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Porcii de Crãciun, o marfã
prea ieftinã în acest an

Ultimul târg de sãptãmânã dinaintea Crãciunului
a adus numai dezãmãgire printre crescãtorii de animale din comuna Leu. Mulþi s-au trezit cu noaptean cap, ºi-au urcat porcii în cãruþe ºi au pornit pe
drumul care duce cãtre piaþã cu speranþa cã vor
reuºi sã facã un ban, acum, înainte de sãrbãtori.
Preþul prea mic ºi nehotãrârea cumpãrãtorilor i-au
fãcut însã pe mulþi sã se întoarcã cu animalele aca-
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raþii Bacriz ºi conducerea Complexului Comercial Oltenia Sucpi le ureazã
tuturor salariaþilor, comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã parte de un Crãciun Fericit, multe realizãri, împliniri ºi sãnãtate! Fie ca toate visele pe
care le fãuriþi în aceste zile magice de sãrbãtoare
sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea 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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România a câºtigat
medalia de bronz, la CM de
handbal. Joc excepþional,
31-22, cu Polonia. Cristina
Neagu, golgheterul CM

sã. Oamenii au mãrturisit cu amãrãciune cã, dupã
un an de muncã ºi sacrificii, nu reuºesc sã scoatã
nici mãcar banii pe care i-au investit. Ca sã vã faceþi o idee, porcul se vindea cu 6 lei pe kilogram, în
viu, în timp ce o baniþã de boabe de porumb, din
care un porc se hrãneºte doar douã zile, costa 11
lei. Ori, în astfel de condiþii, mulþi crescãtori se gândesc serios sã renunþe la aceastã îndeletnicire.
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Comisarul-ºef din Direcþia
Rutierã ºi ºeful Biroului
Rutier Vaslui, acuzaþi
de corupþie, arestaþi
Tribunalul Vaslui a dispus, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, arestarea preventivã pentru
30 de zile a comisarului-ºef Mihai Axente, de la Direcþia Rutierã a Poliþiei Române, ºi a ºefului Biroului Rutier al municipiului Vaslui, Iulian Munteanu, acuzaþi de mai multe infracþiuni de
corupþie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Decizia arestãrii celor doi ofiþeri de poliþie s-a
fãcut la propunerea procurorilor
DNA. Iulian Munteanu ºi Mihai
Axente au fost reþinuþi, vineri
seara, de procurorii DNA, însã
ordonanþele au expirat înainte de
pronunþarea instanþei de judecatã. Potrivit procurorilor DNA
Iaºi, din 2013 pânã în prezent,
Iulian Munteanu, în calitate de
ºef al Biroului Rutier Vaslui
(structurã la nivel de municipiu),
a îndeplinit atribuþii privind coordonarea ºi controlul activitãþii
de constatare ºi sancþionare a
abaterilor contravenþionale de
cãtre angajaþii acestei unitãþi. În
perioada respectivã, acesta a determinat mai mulþi agenþi de poliþie din subordinea sa sã aplice
sancþiuni pentru contravenþii prevãzute de Codul rutier mai blânde decât care s-ar fi impus, mergând de la reducerea cuantumului amenzii pânã la înlocuirea cu
avertisment, ori chiar sã evite
aplicarea vreunei sancþiuni. În
unele situaþii, Munteanu a pretins de la conducãtorii auto favorizaþi foloase necuvenite pentru
sine sau pentru altul (baterie auto,
lemne de foc, 12 metri cubi de
scândurã la preþ redus pentru acoperiºul unui imobil aparþinând
unui superior de-al sãu, 400 de
bucãþi de scândurã cu model) ºi,
totodatã, i-a determinat pe subordonaþi sã falsifice procesele-verbale de constatare.
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Pedepsele
Pedepsele cu
cu suspendare
suspendare înîn cazul
cazul
“Case
“Case pentru
pentru generali”,
generali”, motivate
motivate prin
prin
vârsta
vârsta ºiºi cariera
cariera inculpaþilor
inculpaþilor
ICCJ aratã, în motivarea deciziei prin
care a dispus pedepse cu suspendare în
cazul lui Corneliu Dobriþoiu ºi al altor
oficiali din MApN acuzaþi cã ºi-au
cumpãrat ilegal locuinþe subvenþionate,
cã a þinut cont, printre altele, de vârsta
ºi de rezultatele deosebite ale acestora
în cariera militarã. Fostul ministru al
Apãrãrii Corneliu Dobritoiu a fost
condamnat, în 23 martie, de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), la
un an de închisoare cu suspendare,
Francisc Radici ºi Constantin Nãstaseau primit o pedeapsã de câte doi ani,
douã luni ºi 20 de zile de închisoare cu
suspendare, iar Floarea ªerban ºi
Traian Pigui au fost achitaþi, în dosarul
“Case pentru generali”.
De asemenea, instanþa i-a condamnat pe
Sergiu Tudor Medar ºi Ionel Vizitiu la câte un
an de de închisoare cu suspendare, iar pe Gheorghe Rotaru, Gheorghe Gonciaruc ºi Mihaela Matei la câte un an ºi ºase luni de închisoare cu suspendare. În acelaºi dosar Corneliu Duþã a primt o pedeapsã de un an ºi douã
luni de închisoare cu suspendare. În cazul lui
Corneliu Dobriþoiu, instanþa supremã a arãtat,
în motivarea hotãrârii, cã acesta nu avea dreptul sã închirieze ºi apoi sã achiziþioneze o locuinþa de serviciu de pe strada Traian din sectorul 3, la un preþ subvenþionat, deoarece, în
1994 mai achiziþionase o locuinþã atribuitã din
fondul locativ al Ministerului Apãrãrii Naþionale, tot în regim subvenþionat, pe care ulterior a vândut-o. “Prin urmare, având în vedere prevederile art. 32 din Ordinul general al
ministrului apãrãrii naþionale nr.15 din 20 mai
1994 în conformitate cu care “Locuinþele de
serviciu ºi de intervenþie nu pot fi repartizate
cadrelor militare în activitate ... care ºi-au înstrãinat locuinþa repartizatã din cota Ministerului Apãrãrii Naþionale”, rezultã cã încheierea
contractului de închiriere a locuinþei de serviciu s-a realizat cu nerespectarea prevederilor

legale menþionate ºi, în consecinþã, cã respectivul contract nu este un contract valabil încheiat în sensul art.2 din H.G. nr.195/2005",
se aratã în motivarea ICCJ.
De asemenea, instanþa a reþinut cã, la data
cumpãrãrii locuinþei de serviciu cu o suprafaþã utilã de 115,24 metri pãtraþi, în sectorul 3 al
Capitalei, fostul ministru vânduse locuinþa proprietate personalã, pe care o cumpãrase în
1994, la preþ subvenþionat, ºi care provenea
din fondul locativ al Ministerului Apãrãrii Naþionale, deþinea, împreunã cu soþia, o locuinþã
de 354 de metri pãtraþi în comuna Gãneasa,
judeþul Ilfov, iar fiul soþiei sale avea ºi el o
locuinþã. “Prin depunerea de cãtre inculpat la
dosarul de cumpãrare a locuinþei de serviciu a
declaraþiei pe proprie rãspundere în care aratã
cã nu se aflã în situaþiile prevãzute de art.3
din H.G. nr.195/2005, sunt realizate condiþiile
unei instigãri ascunse, insidioase, cu atât mai
mult cu cât, membrii comisiei de vânzare, respectiv cei ai comisiei de audit are în vederea
vânzãrii care au întocmit Raportul de audit
public intern nr. 9091 din 13 decembrie 2005
prin care au recomandat perfectarea vânzãriicumpãrãrii la preþ subvenþionat a locuinþei de

serviciu nu aveau obligaþia de a verifica realitatea menþiunilor cuprinse în înscrisurile depuse la dosar, ci doar existenþa acestora ºi întocmirea lor în forma cerutã de lege, aspecte
ce rezultã din declaraþiile martorilor (...) (rãspunderea pentru realitatea menþiunilor cuprinse în declaraþia datã la notar revenea, exclusiv, inculpatului) care în plus, au arãtat cã, în
cazul în care ar fi cunoscut cã înscrisurile sunt
false nu ar fi recomandat încheierea contractului de vânzare cumpãrare”, mai susþin judecãtorii instanþei supreme.
Instanþa a reþinut ºi cã Dobriþoiu a acþionat
cu intenþie directã, “deoarece, prin depunerea
la dosar a înscrisurilor care conþineau date necorespunzãtoare realitãþii (activitatea sa infracþionalã întrunind elementele constitutive ale infracþiunilor de fals în declaraþii ºi uz de fals
pentru care în cursul cercetãrilor s-a dispus
neînceperea urmãririi penale ca urmare a intervenirii prescripþiei rãspunderii penale), a prevãzut rezultatul socialmente periculos al faptelor sale care, în final, s-a concretizat în prejudicierea patrimoniului Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi obþinerea pentru sine a unui folos patrimonial, rezultat pe care l-a urmãrit”.

Dosar penal în urma unei plângeri
legate de vânãtoarea de la Balc

Potrivit sursei citate, acelaºi
bãrbat care a fãcut sesizarea la
Poliþia Marghita a sunat ºi la numãrul de urgenþe 112 pentru a
depune plângere. Întrucât domeniul de la Balc este privat,
vânãtoarea de acolo nu se supune Legii vânãtorii, a precizat

sursa citatã.
La vânãtoarea din acest an
participã, potrivit presei locale,
prinþul Dimitrie Sturdza, Wolfgang Porsche - proprietarul
companiei germane producãtoare de autoturisme de lux cu acelaºi nume, creatorul de modã ita-

Poliþiºtii bihoreni au deschis un dosar penal în cazul vânãtorii de la Balc, care s-a desfãºurat în acest weekend, dupã ce
un bãrbat a depus o plângere referitoare la modul în care
sunt tratate animalele ºi a sunat la 112, poliþiºtii mergând
sâmbãtã pe domeniul de vânãtoare pentru a face constatarea
lian Stefano Ricci, Klaus Manpad Sarkany, Sorin Florea - fost
gold - fost preºedinte al grupuºef al Gãrzii Financiare Bucului Chrysler-Daimler, Peter Rau
reºti, Sandu Georgescu - patro- fost expert financiar Philip
nul uneia dintre firmele care a
Morris ºi Porsche, Alfred Baumimplementat sistemul EADS.
hauer - fabricant Cartier, Rudolf
Vânãtoarea a fost programaStreicher - fost ministru în mai
tã sã se încheie ieri seara. Parmulte guverne ale Austriei ºi ºef
tidele de vânãtoare de la Balc au
al Partidului Socialist de la Viedevenit cunoscute în 2005, când
na, industriaºii Wolfram Zoller,
au fost împuºcaþi 185 de misSiegfried Wolf, Alexander Paptreþi, dintre care 23 de cãtre fospas ºi Rafael Malo, bancherul
tul premier Adrian Nãstase. Doaustriac Erich Hampel, politiciameniul de la Balc se întinde pe
nul ucrainean Nestor Shuyfrych,
150 de hectare din comuna biomul de afaceri covãsnean Arhoreanã cu acelaºi nume.
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Porcii de Crãciun, o marfã
prea ieftinã în acest an
Ultimul târg de sãptãmânã dinaintea Crãciunului a adus numai dezãmãgire printre crescãtorii de
animale din comuna Leu. Mulþi s-au trezit cu noaptea-n cap, ºi-au urcat porcii în cãruþe ºi au pornit
pe drumul care duce cãtre piaþã cu speranþa cã vor
reuºi sã facã un ban, acum, înainte de sãrbãtori.
Preþul prea mic ºi nehotãrârea cumpãrãtorilor i-au
fãcut însã pe mulþi sã se întoarcã cu animalele acaUnul dintre cele mai mari târguri
de sãptãmânã din judeþul Dolj, cel
din comuna Leu, a fost, ieri, din
nou teren de negocieri aprige între
comercianþi ºi cumpãrãtori. Cum
pânã la Crãciun au mai rãmas doar
câteva zile, toatã atenþia s-a îndreptat spre sectorul în care se vindeau
porcii. De la cei mai mici ºi pânã la
cei foarte mari, care îºi
gãseau cu greu locul
într-o cãruþã, erau
scoºi la vânzare pentru
un preþ ce pornea de 6
lei pe kilogram. Dupã ce
dãduserã mai multe ture
prin târg, celor care
veniserã sã cumpere li
se pãrea, totuºi, un preþ
care mai putea fi negociat. De cealaltã parte,
vânzãtorii erau convinºi
cã suma este mult sub
ceea ce ar trebui sã fie
ºi, automat, discuþiile se
precipitau. „Preþul este
foarte mic – eu cer 6
lei pe kilogram - dar ce sã facem
dacã nu se vând? Rãmânem cu pasiunea de a creºte animale”, spunea, ieri, cu ironie, unul dintre crescãtorii care îºi aºtepta clienþi pentru porc de aproape 200 de kilograme.

„Este mai scumpã
o sticlã de bere decât
un kilogram de carne”
Lângã el, o altã cãruþã în care
erau expuºi spre vânzare niºte
porci la fel de mari. Ion Crãciunescu, localnic din Leu, purta o
conversaþie aprigã cu alþi comercianþi, ºi el la fel de nemulþumiþi de
preþul la care se vând porcii de Crãciun. ”Anul trecut a fost mai bini-

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- M-a ruinat nevastã-mea, Popescule, a cumpãrat pentru
Crãciun o jumãtate de kilogram de carne.
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sã. Oamenii au mãrturisit cu amãrãciune cã, dupã
un an de muncã ºi sacrificii, nu reuºesc sã scoatã
nici mãcar banii pe care i-au investit. Ca sã vã faceþi o idee, porcul se vindea cu 6 lei pe kilogram, în
viu, în timp ce o baniþã de boabe de porumb, din
care un porc se hrãneºte doar douã zile, costa 11
lei. Ori, în astfel de condiþii, mulþi crescãtori se
gândesc serios sã renunþe la aceastã îndeletnicire.

ºor, dar anul acesta a fost slab de
tot. Mai este un târg ºi duminica
viitoare, pânã în ajun de Anul Nou,
dar eu ºtiu, nu cred cã o sã mai
caute lumea porci ... M-am dus pe
la Mârºani, la Bratovoieºti, pe la
Celaru, pe unde Dumnezeu nu neam dus ºi tot nu am vândut. Oamenii întreabã ºi pleacã, li se pare

tul care ºtie mersul pieþei, la început au cerut un preþ mai mare pe
kilogram, dar nici când au mai
coborât din sumã tot nu ºi-au vãzut marfa vândutã. „Am venit cu
cinci porci ºi am vândut abia unul
de 124 de kilograme, cu 750 de
lei. L-am dat la jumãtate de preþ
faþã de anul trecut, dar e bine cã lam dat. Sunt crescuþi de
noi, cã altã posibilitate nu
avem din ce sã trãim, salariile sunt mici ºi trebuie sã
ne ocupãm ºi noi cu ceva:
muncim pãmântul. Anul
trecut am vândut cu 7 ºi 8
lei kilogramul, acum cu 5
sau 6 lei. Numai de rânit ºi
ce plãtim ca sã le aducem
mâncare... Avem cinci pogoane de porumb, am cumpãrat vreo zece saci de
îngrãºãminte ca sã dau pe
el... apoi alþi bani pentru
arat, discuit, sãmânat... Ca
sã cresc porcii ãºtia ºi sã

preþul prea mare. Le
zic, mã, nele, las-o încolo, cã o sticlã de
bere este 8 lei ºi un
kilogram de carne
este 6 lei. Asta este,
ce sã facem”, spunea,
cu supãrare, omul în
timp ce privea ºirul de
cãruþe din care se vedea, de asemenea,
spinãrile porcilor.

ªi pãsãrile ºi-au aºteptat
îndelung clienþii
Târgul din Leu este foarte mare
ºi gãseºti apoape orice. Este cãutat ºi pentru pãsãrile de curte. Elena Grigorie era o bãtrânã care venise de la ora 6.00 a dimineþii, cu
doi curcani ºi o curcã, dar nu reuºise sã vândã decât curca. „Cer 280
de lei pe un curcan. Preþul este
foarte mic pentru cã pasãrea are
peste 20 de kilograme, este curcan de rasã. Am reuºit sã mai vând
o curcã ºi mai stau puþin ºi plec.
Nu mai vin absolut deloc la târg
fiindcã nu se meritã, numai tremuratul pe care îl luai... Anul
trecut nu am avut curcani de
vânzare, iar pentru anul viitor sã fim sãnãtoºi ºi sã mai
vedem, nu ºtim ce o fi de azi
pe mâine”, spunea femeia,
care îºi þinea cei doi curcani
albi la picioare. Alãturi, un alt
domn cu douã curci. Preþul
unei pãsãri era de 150 de lei
ºi omul era dispus sã mai lase
la bani, dar numai sã nu mai
plece cu ele acasã.

Fasolea uscatã bate
ciolanul de porc

„Îi dau un porc
gratis, sã vinã
sã-i dea mâncare”
Mulþi dintre crescãtorii de porci ºi-au încercat norocul ºi în duminicile trecute, venind la târgul de la Leu cam toatã
luna decembrie. Ca tot comercian-

sã îi dea sã mãnânce – din pãtul de
la mine! – ºi sã îi facã curat. Sã vedem dacã îi convine, dar nici aºa nu
vrea”, spunea Victoria Ciurea. Mâhnirea sa era amestecatã cu revoltã,
dar recunoºtea cã nu are o altã posibilitate de a-ºi întreþine familia.

iau niºte bani acum cu care sã plãtesc toate muncile acestea. Este o
pierdere foarte mare. Am glumit cu
cineva ºi am spus cã îi dau un porc
gratis, iar tot anul urmãtor sã vinã ºi

Primarul comunei Leu,
Iulian Cristescu:
„Dezamãgirea oamenilor este foarte mare
faþã de aºteptãri. În fiecare an, ei îºi cumpãrã
sau fac schimb ca sã aibã un numãr de purcei.
Se hotãrãsc fie sã îi creascã pentru ei sau sã
facã ºi o activitate de producþie, sã scoatã niºte bani care sã înlocuiascã salariul sau pensia.
Este un nucleu de comune care vin în acest
târg ºi îºi vând produsele obþinute din munca
lor cinstitã. Ar fi trebuit sã fi fost un abator de
prelucrare, sã fi fost achiziþionaþi sutele de porci
care sunt crescuþi bine, cu boabe de porumb ºi
din grânele noastre de aici. Preþul este mult mai
mare la produse decât la carne ºi nu ºtiu când
s-a mai întâmplat chestiunea asta sau dacã în
alte þãri se mai întâmplã aºa ceva. Nu cred, ºi
am vizitat ºi eu, am mai ºi studiat. Cei de la
APIA aveau o statisticã foarte clarã referitor la
porcii care se cresc la Leu. Mã întreb eu ce
mai facem cu aceastã statisticã? Trebuiau sã

Kilogramul de carne de
porc era, totuºi, cea mai ieftinã marfã în târg. Ca sã facã o
comparaþie între preþul pe care îl
cer la vânzare ºi banii pe care îi consumã ca sã îi creascã, oamenii dãdeau ca exemplu porumbul. Pe o

facã un calcul firesc care sã spunã
cã, în comuna Leu ºi în comunele din
împrejurimi, avem 10.000 de porci,
iar necesitatea pentru târg este de
6.000, ce fac cu restul de 4.000? Haideþi sã mergem cãtre oameni, sã facem un proiect. Câtã mulþumire vedeai pe faþa unui þãran autentic dacã
el acum îºi numãra banii ºi se ducea
acasã cu porcul vânut. Ori el s-a chinuit un an, a consumat cerealele, a
fãcut un lucru bun ºi nu a stat la poartã
sã vadã cum cresc buruienile. Pentru
aceºti oameni, sãrbãtorile nu sunt aºa
de tihnite pentru cã vor mai da de mâncare la u
porc, pentru cã nu pot sã-l omoare sau sã îl
înstrãineze degeaba ºi sã nu poatã sã îºi recupereze niºte bani cu care sã îºi plãteascã impozitele, luminã, butelie, curent. Este o supãrare

laturã a târgului, dincolo de cãruþele cu porci, erau aliniate ºi câteva
grãmezi cu boabe de porumb. Preþul afiºat era de 11 lei pe baniþã. Comercianþii recunoºteau cã un porc
de gabaritul celor care erau scoºi
acum la vânzare mânca doar douã
zile din baniþa respectivã, prin urmare era nevoie de o mare cantitate de boabe pentru a-i hrãni. „Am
ºi eu porci de vânzare, dar îi vând
de pe hârtie. Am pus anunþul aici ºi
dacã mã întreabã cineva, bine.. dar
nu m-a întrebat nimeni pânã
acum”, spunea, cu resemnare, vânzãtorul de porumb. Oamenii glumeau ºi, tot ca o comparaþie, spuneau cât este ºi kilogramul de fasole uscatã – 9 lei, deci mult mai
scump decât kilogramul de carne
de porc.
În ceea ce îi priveºte pe cumpãrãtori, aceºtia erau cât de cât
împãcaþi cu preþul. Fiindcã târgul
era plin de porci, singura grijã a
lor era sã-l aleagã pe cel cu mai
multã carne ºi mai puþinã grãsime.

pentru crescãtori ºi aceastã stare de fapt îi face
sã nu mai fie aºa de convinºi cã trebuie sã munceascã. S-ar putea ca la anul sã fie prea mulþi
cumpãrãtori ºi prea puþini porci pentru aceastã
perioadã importantã a anului”.
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Razie de amploare în tot judeþul
O razie de amploare a fost organizatã în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, în tot judeþul Dolj. Oamenii
legii au descins în baruri ºi discoteci, dar au instituit
ºi fltre rutiere pentru depistarea ºoferilor bãuþi, fiind
întocmite 15 dosare penale ºi aplicate amenzi de peste
96.000 lei. În plus, poliþiºtii de la Rutierã au reþinut 8
permise de conducere, toate pentru alcool la volan.
Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, poliþiºtii doljeni
au organizat o razie de amploare
în tot judeþul Dolj pentru prevenirea ºi combaterea faptelor cu violenþã ºi a încãlcãrii regulilor de
circulaþie în vederea asigurãrii
unui climat optim de ordine ºi siguranþã publicã.
Aproape 200 de poliþiºti din cadrul compartimentele de ordine
publicã, poliþie rutierã, investigaþii
criminale, luptãtori de la Serviciul
de Acþiuni Speciale, au participat
la aceastã acþiune, sprijiniþi de jandarmi de la I.J.J. Dolj ºi GJMb
Craiova. În cadrul raziei au fost
instituite 25 filtre rutiere, în care
oamenii legii au verificat peste 500
de autovehicule, totodatã fiind
efectuate verificãri ºi controale la
127 agenþi economici, din care 14

discoteci, 113 baruri/cluburi.
„În cadrul activitãþilor desfãºurate, au fost constatate 15 fapte
de naturã penalã, cauze în care au
fost întocmite dosare de cercetare
penalã în conformitate cu prevederile legale, de asemenea, fiind
aplicate ºi 155 sancþiuni contravenþionale în valoare de peste
96.000 lei. Poliþiºtii doljeni au
reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice 8 permise de
conducere, toate pentru consum de
alcool, iar 4 certificate de înmatriculare au fost retrase”, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

ªi bãuþi, ºi fãrã permis...

Astfel, într-unul din filtrele rutiere organizate în cadrul raziei
poliþiºtii din cadrul Secþiei 10 Poli-

þie Ruralã Poiana Mare l-au depistat
în trafic, pe D.J. 561 A, în localitatea Seaca de Cîmp, pe Gheorghe C., de 51 de ani, din localitate,
în timp ce conducea un autoturism
aflându-se sub influenþa bãuturilor
alcoolice ºi fãrã a poseda permis
de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Bãrbatul a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur
în aerul expirat, motiv pentru care
a fost condus la Spitalul Calafat,
unde i s-au recoltat probe biologice de sânge. Pe numele lui poliþiºtii au întocmit un dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de conducere sub
influenþa alcoolului ºi conducere
fãrã permis. Tot în cadrul raziei,
poliþiºtii din Calafat l-au depistat ºi
pe Adrian G., de 41de ani, din
Calafat, în timp ce conducea un
autoturism, aflându-se sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi fãrã a

poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Cel
în cauzã a fost testat cu aparatul
etilotest rezultatul fiind de 1,12
mg/l alcool pur în aerul expirat,
motiv pentru care a fost condus la
Spitalul Calafat, unde a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge. ªi pe numele sãu, poliþiºtii doljeni au întocmit un dosar de cercetare penalã. Þi tot în cadrul acestor activitãþi, oamenii legii l-au depistat în trafic, în comuna Periºor,
pe Mãdãlin P., de 26 de ani, din
comuna Sãlcuþa, în timp ce conducea un autoturism, având o îmbibaþie alcoolicã de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânãrul
a fost condus la Spitalul Bãileºti,
unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, în cauzã fiind întocmit
un dosar penal.
În plus, un echipaj de poliþiºtii
doljeni care acþiona în comuna

Cârna, l-a depistat pe Aurel I., de
31 de ani, din comuna Maglavit,
în timp ce transporta, în vederea
comercializãrii, cu autoturismul
sãu, cantitatea de 40 kg. peºte, specia caras, fãrã documente legale
de provenienþã, pescuit ilegal. Oamenii legii au întocmit un dosar
penal pentru sãvârºirea infracþiunii de braconaj, cantitatea de peste fiind ridicatã învederea confiscãrii. ªi tot în cadrul raziei, poliþiºtii din Dãbuleni ºi Postului de
Poliþie Cãlãraºi precum ºi jandarmi
din cadrul IJJ Dolj, au depistat, întrun bar din comuna Cãlãraºi, patru
tineri în timp ce practicau jocuri
de noroc pe bani, având pusã în
joc suma de 138 lei. Cele patru
persoane au fost sancþionate cu
amendã în valoare de 500 lei fiecare, iar banii puºi în joc au fost
ridicaþi în vederea confiscãrii, dupã
cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

tului ªãrdar ªtefan, perioada reþinerii ºi arestãrii preventive de
la 22.05.2015 la zi ºi menþine
mãsura arestãrii preventive a
acestuia. Admite acþiunea civilã
formulatã în procesul penal de
partea civilã Spitalul Clinic de
Urgenþã Craiova ºi obligã inculpatul ªãrdar ªtefan la plata su-

mei de 4.297,66 lei despãgubiri
civile. Cu drept de apel. Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi
17.12.2015”, se aratã în hotãrârea instanþei. Atât inculpatul, cât
ºi procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care l-au
trimis în judecatã, pot face apel
la Curtea de Apel Craiova.

ªapte ani de puºcãrie pentru bãileºteanul
acre l-a înjunghiat pe concubinul nepoatei
Bãileºteanul de 40 de ani arestat preventiv
pe 23 mai a.c., pentru tentativã de omor, a fost
gãsit vinovat ºi condamnat de judecãtorii Tribunalului Dolj. Instanþa i-a aplicat o pedeapReamintim cã, poliþiºtii din Bãileºti au fost anunþaþi, pe 21 mai
a.c., seara, în jurul orei 23.00,
cã într-un pãrculeþ din municipiul Bãileºti s-a produs o altercaþie în urma cãreia un tânãr a
fost înjunghiat în spate. Oamenii
legii au ajuns la locul faptei, au
constatat cã victima este Lucian
Papaie, de 23 de ani, din localitate, care prezenta o plagã tãiatã
în spate ºi l-au dus la spital pentru îngrijiri medicale. Au fost
anunþaþi ºi procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
sub coordonarea cãrora a fost
demaratã ancheta. Din cercetãrile efectuate s-a stabilit cã victima, Lucian Papaie, în timp ce se

sã de 7 ani închisoare cu executare ºi l-a menþinut dupã gratii. Victimã i-a cãzut concubinul
nepoatei sale, pe care l-a înjunghiat dupã un
scandal petrecut într-un pãrculeþ din Bãileºti.

afla în pãrculeþ, a avut un conflict cu tatãl concubinei sale,
Mirel Sãrdar, de 41 de ani. La un
moment dat ºi-a fãcut apariþia la
locul scandalului ºi fratele lui
Mirel, ªtefan Sãrdar, de 40 de
ani, care a intervenit în conflict,
a scos un cuþit ºi l-a lovit pe Papaie în spate. Medicii legiºti au
constatat, în urma examinãrii victimei, cã rana suferitã i-a pus în
primejdie viaþa, astfel cã, în cursul zilei de vineri procurorii ºi poliþiºtii l-au reþinut pe autor pentru 24 de ore, fiind introdus în
arestul IPJ Dolj. Sâmbãtã, ªtefan Sãrdar a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de

zile. Instanþa a admis propunerea ºi a emis pe numele bãrbatului mandat de arestare pentru
comiterea infracþiunii de tentativã de omor. Mãsura a fost prelungitã de mai multe ori, iar între
timp inculpatul a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv. Joi, 17 decembrie a.c.,
Tribunalul Dolj a pronunþat sentinþa în dosar. Inculpatul a fost
condamnat la 7 ani închisoare cu
executare ºi achitarea cheltuielilor de spitalizare ale victimei, care
nu s-a constituit parte civilã:
„Condamnã pe inculpatul Sãrdar ªtefan la pedeapsa principalã de 7 ani închisoare. Deduce
din pedeapsa aplicatã inculpa-
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Uºurinþa de nesuportat a simplificãrii
MIRCEA CANÞÃR
De 25 de ani, de fiecare datã,
în luna decembrie rememorãm,
reconstituim sau doar depãnãm
amintiri, despre împrejurãrile care
au fãcut posibilã rãsturnarea regimului comunist din România. Un
acord deplin al istoricilor, în primul rând, asupra detaliilor asupra
acestui moment cardinal al istoriei
noastre recente, nu existã, lucru
firesc, dar la intervale de timp rãzbat în spaþiul public puncte de vedere ale unor actori ai momentului
de atunci, care meritã luate în seamã. Mãrturisirea gen. (r) Iulian
Vlad, fost ºef al Departamentului
Securitãþii Statului (DSS), la conferinþa cu temã “1989-Adevãr ºi
manipulare” organizatã de Universitatea Contantin Brâncuºi din
Târgu Jiu, la 29 octombrie a.c.,
conform cãreia “Cei care au beneficiat de putere, de la primul
ºi pânã la ultimul, s-au pus de
acord în prealabil”, chiar dacã
putea fi intuitã, are acum rostul ei,

Un
50 de

validatã fiind, în buna cântãrire a
lucrurilor. Au existat scenarii judicios elaborate, premergãtor, conform cãrora forþele securitãþii urmau sã intre în confruntare sângeroasã cu efectivele armatei, dejucate prin ordinul ferm, fapt de
necontestat, al gen (r) Iulian Vlad,
de a nu se trage împotriva manifestanþilor intraþi în Comitetul Central, unde se aflau câteva sute de
ofiþeri ai Direcþiei de Securitate,
înarmaþi pânã în dinþi ºi de a nu se
rãspunde la nici una din numeroasele diversiuni. Sfârºitul comunismului a fost diferit în þãrile est europene, membre ale tratatului de
la Varºovia. Încât zicala româneascã, “fiecare pasãre pre limba ei
piere” n-ar fi chiar de neluat în
seamã. Astfel, Teodor Jivkov, “þãranul ºiret ºi deschis”, pe care
Hans Dietrich Genscher, fost ministru de interne ex-RDG, apoi
ministrul de externe ºi vice-cancelar ex-RFG, dupã defectare, îl

preferã þãranului ºiret ºi ascuns,
care era Nicolae Ceauºescu, îi invitã pe puciºti în dembrie 1989 la
un pahar de vin, coniac sau whisky, dupã preferinþe în biroul sãu ºi
le spune uºurat la despãrþire “sã
rãmânem prieteni”. Îi urmeazã
pentru o vreme, Petãr Mladenov,
fost ºef al diplomaþiei de la Sofia,
într-o orchestrare a armatei. La
Sofia, Budapesta, Praga, cu Varºovia e altceva, revoluþiile sunt de
catifea, aproape consensuale. Nicolae Ceauºescu în schimb rãmâne pânã în ultima zi a vieþii convins cã “poporul îl iubeºte”, “cã
armata ºi securitatea nu acceptã
sã-l trãdeze”. Discuþiile lui tensionate cu Mihail Gorbaciov, referitoarea inclusiv la laxismul cu care
liderul de la Moscova acceptase
alegerile libere din Polonia în vara
lui 1989, apoi reproºurile vehemente la adresa ºefilor militari pentru lipsa de fermitate în combaterea huliganilor ºi agenturilor strãi-

ne la Timiºoara - aici nu era departe de adevãr -, organizarea unui
miting de susþinere în Capitalã,
unde va fi huiduit copios în final,
toate acestea demonstreazã cã nu
înþelegea o realitate indubitabilã:
august 1968 era departe. Dupã plata integralã a unei datorii apãsãtoare, liderul comunist de la Bucureºti
avusese ocazia - avertizat de ceea
ce se petrecea în Europa de est sã treacã de la austeritatea dementã la o îmbunãtãþire a condiþiilor de
viaþã, fiindcã avea resurse. Nu o
va face. ªi mare greºealã. Chiar
dacã sfârºitul era acelaºi. Refuzã
cu obstinaþie orice sugestie în
aceastã privinþã. Comuniºtii, atât
de mult ºi de aiuristic evocaþi,
mormãitori în batiste, se vor
“trosni” între ei ulterior, aºa cum
era de aºteptat. Nicolae Ceauºescu, izgonit din CC al PCR, în celebrul sãu elicopter, singur alãturi de
ilustra sa consoartã, în timp ce un
avion Boeing, nu Tupolev, îl aº-

tepta pe aeropeort în Bucureºti,
sã-i transporte în Libia ori China, potrivit unor presupuneri,
face posibilã o vãrsare inutilã de
sânge. Cele mai multe dintre victimile represiunii ceauºiste din
România, au fost de fapt victimile victoriei revoluþiei anti-ceauºiste. Doar în România, o þarã
oficial desprinsã de sub orice tutelã sovieticã, fãrã efective militare încã din 1958, se poate vorbi
despre un rãzboi civil extrem de
bizar. Interesant un lucru: comunismul, sub Nicolae Ceauºescu,
i-a asigurat acestuia pe rând, gloria, damnarea ºi prãbuºirea. Perceput ca o parte a istoriei recente, nu doar ca un corp strãin,
impus prin forþã, comunismul românesc are mari ºi distincte deosebiri faþã de comunismul estgerman, maghiar, bulgar sau polonez, care surclaseazã similitudinile. Despre ce a fost la Craiova, într-un numãr viitor.

profesor din Severin, inclusã în lista primilor
candidati pentru premiul ”Global Teacher” 2016

Suzy Manuela Prajea, profesor la Colegiul National “Traian” dinDrobeta Turnu-Severin, a fost inclusa în lista primilor 50 de candidati pentru premiul ”Global Teacher” 2016 , oferit de fundatia
Varkey, pe site-ul globalteacherprize.org. Aflat în al doilea an de
existenta si cunoscut în general ca “premiul Nobel pentru profesori”, premiul de 1 milion USD este cel mai mare de acest tip.
Premiul “Global Teacher” a fost
creat pentru a oferi recunoastere
profesorilor pentru prestatiile didactice exceptionale, precum si pentru
a scoate în evidenta rolul important
jucat de profesori în cadrul societatii. Dezvaluind povestile eroilor care
au transformat vietile tinerilor, premiul încearca sa rasplateasca si sa
aduca în atentia publicului munca a
milioane de profesori din toata lumea. Cei 50 de profesori din lista
scurta au fost selecta?i din peste
8.000 de nominalizari si înscrieri din
148 de tari din toata lumea. În lista
scurta sunt prezenti profesori din 29
de tari, iar prin prezentarea povestilor lor, fundatia Varkey spera ca
publicul sa se alature dezbaterilor
înfocate pe tema importantei profesorilor. Câstigatorul va fi anuntat în cadrul Forumului Global
pentru Educatie si Aptitudini din
Dubai, din luna martie 2016.
Suzy Manuela Prajea a fost un
copil minune în domeniul matematicii; în clasa a 8-a, ea a câstigat
Olimpiada Jude?eana de Matematica cu punctajul maxim. Si-a continuat cariera în domeniu si a continuat sa pregateasca zeci de elevi
pentru a excela în matematica si
a-i calca pe urme, câstigând concursuri de profil. Pe parcursul ultimilor 25 de ani, ea a adus comunitatii sale 64 de premii internationale, 133 de premii nationale si
peste 430 de premii judetene. În
afara faptului ca a oferit pregatire
suplimentara celor mai buni dintre elevii sai în domeniul matematicii, ea este un profesor de suc-

ces prin faptul ca î?i face elevii sa
înteleaga impactul si relevanta
matematicii în lumea reala. Se concentreaza pe rezolvarea creativa a
problemelor si pe aplicatiile practice ale acestora, mai degraba decât pe tehnicile traditionale de învatare si repetare a unor concepte
teoretice. Suzy si-a facut cunoscuta abordarea profesorala contribuind la peste 40 de manuale si fiind membra a Consiliului National
pentru Învatamânt.Acum, ca director al liceului pe care l-a absolvit,
Suzy s-a implicat si în promovarea
activitatilor extra-curiculare STEM,
ceea ce i-a atras si mai multe aprecieri din partea elevilor sai. Datorita initiativelor sale, liceul a primit
doua premii pentru proiecte inovatoare în educatia stiintifica. În ciuda faptului ca traiesc într-o zona
saraca a României, elevii sai primesc note mari la examenele de
absolvire, iar o parte dintre ei au
mers la universitati de prestigiu cum
ar fi Harvard si Princeton.
Lista scurta a celor 50 de profesori a fost stabilita de Comitetul
de Acordare a Premiului, urmând
ca lista finala cuprinzând primii 10
candidati sa fie anuntata în luna
februarie 2016. Câstigatorul va fi
apoi ales de Academia Premiului
“Global Teacher” dintre cei 10 finalisti. Toti cei 10 finalisti vor fi
invitati în Dubai pentru ceremonia de înmânare a premiului la
Forumul Global pentru Educatie si
Aptitudini (GESF) în luna martie
a anului viitor, ocazie cu care câstigatorul va fi anuntat în direct.



Sunnyvã
Varkey,
Varkey:
Poftiþi,
rugãm,fondatorul
sã luaþi fundatiei
pulsul strãzii!
”Am fost coplesiti de sprijinul urias pe care premiul “Global Teacher” l-a primit în primul an dupa înfiinta-

re. Intentionam sa folosim în continuare acest sprijin pentru a ajuta profesia de dascal sa redevina una dintre
cele mai respectate din societate. Miile de candidaturi si nominalizari pe care le-am primit din toate colturile
lumii atesta realizarile profesorilor si impactul enorm pe care acestia îl au asupra vietilor noastre”.



Ban Ki-moon, Secretarul General al Natiunilor Unite:

”Îmi consider profesorii ca fiind printre cele mai importante persoane din viata mea. Profesorilor le este
încredintata dezvoltarea potentialului tinerilor si transformarea acestora în membri productivi si responsabili ai
societatii. Este greu sa le subestimezi valoarea. Salut înfiintarea premiului “Global Teacher”, ca mijloc de
recunoastere a valorii profesorilor. Acest premiu vine în completarea initiativei mele, “Global Education First”,
lansata în 2012, care are scopul de a sprijini miscarea globala de educare a tuturor copiilor, de a îmbunatati
calitatea actului didactic si de a facilita ideea de cetatenie globala.”


Bill Gates, co-presedinte al fundatiei
“Bill and Melinda Gates”:
”Suntem foarte entuziasmati de planul de a lansa premiul “Global Teacher”. De asemenea, doresc sa omagiez calitatile de conducator si coordonator ale lui Sunny Varkey, fondator al “GEMS Education”, care a avut
ideea oferirii acestui premiu si care este un partener deosebit pentru fundatia noastra.”
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dezvoltare ruralã
Pentru cã interes local nu existã,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Vom continua sã mâncãm tot mere de import
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, s-a declarat nemulþumit de faptul cã,
în acest an, au fost depuse doar 55 de proiecte prin PNDR pentru investiþii în exploataþii pomicole (submãsura 4.1a), acesta precizând cã se impune o analizã serioasã a ceea ce s-a întamplat. Declaraþia a fost

fãcutã la prezentarea datelor de sintezã aferentã încheierii PNDR 2007-2013. Pânã
la noi schimbãri, rafturile supermarketurilor ne aºteaptã cu mere din Polonia. Nu
de alta, dar banii noºtri, atât cât mai avem,
prind bine dacã pãrãsesc România. Nu e
obligatoriu sã ne meargã ºi nouã bine!
lor pomicole este o mãsurã de revigorare a patrimoniului pomicol
extreme de necesarã”, se aratã în
Raportul de activitate nr. 142/
08.01.20154 al Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj. Ce-i drept, în
anul 2014 s-au emis 4 autorizaþii
de defriºare pentru suprafaþa de
17,51 ha, suprafaþa fiind mult mai
micã comparativ cu suprafaþa defriºatã în anul 2013, de 138,78 ha.

Speranþa moare
ultima

“Din pãcate, am ajuns importatori neþi la o serie de fructe. În
legãturã cu sesiunea dîn acest an,
vã pot spune cã, pe submãsura
4.1a au fost depuse 55 de proiecte în valoare de 24,37 milioane de
euro. Eu mã declar nemulþumit.
Vrem sã facem o analizã sã vedem care sunt cauzele. Situaþia nu
este deloc bunã, mai ales dacã
facem o comparaþie cu ceea ce
s-a întamplat în sectorul viticol,
unde am avut o foarte bunã accesare a fondurilor europene”, a
declarat Achim Irimescu, ministrul Agriculturii. În cadrul sesiunii din 2015 a Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR),
submãsura 4.1a “Investiþii în exploataþii pomicole” a avut o alocare de 70,59 milioane de euro,
potrivit datelor MADR.

ha, pepiniere pomi sunt pe 10 ha
ºi livezile în declin ocupã 2.006
ha. Între 2011 ºi 2014 au fost
emise 19 autorizaþii de defriºare
a pomilor fructiferi pe raza Doljului.
“Proprietarii au renunþat la plantaþiile îmbãtrânite, devenite nerentabile ºi coroborat cu suprafaþa de
2.006 ha de livezi în decline rezultã faptul cã, reconversia plantaþii-

Lucruri pozitive, totuºi, se pot
remarca. Astfel, peste 21.000 de
locuri de muncã au fost create ºi
menþinute prin cele 610 proiecte
finalizate pânã în prezent în cadrul investiþiilor în industria de
procesare. O importanþã majorã
a fost acordatã în anul 2015 proiectelor de infrastructurã agricolã, în acest sens, în luna octombrie 2015 s-au selectat suplimentar 143 proiecte cu o valoare publicã de 127,63 mil. euro având
ca obiectiv drumuri agricole. Alte
13.000 de locuri de muncã au fost
create ºi menþinute prin cele 2.177

În Dolj, niciun
proiect depus
pentru livezi

Potrivit ultimului Raport de activitate al Direcþiei pentru Agriculturã Dolj, patrimoniul pomicol al
judeþului este de 7.908 ha. Astfel,
livezi pe rod avem pe 2.346 ha,
livezi tinere neintrate pe rod pe 38

proiecte finalizate pânã în prezent
în cadrul mãsurilor de investiþii în
turism rural (M 313) ºi activitãþi
non agricole (M 312). Peste 3
milioane de locuitori din zona ruralã vor beneficia de infrastructurã ºi condiþii de viaþã îmbunãtãþite urmare finalizãrii proiectelor
finanþate prin mãsura de renovare ºi dezvoltare a satelor. O importanþã majorã a fost acordatã în
anul 2015 proiectelor de infrastructurã de bazã, în acest sens,
în luna octombrie 2015 s-au selectat suplimentar 50 proiecte cu
o valoare publicã de 116,93 mil.
euro având ca obiectiv principal
infrastructura fizicã de bazã.

Un grafic încurajator

În ceea ce priveºte celelalte
mãsuri de finanþare disponibile
prin PNDR, situaþia la final de an
este urmãtoarea: Submãsura 4.1
„Investiþii în exploataþii agricole” – 668 proiecte depuse în valoare de 266,27 mil. euro; Submãsura 4.2 „Sprijin pentru investiþii în procesarea/marketingul
produselor agricole” – 50 proiecte depuse în valoare de 44,08 mil.
euro; Submãsura 4.2a „Sprijin
pentru investiþii în procesarea/
marketingul produselor din sectorul pomicol” – 4 proiecte depuse în valoare de 1,15 mil.euro; Submãsura 4.3 „Investiþii
pentru dezvoltarea, modernizarea
ºi adaptarea infrastructurii agricole ºi silvice – componenta irigaþii” – 9 proiecte depuse în valoare de 9,98 mil. euro; Submãsura 4.3 „Investiþii pentru dezvoltarea, modernizarea ºi adap-

Submãsurii 4.1a îi este alocatã,
în intervalul 2014-2020, suma de
282.344.256 de euro. Pentru 2015,
valoarea este de 70.586.064 de
euro, reprezentând contribuþia
Guvernului României ºi pe cea a
Uniunii Europene, din care suma
de 5.000.000 de euro este alocatã
pentru obþinerea de material de înmulþire ºi plantare fructifer.
tarea infrastructurii agricole ºi
silvice – componenta infrastructura de acces agricola” – 35 proiecte depuse în valoare de 33,69
mil. euro; Submãsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 2.874 proiecte depuse
în valoare de 120,86 mil. euro;
Submãsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinþarea de activitãþi neagricole în
zone rurale” – 1.000 proiecte depuse în valoare de 60,06 mil. euro;
Submãsura 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici” – 928
proiecte depuse în valoare de
13,92 mil. euro; Submãsura 6.4
„Investiþii în crearea ºi dezvoltarea de activitãþi neagricole” – 502
proiecte depuse în valoare de
76,16 mil. euro; Submãsura 7.2
„Investiþii în crearea ºi modernizarea infrastructurii de baza la
scara mica” – 507 proiecte depuse în valoare de 502,76 mil. euro;
Submãsura 7.6 „Investiþii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” – 40 proiecte depuse în valoare de 12,64 mil. euro; Submãsura 19.1 „Sprijin pregãtitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare localã” – 180 proiecte depuse în valoare de 2,43 mil. euro.

Începând de azi se vireazã subvenþia la motorinã
Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã,
aferentã cererilor de platã pentru motorina consumatã în trimestrul III al anului 2015,
urmeazã sã fie realizatã de APIA Dolj în urmãtoarele 4 zile.
Cererile au fost preluate, iar datele
centralizatoare au ajuns deja la Bucureºti.
Termenul legal pânã când se poate face
aceastã platã este 31 decembrie, deoarece sunt sume bugetate pentru anul
acesta. Având în vedere cã, în aceste zile
se face centralizarea la APIA, cu siguranþã subvenþiile la motorinã, pentru trimestrul 3, vor fi virate fermierilor în
urmatoarea sãptãmânã 21 – 24 decembrie, au afirmat, pentru oficiali din ca-

drul APIA Dolj. Recent, Guvernul a aprobat o Hotãrâre prin care se majoreazã
suma alocatã pentru plata ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agricultura în anul 2015.
Astfel, suma creºte de la valoarea de
270.697,250 mii lei, la valoarea de
377.472,250 mii lei.
Suplimentarea a fost fundamentatã
luând în considerare necesitatea asigurãrii resurselor financiare pentru plata aju-

torului de stat pentru motorina utilizatã,
pentru trimestrul III al anului 2015,
având în vedere cã, din suma alocatã iniþial a fost utilizatã pânã în prezent suma
de 248.328,244 mii lei pentru plata ajutorului de stat fferent trimestrelor I ºi II
ale anului 2015. Potrivit APIA, 14.067
beneficiari au solicitat plata ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizatã în agriculturã, aferenta cererilor
de plata pentru motorina consumatã în

trimestrele I ºi II ale anului 2015.
Conform Ordinului MADR nr. 2.236/
2015, contravaloarea accizei este de
1,7975 de lei pentru motorina achiziþionatã ºi consumatã în anul 2015.
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CE a aprobat fazarea proiectului
“Reabilitarea DN6 Alexandria – Craiova”
Comisia Europeanã (CE) a aprobat sãptãmâna trecutã fazarea proiectului “Reabilitarea DN6 Alexandria – Craiova”, ceea va permite finalizarea lucrãrilor prin asigurarea cofinanþãrii primei etape din fondurile disponibile pentru 2007-2013, în timp ce
faza a II-a va fi cofinanþatã în perioada 2014-2020.
Proiectul prevede reabilitarea, în total, a 127 de kilometri de drum naþional. 75% din lucrãri urmeazã sã fie
realizate în prima fazã, cofinanþarea europeanã, prin
Fondul European de Dezvoltare Regionalã, fiind de 47,4
milioane de euro. Valoarea totalã a proiectului este de
156,9 milioane de euro. „La finalizarea lucrãrilor de
reabilitare a drumului naþional care leagã oraºele Craiova ºi Alexandria, cei peste 1,6 milioane de locuitori din
judeþele Dolj, Olt ºi Teleorman vor avea condiþii mai
bune ºi mai sigure de transport. Durata transportului
între cele douã oraºe se va reduce cu o treime, astfel

cã locuitorii din Craiova ºi Alexandria, ca ºi alþi transportatori, vor putea sã parcurgã aceastã distanþã în circa
100 de minute. Conform proiectului, lucrãrile de reabilitare a acestui drum naþional urmeazã sã fie finalizate
pânã la 30 octombrie 2017'’ , a declarat comisarul
european pentru Politica Regionalã, Corina Creþu, la
semnarea deciziei privind aprobarea fazãrii acestui proiect major de infrastructurã din România. Cererea de
fazare a proiectului major de infrastructurã ‘’Reabilitarea DN6 Alexandria – Craiova” a fost trimisã de autoritãþile române la 30 septembrie 2015.

Gheorghe
Lãpãdat

„Pentru acordarea garanþiei se plãteºte
un singur comision de garantare”

Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici ºi Mijlocii continuã facilitarea accesului la
finanþare pentru antreprenorii din domeniul agricol prin
dezvoltarea parteneriatului cu bãncile finanþatoare ºi Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii pentru Agriculturã.
FNGCIMM a semnat cu Piraeus
Bank ºi APIA, Convenþia privind finanþarea capitalului de lucru pentru
desfãºurarea activitãþilor curente de
cãtre beneficiarii mãsurii 215 - plãþi
privind bunãstarea animalelor, pãsãri
(sesiunea II, anul II de angajament
ºi sesiunea I anul IV de angajament),
precum ºi pentru beneficiarii ajutoarelor naþionale tranzitorii în sectorul
zootehnic la speciile bovine ºi ovine/caprine 2015.

„În baza ultimelor documente
semnate, beneficiarii mãsurii 215
- plãþi privind bunãstarea animalelor, pãsãri (sesiunea II, anul II de
angajament ºi sesiunea I anul IV
de angajament) pot accesa credite
de la OTP Bank, garantate de
FNGCIMM”, a precizat Gheorghe
Lãpãdat, directorul general al Fondului Local de Garantare Craiova
– Filialã FNGCIMM IFN SA.
FNGCIMM a semnat Acte Adi-

þionale la Convenþia privind finanþarea capitalului de lucru pentru desfãºurarea activitãþilor curente cu
Banca Transilvania, BCR, CEC
Bank, OTP Bank, Unicredit Bank,
EXIM BANK, Credit Agricol Bank,
Piraeus Bank ºi Banca Comercialã
Feroviarã, pentru a putea oferi credite garantate beneficiarilor schemelor de plãþi directe în sectorul
vegetal Campania 2015. „Clienþii
bãncilor partenere, în baza adeve-

rinþelor eliberate de APIA, pot accesa credite garantate în procent de
maxim 80% de cãtre FNGCIMM”,
a mai spus directorul Fondului Local de Garantare Craiova.

„Pentru obþinerea garanþiei,
beneficiarii vor depune la
banca finanþatoare
documentaþia de credit”
Beneficiarii, IMM-uri defini-

Forþã de reacþie rapidã
la frontiere externe
Comisia Europeanã a propus înfiinþarea unei
noi agenþii responsabile cu paza de coastã ºi supravegherea frontierelor externe ale Uniunii.
Noua agenþie se va baza pe resursele Frontex ºi
Conform propunerii, dacã o
anumitã situaþie la frontierele externe pune în pericol funcþionarea
spaþiului Schengen iar statul membru în cauzã nu poate sau refuzã
sã acþioneze, noua agenþie va putea fi autorizatã de Comisia Europeanã sã intervinã în teren prin
mobilizarea echipelor de experþi.
Comisia Europeanã a propus, de
asemenea, introducerea controalelor sistematice obligatorii asupra
cetãþenilor UE la punctele de trecere a frontierelor externe. Controalele presupun verificarea informaþiilor disponibile prin inter-

te conform legii, trebuie sã se
încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanþatorului, sã deþinã adeverinþele emise de APIA,
sã nu se afle în dificultate financiarã în sensul prevederilor
Comunicãrii Comisiei Europene
privind orientãrile comunitare
privind ajutorul de stat pentru
salvarea ºi restructurarea întreprinderilor în dificultate ºi sã nu
beneficieze de garanþii de la alte
Fonduri de garantare pentru finanþarea accesatã. „Pentru obþinerea garanþiei, beneficiarii
vor depune la banca finanþatoare
documentaþia de credit iar garanþia va fi acordatã, la solicitarea bãncii, dupã analiza acestei documentaþii. Pentru acordarea garanþiei se plãteºte un
singur comision de garantare,
stabilit pe baza ratingului atribuit de instituþia finanþatoare în
funcþie de suma efectiv garantatã, în conformitate cu pct.
3.3. din Comunicarea Comisiei
Europene ºi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR”, a
conchis Gheorghe Lãpãdat.

Frans
Timmermans.

pe cele ale statelor membre, va fi în mãsurã sã
îºi achiziþioneze propriul echipament ºi va putea
mobiliza la frontierele externe, în cel mult trei
zile, o forþã de reacþie rapidã.

mediul bazelor de date (Sistemul
de Informaþii Schengen, baza de
date a Interpol cu privire la documentele de cãlãtorie furate sau
pierdute, precum ºi alte baze de
date naþionale), fãrã ca acestea sã
întârzie trecerea frontierelor. În
prezent, consultarea bazelor de date
este obligatorie doar în cazul cetãþenilor statelor terþe, ºi aleatorie în
cazul cetãþenilor Uniunii.
„Criza refugiaþilor a scos în evidenþã punctele slabe ale mecanismelor menite sã asigure menþinerea standardelor UE”
Propunerile Comisiei sunt ne-

cesare pentru o mai bunã gestionare a fluxurilor migratorii ºi pentru creºterea securitãþii frontierelor externe, conform solicitãrii
formulate de miniºtrii de interne
ai statelor membre reuniþi la Consiliul din 20 noiembrie 2015. Parlamentul European ºi Consiliul Uniunii Europene vor decide asupra
propunerilor Comisiei prin procedura legislativã ordinarã. “Pentru
a garanta libera circulaþie într-un
spaþiu fãrã controale la frontierele interne, gestionarea frontierelor
externe trebuie sã fie o responsabilitate partajatã. Criza refugiaþi-

lor a scos în evidenþã punctele slabe ale mecanismelor menite sã asigure menþinerea standardelor Uniunii Europene. Din acest motiv
este nevoie acum de crearea unui
adevãrat sistem integrat de gestionare a frontierelor. Propunerea
de astãzi aduce laolaltã o agenþie
mai puternicã, cu propriile resurse, ºi autoritãþile statelor membre,
care vor continua sã fie respon-

sabile cu gestionarea de zi cu zi a
frontierelor. Mecanismul propus
astãzi va permite identificarea în
timp real a punctelor slabe ºi remedierea lor, îmbunãtãþind astfel
capacitatea noastrã de a face faþã
acelor situaþii care pun sub presiune o anumitã secþiune a frontierei externe.”, a declarat prim-vicepreºedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
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Amara necuviinþã a dezbinãrii…

Dimineaþã însoritã de sfârºit de decembrie cu adieri autumnale care dau un plus
de atemporalitate sunetelor divinelor colinde rãzbind de peste tot într-un nou Ajun
de Crãciun în care ispita întoarcerii în împãrãþia risipitã a copilãriei suferã în absenþa
semnelor plenare ale iernii. Închiriat de nãpasta unui incident cu urmãri maladive,
„garat” la pat, îmi apãr ieºirea în lume cu
lecturi, de fapt, re-lecturi ale unor clasici,
ca ºi a presei, apelând la noile instrumente
cãrora – nu mai încape nicio îndoialã – le
suntem de-acum victime sigure.
Între lecturi, de pe postare pe FB, mã
incitã un interviu cu Tudor Gheorghe acordat unui cotidian naþional. Titlul („România e tristã, debusolatã, disperatã…cenuºie”) în sine e ispititor. ªi deopotrivã de
intrigant. Cãci cenuºiul, resuscitat sufleteºte din atmosfera mohorâtã a unei ierni
atipice, sporeºte o tristeþe lãuntricã pe care
gustul divertismentului gratuit ºi, pe alocuri, tembel, ce ne inundã de pe strãzi ºi
din pieþe, ca ºi din studiourile televiziunilor n-o poate obloji.
Despre Tudor Gheorghe ºi despre unicitatea personalitãþii sale în cultura noastrã, de ieri, de azi ºi, cu siguranþã, ºi de
mâine, am scris de-a lungul vremii. Uneori,
chiar cu o exaltare pe care, departe de a o

regreta, i-aº adãuga alte noi potenþãri. Miam imaginat, ascultându-l prin ani, cã ºi
dacã n-ar fi existat un institut de specialitate purtând numele lui Constantin Brãiloiu, o parte, semnificativã, esenþializatã, din
patrimoniul muzical ºi poetic al românilor
ar fi salvat prin diligenþa de trudnicã râvnã
pe care Tudor Gheorghe o cultivã ºi o întreþine de mai bine de jumãtate de secol.
Însã nu despre arta menestrelului podãrean vreau sã discut aici, ci despre o
„întâmpinare”, a sa ºi a lui, pe care negrijulia reþea de comunicare mi-a servit-o prin
douã regretabile postãri: autorii lor nu conteazã, mai ales cã, prin proasta lor „exemplaritate”, nu doar cã se înºiruie unei nevolnice culturi a denigrãrii (valorilor, tradiþiilor, ideilor „altora” etc.) cãrora tocmai
aceste instrumente ale new media le conferã calitatea de gândire forte.
Intervievatul rãspunde cu ºtiuta-i dezinvolturã la câteva întrebãri menite a contura o stare de suflet de final de an: una,
fireºte, personalã, dar într-o intimã ºi, deci,
subiectivã interfaþã cu cea a naþiei. Tristã,
cenuºie ºi disperatã. ªi cum altfel? Nu-l
poþi suspecta pe intervievat de rea-credinþã.
Ori de cine ºtie ce jocuri vedetiste. Francheþea-i cunoscutã e altã faþã a acelui oltenesc verde-n faþã: nu-i vorba despre

vreo miruire de circumstanþã. Ca ºi credinþa, ceea ce rãmâne este esenþa ultimã
dupã ce-a trecut printr-un filtru radical al
propriei conºtiinþe. De remarcat însã cã
nimic, nici mãcar o vorbã, din rãspunsurile lui Tudor Gheorghe nu trimit, nu evocã ºi nu sugereazã vreo legãturã cu…
politica. Faptul cã el exaltã, într-o memorie altminteri larg împãrtãºitã, douã epoci
ale României la un etalon al unui mare destin
istoric, din pãcate uzurpate (paºoptismul
ºi interbelicul) nu comportã cine ºtie ce
disensiune.
ªi totuºi, cele douã postãri tocmai cã
îºi aduc aminte prin nu ºtie ce reciclare
în propriile lor tonomate de insalubritãþi
de o opinie „politicã” a artistului de peste
an ºi deja, tam-nisam, se dedau, cu o grabã mediocrã, execuþiei definitive. Cãci
dacã unul, suspectând, cu o bezmeticealã impardonabilã, cã ar fi vorba, în aserþiunile lui Tudor Gheorghe, nici mai mult,
nici mai puþin, de „manipulãri” (decretând
caþavencian „Ruºine artiºtilor noºtri care
aleg sã se prostitueze politic” ?!), celãlalt, regretând, la rându-i, un „pãcat cã
artiºti mari debiteazã prostii la fel de
mari” , îi arogã intervievatului intenþia de
a „reuºi sã strecoare multã otravã printre
lucruri minunate”.

Mi se va reproºa cã iau în serios niºte
postãri-prostioare de pe o reþea de comunicare în care bunul ºi prostul gust nu doar
cã fac casã bunã. E un adevãr verificat cu
uºurinþã, minut de minut în forja acestei
reþele ca ºi a altor surori ale ei, însã tocmai de aceea, mãcar din când în când, se
cuvine intervenit.
În cazul de faþã, e vorba însã de ceva
încã ºi mai mult, anume de incapacitatea
noastrã de a ne sustrage, mãcar cultural,
comportamentului pe alocuri schizofrenic
de a nu încerca sã ne confruntãm cu pacienþã ºi cu raþionalitate credinþele politice. Aruncaþi, pe neaºteptate, în libertate,
ne dovedim ºi la mai bine de un sfert de
veac nu doar inapþi pentru o coabitare întru idei diferite, ci ºi victime ale unei uri
viscerale nepotolite. Iar pentru cine mai
crede cã astfel de lucruri ar avea de-a face
cu normalitatea, invit la un exerciþiu de
verificare. În Franþa, câteva sute de mari
artiºti ºi-au anunþat sprijinul pentru Marie
Le Pen. Nimeni, în spaþiul public din Franþa, nu ºi-a îngãduit sã le atace conduita.
Ori sã-i asezoneze, aºa cum se întâmplã la
noi, cu atribute de… javre. De unde se
vede încã o datã cã tristeþea lui Tudor Arghezi îºi avea îndreptãþite temeiuri. O probeazã, fãrã s-o vrea, chiar delatorii sãi.

S-a conceput planul de mãsuri pentru sprijinirea
copiilor cu probleme
Dupã tragediile din ultimele sãptãmâni, când doi copii instituþionalizaþi sau sinucis, a fost conceput un plan de
mãsuri pentru sprijinirea copiilor ºi
elevilor instituþionalizaþi integraþi, cu
Cerinþe Educaþionale Speciale (CES) ,
care fac deja parte din comunitate. PlaDespre acest plan de mãsuri sa discutat, prima datã, la ultima
întâlnire cu directorii unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, când
inspectorul general al ISJ Dolj,
prof. Elena Lavinia Craioveanu, l-a amintit, ulterior el fiind pus
ºi în aplicare. Astfel, toþi managerii de instituþii de învãþãmânt preuniversitar au obligaþia de a prezenta ºi prelucra conþinutul acestuia
ºi de a face cunoscut planul de

nul a fost conceput de cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, împreunã cu
Prefectura Dolj, Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj
(CJRAE) ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
(DGASPC).

mãsuri pentru prevenirea unor astfel de evenimente tragice.

La ISJ Dolj
este „Centrul
de comandã”

Planul este conceput pe mai
multe paliere. Primul este cel care
depinde, în exclusivitate, de ISJ
Dolj. Astfel, este obligatorie activitatea de organizare ºi monitorizare, prin constituirea unei echipe

operative de intervenþie , care sã
gestionezesituaþiile problematice
identificate la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt, respinsabil fiind inspectorul ºcolar general, uar ca
pãrþi omplicate fiind ISJ ºi CJRAE.
De asemenea, în aceeaºi secþiune,
inspectorul pentru învãþãmântul
special ºi dorectorul GJRAE sunt
responsabili pentru elaborarea unei
Proceduri Operaþionale „privind
monitorizarea copiilor/elevilor cu
CES integraþi, a celor instituþionalizaþi integraþi, precum ºi a celor cu
pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate”, cu termen de finalizare la jumãtatea lunii în curs. Pe aceleeaºi
coordonate, se va merge ºi pe actualizarea permanentã a bazei de
date cu copii aflaþi în situaþiile prezentate, pe conceperea unui calendar cu activitãþi extracurriculare, pe
elaborarea unui calendar unitar privind derularea unor activitãþi suplimentare ºi pe colaborarea totalã cu
DGASPC ºi entitãþile administrative din localitãþile din judeþ.

Obligaþii pentru
managerii
instituþiilor
de învãþãmânt

La rândul lor, unitãþile de învãþãmânt trebuie sã se conformeze
planului conceput. Directorii sunt
obligaþi ca, pânã la finele lunii ia-

nuarie 2016, sã prelucreze cu angajaþii mãsurile cuprinse în program. Cu caracter permanent sun
mai multe acþiuni, de care se fac
direct rãspunzãtori profesorii-diriginþi ºi consilierii ºcolari: a ctualizarea permanentã a bazei de date
cu aceºti minori; monitorizarea
lunarã, pe baza unor „fiºe - tip”;
desfãºurarea unor activitãþi tematice de consiliere în grup, în vederea prevenirii instalãrii unor tulburãri psiho-comportamentale, a
identificãrii de timpuriu a unor
cazuri care necesitã intervenþia
primarã sau, în mod special, intervenþia de specialitate; etc.

CJRAE Dolj,
parte integrantã
din program

Cel de-al treilea sector din planul de mãsuri se referã la obliga-

þiile care vin din partea CJRAE
Dolj. Trebuie precizatã, în mod
explicit, în fiºa postului profesorului consilier ºcolar din cadrul
Cabinetului ªcolar de Asistenþã
Psihopedagogicã (Reþeaua
CSAPP din cadrul CJRAE), obligativitatea monitorizãrii permanente a copiilor ºi a elevilor CES
integraþi, acelor instituþionalizaþi
integraþi ºi a celor cu pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate. De
asemenea, aceºti tineri vor fi cuprinºi în programele ºi proiectele educaþionale ale CJRAE, iar la
sediul instituþie amintite vor avea
loc activitãþi de dezvoltare personalã cu copiii , ca activitate –
suport pentru depãºirea, de cãtre aceºtia, a perioadei de crizã,
urmare a evenimentelor tragice
petrecute în ultimul timp.
CRISTI PÃTRU
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externe

Ministrul
Ministrul dede Externe
Externe alal Germaniei:
Germaniei: Þãrile
Þãrile est-europene
est-europene
care
care nunu acceptã
acceptã refugiaþi
refugiaþi riscã
riscã sancþiuni
sancþiuni grave
grave
Þãrile central ºi est-europene care
nu vor accepta refugiaþi conform
cotelor se expun sancþiunilor, riscând sã apãrã probleme privind
frontierele deschise ale Uniunii Europene, avertizeazã ministrul de Externe al Germaniei, Frank-Walter
Steinmeier. “Uniunea Europeanã este
o comunitate de drept. Cuvântul dat
conteazã. Dacã nu se poate altfel,
lucrurile vor fi reglate pe cãile juridice prevãzute”, a declarat Steinmeier într-un interviu acordat revistei
Der Spiegel. “Solidaritatea europeanã nu este un drum cu sens unic.
Þãrile care se opun primirii de refugiaþi trebuie sã ºtie ce este în joc
pentru ele: frontierele deschise ale Uniunii Europene”, a atras atenþia ºeful diplomaþiei germane. “Unii dintre vecinii noºtri aratã mult prea
uºor cu degetul spre Germania ºi ne criticã
pentru venirea a un milion de refugiaþi din Siria ºi Irak; însã este vorba doar de cultura de
ospitalitate germanã”, a subliniat Steinmeier.
Zilele trecute, cancelarul Austriei, Werner Faymann, a pledat pentru solidaritatea þãrilor central ºi est-europene membre UE în primirea
refugiaþilor, avertizând cu reducerea fondurilor statele care nu acceptã extracomunitari con-

form sistemului de distribuire. Întrebat, în
cursul unui interviu acordat publicaþiei Die
Welt, ce se poate face pentru ca þãrile central
ºi est-europene sã accepte mai mulþi refugiaþi
extracomunitari, Werner Faymann a afirmat:
“Solidaritatea nu este un drum cu un singur
sens. Cine primeºte fonduri din bugetul Uniunii Europene nu poate pur ºi simplu sã refuze
distribuirea proporþionalã a refugiaþilor. Cine
refuzã riscã sã punã sub semnul întrebãrii întreaga schemã bugetarã europeanã, (...) fiind
dificil de crezut cã va putea beneficia în con-

tinuare de aceste fonduri”. Nu
este prima datã când Werner Faymann evocã aceastã idee. În septembrie, cancelarul Austriei critica vehement þãrile est-europene
care se opun cotelor privind distribuirea imigranþilor propuse de
Comisia Europeanã, cerând penalizarea acestora prin reducerea
accesului la fonduri structurale
europene. “Oponenþii sistemului
cotelor privind imigranþii nu ar trebui sã fie prea siguri de aceastã
poziþie”. Oricine se sustrage responsabilitãþilor trebuie sã fie penalizat financiar, “spre exemplu
prin reducerea accesului la fonduri
structurale de care beneficiazã în principal statele est-europene membre UE”, avertiza Faymann. Consiliul Uniunii Europene a stabilit, în
septembrie, sã distribuie pe bazã de cote
160.000 de refugiaþi extracomunitari ajunºi în
spaþiul UE. România, Cehia, Slovacia ºi Ungaria au votat, în Consiliul UE pentru Justiþie
ºi Afaceri Interne, împotriva sistemului de relocare a imigranþilor conform unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobatã. Dupã atentatele comise la Paris în noiembrie, Polonia a
semnalat cã nu va mai primi refugiaþi.

Vladimir Putin: Rusia ar putea utiliza
capacitãþi militare suplimentare în Siria
Armata rusã nu a utilizat toate
mijloacele militare în Siria ºi ar
putea recurge la “capabilitãþi suplimentare” în caz de necesitate,
avertizeazã preºedintele Rusiei,
Vladimir Putin, citat de agenþiile de
presã ruse. “Vedem cât de eficient
piloþii ºi agenþii noºtri de informaþii îºi coordoneazã eforturile cu
Forþele terestre, cu Forþele navale, folosind cele mai moderne tipuri de armament”, a declarat Vladimir Putin, referindu-se la operaþiunile ruse în Siria, într-un discurs
rostit cu ocazia Zilei serviciilor de
securitate. “Vreau sã subliniez cã
acestea nu sunt nici pe departe capacitãþile noastre. Avem capabilitãþi
suplimentare. ªi le vom folosi dacã
va fi nevoie”, a subliniat liderul rus.

Rusia a lansat, începând din septembrie, raiduri aeriene în Siria,
pentru a ajuta Administraþia Bashar
al-Assad. Ulterior, armata rusã a
trimis un numãr limitat de militari
în Siria ºi a instalat sisteme antiaeriene S-400. Moscova susþine cã
atacã exclusiv poziþii ale reþelei teroriste Stat Islamic, dar NATO a
denunþat bombardamente ruse asupra unor poziþii insurgente. Recent,
Vladimir Putin exprima speranþa cã
“nu vor fi necesare” arme nucleare
pentru a pune capãt ameninþãrii reprezentate de reþeaua teroristã Stat
Islamic. Siria se confruntã, începând din martie 2011, cu revolte
reprimate violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de securitate
subordonate regimului Bashar al-

Assad, forþele opoziþiei ºi grupuri
teroriste, inclusiv reþeaua sunnitã
Stat Islamic (Stat Islamic în Irak

ºi Siria / Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul conflictului este de
cel puþin 250.000 de morþi.

Samir Kuntar ºi alþi 8 membri ai miºcãrii Hezbollah
au murit într-un raid aerian israelian efectuat în Siria
Samir Kuntar, un lider al miºcãrii ºiite Hezbollah ºi fost membru al Frontului pentru Eliberarea Palestinei, precum ºi alte opt persoane

au murit într-un raid aerian atribuit Israelului
efectuat în cursul nopþii de sâmbãtã spre duminicã, la periferia oraºului sirian Damasc.
Potrivit postului Al-Manar, aparþinând miºcãrii ºiite libaneze Hezbollah, douã avioane de vânãtoare israeliene au pãtruns în cursul nopþii de
sâmbãtã spre duminicã în spaþiul
aerian sirian ºi au lansat patru rachete spre o clãdire de ºase etaje din
zona Jaramana, o suburbie situatã
la sud-est de Damasc. Clãdirea s-a
prãbuºit în urma atacului, provocând
moartea a nouã persoane care se
aflau în interior. Miºcarea ºiitã libanezã Hezbollah a anunþat, ieri dimineaþã, cã printre victime se numãrã
Samir Kuntar, un druz în vârstã de

52 de ani, fost militant al Frontului pentru
Eliberarea Palestinei implicat, în anul 1979,
într-un atac terorist soldat cu ºapte morþi în
Israel. Islamistul era acum unul dintre liderii
organizaþiei ºiite Hezbollah. Kuntar a fost deþinut în Israel aproape 30 de ani, fiind eliberat în anul 2008, într-un schimb de prizonieri cu miºcarea Hezbollah, în schimbul cadavrelor a doi militari israelieni, Eldad Regev
ºi Ehud Goldwasser. “Sâmbãtã searã, avioane israeliene au atacat un bloc de locuinþe
din Jaramana, la periferia Damascului. Fratele nostru, mujahedinul Samir Kuntar, a fost
martirizat, împreunã cu numeroºi cetãþeni sirieni”, a comunicat organizaþia islamistã Hezbollah. Potrivit presei arabe, alte opt persoane au murit în bombardament, inclusiv Farhan Shaalan, un comandant Hezbollah.

ªTIRI
Un avion de pasageri al Air
France a aterizat de urgenþã
în Kenya din cauza unei
ameninþãri cu bombã
Un avion de pasageri al
companiei Air France care zbura
din Mauritius spre Franþa a
efectuat ieri o aterizare de
urgenþã în Kenya dupã ce în
grupul sanitar a fost gãsit un
dispozitiv suspect, au anunþat
autoritãþile kenyene. Inspectorul
de poliþie kenyan Joseph Boinnet
a declarat cã avionul de tip
Boeing 777 decolase din Mauritius cu destinaþia Paris, având la
bord 459 de pasageri ºi 14
membri ai echipajului. Dupã
gãsirea unui dispozitiv suspect,
aeronava a aterizat în siguranþã
pe Aeroportul Moi International
din oraºul kenyan Mombasa.
„Experþii în explozibil au preluat
dispozitivul suspect pentru a
stabili dacã este vorba de o
bombã”, a precizat Boinnet.
Compania Air France a confirmat incidentul, explicând cã toþi
pasagerii au fost evacuaþi în
siguranþã pe toboganele de
urgenþã. Air France va pune la
dispoziþie altã aeronavã pentru
transportarea pasagerilor de la
Mombasa la Paris.

Cel puþin trei morþi ºi zeci de
dispãruþi dupã scufundarea
unui feribot în largul Indoneziei

Cel puþin trei persoane au
murit, alte zeci sunt date dispãrute, iar 39 au fost salvate dupã ce
un feribot la bordul cãruia erau
122 de pasageri ºi membri ai
echipajului s-a scufundat,
sâmbãtã searã, în condiþii de
furtunã, în largul Indoneziei.
Feribotul - la bordul cãruia erau
110 pasageri ºi 12 membri ai
echipajului - s-a scufundat
sâmbãtã searã, în Golful Bone,
dupã ce a fost lovit de valuri cu
înãlþimea de peste trei metri, în
condiþii de furtunã. Nava circula
între Portul Kolaka, situat în sudestul Insulei indoneziene Sulawesi, ºi Portul Siwa. Echipele de
intervenþie au salvat 39 de
persoane ºi au recuperat trei
cadavre, cãutând restul pasagerilor ºi membrilor echipajului.
Printre pasageri figureazã 14
copii.

70 de militanþi PKK au murit
în confruntãri cu armata turcã

Cel puþin 70 de presupuºi
combatanþi ai Partidului
Muncitorilor din Kurdistan
(PKK) au murit, în ultimele zile,
în confruntãri cu serviciile de
securitate, în sud-estul Turciei,
anunþã sâmbãtã armata turcã.
„Opt rebeli PKK au fost eliminaþi în ultimele 24 de ore”, a
transmis armata turcã. Serviciile
de securitate turce au lansat
vaste operaþiuni în oraºele Cizre,
Silopi ºi Diyarbakir. „Aproximativ 70 de presupuºi membri PKK
au fost eliminaþi”, a precizat
Statul Major al armatei turce. În
paralel, avioane de vânãtoare
turce de tip F-16 au efectuat
raiduri aeriene asupra unor
poziþii militare kurde din Irak.
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Un
Un Crãciun
Crãciun original
original lala Târgul
Târgul „Bizarre
„Bizarre Bazaar”!
Bazaar”!
Pentru câteva zile, holul Filarmonicii „Oltenia” are aura de sãrbãtoare a Crãciunului, cu
aromã de portocale ºi scorþiºoarã, brad verde
ºi acorduri de colinde. I-a adus-o Târgul „Bizarre Bazaar”, eveniment devenit deja tradiþie
pentru Craiova, ce reuneºte pricepuþi artizani
de la care puteþi achiziþiona diverse obiecte de
decor specifice sãrbãtorilor de iarnã, ca ºi creaþii potrivite pentru a fi oferite în dar de Moº

Crãciun ori a fi purtate la cumpãna dintre ani.
Toate sunt unicate, confecþionate manual de cei
peste 20 de expozanþi. În cadrul Târgului „Bizarre Bazaar” se desfãºoarã campania „Dãruieºte bucuria unei jucãrii!”, organizatã de Asociaþia CAROUSEL PROJECT, la care este aºteptat sã participe orice craiovean care vrea sã
doneze o jucãrie. Ea îl va bucura de Crãciun pe
un copil mai puþin norocos…
pe cât posibil sã se reinventeze,
mãcar cu puþin, de fiecare datã.
„Avem ºi bijuterii, dar ºi ornamente pentru brad, din lemn ºi sârmã. Cele din lemn sunt mai rustice, pentru cei care tind spre acest
gen. De altfel, este ºi o modã
acum, aºa cã au plãcut foarte
mult cumpãrãtorilor”, ne spune
Laura Nadu. Preþuri pornesc de
la 2 lei, pentru globuleþe, ºi ajung
la 120 lei pentru un set de bijuterii
din argint, cu perle de culturã.

Podoabe ingenioase, globuri
pictate ori ornamentate, felurite
coroniþe din brad ºi materiale textile, dar ºi diverse obiecte pictate,
din lemn ori sticlã, tablouri ºi tapiserie sunt expuse spre vânzare în
cadrul Târgului de Crãciun „Bizarre Bazaar”. Gãsiþi aici ºi bijuterii realizate manual prin tehnici
variate ºi din materiale diverse,
accesorii din piele sau materiale
preþioase – genþi, brâuri, coliere,
gulere – cu aplicaþii metalice, din
pietre, broderii, paiete sau fire textile, articole de îmbrãcãminte, unele cu iz medieval, cãmãºi ºi rochii
de in cusute manual.

Brãduþi stilizaþi, coroniþe
vintage, candele cu zahãr
ºi lumânãri
Dacã unii dintre artizani sunt
prezenþe obiºnuite ale Târgului
„Bizarre Bazaar”, alþii îºi expun
pentru prima datã creaþiile, aºteptând cu interes, dar ºi cu emoþie,
reacþiile cumpãrãtorilor. Între ei, ºi
Mihaela Mazilu, la al cãrei stand
cu brãduþi stilizaþi, candele cu zahãr ºi lumânãri ºi coroniþe vintage, din brad ºi materiale recondiþionate, se opresc nu puþine priviri.
„E prima mea participare. Am vãzut cã s-a mai organizat un târg

similar de Moº Nicolae ºi m-am
gândit cã aº putea sã expun ºi eu.
M-am apucat de lucru în urmã cu
o lunã, timp în care am realizat
cam 150 de brãduþi, 100 de seturi
de globuri, 30-40 de coroniþe. Am
lucrat mai mult noaptea, pentru cã
ziua sunt la serviciu…”, a povestit
Mihaela Mazilu.
Lucreazã în vânzãri, la o editurã, însã îºi doreºte sã facã din
handmade al doilea job. „Cei care
îmi vãd creaþiile sunt încântaþi,
în special copiii. Brãduþii le-au
plãcut foarte mult. Pentru realizarea lor am folosit perle, lãmâi,
scorþiºoarã, cafea, materiale textile, paste fãinoase... Aprecierile
lor mã încurajeazã sã lucrez mai
mult! Îmi place foarte mult Crãciunul, însã aº vrea sã creez ceva
ºi pentru 1 ºi 8 Martie”, mai spune expozanta.

Cei care vor sã fie
în pas cu moda pot alege
ornamentele rustice
Inedite ornamente pentru brad
oferã spre vânzare ºi Dana ºi Laura Nadu, mamã ºi fiicã. Este a
doua sau a treilea ediþie a Târgului la care participã ºi, ºtiind cã
gusturile variazã, iar concurenþa
este mare în domeniu, încearcã

O bucurie fãcutã copiilor internaþi
la Spitalul Judeþean de Urgenþã Craiova

ªi pentru cã femeile nu refuzã
niciodatã o bijuterie, indiferent cã
este oferitã de 8 Martie sau primitã
în dar de Crãciun, Miruna Cãminescu – prezenþã statornicã a Târgurilor „Bizarre Bazaar” – este

În cadrul „Bizarre Bazaar” continuã sã se desfãºoare campania „Dãruieºte bucuria unei jucãrii!”, începutã pe 5 decembrie, la Târgul de
Moº Nicolae. „Puteþi dona jucãriile pe care micuþii voºtri nu le mai folosesc, important este sã fie curate ºi funcþionale. Iar de Crãciun de ele se
vor bucura copilaºi mai puþin norocoºi” – este invitaþia lansatã craiovenilor de Sorina Stãiculescu, preºedinte al Asociaþiei CAROUSEL PROJECT.
Jucãriile deja colectate vor fi oferite astãzi copiilor internaþi la secþiile
Chirurgie pediatricã, Oncopediatrie, Pediatrie ºi ORL copii, de la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Craiova, în cadrul unui eveniment special organizat
pentru ei, începând cu ora 11.00, la secþia de Chirurgie pediatricã (etaj
9). Alãturi de Asociaþia CAROUSEL PROJECT le vor aduce daruri micuþilor (dulciuri, fructe, jocuri etc.) organizaþia „Medici pentru viaþa copiilor”, ACCES Oltenia, Organizaþia Studenþilor Farmaciºti din Craiova,
Asociaþia „OncoHope” ºi Cafe Teatru Play. Copiii se vor bucura ºi de un
concert de colinde susþinut de studenþi, ca ºi de prezenþa lui Moº Crãciun, lângã brãduþul deja împodobit.

mereu pregãtitã cu piese unicat, cu
design original, cãrora le alãturã
acum ºi câteva obiecte de decor
specifice sãrbãtorilor de iarnã. «Am
încercat sã diversific oferta. Eu am
lucrat predilect pentru a ne „ornamenta” pe noi, femeile, fãcând bijuterii – cercei, inele, brãþãri, coliere, pantante, broºe º.a. Dar anul
acesta am adus ºi câteva ornamente de brad. Bijuteriile sunt uºor di-

versificate ºi ele, pentru cã am început sã lucrez cu foi metalice, nu
numai cu fire de sârmã. ªi cochetez mai nou ºi cu pielea, pe care o
accesorizez tot cu metalul», explicã artista. Creaþiile sale sunt deja o
marcã recunoscutã ºi apreciatã de
de public. „Nu am vãzut sã atragã
absolut orice trecãtor prin faþa standului meu. Cred cã sunt bijuterii cu
personalitate pentru oameni cu per-

Bijuterii cu personalitate
pentru oameni cu personalitate.
De la Miruca!

sonalitate. Sunt bijuterii care, dacã
nu ai personalitate, te poartã ele pe
tine, nu le porþi tu pe ele…», mai
spune Miruca.
***
Târgul handmade de Crãciun
„Bizarre Bazaar” rãmâne deschis în
holul Filarmonicii „Oltenia” ºi astãzi,
ca ºi mâine, 22 decembrie, inclusiv,
între orele 10.00 ºi 22.00. Accesul
este liber pentru publicul vizitator.

Pianistul Mihai Diaconescu, în concert caritabil de Crãciun, la Craiova
LIONS CLUB CRAIOVA va
organiza miercuri, 23 decembrie,
ora 18.00, la Filarmonica „Oltenia”, ediþia a II-a a Concertului
Caritabil de Crãciun. Concertul
va fi susþinut de pianistul Mihai
Diaconescu, care va interpreta
creaþii de Ceaikovschi, Beethoven ºi Musorgski. Cu aceastã
ocazie, va fi înmânat Premiul
LIONS pentru un elev olimpic ºi
Premiul „Afiºe pentru Pace”
(Proiect LIONS International).
Mihai Diaconescu (n. 1991,
Craiova) este masterand al Academiei Sibelius din Helsinki, Finlanda, la clasa profesorului Erik T. Tawaststjerna. A câºtigat numeroase
concursuri internaþionale ºi a fost

invitat sã cânte în deschiderea Festivalului ,,Carl Filtsch” (Veneþia,
2006). Tânãrul pianist a susþinut
recitaluri pe importante scene ale
muzicii clasice din Munchen,
Dresda, Veneþia, Aosta, Gdansk,
Viena, Sofia, Moscova º.a.
Concertul este o continuare a
programului LIONS „Ochi sãnãtoºi, copii voioºi”. Potrivit iniþiatorilor, prin programul de screening oftalmologic început anul trecut au beneficiat de consultaþii
medicale de specialitate 460 de
copii în cadrul a cinci screeninguri
în Craiova, Ungureni, Siliºtea Crucii ºi douã în comuna Leu. Fondurile vor fi colectate ca donaþii sau
sponsorizãri.
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Anunþ. În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi
Servicii Dolj organizeazã concurs la
sediul din str. Constantin Lecca, nr.
32, pentru ocuparea unui post vacant
in regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de Inspector specialitate gr.IA din cadrul Compartiment
Achizitii Publice Marketing. Concursul pentru ocuparea postului vacant
va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor de
înscriere; - proba scrisã - 15.01.2016
ora 10,oo; - interviul – 19.01.2016 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie
sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii: Condiþii generale: a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; d) are
capacitate deplinã de exerciþiu; e) are
o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra auto-

ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: - studii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã
în ºtiinþe economice; - vechime în
muncã: 7 ani. - curs achiziþii publice;
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune pânã pe data de
07.01.2016, la sediul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la
sediul Directiei Judetene de Paza si
Servicii Dolj Compartiment Resurse
Umane-persoanã de contact, Bercã
Mãdãlina, la telelefon 0251/415841.
Primãria comunei Þuglui, jud.
Dolj, organizeaza concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de REFERENT, DEBUTANT conform H.G. nr. 286/2011 în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Þuglui. Condiþii specifice de
participare: - studii liceale absolvite
cu diploma de bacalaureat; - permis
de conducere categoria B; - disponibilitate de a lucra in program prelungit si in program de noapte - fara
vechime. Concursul se organizeazã
la sediul Primãriei comunei Þuglui,
jud. Dolj în data de 14.01.2016 orele
10,00 – Proba scrisã ºi în data de
18.01.2015, orele 10,00 – Interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune la sediul Primãriei comunei Þuglui (la secretarul comisiei de
concurs) în termen de 10 de zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului
(ultima zi de depunere fiind 06.01.2015).
Relatiile suplimentare: la telefon 0251/
350 205, persoanã de contact: Ghindeanu Alina Amelia - secretar.

LICEUL Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, cu sediul în
Str. Nicolae Romanescu, nr. 99 organizeazã concurs, în conformitate cu HG 286/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi: douã
posturi contractuale vacante de îngrijitor curãþenie-1/1 normã, studii
medii, treapta profesionalã I, un
post contractual vacant de paznic/
portar- 1/1 normã, studii medii,
treapta profesionalã I, 1/2 post contractual vacant de mediator ºcolar0,5 normã, studii medii, treapta profesionalã II. Concursul se va desfãºura astfel: proba scrisã în data de
18 ianuarie 2016, ora 10.00, proba
practicã în data de 19 ianuarie 2016,
ora 10.00 (numai pentru îngrijitor curãþenie), proba interviu în data de
20 ianuarie 2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Îngrijitor curãþenie (2
posturi): studii medii; sã fie cetãþean
român, cu vârsta de cel puþin 18 ani;
apt medical pentru postul de îngrijitor; sã nu aibã antecedente penale; experienþã în domeniu. Paznic/
portar: studii medii; atestat profesional conform Legii nr. 333/2003; experienþã în domeniu. Mediator ªcolar: cunoscãtor al limbii rromani;
studii medii; apt medical; sã nu aibã
antecedente penale; experienþã în
domeniu. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial, la Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Craiova. Relaþii
suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic de transporturi Auto Craiova, persoanã de contact: Naidin
Anca, Telefon: 0251.427.636.

12 / cuvântul libertãþii

publicitate

luni, 21 decembrie 2015

Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare a
Naºterii Domnului, când se cern fulgii
de nea, cu puritate ºi speranþã, le doresc
locuitorilor comunei Orodel sã-ºi îmbrace sufletele cu bucurii ºi încredere, sã
primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã
cu inimile încãrcate de bunãtate, iertare
ºi nãdejde!Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi!
Primar Vâlcomeanu Jane

Luminã în case,
pace în suflete, mese
îmbelºugate ºi toþi cei
dragi acasã, vã ureazã,
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, Primarul Oraºului
Segarcea, Inginer Popa Nicolae.
Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu multe bucurii ºi împliniri,
sã vã bucuraþi de magia Sãrbãtorilor
alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”

Minunatul
spirit al Sãrbãtorilor de Crãciun
sã-i însoþeascã
mereu pe toþi locuitorii
oraºului Filiaºi, sã le
aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de toþi cei dragi! O caldã
urare ºi tradiþionalul „LA MULÞI ANI!” din
partea Primarului Nicolae Stãncioi.
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul comunei
Poiana Mare, Marin Vintilã,
în preajma Sãrbãtorii Crãciunului este alãturi de toþi
locuitorii cu un gând curat ºi
cu cele mai calde urãri de
sãnãtate, belºug ºi prosperiate. Le doresc sã se bucure
de Sfintele Sãrbãtori alãturi
de familiile dumnealor, casele sã le fie calde ºi
îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe ºi izbândã!
LA MULÞI ANI!

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã deosebita
plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Terpeziþa
cele mai calde urãri de
sãnãtate, fericire ºi prosperitate. Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã
rãsune în toate casele ºi sã vesteascã un Crãciun
îmbelºugat pentru familiile dumneavoastrã ºi
pentru cei dragi. CRÃCIUN FERICIT! Primarul
Comunei Terpeziþa, Anghel Constantin

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
în preajma Sfintelor Sãrbãtori ureazã
tuturor locuitorilor comunei sã aibã
parte de împliniri alãturi de toþi cei
dragi, sãnãtate ºi bunãstare, casele sã vã
fie colindate de mireasma cetinei de brad,
de toate gândurile bune ºi de urãrile de
sãnãtate ºi prosperitate.Crãciun Fericit!
„LA MULÞI ANI!”

Ovidiu Gângioveanu, Primarul
Comunei Valea Stanciului, este
alãturi de toþi locuitorii comunei
cu cele mai alese gânduri de
preþuire, acum, la ceas de
Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când sufletele trebuie sã fie mai
curate, mai bune ºi pline de speranþe ºi încredere.
Crãciun Fericit ºi Împlinit!
LA MULÞI ANI!

Steaua Crãciunului
sã lumineze casele
tuturor locuitorlor
comuniei Întorsura,
sã le aducã sãnãtate,
fericire ºi bucurii, din
partea Primarului Camen
Constantin. Fie ca ºi Noul An sã
vã gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi
împliniþi sufleteºte, sã vã bucuraþi de familiile
dumneavoastrã, mesele sã le aveþi pline, la fel ºi
inimile, sã tresalte de bucuria Sfintelor Sãrbãtori!
”LA MULÞI ANI!”

Pace în suflete, Luminã în case, mese îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã, vã ureazã la ceas
de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului, Primarul
Comunei Almãj, Ion Rãcãreanu.Vã doresc sã
întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu multe
bucurii ºi împliniri alãturi de familiile dumneavoastrã! Mireasma cetinei de brad ºi colindele
sã vã mângâie sufletele în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!
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Dincã Dumitru, Primarul Comunei Drãgoteºti, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii Domnului, transmite tuturor locuitorilor comunei Drãgoteºti sã aibã parte de un
Crãciun Fericit, cu mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã. Sãrbãtorile de Iarnã sã vã
aducã multã sãnãtate, prosperitate ºi bucurii,
sã pãºim împreunã cu multe speranþe în Noul
An, cu sufletele pline de iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Consiliul Local
al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu
ºi Viceprimarul Bãlan
Eugen transmit tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa, Sãrbãtori minunate în
tihnã ºi armonie, sãnãtate, liniºte sufleteascã,
belºug în case, sã-i aibã aproape pe toþi cei
dragi, sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã aibã
parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”

Ionel Rãcãreanu,
Primarul Comunei
Brãdeºti, ureazã tuturor
locuitorilor comunei,
multã sãnãtate, belºug în
case, Sãrbãtori liniºtite
alãturi de cei dragi! Pace în
suflete, gânduri curate ºi toþi
ai casei sã fie acasã! Din lumina
sãrbãtoririi Naºterii Domnului ºi din speranta ce
însoþeºte Noul An, gânduri bune ºi urãri de sãnatate,
împliniri ºi bucurii tuturor locuitorilor comunei!
„La Mulþi Ani!” CRÃCIUN FERICIT!

Mireasma cetinei de brad sã poarte
aiasma colindelor ºi sã ajungã în casele
tuturor locuitorilor oraºului Calafat,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea
primarului Mircea Guþã.
CRÃCIUN FERICIT!
„LA MULÞI ANI!”

Crãciunul e aproape ºi sufletul se
pregãteºte sã primeascã în pace ºi–n
veselie vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos. Consiliul Local
al Comunei Leu ºi Primarul Iulian
Cristescu ureazã tuturor locuitorilor
comunei multã sãnãtate, belºug în
case, sufletele sã le fie uºoare ca un
fulg de nea, sã se bucure din plin de
dragoste, preþuire ºi bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, transmite tuturor locuitorilor comunei multã sãnãtate, prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi de
cei dragi. Vã doresc sã petreceþi Sfintele
Sãrbãtori în liniºte ºi armonie, sã vã
bucuraþi de cei apropiaþi inimilor dumneavoastrã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n anul
care vine! CRÃCIUN FERICIT!
LA MULÞI ANI!

Conducerea SC
ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi
colaboratorilor
ca Sfânta
Sãrbãtoare
a Naºterii
Domnului sã
le aducã
armonie în case
ºi în gânduri,
împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!

În vremea colindelor, vremea împãcãrii
ºi a încrederii cã toate visele pot deveni
realitate, Primarul Comunei Carpen,
Vasilca ªtefan, ureazã tuturor locuitorilor multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi
fericit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în
preajmã pe toþi cei dragi! Sã primim
Sfintele Sãrbãtori în case ºi în suflete,
cu bucurie, speranþã ºi încredere!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Primarul Comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, vã ureazã
multã sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi putere de muncã!
Fie ca Noul An sã ne gãseascã pe toþi la fel de înþelepþi,
puternici ºi solidari faþã de cei
care ne sunt alãturi ºi care se bazeazã pe noi! SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN AN
NOU CU ÎMPLINIRI! ”LA MULÞI ANI!”

Crãciun Fericit!
La mulþi ani!
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Duþã Marin, Primarul
Comunei Cetate, este
alãturi de toþi locuitorii
comunei, în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã,
când toþi trebuie sã fim mai
buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.
Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!
SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!

Dulcele ecou al colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele gospodarilor din
comuna Coþofenii din Dos, sã împãrtãºeascã tuturor bucuria Sfintei Sãrbãtori a
Crãciunului, sã ne aducã sãnãtate, prosperitate ºi numai bucurii alãturi de cei dragi!
Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Coþofenii din Dos,
Preduca Vasile

Primarul Comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, este alãturi
de toþi locuitorii comunei cu un gând bun ºi cu
o urare caldã, acum,
în preajma Crãciunului, când cerul parcã e
mai aproape ºi sufletul se pregãteºte sã
primeascã vestea Naºterii Mântuitorului.
CRÃCUN FERICIT plin de Luminã,
Speranþã ºi Iubire!

E vremea colindelor
ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi
bunãstare, pace în suflet, sãnãtate ºi împliniri
alãturi de cei dragi. Le
urez, din tot sufletul, locuitorilor comunei Ghidici, sã primeascã
gândurile bune ºi curate din partea
primarului Tache Constantin.
CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad ºi colindele
strãbune sã fie prilej fe bucurie, speranþã ºi încredere pentru toþi locuitorii
comunei Sopot, sã încãlzeascã sufletele
ºi casele tuturor, sã vã mângâie inimile
în liniºte ºi bucurie!Multã sãnãtate ºi
Sãrbãtori Fericite vã ureazã Primarul
Comunei Sopot, Trãistaru Cãtãlin.
CRÃCIUN FERICIT!

Acum, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului, sunt alãturi
de toþi locuitorii comunei
Podari, cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, pace în suflete,
gânduri bune ºi curate! Fie ca
ºi Noul An ce stã sã batã la uºã
sã vã gãseascã împãcaþi sufleteºte, bucuroºi ºi fericiþi!
“LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

Primarul Comunei Ostroveni,
Oprescu Gheorghe, transmite
în preajma Sãrbãtorilor de Iarnã,
tuturor locuitorilor comunei,
multã sãnãtate ºi belºug, casele
sã le fie luminate de Sfânta
Sãrbãtoarea a Crãciunului!
Sã purtaþi în inimi mireasma
cetinei de brad ºi a colindelor din bãtrâni!
Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

În dulcele ecou al colindelor
româneºti sã ne deschidem
inima pentru bucurie ºi
luminã, sã privim cu încredere în viitor, sã ne amintim
cã viaþa este o binecuvântare.
Urez locuitorilor comunei
Malu Mare sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi,
sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de viaþã ºi de cãldura din casele ºi din sufletele dumnealor! Crãciun
Fericit ºi “La Mulþi Ani!”
Primar Dicu Alexandru

Fie ca Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos sã fie un prilej
de bucurie, bunãstare ºi liniºte
sufleteascã, de prosperitate
ºi îndeplinirea tuturor idealurilor, sã aducã multã sãnãtate
ºi bucurii tuturor locuitorilor
Comunei Rast, din partea
Primarului Iulian Siliºteanu.
CRÃCIUN FERICIT!
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Toate gândurile frumoase sã devinã fapte,
acum în preajma Sfintei Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos. Cu toþii sã fim mai buni ºi
iertãtori, iar minunãþia colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele locuitorilor comunei
Cârcea, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,
belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,
vã ureazã Primarul Comunei Cârcea,
Pupãzã Valericã

Steaua Crãciunului sã aducã
multã sãnãtate, bucurii ºi Sfânta
Luminã în casele ºi în sufletele
tuturor locuitorilor comunei
Moþãþei. Le doresc sã aibã parte
de tot ce este mai bun pentru
familiile dumnealor ºi sã
primeascã un gând de preþuire ºi
calde urãri de sãnãtate din partea
Primarului Enea Constantin.
Mulþi ani fericiþi!

Mireasma cetinei de brad ºi colindele strãvechi sã împãrtãºeascã bucuria tuturor locuitorilor Comunei Bucovãþ, aducându-le din partea
Primarului Vasile Constantin, multã, multã
sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei dragi! Calde
urãri la ceas de Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte
de un Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii! Fie ca ºi Noul An sã
vã gãseascã mulþumiþi sufleteºte, sã vã îmbie
cu sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!
CRÃCIUN FERICIT!
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ANUNT
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº ” Craiova organizeazã concurs la data de 14.01.2016, ora 09.00 –proba scrisã, respectiv respectiv 19.01.2016 proba practicã, la
sediul unitãþii din str.Calea Bucureºti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de :
- 1 post vacant de kinetoterapeut debutant (S) în cadrul Clinicii de Pneumologie Adulþi II ;
- 1 post vacant de asistent medical generalist farmacie (PL) în cadrul Farmaciei ;
- 1 post vacant de asistent medical debutant (S) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Copii ;
- 1 post vacant de asistent medical debutant (S) în cadrul Clinicii de Pneumologie Adulþi II ;
- 1 post vacant de asistent medical debutant (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Copii ;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartimentului Sterilizare-Dispensarizare Hepatitã ;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Cabinet Antirabic ;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Copii ;
- 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Adulti I ;
- 1 post vacant de infirmierã debutantã (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Copii ;
- 1 post vacant de infirmierã debutantã (G) în cadrul Camerei de garda Boli Infecþioase ;
- 2 posturi vacante de infirmiere debutante (G) în cadrul Compartimentului Anestezie ºi Terapie
Intensivã ;
- 1 post vacant de infirmierã debutantã (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Adulþi I ;
- 1 post vacant de infirmierã debutantã (G) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Adulþi II ;
Condiþiile solicitate privind pregatirea profesionalã vor fi urmãtoarele: - Condiþii specifice :
- Kinoterapeut (S) : Diploma de Bacalaureat, Diplomã de licenþã studii superioare kinoterapeut ,
certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din fiºa postului – anexa la anunþ ;
- Asistent Medical Generalist Farmacie(PL) : Diplomã de Bacalaureat , Diplomã de absolvire postlicealã asistent farmacie, vechime în specialitate 6 luni, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
conditii specifice din fiºa postului – anexa la anunþ ;
- Asistent Medical Debutant(S) : Diplomã de Bacalureat, Diplomã de licenþã studii superioare asistent medical , certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din fiºa postului – anexa la
anunþ ;
- Asistent Medical Debutant(PL) : Diplomã de Bacalureat, Diplomã de absolvire postlicealã asistent medical , certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din fiºa postului – anexa la
anunþ ;
- Asistent Medical Generalist(PL): Diplomã de Bacalureat , Diplomã de absolvire postlicealã asistent medical , vechime în specialitate 6 luni, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din fisa postului – anexa la anunt ;
- Infirmiera : Studii generale ; - curs de infirmierã organizat de ordinul Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi asitenþilor medicali din România / curs organizat de furnizori autorizaþi de Ministerul
Muncii, Familiei ºi protecþiei sociale cu aprobarea Ministerului Sãnãtãþii sau declaraþie pe propria rãspundere ca în cazul admiterii la concurs, se obligã sub sancþiunea desfacerii contractului individual de
muncã, sã obþinã atestatul de infirmie rã în termen de 6 luni de la încheierea contractului individual de
muncã ;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura(secretariatul) spitalului pânã la data de
07.01.2016, ora 15.00
Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, asigurat de Biroul Resurse Umane al
unitãþii, telefon 0351/185819 , la avizierul unitãþii(cladirea TESA) , pe site-ul unitãþii : www.vbabes-cv.ro
(sectiunea Concursuri) sau pe portalul posturi.gov.ro .
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Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoarele produse lactate:
- lapte pasteurizat
la pungã de 1litru
- lapte integral
- brânzã de vacã
- viþei cu greutatea
între 100 - 400 Kg.
Informaþii suplimentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
SC
SC PIEÞE
PIEÞE ªIªI TÂRGURI
TÂRGURI CRAIOV
CRAIOV
AA SRL
SRL PSI. Posesor permis
CRAIOVA
CRAIOVA
conducere cat. B

vã
vã dã
dã posibilitatea
posibilitatea sã
sã achiziþionaþi
achiziþionaþi

Cei
Cei mai
mai frumoºi
frumoºi pomi
pomi de
de Crãciun,
Crãciun,
doar
doar înîn pieþele
pieþele Craiovei!
Craiovei!

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

CERERI SERVICIU

Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat
la un patron cu maºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.
PRESTÃRI SERVICII

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

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

Vândcamerãcãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838;0763/
506.962.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere decomandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
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C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în
strada Brestei nr. 5, oraº Craiova , judeþul Dolj, cod 200581, organizeazã licitaþie
publicã deschisã cu strigare, pentru vânzarea deºeurilor dezmembrate, nedezmembrate ºi fãrã valoare rezultate din lucrãri de mentenanþã ºi din bunuri
materiale la pachet astfel:
-pachet CE Tr. Severin, CE Craiova si Depozit Isalnita- garantie de
participare 7830 lei
-pachet CE Tg- Jiu- garantie de participare 9.955 lei
Licitaþia va avea loc în data de 30.09.2015, ora 13,00 la sediul Sucursalei, în caz de neadjudecare va avea loc o a doua ºi cea de-a treia sedinþã de
licitaþie în data de 07.10.2015 ora 13.00, respectiv in data 14.10.2015 ora 13.00.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/307137,0251/307135 sau
0251/307132.
La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie se va constitui prin virament cu ordin
de platã în contul RO33 BRDE 170S V833 1580 1700, dechis la BRD Craiova.
Pentru participare la licitaþie solicitanþii vor depune la sediul vânzãtorului cel mai
târziu 28.09.2015 ora 13.00 documentele solicitate prin instrucþiunile pentru ofertanþi.
Instrucþiunile pentru ofertanþi se pot procura de la sediul Sucursalei ST Craiova, str. Brestei, nr.5, Serviciul Comercial în baza unei cereri scrise ºi achitarea
contravalorii acestora în sumã de 10 lei, la casieria unitãþii.

Vând apartament
2 camere- Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj 4/10 Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere decomandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.
CASE

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

Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere, Iºalniþa, vad
comercial negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Vând sau schimb
casã (variante).
Telefon: 0760/
996.967.
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Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu 2
camere ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/250.327.

Vând casã 3 camere, pãtul ºi magazie, 3000 mp teren comuna Gogoºu - Dolj. Telefon:
Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.

Crãciunul este
ziua în care se
naºte speranþa,
iubirea ºi gândul
bun! E ziua în care
iertãm ºi dãruim, e ziua
Naºterii Domnului! Conducerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor „Crãciun Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu mulTERENURI
te realizãri ºi împliVÂND teren îmniri alãturi de cei
prejmuit zona Seldragi!

gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan, zona Metro,
900 mp, preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren intravilan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp cartier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.

La mulþi ani
cu sãnãtate!

Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310.
Telefon: 0770/
333.559; 0351/
401.251.
VÂND Dacia
1300. Telefon:
0754/051.988.
STRÃINE

Vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzina, unic proprietar- de nouã, superîntreþinutã, toate 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 Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/
312.168.
VÂNZÃRI DIVERSE

Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
VÂND 40 de capre, preþ negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând mixer cofetãrie (PLANETARIA)
3 funcþii marcã Germanã. Telefon:
0752/236.667.
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Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisire- 10 lei elementul. Telefon: 0351/
800.654.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
803.490 dupã ora
15.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, reductor oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap,masãsufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC (patru sertare
la congelator) cazan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de
casã 5 lei / Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copiii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifonier, mobilã bucãtãrie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifonier sculptat. Telefon: 0769/360.741.
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Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. 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 Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.

Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/964.686.

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 handicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv color D1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Închiriez una camerã la bloc la 2
fete salariate cu posibilitãþi de platã a
utilitãþilor -zona
Materna. Telefon:
0726/497.404.
Primesc în gazdã
un bãiat. Telefon:
0765/957.791.
Închiriez apartament
patrucamerenemobilat, ultracentral
(Universitate), 100
mppentrubirourisau
locuit. Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/
962.214.
DIVERSE

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

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Succese nete pentru echipele
masculine de baschet ºi volei
joc de “acasã”, jucãriile de pluº au
invadat parchetul Polivalentei, imediat dupã aruncarea de începere.
Pluºurile oferite de suporteri vor
ajunge la o casã de copii din oraº.
SCM U va mai susþine douã
partide pânã la finele anului. Mai
întâi, derby-ul oltenesc cu Energia
– o “restanþã” programatã mâine,
la Târgu Jiu, apoi disputa din fieful Stelei (29 decembrie).

Clasament de pus în ramã!

Formaþiile craiovene încã angrenate, în acest weekend, în competiþiile interne, au obþinut victorii
facile, sâmbãtã
Astfel, în ultimul meci oficial
gãzduit de Sala Polivalentã în
2015, baschetbaliºtii de la SCM U
Craiova au dispus la 21 de puncte
de penultima clasatã, BC Timiºoara, scor 96-75.
Trupa lui Oliver Popovic a arãtat cine este ºeful încã din sfertul
de debut, adjudecat cu 32-19.
Pânã la pauzã, alb-albaºtrii au mai
pus 10 puncte între ei ºi adversari,
54-31, diferenþã care le-a permis
ca ulterior sã nu mai forþeze. ªi
aºa au câºtigat manºa a treia, 2423, pentru a o ceda pe cea din
urmã cu 18-21.
Revenit în maioul Universitãþii,
americanul Travis Bureau, aflat pe
parchet timp de aproape 24 de
minute, i-a încântat din nou pe fani
cu faze spectaculoase, încheind

jocul cu 7 puncte ºi 13 recuperãri
– cele mai multe tabãra craioveanã. Lider la capitolul puncte a fost
cãpitanul Cãtãlin Burlacu, cu 17,
la pase decisive s-a impus Aaron
Johnson, cu 5, în timp ce la eficienþã, cu un indice de 23, câºtig
de cauzã a avut Milivoje Bozovic.
Ca ºi anii precedenþi, la ultimul

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbal (F): România cucereºte
bronzul mondial
Învinsã dramatic, în semifinala de vineri cu Norvegia scor
33-35 dupã prelungiri, naþionala României s-a revanºat ºi a pus
mâna pe medaliile de bronz, trecând în finala micã de Polonia,
31-22 (15-8). Toate detaliile legate de acest meci în numãrul de
mâine. În alte meciuri disputate
ieri Rusia a câºtigat duelul pentru locurile 5-6, scor 25-21 cu
Danemarca, iar Franþa pentru locurile 7-8 scor
34-23 cu Muntenegru. Marea finalã dintre Olanda
ºi Norvegia, a avut loc dupã închiderea ediþiei.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-A
SCM U CRAIOVA – BC Timiºoara 96-75, Atlassib Sibiu – U-BT Cluj
66-65, Gaz Metan Mediaº – Energia Tg. Jiu 82-71, Dinamo Bucureºti –
BCM-U Piteºti 93-68, CSM Oradea – BC Mureº 78-77. Partida Phoenix
Galaþi – Steaua CSM Eximbank a fost amânatã.
1. Oradea
(9/4) 22
7. Steaua
(8/2) 18
2. Mureº
(9/4) 22
8. Tg. Jiu
(6/6) 18
3. Sibiu
(9/4) 22
9. Piteºti
(6/8) 17
4. U-BT Cluj
(8/5) 21
10. Galaþi
(4/9) 17
5. CRAIOVA
(8/5) 21
11. Timiºoara (2/12) 16
6. Dinamo
(7/7) 21
12. Mediaº
(2/12) 16
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3 puncte.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 11-A
CSM Bucureºti – SCM U CRAIOVA 0-3, Dinamo Bucureºti – Tricolorul Ploieºti 1-3, VCM PLS Piatra Neamþ – Municipal Zalãu 0-3, Explorãri Baia Mare – AS VC Caransebeº 3-1, Arcada Galaþi – Unirea Dej 3-1,
Tomis Constanþa – CS “U” Cluj 0-3.
1. CRAIOVA
29
7. Constanþa
15
2. Zalãu
25
8. Dej
12
3. Baia Mare
24
9. CSM Buc.
11
4. Galaþi
24
10. “U” Cluj
10
5. Caransebeº
21
11. Dinamo
7
6. Ploieºti
19
12. Piatra N.
1

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: FC Voluntari – FC Viitorul, Steaua – ACS Poli Timiºoara.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – FC Viitorul, Steaua – ACS Poli Timiºoara
/ 3:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: New Orleans – Detroit.
EUROSPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Arsenal – Manches-

În acelaºi timp cu meciul prefaþat mai sus, echipa masculinã
de volei a clubului din Bãnie încheia turul de campionat cu a 11a victorie din tot atâtea jocuri,
3-0, în Capitalã, cu CSM. Oamenii pregãtiþi de Dan Pascu au
întâmpinat dificultãþi în primul
set, trecut în cont la 23. În manºele urmãtoare a fost 25-20 ºi
25-17.
Divizia A1 se reia în 23 ianuarie, când liderul din Bãnie va întâlni, de asemenea în deplasare,
cealaltã formaþie bucureºteanã
prezentã în întrecere, Dinamo.
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ter City.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia –
Ekstraklasa: Podbeskidzie Bielsko-Biala – Slask Wroclaw /
21:15 – FOTBAL Germania –
2Bundesliga: Paderborn – Fortuna Dusseldorf.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – FC Viitorul, Steaua – ACS Poli Timiºoara.

Barcelona a câºtigat
Mondialul cluburilor
Deþinãtoarea Ligii Campionilor, formaþia spaniolã FC
Barcelona, ºi-a trecut în
palmares, ieri, la Yokohma
(Japonia), al treilea Campionat
Mondial al cluburilor, dupã ce a
dispus la scor de neprezentare,
3-0, de laureata argentinianã a
Cupei Libertadores, River Plate.
Messi a deschis scorul în
minutul 36, pentru ca apoi
Suarez sã realizeze o “dublã”
(49, 68). O victorie cu 3-0
izbutise Barca ºi la debutul sãu
în competiþie, în semifinala cu
deþinãtoarea Cupei Asiei, teamul chinez Guanghzou Evergrande, contra cãreia Suarez a
reuºit chiar un hattrick.
Formaþia câºtigãtoare a
arãtat astfel: Claudio Bravo –
Dani Alves, Pique, Mascherano
(Vermaelen 81), Jordi Alba –
Rakitic (Sergi Roberto 67),
Busquets, Iniesta – Messi,
Suarez, Neymar (Mathieu 89).
Antrenor: Luis Enrique.
Catalanii mai cuceriserã
trofeul în 2009 ºi 2011, 2-1
dupã prelungiri cu o altã

grupare argentinianã, Estudiantes La Plata, respectiv în
2011, 4-0 cu brazilienii de la
Santos.
Tot ieri, campioana naþiunii
gazdã, Sanfrecce Hiroshima, a
triumfat în finala micã, 2-1 cu
Guanghzou (Douglas 70, 83 /
Paulinho 3).
Reamintim, în duelul pentru
locurile 5-6 s-au impus mexi-

canii de la Club America
(campionii CONCACAF), 2-1
în compania celei mai tari
echipe a Africii, congolezii de
la Mazembe (Benedetto 19,
Zuniga 28 / Kalaba 43). La
starul competiþiei a mai fost
prezentã ºi Auckland City,
campioana din Oceania,
învinsã cu 2-0, în play-off, de
Sanfrecce Hiroshima.
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Ciuca bãtãilor în final de an
Universitatea a pierdut ºi la Iaºi, consfiinþind
ratarea play-off-ului ºi a întregului sezon, în playout obiectivul fiind salvarea de la retrogradare
Managerul Felix Grigore
anunþa cã Universitatea ar putea sã nu se prezinte la Iaºi.
Evident, a fost doar diversiune expiratã, dar dupã ce a arãtat pe teren, echipa lui Grigore ºi Sãndoi era mai inspiratã
dacã nu fãcea deplasarea în
Moldova. În prima reprizã,
craiovenii au fost greu de convins sã treacã de centrul terenului, fiind dominaþi de echipa cu cel mai mic buget din
Liga I ºi care jucase cu douã
zile în urmã un meci epuizant
de Cupã. Scãpaþi teferi de
ºuturile gazdelor, pe finalul
primei pãrþi au cãlcat ºi oltenii în careul advers, dar nu au
bifat decât încã o fazã de pus
în vitrina nedreptãþilor din
acest retur în care arbitrii iau persecutat. Bancu a fost
busculat în careul ieºean de
Ciucã, dar Haþegan n-a suflat
în fluier, aºa cum nu a fãcut-o
nici la henþul lui Golanski în
acel 1-1 cu ASA de pe „Extensiv”. În repriza a doua,
Craiova a echilibrat meciul ºi
Ivan a avut singura ocazie de

a marca, dar a tras în portar
pe o pãtrundere din dreapta.
Imediat, ex-craioveanul Ciucã, neincomodat de pseudomarcajul lui Ivan, a pus corect
piciorul la un corner ºi Bãlgrãdean n-a reacþionat la mingea
care a trecut pe lângã el. ªi
când marcheazã prima, echipa
lui Napoli e greu sã mai piardã
un meci, cu atât mai puþin în
faþa unei formaþii debusolate,
fãrã minte ºi fãrã inimã, aºa cum
este Craiova de acum. Majoritatea elevilor lui Sãndoi au
avut o evoluþie submediocrã,
dar unul a impresionat prin
impotenþa sa: Madson. Brazilianul care primeºte 8.000 de
euro pe lunã ºi a jucat doar câteva meciuri în acest sezon a
demonstrat cã nu mai este capabil nici sã repete ce fãcea
anul trecut: deposedãri ºi pase
de câþiva metri în lateral. Madson, alãturi de Achim, Izvoranu, Dumitraº, Curelea ºi Ferfelea n-ar trebui sã mai aparã
în Bãnie dupã pauza de iarnã.
Din pãcate, se pare cã doar
Sãndoi va plãti cu postul.

Craiova ia un singur punct
din ultimele cinci meciuri din
2015 ºi se va lupta la anul pentru salvarea de la retrogradare, fiindcã sunt doar 5 lungimi
de un loc care duce în B, dacã
înjumãtãþim agoniseala. Albalbaºtrii au ºanse mari sã termine pe locul 10 sezonul regulat, dacã CFR Cluj îºi primeºte punctele de la TAS, iar
Botoºaniul, care are meciuri
directe favorabile contra ªtiinþei, ne va egala în clasament.

CSMS Iaºi – Universitatea Craiova 1-0
A marcat: Ciucã 55
Stadion: „Emil Alexandrescu“, spectatori: 2.000
CSMS: Grahovac 6 – I. Voicu 7, Frãsinescu 7, Ciucã 7, Þigãnaºu 6 – Creþu 6 (84 Enescu), Mitic 5 Onduku 4 (52 Boºoi) 5, V. Gheorghe 7, Piccioni 5 (71 Bãdic) 5 – Golubovic 6. Antrenor: Nicolo Napoli.
Universitatea: Bãlgrãdean 5 – Achim 5, Izvoranu 5 (74 Dumitraº) 5, Iliev 5, Vãtãjelu 6 – Ivan 5,
Mateiu 5, Madson 4 (83 Burlacu), Bancu 5 – Nuno Rocha 5, Bawab 5 (74 Hergheligiu) 5. Antrenor:
Emil Sãndoi
Arbitru: Ovidiu Haþegan 5.

Sãndoi: „Este compromisã
intrarea în play-off”
Emil Sãndoi a admis la final cã
sezonul este ratat, menþionând cã
un moment-cheie a fost cel în care
finanþatorul Rotaru a avut probleme cu justiþia: „Am început ezitant, am acuzat absenþele din lot.
Apoi am dominat, am avut ºi o
ocazie, la prima ocazie a lor din a
doua reprizã am primit gol, pe o
greºealã de marcaj. Am întâlnit o
echipã pragmaticã. În ultimul timp
toate ni se întâmplã numai nouã.
Este compromisã intrarea în playoff. Au fost multe ºocuri la echipã, accidentãri, suspendãri ºi altele cu care jucãtorii nu erau obiºnuiþi ºi s-au trezit într-o stare de
nesiguranþã. Toate au plecat dintrun anumit moment, când au apãrut problemele cu patronul. Dintro echipã care juca foarte frumos
ne-am transformat într-una care
câºtigã foarte greu. Mai apar ºi perioade negre în viaþa unei echipe.
Eu am spus cã mi-am fãcut datoria ºi ca jucãtor ºi ca antrenor la
Universitatea Craiova ºi nu este
nicio problemã dacã plec sau nu,

Sursã foto: Ziarul de Iaºi

Liga I – etapa a XXIII-a
FC Botoºani – Concordia
5-1
Au marcat: Ngadeu 13, Vaºvari 21, Martinus 30, 75, Ivanovici
90 / M. Cristescu 85.
CSMS Iaºi – „U” Craiova
1-0
A marcat: Ciucã 55.
Pandurii – Astra Giurgiu
1-1
Au marcat: Sãpunaru 18 / Boldrin 83.
Meciurile Petrolul – ASA ºi CFR Cluj – Dinamo s-au jucat asearã.
FC Voluntari – Viitorul, astãzi, ora 18
Steaua – ACS Poli Timiºoara, astãzi, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

1. Astra
2. Viitorul
3. Dinamo
4. Pandurii
5. Steaua
6. ASA
7. CSMS Iaºi
8. Craiova
9. Botoºani
10. CFR Cluj
11. ACS Poli
12. Concordia
13. Voluntari
14. Petrolul

23
22
22
23
22
22
23
23
23
22
22
23
22
22

13
11
11
11
10
7
7
7
6
7
4
3
2
2

7
7
7
7
7
11
8
6
8
8
9
8
9
8

3
4
4
5
5
4
8
10
9
7
9
12
11
12

G
38-26
42-22
29-22
30-24
28-20
25-19
18-22
23-25
29-31
26-22
20-29
21-38
19-36
16-28

P
46
40
40
40
37
32
32
27
26
23
21
17
15
8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

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 împãrþim tot anul cu cei dragi! La mulþi ani!

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Dolj
Preºedinte,
Silviu Bogdan
important este ce se întâmplã cu
echipa”.
Cãpitanul Cristian Bãlgrãdean a
declarat: „Am pierdut meritat, nu
puteam pretinde nici mãcar un
punct cu douã ºuturi la poartã. Sunt
multe explicaþii de dat, dar nu mai

are rost sã le spun. Ne-am luat adio
de la play-off, campionatul practic e terminat pentru noi. Avem un
blocaj psihic, nu am putut ieºi din
pasa proastã. Ne-au afectat ºi problemele pe care le-a avut patronul,
avem o lunã întârziere la salarii”.

