânul
familiei!

Crãciun Fericit!
La mulþi ani!

Crãciunul este ziua în care
se naºte speranþa, iubirea
ºi gândul bun! E ziua în
care iertãm ºi dãruim,  e

ziua Naºterii Dom-
nului! Conducerea
Corimex S.A. urea-

zã tuturor angajaþilor ºi cola-
boratorilor „Crãciun Fericit!”,

sã fie sãnãtoºi, încrezãtori,
cu multe realizãri ºi împliniri

alãturi de cei dragi!
La mulþi ani cu sãnãtate!

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 pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Îngrijesc bãtrânã 4 ore pe
zi. Telefon: 0765/546.216.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.

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

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.

Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.

Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.

Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:

Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.

Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu depen-
dinþe, vie - 3000 m, fân-
tânã, porþi de fier la as-
falt central. Telefon:
0723/692.884.

Vând 2 loturi 500 mp
cart ier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.

Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobro-
gei. 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
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2 0 0 8 ,  4 0 . 0 0 0  k m
parcurº i .  Te le fon :
0744/780.550.

Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour  1 .6  benz ina ,
unic proprietar- de
nouã, superîntreþinu-
tã, toate consumabi-
le le schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂND Dacia 1300. Te-
lefon: 0754/051.988.

Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.

VÂND 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
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.

Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
803.490 dupã ora 15.00.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.

Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând hotã nouã, mã-
turã 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
(patru sertare la conge-
lator) cazan de þuicã
100 litri. Telefon: 0725/
576.141.

Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.

Vând sãpun de casã 5
lei / Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. 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 dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. Telefon: 0720/
880.474.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 18 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 COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã 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.

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.

Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
scu lp ta t .  Te le fon :
0769/360.741.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon: 0251/
531.294.

Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon:
0767/153.551.

Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã
de cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.

Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Te-
lefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/
661.121.

Presã balotat plastic- cu-
tii de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.

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.
Telefon: 0726/497.404.

Primesc în gazdã un
bãiat. 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 cãsã-
torie – prietenie doam-
nã 55-62 ani, nefumã-
toare, singurã, modes-
tã, plãcutã. Telefon:
0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil. Telefon: 0723/
684.511.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

COMEMORÃRI
Azi se împlinesc 2 ani
de când a plecat la Bu-
nul Dumnezeu dragul ºi
bunul nostru bunic,
soþ, tatã ºi cuscru DAN
ªERP.  Odihneascã-se
în pace primind rugãciu-
nile noastre lumânãri
aprinse ºi flori. Dumne-
zeu sã îl aibã în pazã ºi
sã-i lumineze calea. Re-
grete eterne! Familia
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Meci incredibil, miercuri searã, al
Herning, în ultimul sfert de finalã de
la Mondialul feminin de handbal.

România a þinut la respect echi-
pa gazdã ºi a condus-o tot meciul,
þinând-o sub o presiune permanen-
tã. ªi totuºi, în minutul 60, trico-
lorele au fost gata sã piardã din
mânã un meci pe care l-au jucat ºi
l-au gestionat perfect, pe care is-
toria oricum l-ar fi reþinut pentru
zeci de ani de acum încolo. Cristi-
na Neagu, care a fost un fel de
”Dumnezeu” pe teren, a ratat un 7
metri la scorul de 27-27! Se în-
tâmplã frecvent, ca în astfel de
momente decisive, oamenii care au
puterea de a influenþa un sport, sã
ºi rateze în astfel de momente.

Dupã o astfel de ratare, în ulti-
ma secundã, psihologic este foar-
te greu sã te mai ridici! ªi totuºi,
România a mai luptat încã 10 mi-
nute. Danemarca n-ar fi meritat sã
se califice în semifinale, fetele au
realizat cã toate eforturile nu tre-
buie sã fi fost în zadar ºi au mai
gãsit stropi de putere pentru a con-
tinua lupta. În prelungiri au arãtat
la fel de solid, au controlat poate
ºi mai clar ultimele minute din ”ex-
tra” decât ultimele minute din tim-
pul regulamentar, iar la finalul ce-
lor 70 de minute au obþinut o vic-
torie absolut fenomenalã (31-30,
cu un gol marcat de Ada Nechita
când mai erau 3 secunde), un suc-
ces din care toatã societatea ro-
mâneascã ar putea sã înveþe.

Naþionala noastrã a revenit în
semifinalele unui CM dupã opt ani,
din Franþa 2007, când a încheiat
pe locul 4.

Cât dramatism, dar ce minunãþie!

Cu Neagu de nestãvilit, România eliminãCu Neagu de nestãvilit, România eliminãCu Neagu de nestãvilit, România eliminãCu Neagu de nestãvilit, România eliminãCu Neagu de nestãvilit, România eliminã
gazda Danemarca ºi pãtrunde în careul cu aºigazda Danemarca ºi pãtrunde în careul cu aºigazda Danemarca ºi pãtrunde în careul cu aºigazda Danemarca ºi pãtrunde în careul cu aºigazda Danemarca ºi pãtrunde în careul cu aºi

Pentru un loc în marea finalã, “tricolorele” vor întâlni Norvegia, meci programat desearã, de la ora 21:45, în direct la Dolce Sport 1

România: Ungureanu, Muntea-
nu – Szucs, Pintea, Nechita 4,
Neagu 15, Brãdeanu 5, Perianu,
Marin, Ardean 1, Manea 3, Tãnã-
sie, Geiger, Buceschi 3, Vizitiu,
Chiper.

Tot cu un succes la limitã, dar
în timpul regulamentar, s-a soldat
ºi “sfertul” care a dat adversara
României din semifinale, Norvegia
trecând cu 26-25 de Muntenegru.

În cealaltã semifinalã (astãzi,
19:00, Dolce Sport 1), una de-a
dreptul surptinzãtoare, se vor due-
la Polonia ºi Olanda, triumfãtoa-
re în faþa Rusiei (21-20), respectiv
a Franþei (28-25).

Neagu: “Sunt extrem de mândrã
de aceastã echipã”

Cristina Neagu a reuºit miercuri
cel mai bun meci la naþionalã din în-
treaga sa carierã, marcând 14 goluri
în primele 60 de minute (mai multe
decât restul coechipierelor sale, pânã
în acel moment) ºi un altul în prelun-
giri, performanþã prin care a fost de-
semnatã, evident, jucãtoarea partidei.

La final, echipiera lui Buducnost
a spus: “Sunt extrem de fericitã pen-
tru aceastã victorie. Am ratat acel 7
metri care ne putea costa califica-
rea, dar am reuºit sã mã ridic. Aces-
tea sunt, poate, cele mai grele mo-
mente pentru un sportiv. În prelun-
giri am demonstrat cã avem o echi-
pã unitã, am muncit 10 minute ºi am
câºtigat absolut meritat. Le mulþu-
mesc absolut tuturor, le mulþumesc
acestor fete minunate! De la staff,
antrenor, maseur, cei care au grijã
de noi. Le mulþumesc ºi oamenilor
care au venit sã ne susþinã din tribu-
ne”, a declarat Cristina Neagu, con-
form Mediafax.

“Sunt extrem de mândrã de aceas-
tã echipã. Sã le fie ruºine celor care
ne-au criticat, dupã cele 3 înfrângeri
la rând suferite în grupe! Când spu-
nem cã luptãm pentru noi, luptãm
pentru pentru noi, familiile noastre ºi
pentru cei care ne-au susþinut ºi atunci
când am câºtigat, dar ºi atunci când
am pierdut”, a adãugat liderul echipei
naþionale a României.

Ryde: “Doar când am câºtigat
Liga am mai trãit aceleaºi
sentimente”

Selecþionerul suedez al României,
Tomas Ryde (55 ani), a suprins de-
a lungul celor 70 de minute ale dis-
putei decisã în prelungiri cu o atitu-
dine liniºtitã, care, din fericire, s-a
transmis ºi elevelor sale pe teren.

“E destul de cool acum, am în-
cercat sã nu fiu emotiv. Se puteau
întâmpla multe, am încercat sã gã-
sesc cele mai bune soluþii în apãra-
re. Au fost câteva momente proble-
mã în meci, dar am reuºit sã le re-
zolvãm. Doar când am mai câºtigat
Liga Campionilor cu Viborg am mai
trãit aceleaºi sentimente ca acum.
Ambele echipe au avut forþã, Dane-
marca a avut ºi sprijinul publicului ºi
pentru noi a fost dificil sã ne con-
centrãm cu acest public. Acum nu
mã gândesc la Norvegia, bem un
pahar cu vin ºi Hai România!”, a
spus Tomas Ryde.

Selecþionerul gazdelor, fair-play
Imediat dupã meci, antrenorul

nordicelor, Klavs Bruun Jorgensen,
a declarat: “Neagu a fãcut lupta grea
pentru noi, provocând o mare deza-
mãgire în salã. Am încercat orice,
diferite lucruri, pentru a o opri, dar
am dat greº. A fost prea bunã pen-
tru noi! Chiar dacã am blocat-o tot
timpul, ea ne-a depãºit.”

ªi portãriþa Rikke Poulsen, cea
care i-a apãrat Cristinei o loviturã de
la 7 metri în ultima secundã a pri-
melor 60 de minute, a recunoscut
superioritatea Cristinei: “A fãcut ceea
ce ºtie mai bine. Este cea mai bunã
jucãtoare de handbal din lume!”

Reacþiile presei daneze ºi
internaþionale: “12.000 de
spectatori în lacrimi ºi jumãtate
de naþiune dãrâmatã.”

Ekstrabladet, cel mai citit cotidian
danez, a titrat în cronica meciului:
“Eliminare danezã în prelungiri, dupã
o dramã de neimaginat”, iar în text
s-au trecut în revistã toate momen-
tele importante ale partidei de la Her-
ning. “12.000 de spectator în lacrimi
ºi jumãtate de naþiune dãrâmatã.”

Jyllands Poste a titrat dupã dis-

puta de la Herning: “Danemarca a
pierdut în faþa celei mai bune jucã-
toare din lume!”, fãcând referire la
Cristina Neagu.

Portalul handball-planet.com a
notat în cronica partidei: “N.E.A.-
G.U: Fetele din România au câºtigat
o bãtãlie epicã împotriva a 15.000
de danezi. Românecele au fost con-
duse de excepþionala, strãlucitoarea
Cristina Neagu, care a marcat 15
goluri.”

Handball-world.com a scris, de
asemenea, cã în ultimul sfert de fi-
nalã de la Mondial s-a consemnat o
adevãratã dramã, numind-o pe Cris-
tina Neagu “senzaþia marcatoare a
României.”: “Este unul dintre cele
mai dramatice meciuri de la acest
Mondial. Partida a fost decisã de golul
din ultima secundã marcat de Ada
Nechita, dar colega ei, Cristina Nea-
gu, a atras toate privirile, reuºind sã
înscrie de 15 ori.

Norvegiencele se bucurã cã vor
juca în semifinale contra “tricolo-
relor”

Îîntr-o partidã începutã cu un
sfert de orã mai devreme decât cea
dintre România ºi Danemarca, cum
am notat deja, Norvegia a dispus cu
26-25 de Muntenegru.

Aºa cã la interviurile de dupã dis-
puta contra ex-iugoslavelor, Camilla
Herrem a fost surprinsã când a auzit
cu cine va juca în semifinale: “Glu-
miþi? România s-a calificat?”, a ex-
clamat norvegianca, apoi a bãtut pal-
ma cu mai multe coechipiere care tre-
ceau pe lângã ea. “Sunt încrezãtoare,
va fi plãcut sã jucãm din nou cu ele.”,
a continuat jucãtoarea care în grupe,
când Norvegia a învins România cu
26-22, a marcat trei goluri.

La rându-i, Nora Mork, cea mai
bunã marcatoare a scandinavelor cu
Muntenegru (8 goluri), a spus:  “Nu
e chiar aºa surprinzãtor cã România
s-a calificat în semifinale. Joacã acum
cu mult mai multã încredere decât în
meciul din grupã. Dar dacã noi vom
juca un meci la cel mai înalt nivel,
vom merge în finalã.”

Antrenorul islandez al norvegien-
celor, Thorir Hergeirsson, a încercat
sã-ºi ascundã satisfacþia, dupã ce a
aflat cã tricolorele vor fi adversarele
echipei sale: “Nu mã gândesc încã la
finalã, nu-mi cereþi sã mã gândesc
dincolo de semifinale. Într-o zi bunã,
suntem capabili sã învingem Româ-
nia ºi sã mergem mai departe.”

Presa norvegianã a scris deja cã
elevele lui Hergeirsson sunt campioa-
nele lumii, considerând cã nu vor
avea probleme cu România, iar fina-
la va fi ºi mai simplã, în condiþiile în
care adversarã îi va fi fie Polonia, fie
Olanda, formaþii considerate de nor-
dici inferioare cu mult Norvegiei.

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

Botoºani – Concordia Chiajna.
DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – Interna-

tional Premier Tennis League, în
Singapore / 19:15 – HANDBAL (M)
– Cupa României: CSM Bucureºti –
HCM Minaur Baia Mare / 21:30 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nice –
Montpellier.

DIGI SPORT 3
17:45 – VOLEI (M) – Divizia A1:

ªtiinþa Explorãri Baia Mare – Volei
Club Caransebeº / 20:00, 21:45 –
BASCHET (M) – Euroliga: Steaua
Roºie Belgrad – Bayern Munchen,
Emporio Armani Milan – Limoges.

DIGI SPORT 4
21:45 – RUGBY – Champions

Cup: Northampton Saints – Racing 92.
DOLCE SPORT 1
19:00, 21.45 – HANDBAL (F) –

Campionatul Mondial, în Danemar-
ca, semifinale: Olanda – Polonia,
Norvegia – România / 3:00 –
BASCHET NBA: San Antonio

Spurs – LA Clippers.
DOLCE SPORT 2
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Botoºani – Concordia Chiajna.
EUROSPORT 1
11:15, 13:00 – SCHI ALPIN (F,

M) – Cupa Mondialã, la Val d’Isère,
în Franþa / 15:15 – BIATLON (F) –
Cupa Mondialã, la Pokljuka, în
Slovenia / 20:30 – CÃLÃRIE –
Sãrituri peste obstacole, la Londra,
în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
14:30 – SCHI ALPIN (F) – Cupa

Mondialã, la Val d’Isère, în Franþa /
19:00 – FOTBAL Polonia –
Ekstraklasa: Zaglebie Lubin – Gornik
Zabrze / 21:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Schalke 04 – Hoffen-
heim.

LOOK TV
21:45 – RUGBY – Champions

Cup: Northampton Saints – Racing
92.

LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Botoºani – Concordia Chiajna.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIAL
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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

E vremea colindelor ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi bunãstare, pace în
suflete, sãnãtate ºi împliniri! Sã învãþãm

sã preþuim viaþa ºi sã adunãm din fiecare Crãciun:
Luminã,  sfinþenie, bucurii,   pe care sã le  împãr-
þim  tot anul cu cei dragi! La mulþi ani!

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal  Dolj
Preºedinte,

Silviu Bogdan

La ultima conferinþã de presã
din 2015, antrenorul Craiovei,
Emil Sãndoi, a vorbit încã o datã
despre indisponibilitãþi, despre
problemele la finalizare, dar când
a fost întrebat cine este respon-
sabil pentru absenþa unui atacant
prolific sau despre subþirimea lo-
tului a evitat sã ofere un rãspuns.
Cârþu ºi Sãndoi ºi-au asumat un
obiectiv cu actualul lot la începu-
tul sezonului ºi abia dupã ce nu
le-a ieºit pasenþa au început sã
vorbeascã despre neajunsuri.
Sãndoi a adãugat cã nu crede cã
este ultimul meci pentru el pe
banca tehnicã. „Îmi pare rãu cã
se întrerupe acum campionatul,
fiindcã sunt convins cã ar fi ur-
mat o perioadã bunã pentru noi.
Nu vrem sã mai vorbim de play-
off, fiindcã atunci când am pus
cãruþa înaintea cailor nu ne-a ie-
ºit. Atunci când am luat fiecare
meci în parte am fãcut treabã.

Cupa României – sferturi de finalãCupa României – sferturi de finalãCupa României – sferturi de finalãCupa României – sferturi de finalãCupa României – sferturi de finalã
Dinamo – Astra 2-1
Au marcat: Gnohere 32, Palic 90+3 / Enache 90+2.
ACS Poli – ASA 6-7 – dupã lovituri de departajare
Au marcat: Elek 24 / Balic 80.
CSMS Iaºi – CFR Cluj 1-2
Au marcat: V. Gheorghe 77 / Pãun 55, Beleck 83.
Meciul Viitorul – Steaua s-a jucat asearã.

În privinþa scandalului artificial
creat în jurul Statutului FRF ºi al
dreptului de promovare al Univer-
sitãþii, Felix Grigore a precizat cã
promovarea Craiovei a fost recu-
noscutã de  TAS: „Este o poveste
de adormit copiii. Vâlcea a fost
cea care a dat în judecatã Federa-
þia Românã la TAS, contestând
dreptul nostru de promovare ºi a
pierdut. Noi am avut drept de pro-
movare ºi dupã vechiul ºi dupã
noul statut, fiindcã nu am promo-
vat încercând sã ocolim meritul
sportiv, ori acea precizare legatã
de cei 3 ani este fãcutã pentru
echipele care încearcã sã promo-
veze prin alte mijloace. Oricum,
Adunarea Generalã a FRF a fost
cea care ne-a dat drept de promo-
vare. Noi am câºtigat toate pro-
cesele pe care le-am avut, legate
de promovare, de stema cu leul,
de stema cu dungi, de imnuri, de
orice vreþi, numai cu arbitri nu
avem câºtig de cauzã”.

Felix Grigore a fãcut preciza-
rea cã Universitatea va face de-

Felix GrigoreFelix GrigoreFelix GrigoreFelix GrigoreFelix Grigore: „Dreptul Craiovei de a promova: „Dreptul Craiovei de a promova: „Dreptul Craiovei de a promova: „Dreptul Craiovei de a promova: „Dreptul Craiovei de a promova
a fost recunoscut de Ta fost recunoscut de Ta fost recunoscut de Ta fost recunoscut de Ta fost recunoscut de TAS”AS”AS”AS”AS”

Aflat înaintea ultimului meci pe
banca tehnicã, antrenorul spune cã
la Iaºi echipa va trebui sã îndrepte,
printr-o victorie, evoluþia modestã
din ultima perioadã
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Este adevãrat în ultimele meciuri
nu am reuºit sã ne atingem ob-
iectivele propuse, dar acest fapt
a fost influenþat ºi de factori co-
laterali. Spre exemplu, nici la
meciul cu Iaºi nu vom putea con-
ta pe Acka ºi Popov – acciden-
taþi, Kay, Bãluþã ºi Zlatinski –
suspendaþi. Cinci jucãtori impor-
tanþi ºi-au luat vacanþã mai de-
vreme nu e bine nici pentru ei, nici
pentru echipã. Suntem conºtienþi
cã ne aºteaptã un meci greu cu
Iaºi, sper sã îndreptãm imaginea
care am lãsat-o în ultima perioa-
dã ºi sperãm sã aducem cât mai
multe puncte de acum încolo. S-
a vãzut absenþa lui Bawab în ulti-
mele partide, prin lipsa de inspi-
raþie în faþa porþii. De altfel, ma-
joritatea reuºitelor noastre au fost
autogoluri. Nu mã gândesc cã
este un final pentru mine, deoa-
rece intru în aceeaºi categorie cu
jucãtorii, suntem un tot unitar.

Dupã meciul de la Iaºi vom dis-
cuta deschis împreunã cu condu-
cerea evoluþia per ansamblu a
echipei, dar ºi individualã a jucã-
torilor pentru a vedea ce mãsuri
trebuie luate. Oricum, toþi ne-am
fi dorit ca diferenþa între play-off
ºi play-out sã se facã pe teren,
nu pe greºeli de altã facturã“.

Atacantul Andrei Hergheligiu,
care nu a marcat în acest sezon
niciun gol, îºi va întâlni sâmbãtã
fosta echipã, afirmând cã îºi do-
reºte o victorie împotriva moldo-
venilor sãi: „Suntem datori supor-
terilor, trebuie sã recuperãm cât
mai multe puncte posibil. Orice
jucãtor care a intrat, nu doar ata-
canþii, ºi-a dorit sã dea douã-trei
goluri pe meci. Nu avem o expli-
caþie de ce nu am reuºit. Sper sã
depãºim repede pasa pe care o
traversãm ºi îmi doresc sã-i su-
pãr pe toþi moldovenii cu o victo-
rie a noastrã în fieful lor“.

plasarea pentru meciul de la Iaºi,
urmând ca forma de protest sã fie
echipamentul complet negru pe
care-l vor îmbrãca jucãtorii. În
fapt, echipa nici nu avea altã vari-
antã de outfit pentru partida din
Moldova, fiindcã gazdele evoluea-
zã în alb-albastru, situaþia fiind si-
milarã cu cea de la Chiajna.

Felix Grigore a anunþat cã va
propune în Comitetul Executiv ca
arbitrii sã nu mai fie delegaþi la
meciurile echipelor din acelaºi
oraº, sã se apeleze din nou la ar-
bitri strãini ºi sã nu mai fie plãtiþi
arbitri care greºesc.

Totodatã, managerul general al

Craiovei a negat cã echipa ar avea
probleme financiare, spunând cã
nu existã riscul intrãrii în insolven-
þã: „Nu s-a vorbit despre intrarea
în insolvenþã sau ceva de genul
acesta. E adevãrat, locul ocupat
în acest sezon nu ne onoreazã, nu
este pe mãsura aºteptãrilor fani-
lor, dar Universitatea merge îna-
inte, iar la anul, pe stadionul nou,
ne vom propune un obiectiv mai
important”. Grigore nu ºtie dacã
echipa din Bãnie se aflã printre pri-
mele 6 locuri din Liga I ca buget,
precizând doar cã finanþarea echi-
pei pentru acest sezon se ridicã în
jurul sumei de 5 milioane de euro.


