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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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Cei 26 de ani de la Revoluþia din 1989 au o
semnificaþie aparte pentru Craiova. Numãrul
anilor care s-au scurs de
la acele cumplite zile,
când s-a luptat pentru
câºtigarea libertãþii, coincide cu numãrul eroilor
craioveni care ºi-au pierdut viaþa în acel sfârºit
de decembrie. Toþi erau
tineri ºi au murit loviþi în
plin de gloanþe în timp ce
transportau alþi rãniþi, se
întorceau acasã de la serviciu sau, pur ºi simplu,
au decedat în propriul
apartament dupã ce proiectilele au trecut prin fereastrã. Numele celor 26
de tineri care au murit la
Craiova, s-au fãcut auzite, ieri, în Piaþa „A.I.Cuza”, când s-a comemorat
Revoluþia românã.
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Cioloº ºi Borc,
întâlnire
cu guvernatorul BNR
Mugur Isãrescu
Premierul Dacian Cioloº ºi
vicepremierul ºi ministrul
Economiei, Costin Borc s-au
întâlnit, ieri, cu guvernatorul
BNR, Mugur Isãrescu, subiectele abordate fiind discuþii
generale pe teme economice,
de macrostabilitate ºi politicã
de creditare. Întâlnirea a avut
loc la sediul BNR, discuþiile
axându-se pe teme economice. Potrivit unor surse MEDIAFAX, un alt subiect
abordat a fost cel legat de
legea privind stingerea creditelor prin darea în platã a
imobilului ipotecat. Preºedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, Parlamentului,
cererea de reexaminare
asupra legii dãrii în platã,
afimând pe pagina sa de
Facebook cã acest proiect este
“bine-venit”, dar forma
adoptatã de Parlament, în loc
sã-i ajute pe cei cu credite,
riscã sã creeze “dificultãþi”.
“Legea privind darea în
platã este binevenitã, dar
forma adoptatã de Parlament,
în loc sã-i ajute pe cei care au
credite imobiliare, riscã sã
creeze noi dificultãþi, mergând chiar pânã la imposibilitatea aplicãrii ei. Terminologia neclarã, necorelarea cu
legislaþia în vigoare ºi crearea
unor situaþii de inechitate
între beneficiarii legii sunt
câteva dintre problemele
actului normativ. De aceea,
am retrimis astãzi legea spre
reexaminare Parlamentului.
Este atributul Legislativului
sã defineascã mai riguros
termenii folosiþi, astfel încât
sã fie eliminate neclaritãþile ºi
evitate confuziile”, a scris, pe
Facebook, Klaus Iohannis.
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Curtea Constituþionalã discutã în 27 ianuarie contestaþia
privind legea care interzice fumatul în spaþii publice închise
Curtea Constituþionalã discutã în 27 ianuarie
2016 contestaþia formulatã de 33 de senatori
referitoare la legea care interzice fumatul în
toate spaþiile publice închise. Sesizarea a fost
înregistratã marþi la Curtea Constituþionalã ºi va
fi analizatã în 27 ianuarie 2016, au declarat,
pentru MEDIAFAX, oficiali din cadrul CC.
Un grup de 33 de senatori a
depus, luni, la Curtea Constituþionalãcontestaþia referitoare la legea care interzice fumatul în toate
spaþiile publice închise, adoptatã
sãptãmâna trecutã de Camera
Deputaþilor, în calitate de for decizional. Cei 33 de senatori care
au semnat contestarea susþin cã
raþiunea sesizãrii Curþii Constituþionale “nu vizeazã interzicerea
fumatului în spaþiile publice, ci
vizeazã definiþia «spaþiului public
închis», interzicerea fumatului în
spaþiile private devenite prin efectul legii spaþii publice închise, a

excepþiilor de la interdicþia de a
fuma (celulele pentru deþinuþi din
penitenciarele de maximã siguranþã ºi zonele de tranzit din aeroporturi, în care sunt amenajate
camere speciale -n.r.) ºi a interzicerii vânzãrii la bucatã a trabucurilor (þigãri de foi)”.
În documentul înaintat Curþii
Constituþionale se precizeazã cã
prin definirea spaþiului public închis ca orice spaþiu destinat utilizãrii colective, indiferent de forma de proprietate, legea introduce o formã de discriminare. Iniþiatorii sesizãrii mai susþin, în do-

cumentul citat, cã prin aplicarea
legii antifumat se creeazã o discriminare între persoanele aflate
în stare de detenþie în penitenciare de siguranþã ºi cele aflate
în tranzit într-un aeroport, pe deo parte, ºi ceilalþi cetãþeni fumãtori, pe de altã parte. Potrivit unor
surse politice, contestaþia legii

antifumat depusã la Curtea Constituþionalã este semnatã de senatori de la toate partidele politice, printre care Cristiana Anghel(ALDE), Corneliu Dobritoiu (PNL), Lucian ªova (PSD), Verestoy Attila (UDMR) ºi senatorul independent Alfred Laurenþiu
Mihai.

ªova rãmâne în arest preventiv pânã la 1 februarie
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a prelungit cu 30 de
zile mandatul de arestare preventivã pentru Dan ªova, din
3 ianuarie pânã în 1 februarie 2016, în dosarul în care este
acuzat de trafic de influenþã, decizia putând fi contestatã
de senator tot la instanþa supremã.

Judecãtorul de drepturi ºi libertãþi de la instanþa supremã a
admis astfel cererea procurorilor Direcþiei Naþionalã Anticorupþie (DNA) de prelungire a mãsurii arestãrii preventive pentru
Dan ªova. Instanþa a respins ca
nefondatã cererea lui Dan ªova
de înlocuire a arestului preven-

tiv cu arest la domiciliu. “În baza
art.234 alin.1 rap. la art.223
alin.2 ºi art. 202 alin.1, 3, 4 lit.e
Cod procedurã penalã, dispune
prelungirea mãsurii arestãrii preventive a inculpatului ªova DanComan pentru o perioadã de 30
de zile, începând cu data de 3 ianuarie 2016 pânã la data de 1 fe-

bruarie 2016, inclusiv”, potrivit
decizia instanþei.
Dan ªova poate contesta hotãrârea tot la instanþa supremã, care
va decide definitiv dacã senatorul
rãmâne în arest pentru încã 30 de
zile, dacã va fi plasat în arest la
domiciliu sau cercetat sub control judiciar. Senatul a avizat în 3
decembrie cererea DNA privind
reþinerea ºi arestarea preventivã a
lui Dan ªova, iar în aceeaºi zi senatorul a fost reþinut pentru 24 de
ore. În 4 decembrie, instanþa supremã a decis plasarea lui Dan
ªova în arest la domiciliu, iar zece
zile mai târziu, acesta a fost arestat
preventiv pentru 20 de zile, pânã

în 2 ianuarie 2016, în urma admiterii contestaþiei procurorilor.
În noul dosar, senatorul Dan
ªova este acuzat cã a luat mitã
100.000 de euro pentru a asigura
încheierea unui contract între CET
Govora ºi o firmã de avocaturã.
Este al treilea dosar în care Dan
ªova este acuzat de corupþie ºi este
pentru a treia oarã când senatorii
au fost chemaþi sã se pronunþe cu
privire la ridicarea imunitãþii parlamentare a acestuia în vederea arestãrii, ei respingând, în martie ºi în
iunie, o altã solicitare referitoare la
dosarul “Turceni- Rovinari”, în
care este judecat alãturi de fostul
premier Victor Ponta.

Iohannis cere reexaminarea legii privind programele
de studii din departamentele universitãþilor
Preºedintele Klaus Iohannis a solicitat, ieri, Parlamentului
reexaminarea legii prin care departamentele universitãþilor
puteau deveni entitãþi dinstincte care sã organizeze programe de
studii de licenþã ºi master sau doctorat, ºeful statului acuzând
lipsa criteriilor de control ºi performanþã.
Preºedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea articolului 133 din Legea educaþiei naþionale nr. 1 din 2011. Legea trimisã de
preºedintele la reexaminare a fost
iniþiatã de 11 parlamentari PSD,
PNL, UDMR ºi ALDE, printre care
ºi Ecaterina Andronescu, Mihnea
Costoiu, Marko Bela ºi Cristiana
Anghel. Actul normativ prevede cã
departamentele universitãþilor vor putea funcþiona ca entitãþi distincte, cu
sau fãrã buget de venituri ºi cheltuieli, cu statut ºi regulament propriu,

aprobate prin hotãrâre a Senatului
universitar. Totodatã, actul normativ prevede cã în cadrul departamentului se pot organiza ºi gestiona programe de studii de licenþã, master
sau doctorat în condiþiile de acreditare prevãzute de lege.
În cererea de reexaminare trimisã Parlamentului de cãtre preºedintele Iohannis se menþioneazã cã
acest nou statut juridic pe care departamentele îl dobândesc ”se impune a fi însã reanalizat din perspectiva consecinþelor pe care le genereazã în planul asigurãrii calitãþii

actului educaþional, a corelãrii cu
dispoziþiile Legii educaþiei naþionale
nr. 1/2011, precum ºi a efectelor
pe care noua reglementare le-ar
putea produce ca urmare a intrãrii
sale în vigoare în cursul anului universitar 2015-2016”. Preºedintele
aratã, în cererea de reexaminare, cã

prin legea transmisã la promulgare
departamentele universitãþilor ar dobândii atribuþii echivalente cu cele
ale facultãþilor în ceea ce priveºte
gestionarea programelor de studii
universitare, fãrã a fi însã obligate
sã parcurgã aceeaºi procedurã de
înfiinþare.
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Brazii
Crãciun
Mãcarde
istoria
sã fie adevãratã
au invadat Piaþa
Centralã
MIRCEA CANÞÃR

Nareazã cu detaºare ºi corectã
documentare istoricii Lavia Betea,
Florin-Rãzvan Mihai ºi Ilarion Þiu
în trilogia “Viaþa lui Ceauºescu”
(Ed. Cetatea de scaun-Târgoviºte-2015). Sã ne oprim puþin asupra “festivalului de sunet ºi lumini” de acum 26 de ani de la
Târgoviºte, în a cãrei garnizoanã,
ajung intempestiv, spre a fi puºi la
pãstrare, Nicolae ºi Elena Ceauºescu pãrãsiþi de aghiotanþi, maiorul Floarin Raþ ºi cãpitanul Marian
Ursu, dupã aterizarea iniþialã a elicopterului la Titu, unde a avut loc
despãrþirea de Manea Mãnescu ºi
Emil Bobu ºi apoi satul Sãlcuþa în
apropiere. Cu un autoturism “Dacia” aparþinând medicului Nicolae
Decã de la circumscripþia Gãeºti,
s-a ajuns în satul Vãcãreºti, unde
s-a schimbat autoturismul cu altul, aparþinând unui muncitor de
la Centrul de Protecþie a Plantelor
Târgoviºte. Povestea se va complica. ªi în cele din urmã Ceau-

ºeºtii vor ajunge la miliþia Târgoviºte ºi de aici în cazarma unitãþii
militare comandatã de locotenent
colonel Andrei Kamenici. Autorii
volumului “Tiranul” susþin cã
“aici protocolul pãrea respectat”, ceea ce pare o exagerare,
dacã nu o deformare involuntarã.
Campaþi într-un birou, pregãtit
pentru odihna ofiþerilor, consemnaþi în unitatea militarã conform
indicativului “Radu cel Frumos”
transmis de comandatul suprem
din 17 decembrie, încuiaþi împreunã cu însoþitorii lor, cãpitan de
armatã Ion Boboc, colonel de securitate Gheorghe Dinu ºi plutonier de miliþie Constantin Paisie.
Aceºtia primiserã ordin sã nu se
deslipeascã de ei. Acolo împreunã, Ceauºeºtii au dormit, au mâncat, ºi-au fãcut necesitãþile într-o
gãleatã... În acest timp românii trebuiau convinºi cã “armata poporului” luptã cu teroriºtii, care doresc sã-i repunã în drepturi pe

odioºii dictatori. Semnale iminente veneau din spaþiul aerian, televiziunea de stat, radioul, dar ºi presa, rãspândeau informaþii despre
fântâni otrãvite ºi atacul unor gherile alcãtuite din orfani crescuþi,
doar ca sã-l apere pe Ceauºescu.
Noul ºef al dezinformãrii nu era
altul decât sulfurosul Silviu Brucan, care-ºi asumase voluntar misiunea aceasta. Generalul Nicolae
Militaru, înlãturat cu ani în urmã
din efectivele militare pentru trãdare, de Nicolae Ceauºescu, îºi
asumase comanda armatei ºi trecuse în subordinea lui toate unitãþile internelor, paralizând funcþiile
informativ-operative ale acestora.
Trebuia luptat cu “teroriºtii” de
identitate necunoscutã, descriºi de
Silviu Brucan ca “profesioniºti
veritabili ºi bine antrenaþi, cu echipament american modern, puºti cu
lunetã, cu raze infraroºii”, ºi psihoza devenise irespirabilã. De jure
Ion Iliescu era în acel moment di-

rectorul Editurii Tehnice din Capitalã, vorbise în jurului 14:30 la televiziune, iar în jurul orei 19 a discutat cu comandatul garnizoanei
din Târgoviºte, interesându-se de
soarta ostatecilor. Gelu Voican Voiculescu, un Che Guevarra de operetã, considerându-se fost deþinut
politic, în talmeº-balmeºul situaþiei,
lanseazã ºi o celebrã parolã “recurgeþi la metodã”, prezentatã
iniþiaþilor în domeniu ca inspiratã
tocmai din... Descartes. “Soarta
mea ºi a þãrii a fost decisã prin
tratatul secret de la Malta. Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite
au decis acolo viitorul României... La Timiºoara trãgãtorii
au fost agenþi infiltraþi. ªtiu
acest lucru, am trimis contraspionajul acolo. Un român nu
poate omorâ un alt român”, explica Nicolae Ceauºescu locotenentului major Iulian Stoica, implorându-l pe acesta, sã-l lase sã evadeze, pentru cã ce se întâmplã acum

e mâna strãinilor. Tribunalul militar excepþional, constituit pe baza
unui decret semnat de Ion Iliescu în calitatea de preºedinte al
Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale (“constituit prin voiþa poporului”), regia evenimentelor
aparþinându-i generalului Stãnculescu, va proceda la ultimul proces stalinist. Destule alte detalii
despre ultimele zile ale Ceauºeºtilor au fost evocate ºi de alþi scriitori. Se spune cã dupã pronunþarea sentinþei, Nicolae Ceauºescu ascultând filipica judecãtorului colonel Gicã Popa, care îl condamnase la moarte, ar fi spus:
“Puteam fi împuºcaþi fãrã mascarada asta”. Anul trecut, un
post de televiziune a reconstituit
procesul cuplului Nicolae ºi Elena Ceauºescu. Nimeni nu se mai
îndoieºte astãzi de caracterul stalinist al procesului ºi execuþia din
ziua de Crãciun. Sau omorâþi lent
de otrava puterii.

tor pentru Educaþie Fizicã ºi Sport
, în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
Am vorbit de premianþii Campionatelor Mondiale, dar ºi cei de
la „Europene”, „Balcanice” sau
altele „Internaþionale” meritã ace-

eaºi atenþie, cu atât mai mult cu
cât punctajul fiind, în general ,
acelaºi. „În câteva cuvinte, 32 de
sportivi vor fi premiaþi, împreunã cu 17 antrenori”, a mai spus
Alin Vancea.
CRISTI PÃTRU

Sportivii ºcolari vor fi premiaþi
în cadrul unei Gale de excepþie
Astãzi, începând cu ora 11:00, la Centrul
Multifuncþional Craiova, va avea loc premierea, în cadrul unei manifestãri de galã,
a celor mai buni performeri din sportul craiovean, cei care fac parte din sistemul de
învãþãmânt preuniversitar. Este vorba de-

spre Gala Sportului ªcolar, organizatã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, unde
se vor decerna diplome ºi premii pentru cei
mai buni sportivi, dupã un clasament realizat conform unui punctaj cît se poate de
apropiat realitãþii.
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nume trebuie menþionate, alãturi
de cei care i-au pregãtit: Sergiu
Constantin (lupte – antrenor
Marius Cimpoeru), Mãdãlina
Vasile (karate, având în „colþ”
tot pe Geri Mitroi), acelaºi
maneger pregãtind-o ºi pe Ana
Maria Gornoviceanu , la fel ca
ºi pe Gabriel Iordache, ºi, nu în
ultimul rând, Cezara Constantin, al cãrui antrenor este prof.
Dan Podeanu, care nu mai are
nevoie de nicio prezentare”, a precizat prof. Alin Vancea, inspec-

Tinerii care au obþinut rezultate meritorii, la competiþii mondiale, europene ºi balcanice au
trecut printr-un „filtru” al evaluãrii, dupã un regulament bine pus
la punct. „Nu ne dorim sã neîndreptãþim pe nimeni, de aceea am
realizat ºi un clasament al performanþelor, bazat pe un punctaj. Astfel, dacã vorbim de Campionate Mondiale, Europene ,
Balcanice sau Competiþii Innternaþionale s-a efectuat un clasament. Astfel, pentru locurile I-V,

la Campionatele Mondiale, punctajul a fost de 10 puncte, pentru
VI-X – 8 p., iar cel mai mic punctaj a fost acordat pentru XVI- XX
(4 p.). În aceastã categorie, vârfurile sunt ªtefania Priceputu
(antrenor prof. Valentin Boboºca), multiplã medaliatã la
„lupte”, ºi Aldana Lupeanu,
(prof. Geri Mitroi), care a luat
toate medaliile preþioase la „karate”. Pentru „Mondiale”, conform punctajului, vor fi premiaþi
ºi alþi cinci sportivi, ale cãror

OFF-uri

Poliþiºtii locali au împãrþit cadouri
copiilor

La ITM Dolj, a ajuns un Moº Crãciun
tradiþional

Poliþiºtii locali din cadrul
Poliþiei Locale Craiova au fãcut, ieri, pe Moº Crãciun
pentru copii instituþionalizaþi.
Aceºtia au împãrþit daruri
copiilor care sunt îngrijiþi la
douã centre de plasament,
”Vis de Copil” ºi ”Casa Cãlimãneºti”. „Cu acest gest,
poliþiºtii locali au încercat sã
aducã o picãturã de bucurie
copiilor, oferind cadouri constând în dulciuri, fructe ºi jucãrii.Acþiunea reprezintã o
iniþiativã benevolã a poliþiºtilor locali care, ca în fiecare
an, în preajma Crãciunului,
oferã cadouri copiilor instituþionalizaþi”, a mãrturisit
Tavi Mateescu, directorul
Poliþiei Locale Craiova.
LAURA MOÞÎRLICHE

De obicei, inspectorii de
muncã merg în controale ºi
verificãri, pe teren, la agenþii
economici. Ieri, aceºtia au
primit o cu totul altã „vizitã”,
care a fost ceva mai „blândã”:
i-a „cãlcat” Moº Crãciun.
Acesta a venit încãrcat cu
daruri ºi, deja având o experienþã de mai bine de zece ani,
a cam „îmbãtrânit”. Acum, cã
deh!, timpul ºi-a urmat cursul, nu mai este Marian Politic (actor al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova), ci unul „tradiþional”. Copii
ºi nepoþi ai angajaþilor Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj au primit
cadouri de la Moº Crãciun, cel care, dupã ce a fost aproape sufocat de
cãtre cei mici, a mai avut puterea sã ne spunã câteva vorbe: „Am devenit, deja, tradiþional ºi vin cu plãcere aici. Sunt copii minunaþi, ca peste
tot în lume. Dar, acum, lãsaþi-mã sã plec , sã-mi duc bãtrâneþea, aºa
cum ºtiu eu, dar nu de alta ci fiindcã mã mai aºteaptã ºi alþi prichindei.
Chiar dacã nu avem zãpadã, renii ºi spiriduºii mã îndeamnã sã merg mai
departe”. Nimic în plus de spus...
CRISTI PÃTRU

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dupã noua limbã românã, Popescule, acum când mã duc la medic nu-i mai
spun “locul ãsta mã doare”, îi spun
“locaþia asta e dureroasã”.
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Pânã
Pânã lala 66 ani
ani ºiºi 88 luni
luni dede puºcãrie
puºcãrie pentru
pentru tinerii
tinerii prinºi
prinºi
cu aproape un kilogram de heroinã în parcare la „Auchan”
Cei trei tineri prinºi în septembrie anul
trecut, în parcarea hipermarketului Auchan de pe Calea Severinului din Craiova,
încercând sã vândã aproape un kilogram
de heroinã, ºi-au aflat sentinþele definitive. Unul dintre ei a fost condamnat definitiv la 3 ani ºi 6 luni de închisoare cu executare încã din luna februarie a acestui an.
Al doilea, Ion Daniel Neacºu, din comuna
Leu, a primit 2 ani ºi 8 luni de închisoare

Reamintim cã, pe 22 septembrie
2014, poliþiºtii Serviciului de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(SCCO) Mehedinþi, cu sprijinul
colegilor din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi împreunã
cu procurorii Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinþi au fãcut
o capturã impresionantã, aproape
un kilogram de heroinã ce urma
sã ajungã pe „piaþa neagrã” din
Dolj ºi Mehedinþi. Mai exact, în
seara respectivã, oamenii legii au
prins în flagrant trei tineri, în timp
ce vindeau droguri de mare risc,

cu suspendare, în timp ce Gelu Marinel
Mandã a fost achitat pe fond, la Tribunalul Mehedinþi. Procurorii DIICOT au declarat apel, iar Curtea de Apel Craiova a
dispus luni, 21 decembrie a.c., ca ultimii
doi sã execute 6 ani ºi 8 luni, respectiv 5
ani de puºcãrie, sentinþa fiind definitivã.
Cei doi au fost ridicaþi, marþi, de poliþiºtii doljeni, fiind încarceraþi la PMS Craiova pentru ispãºirea pedepselor.

în parcarea hipermarket-ului Auchan din Craiova, de pe Calea Severinului. Astfel, procurorii DIICOT – BT Mehedinþi au anunþat
cã au dispus începerea urmãrii
penale faþã de Neacºu Ion Daniel
(23 de ani), din comuna doljeanã
Leu, student la Facultatea de Teologie din Craiova, Logofãtu Alexandru Christian (20 de ani) ºi Mandã
Marinel Gelu (23 de ani), ambii din
Craiova, pentru deþinere ºi vânzare de droguri de mare risc. Cei trei
au pus în vânzare 901 grame de
heroinã contra sumei de 40.000 de
lei, dupã ce cu o zi înainte vânduserã aceloraºi cumpãrãtori o dozã
de 3 grame de heroinã. Mai exact,

poliþiºtii de crimã organizatã din
Mehedinþi au prins de veste despre
existenþa drogurilor, au cumpãrat
3 grame, pretinzând cã sunt consumatori, apoi dupã ce s-au convins cã este vorba despre heroinã,
au discutat cu tinerii doljeni achiziþionarea unei cantitãþi mai mari.
Aproape un kilogram de heroinã sa dovedit cã aveau cei trei, cantitate cu care au venit în parcarea
centrului comercial Auchan. Poliþiºtii i-au „sãltat”, apoi au fãcut
patru percheziþii la locuinþele acestora, la domiciliul lui Logofãtu Alexandru fiind gãsite ºi ridicate încã
60 de grame de heroinã. Cei trei
tineri au fost audiaþi de procurorul
de caz din cadrul Biroului Teritorial Mehedinþi al DIICOT, care a
dispus faþã de ei mãsura reþinerii,
pe bazã de ordonanþã pentru 24 de
ore a acestora. O zi mai târziu doar
Logofãtu a fost arestat preventiv,
partenerii sãi fiind cercetaþi în libertate.

Achitat pe fond,
condamnat la 5 ani
de puºcãrie de
Curtea de Apel
Craiova
Toþi trei au fost trimiºi în judecatã pentru trafic de droguri de
mare risc, dosarul fiind înregistrat
pe 17 octombrie 2014 la Tribunalul Mehedinþi. Alexandru Logofãtu
ºi-a recunoscut fapta, a cerut sã

beneficieze de prevederile legale
vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã, iar pe 24 noiembrie 2014 a fost condamnat la
3 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare. A fãcut apel, iar Curtea
de Apel Craiova i-a respins miercuri, 25 februarie a.c., apelul, ca
nefondat, tânãrul rãmânând încarcerat.
În ceea ce-i priveºte pe partenerii sãi de dosar, Neacºu ºi Mandã, s-a dispus disjungerea cauzei,
iar procesul a continuat pe fond,
la Tribunalul Mehedinþi, pânã pe 27
februarie a.c.. Instanþa a pronunþat sentinþa, însã judecãtorii din
Mehedinþi l-au condamnat doar pe
Ion Daniel Neacºu, la o pedeapsã
de 2 ani ºi opt luni închisoare cu
suspendare ºi muncã neremuneratã
în folosul comunitãþii, în cadrul
Primãriei Leu, judeþul Dolj, sau în
cadrul unei unitãþi ºcolare subordonate Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, pe o perioadã de 60
de zile lucrãtoare. Pe Marinel Gelu
Mandã judecãtorii mehedinþeni lau achitat. Procurorii DIICOT au
fãcut apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Craiova, instanþa pro-

nunþând luni, 21 decembrie a.c.
sentinþa definitivã. Judecãtorii au
admis apelul procurorilor ºi decis
ca Mandã sã execute 5 ani de închisoare, iar Neacºu 6 ani ºi 8 luni
de închisoare. Sentinþa fiind definitivã, poliþiºtii i-au ridicat, marþi,
pe cei doi de la locuinþe ºi i-au depus la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova pentru executarea pedepselor: în urma activitãþilor specifice desfãºurate, poliþiºtii Postului de Poliþie Leu l-au
prins ºi încarcerat pe Daniel Neacºu, de 24 de ani din comuna Leu,
pe numele cãruia magistraþii Tribunalului Mehedinþi au emis un
mandat de executare a pedepsei cu
închisoarea, fiind condamnat la 6
ani ºi 8 luni de detenþie pentru trafic de droguri. În aceeaºi zi, poliþiºtii Secºiei 4 poliþie Craiova lau depistat ºi încarcerat pe Gelu
Mandã, de 24 de ani, din Craiova, condamnat de magistraþii Tribunalului Mehedinþi la cinci ani
închisoare, tot pentru comiterea
infracþiunii de trafic de droguri.
Cei doi doljeni au fost încarceraþi
la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

Jandarmii ºi-au comemorat
colegii cãzuþi la datorie
La 26 de ani de la Revoluþia din decembrie 1989, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj i-au
comemorat pe cei care ºi-au pierdut viaþa la

datorie. Astfel, ieri, în prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor publice locale, a familiilor
Eroilor Jandarmi ºi a cadrelor din I.J.J. Dolj,
la monumentele Eroilor Jandarmi ridicate în
localitatea Palilula în memoria slt.
p.m. Nicolae Ungureanu ºi cel din
localitatea Ghizdãveºti ridicat în memoria slt. p.m. Aurel Radu, ambii
cãzuþi la datorie în ziua de 23 decembrie 1989, la aeroportul Otopeni, s-a
desfãºurat un ceremonial militar ºi
religios de pomenire a acestora. Slujba de pomenire a acestora, precum
ºi a tuturor jandarmilor care au plãtit
preþul suprem pe frontul luptei cu
infractorii, pentru apãrarea vieþii, a
avutului cetãþenilor ºi a comunitãþii a
fost oficiatã de preotul militar din
cadrul I.J.J. Dolj ºi au fost depuse
coroane de flori. De asemenea, o

delegaþie de cadre militare din partea I.J.J.
Dolj a participat, alãturi de reprezentanþii
autoritãþilor publice locale, la activitãþile organizate ºi desfãºurate în municipiul Craiova pentru comemorarea Eroilor Revoluþiei
din Decembrie 1989. Comemorarea ºi cinstirea eroilor neamului românesc în preajma

celei mai mari sãrbãtori a creºtinãtãþii reprezintã un prilej de recunoºtinþã ºi smerenie, în amintirea celor care, prin sacrificiul
suprem, au scris o paginã în istoria acestei
þãri ºi au asigurat dãinuirea noastrã în timp
pe aceste locuri, au precizat reprezentanþii
IJJ Dolj.
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26 de ani de la Revoluþie,
26 de morþi la Craiova
Cei 26 de ani de la Revoluþia din 1989 au o semnificaþie aparte pentru Craiova. Numãrul anilor care s-au scurs de la acele cumplite zile, când s-a luptat pentru câºtigarea libertãþii, coincide cu numãrul eroilor craioveni care ºi-au pierdut
viaþa în acel sfârºit de decembrie. Toþi erau tineri ºi au murit loviþi în plin de
gloanþe în timp ce transportau alþi rãniþi, se întorceau acasã de la serviciu sau,
pur ºi simplu, au decedat în propriul apartament dupã ce proiectilele au trecut
prin fereastrã. Numele celor 26 de tineri care au murit la Craiova, s-au fãcut
auzite, ieri, în Piaþa „A.I.Cuza”, când s-a comemorat Revoluþia românã.
”Craiova, oraº martir”, a fost scris
pe unul dintre steagurile purtate de
revoluþionarii craioveni. Refãcând
simbolic drumul pe care l-au parcurs
în iarna acelui an, revoluþionarii au
pornit, ieri-dimineaþã, de la fabrica de
Avioane ºi au ajuns pe strada „A.I.Cuza”, unde au fost întâmpinaþi de
oficialitãþi, militarii Garnizoanei Craiova ºi câteva sute de craioveni care
au venit sã-i comemoreze pe eroii
Revoluþiei române. În deschiderea
ceremonialului, s-a intonat Imnul
Naþional al României ºi s-a oficiat o
slujbã pentru pomenirea martirilor
din Craiova, dar ºi din toatã þara.
Numele eroilor din Bãnie, seceraþi de
gloanþe, au fost citite de cãtre preoþi,
apoi s-a þinut un moment de reculegere în memoria lor.

Craiova a mers cu douã
garnituri de tren la Timiºoara
Constantin Pãiuº, reprezentantul revoluþionarilor din decembrie
1989, a subliniat faptul cã, în acele
zile de decembrie, Craiova a fost ºi

ge de oltean, am fraternizat cu ei ºi
ne-am întors acasã. Am spus prietenilor, tuturor cunoºinþelor ce am
vãzut la Timiºoara ºi ce trebuie sã
facem ºi noi la Craiova. În 21 decembrie, Revoluþia s-a amplificat la
Bucureºti, pe 22 decembrie am ieºit ºi noi, a ieºit toatã þara sã fie
alãturi de ce se întâmplase la Timiºoara ºi Bucureºti”.

Revoluþionarii au cerut respect
Cei 26 de ani care s-au scurs de
la evenimentele din decembrie au
o rezonanþã aparte pentru Craiova
prin faptul cã aceastã cifrã exprimã
ºi numãrul eroilor craioveni care ºiau dat viaþa pentru libertate. „26 de
ani au trecut de la Revoluþie ºi 26
de morþi avem, domnilor! Sunt 60
de rãniþi ºi câteva sute de revoluþionari care au reuºit sã scape. Dupã
1990, ne-au clasat în participanþi la
victoria Revoluþiei, revoluþionari
remarcaþi prin fapte deosebite.
Acum ne-au mai dat o calitate, la ºi
mai puþini dintre noi. Ne-au numit

„Mã simt
mândru
cã am luptat
la Revoluþie”
Victimele care
ºi-au pierdut viaþa
la Revoluþie au fost
uciºi de gloanþe în
special în cartierul
Valea Roºie, în
zona blocurilor turn
de la Spitalul Militar, imobile care mai
pãstreazã ºi azi urmele proiectilelor
pe tencuiala faþadelor. „Au trecut 26
de ani de la însângeratul ºi gloriosul
decembrie 89. Am luptat alãturi de
miile de revoluþionari din Craiova.
Aici, în fostul comitet al PCR, ne-am
câºtigat libertatea. Pentru libertate,
fraþii noºtri militari, civili din Valea Roºie, din Fãcãi ºi din alte cartiere ºi-au
dat sângele ºi chiar viaþa. Copiii
noºtri acum circulã liber în toatã Europa. Pe 22 decembrie, Ceauºescu a
alarmat toate instituþiile militarizate
pentru a stinge flacãra Revoluþiei
aprinsã pe 17 decembrie la Timiºoara. Mã simt mândru cã am luptat în
Revoluþie. La revoluþie au participat
milioane de români de bunã-credinþã. Ceilalþi, câteva zeci de complotiºti,
reprezintã uºa din dos a Revoluþiei.
Astãzi, la 26 de ani de la revoluþie,
comemorãm eroii noºtri, dar tot azi
sãrbãtorim ºi victoria”, a spus Virgil
Cãldãraru, revoluþionar.

talitar comunist. Sã-i cinstim, aºadar,
pe bravii noºtri doljeni care ºi-au dat
viaþa pentru ca noi sã trãim azi ca un
popor liber, fãrã destine îngrãdite”, a
spus prefectul de Dolj.

Ion Prioteasa: ”Ziua aceasta
o închinãm memoriei martirilor”

confirmã aspiraþiile strigate atunci în
stradã”, a afirmat preºedintele Ion
Prioteasa.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu:
”Sã-i respectãm
cum se cuvine pe eroi”

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat cã ziua
de 22 Decembrie 1989 este un reper
al unui nou început pentru România.
„De la independenþã la unitate ºi
apoi la libertate, marile deziderate ale
acestui popor ºi-au gãsit împlinirea
prin sacrificii. Ziua aceasta o închinãm memoriei eroilor care, în urmã
cu 26 de ani, au plãtit preþul suprem
pentru a ne reda o þarã demnã ºi
ºansa unui viitor clãdit în respect faþã
de adevãratele valori democratice.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, le-a spus craiovenilor cã este o
datorie sã comemorãm eroii Revoluþiei
deoarece aceºtia ºi-au dat viaþa pentru ca noi sã ne putem exprima liber.
„Se împlinesc azi 26 de ani de când
mai mulþi eroi ºi-au dat viaþa la Craiova, pentru libertate ºi o viaþã mai
bunã. În acele cumplite zile de decembrie, unii dintre dumneavoastrã
v-aþi pierdut pãrinþii, alþii copii sau
fraþii, alþii au fost rãniþi, persecutaþi
sau umiliþi de regimul comunist.
Acum putem cãlãtori liberi. Am obþi-

Ceremonia dedicatã victoriei Revoluþiei ne oferã prilejul de a exprima
deplina noastrã stimã ºi recunoºtinþã pentru dumneavoastrã, luptãtori
pentru dreptate ºi independenþã faþã
de un regim totalitar, cei care aþi dat
glas nãzuinþei de a avea o Românie
curatã, o Românie respectatã. Aþi
deschis parcursul onorant care aºeazã astãzi România în marea familie
europeanã, consacrând-o ca o naþiune care îmbrãþiºeazã ºi apãrã drepturile ºi libertãþile fundamentale, ca
un partener stabil ºi credibil pentru
toate statele care ºi-au asumat principiile democraþiei - un parcurs care

nut dreptul de a vota fãrã constrângere ºi de a ne exprima fãrã teamã.
România este azi o þarã a Uniunii Europene ºi un stat membru NATO, cu
o economie de piaþã funcþionalã. În
memoria celor doborâþi de gloanþe în
acele zile, suntem datori sã îi respectãm cum se cuvine ºi, prin ceea ce
facem zi de zi, sã dovedim cã nu ºiau dat viaþa degeaba. Glorie eternã
eroilor Revoluþiei române!”, a fost
mesajul edilul-ºef al Craiovei.
La troiþa eroilor cãzuþi la Revoluþie, s-au depus coroane de flori, ceremonia încheindu-se cu defilarea
Gãrzii de Onoare.

Prefectul de Dolj i-a întâmpinat
pe revoluþionari

ea în prima linie, de aici plecând
câteva garnituri de tren cu manifestanþi cãtre Timiºoara. „Românii
au ieºit în stradã întâi Taimiºoara,
iar în 16-17 decembrie ei deja erau
un oraº liber. Pe 18 decembrie neau trimis pe noi, cei de la Craiova,
cu câteva garnituri de tren. Nu
ºtiam ce trebuie sã facem la Timiºoara, dar noi, fiind olteni, cu sân-

determinanþi pentru victoria Revoluþiei. Azi comemorãm cei 26 de
morþi ai noºtri de la Craiova. Suntem alãturi de copii lor, familiile ºi
pãrinþii lor. Ce rugãminte am la
dumneavoastrã, la oficialitãþi ºi
demnitari: nu dorim altceva decât
respectul faþã de revoluþie ºi faþã
de noi”, a spus, în Piaþa „A.I.Cuza”, Constantin Pãiuº.

Prefectul judeþului Dolj, Sorin Rãducan, care i-a întâmpinat pe revoluþionari, ºi-a exprimat compasiunea ºi
ataºamentul faþã de familiile eroilor
Revoluþiei din decembrie 1989.
„Aceastã zi de 22 decembrie are o
semnificaþie aparte pentru poporul
nostru. Este ziua în care sãrbãtorim
26 de ani de când românii ºi-au regãsit speranþa ºi curajul. 26 de ani de
când în România s-a strigat, pentru
prima datã, într-un glas, fãrã nici un
fel de teamã, «Libertate!». Începutã
în Timiºoara ºi continuatã în întreaga þarã, Revoluþia din decembrie 1989
a fost radicalã, cu sacrificii umane
pentru înlãturarea vechiului regim. La
Craiova, a lãsat în urmã zeci de morþi
ºi rãniþi care s-au implicat în câºtigarea libertãþii, cu tot entuziasmul tinereþii, pentru cã cei mai mulþi dintre ei
au fost tineri. Acei tineri au dorit o
schimbare, iar schimbarea înseamnã
o þarã democraticã în care fiecare cetãþean sã se simtã liber. Astãzi, la 26
de ani de la Revoluþie, datoritã revoluþionarilor, putem afirma cu mândrie
cã trãim într-o Românie demnã, membrã cu drepturi depline a Uniunii Europene ºi partener de încredere al
NATO, acestea fiind dezideratele
celor care, în decembrie 1989, au ieºit în stradã împotriva regimului to-
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dezvoltare ruralã
Pentru cã 26 de ani am bãtut pasul pe loc,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Recensãmântul
Recensãmântul zootehnic,
zootehnic,
în
în vitezã
vitezã pe
pe final
final de
de an!
an!
Având în vedere importanþa acþiuni
tehnice de reproducþie, Agenþia Naþionalã pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K.
Constantinescu” obligã, în perioada 07
decembrie 2015 – 22 ianuarie 2016, pe
toþi specialiºtii din cadrul Oficiului Judeþean de Zootehnie (OJZ) Dolj sã co-

În conformitate cu legislaþia în
vigoare, serviciile de însãmânþãri
artificiale ºi control oficial al producþiei, la speciile bovine, ovine
ºi caprine au fost atribuite asociaþiilor de crescãtori de animale
acreditate/autorizate de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Zootehnie (ANZ). OJZ Dolj va întocmi
ºi transmite la ANZ urmãtoarele
lucrãri tehnice: catagrafia efectivelor de animale pe localitãþi ºi
judeþ; inventarierea femelelor din
circuitul de reproducþie pe specii ºi rase (taurine, bubaline, ovi-

ordoneze cu responsabilitate profesionalã ºi acurateþe tehnicã o serie de lucrãri, care privesc strategia de ameliorare geneticã ºi dezvoltarea zootehniei româneºti, pentru anul 2016. În linii mari este vorba de inventarierea
efectivelor de animale din judeþul Dolj.

ne, caprine, porcine ºi cabaline).
Termenul de realizare ºi transmitere la ANZ este 10 ianuarie 2016.
Instituþia centralã mai cere prefigurarea programelor de reproducþie ºi produºi la animale ºi stabilirea metodei de reproducþie însãmânþãri artificiale (IA) sau
montã naturalã (MN) autorizatã,
pe specii.

Argumente pentru
ameliorarea raselor

Oficialii Ministerului Agriculturii au aºteptãri ca opþiunea cres-

cãtorilor în urma discuþiilor privind avantajele ºi dezavantajele
metodelor preferate ºi impactul
acestora asupra producþiilor ulterioare, în funcþie de metoda de
reproducþie aleasã sã fie una pentru viitor. În acest sens se vor
prefigura programele de reproducþie pe specii (taurine, bubaline,
ovine, caprine, porcine ºi cabaline) ºi sisteme de reproducþie, respectiv însãmânþãri artificiale ºi
montã naturalã autorizata. La specia taurine prefigurarea programului de IA se va întocmi ºi pe rase.
Se vor prefigura programele de
produºi pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine ºi cabaline), precum ºi pe forme, respectiv produºi obþinuþi din IA (însãmânþãri artificiale) ºi MN (montã naturalã) autorizatã pentru speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine. Pentru prefigurarea programelor de reproducþie vor
fi respectate urmãtoarele precizãri:
la efectivul de vaci catagrafiat se
aplicã reforma de 20%; junincile
catagrafiate (viþele diagnosticate
gestante), se prind toate la reproducþie; viþelele peste 18 luni, se
prind toate la reproducþie; viþelele
12 - 18 luni, se prind toate la reproducþie; viþelele 6 - 12 luni, se
prind la reproducþie 10%.

De sãrbãtori, heirupism dâmboviþean!
Efectivul femel apt pentru reproducþie se programeazã la IA
sau/ºi în funcþie de caz, la MN
autorizatã. Pentru programarea
efectivelor la MN autorizat, se
þine cont de numãrul reproducãtorilor autorizaþi ºi de încãrcãtura maximã de femele pe reproducãtor, conform legislaþiei

în vigoare. Pentru speciile bovine ºi suine, dupã programarea
efectivelor de femele la MN autorizat, diferenþa efectivelor de
femele se programeazã la IA.
Pentru speciile ovine, caprine ºi
cabaline efectivele de femele se
programeazã la MN autorizat, iar
acolo unde este cazul, ºi la IA.
Termenul de realizare ºi transmitere la ANZ este 22 ianuarie
2016.

Peste 1,5 miliarde de euro pentru proiecte PNDR în 2015

Jumãtate din totalul cererilor de finanþare,
doar pe o singurã schemã
Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale a închis în data de 18 decembrie 2015 ultimele sesiuni de primire a proiectelor aferente
submãsurilor din cadrul PNDR 2014 – 2020 deschise în acest an. În perioada 25.03.2015 (când
a fost deschisã prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) ºi pânã la 18.12.2015,
Cererile de finanþare depuse
au fost astfel:
Submãsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
- 2.874 de cereri de finanþare,
însumând 120,77 milioane de
euro.
Submãsura 4.1 „Investiþii în
exploataþii agricole” - 668 de
cereri de finanþare, dintre care
344 privesc sectorul vegetal,
însumând 266,29 milioane de
euro.

Submãsura 4.2 „Sprijin pentru investiþii în procesarea/ marketingul produselor agricole” 81, însumând 67,04 milioane de
euro.
Submãsura 4.1a „Investiþii în
exploataþii pomicole” - 65 cereri de finanþare, însumând de
28,26 milioane de euro,
Submãsura 4.2a „Investiþii în
procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” - 6
proiecte, însumând aproximativ

1,37 milioane de euro.
Submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
- 1.254 de cereri de finanþare,
însumând 16,51 milioane de
euro.
Submãsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinþarea de activitãþi neagricole în zone rurale” - 1000
cereri de finanþare, însumând
59,89 milioane de euro.
Submãsura 6.4 „Investiþii în
crearea ºi dezvoltarea de activitãþi neagricole” - 502 proiec-

A.F.I.R. a primit 7.697 de cereri de finanþare.
Valoarea totalã fiind de peste 1,55 miliarde de
euro. Aproape jumãtate din fondurile solicitate au fost pe Submãsura 7.2 „Investiþii în crearea ºi modernizarea infrastructurii de bazã la
scarã micã” - 704 proiecte, însumând peste
717,59 milioane de euro.

te, însumând aproximativ 76
milioane de euro.
Submãsura 4.3 „Investiþii
pentru dezvoltarea, modernizarea ºi adaptarea infrastructurii
agricole ºi silvice” - 35 de cereri de finanþare, însumând
33,69 milioane de euro.
Pentru componenta de irigaþii din cadru Submãsurii 4.3 86 de cereri de finanþare, însumând 87,11 milioane de euro.
Submãsura 7.2 „Investiþii în
crearea ºi modernizarea infras-

tructurii de bazã la scarã micã”
- 704 proiecte, însumând peste
717,59 milioane de euro.
Submãsura 7.6 „Investiþii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural” - 244 cereri de
finanþare, însumând peste 82 de
milioane de euro.
Submãsura 19.1 „Sprijin pregãtitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare localã” 178 de cereri de finanþare, în
valoare totalã de 2,44 milioane
de euro.
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BCR a încheiat un protocol
de colaborare cu ANAF
Banca Comercialã Românã (BCR) a încheiat un protocol de colaborare cu Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF), prin care simplificã semnificativ procesul de acordare a creditelor prin
eliminarea documentelor de venit pentru clienþii ale cãror venituri sunt raportate la ANAF.
“Din dorinþa de a îmbunãtãþi permanent experienþa clienþilor noºtri,
BCR continuã sã investeascã în simplificarea procesului de creditare.
Odatã cu încheierea acordului cu
ANAF, clienþii cu venituri stabile nu
vor mai fi nevoiþi sã obþinã documentele de venit de la angajator fiind suficientã semnarea, în momentul solicitãrii creditului, a unui Acord
de consultare a evidenþelor ANAF.
Estimãm cã, facilitarea procesului de

creditare va genera o scãdere a timpului de aprobare a dosarului de credit cu 60%, ceea ce înseamnã credite rapide ºi timp câºtigat pentru
clienþii noºtri”, a declarat Roxana
Cristea, ºef departament credite persoane fizice, BCR.
BCR le oferã clienþilor care îºi
încaseazã veniturile în cont BCR
posibilitatea de a obþine credite de
nevoi personale, carduri de credit
sau descoperit de cont în maxim

3 ore de la momentul depunerii
cererii de credit. Fie cã solicitã un
credit de nevoi personale, un card
de credit sau un credit de casã,
clienþii cu venituri stabile vor economisi, de acum timpul alocat în
trecut pentru obþinerea documentelor de venit. În cazul clienþilor
care realizeazã venituri care nu se
regãsesc în evidentele ANAF, banca poate solicita în continuare documente suplimentare de venit.

Pânã în martie 2016....

Faurecia va crea 600 de noi
locuri de muncã la noua
fabricã de scaune auto de la
Râmnicu Vâlcea
Producãtorul francez de echipamente auto Faurecia urmeazã sã deschidã o
nouã fabricã de tapiþerii pentru industria auto la Râmnicu Vâlcea, în urma unei
investiþii totale de 12 milioane de euro. Forþa de muncã angajatã a companiei,
care s-a dublat din ianuarie 2015, va continua sã creascã odatã cu crearea a 600
de noi locuri de muncã pânã în martie 2016.
Locul 4 în Europa ºi 7 la nivel mondial, Faurecia este unul dintre cei mai mari producãtori
de echipamente pentru industria auto. În noua
fabricã din Râmnicu Vâlcea, compania va produce tapiþerii textile ºi din piele pentru scaune
auto. Cu un numãr existent de 700 de angajaþi,
Faurecia va angaja în final 1.600 de persoane,
pe poziþii de operatori de producþie, specialiºti
tehnicieni, coordonatori de echipã ºi manageri.
Pânã în martie 2016, compania urmãreºte sã
angajeze, între alþii, operatori maºini de cusut ºi
pentru tãiere, operatori de producþie, precum ºi
specialiºti în controlul calitãþii ºi ingineri de producþie. Preocupatã de formarea ºi dezvoltarea
talentelor în rândul angajaþilor, Faurecia urmãreºte sã angajeze persoane în cãutare de o carierã pe termen lung în cadrul companiei. Astfel, fiecare nou angajat va parcurge un amplu
program de instruire, în care va cunoaºte instrumentele, procesele, metodele ºi cultura Faurecia numitã “A fi Faurecia”, bazã a excelenþei
operaþionale a companiei. Campania de recrutare în Râmnicu Vâlcea vine în urma dezvoltãrii
prognozate pentru fabrica de aici.

Pânã în 2019, suprafaþa fabricii aproape se
va dubla
Pânã în 2019, ca urmare a altor douã etape ale
procesului de extindere a unitãþii de producþie,
suprafaþa fabricii aproape se va dubla, de la

12.000 la 22.000 de metri pãtraþi. Parte a strategiei Faurecia, compania urmãreºte sã opereze
fabrici moderne ºi extinse, situate în proximitatea clienþilor sãi ºi de a crea produse atractive
care le oferã acestora valoare adaugatã. “Faurecia Râmnicu Vâlcea este prima investiþie multinaþionalã semnificativã din zonã, care aduce cu
sine o culturã a eticii în muncã foarte respectatã
ºi expunere profesionalã într-un mediu de afaceri industrial. Pãrerile primite din piaþa muncii
locale confirmã o mare apreciere a prezenþei Faurecia în zonã. Ne aºteptãm ca Faurecia Râmnicu
Vâlcea sã devinã angajatorul cel mai cãutat în
aceastã zonã”, a declarat Daniela Mihãilã, Manager Resurse Umane Faurecia Râmnicu Vâlcea.
Pe de o parte, judeþul Vâlcea oferã forþã de
muncã localã disponibilã ºi bine pregãtitã, iar pe
de alta, compania are deja o experienþã de succes în producþia localã încã din 2003, în fabricile din Tãlmaciu (divizia Scaune Auto), Craiova (Tehnologii de Control al Emisiilor) ºi Piteºti
(Sisteme de Interior). Considerat de producãtorii auto un partener de încredere, Faurecia
Automotive Seating produce acum în România
pentru Peugeot ºi Audi. De exemplu, experienþa
companiei în fabricarea de produse de înaltã
calitate a fãcut ca Faurecia sã fie aleasã pentru
a produce tapiþerii pentru noul model Audi A4.
Aceste lucrãri de producþie, precum ºi viitoarele contracte vor fi realizate în fabricile din Tãlmaciu ºi Râmnicu Vâlcea.

Carrefour a semnat acordul de achiziþie
a societãþii Billa România
Carrefour a semnat ieri acordul de
achiziþie a societãþii Billa România, cu
Grupul Rewe. Repartizate pe întreg teritoriul românesc, cele 86 de supermarketuri Billa România reprezintã o suprafaþã de vânzare totalã de 83.000 mp.
Datoritã acestei achiziþii, Carrefour de-

vine primul operator de supermarketuri
din România, întãrindu-ºi astfel oferta
multiformat ºi mergând totodatã mai
aproape de clienþii sãi. Realizarea acestei
operaþiuni rãmâne supusã aprobãrii de
cãtre Consiliul Concurenþei. Al doilea grup
de distribuþie mondial ºi primul din Eu-

ropa, Carrefour are peste 380.000 de
angajaþi la nivel mondial. Prezent în 35
de þãri cu peste 12.000 de magazine, grupul a realizat o cifrã de afaceri de 100,5
miliarde de euro în 2014. Carrefour primeºte zilnic aproximativ 12,5 milioane
de clienþi în toata lumea.
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100 de elevi din Filiaºi au fãcut o excursie
virtualã la Muzeul „Grigore Antipa”
Elevii din Filiaºi au fost primii care au experimentat tururile virtuale la Muzeul Antipa în Sãptãmâna Voluntariatului Orange. De la prima orã,
încã din prima zi a proiectului, voluntarii Orange
au sosit la Muzeul „Grigore Antipa” unde aºtep-

Sãptãmâna voluntariatului,
proiect organizat de trei ani, implicã angajaþii companiei în acþiuni care sã ajute comunitatea.
Anul acesta, partenerul principal
a fost Muzeul Naþional de Istorie
Naturalã „Grigore Antipa” din Bucureºti, a cãrei expoziþie recunoscutã la nivel naþional a fost vãzutã în direct prin vizite virtuale de
cãtre elevii din cinci ºcoli din
þarã. Una dintre unitãþile de învãþãmânt ai cãrei elevi au vãzut în

tau plini de emoþie sã înceapã transmisia ºi sã
intre în direct cu elevii de la ªcoala Gimnazialã
Filiaºi. Prin intermediul tehnologiei 4G ºi al internetului, voluntarii au prezentat în direct copiilor exponatele din muzeu.

direct expoziþia muzeului a fost
chiar ªcoala Gimnazialã Filiaºi.

Elevii, impresionaþi
de turul virtual al muzeului
Elevii au fost impresionaþi încã
de la primul „Salutare, copii!” auzit de la Bucureºti ºi au fost foarte
captivaþi de turul virtual la care
au asistat, mai ales pentru cã
mare parte dintre ei nu au mai
vizitat înainte niciun alt muzeu.
Prin aceastã excursie virtualã,

copiii au aflat multe informaþii noi
despre mediu ºi fauna lumii, au
învãþat despre mastodontul american, despre animalele din Marea Neagrã sau Delta Dunãrii,
despre viaþa în savanã, în tundrã
sau în cel mai mare deºert al lumii. Ceea ce i-a impresionat însã
cel mai mult a fost scheletul gigant Deinotherium gigantissimum, o rudã a elefantului. Proiectul a fost posibil cu sprijinul
specialiºtilor de la Muzeul „Grigore Antipa”, care ºi-au oferit
toatã disponibilitatea de a fi alãturi de voluntari la fiecare repetiþie ºi tur live ºi care le-au explicat cu rãbdare ºi cu înþelegere
despre exponatele muzeului.
„Am fost foarte bucuroºi sã
aflãm cã suntem implicaþi în proiectul Sãptãmâna voluntariatului
Orange ºi cã vom gãzdui acest
eveniment. În ºcoala noastrã, peste 100 de copii au participat la
tururile virtuale de la Muzeul Naþional de Istorie Naturalã „Grigore Antipa”, iar elevii au fost impresionaþi ºi captivaþi de ceea ce

voluntarii Orange le-au prezentat.
Apreciem foarte mult iniþiativa ºi
ne bucurãm cã astfel copiii au
reuºit sã vadã animalele ºi lucrurile interesante expuse în muzeu,
la care nu ar fi avut acces în mod
normal”, a declarat Alina ªtefãnescu, învãþãtoare la ªcoala Gimnazialã Filiaºi.

Au fost implicate
mai multe ºcoli din þarã
În Sãptãmâna voluntariatului,
expoziþia Muzeului Naþional de
Istorie Naturalã „Grigore Antipa”
din Bucureºti a fost vãzutã prin
intermediul tururilor virtuale de
elevii din cinci ºcoli din România. Acestea sunt ªcoala Gimnazialã Filiaºi - judeþul Dolj, ªcoala
Gimnazialã „Aniºoara Odeanu”,
Lugoj, judeþul Timiº, ªcoala Gimnazialã “Horea, Cloºca ºi Criºan”,

Turda - judeþul Cluj, Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamþ - judeþul Neamþ, ªcoala Gimnazialã
Ghimbav - judeþul Braºov.
Peste 600 de copii din aceste
ºcoli au avut parte de excursia
virtualã la Muzeul „Grigore Antipa”, iar alãturi de angajaþii Orange au fost ºi Adrian Sînã de la
Akcent, Cãlin Goia de la Voltaj ºi
actorii Ioana Ginghinã ºi Dragoº
Bucur care la fiecare final de
transmisie au intrat în dialog direct cu elevii. Copiii i-au recunoscut imediat ºi s-au bucurat
foarte mult cã au putut dialoga
cu vedetele pe care de obicei le
vãd doar la televizor ºi cã acestea au fost acolo doar pentru ei.
Evenimentul a fost organizat de
cãtre Orange România, cu sprijinul Salvaþi Copiii România.
RADU ILICEANU

Concert extraordinar de Crãciun la Calafat

Compoziþii de Strauss, Vivaldi, Mozart ºi Brahms, în interpretarea
Orchestrei de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”
Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia” revine astãzi la
Calafat, spre a susþine un concert extraordinar de Crãciun, cu
începere de la ora 18.30, de
aceastã datã pe scena Casei de
Culturã. Programul cuprinde pagini celebre din patrimonial universal al creaþiei muzicale din perioadele preclasicã, clasicã ºi romanticã, de la faimosul Canon în
Re major de Johann Pachelbel ºi
splendida „Iarna” vivaldianã, în
interpretarea solistului violonist

Gabriel Niþã, la Rondo „Alla
Turca” de W.A. Mozart ºi Dans
ungar nr. 1 de Johannes Brahms.
Sub conducerea muzicalã a
dirijorului Ivan Iliev, Orchestra
de Camerã va prefaþa concertul
cu un vals-simbol, dedicat în
mod special iubitorilor muzicii
din oraºul Calafat, ºi anume
„Valurile Dunãrii” de Iosif Ivanovici. ªi pentru cã în perioada
sãrbãtorilor de iarnã compoziþiile straussiene au devenit deja o
tradiþie, publicul din Calafat va

mai putea audia „Tic-Tac”, op.
365 (polka schnell); „Rosen aus
dem Suden” („Trandafirii Sudului”), op. 388 (vals); „Unter
Donner und Blitz” („Tunete ºi
fulgere”), op. 324 (polka
schnell); „Fruhlingsstimmen”
(„Voci de primãvarã”), op. 410
(vals) de Johan Strauss Jr.
„Concertul se va încheia în
acordurile festive ale unui marº
emblematic atât pentru istoria
militarã, cât ºi pentru tradiþia
muzicalã austriacã, compus de
Johann Strauss-tatãl în 1848
spre a comemora triumful feldmareºalului Joseph Radetzky

von Radetz – comandantul trupelor Imperiului Austriac în Bãtãlia de la Custoza – împotriva
Regatului Sardiniei condus de
regele Charles Albert”, a precizat Iulia Negrea, ºef Birou Imagine în cadrul Filarmonicii „Oltenia”.
Douã formaþii instrumentale
din cadrul Filarmonicii „Oltenia”
– Cvartetul de coarde ºi Cvintetul de alãmuri – au mai concertat la Calafat, în incinta elegantului Palat „Marincu”, ce adãposteºte Muzeul de Artã ºi Etnografie, la sfârºitul lunii trecute.
MAGDA BRATU

„Descoperã-þi oraºul în care locuieºti!”, cu studenþi
de la Litere ºi membri ai Asociaþiei „Dimanche”
În perioada 10 septembrie – 31 decembrie,
Asociaþia „Dimanche” din Craiova deruleazã
proiectul „Descoperã-þi oraºul în care locuieºti!”,
realizat cu finanþare nerambursabilã din fondurile bugetului judeþului Dolj pentru activitãþi de tineret pentru anul 2015. În cadrul aces-

Grupul-þintã al proiectului a
fost format din membrii Asociaþiei „Dimanche” ºi din studenþii
ºi masteranzii Facultãþii de Litere de la Universitatea din Craiova. Tinerii studenþi, îndrumaþi de
cadrele didactice universitare
Daniela Dincã ºi Mihaela Popescu, au participat la diferite acti-

vitãþi, care au inclus ºi vizite la
principalele instituþii de culturã
din oraº, având ca scop redescoperirea Craiovei. Aceºtia au
asistat la dezbateri, discuþii, dar
au ºi diseminat, la rândul lor, informaþiile primite. Pentru mulþi
dintre ei, proiectul s-a dovedit o
ºansã extraordinarã de a cu-

noaºte oraºul în care locuiesc ºi
studiazã.
„Acþiunile desfãºurate în cadrul proiectului au contribuit la
descoperirea ºi promovarea Craiovei de studenþii Facultãþii de Litere, cu atât mai mult cu cât unii
dintre aceºtia, provenind din diferite regiunea Oltenia, nu au
avut ocazia, pânã acum, sã cunoascã oraºul din punct de vedere cultural, arhitectural ºi patrimonial. A fost impresionant sã
vezi cum tineri studenþi veniþi din
alte localitãþi erau bucuroºi cã au
ºansa sã vadã, pentru prima

tuia, peste 400 de studenþi ºi masteranzi ai Facultãþii de Litere de la Universitatea din Craiova ºi-au propus sã contribuie la o mai bunã cunoaºtere a oraºului în care locuiesc, la o redescoperire a patrimoniului cultural al Craiovei,
în contextul identitãþii europene.

oarã, colecþiile gãzduite de Muzeul de Artã sau sã afle detalii
despre ritualurile din zona Olteniei, chiar de la specialiºti”, a
declarat conf. univ. dr. Daniela
Dincã, potrivit unui comunicat
de presã. La finalul proiectului,
tinerii au participat ºi la un concurs de creaþie, care a presupus
concepþia ºi machetarea unui
model de calendar care sã promoveze cele mai frumoase zone
ºi clãdiri din oraº.
Proiectul „Descoperã-þi oraºul în care locuieºti!” ºi-a propus implicarea tinerilor prin ac-

tivitãþi de voluntariat în viaþa
culturalã a Craiovei, identificarea valorilor culturale ale oraºului în care locuiesc ºi conºtientizarea importanþei lor, formarea
tinerilor în spiritul promovãrii valorilor culturale ºi al democraþiei
participative, organizarea de activitãþi care promoveazã formarea
tinerilor ca buni cetãþeni, cunoaºterea ºi respectarea normelor
morale, a normelor civice, cunoaºterea drepturilor ºi îndatoririlor cetãþeneºti în scopul convieþuirii armonioase cu semenii.
MAGDA BRATU
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Un milion de migranþi
au sosit în Europa în 2015
Numãrul migranþilor care au pãtruns anul
acesta în Europa - pe uscat ºi pe mare - a
depãºit pragul de un milion, anunþã Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþii
(OIM). Este vorba de patru ori mai mulþi
migranþi decât au sosit pe bãtrânul continent anul trecut. Vasta majoritate a migranþilor a ajuns în Europa pe mare - peste
800.000 de persoane au traversat marea din
Turcia în Grecia. Cei mai mulþi dintre migranþi sunt originari din Siria, Irak ºi Afganistan. În total, 3.695 de migranþi s-au înecat anul acesta sau sunt daþi dispãruþi, potrivit OIM. Acest prag simbolic a fost depãºit luni, potrivit OIM, care precizeazã cã
numãrul total al migranþilor care au sosit
pe mare ºi pe uscat a ajuns la 1.005.504.
Aceºti migranþi au pãtruns pe teritoriul Europei prin ºase þãri - Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, Malta ºi Cipru. Aproximativ
455.000 dintre aceºti refugiaþi provin din
Siria, iar alþi peste 186.000 din Afganistan.
În faþa acestui aflux de migranþi, unele sta-

te UE au construit garduri ºi au introdus
controale la frontierã - în pofida faptului
cã fac parte din spaþiul de liberã circulaþie
Schengen. UE a convenit sãptãmâna trecutã sã suplimenteze
numãrul membrilor
Agenþiei pentru protecþia frontierelor externe - Frontex - în
Grecia, o þarã consideratã un punct de intrare-cheie. Dupã ce
sosesc în Grecia, numeroºi migranþi încearcã sã plece spre
nord, cãtre statele din
Balcani, însã Macedonia refuzã, în prezent,
sã le permitã celor
care nu provin dintro zonã aflatã în rãzboi sã treacã frontiera, din Grecia. Numã-

rul persoanelor nevoite la nivel mondial sãºi pãrãseascã locuinþele urmeazã - tot anul
acesta - sã “depãºescã mult” un prag de 60
de milioane.

Moscova impune Kievului noi sancþiuni comerciale
ca represalii faþã de Acordul de liber-schimb cu UE
Rusia înãspreºte sancþiunile pe
care le-a impus Ucrainei în sectorul comercial, ca represalii faþã de
sancþiunile pe care Kievul le-a impus Moscovei ºi faþã de Acordul
de liber-schimb dintre Ucraina ºi
Uniunea Europeanã (UE). Moscova urmeazã sã aplice noi tarife exporturilor ucrainene - de la 1 ianuarie, când intrã în vigoare Acordul. Rusia a anunþat anterior cã
impune un embargo asupra alimentelor ucrainene - tot de la 1
ianuarie -, deoarece Ucraina a introdus pe o listã de sancþiuni numele a numeroase bãnci ruseºti,
firme din domeniul Apãrãrii ºi companii aeriene, în concordanþã cu
sancþiunile impuse Rusiei de cãtre
UE. Anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, în martie 2014, a determinat Bruxellesul sã impunã o
sancþiuni ample Moscovei. Uniunea a decis sã prelungeascã aceste sancþiuni pentru o perioadã de
ºase luni - pânã la jumãtatea lui
2016 -, deoarece prevederile Acor-

durilor de pace de la Minsk, care
vizeazã soluþionarea conflictului
din estul Ucrainei, nu vor fi aduse
la îndeplinire pânã la sfârºitul acestei luni, aºa cum s-a stabilit. Bruxellesul a impus aceste sancþiuni
dupã ce separatiºti proruºi au preluat controlul asupra unei pãrþi
importante a pãrþii de est Ucrainei
ºi ºi-au declarat independenþa faþã
de Kiev, în 2014. Moscova a trimis armament greu ºi trupe sã-i
ajute, acuzã Occidentul - ceea ce
ruºii dezmint. Statele Unite ºi unele state occidentale au impus, la
rândul lor, sancþiuni Rusiei, care a
ripostat impunând embargouri în
special alimentelor ºi bãuturilor
provenind din Occident. Separat,
Guvernul rus a anunþat luni cã va
da în judecatã Kievul pentru nerambursarea unui împrumut în
valoare de trei miliarde de dolari.
Premierul ucrainean Arseni Iaþeniuk a declarat cã Moscova a refuzat sã restructureze datoria,
spre deosebire de alþi creditori,

care au fãcut acest lucru. El a
catalogat aceastã datorie - contractatã în decembrie 2013 - drept
o “mitã politicã” datã de Moscova fostului preºedinte prorus Viktor Ianukovici, care era vizat de
proteste de stradã masive la vremea respectivã. Ianukovici a fugit în Rusia în februarie 2014.
Moscova afirmã cã zona de liberschimb aprofundat ºi cuprinzãtor
(DCFTA) riscã sã transforme
Ucraina într-o cale de acces ilicitã a exporturilor ieftine UE cãtre
Rusia. Astfel cã a decis sã anuleze condiþiile preferenþiale acordate exportatorilor ucraineni. Ruºii
susþin cã au încercat ºi nu au reuºit sã ajungã “paºnic ºi reciproc
avantajos” la un acord asupra
acestei probleme. “Ucraina ºi UE
nu sunt pregãtite sã semneze un
acord constrângãtor din punct de
vedere juridic care sã þinã cont de
interesele Rusiei”, a declarat premierul rus Vladimir Medvedev.
Ulterior, Comisia Europeanã (CE)

a atribuit Moscovei eºecul negocierilor asupra DCFTA. Un nou
acord constrângãtor din punct de
vedere juridic ar “redeschide”
DCFTA, a subliniat CE, însã
“DCFTA nu poate fi amendat - nici
direct, nici indirect”. Preºedintele ucrainean Petro Poroºenko a
aprobat, în septembrie, sancþiuni
vizând 388 de cetãþeni ruºi ºi 105
firme ºi organizaþii ruse. Nivelul
exporturilor ucrainene cãtre UE a
crescut de la mai puþin de 25% în
2012 la aproape 35% în primele
ºapte luni ale acestui an, potrivit
Financial Times (FT), în timp ce
comerþul cu Rusia a scãzut. Importurile ucrainene de gaze naturale ruseºti - o problemã spionoasã timp de mulþi ani în relaþiile
ucraineano-ruse - au scãzut, de
asemenea, la scrictul necesar. Dependenþa Ucranei faþã de gazele
naturale ruseºti a fost redusã prin
introducerea unor mãsuri de eficienþã energeticã ºi diversificarea
surselor de aprovizionare.

Cel puþin nouã elevi au murit, dupã ce o ºcoalã
din Siria a fost atacatã de reþeaua Stat Islamic
Cel puþin nouã elevi au murit ºi 20 de
persoane au fost rãnite, marþi, dupã ce organizaþia teroristã Stat Islamic (SI) a bombardat o ºcoalã din oraºul Deir al-Zor, din
estul Siriei, aflat sub controlul Guvernului
sirian, a anunþat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit
presei siriene, nouã eleve au fost ucise,
dupã ce asupra unei ºcoli din oraºul Deir
al-Zoir, aflat sub control guvernamental,
“au fost lansate proiectile de cãtre teroriºti”. Deir al-Zoir este capitala provinciei
cu acelaºi nume care este capturatã, în cea
mai mare parte, de militanþi SI. OSDO
avertizeazã cã numãrul victimelor va creºte, cel mai probabil. Zeci de persoane au
murit sau au fost rãnite în bombardamentele lansate în ultimele luni în Deir al-Zoir.
ªcolile reprezintã o þintã frecventã a ata-

curilor violente în Siria. Sãptãmâna trecutã, raidurile aeriene intense au vizat o zonã
cu ºcoli din suburbiile Damascului aflate
sub controlul insurgenþilor, fiind ucise zeci
de persoane, potrivit OSDO. Tot sãptãmâna trecutã, potrivit presei naþionale siriene, mai multe cartiere rezidenþiale din
Damasc au fost vizate de atacuri cu proiectile, în urma cãrora au murit trei persoane ºi cel puþin 30 au fost rãnite, majoritatea fiind elevi. 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 organizaþia sunnitã
Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul
conflictului depãºeºte 250.000 de morþi.

ªTIRI
Barack Obama:
Donald Trump
exploateazã
preocupãrile
privind nesiguranþa
economicã
Magnatul Donald Trump,
înscris în cursa pentru desemnarea
candidatului republican la
preºedinþia SUA, exploateazã
temerile angajaþilor privind
nesiguranþa economicã, afirmã
preºedintele american, Barack
Obama. Într-un interviu acordat
Postului public de radio (NPR),
Barack Obama a apreciat cã
schimbãrile structurale generate în
economia americanã de evoluþiile
tehnologice ºi de criza financiarã
din anul 2008 au afectat unele
sectoare, inclusiv cel al muncitorilor. “Aceºti oameni nu mai au
aceleaºi beneficii din salariul de la
o fabricã, nu mai pot susþine o
familie”, a declarat Obama. “De
aceea, apare un potenþial de furie,
frustrare, teamã; unele preocupãri
sunt justificate, altele sunt direcþionate greºit. Cred cã persoane
precum domnul Donald Trump
profitã de aceastã situaþie. Domnul
Trump profitã de aceste lucruri de
la începerea campaniei electorale”,
a apreciat Obama. Magnatul
Donald Trump s-a remarcat printro serie de afirmaþii controversate,
dar este unul dintre favoriþi în cursa
pentru desemnarea candidatului
Partidului Republican la funcþia de
preºedinte al Statelor Unite.

Un prim deces
în alunecarea
de teren din China
în care au dispãrut
zeci de persoane
Un prim corp a fost descoperit
de autoritãþi, ieri, în alunecarea de
teren din oraºul Shenzen, din sudul
Chinei, produsã în weekend, în
urma cãreia sunt date dispãrute
zeci de persoane. Cel puþin 81 de
persoane erau încã dispãrute
înainte ca echipele de intervenþie
sã descopere, ieri dimineaþã, prima
victimã decedatã în alunecarea de
teren într-o zonã industrialã de la
periferia oraºului Shenzen. Potrivit
unui bilanþ anterior, 91 de persoane erau date dispãrute. Peste
900.000 de persoane au fost
evacuate. Incidentul s-a produs
dupã ce o grãmadã de pãmânt ºi
deºeuri de materiale de construcþii
s-a surpat, a anunþat luni Ministerul Resurselor Naturale. Grãmada
de pãmânt ºi deºeuri, acumulatã
dupã lucrãrile de construcþii din
ultimii doi ani, era înaltã de 100
de metri, existând un ordin de
evacuare a materialelor din zona
respectivã, emis în cursul acestui
an. Potrivit unor documente
guvernamentale, evacuarea
movilei de pãmânt ºi deºeuri
trebuia sã aibã loc în urmã cu cel
puþin cinci luni înainte de producerea incidentului, a transmis South
China Morning Post. O conductã
de gaze din zonã a explodat în
urma alunecãrii de teren, a
informat operatorul PetroChina,
citat de agenþia Xinhua. Cel puþin
33 de clãdiri au fost îngropate sau
distruse, inclusiv 14 fabrici ºi
douã clãdiri de birouri, a anunþat,
luni, viceprimarul oraºului
Shenzen, Liu Qingsheng, la o
conferinþã de presã.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

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
autoritãþii, 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.
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, Str. Tabaci, nr. 1, judeþul Dolj,
organizeazã concurs, conform HG 286/
2011, pentru ocuparea funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Posturi
vacante: -Asistent medical generalist
debutant- 2 posturi pentru Secþia Clinicã Gastroenterologie; -Fizician- 1
post- Laboratorul de radioterapie. Concursul se va desfãºura astfel: 1.Proba
scrisã în data de 18.01.2016, ora 9.00.
2.Proba interviu în data de 20.01.2016,
ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1. Asistent medical generalist debutant: -Absolvent al
liceului sanitar cu durata de 5 ani sau
echivalare de studii sau Absolvent de
ºcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã sau Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotãrârii
Guvernului nr. 797/1997 sau Absolvent
al învãþãmântului superior de 3 ani în
specialitate sau Absolvent al învãþãmântului superior- licenþã în specialitate. 2. Fizician: diplomã de licenþã în
specialitate, minim 6 luni vechime în
specialitate. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul unitãþii din Strada
Tabaci, nr. 1. Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, persoanã de contact: Ec.
Gãlan Andreea, telefon: 0251.502.306.

SINTION ADRIAN anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”REAMENAJARE, MODIFICARE SI
SCHIMBARE DE DESTINATIE C1 DIN
LOCUINTA IN ATELIER MECANIC”, propus a fi amplasat în Comuna Podari, sat.
Braniste, str. Calafatului, nr. 4, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului Str. Petru
Rareº, Nr. 1, Craiova, Cod 200349 ºi la sediul Sintion Adrian, Comuna Podari, sat.
Braniste, str. Calafatului, nr. 4, jud. Dolj, în
zilele de luni pânã vineri, între orele 9:0017:00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului Dolj.
MUNICIPIUL CRAIOVA, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMENAJARE CLÃDIRI PAVILION
PENTRU SECÞII AFERENTE SPITALULUI
FILANTROPIA propus a fi amplasat în str.
Sãrarilor, Nr.28, Craiova. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul A. I.
Cuza, nr. 7, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.Tabaci, nr.1, Judeþul Dolj, organizeazã
concurs, conform HG 286/2011, pentru
ocuparea funcþiilor contractuale temporar
vacante urmãtoare: Post temporar vacant:
-ªofer II- 1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: 1.Proba scrisã: în data de 11.01.2016ora 9.00. 2.Proba interviu: în data de
13.01.2016, ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ªofer II: sã posede
permis de conducere pentru ºofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B ºi C. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
5 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unitãþii din Strada Tabaci, nr.1. Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, persoanã de contact:
Ec. Gãlan Andreea, telefon: 0251.502.306.
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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 multe realizãri ºi împliniri alãturi de cei
dragi!
La mulþi ani
cu sãnãtate!
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!
Crãciun Fericit!
La mulþi ani!
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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
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

C O N VO C A R E
Consiliul de Administraþie al
S.C. COMAT DOLJ S.A. în conformitate cu prevederile Legii 31/
1990 actualizatã ºi republicatã,
convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor în data
de 22.01.2016 ora 13.00, la sediul
societãþii din Craiova, str. Sãrarilor nr. 31 cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI:
1. Repartizarea veniturilor ce vor
rezulta în urma vânzãrii terenului
situat în Calea Bucureºti nr. 78 fost
142 în suprafaþã de 10.628 mp.
2. Diverse.
In cazul, în care nu se întruneºte
cvorumul necesar, ºedinþa se reprogrameazã pentru data de
29.01.2016 în acelaºi loc la aceeaºi
ora ºi cu aceeaºi ORDINE DE ZI.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. anunþã abonaþii persoane fizice ºi juridice cã a deCENTRUL COMERCIAL SUCPI marat procesul de refacere a Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
vã oferã spaþii moderne,
contractelor de prestãri servila cele mai bune preþuri!!! cii încheiate înainte de data de
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
Te aºteptãm
01.02.2011, când Serviciul PuSUCPI
în Calea Bucureºti,
blic de Salubritate a devenit
anunţă programul
strada Grigore Pleºoianu, S.C. Salubritate Craiova S.R.L
sã închiriezi un stand,
de lucr
u:
lucru
ºi invitã utilizatorii având consã începi propria afacere. tracte încheiate înainte de
Luni - V
ineri
Vineri
Nu mai sta pe gânduri!
data sus-menþionatã la sediul
9.00 - 20.00,
Fii un om hotãrât
unitãþii, situat în Craiova, straSâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
ºi sunã la numãrul
da Brestei, nr. 129A, pentru
8.00.
18
1/438.440. perfectarea noilor contracte. Duminică 9.00 - 1
0251/438.440.
de telefon: 025
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CERERI SERVICIU

SC
SC PIEÞE
PIEÞE ªIªI TÂRGURI
TÂRGURI CRAIOV
CRAIOV
AA SRL
SRL
CRAIOVA
CRAIOVA
vã dã
dã posibilitatea
posibilitatea sã
sã achiziþionaþi
achiziþionaþi
vã

Cei
Cei mai
mai frumoºi
frumoºi pomi
pomi de
de Crãciun,
Crãciun,
doar
doar înîn pieþele
pieþele Craiovei!
Craiovei!
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Amaradiei 2 camere decomandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/
10 - Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.

Vând casã boiereascã mare central, pretabilã clinicã, pensiuIonescu Nicolae doresc sã fiu
ne, firmã. Telefon: 0741/219.483.
angajat la un patron cu maºiVând casã 350 mp Catargiu.
na proprie, marca Espero.
Telefon: 0770/928.527.
Telefon: 0760/084.961.
Vând casã 5 camere, Iºalniþa,
vad comercial negociabil. TePRESTÃRI SERVICII
lefon: 0766/325.453.
Execut masaj la domiciliu TeCasã Seaca de Câmp ultracenlefion: 0251/446.535; 0760/ 3 - 4 CAMERE
071.644.
Vând apartament 4 camere, tral 3 camere, beci, 2 sãli lunFilmãri foto video de calitate bilateral, ultracentral. Telefon: gime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
superioarã la preþuri avanta- 0721/290.286.
joase. Telefon: 0766/359.513. Vând apartament 3 camere Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: decomandate Brazdã parter.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198. Telefon: 0762/280.739.
0732/089.127; 0732/651.113.
Pregãtesc studenþi - elevi la conVând sau schimb casã (varianCASE
tabilitate. Telefon: 0722/943.220.
te). Telefon: 0760/996.967.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore pe zi. Vând sau schimb cu o camerã cãmin Craiova, casã locui- Vând casã cu 3 camere + anexã
Telefon: 0765/546.216.
cu 2 camere ºi teren 2000 mp,
Þin evidenþã contabilã. Telefon: bilã comuna Periºor + depen- comuna Valea Stanciului, sat
0722/943.220; 0771/215.774. dinþe, apã curentã, canaliza- Greceºti. Preþ 22.000 Lei negore la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: ciabil. Telefon: 0761/546.959.
VÂNZÃRI
Vând casã Rânca, demisol,
0765/291.623.
GARSONIERE
Vând casã nouã Bordei cu parter + etaj 1 + mansardã - 5
Vând garsonierã cu îmbunã- 700 m teren vie, pomi sau camere, 2 bãi, 1 living cu buopen space, 3 balcoatãþiri Valea Roºie (Piaþã) Tele- schimb cu apartament + dife- cãtãrie
ne,
centralã
pe lemne ºi cenrenþa. Telefon: 0752/641.487.
fon: 0741/116.815.
tralã electricã. Grãdinã cu grãvilã în zona Ford. Preþ tar. Situatã la 50 m de pârtia de
CAMERE CÃMIN Vând
negociabil. Telefon: 0251/ ski de la hotel Onix. Telefon:
Vând camerã cãmin str. Put- 418.864.
0766/250.327.
nei. Telefon: 0768/437.838; VÂND urgent casã Catargiu, Vând casã comuna Calopãr nr.
0763/506.962.
45.000 Euro. Telefon: 0722/ 241, teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
APARTAMENTE 297.009.
Casã mare boiereascã cu toa2 CAMERE
TERENURI
te utilitãþile superîmbunãtãþitã
Vând apartament 2 camere- în comuna Lipovu cu teren VÂND teren împrejmuit zona
Sinaia, etaj 1, îmbunãtãþit. Te- 7000 mp. Telefon: 0764/ Selgros, 750 mp, 22 Euro/mp.
lefon: 0722/963.871
492.029.
Telefon: 0729/170.160.
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Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

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.
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 noi-1,15ml preþ 100 lei. Telefon: 0351/803.490 dupã ora
15.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre 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 hotã nouã, mãturã electricã. Telefon: 0351/459.314.

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 cadru metalic inox
nou pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând sãpun de casã 5 lei /
Kg, cruce de marmurã 1200/
100 - scrisã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
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 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 loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Vând teren 1000 m Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Telefon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/ 563.640.
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.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.
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ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament mobilat
Valea Roºie. Telefon: 0351/
433.875

MATRIMONIALE

Domn serios cu locuinþã lângã Craiova caut doamnã serioasã pentru prietenie, cãsãtorie preferabil de la þarã. Telefon: 0763/722.683

DIVERSE

Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijuVând cãrucior handicap, terii lucrate manual, cu argint
pat mecanic + saltea, poli- la schimb ºi manopera/obzor 2500 W, sobã teracotã iect. Telefon: 0351/423.493.
cu toate furniturile, Tv coPIERDERI
lor D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Pierdut Autorizare sediu firVând set motor tip BORGO mã J16/ 2500/1994 pentru
pentru Dacia 1300 preþ - 245 S.C. ELCROM COMEXIM
lei. Telefon: 0351/455.617.
SRL. Se declarã nul.
Vând acvariu 47 litri, foarte Pierdut MAPÃ PLASTIC GALconvenabil. Telefon: 0767/ BENÃ TRANSPARENTÃ CU
116.092.
ACTE DE STUDII: DIPLOMÃ
Vând trei biciclete copii, ara- BAC, DIPLOMÃ LICENÞÃ,
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã, SUPLIMENT LA DIPLOMÃ,
televizor color, preþuri mici. CERTIFICAT ATESTAT. GÃSITelefon: 0729/977.036.
TORULUI BINEVOITOR, REVând urgent 2 locuri de veci COMPENSÃ ªI MULÞUMIRI
cimitirul Ungureni Telefon: CÃLDUROASE. TELEFON:
0787/ 886.150; 0723/ 312.929.
0769/669.736.

Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând clasoare cu timbre pentru copiii. Telefon: 0729/
684.222.
Cort 4 persoane, douã compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare. Telefon: 0745/602.001.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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ªtefania Priceputu –
numãrul 1 în sportul
doljean în 2015!
Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj i-a premiat,
luni searã, pe cei mai buni sportivi ai judeþului în anul ce stã sã
se încheie. Aºa cum era de aºteptat, câºtig de cauzã a avut luptãtoarea ªtefania Priceputu (LPS
“Petrache Triºcu”/CSM Craiova), cea care a reuºit sã-ºi adjudece, la cadeþi, titlul european,
titlul balcanic, locul trei la CM ºi
locul doi, în proba pe echipe, la
balcaniadã.

Nu a fost loc de surprize nici
la categoria “Antrenorul anului”,
unde s-a impus Valentin Boboºca
– cel care o pregãteºte pe ªtefania Priceputu (ambii foto).
În afarã de cele douã trofee,
premierile s-au fãcut la douã categorii. Una rezervatã seniorilor
ºi tineretului, unde au fost premiaþi zece sportivi ºi nouã antrenori iar cealaltã a fost dedicatã
juniorilor ºi au fost premiaþi zece
sportivi ºi ºapte antrenori.

Lista laureaþilor Galei
Sportului Doljean

SPORTIVUL ANULUI: ªtefania Priceputu (olimpic) – lupte/LPS-CSM.
Performanþe: Locul III Campionatul Mondial cadeþi, locul I Campionatul European cadeþi, locul I Campionatul Balcanic cadeþi, locul II Campionatul Balcanic, echipe, cadeþi.
ANTRENORUL ANULUI: Valentin Boboºca.

SENIORI ªI TINERET

JUNIORI

10 sportivi (9 olimpici / 1 neolimpic) ºi 9 antrenori (8 olimpici / 1 neolimpic).
Marius Ionescu (olimpic) – atletism/
CSM.
Rezultate: Calificat la Jocurile Olimpice
de la Rio – maraton, Participare la Campionatul Mondial de la Beijing, locul III Campionatul Balcanic cros seniori individual, locul II Campionatul Balcanic cros seniori
echipe. Antrenor: Cãtãlin Geapãnã.
Claudia ªtef (olimpic) – atletism/CSM.
Rezultate: Calificatã la Jocurile Olimpice
de la Rio – 20 km marº, locul XXIV la Campionatul Mondial de la Beijing – 20 km marº.
Antrenor: Sebastian ªtef.
Diana Petrescu (olimpic) – handbal/
SCM.
Rezultat: locul III Campionatul Mondial
din Danemarca. Antrenor: Simona Gogîrlã.
Ionuþ Trandafirescu (olimpic) – scrimã/
CSU.
Rezultate: locul III Campionatul European de tineret pe echipe, locul III Campionatul Balcanic seniori individual. Antrenor:
Radu Podeanu.
Tatian Bolboceanu (olimpic) – scrimã/
CSM.
Rezultat: locul III Campionatul European
de tineret pe echipe. Antrenor: Ionel Bãrbosu.

10 sportivi (9 olimpici / 1 neolimpic) ºi 7 antrenori (6 olimpici / 1 neolimpic).

Diana Ionele (olimpic) – scrimã/CSU.
Rezultat: locul IV Campionatul European
de tineret pe echipe. Antrenor: Oana Puiu.

Gabriel Dinu (olimpic) – box/CSM.
Rezultat: locul II Campionatul European juniori. Antrenor: Marcel Sîrba.

Ancuþa Bobocel (olimpic) – atletism/
CSU.
Rezultate: locul II Campionatul Balcanic
– 5.000 metri individual, locul V Campionatul European cros – individual, locul VI Campionatul European cros – pe echipe, locul I
Campionatul Balcanic cros – 8.000 metri
individual, locul I Campionatul Balcanic cros
– 8.000 metri echipe. Antrenor: Marin Istrate.

Mario Perºu (olimpic) – scrimã/CSU.
Rezultate: locul III Campionatul European de tineret – echipe, locul V Campionatul European juniori – echipe. Antrenor. Radu Podeanu.

Andrei ªtefana (olimpic) – atletism/
CSM.
Rezultate: locul I Campionatul Balcanic în
salã, seniori – 3.000 metri individual, locul IV
Campionatul Balcanic, seniori – 3.000 metri
obstacole. Antrenor: Margareta Barbu.
Raluca Sbîrcia (olimpic) – scrimã/CSU.
Rezultat: locul III Campionatul Balcanic
de seniori, individual. Antrenor: Oana Puiu.
Mitricã Ionuþ (neolimpic) – karate/CSU.
Rezultate: locul III Campionatul Mondial
seniori – kata individual, locul II Campionatul Mondial seniori – kata echipe, locul III
Campionatul European seniori – kumite, locul III Campionatul European seniori, kata.
Antrenor: Geri Mitroi.

Constantin Cezara (olimpic) – scrimã/LPS.
Rezultate: locul IV Campionatul European de juniori – echipe, locul IX Campionatul European de juniori – individual,
locul XVI Campionatul Mondial de juniori. Antrenor: Dan Podeanu.
Cristina Bãran (olimpic) – box/CSM.
Rezultat: locul V Campionatul European de juniori. Antrenor: Ion Joiþa.
Ovidiu Pârvuleasa (olimpic) – scrimã/CSU.
Rezultat: locul V Campionatul European de juniori, pe echipe. Antrenor:
Radu Podeanu.
Adina Cãle (olimpic) – kaiac-canoe/
CS C. Brâncoveanu-Dãbuleni.
Rezultat: locul VII Campionatul European de Juniori. Antrenor: Mirel Vasiliche.

Lavinia Enceanu (olimpic) – kaiaccanoe/CS C. Brâncoveanu-Dãbuleni.
Rezultat: locul VII Campionatul European de Juniori. Antrenor: Stelian Prodan.
Cãtãlin Catanã (olimpic) – volei/CN
N. Titulescu.
Rezultate: locul 12 Campionatul European de cadeþi, locul III Campionatul
Balcanic de juniori, locul III Campionatul Balcanic de cadeþi, locul I calificãri
Campionatul European de cadeþi. Antrenor: Daniel Sãvoiu.
Eduard Catrina (olimpic) – volei/CN
N. Titulescu.
Rezultate: locul 12 Campionatul European de cadeþi, locul III Campionatul
Balcanic de juniori, locul III Campionatul Balcanic de cadeþi, locul I calificãri
Campionatul European de cadeþi. Antrenor: Daniel Sãvoiu.
Andreea Alexandra Maria Ignat (neolimpic) – arte marþiale/CS Wu Quan Li
Craiova.
Rezultate: locul I Campionatul European wushu – proba manechin juniori, locul III Campionatul European wushu –
proba Taolu juniori, locul III Campionatul European wushu – proba Duida juniori.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2

THW Kiel – Rhein Neckar Lowen.

18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BC Mureº – CSU Atlassib Sibiu, U-BT Cluj – CSM U
Oradea / 21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Lokeren – Anderlecht.

21:15 – HANDBAL (M) Germania – Bundesliga:
Flensburg Handewitt – Gummersbach.

19:30 – HANDBAL (M) Germania – Bundesliga:

21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Lokeren –
Anderlecht.

DOLCE SPORT 1

DOLCE SPORT 2
LOOK TV
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Criteriile sportive, înlocuite de cele pur-economice!
Neoficial, dar mai mult decât sigur
sigur,,

România
România nu
nu va
va organiza
organiza
turneul
turneul preolimpic
preolimpic
Calificarea pentru Rio se joacã tot în Danemarca
Federaþia Internaþionalã de
Handbal a decis sã schimbe criteriile de atribuire a turneelor preolimpice. Dacã pânã în urmã cu 4
ani, þãrile gazdã erau decise în
urma locurilor 2-4 ocupate la Campionatul Mondial din anul preolimpic, acum Mustafa & Co au hotãrât ca aceste turnee sã fie acordate pe considerente pur economice.
Astfel, locul 3 ocupat de naþionala noastrã la întrecerea încheiatã duminicã nu îi oferã niciun avantaj în lupta pentru calificare la Jocurile Olimpice. România nu a avut
practic nicio ºansã într-o disputã
cu Danemarca, þarã care obþine
regulat dreptul de a organiza Campionate Mondiale ºi Europene, atât
la feminin, cât ºi la masculin. Informaþiile încã nu au fost confir-

mate oficial de IHF, dar lucrurile
par deja lãmurite. Turneul preolimpic din care face parte ºi România
(alãturi de Danemarca din grupã
mai fac parte Muntenegru ºi Uruguay; se calificã primele douã clasate) se va desfãºura în 17-20
martie 2016 la Herning, aceeaºi
arenã care a gãzduit o grupã ºi fazele finale ale Campionatul Mondial. În respectiva locaþie, România i-a suflat Danemarcei medaliia
de bronz la CE 2010 (scor 16-15)
ºi a eliminat-o în sferturile de finalã la CM 2015 (scor 31-30 dupã
prelungiri, 27-27 în timpul regulamentar)
“Încã nu avem o confirmare
oficialã, dar dacã este aºa suntem
dezamãgiþi. Din pãcate, suntem
încã o þarã micã, dar ne ducem
acolo sã ne calificãm la Jocurile

Olimpice”, a declarat, pentru Pro
Sport, Alexandru Dedu, preºedintele FRH
De remarcat faptul cã nu numai
România se aflã într-o astfel de situaþie. Olanda, vicecampioanã
mondialã, ºi Polonia (locul 4) au
pierdut la rândul lor dreptul de organizare al turneelor preolimpice.
Francezii au anunþat deja cã vor
organiza turneul preolimpic la
Metz, deºi naþionala þãrii lor s-a
clasat abia pe locul 7. Franþa va
juca în acelaºi turneu cu Olanda,
Japonia ºi Tunisia.
Polonia a pierdut dreptul de a
organiza turneul în defavoarea
Rusiei. Din respectiva grupã mai
fac parte Suedia ºi Mexic.
Privind organizatoarele celor trei
turnee, o decizie va fi fãcutã public, dupã Crãciun.

Tecãu ºi Rojer
Rojer,, campioni mondiali
ai probei de dublu în 2015
Federaþia Internaþionalã de tenis (ITF) a anunþat, ieri, laureaþii anului 2015, printre aceºtia numãrându-se Horia Tecãu ºi Jean-Julien Rojer, care
au fost desemnaþi “campioni mondiali” ai sezonului la dublu.
Tecãu ºi Rojer au câºtigat în 2015 turneele de la
Rotterdam ºi Wimbledon, precum ºi Turneul Campionilor de la O2 Arena din Londra, fiind finaliºti la
Nisa ºi la Sydney. Perechea rãmâno-olandezã a
fost cea mai bunã echipã în 2015.
“Este o mare satisfacþie ºi o mare realizare sã
închei anul ca jucãtor campion mondial pentru a
doua oarã în cariera mea (n.r. - ºi în 2002, ca junior). Ne-am îmbunãtãþit jocul la toate aspectele ºi
suntem fericiþi cã evoluãm în direcþia corectã. Asta
am visat ºi este motivant sã continuãm ºi sã încer-

cãm sã ne forþãm limitele din nou”, a declarat tenismenul român.
“Sunt foarte fericit de cum a mers întregul an.
Este o mare satisfacþie cã am obþinut aceste rezultate cu colegul meu Horia dupã atât de multã
muncã depusã”, a declarat, la rândul sãu, olandezul.
Americanca Serena Williams, locul 1 WTA, pentru a ºasea oarã, ºi sârbul Novak Djokovici, locul 1
ATP, a cincea oarã, au primit titlurile de campioni
mondiali în 2015 la simplu, în timp ce elveþianca
Martina Hingis ºi indianca Sania Mirza au primit
titlul similar la dublu feminin.
Cei ºase campioni îºi vor primi premiile în cadrul unei gale organizate la 31 mai 2016, în timpul
turneului de la Roland Garros.

Liga I – etapa a XXIII-a
FC Botoºani – Concordia
5-1
Au marcat: Ngadeu 13, Vaºvari 21, Martinus 30, 75, Ivanovici 90+1
/ M. Cristescu 85.
CSMS Iaºi – „U” Craiova
1-0
A marcat: Ciucã 55.
Pandurii – Astra Giurgiu
1-1
Au marcat: Sãpunaru 18 / Boldrin 83.
Petrolul – ASA Tg. Mureº
0-1
A marcat: Gorobsov 4.
CFR Cluj – Dinamo 1-1
Au marcat: Jakolis 10 / Palic 20.
FC Voluntari – Viitorul
2-3
Au marcat: A. Bãlan 29, 46 / Cernat 16, F. Ganea 77, 80.
Steaua – ACS Poli 3-1
Au marcat: Bocºan 33 aut., Stanciu 48, Hamroun 80 / D. Popescu
82.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Astra
23
13
7
3
38-26
2. Viitorul
23
12
7
4
45-24
3. Dinamo
23
11
8
4
30-23
4. Steaua
23
11
7
5
31-21
5. Pandurii
23
11
7
5
30-24
6. ASA
23
8
11
4
26-19
7. CSMS Iaºi
23
8
8
7
18-22
8. Craiova
23
7
6
10
23-25
9. Botoºani
23
6
8
9
30-32
10. CFR Cluj
23
7
9
7
27-23
11. ACS Poli
23
4
9
10
21-32
12. Concordia
23
3
8
12
21-38
13. Voluntari
23
2
9
12
21-39
14. Petrolul
23
2
8
13
16-29
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

P
46
43
41
40
40
35
32
27
26
24
21
17
15
8

Etapa viitoare (12-15 februarie 2016): “U” Craiova – Petrolul, Astra
– CFR Cluj, Viitorul – CSMS Iaºi, Dinamo – FC Botoºani, Concordia –
Steaua, ASA Tg. Mureº – Pandurii, ACS Poli – FC Voluntari.

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

