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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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Un tânãr de 22 de ani a pierit ºi
alþi doi au fost rãniþi într-un acci-
dent petrecut joi seara, în jurul orei
21.30, pe D.N. 55, în comuna Teasc.
Din cercetãrile poliþiºtilor IPJ Dolj
s-a stabilit faptul cã, Mãtuºa Con-
stantin, de 21 de ani, din comuna
Malu Mare, Dolj în timp ce condu-
cea un autoturism BMW, din di-
recþia Bechet cãtre Craiova, nu a
adaptat viteza în curbã la dreapta,
a pierdut controlul direcþiei, a pã-
rãsit partea carosabilã ºi a lovit un
gard din beton ce împrejmuia un
imobil, rãsturnându-se în grãdinã.
În urma accidentului a rezultat de-
cesul lui Bogdan Geantã, de 22 de
ani, din Craiova ºi vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a conducãtorului
auto, precum ºi a lui Adrian J., de
14 ani, din comuna Teasc, Dolj. Vic-
timele au  fost transportate cu am-
bulanþa la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru acorda-
rea de îngrijiri medicale. Poliþiºtii
rutieri ajunºi la faþa locului au în-
tocmit dosar de cercetare penalã ºi
se continuã investigaþiile sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de ucide-
re din culpã ºi vãtãmare corporalã
din culpã, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Cioloº: România
este solidarã cu UE,
dar cerem controlul
fluxului migrator
ºi un Schengen
funcþional

Premierul Dacian Cioloº a
declarat, ieri, dupã reuniunea
Consiliului European, cã
România ºi-a reiterat solidarita-
tea cu Uniunea Europeanã în
dosarul migraþiei, dar are ºi
“condiþii”, precum întârirea
capacitãþii UE de a controla
fluxul migrator, dar ºi asigura-
rea unui spaþiu Schengen
funcþional. “Am asigurat cã
România este parte a soluþiei,
este solidarã, dar solidaritatea
aceasta vine în anumite condiþii
ºi lucrurile pe care noi am
insistat a fost în primul rând
aceastã capacitate a UE de a
controla fluxul migrator. Am
subliniat cã pentru noi este
important acest control la
frontierele UE ºi pentru a ne
asigura cã spaþiul Schengen
continuã sã rãmânã o realita-
te”, a spus premierul, la
Bruxelles, într-o conferinþã de
presã care a marcat încheierea
Consiliului European de iarnã.
Prim-ministrul a subliniat cã
poziþia României rãmâne
neschimbatã în privinþa dosaru-
lui Schengen ºi vrea ca mãsuri-
le de control impuse la graniþele
din interiorul spaþiului Schen-
gen sunt doar “mãsuri tempora-
re”. “România rãmâne în
continuare interesatã de un
spaþiu Schengen care sã fie
funcþional”, a spus premierul.
Dacian Cioloº a prezentat ºi o
parte a mãsurilor discutate în
cadrul Consiliului pe tema
migraþiei, afirmând cã liderii
UE vor aproba, pânã în varã,
un plan de reorganizare a
actualului mecanism de control
la frontierele externe ale
Uniunii, Frontex.

Lazãr Comãnescu a de-
clarat, în cadrul unui eveni-
ment special organizat de
MAE prin care se marchea-
zã capabilitatea tehnicã a fa-
cilitãþii antirachetã de la baza
Deveselu, cã finalizarea scu-
tului a presupus un efort in-
stituþional complex,  cã este
un moment important pen-
tru România, pentru parte-
neriatul strategic cu SUA ºi
pentru NATO.

Ambasadorul SUA, Hans
Klemm, a subliniat, cu pri-
lejul marcãrii capabilitãþii
tehnice a scutului antirache-
tã de la Deveselu, cã siste-
mul a fost construit pentru
a contracara ameninþãrile
din afara Europei, nu este
îndreptat împotriva Rusiei ºi
e cel mai bun exemplu al relaþiilor bilaterale
deosebite. “Aº vrea sã clarific pentru ce anu-
me a fost construit acest sistem antirachetã
ºi, mai important, pentru ce nu a fost con-
struit. În primul rând, sistemul antirachetã de
la Deveselu este menit sã contracareze ame-
ninþãrile venite din afara Europei. Aºa cum a
spus ºi domnul ministru Lazãr Comãnescu,
nu este, repet, nu este, îndreptat împotriva
Rusiei ºi nici nu deþine capabilitãþi menite sã
ameninþe Rusia”, a subliniat ambasadorul SUA
la Bucureºti Hans Klemm, în cadrul unui eve-

Ministrul Transporturilor, Dan
Costescu, afirmã într-un interviu
pentru MEDIAFAX cã autostra-
da Sibiu-Piteºti, unul din cele mai
aºteptate proiecte de infrastruc-
turã, ar putea fi finalizatã în 2020,
studiul de fezabilitate urmând sã
fie realizat anul viitor, iar con-
strucþia sã dureze 3 sau 4 ani.

“Fezabilitatea va trebui fãcu-
tã în mod serios, cu studii geo,
cu studii topo (geotehnice ºi to-
pografice, n.r.), sunt lucrãri
care nefãcute au stat la baza gre-
ºelilor pe care le constatãm, de
genul Orãºtie-Sibiu, deci nefã-
cute bine. Ele vor trebui fãcute
temeinic, ca sã putem sã avem
o bazã pentru proiectare corec-
tã ºi, dupã aceea, pe baza unui
proiect bine fundamentat sã pu-
tem sã facem pasul urmãtor, o
construcþie pe care sã nu trebu-
iascã sã o demolãm ulterior. Stu-
diul de fezabilitate pentru Piteºti-
Sibiu este deja în derulare, s-a
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Costescu: Autostrada Sibiu-Piteºti ar putea
fi finalizatã în 2020. A fost stabilit traseul

niment special organizat de MAE pentru a
marca capabilitatea tehnicã a facilitãþii anti-
rachetã de la baza Deveselu.

Hans Klemm a afirmat cã acest lucru a fost
explicat ºi Federaþiei Ruse, anterior, în repeta-
te rânduri. Ambasadorul SUA la Bucureºti a
declarat cã toate construcþile militare majore
ale facilitãþii antirachetã de la Deveselu au fost
finalizate, sunt operaþionale ºi au fost realizate
cu un buget mai mic decât cel prevãzut. În
discursul sãu, Hans Klemm a recunoscut efor-
turile celor care au contribuit la realizarea ca-

pabilitãþii tehnice a scutului
antirachetã, ale fostului mi-
nistru de Externe Bogdan
Aurescu, precum ºi ale ofi-
cialilor americani ºi români,
care “au muncit neîntrerupt
pentru a se asigura cã lu-
crãrile de construcþiie ale
sistemului antirachetã vor fi
finalizate la timp”.

Ministrul Afacerilor Ex-
terne a adãugat cã scutul de
la Deveselul este o dovadã
de consolidare a parteneria-
tului strategic România-
SUA, “parteneriat pe care îl
vrem extins ºi în alte dome-
nii, mai ales cel economic”.
Comãnescu a reafirmat “ca-
racterul exclusiv defensiv al
scutului antirachetã”, preci-
zând cã acesta nu este în-

dreptat împotriva Federaþiei Ruse ºi va fi utili-
zat doar în scopuri defensive, în faþa amenin-
þãrilor din afara continentului. “Acesta reflec-
tã nivelul superior al relaþiei bilaterale cu SUA,
la aniversarea a 135 de ani de relaþii bilaterale
ºi consolideazã, în acelaºi timp, profilul Ro-
mâniei în cadrul NATO. Ne bucurãm, astfel,
de o excelentã materializare a dimensiunii de
securitate a parteneriatului strategic româno-
american pe care o dorim extinsã ºi în celelal-
te domenii, cu precãdere, în cel economic”, a
declarat ºeful diplomaþiei de la Bucureºti.

împãrþit pe cinci tronsoane.
Douã din ele la capete, care ridi-
cã mai puþine probleme de me-
diu, (...) au început ºi ar fi tre-
buit sã se termine chiar în aceas-
tã perioadã în care discutãm
acum. Celelalte trei, de la mijloc,
au probleme de mediu, în sensul
cã se aflã în Natura 2000, ºi acolo
dureazã ceva mai mult. Terme-
nul iniþial a fost iunie 2016, au
fost cumva comasate. Consul-
tantul Comisiei Europene a soli-
citat sã le acordãm rãgaz ºi pri-
melor douã tronsoane, sã le lã-
sãm ca termen odatã cu celelalte
din mijloc, ca sã putem sã avem
siguranþã cã avem un studiu se-
rios”, a afirmat Costescu.

Studiul de fezabilitate ar urma
sã fie finalizat în iulie 2016, când
vor fi anunþate valoarea investi-
þiei ºi data lansãrii. În urma unor
consultãri publice a fost stabilit
traseul autostrãzii, respectiv va-
rianta trei din cele cinci propuse.

“Este varianta 3. O zonã care nu
atrage mari probleme sau orgo-
lii, pentru cã trosoanele de mij-
loc sunt peste munte ºi nu hotã-
ram dacã trecem printr-o locali-
tate sau alta, ci de fapt dacã mer-
gem pe o vale sau alta, deci nu
au fost foarte mari dispute pe
aceastã temã”, a precizat Costes-
cu. Întrebat dacã autostrada va
fi finalizatã în anul 2020, Cos-
tescu a rãspuns afirmativ, arã-
tând însã cã termenul include “o
marjã destul de optimistã”. El a
afirmat cã în Italia ºi Spania faza
de pregãtire a unui astfel de pro-
iect dureazã 5-6 ani, faþã de 2 în
România, la care se adaugã exe-
cuþia propriu-zisã - 3-4 ani.

Sibiu-Piteºti este una din cele
mai aºteptate autostrãzi din Ro-
mânia, inclusiv de cãtre cea mai
mare companie din România, Da-

cia, care este ºi cel mai mare ex-
portator la nivel naþional. Lucrã-
rile ar urma sã înceapã anul vii-
tor, întâi 10 kilometri dintre Si-
biu ºi Boiþa ºi 31 de kilometri din-
tre Piteºti ºi Curtea de Argeº. Po-
trivit Master Planului pentru
Transporturi, costul pe kilome-
tru pentru cele douã tronsoane
variazã între 6 ºi 8,7 milioane de
euro. Sibiu-Piteºti este singurul
tronson care lipseºte din auto-
strada care ar urma sã lege gra-
niþa de vest a þãrii cu Capitala ºi,
mai departe, cu Portul Constan-
þa. Toate celelalte tronsoane fie
au fost finalizate, fie sunt în lu-
cru ºi ar trebui sã fie gata anul
viitor. Costurile cu acest proiect,
în lungime de 116 kilometri, sunt
estimate la douã miliarde de euro,
din care 85% sunt fonduri euro-
pene nerambursabile.
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Configuraþia actualã a puterii
în amfiteatrul politicii româneºti,
cu marile partide politice pre-
zente doar în Parlament, nu re-
prezintã decât ceva “care nu
existã” în toatã Uniunea Euro-
peanã. Se considerã cã freca-
rea stângii de dreapta, dar ºi de
centru, ar putea fi un experiment,
încât “coaliþia momentanã” ne
salveazã de discordia ultimilor
ani, fãrã a garanta împotriva re-
producerii ei. Þarã europeanã
care se considerã importantã în
plan regional, graþie parteneria-
tului sãu strategic cu SUA ºi
apartenenþei la NATO, dovadã

MIRCEA CANÞÃR
cã de ieri scutul de la Deveselu
a devenit funcþional, cum ne-a
asigurat ºeful diplomaþiei de la
Bucureºti, Lazãr Comãnescu,
România oferã momentan posi-
bilitatea cooperãri “fertile” unei
monstruase coaliþii, nu doar în
Parlament. Este chiar de urmã-
rit ce se va întâmpla în continua-
re, în condiþiile în care atât PNL,
dar ºi PSD, dar ºi UNPR, ALDE
ºi PMP staþioneazã la cote de-
loc optimiste în toate sondajele
de opinie. Nu suntem într-o de-
rivã a democraþiei, dar nici într-
un moment fast al exprimãrii vir-
tuþilor acesteia. Dacã se pregã-

teºte o nouã mare coaliþie din
istoria României moderne, dupã
modelul german, deºi nu este ex-
clusã preluarea ºi de cãtre fran-
cezi, din moment ce discutã de-
spre un pact republican contra
ºomajului, este prematur de dis-
cutat. Deºi ceea ce se întâmplã,
pe fondul unei bune plasãri în ta-
bãra europeanã, atestã cã no-
rocul nu poate depãºi meritele
politicenilor, unii abia ridicaþi în
ºa din colbul judeþelor natale.
Plinã de tact rãmâne, deocam-
datã, prestaþia premierului Da-
cian Cioloº, oricum mai mult
decât o cunoºtiinþã preþioasã a

preºedintelui Comisiei Europe-
ne, Jean Claude Juncker, ceea
ce-l ajutã sã aparã, aproape
neaºteptat în sondajele de opi-
nie, la puþinã vreme de la inves-
tire, într-o atmosferã oarecum
confuzã, fãrã a practica super-
stiþiile. Bugetul a trecut fãrã difi-
cultãþi prin Parlament, încât dez-
baterile au fost mai mult “de ochii
lumii”, ceea ce rareori s-a întâm-
plat. În schimb ceea ce oferã
centrele partidelor pomenite, nu
are deplinã corespondenþã în te-
ritoriu, unde, de pildã la Craio-
va, dupã ultimele manevrele în
Consiliul Local Municipal, dar ºi

Dreapta e doar vocalã,Dreapta e doar vocalã,Dreapta e doar vocalã,Dreapta e doar vocalã,Dreapta e doar vocalã,
stânga e formalãstânga e formalãstânga e formalãstânga e formalãstânga e formalã

în Consiliul Judeþean, campa-
nia electoralã nu este deloc de-
parte. ªi suntem în preajma
Sãrbãtorilor de iarnã, dar cu
siguranþã imediat dupã Sfântul
Ion, confruntarea va creºte în
intensitate. Avem un guvern de
“tehnocraþi” sprijinit politic, cu
duratã de viaþã limitatã. Tensi-
unile sociale nu sunt excluse, ºi
în momentul în care mãsurile de
stimulare a consumului nu vor
mai fi resimþite, se va intra pe
turnantã. Neatractivã pentru in-
vestiþiile strãine, România ofe-
rã în schimb un peisaj politic
realmente insolit.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu te mai vãita, Popescule,
cã ai pensie micã. De ce nu te-
ai fãcut parlamentar?

Reamintim cã, la sfârºitul lui
2013, procurorii din cadrul Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie anunþau
cã i-au trimis în judecatã pe Sori-
nel Beºteliu, inspector-ºef judeþean,
ºi pe Marius Sîrbu, inspector de
trafic – structura judeþeanã Dolj,
ambii din cadrul Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în Transpor-
tul Rutier (ISCTR) Dolj, în sarci-
na cãrora s-au reþinut infracþiunile
de luare de mitã ºi trafic de influ-
enþã, dar ºi a lui Iulian Þînþaru, in-
spector de trafic în cadrul struc-

ªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi acuzaþiªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi acuzaþiªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi acuzaþiªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi acuzaþiªeful ISCTR Dolj ºi subordonaþii sãi acuzaþi
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Jurãmânt de credinþã faþã de þarã
Ieri, soldaþii profesioniºti – seria octombrie 2015, ai Batalionului In-

strucþie, Comunicaþii ºi Informaticã „Fraþii Buzeºti” Craiova au depus
jurãmântul de credinþã . Prezent la ceremonie, Sorin Nicolae Rãducan,
prefectul judeþului Dolj, a precizat: „Sunt onorat de invitaþia dumnea-
voastrã ºi mã simt mândru cã pot fi alãturi de ostaºi ai Armatei Române.

Depunerea jurãmântului este unul dintre cele mai înãlþãtoare ºi emoþi-
onante momente din viaþa fiecãrui tânãr care îmbracã haina ostãºeas-
cã. Prin jurãmântul depus astãzi, vã alãturaþi celor care pun mai pre-
sus de orice împlinirea datoriei faþã de þarã”.

CRISTI PÃTRU

ªeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (ISCTR) Dolj, Sorinel Beºteliu ºi cei
doi subordonaþi ai sãi, condamnaþi de judecãtorii Tribu-
nalului Dolj la pedepse cuprinse între 1 an ºi 9 luni ºi 4
ani de închisoare cu executare, merg la puºcãrie. Cur-
tea de Apel Craiova le-a respins, ieri, ca nefondate, ape-

lurile declarate împotriva hotãrârii pronunþate pe fond.
Cei trei funcþionari au fost trimiºi în judecatã de procu-
rorii DNA pentru luare de mitã, trafic de influenþã, res-
pectiv complicitate la aceste infracþiuni, dupã ce au ce-
rut 5.000 de lei ºpagã de la administratorul unei firme
de transport ca sã nu-i aplice sancþiuni.

turii judeþene Dolj a
ISCTR, acuzat de

complicitate la aceste infracþiuni.
În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut cã „în cursul lunii noiem-
brie 2013, inculpaþii Beºteliu Sori-
nel ºi Sîrbu Marius au pretins suma
de 5.000 de lei de la un denunþãtor
(administratorul unei firme de
transport marfã), pentru a-ºi exer-
cita atribuþiile de serviciu în aºa fel
încât, în perioada lunilor noiembrie
ºi decembrie 2013, societãþii co-
merciale administrate de denunþã-
tor ºi angajaþilor acesteia sã nu le

fie aplicate sancþiuni contravenþi-
onale ºi pentru a-i determina pe cei-
lalþi inspectori de trafic ai structu-
rii judeþene Dolj din cadrul Inspec-
toratului de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier sã nu sanc-
þioneze contravenþional societatea
denunþãtorului ºi pe angajaþi. Incul-
patul Þînþaru Iulian l-a ajutat pe
inculpatul Beºteliu Sorinel sã pre-
tindã, iar pe denunþãtor sã îi ofere
acestuia din urmã suma de 5.000
de lei, în scopul arãtat anterior”,
dupã cum au comunicat la momen-
tul respectiv reprezentanþii DNA.

Dosarul a fost înregistrat la Tri-

bunalul Dolj pe 2 decembrie 2013,
iar pe 11 iunie 2014 a fost pronun-
þatã sentinþa. Astfel Iulian Þînþaru a
fost condamnat la 4 ani închisoare,
Sorinel Beºteliu la 2 ani ºi 6 luni în-
chisoare, iar Marius Sîrbu a primit
1 an ºi 9 luni închisoare, toate pe-
depsele fiind cu executare. Atât pro-
curorii anticorupþie, cât ºi cei trei
inculpaþi au declarat apel, care s-a
soluþionat ieri la Curtea de Apel Cra-
iova. Instanþa a respins apelurile in-
culpaþilor ca fiind nefondate, men-
þinându-le pedepsele ºi a dispus, în
plus, ca nici unul dinter ei sã nu mai
aibã dreptul de a fi ales în autoritãþi

publice sau funcþii elective publice,
dreptul de a ocupa o funcþie impli-
când exerciþiul autoritãþii de stat ºi
dreptul de a exercita profesia de in-
spector de trafic pe o perioadã de 2
ani dupã executarea pedepsei prin-
cipale: „Respinge apelurile incul-
paþilor ca nefondate. Desfiinþeazã
în parte sentinþa, doar cu privire la
pedeapsa complementarã aplicatã
fiecãruia dintre inculpaþi”, se aratã
în sentinþa de ieri a Curþii de Apel Cra-
iova, care este definitivã. Cei trei vor
fi ridicaþi de poliþiºti ºi duºi la peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepselor.

CARMEN ZUICAN 
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Organizatã de Asociaþia Comu-
nelor din România (ACoR), Gru-
pul Avangarde ºi Cartea Primãrii-
lor din România, întâlnirea desfã-
ºuratã ieri, în comuna doljeanã
Urzicuþa, a pus faþã în faþã diplo-
maþi ai ambasadelor din Iran ºi
Congo cu primari ºi investitori lo-
cali din comuna gazdã, dar ºi din
cele învecinate. „Treaba guver-
nelor este sã se ocupe de inves-
tiþiile mari. Noi încercãm sã pu-

nem bazele unor afaceri mici ºi
medii, motiv pentru care îi adu-
cem la aceeaºi masã pe cei care
vor sã se implice în astfel de
activitãþi, spre beneficiul ambe-
lor pãrþi...”, aºa a rezumat în câ-
teva cuvinte Adriana Radu, ma-
nagerul Agenþiei Avangarde, ros-
tul acestei întâlniri ºi a altora simi-
lare care s-au organizat în mai
multe localitãþi din þarã.

Lipsa locurilor de muncã –
o problemã majorã

Sosiþi de dimineaþã la sediul pri-
mãriei Urzicuþa, Bomoy Losila
Nixon, ataºat de afaceri al Am-
basadei Republicii Congo în Ro-
mânia, Mojtaba Ramezani,
acreditat pe probleme comercia-
le al Ambasadei Iranului în Ro-
mânia ºi Adriana Radu, au fost
întâmpinaþi de primarul Florea Gri-
gorescu, care este ºi preºedinte
al ACoR – Filiala Dolj, precum ºi
primari din comunele învecinate
ºi investitori locali din Urzicuþa.
Foarte interesaþi de organizarea
administrativã, cei doi diplomaþi au
vrut mai întâi sã ºtie diferenþele
dintre localitãþi, cum sunt condu-
se ºi gestionate. Preºedintele Fi-
lialei Dolj a ACoR le-a fãcut apoi
o scurtã prezentare a comunei
Urzicuþa, subliniind faptul cã cea

Diplomaþi din Congo ºi Iran au încercatDiplomaþi din Congo ºi Iran au încercatDiplomaþi din Congo ºi Iran au încercatDiplomaþi din Congo ºi Iran au încercatDiplomaþi din Congo ºi Iran au încercat
sã descopere oportunitãþi de afaceri în Urzicuþasã descopere oportunitãþi de afaceri în Urzicuþasã descopere oportunitãþi de afaceri în Urzicuþasã descopere oportunitãþi de afaceri în Urzicuþasã descopere oportunitãþi de afaceri în Urzicuþa

O întâlnire extrem de interesantã, care
poate oferi oportunitãþi de dezvoltare
comunitãþii, s-a desfãºurat ieri, în co-
muna doljeanã Urzicuþa. Ataºaþi de afa-
ceri ai ambasadelor din Congo ºi Iran
au vizitat localitate ºi au stat de vorbã
cu mai mulþi primari, dar ºi oameni de
afaceri din localitate, la invitaþia edilu-

lui comunei, care este ºi preºedinte al
Asociaþiei Comunelor din România –
Filiala Dolj. Interesaþi ºi încântaþi de
toate cele auzite ºi vãzute, cei doi diplo-
maþi au þinut sã precizeze cã munca lor
este sã aducã la aceeaºi masã oameni
interesaþi sã coopereze ºi sã dezvolte afa-
ceri în beneficiul ambelor pãrþi.

„Treaba noastrã este sã identificãm oportunitãþile de cooperare
ºi colaborare între Congo, Iran ºi România. În contextul actual,
este foarte greu sã aduci milioane de euro, oameni care sã aibã
aceºti bani ºi sã fie dispuºi sã-i investeascã. Tocmai de aceea noi
vizãm un alt segment, mai uºor realizabil, al investiþiilor medii,
pentru cã orice ban venit într-o localitate este mai bun decât ni-
mic. Acum rãmâne ca de comun acord, cei interesaþi sã gãseascã ºi
un numitor comun”, a concluzionat Adriana Radu.

mai mare bogãþie este solul ºi cã
în acest domeniu se poate investi
cu succes. Nu a trecut cu vede-
rea nici peste probleme, cea mai
mare fiind lipsa unui sistem de iri-
gaþii. Însã ceea ce-ºi doresc toþi
primarii din acestã zonã este cre-
area unor locuri de muncã. „Cel
mai mare avantaj al nostru este
cã facem parte din Câmpia Ol-
teniei, iar pe cele 6500 hecta-
re de teren arabil este cerno-

ziom în proporþie de 90 la sutã,
este vorba despre un sol cu un
grad mare de fertilitate. Pe vre-
muri exista o fermã legumico-
lã, pe o suprafaþã de 800 de
hectare, care absorbea toatã
forþa de muncã atât de la noi
din comunã, cât ºi din locali-
tãþile învecinate. La ora actua-
lã, cea mai gravã problemã
este cã nu mai avem locuri de
muncã. Din 1990, de când sunt
primar, ºi pânã acum, am im-
plementat, împreunã cu specia-
liºtii din cadrul primãriei, cred
cã 12 proiecte majore prin care
am atras în localitate fonduri
de peste 80 de milioane de
euro. Comuna s-a schimbat to-
tal, se ridicã la standarde eu-
ropene, dar ce ne facem cã oa-
menii au toate utilitãþile însã
nu-ºi permit sã plãteascã pen-
tru ele întrucât nu au locuri de
muncã ºi, implicit, venituri.
Suntem dispuºi cu toþii, ºi eu ºi
colegii mei din celelalte comu-
ne, sã oferim facilitãþile de care
au nevoie investitorilor dispuºi
sã dezvolte afaceri aici care sã
ducã la ocuparea forþei de
muncã”, a spus primarul Florea
Grigorescu. Activând în Româ-
nia de aproximativ 10 ani, timp în
care a învãþat limba românã bine,

diplomatul din Congo a ascultat
cu atenþie prezentarea zonei,
apreciind faptul cã existã poten-
þial ºi cã se face producþie bunã
de cereale ºi a sesizat lipsa uni-
tãþilor de procesare. Producþia
obþinutã o valorificã fiecare cum
poate, fãrã sã existe contracte
ferme în acest sens, astfel cã
veniturile sunt destul de mici.

“Diplomaþii nu sunt comer-
cianþi. Noi suntem aici sã desco-
perim oportunitãþi de colaborare
pentru cã nevoi avem ºi noi, tere-
nuri arabile avem ºi noi. Ceea ce
încercãm este descoperirea unor
mecanisme de cooperare ºi promo-
varea schimburilor comerciale ast-
fel încât sã rezulte beneficii de
ambele pãrþi”, a spus Bomoy Lo-
sila Nixon (Congo). Aceleaºi lu-
cruri l-a spus ºi Mojtaba Ramezani,
mai nou în România ºi reprezen-

tant al unei þãri cu 80 de milioane
de locuitori ºi la fel, cu regiuni agri-
cole productive. Ideal ar fi sã nu
se mai valorifice material brutã,
respectiv cerealele, ci sã se încer-
ce prelucrarea lor, fapt ce ar crea
ºi locuri de muncã ºi ar aduce ºi
venituri substanþial mai mari. S-a
arãtat foarte interesat de regimul
juridic al terenurilor, dacã strãinii
au restricþii legislative, fiind lãmu-
rit de unul dintre cei mai vechi in-
vestitori din localitate, administra-
tor al unei societãþi agricole (SC
Jad Regal Development), de origi-
ne din Liban: nu existã nici un fel
de constrângeri. Iar buna colabo-
rare dintre arendaºul libanez ºi co-
munitate s-a materializat prin fap-
tul cã cel dintâi a fost declarat ce-
tãþean de onoare al comunei Urzi-
cuþa, lucru ce le-a stârnit zâmbete
admirative celor doi diplomaþi.

Dupã discuþiile tehnice de la se-
diul primãriei, invitaþii au pornit cu

toþii sã viziteze câteva din obiecti-
vele realizate în comuna Urzicuþa
în ultimii ani, Muzeul comunei
stârnindu-le admiraþia, pentru cã au

avut posibilitatea sã observe repe-
re din evoluþia acestei mici comu-
nitãþi de-a lungul timpului, aduna-
te ºi îngrijite de oamenii locului. Au
vizitat apoi o micã fermã de ani-
male a unui localnic, au vãzut cum
funcþioneazã, cã îºi produce sin-
gur furajele necesare pentru hrana
acestora ºi au gustat, încântaþi, din
câteva bucate preparate în casã de
gazde. Au urmat apoi sediile prin-
cipalelor societãþi agricole din co-
munã, întâlnirea încheindu-se în
cãminul din localitate.

Aºa cum au concluzionat ºi cei
doi oficiali, ei pot sã le povesteas-
cã potenþialilor investitori din þãri-
le pe care le reprezintã ceea ce au
vãzut ºi acum pot lua legãtura unii
cu alþii mult mai uºor, pentru cã se
cunosc. Ideea unor parteneriate
public-privat a pãrut sã-i interese-
ze pe ambii diplomaþi, primarul
Florea Grigorescu explicându-le cã
oricare dintre localitãþi este deschi-
sã la o colaborare de acest gen.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Uºor-uºor, sala de festivitãþi
aflatã între cele douã sate ale co-
munei, Cãlãraºi ºi Sãrata, s-a um-
plut de copii ºi pãrinþi. Cu câteva
minute înainte de ora 10.00, gla-
surile celor mici se auzeau de pes-
te tot, fiind cu greu stãpânite de
profesori ºi învãþãtori. Organiza-
torii au fost nevoiþi sã mai aºeze
câteva rânduri de scaune pentru
a-ºi primi toþi invitaþii care le tre-
ceau pragul, iar pomul de iarnã a
trebuit sã fie aºezat ºi el mai
aproape de scenã ca sã facã loc
unui grup de elevi. În zarva crea-
tã de copii, primarul localitãþii,
Vergicã ªovãilã, a anunþat deschi-
derea spectacolului, nu înainte de
a le mulþumi tuturor cã au accep-
tat invitaþia. „A fost iniþiativa mea
ºi a consilierilor locali sã ne întâl-
nim astãzi aici ºi am fãcut totul
pentru cã îmi sunteþi dragi. ªtiþi
cã îmi sunt dragi douã lucruri:
copiii ºi, pe locul doi, florile. De
aceea, tot ce am fãcut aici, la sala
de festivitãþi, dar ºi prin comunã
este pentru generaþia viitoare, sunt
lucruri care vor dãinui. Faptul cã
ne-am adunat azi aici este ºi o oca-
zie sã mai socializaþi – cei de la
Sãrata cu cei de la Cãlãraºi – ºi sã

Toþi copiii de la grãdiniþele ºi ºcolile din comuna Cãlãraºi au fost invitaþi, ieri, sã-l întâlneascã pe
Moº Crãciun. Momentul a fost unul cu totul special, mai ales pentru cei mai mici, care au rãmas fãrã
cuvinte atunci când Moºul a intrat pe uºã. Bucuria a fost maximã când le-au fost oferite cadourile pe
care le-au aºteptat cu nerãbdare încã de la începutul spectacolului. Colindele ºi atmosfera creatã de
spiriduºii lui Moº Crãciun au adus fericire în sufletele tuturor, de la prichindei ºi pânã la pãrinþi ºi
bunici aplaudând dupã fiecare moment artistic. Surpriza pe care primarul Vergicã ªovãilã ºi consilie-
rii locali au pregãtit-o localnicilor a fost prezenþa grupului „Steaua Sudului”, membrii acestuia fiind
costumaþi în spiriduºii care au cântat la instrumente, acompaniind-o pe Crãciuniþã.

vã cunoaºteþi mai bine. Sunt con-
vins cã tot ceea ce v-am pregãtit
o sã vã placã fiindcã este ceva nou
pentru comuna Cãlãraºi. Multã sã-
nãtate ºi La mulþi ani pentru anul
care vine!”, le-a urat primarul tu-
turor localnicilor care au fost pre-
zenþi la spectacol.

Spiriduºii de la ”Steaua Sudului”
au încântat publicul

Spiriduºii instrumentiºti ºi Crã-
ciuniþa de la grupul de artiºti pro-
fesioniºti „Steaua Sudului” au ur-
cat pe scenã, în aplauzele specta-
torilor. Colindele au început sã rã-
sune, animând mulþimea de copii
care au pornit ºi ei sã batã din pal-
me ºi sã fredoneze versurile pe
care le ºtiau atât de bine. Profeso-
rii ºi pãrinþii i-au încurajat ºi, pe la
mijlocul spectacolului, aproape toa-
tã sala cânta „O, ce veste minuna-
tã!”. Veselia i-a cuprins pe toþi când
a fost anunþatã sosirea lui Moº
Crãciun. În binecunoscuta hainã
roºie, cu barbã lungã ºi toiag, Mo-
ºul s-a apropiat cu greu de scenã
pentru cã a trebuit sã-ºi facã loc
printre toþi copiii. Emoþia celor mici
a fost mare deoarece pentru mulþi
a fost chiar prima întâlnire cu Moº
Crãciun. ªi de aceastã datã, el a
venit încãrcat de daruri ºi nu a ple-
cat din salã pânã ce nu a împãrþit
fiecãrui copilaº câte o plasã cu
dulciuri ºi fructe. Cei mai curajoºi
au acceptat provocarea lui Moº
Crãciun ºi au urcat pe scenã pen-
tru a recita câte o poezie. Momen-
tul a fost gustat din plin de public
care a aplaudat îndrãzneala copii-
lor. În braþele Moºului, mulþi au
urcat pentru a-ºi face fotografii.

Toþi copiii au primit daruri
Unul dintre copiii care a aºtep-

tat cuminte sã primeascã darul de
la Moº Crãciun este Costin Ma-
tei. Bucuria i se citea în privire ºi
aºtepta cu nerãbdare sã dea mâna
cu bãtrânul care împarte cadouri
în fiecare noapte de Ajun. ”Mã
bucur sã îl vãd pe Moº Crãciun.
Întâi a venit Moº Nicolae care mi-

a adus o maºinuþã. Eu am fost
un copil cuminte ºi de aceea pot
sã îl întâlnesc acum ºi pe Moº
Crãciun. O sã vinã mai vinã o datã
la mine pentru cã trebuie sã îmi
aducã tot ce am scris în scrisoa-
re”, a mãrturisit, cu zâmbetul pe
buze, Costin.

Tudor Ionuþ Cãtãlin este elev
în clasa a V-a ºi îl aºteaptã, în
fiecare an, pe Moº Crãciun.
Acum, când l-a întâlnit în per-
soanã, bucuria este ºi mai mare

pentru el. Nu ºi-a primit încã da-
rul, dar este foarte emoþionat.
„Moº Crãciun a venit aici pentru
cã sunt foarte mulþi copii. O sã
vinã ºi acasã pentru cã eu am fã-
cut bradul”, a spus, cu multã
bucurie în glas, Cãtãlin.

Cu obrãjorii sprijiniþi pe braþe,
Cristian Lovin privea de departe la
copiii care se fotografiau alãturi de
spiriduºi. Este elev în clasa a II-a,
la ºcoala din Sãrata, ºi a venit la
spectacol cu surioara lui. Avea o
singurã nedumerire: i-a citit sau nu
Moº Crãciun scrisoarea pe care
mãtuºa lui a pus-o în cutia poºta-
lã. ”I-am scris lui Moº Crãciun ºi

i-am rugat sã îmi aducã portocale,
banane, jeleuri ºi o maºinuþã cu
telecomandã. Dacã nu o sã aibã
bani ºi nu va cumpãra maºinuþa,
nu o sã mã supãr”, a spus cu ho-
tãrâre Cristian.

***
Surprizele nu se opresc aici

pentru localnicii din comuna Cã-
lãraºi. Cu o zi înainte de Anul
Nou, soliºtii de la Ansamblul
Folcloric ”Bordeiaºul” vor îm-
brãca frumoasele lor costume

populare ºi vor porni pe uliþele
comunei sã le ureze, dupã tradi-
þie, sãnãtate, belºug ºi viaþã lun-
gã sãtenilor.

La sala de festivitãþi, vor fi or-
ganizate douã petreceri de Reve-
lion, una pentru tineri – erau în-
scrise deja peste 80 de persoane,
ºi alta pentru familii – 150 de per-
soane. Distracþia va începe la ora
20.00 ºi se va termina, aºa cum
este obiceiul, a doua zi din noul
an. Pentru a marca trecerea din-
tre ani, vor fi organizate douã fo-
curi de artificii, unul la Cãlãraºi ºi
altul la Sãrata.

Peste 500 de copii din Cãlãraºi
l-au întâmpinat pe Moº Crãciun
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În ºedinþa Guvernului din 16
decembrie 2015 a fost aprobatã o
Hotãrâre privind stabilirea fructe-
lor proaspete distribuite, a perioa-
dei ºi a frecvenþei distribuþiei, a li-
mitei valorii zilnice/elev ºi a fon-
durilor necesare pentru distribuþia
fructelor proaspete ºi a mãsurilor
adiacente distribuþiei. Actul norma-
tiv aprobat mai stabileºte bugetul
aferent acestora, precum ºi moda-
litatea de implementare efectivã ºi
de gestionare la nivelul administra-
þiei publice, în cadrul programului
de încurajare a consumului de
fructe proaspete în ºcoli în anul
ºcolar 2015-2016. Documentul a
fost elaborat în baza art. 1 alin. (2)
ºi (5) din OUG nr. 24/2010 privind
implementarea programului de în-
curajare a consumului de fructe
proaspete în ºcoli.

Confinanþarea europeanã este
de peste 31 de milioane de

euro anual
Din anul 2010, pentru imple-

Programul „Fructe proaspete în ºcoli”Programul „Fructe proaspete în ºcoli”Programul „Fructe proaspete în ºcoli”Programul „Fructe proaspete în ºcoli”Programul „Fructe proaspete în ºcoli”
va avea alocate 66 de milioane de leiva avea alocate 66 de milioane de leiva avea alocate 66 de milioane de leiva avea alocate 66 de milioane de leiva avea alocate 66 de milioane de lei

Încurajarea formãrii unor deprinderi de alimentaþie sãnãtoasã pentru
elevi stã la baza continuãrii programului „Fructe proaspete în ºcoli”.

Debutând în cel de-al doilea semestru al anului ºcolar 2009-2010, aces-
ta se va adresa în perioada urmãtoare celor aproximativ 1,75 milioane

de elevi la nivel naþional.

mentarea acestui program au fost
adoptate anual hotãrâri pentru sta-
bilirea fructelor, a perioadei de
distribuþie ºi a bugetului. Astfel,
fondurile UE alocate României
pentru un an ºcolar sunt de
6.869.985 euro, iar rata de cofi-
nanþare este de 89%. Astfel, bu-
getul total al programului este de
aproximativ 66 milioane lei, din
care 31,6 milioane fonduri UE ºi
34,4 milioane lei reprezintã co-
finanþare publicã ºi cheltuieli, al-
tele decât cele eligibile.

Limita valorii zilnice (preþul
fãrã TVA al merelor) este de 0,37
lei/elev, ca ºi în anul 2014, ºi pe-
rioada de distribuþie gratuitã este
de maximum 88 de zile. Mãsurile
adiacente distribuþiei de fructe
sunt eligibile pentru sprijinul finan-
ciar al Uniunii Europene ºi trebuie
sã se încadreze valoric în limita a
15% din alocarea finalã a fiecãrui
stat membru.

Beneficiarii ajutorului financiar
Beneficiarii programului sunt

elevii din clasele I-VIII care frec-
venteazã învãþãmântul de stat ºi
privat autorizat/acreditat de Minis-
terul Educaþiei Naþionale. Înce-
pând cu anul ºcolar 2012-2013,
de prevederile programului bene-
ficiazã ºi elevii din clasa pregãti-
toare, care frecventeazã învãþã-
mântul de stat ºi privat autorizat/
acreditat. Ajutorul financiar soli-
citat de Consiliul Judeþean Dolj se
acordã doar pentru zilele de ºcoalã
ºi doar pentru elevii prezenþi la
cursuri. Pe perioada vacanþelor ºi
cea a desfãºurãrii taberelor ºco-
lare organizate de instituþia ºcola-
rã sau de autoritatea educaþionalã
care administreazã instituþia ºco-
larã respectivã nu se acordã aju-
tor financiar.

Numãrul total al zilelor de ºcoa-
lã ºi numãrul de elevi beneficiari
vor fi notificate solicitanþilor de
ajutor financiar printr-o adresã
emisã de cãtre Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj. Ajutorul finan-
ciar solicitat de C.J. Dolj pentru
merele distribuite elevilor din cla-

sele I-VIII ºi clasa pregãtitoare,
care frecventeazã învãþãmântul de
stat ºi privat autorizat/acreditat de
Ministerul Educaþiei Naþionale,
este plãtit de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã în
limita fondurilor stabilite anual prin
Hotãrâre de Guvern.

Elevii trebuie sã înþeleagã
beneficiile consumului de fructe

 Lista mãsurilor adiacente ce
pot fi implementate cuprinde: or-
ganizarea de vizite la ferme po-

micole sau legumicole, la staþi-
uni de cercetare pomicolã sau le-
gumicolã, la zilele recoltei, ex-
poziþii, târguri sau alte evenimen-
te ºi/sau activitãþi similare; or-
ganizarea de zile tematice dedi-
cate consumului de fructe ºi le-
gume sau de activitãþi educative
practice; organizarea de concur-
suri tematice legate de consumul
de fructe ºi/sau legume, inclu-
siv degustarea de fructe ºi/sau
legume proaspete, cu acordarea
de premii.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În ºedinþa Guvernului din data
de 16 decembrie 2015 a fost
aprobatã o Hotãrâre prin care se
majoreazã suma alocatã pentru
plata ajutorului de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina uti-
lizatã în agriculturã în anul 2015.
Astfel, suma creºte de la valoa-
rea de 270.697,250 mii lei, la va-
loarea de 377.472,250 mii lei. Su-
plimentarea a fost fundamenta-
tã luând în considerare necesi-
tatea asigurãrii resurselor finan-
ciare pentru plata ajutorului de
stat pentru motorina utilizatã,

Pentru cã subvenþia la motorinã a fost utilizatã la plafonul iniþial,

Guvernul mai alocãGuvernul mai alocãGuvernul mai alocãGuvernul mai alocãGuvernul mai alocã
peste 1 miliardpeste 1 miliardpeste 1 miliardpeste 1 miliardpeste 1 miliard
de lei vechide lei vechide lei vechide lei vechide lei vechi

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
Doj primeºte, în continuare, cererile de acord prealabil la fi-
nanþarea aferentã schemei de ajutor de stat pentru reduce-
rea accizei la motorina utilizatã în agriculturã pentru anul în
curs. Cererile se primesc la Centrul Judeþean Dolj al APIA pe
raza cãruia sunt situate exploataþiile agricole pentru care se
solicitã ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de
platã pentru schemele de sprijin pe suprafaþã.

Suma totalã platitã, pânã în prezent, pentru anul 2015, a fost
de 248.328.244,30 lei, cu sursa de finanþare de la bugetul naþional,
pentru un numãr de 14.067 de beneficiari ºi o cantitate totalã de
138.152.013,519 litri. Conform Ordinului MADR nr. 2.236/2015, con-
travaloarea accizei a fost de 1,7975 de lei pentru motorina achiziþiona-
tã ºi consumatã în anul 2015.

pentru trimestrul III al anului
2015, având în vedere cã, din
suma alocatã iniþial a fost utili-
zatã, pânã în prezent, suma de
248.328,244 mii lei pentru plata
ajutorului de stat aferent trimes-
trelor I ºi II ale anului 2015.

Sumele provin de la impozita-
rea mai micã a motorinei

Modificarea a fost posibilã ºi
datoritã existenþei unui disponibil
în valoare de 106.775,0 mii lei în
bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale pentru anul

2015 cu aceastã destinaþie, rezul-
tat ca influenþã a aplicãrii preve-
derilor O.G. nr.47/2015 (rectifi-
carea bugetarã). Prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1174/2014 s-a in-
stituit pentru perioada 2015-2020,
mãsura aplicãrii unei rate reduse
de impozitare a motorinei utiliza-
tã la efectuarea lucrãrilor meca-
nizate în agriculturã în sectoarele
vegetal, zootehnic ºi îmbunãtãþiri
funciare.

Hotãrârea Guvernului nr. 880/
2015 pentru modificarea ºi com-
pletarea unor acte normative pri-
vind schemele de ajutor de stat
care se acordã în agriculturã, a

operat modificãri ºi completãri la
prevederile H.G. nr.1174/2014,
care au vizat urmãtoarele aspec-
te: stabilirea valorii totale maxi-
me a schemei de ajutor de stat
pentru perioada 2015-2020 luând
în considerare evoluþia ratei ac-
cizei standard la motorinã pentru
anii 2016 ºi respectiv perioada
2017-2020, prevãzutã de legisla-
þia fiscalã, precum ºi suma alo-

catã pentru plata ajutorului de stat
în anul 2015. De asemenea, se
mai actualizeazã ºi punerea în
acord ºi corelarea dispoziþiilor le-
gale privind exprimarea în lei a
accizei standard pentru motorinã,
determinatã în anexa nr.1 la Ti-
tlul VII din Codul Fiscal, cu mo-
dul de calcul ºi exprimarea în lei
a nivelului redus al accizei pentru
motorina utilizatã în agriculturã.
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Deputatul Ionuþ Stroe, purtãtorul
de cuvânt al PNL a tras semnalul de
alarmã vizavi de starea de instabilita-
te din Republica Moldova. ”Este mo-
mentul ca politicienii moldoveni sã se

Republica Moldova se aflã de trei luni încoace într-o crizã politicã conti-
nuã. Semnalul  de alarmã a fost tras deja de cãtre toþi oficialii europeni ºi

se adreseazã întregii clase politice de la Chiºinãu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

trezeascã din starea de perpetuu con-
flict, sã lase interesele politicianiste
condiþionând cu nume sau numãr de
miniºtri discuþiile ºi sã se aºeze la masa
negocierilor pentru a opri cãderea li-

berã în care se aflã þara lor. Privim cu
deosebitã atenþie atât noi, cât ºi ofi-
cialii europeni lipsa de adaptare a dis-
cursului de care dau dovadã politicie-
nii moldoveni care par sã nu înþeleagã
cã problemele  sociale ºi economice
trebuie rezolvate urgent”, a avertizat
Ionuþ Stroe, purtãtorul de cuvânt al
PNL. Situaþia în care se aflã acum Re-
publica Moldova este dramaticã cu
atât mai mult cu cât ne apropiem de
sfârºitul anului: bugetul pe anul 2016
nu este nici mãcar creionat, mediul de
afaceri este blocat, oamenii nu au de
muncã, instituþiile financiare europe-
ne au sistat finanþãrile.

Vidul executiv  dat de lipsa unui
guvern interimar

Þara este în recesiune economicã
înregistrând o scãdere a PIB cu 3,7%,

 pericolul anticipatelor pare sã se
contureze, al demiterii actualului pre-
ºedinte de asemenea, vidul executiv
 dat de lipsa unui guvern interimar
este profund, lipsa de încredere în
clasa politicã este dezastroasã  toate
acestea au reverberaþii concrete asu-
pra nivelului de trai al moldovenilor.
”Chiar dacã nu suntem promotorii
unei Guvern tehnocrat  ca panaceu
universal- credem însã cã la acest
moment- în Republica Moldova sin-
gura soluþie este datã de instalarea
unui Cabinet profesionist care sã

demareze urgent reformele economi-
ce ºi sã readucã aceastã þarã la masa
negocierilor cu instituþiile financiare
europene. Mai credem cã, deºi parti-
dele politice îºi demonstreazã în aces-
te zile incapacitatea de a pune intere-
sele acestei naþiuni deasupra unora
mãrunte, trebuie sã conºtientizeze cã
responsabilitatea lor primordialã este
sã reseteze jocul politic. Poate cã este
momentul sã reflecteze asupra aces-
tei variante în încercarea  de a recâº-
tiga crediblilitate în faþa propriilor ce-
tãþeni”, a subliniat Ionuþ Stroe.

„Aº dori sã îmi exprim angaja-
mentul ferm de a continua sprijinul
ºi mai susþinut oferit prin Fondurile
Europene Structurale ºi de Investi-
þii în abordarea provocãrilor
restante pe care România le are
referitoare la sãrãcia în rândul
copiilor. De altfel, Acordul de
parteneriat cu România ºi Progra-
mele Operaþionale urmãresc în mod
clar abordarea dimensiunii multila-
terale a sãrãciei ºi a privaþiunilor în
rândul copiilor, într-un mod
comprehensiv, care decurge din
cadre strategice solide”, a declarat
în cadrul întâlnirii comisarul Corina
Creþu. Înaltul oficial european a
subliniat cã sprijinul din partea
fondurilor europene este condiþio-
nat de existenþa unor strategii
sectoriale în domenii precum
abandonul ºcolar timpuriu,
reducerea sãrãciei, incluziunea
romilor sau sãnãtate.

„Este nevoie ca autoritãþile
naþionale sã aibã în vedere
pentru viitor ºi alte acþiuni
complementare”

De asemenea, Corina Creþu a
dat asigurãri cã monitorizarea
implementãrii reformelor ºi a
strategiilor sectoriale va continua
sã fie urmãritã cu atenþie de cãtre
Comisia Europeanã. „Este nevoie
ca autoritãþile naþionale sã aibã în
vedere pentru viitor ºi alte acþiuni
complementare ºi sã urmãreascã,
totodatã, noi investiþii în domeniul
protecþiei copiilor, pentru a
asigura eficacitatea ºi durabilitatea
rezultatelor”, a mai precizat
comisarul european pentru politica
regionalã. Context La 11 noiembrie
2015, a fost publicat Raportul
ONU pentru România privind

Comisarul European pentru Politica
Regionalã, Corina Creþu, s-a întâlnit  re-
centla Bucureºti, cu reprezentanþii World
Vision România pentru a discuta despre

contribuþia Fondurilor Europene Structu-
rale ºi de Investiþii la aplicarea recoman-
dãrilor din recentul raport ONU privind
sãrãcia extremã ºi drepturile omului.

sãrãcia extremã ºi drepturile
omului. Acest raport prezintã
problemele nesoluþionate din
aceastã þarã legate de sãrãcie,
excluziune socialã, cât ºi diferenþe-
le în ceea ce priveºte accesul la
educaþie, servicii sociale ºi de
asistenþã medicalã, în special cu
privire la copii, romi sau persoane-
le cu dizabilitãþi. Potrivit datelor
statistice, 52% dintre copii se aflã
într-o situaþie cu risc de sãrãcie, iar
74% dintre copiii sãraci trãiesc în
zonele rurale, unde gradul de
sãrãcie creºte mai rapid decât
media pe þarã.

Rata de abandon este de 1,5 ori
mai mare în zonele rurale

Mortalitatea infantilã din
România este cea mai ridicatã din
UE, de 2,4 ori mai mare decât media

europeanã ºi de 4 ori mai mare în
cazul copiilor din comunitatea
roma. De altfel, jumãtate dintre
aceºtia nu beneficiazã de vaccina-
re gratuitã. Rata de abandon ºcolar
timpuriu este ºi ea foarte ridicatã
(17,3% în 2013), principalele
categorii afectate fiind elevii din
familii sãrace sau din comunitatea
roma, cei cu nevoi speciale, cei
care au repetat un an ºcolar sau au
abandonat ºcoala. Rata de
abandon este de 1,5 ori mai mare în
zonele rurale. Existã ºi diferenþe
regionale, asociate cu gradul
crescut de sãrãcie în anumite zone.
World Vision România a fost unul
dintre ONG-urile care a lucrat
direct cu raportorul special al ONU
pentru România ºi a contribuit la
întocmirea raportului cu informaþii
privind rezultatele programelor
respective.

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D pentru politicã externã, a sa-
lutat adoptarea raportului redactat
de eurodeputatul olandez Bas Bel-
der ºi a subliniat rolul important al
Chinei ca actor global ºi regional,
dar ºi ca investitor în infrastructu-
ra strategicã din Europa.  „Acesta
este un raport foarte important ºi
mã bucur cã s-au fãcut progrese în
a îmbunãtãþi textul iniþial. Doar
acum raportul reflectã dimensiunea
strategicã a relaþiilor noastre cu
China. Uniunea Europeanã ºi Chi-
na sunt diferite din multe puncte
de vedere. Nu vor cãdea de acord
în legãtura cu toate aspectele, dar
suntem parteneri, iar aºa cum noi
ºtim ºi China ºtie cã este nevoie de
o cooperare absolutã pentru a face
faþã unor provocãri comune, cum
ar fi schimbãrile climatice sau dez-
voltarea durabilã. Având în vedere
cã la COP 21 s-au luat anumite de-
cizii, precum ºi deciziile de la sum-
mitul UE - China din iunie, trebuie
sã mai menþionez securitatea ºi apã-
rarea ºi lupta împotriva terorismului
ca subiecte comune, mai importante
astãzi ca niciodatã. Toþi ac-
torii trebuie sã coopereze în
aceste domenii. Nu în ultimul
rând, trebuie menþionat ºi aju-
torul pentru dezvoltare, aflat
în strânsã legãturã cu criza mi-
graþiei cu care ne confrun-
tãm.”, a precizat eurodepu-
tatul Victor Boºtinaru.

„ªtim cât de importante
sunt investiþiile chineze
în Europa pentru
a relansa economia”

În egalã mãsurã, eurode-
putatul român a mai subli-
niat importanþa cooperãrii
economice: „Chiar dacã do-
meniile de cooperare sunt
variate, sectorul cheie rãmâ-
ne cel economic. ªtim cât de
importante sunt investiþiile
chineze în Europa pentru a
relansa economia, iar pentru

Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, a
adoptat un nou raport important cu privire la relaþiile dintre
Uniunea Europeanã ºi China, raport care marcheazã ºi 40

de ani de relaþii formale între cei doi parteneri.

companiile europene care doresc sã-
ºi extindã perspectivele, piaþa din
China este enormã. Acordul Bilate-
ral de Investiþii trebuie sã funcþio-
neze cât de repede posibil pentru cã
investiþiile reciproce sunt în conti-
nuare scãzute în comparaþie cu po-
tenþialul. Este o veste bunã faptul
cã s-au încheiat cu succes opt run-
de de negocieri cu privire la obiecti-
vele acestui acord. Pe de altã parte,
trebuie sã confirmãm ºi sã reconfir-
mãm o politicã care trebuie sã fie
coerentã. Nu e normal ca în raport
sã se facã referire la negocierile unui
Acord Bilateral de Investiþii cu Tai-
wan. Trebuie sã rãmânem consec-
venþi regulii «o singurã Chinã».”  „În
cele din urmã, salut referinþa la im-
portanþa creãrii de sinergii între ini-
þiativa strategicã dezvoltatã de Chi-
na «O centurã, un drum» ºi planul
de investiþii Juncker, pentru care
China a demonstrat deja interesul.
În egalã mãsurã, participarea mai
multe state membre ale Uniunii la
Banca Asiaticã pentru Investiþii în
Infrastructurã aratã importanþa dez-
voltãrii în continuare a relaþiilor” a
conchis vicepreºedintele S&D pen-
tru politicã externã.
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În ziua de 2 iulie, SC SITCO
SERVICE SRL Craiova a început
implementarea Proiectului „Stagii
de practicã – Parteneriat pentru
integrarea tinerilor ingineri pe pia-
þa muncii”, a cãrui finalizare va fi
in ultima lunã a acestui an, în va-
loare de peste 1,3 milioane de lei,
din fonduri europene, pe Progra-
mul Operaþional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane, din care
1,23 milioane de lei sunt neram-
bursabile. „Am implementat acest

VVVVViitorii ingineri, stagii de practicãiitorii ingineri, stagii de practicãiitorii ingineri, stagii de practicãiitorii ingineri, stagii de practicãiitorii ingineri, stagii de practicã
la standarde europenela standarde europenela standarde europenela standarde europenela standarde europene

Timp de ºase luni – în perioada iulie decembrie 2015,
250 de studenþi ai Facultãþilor de Inginerie Electricã,
respectiv Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã au
fost parte integrantã dintr-un Proiect finanþat din fon-

duri europene, în timpul cãruia au urmat stagii de prac-
ticã, subvenþionate, iar cei mai merituoºi au beneficiat
ºi de premii bãneºti. S-a dovedit a fi un succes pentru
ambele pãrþi implicate – formatorii ºi studenþii.

Cristian Dima

program în parteneriat cu Univer-
sitatea din Craiova ºi SC RELOC
SA. Obiectivul general a vizat îm-
bunãtãþirea calitãþii procesului de
formare ºi dezvoltarea aptitudini-
lor de muncã pentru 250 de stu-
denþi de la facultãþile cu profil teh-
nic din Craiova, prin efectuarea
stagiilor de practicã la potenþiali
angajatori, acest lucru contribuind
la facilitarea inserþiei studenþilor pe
piaþa muncii. S-a urmãrit ºi întãri-
rea relaþiei dintre mediul academic

ºi cel economic, prin dezvoltarea
a cel puþin ºapte parteneriate de
practicã între Universitatea din
Craiova ºi agenþii economici locali
ºi regionali. În cadrul proiectului,
200 de studenþi ai Facultãþii de In-
ginerie Electricã au beneficiat de o
subvenþie individualã de 900 de lei,
iar 50 de cursanþi de la Facultatea
de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã au primit câte 1.200 de
lei, diferenþierea fiind fãcutã în
funcþie de numãrul zilelor de prac-

ticã – 90, respectiv 120. De ase-
menea, cei mai buni 75 de studenþi,
selectaþi riguros, au fost premiaþi
cu câte 3.000 de lei”, a precizat
Mihaela Pîrvu, manager de pro-
iect din partea SC SITCO.

Aprecieri din toate pãrþile
Principal partener a fost Univer-

sitatea din Craiova, care, prin vo-
cea managerului tehnic de proiect
– prof.univ.dr. Sergiu Ivanov,
prodecan al Facultãþii de Inginerie

Electricã – s-a arãtat foarte mulþu-
mitã de proiect: „Sunt foarte bu-
curos pentru acest parteneriat ºi
alãturi de mine sunt ºi colegii. Stu-
denþii au cãpãtat i experienþã în plus
care, sunt convins, le va fi de fo-
los”. De asemenea, celãlalt mana-
ger tehnic, de la RELOC,  Rãzvan
Prejbeanu, s-a arãtat mulþumit de
conlucrarea cu partenerii ºi cu stu-
denþii, între ei fiind viitorii specia-
liºti. Nu este lipsitã de importanþã
nici perceperea cursanþilor. „A fost
o posibilitate de dezvoltare a carie-
rei, am cãpãtat experienþã ºi deja
avem un contcat cu piaþa muncii.
Practica la SITCI a fost foarte
bunã. Eu mi-aº dori o viaþã în par-
tea de soft ºi, bineînþeles, lunând
în calcul toþi factorii nu aº respin-
ge astfel de cursuri viitoare”, a
spus  Cristian Dima, student în
anul III a Facultãþii de Automati-
cã, Calculatoare ºi Electronicã.

CRISTI PÃTRU

O profesoarã din Craiova,O profesoarã din Craiova,O profesoarã din Craiova,O profesoarã din Craiova,O profesoarã din Craiova,
premiatã în Austriapremiatã în Austriapremiatã în Austriapremiatã în Austriapremiatã în Austria

O profesoarã
din Craiova este
între cei 60 de
premianþi, din
1.600 de partici-
panþi la vizita
transnaþionalã,
desfãºuratã, în
perioada 29
noiembrie – 4
decembrie, la
Graz (Austria),

în cadrul Proiectului european „e-Mentor: Dezvoltarea
de competenþe ºi abilitãþi TIC ºi Mentorat educaþional
al persoanelor cu dizabilitãþi, pentru profesori.” A fost
cea de-a IV-a vizotã din programul desfãºurat de
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ºi „ne mândrim
cu performanaþa atinsã de cãtre doamna  Mariana
Lulache, de la Colegiul Tehnic Energetic Craiova. Au
fost mai multe etape ale vizitei, incluziunea socialã a
persoanelor cu dizabilitãþi ºi pregãtirea cadrelor didacti-
ce fiind printre cele mai importante”, a precizat prof.
Janina Vaºcu, inspector general adjunct al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Elevii au intratElevii au intratElevii au intratElevii au intratElevii au intrat
în vacanþa de iarnãîn vacanþa de iarnãîn vacanþa de iarnãîn vacanþa de iarnãîn vacanþa de iarnã

De ieri, elevii au intrat în vacanþa de iarnã, reveni-
rea în sãlile de curs urmând sã aibã loc pe 11 ianuarie
2016. Semestrul I al anului ºcolar 2015-2016 se va în-
cheia pe 5 februarie, urmând, pânã pe 14 februarie,
vacanþa intersemestrialã.

CRISTI PÃTRU

Biblioteca interactivã,
principalul rezultat al pro-
iectului, a fost prezentatã în
detaliu cu ocazia conferin-
þei finale, cu accent pe de-
scrierea funcþionalitãþii ºi a
resurselor implicate. Ex-
perþi din cadrul comunitã-
þilor de afaceri din þãrile
partenere au participat la
conferinþã ºi au împãrtãºit
experienþa procesului de
evaluare a celor mai bune
practici în cadrul proiectu-
lui B-Entrepreneur. Toto-
datã, aceºtia ºi-au exprimat
opinia cu privire la cele mai
bune proiecte evaluate ºi
au discutat despre impac-
tul potenþial al acestor pro-
iecte pentru educaþia an-
treprenorialã ºi dezvoltarea
aptitudinilor în acest dome-
niu.

26 de proiecte selectate
pe baza unor criterii
validate ºi solide

Site-ul proiectului B-
Entrepreneur ºi Biblioteca
online vor rãmâne active
pentru o perioadã de 3 ani,
pânã în decembrie 2018.

B-Entrepreneur ºi Biblioteca online vorB-Entrepreneur ºi Biblioteca online vorB-Entrepreneur ºi Biblioteca online vorB-Entrepreneur ºi Biblioteca online vorB-Entrepreneur ºi Biblioteca online vor
rãmâne active pentru o perioadã de 3 anirãmâne active pentru o perioadã de 3 anirãmâne active pentru o perioadã de 3 anirãmâne active pentru o perioadã de 3 anirãmâne active pentru o perioadã de 3 ani

În data de 25 noiembrie 2015 a avut loc la Madrid
conferinþa finalã din cadrul proiectului, unde s-au pre-
zentat parteneriatul ºi rezultatele proiectului. Tot în
cadrul conferinþei finale, au avut loc discuþii cu ex-
perþi în antreprenoriat despre beneficiile exploatã-
rii viitoare a proiectului.

Proiectul “B-Entrepreneur: BEST PRACTICES IN
ENTEPRENEURSHIP AT EU LEVEL” (referinþã “B-
ENTRE 543064-LLP-1-2013-1-ES-KA4-KA4MP”) este
finanþat în cadrul programului Lifelong Learning Pro-
gramme – 2013, Key Activity 4, Multilateral Projects
ºi se va încheia la sfârºitul lunii decembrie 2015.

Mai mult, au fost adãuga-
te opþiuni adiacente pen-
tru o mai bunã funcþiona-
litate a Bibliotecii online,
pe baza recomandãrilor
experþilor, oferind astfel
posibilitatea adãugãrii de
noi proiecte pe aceastã
platformã online în viitor.
Acest aspect va avea o
contribuþie la menþinerea
Bibliotecii online actuali-
zatã, vibrantã ºi relevan-
tã de-a lungul celor 36 de
luni.

Proiectul B-Entrepreneur
s-a apropiat de final odatã
cu lansarea Bibliotecii onli-
ne în aceastã lunã; astfel, a
fost creatã o bazã de date
online interactivã, care
conþine cele mai bune 26 de
proiecte selectate pe baza
unor criterii validate ºi soli-
de. Beneficiind de accesul la
cele mai bune proiecte în
domeniul antreprenorial, re-
surse ºi idei de training, alã-
turarea dumneavoastrã în
rândul comunitãþii B-Entre-
preneur în aceastã lunã re-
prezintã un pas important
pentru educaþia antrepreno-
rialã în anii care vor urma.
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În scrisoare, semnatarii explicã
în baza cãror criterii din Regula-
mentul competiþiei europene con-
siderã aceºtia cã faza de preselec-
þie a oraºelor din România pentru
titlul de Capitalã Europeanã a Cul-
turii a fost profund viciatã, rezul-
tatele comunicate fiind puse, în
mod grav, sub semnul îndoielii.

Scrisoarea va fi transmisã con-
comitent lui Jean-Claude Jun-
cker – preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Donald Tusk – preºedin-
tele Consiliului European, Martin
Schulz – preºedintele Parlamentu-
lui European, Markku Markku-
la – preºedintele Comitetului Eu-
ropean al Regiunilor, Tibor Na-
vracsis – comisar european pen-
tru Culturã, Educaþie, Tineret ºi
Sport, Karel Bartak – Head of
Culture Unit, Comisia Europeanã,
Klaus Iohannis – preºedintele
României, Dacian Cioloº – prim-
ministru al Guvernului României,

Craiova ºi alte patru oraºe contestã lista scurtãCraiova ºi alte patru oraºe contestã lista scurtãCraiova ºi alte patru oraºe contestã lista scurtãCraiova ºi alte patru oraºe contestã lista scurtãCraiova ºi alte patru oraºe contestã lista scurtã
pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Asociaþia „Craiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021” a semnat, alãturi de Aso-
ciaþia „Braºov 2021 – Capitalã Europeanã
a Culturii”, Asociaþia „Brãila Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii 2021”, Fundaþia „Iaºi –

Capitalã Europeanã a Culturii” ºi Asociaþia
Târgu-Mureº 2021”, o scrisoare de contes-
tare a rezultatului procedurii preliminare de
selecþie pentru desemnarea oraºelor care
au intrat pe lista scurtã.

Vlad Alexandrescu – ministrul
Culturii, Steve Green – preºedin-
tele Juriului de Selectare ºi Moni-
torizare a titlului de Capitalã Euro-
peanã a Culturii.

«În contestaþia noastrã ne ba-
zãm pe neîndeplinirea criteriilor
prevãzute chiar în documentele
oficiale care normeazã organizarea
acestei acþiuni, dar ºi pe lipsa de
experienþã doveditã a celor douã
aºa-zis experte desemnate de Mi-
nisterul Culturii pentru a juriza etapa
de preselecþie din România a com-
petiþiei pentru titlul de Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii. În calitate de
preºedinte al ACCEC 2021, le soli-
cit public celor douã experte din
România ale juriului sã ne comuni-
ce dacã au lucrat la dosarul Bucu-
reºti 2021, care este expertiza lor
în dezvoltarea culturalã a unui oraº
ºi sã nominalizeze oraºul Capitalã
Europeanã a Culturii pentru care
au lucrat, acestea fiind criterii pe

care ar fi trebuit sã le îndeplineas-
cã în calitate de expert ºi membru
al juriului pentru o asemenea com-
petiþie. Totodatã, le rugãm sã ne
comunice public dacã au depus
declaraþie pentru un potenþial con-
flict de interese în ceea ce priveºte
dosarul Bucureºtiului, având în
vedere cã ambele membre ale ju-
riului din România - Valentina Ian-
cu ºi Raluca Velisar – lucreazã în
instituþii des menþionate laudativ
în dosarul de candidaturã Bucu-
reºti 2021, dar ºi faptul cã, în ca-
zul în care Bucureºtiul devine Ca-
pitalã Europeanã a Culturii în
2021, instituþiile cu care colabo-
reazã cele douã experte vor fi prin-
cipale beneficiare ale proiectelor
incluse în dosarul de candidatu-
rã. În acest moment, avem dubii
foarte mari inclusiv legate de ve-
rificarea dosarelor înscrise în
competiþie, þinând cont cã în do-
sarul de candidaturã al oraºului

Baia Mare se menþioneazã cã, la
data depunerii acestuia – 10 oc-
tombrie 2015, strategia culturalã
a oraºului a fost deja adoptatã,
condiþie obligatorie solicitatã can-
didatelor de cãtre Uniunea Euro-
peanã. În realitate, strategia cul-
turalã a oraºului Baia Mare nu este
nici la aceastã orã adoptatã în
Consiliul Local, fiind în dezbatere
publicã pânã la data de 10 decem-

brie. În concluzie, noi solicitãm,
în mod legal ºi în spiritul Regula-
mentului competiþiei Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii, reluarea pro-
cedurii de selecþie pentru faza a
doua a competiþiei ºi revocarea
calitãþii de membru al juriului ce-
lor douã doamne – Raluca Velisar
ºi Valentina Iancu», a precizat Lu-
cian Dindiricã, preºedintele Aso-
ciaþiei „Craiova 2021”.

E vremea colindelor, iar Filarmonica „Oltenia” nu putea sã nu
rezerve în programul muzical al acestei perioade un spaþiu amplu
cântãrilor care îl poartã pe cel ce le ascultã în sãrbãtoarea cu aurã
tainicã a Naºterii lui Iisus Hristos. În acest an, trei concerte – toate
sub genericul „Christmas Carols” – vor fi prezentate de Corala
Academicã a instituþiei (dirijor Manuela Enache): duminicã 20 de-
cembrie, luni 21 decembrie, marþi 22 decembrie, toate cu începere
de la ora 19.00. Va acompania la pian Corina Stãnescu.

Nu aveau cum sã lipseascã din repertoriu tradiþionalele colinde
româneºti „O, ce veste minunatã” de D. G. Kiriac, „Am plecat sã
colindãm” de Gheorghe Cucu, „Dupã datini, colindãm” de Ale-
xandru Paºcanu, „Astãzi s-a nãscut Hristos” de Timotei Popovici,
„La Vitleem colo-n jos...” (cântec din regiunea Suceava) ºi „Mã-
rire-ntru cele-nalte” (cântec de stea din Oltenia) – aranj. Nicolae
Lungu º.a. De asemenea, se regãsesc în program cunoscutele „Jingle
Bells” de James S. Pierpont (aranj. Stefan Karpiniec), „Joy to the
world” de Georg Friedrich Händel (aranj. Sabin Pautza), „A Merry
Christmas” – colind tradiþional englez (aranj. Arthur Warrell), „Ades-
te, fideles” de David Willcocks, „The First Noel” – cântec francez
din secolul al XVIII-lea º.a.

„Christmas Carols” –
colinde tradiþionale la Filarmonica „Oltenia”

Moºi Crãciuni pe biciclete, în centrulMoºi Crãciuni pe biciclete, în centrulMoºi Crãciuni pe biciclete, în centrulMoºi Crãciuni pe biciclete, în centrulMoºi Crãciuni pe biciclete, în centrul
Craiovei!Craiovei!Craiovei!Craiovei!Craiovei!

C r a i o v e n i i
care astãzi, 19
decembrie, ora
11.00, se vor afla
prin centrul Cra-
iovei, zona Tea-
trului Naþional
„Marin Sores-
cu”, vor avea parte de o surprizã:
vor sta faþã în faþã nu cu Moº Crã-
ciun, ci… cu câteva zeci de Moºi
Crãciuni! Asta pentru cã Asociaþia
Clubul Sportiv „Dau Pedalã” or-
ganizeazã cea de-a V-a ediþie a eve-
nimentului „Moº Turã – Dãruieº-
te Crãciunul”. Aºteptat sã se alã-
ture iniþiatorilor este orice craio-
vean care doreºte sã aducã o bu-
curie sieºi ºi celorlalþi. „Participan-
þii trebuie sã se prezinte obligato-
riu pe bicicletã, dacã nu vor sã

alerge tot traseul. Însã pentru bu-
curia celor mici este indicat sã
fiþi costumaþi în Moº Crãciun sau
mãcar sã aveþi o cãciuliþã roºie.
Pe parcursul traseului vom îm-
pãrþi bombonici ºi dulciuri copii-
lor întâlniþi, aºa cã sunteþi rugaþi,
ca adevãraþi Moºi ce sunteþi, sã
aveþi buzunarele sau rucsacii
plini!”, este mesajul organizato-
rilor adresat tuturor celor care
vor sã fie Moº Crãciun mãcar
pentru o orã…

Ovidiu Lipan Þãndãricã ºi RonaOvidiu Lipan Þãndãricã ºi RonaOvidiu Lipan Þãndãricã ºi RonaOvidiu Lipan Þãndãricã ºi RonaOvidiu Lipan Þãndãricã ºi Rona
HartnerHartnerHartnerHartnerHartner, pe aceeaºi scenã, pe aceeaºi scenã, pe aceeaºi scenã, pe aceeaºi scenã, pe aceeaºi scenã

Ovidiu Lipan Þãndãricã lansea-
zã un nou proiect muzical în stil
balcanic, alãturi artiºtii Rona Har-
tner, Stelu Enache, Costicã Pan-
þîru ºi Fanfara 10 Prãjini ºi Gru-
pul Balcano. O serie de cinci con-
certe în þarã îl fac cunoscut pu-
blicului, dintre care unul va avea
loc la Craiova – luni, 21 decem-
brie, începând cu ora 20.00, la
Casa de Culturã a Studenþilor. Re-
pertoriul variazã de la piesele ori-
ginale ale artistului Ovidiu Lipan
Þãndãricã (Tango Toledo, Bale-
rina, Ave Maria, Margareta) ºi
melodii armeneºti compuse în
coproducþie (Natalis, Trandafirlu, Bachiþa) pânã la muzici tradiþionale
româneºti foarte cunoscute ºi îndrãgite (Sârba lui Jenicã, Hora Moldo-
veneascã, Sârba de la Cozmeºti, Ciocârlia). Biletele se gãsesc la Casa de
Culturã a Studenþilor, la preþul de 60 lei. Noul proiect muzical a mai fost
prezentat la Neamþ (Tupilaþi), Bacãu, Constanþa, dupã Craiova artiºtii
urmând sã ajungã la Râmnicu Vâlcea.

La Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa
Bãniei) se va deschide luni, 21 decembrie, ora
11.00, expoziþia intitulatã „Iniþieri  întru artã sau…
de la artist la învã-
þãcel”, dedicatã co-
piilor ºi meºterilor
care au organizat
sau participat la ate-
lierele interactive or-
ganizate în ultimii doi
ani în cadrul institu-
þiei. Vor fi prezenta-
te icoane pe lemn ºi
sticlã, icoane de va-
trã,  sculpturã în
lemn, bijuterii.

„Deveniþi deja pur-
tãtori de meºteºu-
guri, obiceiuri ºi tra-
diþii, copiii îºi vor expune lucrãrile realizate în ate-
lierele de creaþie, alãturi de cele ale coordonatori-
lor lor, tocmai în idea  de a demonstra  cã, în acest
proces complex ºi îndelungat de formare  a unei

Expoziþie de icoane ºi sculpturã la Casa Bãniei
viziuni despre arta tradiþionalã, importantã este nu
numai cunoaºterea, ci ºi meºteºugarii autentici ce
pot face posibilã transmiterea tezaurului de forme

ºi tradiþii.
Expunerea în

oglindã a obiectelor
de lut, icoanelor,
sculpturilor în lemn,
bijuteriilor va demon-
stra publicului vizita-
tor existenþa unei ati-
tudini pozitive, con-
structive, deopotrivã
beneficã, între crea-
torii ºi pãstrãtorii au-
tentici ai artei tradiþi-
onale ºi generaþia tâ-
nãrã, inducerea ideii
cã aceastã compo-

nentã culturalã, tradiþionalã, nu este nici caducã, nici
vetustã, ci contribuie direct la valorificarea patri-
moniului spiritual al unei regiuni, precum Oltenia”,
menþioneazã organizatorii evenimentului.
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Peste 60 de milioane de persoane au
fost nevoite sã fugã anul acesta din ca-
lea rãzboiului, violenþei ºi persecuþiilor,
un numãr care depãºeºte nivelul-record
atins în 2014, a anunþat ieri ONU. Numã-
rul refugiaþilor, solicitanþilor de azil ºi per-
soanelor nevoite sã se strãmute în interi-
orul þãrilor lor a crescut puternic în prima
jumãtate a acestui an, iar pânã la sfârºitul
anului urmeazã sã atingã un nivel “de-
vastator”, preconizeazã Înaltului Comisa-
riat ONU pentru Refugiaþi (UNHCR) într-
un raport. “În contextul în care, de la în-
ceputul anului ºi pânã pânã în prezent,
aproape un milion de oameni au traver-
sat Mediterana ca refugiaþi ºi migranþi,
iar conflictele din Siria ºi din alte þãri con-
tinuã sã genereze o suferinþã umanã fãrã
precedent, anul 2015 este susceptibil sã depãºeascã
toate nivelurile-record înregistrate anterior în pri-
vinþa deplasãrilor forþate la nivel mondial”, preco-
nizeazã UNHCR. În total, 59,5 milioane de persoa-
ne - un nivel record - au fost nevoite sã îºi abando-
neze locuinþele. Însã nivelul din acest an “a depã-
ºit mult 60 de milioane” de persoane, se aratã în
raport. Acest lucru înseamnã cã una din 122 de
persoane de pe planetã este o persoanã care a fost
nevoitã sã-ºi abandoneze locuinþa, potrivit Agen-
þiei ONU. “Deplasãrile forþate afecteazã profund
perioada în care trãim”, a declarat Înaltul Comisar
ONU pentru Refugiaþi Antonio Guterres. “Nicio-
datã nu a existat o nevoie mai mare de toleranþã,
compasiune ºi solidaritate faþã de persoane care
au pierdut totul”, a subliniat el. Cel puþin cinci mi-
lioane de persoane au fost nevoite sã se strãmute
în prima jumãtate a acestui an, dintre care 4,2 mili-

Forþele afgane au eliberat un
district al provinciei Helmand
care era ocupat de rebelii
talibani

Serviciile de securitate
afgane au reuºit, vineri,
evacuarea combatanþilor
talibani dintr-un district situat
în provincia Helmand. Ayoub
Salangi, adjunct al ministru-
lui afgan de Interne, a decla-
rat cã forþele de securitate au
reuºit recucerirea districtului
Khanishin, situat în sudul
provinciei Helmand. “Distric-
tul Khanishin a fost eliberat
de inamici, care au suferit
pierderi enorme”, a afirmat
Ayoud Salangi. Provincia
Helmand, un fief tradiþional
al insurgenþilor talibani ºi
unul dintre cele mai mari
centre ale producþiei de opiu, a
fost scena unor lupte intense
în ultimele luni. Potrivit
cotidianului The New York
Times, efective ale forþelor
speciale americane au ajutat
forþele afgane în luptele din
provincia Helmand.

Cel mai puternic atac lansat
de ISIS în Irak în ultimele cinci
luni, respins de forþele kurde

Forþele kurde, susþinute de
raiduri aeriene ale coaliþiei
internaþionale, au respins cel
mai puternic atac lansat de
gruparea Stat Islamic în Irak
în ultimele cinci luni, au
declarat oficiali americani.
Militanþii grupãrii SI au
lansat un asalt coordonat
asupra mai multor obiective
din apropierea oraºului
Mosul, situat în nordul
Irakului. Oraºul Mosul se aflã
sub controlul grupãrii teroris-
te Stat Islamic de anul trecut.
Combatanþii au început sã
atace obiectivele forþelor
kurde peshmerga, folosind
arme automate, maºini-
capcanã, rachete ºi buldozere
blindate, au afirmat oficiali
kurzi ºi americani. Printre
zonele vizate de gruparea SI se
aflã ºi Bashiqa, unde forþele
turce au început de curând sã
antreneze kurzii irakieni,
generând un conflict cu
Guvernul central din Irak.
“Acesta a fost cea mai durã
loviturã a Statului Islamic
începând din varã, iar forþele
peshmerga i-au învins”, a
declarat colonelul Steve
Warren, un purtãtor de
cuvânt al armatei americane,
citat de Washington Post.
Generalul de brigadã Mark
Odom, ofiþerul american cu
cel mai înalt grad din Irak, a
apreciat cã acest atac ar putea
sã fi avut ca scop perturbarea
planurilor de recucerire a
oraºului Mosul, potrivit New
York Times. Aproximativ 180
de luptãtori ai SI au fost uciºi
în raidurile care au continuat
pânã joi, au precizat oficialii
americani.

Autoritãþile chineze au emis un nou cod roºu
de poluare vineri, valabil la Beijing, care dispu-
ne închiderea instituþiilor de învãþãmânt ºi le cere
locuitorilor capitalei sã rãmânã în case pentru a
doua oarã într-o perioadã de zece zile. Restric-
þiile intrã în vigoare de astãzi ºi sunt valabile
pânã marþi, a anunþat centrul de management
pentru situaþii de urgenþã pe site-ul Guvernu-
lui chinez. Mãsurile impun, de asemenea, între-
ruperea activitãþilor în fabrici ºi restricþionarea
traficului rutier, cu excepþia vehiculelor electri-
ce. Alerta reflectã o prognozã pentru o perioa-
dã de trei zile în care nivelul indicelui PM2,5
(care aratã densitatea particulelor cu diametrul
de 2,5 microni suspendate în atmosferã) urmea-
zã sã ajungã pânã la 200 de micrograme pe me-
trul cub. Particulele cu aceastã densitate pãtrund
adânc în plãmâni, iar poluarea pe care o gene-
reazã este asociatã riscului de infarct miocardic,
cancer de plãmâni ºi astm. Indicele de calitate a

Uniunea Europeanã va acþiona
rapid pentru a înfiinþa noua forþã
comunã de frontierã ºi pazã de
coastã în urmãtoarele ºase luni, au
convenit liderii europeni, în prima
zi a summitului de la Bruxelles. Co-
misia Europeanã propusese marþi
instituirea unui corp european de
pazã a frontierelor ºi a coastelor
pentru a asigura o gestionare rigu-
roasã ºi partajatã a frontierelor ex-
terne. Noua forþã ar urma sã aibã
1.500 de membri ºi va putea fi deta-
ºatã rapid la frontierele externe ale
Uniunii Europene, printr-o decizie
luatã la Bruxelles care va putea fi
blocatã doar cu o majoritate a sta-
telor membre. Proiectul, care va
avea nevoie de aprobarea statelor

oane de persoane au rãmas în interiorul þãrii în
care trãiesc, iar alþi aproximativ 893.000 de oameni
s-au refugiat în strãinãtate - adicã în medie 4.600
de persoane au devenit refugiaþi zilnic, se aratã în
raport. Pânã la sfârºitul lui iunie, 20,2 milioane de
oameni trãiau ca refugiaþi în întreaga lume, repre-
zentând o creºtere de 45% faþã din nivelul din
2011.Principalul factor este nemilosul rãzboi din
Siria, care a detrminat, pânã în iunie, 4,2 milioane
de oameni sã se refugieze, potrivit UNHCR. Fãrã
acest factor, creºterea la nivel mondial a numãrului
de refugiaþi, începând din 2011 ºi pânã la jumãtatea
lui 2015, ar fi fost de doar 5%, apreciazã Agenþia
ONU. UNHCR a subliniat totodatã cã actuala crizã
a migraþiei din Europa - cea mai gravã cu care se
confruntã bãtrânul continent de la al Doilea Rãzboi
Mondial ºi pânã în prezent - este doar parþial reflec-
tatã în acest nou bilanþ, deoarece numãrul nou-so-

siþilor a crescut în mod dramatic în a doua
jumãtate a lui 2015, o perioadã care nu
este acoperitã în raport. Numãrul solici-
tãrilor de azil a crescut cu 78%, la aproape
un milion, în comparaþie cu primul semes-
tru din 2015, se aratã în raport. În Germa-
nia au fost depuse cele mai multe solici-
tãri de azil în primul semestru - ºi anume
159.000, aproape tot atâtea câte s-au de-
pus în 2014. Însã situaþia s-a deteriorat
puternic începând din iunie, iar Germana
aºteaptã sã primeascã un milion de azi-
lanþi pânã la sfârºitul acestui an. Germa-
nia este urmatã de Rusia în privinþa nu-
mãrului de solicitãri de azil. Rusia a primit
100.000 de solicitãri de azil în prima jumã-
tate a lui 2015, în principal de la oameni
care au fugit din calea rãzboiului din Ucrai-

na. Per ansamblu, numãrul persoanelor strãmutate
pe plan intern - care nu include persoanele ce s-au
întors acasã - a crescut cu douã milioane în primele
ºase luni ale acestui an ºi atinge 34 de milioane, se
aratã în raport. În Yemen, o þarã devastatã de rãzboi,
933.500 de persoane au fost strãmutate pe plan in-
tern în prima jumãtate a acestui an, în timp ce rãzbo-
iul din Ucraina a determinat 559.000 de oameni sã
facã acest lucru, iar în Republica Democraticã Con-
go 558.000 de persoane au fost nevoite sã plece din
zonele în care trãiau în alte zone din interiorul þãrii în
aceeaºi perioadã. UNHCR avertizeazã însã cã nu-
mãrul persoanelor strãmutate pe plan intern la nivel
mondial este mai mare, având în vedere faptul cã
raportul acoperã doar þãri în care Agenþia ONU ofe-
rã protecþie acestor persoane, dar ºi nu þãri în care
aceste persoane se aflã sub protecþia autoritãþilor
naþionale respective.

Liderii UE au convenit sã acþioneze rapid pentru
a înfiinþa forþa de frontierã ºi pazã de coastã

membre, prevede înfiinþarea unei
noi structuri cu efective terestre ºi
maritime pentru protejarea frontie-
relor externe, prin înlocuirea actua-
lei Agenþii pentru frontiere - Fron-
tex. Aceastã forþã ar putea sã inter-
vinã chiar ºi atunci când þãrile-gaz-
dã nu sunt de acord, astfel cã une-
le state membre UE sunt ostile aces-
tui plan. Peste un milion de imi-
granþi au intrat în UE anul acesta,
în special prin Grecia ºi Italia, ma-
joritatea dornici sã ajungã în Ger-
mania sau alte state nordice mai
prospere, unde îºi pot gãsi locuri
de muncã sau au rude. În acest con-
text, Ungaria a ridicat un gard la
frontierã, fiind urmatã de alte state,
ceea ce a subminat principiul libe-

rei circulaþii în spaþiul Schengen.
Îngrijorãrile privind zona Schengen
au dominat summitul de la Bruxel-
les. Statele membre UE nu reuºesc
“sã protejeze frontierele noastre
externe”, a afirmat Tusk. “În urma
discuþiilor, putem fi mai optimiºti
pentru cã toþi liderii au convenit sã
protejãm Schengen”, a adãugat el.
Tusk a anunþat cã personalul agen-
þiei europene pentru frontiere Fron-
tex va fi suplimentat în Grecia luna
aceasta, pentru a ajuta la gestiona-
rea fluxului de imigranþi. Numeroºi
europeni sunt îngrijoraþi cã teroriº-
tii pot intra în UE pretinzând cã sunt
imigranþi ºi exploatând libertatea de
circulaþie oferitã de spaþiul Schen-
gen. De altfel, cel puþin doi dintre

autorii atacurilor teroriste de la Pa-
ris, din 13 noiembrie, au intrat în
Europa printre imigranþii care sosesc
zilnic pe insulele elene din apropie-
rea Turciei. Dar Ungaria ºi Polonia
insistã cã noua forþã europeanã de
frontierã nu trebuie sã submineze
suveranitatea naþionalã. Lupta îm-
potriva terorismului ar urma sã do-
mine discuþiile de vineri, dar Tusk
este dornic sã trateze migraþia ºi te-
rorismul ca subiecte distincte. “Pro-
tejarea frontierelor noastre externe
nu este menitã sã-i sperie pe cei care
fug din calea rãzboiului ºi persecu-
þiei”, a scris el în invitaþia la summit.
Majoritatea imigranþilor sunt refu-
giaþi din calea conflictelor din Siria,
Irak ºi Afganistan.

Un nou cod roºu
de poluare în Beijing

aerului prezentat de am-
basada Statelor Unite la
Beijing arãta ieri diminea-
þã niveluri de 151 de mi-
crograme pe metrul cub.
Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii recomandã un
nivel maxim de 25 de mi-
crograme pe metru cub.
Potrivit cercetãtorilor
americani, sursele de po-
luare a aerului din capi-
tala chinezã nu sunt lo-
cale. O mare parte din poluarea din Beijing pro-
vine din zone industriale îndepãrtate, în spe-
cial din oraºul Shijiazhuang, situat la 322 kilo-
metri sud-vest de capitala chinezã, a spus Ro-
bert Rohde, coautor al unui raport privind po-
luarea din China. Aerul nociv contribuie anual
la moartea a 1,6 milioane de persoane ºi a apro-

ximativ 17 la sutã dintre decesele din China,
potrivit unui raport semnat de Rohde ºi Richard
Muller, ºi publicat în jurnalul de ºtiinþã PLOS
One. Poluarea aerului ucide aproximativ 4.000
de cetãþeni chinezi zilnic, iar arderea cãrbune-
lui contribuie în mare mãsurã la acest lucru, se
aratã în raport.
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CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate supe-
rioarã la preþuri
avantajoase. Te-
lefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc stu-
denþi - elevi la con-
tabilitate. Telefon:
0722/943.220.

Îngrijesc bãtrânã 4
ore pe zi. Telefon:
0765/546.216.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cã-
min str. Putnei. Te-
lefon: 0768/
437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj
1, îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0722/ 963.871
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE

Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.

Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.

Casã Seaca de
Câmp ultracen-
tral 3 camere,
beci, 2 sãli lungi-
me 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp
cu spaþiu comer-
cial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante).
Telefon: 0760/
996.967.
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Conducerea SC
ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi co-
laboratorilor ca
Sfânta Sãrbã-
toare a Naºte-
rii Domnului
sã le aducã
armonie în
case ºi în
gânduri, îm-
pãcare ºi re-
gãsirea înþelepciunii 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 Domnului! Condu-
cerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi cola-
boratorilor „Crãciun Feri-

cit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu mul-
te realizãri ºi împli-

niri alãturi de cei
dragi!

La mulþi ani
cu sãnãtate!

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. anunþã abonaþii persoa-
ne fizice ºi juridice cã a de-
marat procesul de refacere a
contractelor de prestãri servi-
cii încheiate înainte de data de
01.02.2011, când Serviciul Pu-
blic de Salubritate a devenit
S.C. Salubritate Craiova S.R.L
ºi invitã utilizatorii având con-
tracte încheiate înainte de
data sus-menþionatã la sediul
unitãþii, situat în Craiova, stra-
da Brestei, nr. 129A, pentru
perfectarea noilor contracte.

Vând casã cu 3
camere + anexã
cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp,
comuna Valea
Stanciului, sat
Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rân-
ca, demisol, parter
+ etaj 1 + mansar-
dã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open spa-
ce, 3 balcoane,
centralã pe lemne
ºi centralã electri-
cã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel
Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.

Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/
563.823.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan cu-
loare roºie, fa-
br icaþ ie 2008,
40.000 km par-
curºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310.
Telefon: 0770/
333.559; 0351/
401.251.

VÂND Dacia
1300. Telefon:
0754/051.988.

STRÃINE

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6 ben-
zina, unic proprie-
tar- de nouã, su-
perîntreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calori-
fer din fontã, jenþi
cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/
416.455.

VÂND 40 de ca-
pre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.

Vând mixer cofetã-
rie (PLANETARIA)
3 funcþii marcã Ger-
manã. Telefon:
0752/236.667.

Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisi-
re- 10 lei elemen-
tul. Telefon: 0351/
800.654.

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

Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu
20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudu-
rã, alternator
12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon:
0251/427.583.

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

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.

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

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

Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.

Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare
la congelator) ca-
zan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de
casã 5 lei / Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100 - scrisã -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtã-
rie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz,
frigider, masã,
scaune, saltea
copil  relaxa.
0770/298.240.

Vând calorifer
cu 11 elemenþi
electric nou, ra-
diator cu 3 trep-
te ALASCA nou.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând 3 locur i
de veci în cimi-
tirul Sineasca.
Telefon: 0763/
506.962; 0768/
437.838.

Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon:
0720/880.474.

Vând douã locuri
de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte supra-
puse, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

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

Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.

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

Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând trei bicicle-
te copii, aragaz 4
ochiuri, calorife-
re fontã, televi-
zor color, preþuri
mic i .  Telefon:
0729/977.036.

Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875

Închiriez aparta-
ment patru came-
re nemobilat, ultra-
central (Universita-
te), 100 mp pentru
birouri sau locuit.
Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/
962.214.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

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.

CONDOLEANÞE
Membrii Sena-
tului Universitã-
þii din Craiova
împãrtãºesc du-
rerea ºi sunt alã-
turi de  colegul
Prof. univ. dr.
Costel IONAªCU,
prorector al Uni-
versitãþii din Cra-
iova, în aceste
momente de
maximã tristeþe

ºi regret prici-
nuite de dis-
pariþia tatãlui,
Ion IONAªCU.
Dumnezeu sã îl
ierte ºi sã îl odih-
neascã în pace!
Rectorul Univer-
sitãþii din Craio-
va ºi membrii
Consiliului de
Administraþie
transmit sincere
condoleanþe ºi

sunt alãturi de
colegul nostru,
Prof.  univ. dr.
Costel IONAªCU,
prorector al Uni-
versitãþii din Cra-
iova, în aceste
momente de in-
finitã durere pri-
cinuitã de dispa-
riþia tatãlui, Ion
IONAªCU. Dum-
nezeu sã  îl odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:30, 15:00 – RUGBY – Cupa Challenge –

Turneu de calificare: Timiºoara Saracens –
Fiamme Oro Roma, Saracens – Oyonnax / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – CS U
Craiova, Pandurii – Astra / 23:05 – FOTBAL
Spania – La Liga: Deportivo – Eibar.

DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – International Pre-

mier Tennis League, în Singapore / 17:00,
19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Va-
lencia – Getafe, Espanyol – Las Palmas, Betis –
Sevilla.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Caen –

Paris SG / 20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: CSM U Oradea – BC Mureº / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Bologna – Empoli.

DIGI SPORT 4
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

Atlassib Sibiu – U-BT Cluj / 19:00 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: Genk – St. Truiden
/ 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Troyes
– Monaco.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS

Iaºi – CS U Craiova, Pandurii – Astra.
DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:

Koln – Dortmund / 19:15, 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Espanyol – Las Palmas, Betis
– Sevilla.

DOLCE SPORT 4
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Valen-

cia – Getafe.
* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dolce

Sport nu fãcuse public ºi programul celuilalt
canal (Dolce Sport 3).

SPORT.RO
21:10 – SPORTURI DE CONTACT – Local

Kombat Torino, în Italia.
EUROSPORT 1
12:00 – BIATLON (M) – Cupa Mondialã, la

Pokljuka, în Slovenia / 13:00 – SCHI ALPIN
(M) – CM, la Val Gardena, în Italia / 14:30 –
BIATLON (F) – CM, la Pokljuka / 17:00, 19:30
– FOTBAL Anglia – Premier League: Manches-
ter United – Norwich, Newcastle – Aston Villa
/ 22:00 – SPORTURI DE CONTACT – Gala
“Regele regilor”, la Chiºinãu, în Moldova.

EUROSPORT 2
11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã,

la Val d’Isère, în Franþa / 13:15 – SCHI FOND
(M, F) – CM, la Toblach, în Italia / 16:30, 19:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga: Hannover
– Bayern Munchen, Stuttgart – Wolfsburg /
22:00, 23:30 – SANIE (M, sprint) – CM, la
Calgary, în Canada.

LOOK TV
15:00 – RUGBY – Cupa Challenge – Tur-

neu de calificare: Saracens – Oyonnax / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – CS U
Craiova, Pandurii – Astra.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Carpi – Juventus, Fiorentina – Chievo / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – ASA Tg.
Mureº, CFR Cluj – Dinamo.

DIGI SPORT 2
10:00 – TENIS – International Premier Ten-

nis League, în Singapore / 15:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: St. Etienne – Angers / 17:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid –
Rayo Vallecano / 19:00, 21:45 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Frosinone – Milan, Inter – Lazio.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –

Genoa / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Sociedad – Villarreal, Malaga – Atletico
Madrid.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Atalanta –

Napoli / 18:00 – FOTBAL Portugalia – Liga
Sagres: Benfica – Rio Ave / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Marseille.

DOLCE SPORT 1
15:45, 18:15 – HANDBAL (F) – Campiona-

tul Mondial, în Danemarca: finala micã ºi finala
mare (stabilite dupã semifinalele de vineri sea-
rã: Olanda – Polonia ºi Norvegia – România) /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga –
Atletico Madrid / 23:30, 3:35 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: Pittsburg Steelers – Den-
ver Broncos, Philadelphia Eagles – Arizona
Cardinals.

DOLCE SPORT 2
10:45, 13:15 – HANDBAL (F) – Campiona-

tul Mondial, în Danemarca: stabilirea locurilor
5-8 (duel învinselor ºi învingãtoarelor din dis-
putele de vineri: Franþa – Rusia ºi Muntenegru
– Danemarca) / 15:30 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Watford – Liverpool / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – ASA Tg.
Mureº, CFR Cluj – Dinamo.

DOLCE SPORT 4
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier League:

Swansea – West Ham / 19:15 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Bilbao – Levante.

* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dolce
Sport nu fãcuse public ºi programul celuilalt
canal (Dolce Sport 3).

EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã,

la Alta Badia, în Italia / 11:30 – SCHI ALPIN (F)
– CM, la Courchevel, în Franþa / 12:30 – BIA-
TLON (M) – CM, la Pokljuka, în Slovenia / 13:45
– SCHI ALPIN (M) – CM, la Alta Badia / 14:30
– SCHI ALPIN (F) – CM, la Courchevel / 15:30
– SÃRITURI CU SCHIURILE (DT 137) – CM,
la Engelberg, în Elveþia.

EUROSPORT 2
12:00 – SCHI FOND (M) – Cupa Mondialã,

la Toblach, în Italia / 13:00 – SCHI ACROBA-
TIC (F, echipe) – CM FIS, la Beijing, în China /
14:15 – SCHI FOND (F) – CM, la Toblach /
16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Hertha Berlin – Mainz, Monchengladbach
– SV Darmstadt.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Dinamo.
TVR 2
9:00, 12:30 – FOTBAL – Campionatul

Mondial al cluburilor, finala micã ºi finala mare:
Sanfrecce Hiroshima – Guangzhou Evergran-
de, River Plate – FC Barcelona.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: FC

Bruges – Anderlecht / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Petrolul – ASA Tg. Mureº, CFR
Cluj – Dinamo.

Baschetbaliºtii de la SCM U Cra-
iova joacã în aceastã searã ultimul
meci oficial al anului în faþa pro-
priilor susþinãtori, contra penulti-
mei clasate, BC Timiºoara.

Ca ºi în anii precedenþi, clubul
din Bãnie va organiza o acþiune
pentru o casã de copii din urbe,
fanii fiind rugaþi sã vinã la meci cu
câte o jucãrie de pluº, pe care o vor
arunca pe parchet înaintea startu-
lui disputei.

Altfel, bãnãþenii vin la Poliva-
lentã dupã ce, în etapa intermediarã

Suporterii alb-albaºtri – aºteptaþiSuporterii alb-albaºtri – aºteptaþiSuporterii alb-albaºtri – aºteptaþiSuporterii alb-albaºtri – aºteptaþiSuporterii alb-albaºtri – aºteptaþi
cu pluºuri, la Polivalentãcu pluºuri, la Polivalentãcu pluºuri, la Polivalentãcu pluºuri, la Polivalentãcu pluºuri, la Polivalentã

SCM U Craiova – BC Timiºoara, astãzi, ora 18:00, meci netelevizat

de miercuri, au detonat “bomba”
de pânã acum a campiontului, în-
vingând, pe Bega, formaþia din
Oradea (89-84). Privind aspectul,
cãpitanul alb-albaºtrilor, Cãtãlin
Burlacu, a spus: “Timiºoara vine
dupã probleme financiare, dar nu
are probleme de lot. Au câºtigat
cu Oradea, ceea ce reprezintã un
semnal de alarmã. Echipa joacã fãrã
presiune”.

Burlacu a fãcut ºi o scurtã ana-
lizã a parcursului pe care l-a avut
echipa în acest sezon: “Dupã un

tur de campionat suntem în grafic.
Urmãrim accederea în primele ºase
locuri (n.r. calificabile în play-off).
Nu e uºor sã construieºti o echipã
rapid. Personal încerc sã dau cât
mai mult posibil ca aceastã echipã
sã arãte un baschet de calitate. E
o luptã aprigã la nivelul campio-
natului ºi în Cupã. Ne intereseazã
ºi Cupa României, nu numai cam-
pionatul”.

Bureau: “Mã voi strãdui
sã redevin acel jucãtor

pe care-l ºtiu fanii”
Americanul Travis Bureau a re-

venit la Craiova, dupã o pauzã de
peste o jumãtate de an, iar joi a
fost prezentat în cadrul unei con-
ferinþe de presã. Mister “Slam-
Dunk” le-a transmis suporterilor cã
se va strãdui sã redevinã baschet-
balistul care îi încânta cu reuºitele
sale spectaculoase, dar cere rãb-
dare: “Sunt fericit cã am venit. Ne-
maijucând, acum nu sunt în cea mai
bunã formã, dar mã voi sãtrãdui
sã redevin acelaºi Travis Bureau
pe care-l ºtiu suporterii craioveni.
Am urmãrit doar un meci al echi-
pei din acest sezon, cel cu Oradea,
nu pot sã-mi fac o pãrere”, a de-
clarat Bureau.

Vladimir Vuksanovic, antrenorul
secund al SCM-ului, a afirmat cã
baschetbalistul de peste Ocean va
sta pe bancã la meciul cu Timiºoa-
ra, dar cã nu e sigur cã va putea
evolua. “Îl cunosc pe Bureau, ºtiu
cã ne poate ajuta, acum trebuie sã
avem rãbdare cu el pentru cã nu a

Restul meciurilor – tot astãzi: Atlassib Sibiu – U-BT Cluj (17:00), Gaz
Metan Mediaº – Energia Tg. Jiu (18:00), Dinamo Bucureºti – BCM-U Piteºti
(19:00), CSM Oradea – BC Mureº (20:00). Partida Phoenix Galaþi – Steaua
CSM Eximbank a fost amânatã.

1. Mureº (9/3) 21 7. Steaua (8/2) 18
2. Oradea (8/4) 20 8. Tg. Jiu (6/5) 17
3. U-BT Cluj (8/4) 20 9. Galaþi (4/9) 17
4. Sibiu (8/4) 20 10. Piteºti (6/7) 16
5. CRAIOVA (7/5) 19 11. Timiºoara (2/11) 15
6. Dinamo (6/7) 19 12. Mediaº (1/12) 14
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3 puncte.

mai jucat din martie ºi trebuie aju-
tat sã se integreze în noul sistem.
Va fi pe bancã la meciul cu Timi-
ºoara, dar nu ºtim dacã va juca ºi
câte minute”, a spus Vuksanovic.

“Ne bucurãm de noua achiziþie
ºi încercãm sã-l integrãm pe Tra-
vis Bureau în sistemele noastre de
joc”, s-a arãtat de pãrere ºi acelaºi
Burlacu.

Revenind la confruntarea cu Ti-

miºoara, în tur, Craiova s-a impus
la 11 puncte, scor 74-63.

În acest an, formaþia pregãtitã
de Oliver Popovic, care vine dupã
un succes fenomenal cu Piteºtiul
(a revenit în ultimul sfert de la -
16), mai are de jucat, în afara parti-
dei de azi, în douã deplasãri (22 ºi
29 decembrie) ,  la  Târgu Jiu
(“restanþã” de miercuri) ºi în Capi-
talã, cu Steaua CSM.

Cea mai tare echipã a Craiovei,
cea masculinã de volei, va încerca
astãzi, cu începere de la ora 18:00,
sã-ºi pãstreze invincibilitatea în
campionat, ultimul hop al turului, dar
ºi cel din 2015, reprezentându-l CSM
Bucureºti, formaþie pe care o va în-
tâlni în Capitalã. Acolo unde bãieþii
lui Dan Pascu se prezintã dupã o
serie fenomenalã în întrecerea inter-
nã, victorii cu Zalãu, Ploieºti, Ca-
ransebeº ºi Baia Mare, dar ºi dupã
eliminarea suferitã în “sferturile”
CEV Cup, cu Olympiacos Pireu, în

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 11-A

“Mândria” Craiovei disputã
ultima partidã din 2015

faþa cãreia cedau, marþi, cu 0-3, în
deplasare, dupã 2-3 în Bãnie.

Divizia A1 se va relua în 23 ia-
nuarie, când SCM U va merge tot la
Bucureºti, pentru a da replicã lui Di-
namo.

Astãzi: CSM Bucureºti – SCM U
CRAIOVA (18:00), Dinamo Bucureºti
– Tricolorul Ploieºti, VCM PLS Pia-
tra Neamþ – Municipal Zalãu (ambe-
le 16:00), Explorãri Baia Mare – AS
VC Caransebeº, Arcada Galaþi – Uni-
rea Dej, Tomis Constanþa – CS “U”
Cluj (toate 17:00).

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

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-A
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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
Meciul FC Botoºani – Chiajna s-a jucat asearã.
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

Emblemele legendarei ªtiinþa Cra-
iova, cea în dungi ºi cea cu leul, apar-
þin Clubului Sportiv Universitatea
Craiova. Aºa a decis justiþia din Ro-
mânia, anulându-i în acelaºi timp lui
Mititelu cele 5-6 „clone”, stemele
asemãnãtoare pe care le înregistrase

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 (1-1) – 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.
Viitorul – Steaua 0-1
A marcat: Stanciu 55.

Moº Crãciun vineMoº Crãciun vineMoº Crãciun vineMoº Crãciun vineMoº Crãciun vine
miercuri pentrumiercuri pentrumiercuri pentrumiercuri pentrumiercuri pentru
elevii sportivielevii sportivielevii sportivielevii sportivielevii sportivi

Miercuri, la prânz, la Centrul
Multifuncþional, are loc tradiþionala
Galã a Sportului ªcolar, organiza-
tã de ISJ Dolj, în care vor fi pre-
miaþi cei mai buni elevi sportivi din
judeþ. 50.000 de lei la fondul de
premiere vor fi asiguraþi de Consi-
liul Judeþean. Cel mai probabil, dis-
tincþia supremã o va primi luptã-
toarea ªtefania Priceputu, desem-
natã MVP-ul anului de cãtre Fede-
raþia Românã de Lupte.

Universitatea disputã astãzi ul-
timul meci din 2015, în Moldova,
contra lui CSMS Iaºi. Teoretic,
partida are putea constitui un der-
by pentru play-off, dar ºansele
echipa lui Emil Sãndoi nu pare sã
aibã nici forma sportivã ºi nici
moralul pentru a intra în vacanþã
cu un succes, cu atât mai mult cu
cât lipsesc Kay, Popov, Bãluþã, Zla-
tinski ºi Acka. În tur, Universita-
tea s-a impus cu 2-0. Iaºiul are o
serie pozitivã în campionat, dato-
ritã cãreia a sãrit peste Craiova în
clasament. La mijlocul sãptãmân-
nii însã, gazdele de astãzi au ratat
calificarea în semifinalele Cupei
României, fiind învinse de CFR
Cluj, scor 2-1. Între meciul de
cupã cu CFR Cluj ºi cel cu Uni-
versitatea, cei de la CSMS Iaºi au
semnat un parteneriat cu grupul
Alexandrion, care este ºi sponsor
al ªtiinþei. În ciuda temperaturii
scãzute, se aºteaptã o afluenþã de
public, întrucât organizatorii au
decis sã lase intrarea liberã. În lo-

CSMS Iaºi – Universitatea Craiova
Stadion: „Municipal”, astãzi, ora 18
CSMS Iaºi: Grahovac – I. Voicu, Mihalache, Ciucã, Þigãnaºu - Bole,

Creþu, V. Gheorghe, Nuno Viveiros - Onduku, Golubovic. Antrenor: Ni-
colo Napoli. Rezerve: Hotoboc – Frãsinescu, Grigorie, Enescu, Goge,
Mitic, L. Ganea.

Universitatea Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Iliev, Izvoranu, Vãtãjelu –
Ivan, Madson, Mateiu, Bancu – Bawab, Nuno Rocha. Antrenor: Emil
Sãndoi. Rezerve: Straton – Dumitraº, Ciocotealã, Ferfelea, Curelea, Her-
gheligiu, Mãzãrache.

Alb-albaºtrii încheie anul în MoldovaAlb-albaºtrii încheie anul în MoldovaAlb-albaºtrii încheie anul în MoldovaAlb-albaºtrii încheie anul în MoldovaAlb-albaºtrii încheie anul în Moldova
tul Iaºiului se aflã 7 foºti jucãtori
la Craiova: Grigorie, Ciucã, Frã-
sinescu, Mitic, Goge, V. Gheor-

ghe ºi Hotoboc, iar pe bancã este
Nicolo Napoli, care a are 4 man-
date pe banca Universitãþii.

Stemele istorice ale ªtiinþei, avizateStemele istorice ale ªtiinþei, avizateStemele istorice ale ªtiinþei, avizateStemele istorice ale ªtiinþei, avizateStemele istorice ale ªtiinþei, avizate
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Oficiul de Armonizare în Piaþa Internã, Mãrci, Desene ºi Modele, cu
sediul la Alicante, în Spania a avizat deþinerea de cãtre clubul de drept

public a celor douã embleme, cea în dungi ºi cea cu leul

la OSIM. Clubul Sportiv de drept
public „Universitatea Craiova” a în-
registrat cele douã sigle inclusiv la
OHIM, respectiv Oficiul de Armo-
nizare în Piaþa Internã, Mãrci, De-
sene ºi Modele, cu sediul la Alican-
te, în Spania, corespondentul OSIM-

ului la nivelul Uniunii Europene. În
acest moment, denumirea „Univer-
sitatea Craiova”, culorile ºi stemele
ªtiinþei pot fi folosite doar cu accep-
tul Clubului Sportiv ºi al Ministerului
Educaþiei, iar acest acord îl deþine
echipa de fotbal CS Universitatea Cra-
iova, care activeazã în Liga I. Di-
rectorul CSU, Pavel Badea, a pro-
mis cã în curând va ceda stema cu
leul Primãriei Craiova, sã intre prac-
tic în patrimoniul oraºului.

„Am obþinut avizarea internaþio-
nalã a celor douã steme ale Univer-
sitãþii Craiova, cea a clubului-
mamã, în dungi, ºi cea cu leul, a
echipei de fotbal. În acest moment,
la Craiova este o situaþie similarã
celei de la CSA Steaua. Stemele nu
sunt ale copiilor, copiilor mei, ci ale
craiovenilor. Sunt înregistrate inter-
naþional, au avut termen de conte-
staþie ºi nimeni nu le-a contestat.
Eram obligat sã fac acest lucru ºi
chiar îmi imput cã nu am fãcut-o
mai devreme, pentru a evita ambi-
guitatea. Der altfel, Mititelu a con-

testat sigla noastrã ºi justiþia ne-a
dat dreptate. Stema în dungi va rã-
mâne la Clubul Sportiv, iar sportivii
de la secþiile noastre o vor avea în
piept. Stema cu leul pote fi folositã
de echipa actualã de fotbal, în con-
diþiile asocierii dintre Clubul Spor-
tiv, Primãrie ºi investitori privaþi. O
condiþie esenþialã pentru a putea
folosi sigla este ca echipa de fotbal
sã joace în Bãnie ºi sã reprezinte
Craiova.  Aºa cum am promis, ste-

ma cu leul o voi dona Primãriei Cra-
iova” a spus Pavel Badea, directo-
rul Clubului Sportiv de drept public
„Universitatea Craiova”.

Totodatã, echipa de fotbal CS
Universitatea Craiova a înregistrat
la OSIM denumirile „ªtiinþa Cra-
iova” ºi „Campioana Unei Mari Iu-
biri”, dar ºi imnurile ªtiinþei, astfel
încât nu se mai pune în discuþie
care este continuatoarea palmare-
sului Universitãþii Craiova.


