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Clinica de Cardiologie a Spitalului Filantropia fost inauguratã,
ieri, de primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, la iniþiativa
cãreia s-au fãcut lucrãrile de reabilitare.
Investiþia s-a ridicat la
suma de aproximativ
500.000 de lei, banii
fiind alocaþi în totalitate de la bugetul local,
ºi a constat în refacerea totalã a clãdirii,
începând cu acoperiºul
ºi terminând cu grupurile sanitare. Totodatã,
Cardiologia a fost
dotatã ºi cu aparaturã
medicalã nouã.
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Cardiologia de la Filantropia,
renovatã de Primãria Craiova

Un om de ispravã
despre care se vorbeºte rar
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- Ce þi-a adus Moº Crãciun, Popescule?
- Factura de la întreþinere!

Fraþii Bacriz ºi
Conducerea Centrului
Comercial Oltenia
Sucpi, la Cumpãna
dintre Ani ureazã
tuturor salariaþilor,
comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor
un An Nou Fericit,
multe realizãri, împliniri ºi sãnãtate alãturi
de familii ºi cei dragi!

”La Mulþi Ani 2016!”

2 / cuvântul libertãþii

AMRCR cere
Guvernului sã
soluþioneze urgent
blocajul privind
autorizaþiile pentru
comercianþi
Asociaþia Marilor Reþele
Comerciale din România
solicitã din nou Guvernului
sã regândeascã de urgenþã
sistemul de autorizare a
activitãþilor comerciale ºi
cere un termen de conformare de un an, pe fondul
blocajului creat la nivelul
autoritãþilor locale privind
emiterea sau reînnoirea
autorizaþiilor. “Pentru mii de
firme blocajul actual înseamnã faliment curat,
efectul asupra populaþiei ºi
asupra economiei þãrii fiind
devastator, pe termen lung.
Solicitãm încã o datã Guvernului ºi în mod principal
vicepremierului Vasile Dâncu
constituirea de urgenþã a
grupului interministerial
pentru modernizarea administraþiei, la care de altfel
acesta a fãcut referiri dese în
ultima perioadã, iar pe
agenda acestuia sã figureze
ca temã prioritarã regândirea
sistemului de autorizare a
activitãþilor comerciale, care
pe lângã faptul cã este
complex, a devenit mult prea
complicat ºi, mai ales, mare
consumator de timp”, a
declarat într-un comunicat
Delia Nica, directorul executiv al AMRCR. Organizaþia
estimeazã cã, de la 1 ianuarie
2016, activitatea unui numãr
însemnat de agenþi comerciali va fi temporar blocatã ºi
sute de mii de locuri de
muncã vor fi puse sub
semnul întrebãrii, ca efect al
blocajului creat.
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Ministerul Sãnãtãþii: Rãniþii din COL ECTIV,
trataþi în spitale nedotate corespunzãtor
pentru prevenirea infecþiilor
Izolarea rãniþilor din Colectiv în secþii de ATI special dedicate a fost posibilã
numai în ºase dintre cele 11
spitale în care victimele au
fost tratate, unde s-a constatat totodatã insuficienþa
personalului de îngrijire
pentru pacienþii critici, aratã un raport al Ministerului
Sãnãtãþii.
La solicitarea Ministerului Sãnãtãþii, Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã
(INSP) ºi Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) Bucureºti au realizat o evaluare
a activitãþilor de supraveghere, prevenire ºi control
privind infecþiile nosocomiale în unitãþile sanitare
care au acordat asistenþa medicalã vicitmelor din Colectiv. Raportul elaborat în urma
acestei acþiuni, ale cãrui concluzii au fost
date publicitãþii luni, aratã cã normele de igienã, dezinfecþie, inclusiv asigurarea de substanþe necesare pentru acestea, precum ºi
managementul deºeurilor au fost respectate
în toate spitalele. Acelaºi document atestã
faptul cã existã un grad redus de raportare a
infecþiilor nosocomiale pentru luna noiembrie. Incidenþa infecþiilor raportate în luna
noiembrie variazã între 0 ºi 0,8%, cu excepþia Spitalului de Arºi, unde este de 2,8%.
În privinþa rãniþilor de la Colectiv, probele microbiologice au relevat cazuri de infecþie cu germeni multirezistenþi implicaþi frecvent în infecþii nosocomiale, singuri sau aso-

ciaþi, aceastã situaþie medicalã fiind specificã bolnavilor cu arsuri extinse, la care apãrarea localã oferitã de piele nu mai existã ºi
care au fost supuºi unui numãr mare de manopere medicale. Cele mai multe decese au
fost înregistrate în cazul pacienþilor cu leziuni pulmonare grave care cresc riscul de
mortalitate de opt - zece ori, a precizat sursa citatã.
Rezultatele interpretãrii chestionarelor completate de cele 11 unitãþi sanitare evaluate de
INSP în colaborare cu Institutul Naþional de
Boli Infecþioase “Matei Balº” au relevat cã
izolarea pacienþilor în secþii de ATI special dedicate pacienþilor din Colectiv a fost posibilã
în ºase spitale, nu însa în fiecare caz cu gruparea în acelaºi salon a pacienþilor infectaþi

sau colonizaþi cu aceeaºi
bacterie cu risc epidemiologic. Diagnosticul
microbiologic poate fi
asigurat 24 de ore din 24
la opt dintre spitale, la
celelalte patru laboratorul fiind externalizat. Metodele de determinare a
rezistenþei bacteriene la
antibiotice ºi normele de
interpretare ale acestei
rezistenþe sunt variabile
ºi uneori neactualizate.
Dintre cele 11 spitale, ºapte au putut asigura personal medical ºi
auxiliar special dedicat
pacienþilor arºi, fãrã a
putea asigura personal
separat pentru fiecare
grup de pacienþi colonizaþi sau infectaþi cu
un anumit microorganism cu risc epidemiologic. În schimb, toate spitalele au beneficiat de cantitãþile necesare ºi suficiente de
dezinfectanþi pentru a asigura dezinfecþia suprafeþelor. Din coroborarea rãspunsurilor la
chestionar cu discuþiile purtate cu reprezentanþii spitalelor, a rezultat cã nu toate spitalele au capacitatea de a realiza autocontrolul
privind circulaþia germenilor, dotarea actualã a unor laboratoare ºi/sau externalizarea lor
nu permite în fiecare spital o activitate eficientã de control al infecþiilor (în special diagnosticul etiologic al infecþiilor ºi identificarea colonizãrilor cu germeni cu risc epidemiologic major) sau de monitorizare a terapiei antibiotice.

Dan ªova rãmâne încã 30 de zile în arest,
a decis Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
Dan ªova rãmâne în arest preventiv pentru
încã 30 de zile, dupã ce instanþa supremã a
respins, ieri, contestaþia senatorului ºi a
menþinut decizia de prelungire a mandatului
emis în 14 decembrie, în dosarul în care este
acuzat de trafic de influenþã.
Judecãtorii de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ)
au decis sã respingã contestaþia lui Dan ªova împotriva deciziei din 22 decembrie a aceleiaºi instanþe prin care s-a
stabilit prelungirea cu 30 de
zile a mandatului de arestare
preventivã, din 3 ianuarie
pânã în 1 februarie 2016.
Luni, senatorul Dan ªova a
fost adus în jurul orei 9.00 la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Judecãtorul de drepturi
ºi libertãþi de la instanþa supremã a admis în 22 decembrie cererea procurorilor Direcþiei Naþionalã Anticorupþie
(DNA) ºi a respins ca nefondatã cererea lui Dan ªova de
înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu.

Instanþa supremã va decide
definitiv, dupã judecara contestaþiei lui Dan ªova, dacã senatorul rãmâne în arest preventiv pânã în 1 februarie,
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 fapte 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.
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de ispravã
BraziiUn
deom
Crãciun
audespre
invadatcare
Piaþase vorbeºte rar
Centralã
MIRCEA CANÞÃR

Unii au auzit de numele lui, alþii
nu, aºa cum se întâmplã prin pãrþile locului, cu nu puþini oameni de
autenticã valoare profesionalã, indiferent de ce lasã în urma lor.
Numele lui este Constantin Gãvan, ºi de când se ºtie a lucrat
numai pe creºterea animalelor. Sã
tot fie vreo patru decenii. Dacã
mulþi cred cã viaþa lor e un roman,
sau mã rog adunã material epic
pentru aºa ceva, a lui Constantin
Gãvan, medic veterinar de mare
probitate, poate fãrã egal în sudul
þãrii, deþinãtor al unui titlu academic de doctor, cadru universitar,

membru al Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseºti”, poate avea cu siguranþã mai multe volume. A lucrat anii în ºir la Bãileºti, la un
complex de “baby beef”, apoi la
un alt complex de creºterea ºi îngrãºarea porcilor, pentru ca în
1989, director de profil fiind, la
DGA Dolj s-a vãzut “bãgat” în
aberanta poveste a berbecuþilor
morþi de la Complexul Filiaºi, instrumentatã de Direcþia de Cercetãri Penale a IGP Bucureºti, cu
“faimoºii” Roman ºi Stãnicã, trimiºi la faþa locului, pentru a scoate din pãmânt, din piatrã
seacã “autorii sabotajului economic”. Pânã la
urmã, când multora le
tremurau genunchii, s-a
acceptat nevinovãþia deplinã a doctorului Constantin Gãvan, e drept,
între timp a venit ºi “revoluþia”, ºi apoi viaþa a
curs molcom, rãsplãtindu-l dacã se poate spune aºa, într-un târziu, cu
funcþia de director la
SCDA ªimnic, când unitatea era asfixiatã financiar ºi i se cânta prohodul. N-a avut multe clipe de liniºte, fiindcã a
fost lansat atacul atleþilor imobiliari, la terenul
agricol administrat, do-

meniu public al statului, soldat cu
sute de procese prin instanþele de
judecatã. A fãcut zid, de netrecut,
nelãsându-se îndoit. În alte pãrþi
DNA-ul a avut de lucru. Însã asta
e o altã poveste cu impactul ei, ºi
moral ºi economic. ªi încã neterminatã. Ca rezultate economice,
fiindcã au ºi acestea rostul lor,
SCDA ªimnic a ajuns o unitate de
top la nivel naþional. ªi-a îmbunãtãþit sensibil dotarea tehnico-materialã. Trecem peste producþiile la
culturile vegetale (6 tone grâu la
ha, între altele ºi 10 tone porumb
la ha), pentru a menþiona o producþie de 11.000 litri lapte pe vacã
furajatã, cum se spune, la un efectiv 150 de animale în exploatare,
din rasa Holstein Frizã, de mare
potenþial, amelioratã genetic chiar
la SCDA ªimnic. Într-unul din anii
trecuþi SCDA ªimnic a dat chiar
“campiona României”, potrivit unei
reviste de specialitate. Oricum la
un schimb de experienþã, organizat în toamna trecutã, sub egida
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi
Silvice “Gheorghe Ionescu Siseºti”, toþi participanþii, majoritatea mari compenteþe în materie,
specialiºti în geneticã, au elogiat
fãrã rezerve ceea ce au vãzut.
SCDA ªimnic este o bancã de date
genetice de imensã valoare. Ce se
va întâmpla într-un viitor imediat
ar trebui sã rezulte din strategia
naþionalã de cercetare, dezvoltare

ºi inovare 2014-2020 (HG nr. 929/
2014), dar cine mai ºtie. Oricum,
la 18 decembrie a.c., prof. univ.
dr. Constantin Gãvan, s-a prezentat la examenul pentru ocuparea
postului de director la SCDA ªimnic, prelungirea mandatului în cazul sãu, conform metodologiei
anunþate pe site-ul Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseºti”. A obþinut
maximum de puncte (100) agrementate de aprecierile de circumstanþã, din partea membrilor comisiei. Nimic deosebit. Fiindcã expresia “tobã de carte”, uneori
chiar are deplinã acoperire. “Contracandidata” sa - Gabriela Pãunescu, fiindcã existã peste tot invidii, resentimente, vanitãþi... nu

s-a mai prezentat la proba scrisã,
dupã care urma proba oralã. Aspect irelevant. Rândurile de faþã
nu sunt un parti-pris, faþã de un
om de ispravã, cum sunt ºi alþii
pe aceste meleaguri. Ele sunt stârnite de un aspect insolit: ºi zorii
zile de Crãciun, ºi cei ai primei zile
a anului care vine l-au prins ºi îl
vor prinde, pe Constantin Gãvan
în cizmele de cauciuc, lângã instalaþiile de muls, pentru a trece
în revistã, “pe linia grajdurilor”,
dacã lucrurile decurg aºa cum trebuie, în privinºa administrãrii hranei ºi a funcþionãrii adãpãtorilor
automate, iarna afectate de ger. ªi
asta o face de când se ºtie, deºi
repetãm, despre Constantin Gãvan
se vorbeºte rar.

La Goicea, viitorul sunã bine, dupã ce apa vine curatã
Administraþia publicã localã din Goicea a finalizat, într-un timp record, aproape inimaginabil, finalizarea unui Proiect cu finanþare europeanã, cu urmãri posibile, dacã nu probabile, de ridicare a standardului de viaþã pentru locuitorii comunei. Este vorba de extinderea reþelei de apã ºi canalizare, în
Goicea, conform programului care se numeºte „Investim în mediu. Credem în viitor.”, unul cofinanþat din Fondul de Coeziune din cadrul Programului Operaþional Sectorial „Mediu”.
În anul 2014, se punea pe
„tablã” un proiect de extindere a reþelei de alimentare cu
apã ºi canalizare pentru comuna Goicea. Fondurile, venite
de la Uniunea Europeanã, erau
ºi sunt mari – peste 18 milioane de lei. S-a trecut prin mai
multe „filtre”, dar nu ieºea nimic la suprafaþã. În august
2015, s-a mers la o altã ºedinþã de evaluare. „Ni s-a spus ,
atunci, cã urmeazã sã fie semnat contractul de finanþare ºi,
dacã este posibil, constructorul sã înceapã lucrãrile, deoarece acestea trebuie finalizate
pânã pe 31 decembrie 2015. Sa precizat cã, în luna septembrievor demara operaþiunile ºi
Am reuºit sã coborâm corecþia buaºa s-a ºi întâmplat – pe 3 septemUn început greoi, un final uºor
brie am dat drumul la lucru. În nogetarã care ni se cerea, de 25%, la
Stana Barbu, managerul de pro5%, dar sperãm sã o anulãm ºi pe
iembrie s-a semnat, oficial, coniect,
a fost foarte volubilã ºi a precitractul ºi acum suntem aproape de
aceasta. S-a efectuat un împrumut
zat: „A fost foarte greu, deºi acum ni
în Trezorerie, pentru a putea asigufinalizare, mai având numai 6% de
se pare uºor. L-am avut lângã noi ºi
terminat. Am avut ºanse mari cã am
ra cofinanþarea de 1%. Am avut ºi
pe responsabilul tehnic de implesprijinul Consiliului Local, dar mai
avut constructori extraordinari ºi cã
mentare a proiectului, Lucian Bunremea a þinut cu noi. De aceea , am
multe vã poate spune managerul de
deancã. Pe 14 mai 2015, s-a semnat
proiect”, a declarat Dumitru Marþinut, în aceastã zi de 28 decembrie,
contractul, iar constructorul a lucrat
sã prezentãm rezultatele obþinute.
cu, primarul comunei Goicea.
aproape zi ºi noapte. Este vorba, con-

form programului, de realozarea a 22
de km de reþea alimentare cu apã ºi
de 19 km de canalizare. Aºa cum a
spus ºi domnul primar, de abia în noiembrie s-a semnat ºi contractul de
finanþare. Oricum, prin aceastã infras-

tructurã sperãm sã atragem potenþiali investitori în zonã, cu precãdere
în domeniul agricol. Nu credem cã
rezolvam fãrã sprijinul consultanþilor pe care i-am avut”.

Apa ºi canalizarea,
la parametri normali
Prezent la ºedinþa de finalizare a
proiectului, Ciprian Tismonariu con-

sultant din partea „Orizonturi 2025” ,
a spus, printre altele: „A fost un drum
lung ºi greu. Am avut oportunitatea
de a prelua unele proiecte, le-am pus
în aplicare , chiar dacã s-a trecut prin
faze de evaluare dificile, în primul rând
din cauza deselor modificãri în
structurile ministeriale . Într-un
timp extrem de scurt, þinând
cont cã în noiembrie s-a finalizat contractul de finanþare, s-a
ajuns la realizarea în jur de 94%
a programului. Ar mai fi ceva
de spus, ceea ce cred cã este
foarte important. Anume, dacã,
pe precedentul program de alimentare cu apã ºi canalizare (8,5
km pentru reþeaua de apã curentã ºi 12,5 km aferenþi canalizãrii), început în 2009, populaþia trebuia sã plãteascã inclusiv pentru realizarea cãminelor
de branºament, prin noul proiect sunt eligibile ºi racordãrile,
inclusiv cele realizate anterior,
la canalele de branºament, astfel cã oamenilor li se aduce apa
la poartã, ei trebuind sã amortizeze numai costul tubulaturii aferente racordãrii în gospodãrie. De asemenea, a
crescut ºi capacitatea staþiei de epurare, iar, tot de importanþã majorã, administrarea va intra în sarcina Companiei de Apã „Oltenia”. În foarte puþine
cuvinte, la Goicea apa ºi canalizarea
se aflã în parametri normali ”.

CRISTI PÃTRU
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Prinºi cu articole pirotehnice interzise
Jandarmii celor douã unitãþi din Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, au depistat, în ultimele zile, mai mul-

Duminicã, 27 decembrie a.c., în
jurul orei 11.20, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj, aflaþi în timpul executãrii unei misiuni specifice în

te persoane care ofereau spre vânzare articole pirotehnice interzise. În toate cazurile bunurile respective au fost confiscate,
iar cei prinºi s-au ales cu dosare penale.

municipiul Craiova,
au depistat, în zona
pieþei agroalimentare
de la Ciupercã, un tânãr ce deþinea ºi oferea spre comercializare mai multe articole
pirotehnice interzise.
Jandarmii l-au legitimat, stabilind cã este
vorba despre D.D.,
de 37 ani, din Craiova, care avea asupra
sa 92 de cutii – petarde ºi artificii – interzise la deþinere ºi comercializare. În aceeaºi zi, în jurul orei
15.00, în piaþa agroalimentarã Brazda lui
Nova, jandarmii au
depistat-o pe B.O., de 27 ani, din
Craiova, ce deþinea ºi oferea spre
comercializare mai multe articole
pirotehnice interzise. Persoanelor
în cauzã le-au fost întocmite acte-

le de constatare sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de orice operaþiuni cu articole pirotehnice
efectuate fãrã drept, faptã prevãzutã ºi sancþionatã de Legea nr.
126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.
ªi jandarmii Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova executã acþiuni punctuale în complexele comerciale, pieþele agroalimentare ºi
în alte zone de comercializare
identificate, în vederea stabilirii legalitãþii operaþiunilor de deþinere,
comercializare ºi folosire a articolelor pirotehnice. Astfel, în cursul zilei de ieri, efective din cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile
Craiova au constatat trei fapte de
efectuare, fãrã drept, de operaþiuni cu articole pirotehnice. În jurul orei 11.30, jandarmii au depistat, în piaþa din cartierul Brazdã lui Novac, o femeie, în vârstã
de 40 de ani, care oferea spre comercializare 80 de articole piro-

Din cauza poleiului,

Trei persoane rãnite
în accident la Gura Vãii
Douã accidente de circulaþie s-au petrecut ieri dimineaþã, pe panta de la Gura Vãii,
din comuna Podari, unul dintre ele soldat cu
trei victime care au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri. Poliþiºtii spun cã o parte din vinã aparPoliþiºtii IPJ Dolj
ºi echipaje SMURD
ºi de Descarcerare
din cadrul ISU Dolj
au fost anunþate,
ieri dimineaþã, în jurul orei 10.15, cã pe
DJ 561, în afara
satului Gura Vãii,
comuna Podari, sa produs un accident rutier în urma
cãruia trei persoane au ajuns la spital
pentru acordarea de
îngrijiri medicale.
Din cercetãrile poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova s-a
stabilit faptul cã Florin Luca, de 25 de
ani, din comuna Drãnic, în
timp ce conducea un autoturism Volkswagen dinspre Sergarcea cãtre Craiova, din cauza neadaptãrii corespunzãtoare a vitezei la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra direcþiei de mers
ºi a pãtruns pe sensul opus de
circulaþie unde a lovit un autoturism Opel Corsa, condus
din sens contrar de Petriºor
Ploae, de 39 de ani, din Craiova. În urma accidentului Vol-

tehnice. Aproximativ o orã mai
târziu, jandarmii au depistat, în
piaþa din cartierul Valea Roºie, un
tânãr care oferea spre comercializare 400 de articole pirotehnice.
În jurul orei 12.30, un alt echipaj
de jandarmi din cadrul aceleaºi
unitati a depistat în piaþa din localitatea Drãgãºani, judeþul Vâlcea,
un bãrbat care oferea spre comer-

ªofer prins cu 107 km/h
pe Calea Severinului

þine administratorului drumului judeþean
561, SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj SA,
care nu a întreþinut corespunzãtor partea
carosabilã, asfaltul fiind acoperit cu polei,
astfel cã l-au sancþionat cu amendã în valoare de 5.250 lei.

kswagenul s-a fãcut praf, ºi a
rezultat rãnirea uºoarã a lui
Florin Luca, ºoferul maºinii, a
Geaninei Luca, de 21 de ani,
din comuna Drãnic, pasagerã
în Volkswagen ºi a Cristinei
Topºeneanu, de 33 de ani, din
comuna Bârca, pasagerã în
Opel. Poliþiºtii au întocmit în
cauzã un dosar penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã. ªi
tot ieri dimineaþã, pe aceeaºi

pantã, la câþiva
zeci de metri, s-a
mai produs un accident rutier, tot
din cauza poleiului, un autoturism
Opel ajungând în
ºanþ dupã ce ºoferul acestuia a derapat ºi a pierdut
controlul direcþiei
de mers. Din fericire, accidentul sa soldat doar cu
pagube materiale,
însã poliþiºtii de la
Rutierã au luat decizia de a sancþiona administratorul
drumului, în speþã SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj SA, pentru cã nu a împrãºtiat material
antiderapant în zonã aºa cum
trebuia. „Administratorul drumului a fost sancþionat contravenþional de poliþiºtii rutieri, cu amendã în cuantum
de 5250 lei, pentru faptul cã
nu a întreþinut corespunzãtor
partea carosabilã pe timp de
iarnã, în contextul formãrii de
polei”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

cializare 8000 de petarde ºi 80 de
baterii. În toate cazurile s-au întocmit dosare penale. Reamintim
cetãþenilor ca efectuarea, fãrã
drept, a oricãror operaþiuni cu articole pirotehnice constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la trei luni la un an
sau amendã, L126/1995, au precizat reprezentanþii unitãþii.

În cadrul activitãþilor desfãºurate de poliþiºtii doljeni pe
parcursul zilei de duminicã,
pentru combaterea vitezei excesive, oamenii legii au depistat un doljean de 45 de ani
care circula cu 107 km/h pe
Calea Severinului din Craiova.
Bãrbatul a rãmas fãrã pemisul de conducere pentru urmãtoarele trei luni, în total fiind aplicate 158 de sancþiuni
pentru depãºirea vitezei regulamentare.
Conform IPJ Dolj, duminicã, 27 decembrie a.c., poliþiºti
din cadrul Serviciului Rutier Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene împreunã cu poliþiºti
din cadrul formaþiunile rutiere
de la poliþiile municipale Craiova, Bãileºti ºi Calafat, precum
ºi formaþiunile rutiere de la poliþiile orãºeneºti au organizat o
acþiune pentru prevenirea ºi
combaterea evenimentelor ru-

tiere cauzate de
vitezã. Poliþiºtii
doljeni au acþionat pe principalele drumuri naþionale ºi europene din judeþ,
dar ºi pe arterele rutiere din
Craiova pe care
au fost înregistrate evenimente
rutiere. În cadrul activitãþilor
desfãºurate poliþiºtii au urmãrit
ºi conºtientizarea conducãtorilor auto ºi a pasagerilor cu privire la importanþa portului centurii de siguranþã. Au fost constatate 264 abateri de naturã contravenþionalã
pentru sancþionarea cãrora au
fost aplicate amenzi de peste
50.000 lei, dintre care 158 sanþiuni au fost aplicate pentru vitezã, iar alte 18 amenzi pentru
neportul centurii de siguranþã.
De asemenea, au fost reþinute
în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice 10 permise de conducere. În cadrul acþiunii a fost depistat Cristinel
C., de 45 de ani, din comuna
Brãdeºti, Dolj în timp ce conducea un autoturism, pe Calea
Severinului, cu viteza de 107
km/h. ªoferul a fost sancþionat conform prevederilor OUG
195/2002 R., iar ca mãsurã
complementarã i s-a reþinut
permisul de conducere pe o perioadã de 90 zile, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Cardiologia de la Filantropia,
renovatã de Primãria Craiova
Clinica de Cardiologie a Spitalului Filantropia fost inauguratã, ieri, de
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, la iniþiativa cãreia s-au fãcut lucrãrile de reabilitare. Investiþia s-a ridicat la suma de aproximativ 500.000 de
lei, banii fiind alocaþi în totalitate de la bugetul local, ºi a constat în refacerea
totalã a clãdirii, începând cu acoperiºul ºi terminând cu grupurile sanitare.
Totodatã, Cardiologia a fost dotatã ºi cu aparaturã medicalã nouã.

Clinica are 35 de paturi ºi îngrijeºte 1300 de pacienþi pe an,
aceºtia fiind bolnavi cronici, iar
saloanele se aflau într-o stare de
degradare foarte mare. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu a precizat, cu
aceastã ocazie, cã Secþia de Cardiologi nu se va mai muta în noul
spital municipal (cel care se va ridica în curtea Spitalului de Boli
Infecþioase), iar în aceste condiþii
era normal sã se investeascã.
„Pentru noul spital municipal, noi
deja am început partea de proiectare. Pânã în luna iunie, întreg spitalul
va fi finalizat pe partea de exterior,

urmând sã se intre la interioare ºi la
dotãri pânã în luna noiembrie a anului viitor, exact cum am estimat”, a
declarat Olguþa Vasilescu .

Un ecograf care a venit
dupã 30 de ani de aºteptare
Clinica de Cardiologie a fost re-

novatã cu suma de 494.228 lei,
care a fost alocatã integral de la
bugetul local. Cu aceºti bani, s-a
schimbat acoperiºul ºi au fost consolidate ºi reabilitate toate saloanele.
Au fost achiziþionate 35 de paturi
noi, saltele, lenjerii ºi frigidere.
Saloanele au fost echipate cu sistem de semnalizare-avertizare pentru pacienþi. În plus, toatã secþia a
fost dotatã cu aparaturã medicalã
modernã, printre care un ecograf
ºi un electrocardiograf.
„Lucrez în acest spital din 1983,
deci sunt peste 30 de ani, timp în
care nu s-au fãcut decât mici re-

novãri, dar niciodatã o astfel de
reparaþie completã. A fost dat la
casat de la lenjerie ºi pânã la aparaturã, astfel cã totul este absolut
nou aici. Aparatura, grupurile sanitare sunt ca la noi acasã. Va trebui sã ducem muncã de educaþie
cu pacienþii care vor trebuie sã se

comporte în cardiologie ca ºi acasã”, a declarat dr. Doina Cârstea,
ºeful Clinicii de Cardiologie de la
Spitalul Filantropia.
Potrivit ºefului de clinicã, saloanele au pus probleme din cauza vechimii, fiind momente în care a
plouat prin tavan ºi a cãzut tencuiala peste pacienþi. „Sunt chestiuni de bucãtãrie internã, dar acum
ne mândrim cu una dintre cele mai
moderne secþii din oraº. Avem ºi
aparaturã de ultimã orã, test de
efort care se face la bicicletã, electrocardiografe noi, tensiometre noi
ºi bomboana cu care noi ne lãudãm este ecograful pe care noi ni
l-am dorit de 30 de ani. Este prima
datã când secþia noastrã beneficiazã de un electrocardiograf cu doppler color, aºa cum sunt dotate
toate celelalte cardiologii din orice
oraº din þarã”.

douã sedii ale primãriei, de anul
viitor, când vom începe reabilitarea”, a precizat primarul muncipiului Craiova, Lia Olguþa Vasilescu.
Managerul Spitalului Filantropia,
dr. Alice Gavrilã, a precizat, la rândul ei, cã încã de ieri a fost demaratã operaþiunea de mutare a cabinetelor în fosta clãdire a DNA-ului.

Ambulatoriul Spitalului Filantropia va fi refãcut în anul viitor, lucrãrile urmând sã înceapã imediat

ie aprobat bugetul Consiliului Judeþean ºi abia dupã putem sã aprobãm ºi noi bugetul. Ei vor cere cât
este suma necesarã ºi va fi fãcutã
licitaþie. Sã sperãm cã se ºi prezintã cineva ºi, dacã se ºi prezintã,
sã sperãm cã are ºi oferta conformã cu caietul de sarcini. Altfel, noi
degeaba promitem cã se face,
avem bani, dar cã nu existe firme
care sã participe la licitaþii”, a
menþionat Olguþa Vasilescu.
Primarul Craiovei a explicat cã
se vor face reparaþii capitale în acelaºi mod în care s-au fãcut ºi la

ce va fi aproba bugetul, undeva în
jurul datei de 4 februarie.
”Am gãsit o locaþie pentru fiecare cabinet, circuitele sunt pentru un ambulatoriu de specialitate.
Lucrãrile vor începe imediat ce
vom aproba bugetul, undeva în
jurul datei de 4 februarie. Dupã
aprobarea bugetului naþional trebu-

Clinica de Cardiologie. „Se va lua
clãdirea ºi se va reface complet
pentru cã nu vrem sã mai facem
cârpeli. Cârpelile ne þin un an sau
doi, dupã care iar cade tavanul ºi
trebuie fãcute noi investiþii. Se face
totul nou, inclusiv consolidarea.
Clãdirile sunt foarte vechi ºi degeaba le dãm o mânã de var”, a
mai spus primarul Craiovei.

Ambulatoriul spitalului
va fi reabilitat în 2016

Fostul sediu al DNA, ocupat
de pacienþii de la Filantropia
Ambulatoriul Spitalului Filantropia a suferit ºi el din cauza stãrii
avansate de degradare, fiind mutat pentru moment în fostul sediu
al DNA, de pe strada „Mihai Viteazul”. ”Le-am permis sã se mute,
dar va trebui sã facem o hotãrâre
de Consiliu Local, în luna ianuarie, în care sã ºi predãm amplasamentul spitalului. Deocamdatã, fiind clãdirea primãriei, nu este nici
un fel de probleme cu partea de
utilitãþi pentru cã oricum trebuia sã
plãteascã, fiind clãdirea ei. Clãdirea este funcþionalã, aratã foarte
bine, iar noi ne gândeam cã putem
sã mutãm acolo unul dintre cele
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dezvoltare ruralã
Cu doar 5 miliarde de lei de la bugetul de stat,
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Agricultura defileazã, anul viitor, cu un total de 20 de
miliarde de lei, graþie fondurile externe nerambursabile
Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, pe anul 2016, este în sumã totalã de 13.442,9 milioane lei, la care se adaugã
suma de 7.389,5 milioane lei reprezentând
contribuþia externã nerambursabilã a UE la
finanþarea Programului Naþional de DezvolPotrivit conducerii ministerului,
sursele de finanþare provin din: bugetul de stat (5.347,1 milioane lei);
finanþarea Uniunii Europene –
7.839,0 milioane lei: 449,5 milioane lei pentru finanþarea Programului Operaþional pentru Pescuit
(POP) ºi Programului Operaþional
de Pescuit ºi Afaceri Maritime (POPAM) + 7.389,5 milioane lei pentru
finanþarea Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) 20142020, evidenþiatã ca un venit în
bugetul AFIR. Aici se mai adaugã

tare Ruralã (PNDR) 2014-2020, evidenþiatã
ca un venit în bugetul Agenþiei pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR). Astfel cã,
în fapt, bugetul total al agriculturii prevãzut
pentru anul 2016 este de 20.832,4 milioane
lei, reprezentând 2,81% din PIB.

un împrumut angajat de MADR, de
7.645,7 milioane lei destinat prefinanþãrii mãsurilor de ajutor specific finanþate din Fondul European
de Garantare Agricolã (FEGA) ºi
venituri proprii – 0,650 milioane lei,
provenite din taxa de scoatere din
circuitul agricol al terenurilor.

Sectorul zootehnic, cea mai
mare infuzie de fonduri
Între prioritãþile bugetare pentru anul 2016, MADR aminteºte
ajutoarele naþionale tranzitorii acor-

date în sectorul zootehnic – 897,9
milioane lei, structurate astfel: 259
milioane lei la speciile ovine ºi caprine; 638,9 milioane lei la specia
bovine, din care 122,8 mil. lei pentru sectorul lapte ºi 516 mil. lei pentru sectorul carne. Mai este vorba
ºi de subvenþionarea accizei la motorina utilizatã în sectoarele vegetal ºi zootehnic – pentru cheltuielile aferente trimestrelor IV din
2015, I, II ºi III din 2016 – 338,8
milioane lei; de ajutoare naþionale
tranzitorii în sectorul vegetal, afe-

rente anului agricol 2015 – 588,2
milioane lei.
Pentru subvenþionarea ameliorãrii raselor de animale prin acordarea de ajutoare destinate acoperirii costurilor de întocmire ºi
menþinere a registrului genealogic
sunt prevãzute 25 milioane lei.

dul European de Pescuit ºi Fondul
European de Garantare Agricolã +
7.389,5 milioane lei Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã.

Peste 15 miliarde, contribuþia
nerambursabilã UE
Contribuþia Bugetului de stat
aferentã cofinanþãrii programelor
de sprijinire a sectorului agricol,
finanþate din fonduri europene presupune cofinanþarea de la bugetul
de stat a fondurilor externe nerambursabile aferente PNDR 20072013, 2014-2020 ºi POP 20072013 respectiv POPAM 20142020, precum ºi a cheltuielilor neeligibile (TVA), valoarea ridicânduse la 1.704,6 milioane lei.
Contribuþia externã nerambursabilã a UE de sprijinire a sectorului agricol aferentã PNDR 20072013, 2014-2020 ºi POP 20072013, respectiv POPAM 20142020 este în sumã de 15,5 mld lei,
respectiv 8.095,2 milioane lei Fon-

Alte acþiuni finanþate de la bugetul de stat cu efecte asupra sectorului agricol sunt: cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii de
irigaþii – 135,8 milioane lei (conform
OUG nr. 4/2015 privind unele mãsuri de organizare a activitãþii de
îmbunãtãþiri funciare, aprobatã prin
Legea nr.269 din 6 noiembrie 2015);
finanþarea programului de realizare
a Sistemului Naþional Antigrindinã
ºi de Creºtere a Precipitaþiilor – 20
milioane lei. Finanþarea programelor de cercetare sectorialã în domeniul agricol ºi de funcþionare a
institutelor de cercetare au alocatã
suma de 95,2 milioane lei, iar renta
viagerã aferentã cererilor depuse
pentru terenurile concesionate/vândute pânã la sfârºitul anului 2009,
alte 70 milioane lei.
VALENTIN CEAUªESCU

turã, în vederea finanþãrii de cãtre
acestea a activitãþilor curente ale
beneficiarilor plãþilor derulate prin
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Banca trebuie sã
respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe, astfel în-

cât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR
6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%”,
ne-a precizat Cãtãlin Aurelian
Roºculete, director executive al
APIA Dolj.
VALENTIN CEAUªESCU

Programul naþional de irigaþii,
prins în buget

Eliberarea adeverinþelor,
în sprijinul fermierilor
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) Dolj informeazã cã elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã si beneficiarii Plãþii redistributive – Campania 2015, care sunt în eºantionul de control pe teren ºi pentru
care controlul pe teren nu este finalizat.
Potrivit actelor adiþionale, la solicitarea scrisã a fermierului, centrul judeþean APIA unde acesta a
depus cererea în Campania SAPS
2015 va elibera o Adeverinþã, prin
care confirmã faptul cã, beneficiarul a depus cerere unicã de platã
pentru schemele de sprijin pe suprafaþã pentru anul 2015 ºi cã s-a
efectuat controlul administrativ
asupra cererii de platã, pânã la data
emiterii Adeverinþei, conform reglementãrilor în vigoare.

Valoarea creditului poate ajunge
la 90% din suma convenitã
De asemenea, în adeverinþã se

va menþiona suprafaþa determinatã pentru platã în cadrul schemei
SAPS ºi plãþii redistributive, dar
ºi faptul cã, beneficiarul nu face
obiectul excluderilor de la platã la
data emiterii acesteia, precum ºi
cã îndeplineºte condiþiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare. Toate celelalte
prevederi ale Convenþiei rãmân neschimbate. Astfel, valoarea creditului va fi de pânã la 90% din
suma cuvenitã aferentã SAPS ºi
Plãþii redistributive. Fondul de
Garantare a Creditului Rural IFN
– SA ºi Fondul Naþional de Ga-

rantare a Creditului pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii garanteazã creditele acordate de bãnci fermierilor, în
cadrul acestui tip de convenþie.

Comisioanele creditului nu
pot depãºi 1%
“În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 703/
23.07.2013 privind aprobarea condiþiilor în care se vor încheia Convenþiile dintre instituþiile financiare
bancare ºi nebancare ºi Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
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Numãr-record de
de vizitatori
vizitatori la
la expoziþia
expoziþia
Numãr-record
„Aurul
„Aurul ºiºi argintul
argintul antic
antic al
al României”
României”!!
Peste 1.000 de piese din aur ºi
argint, din tezaurul a 32 de muzee din România, sunt expuse –
din 19 noiembrie a.c. pânã pe 31
ianuarie 2016 – la Muzeul Olteniei. Între alte valoroase obiecte,
craiovenii pot sã admire brãþãri
regale dacice plurispiralice din aur
de la Sarmisegetuza Regia ºi Tezaurul de la Pietroasele-Buzãu,
binecunoscut sub numele de
„Cloºca cu puii de aur”.
Iniþiativa expoziþionalã îi aparþine Muzeului Naþional de Istorie
a României ºi reprezintã unul dintre cele mai mari demersuri de
acest fel organizate în România în
ultimii 20 de ani. Muzeul Olteniei
participã la expoziþie cu 89 de
obiecte arheologice. Dintre aces-

tea: tezaurul de la Vârtop, compus din 45 de monede ºi numeroase alte obiecte de podoabã, dar
ºi piese din aur de la Romula (un
medalion ºi un inel), precum ºi alte
artefacte (coliere, pandantive, brãþãri, inele), descoperite în siturile
arheologice din Dolj (Moþãþei,
Drãnic, Daneþi, Maglavit, Fântânele), Mehedinþi ºi Olt.
Potrivit managerului instituþiei,
arheolog dr. Florin Ridiche, de
la vernisaj ºi pânã în prezent „Aurul ºi argintul antic al României”
a înregistrat un numãr-record de
vizitatori: 4.500! „Adicã aproximativ 900 de persoane pe sãptãmânã, în condiþiile în care cea mai
vizitatã dintre secþiile noastre, cea
de ªtiinþele Naturii, are, în medie,

200 de vizitatori sãptãmânal”, explicã Florin Ridiche. Tot spre
comparaþie, managerul a mai precizat cã, în anul 2014, aproximativ 27.000 de persoane au trecut
pragul Muzeului Olteniei, cu cele
trei secþii ale sale.
Expoziþie-eveniment deschisã la
Secþia de Istorie-Arheologie, „Aurul ºi argintul antic al României”
mai poate fi vizitatã de publicul
craiovean ºi astãzi, ºi mâine, 30
decembrie, între orele 9.00 ºi
17.00. Din 31 decembrie, inclusiv, pânã pe 3 ianuarie, inclusiv,
Muzeul Olteniei va fi închis, urmând ca luni, 4 ianuarie 2016,
expoziþia sã poatã fi vãzutã din nou
de craioveni ºi nu numai.
MAGDA BRATU

„Gesturile mici fac oamenii mari!”

Asociaþia „Vasiliada” – organizaþie patronatã de Mitropolia Olteniei – deruleazã, în
aceastã perioadã, campania „Gesturile mici
fac oamenii mari!”, prin care îºi propune
sã ajute cu burse lunare copiii din mediul
rural care au rezultate bune la învãþãturã, dar
provin din familii cu posibilitãþi materiale reduse. Campania este structuratã sub forma
unui program de donaþii individuale, prin in-

termediul cãruia orice persoanã poate dona
50 lei/lunã, pe parcursul unui an ºcolar, ajutând astfel un copil sã aibã asigurat necesarul de rechizite, cãrþi, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, pentru a putea merge la ºcoalã.
Donaþiile se pot face la sediul Asociaþiei
„Vasiliada” din Craiova – strada „Fraþii Buzeºti” nr. 20 (vizavi de Hotelul Green House) sau prin virament bancar, în contul
IBAN: RO75 RNCB 0140 0184 5698 0001,
deschis la BCR Jiul Craiova, cu menþiunea
„bursa”. Campania oferã posibilitatea persoanelor de a sprijini ºi cu sume mai mici
decât o bursã integralã, prin intermediul urnelor de donaþii amplasate în toate magazinele Lactag. Potrivit reprezentanþilor Asociaþiei „Vasiliada”, bursele vor fi oferite copiilor
care au medii peste nota 8, respectiv calificative începând cu „Bine”; venitul pe membru de familie nu depãºeºte 150 lei; provin
din familii cu posibilitãþi materiale reduse
(pãrinþii nu au un loc de muncã, au grave
probleme de sãnãtate, sunt mai mult de doi
fraþi în familie); provin din familii monoparentale sau sunt orfani.
MAGDA BRATU

UNITER dã startul concursului de dramaturgie
„Cea mai bunã piesã româneascã a anului 2015”
Uniunea Teatralã din România (UNITER)
anunþã cã pânã la 1 februarie 2016 (data
poºtei) cei interesaþi se pot înscrise la Concursul de dramaturgie „Cea mai bunã piesã
româneascã a anului 2015”.
Piesele vor fi trimise în format electronic
(salvate pe un CD, nu prin e-mail) prin poºtã sau vor fi depuse direct la Secretariatul
UNITER. Textele nu vor fi semnate ºi vor
avea un motto scurt pe pagina de titlu (care
înlocuieºte doar numele autorului, nu ºi ti-

tlul piesei). CD-ul ce conþine piesa înscrisã
la concurs va fi însoþit de un plic închis în
care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresã, telefon, e-mail). Acelaºi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi
înscris ºi pe plicul închis cu datele de identificare. În cazuri bine motivate, piesele pot
fi trimise în format dactilografiat, prin poºtã
sau depuse direct la Secretariatul UNITER.
Nu se acceptã în concurs piese scurte (întrun act), dramatizãri, piese publicate sau reprezentate.
Adresa poºtalã pentru înscrierea pieselor este strada
„George Enescu” nr. 2-4, sector 1, Bucureºti, cod poºtal
010305, cu menþiunea „Pentru
Concursul Cea mai bunã piesã
româneascã a anului 2015”.
Concursul, premiul ºi tipãrirea
piesei câºtigãtoare sunt finanþate prin efortul ºi sub egida
Casei Regale a României.
MAGDA BRATU

Peste 1.200 de doljeni au ajuns A încercat sã treacã ilegal frontiera
la Urgenþã în zilele de Crãciun
ascuns în vagonul unui tren
Urgenþa Spitalului Judeþean din Craiova
a fost din nou aglomeratã de sãrbãtori. Nu
mai puþin de 1.240 de doljeni au solicitat
ajutorul medicilor în cele trei zile de Crãciun. Cei mai mulþi pacienþi care au avut
nevoie de îngrijiri medicale au fost bolnavi cronic, care au uitat de recomandãri

ºi s-au înfruptat din bucatele tradiþionale
fãrã sã mai þinã cont de consecinþe. Au
ignorat regimul alimentar ºi tratamentul
prescris de medic ºi au dat medicamentele ºi restricþiile de orice fel pe meniul
de sãrbãtoare. Iar bucatele de pe masã
nu a fost tocmai uºor de digerat. Tentaþi
de mesele îmbelºugate,
foarte mulþi pacienþi s-au
ales cu suferinþe digestive, dar ºi cu suferinþe cardiovasculare, fiind nevoiþi
sã-ºi petreacã restul sãrbãtorilor pe patul de spital. 305 persoane au avut
nevoie de internare în spital. De asemenea, 49 dintre pacienþii care au ajuns
de Crãciun la Urgenþã au
fost victime ale unor
agresiuni fizice, iar 39 de
persoane au fost implicate în accidente rutiere.
RADU ILICEANU

Poliþiºtii de frontierã din cadrul P.T.F.
Calafat au descoperit ascunsã sub o banchetã dintr-un tren Interregio o persoanã de
sex masculin care a încercat astfel sã intre
ilegal în þarã. Astfel, duminicã, 27.12.2015,
la ora 04.30, echipa comunã de control formatã din poliþiºti de frontierã români ºi bul-

gari din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat – Vidin Feroviar a efectuat formalitãþile de intrare în þarã pasagerilor dintrun tren Interregio care circulã pe relaþia Sofia – Budapesta. Cu ocazia controlului specific, într-unul din vagoanele trenului a fost
descoperitã, ascunsã sub o banchetã, o persoanã de sex masculin.
Aceasta nu vorbea nici o
limbã de circulaþie internaþionalã ºi nu avea asupra
sa documente de cãlãtorie.
Poliþiºtii de frontierã au
procedat la întreruperea
cãlãtoriei persoanei în cauzã, aceasta fiind preluatã
de autoritãþile de frontierã
bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor ºi luãrii
mãsurilor legale ce se impun, dupã cum au anunþat
reprezentanþii unitãþii.
CARMEN ZUICAN
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Circulaþia autovehiculelor, interzisã timp
de trei zile, la Milano, din cauza poluãrii
Un val de poluare afecteazã mai multe oraºe din nordul Italiei, precum Milano sau Bergamo, dar ºi capitala þãrii, Roma. Autoritãþile de la Milano au luat o decizie fãrã precedent în încercarea de a combate norul de
smog ce afecteazã oraºul de mai mult timp,
astfel cã, începând de ieri, timp de trei zile,
este interzisã total circulaþia autovehiculelor, între orele 10.00-16.00. Circulaþia autovehiculelor va fi interzisã în oraºul Milano
pe 28, 29 ºi 30 decembrie, în intervalul orar
10.00 - 16.00, a transmis Primãria metropolei din nordul Italiei. Decizia Primãriei Milano vizeazã toate autovehiculele, cu excepþia celor de transport în comun ºi de aprovizionare. Autoritãþile milaneze au cerut mãsuri similare din partea altor oraºe ale regiunii Lombardia, situatã în nordul Italiei.
Autoritãþile au adoptat mãsuri pentru încurajarea utilizãrii transportului în comun, biletele pentru o zi costând, pânã la sfârºitul
anului, doar 1,50 euro. Sãptãmâna trecutã,
autoritãþile italiene au luat mãsuri speciale
în zona metropolitanã Milano, din cauza nivelului mare al poluãrii care dureazã de peste 30 de zile, Primãria milanezã interzicând
circulaþia vehiculelor cu motoare diesel euro
3, conform cotidianului Corriere della Sera.
Poluarea a atins cote alarmante în zona metropolitanã Milano, fiind peste limitele maxime admise de peste 30 de zile consecutive.
Autoritãþile au stabilit cã este vorba de cea
mai gravã situaþie înregistratã în nordul Italiei în ultimii patru ani.

Armata irakianã anunþã prima sa
victorie importantã împotriva Statului
Islamic, la Ramadi
Armata irakianã a anunþat faptul cã a preluat controlul asupra sediului Guvernului
provincial de la Ramadi, ultimul bastion al
organizaþiei jihadiste Statul Islamic (SI), situat la aproximativ 130 de kilometri vest de
Bagdad. Toþi combatanþii SI au pãrãsit complexul guvernamental, încercuit, ºi “nu mai
opun nicio rezistenþã”, a declarat Sabah alNuman, un purtãtor de cuvânt al forþelor irakiene antiteroriste de elitã. Însã zona este
necesar sã fie curãþatã de mine ºi capcane
explozive, instalate de SI, înainte ca trupele
irakiene sã poatã intra, a precizat el. “Forþele noastre vor pãtrunde în complex în urmãtoarele ore”, a anunþat purtãtorul de cuvânt.
“Controlarea acestui complex înseamnã cã
ei (jihadiºtii din cadrul SI) au fost înfrânþi”,
a subliniat al-Numan. “Urmãtoarea etapã
este curãþarea buzunarelor (de rezistenþã)
care ar mai putea sã existe aici ºi în oraº”, a
anunþat el. Preluarea controlului asupra
acestui complex este extrem de importantã
în vederea recuceririi întregului oraº, în care
s-ar fi baricadat aproximativ 400 de jihadiºti. Ajutate de raidurile coaliþiei internaþionale conduse de cãtre Statele Unite, membri
ai forþelor antiteroriste de elitã din cadrul
armatei irakiene au pãtruns relativ uºor, în
centrul oraºului Ramadi. Înaintarea le-a fost
însã încetinitã, în ultimele zile, de cãtre dispozitive explozive, lunetiºti ºi atacatori sinucigaºi jihadiºti, iar ei au avansat foarte încet
cãtre sediul Guvernului proovincial, de care
s-au apropiat duminicã. Dupã eliberarea oraºului Tikrit, situat la nord de Bagdad, în aprilie, recucerirea oraºului Ramidi, situat la 130
de kilometri vest de Bagdad, ar reprezenta o
nouã victorie pentru forþele armate ºi premierul Haider Al-Abadi - prima la care nu
participã miliþii ºiite susþinute de cãtre Iran,
care nu iau parte la aceastã bãtãlie, pentru a
evita astfel sã alimenteze resentimentele locuitorilor acestei regiuni cu populaþie majoritar sunnitã. Patrick Martin, de la Institute
for the Study of War, apreciazã cã “pierderea Ramadi nu va reprezenta o loviturã decisivã pentru Statul Islamic”, care a deþinut
controlul a pânã la o treime din teritoriul
Irakului. “Oraºul îi servea mai ales sã þinã
forþele irakiene ocupate, departe de alte zone
mai strategice precum Mosulul ºi nordul Irakului”, a subliniat el.

ªTIRI
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Rusia
Rusia acuzã
acuzã Arabia
Arabia Sauditã
Sauditã
cã
cã aa destabilizat
destabilizat piaþa
piaþa petrolului
petrolului
Arabia Sauditã a destabilizat piaþa globalã a petrolului prin creºterea producþiei, a declarat, ieri, ministrul Energiei din Rusia, Alexander Novak. “Arabia Sauditã ºi-a
majorat anul acesta producþia cu
1,5 miliarde de barili pe zi, destabilizând situaþia din piaþã”, a spus
Novak. Rusia ºi Arabia Sauditã
produc fiecare peste 10 milioane
de barili pe zi, iar producþia mare
a contribuit la un exces de petrol
pe piaþa globalã, împingând în jos
preþul. Cele douã þãri au pompat
petrol la niveluri record în acest an, în încercarea de a obþine ºi de a pãstra cote de
piaþã înainte ca Iranul sã creascã semnificativ exporturile în 2016, când analiºtii anticipeazã cã vor fi relaxate sancþiunile impuse
þãrii din cauza programului nuclear. În aproa-

pe fiecare zi din acest an, cantitatea de petrol disponibilã la nivel global a depãºit cu
peste 1 milion de barili cererea. Þiþeiul Brent
se tranzacþiona ieri la 37,58 dolari pe baril,
în scãdere cu 31 de cenþi, în timp ce cotaþia
petrolului pe piaþa americanã se afla în scã-

dere cu 47 de cenþi, la 37,63 dolari pe baril. Þãrile din OPEC au
refuzat sã scadã producþia pentru a susþine preþul în contextul
intrãrii pe piaþã a petrolului produs din ºisturi în SUA. Decizia
OPEC a fost susþinutã în principal de Arabia Sauditã ºi alte câteva state din zona Golfului Persic,
în timp ce mai multe alte þãri
membre ale organizaþiei nu-ºi permit sã reducã producþia întrucât
depind de veniturile pe care aceasta le genereazã. Preþul scãzut al
petrolului a afectat puternic state precum
Rusia, Venezuela ºi Nigeria, care depind de
exporturile de petrol pentru o parte semnificativã a veniturilor bugetare, în timp ce þãrile bogate din Golf au apelat la rezervele financiare constituite în anii anteriori.

Grupãrile kurde care au participat la o
reuniune în sud-estul Turciei au îndemnat la
proclamarea autonomiei, în timp ce în regiune aveau loc confruntãri violente, iar armata turcã avansa în cadrul unei operaþiuni
în domeniul securitãþii în care afirmã cã a
ucis peste 200 de militanþi kurzi. Congresul
Popular Democratic (DTK) a lansat acest
îndemn la autonomie la finalul acestei reuniuni de douã zile, la Diyarbakir. “Rezistenþa
legitimã a poporului nostru faþã de politicile
care degradeazã problema kurdã reprezintã
în mod esenþial un îndemn ºi o luptã pentru
autoguvernare localã ºi pentru democraþie
localã”, se aratã în rezoluþia adoptatã de reuniune, intitulatã “Declaraþie referitoare la o
soluþie politicã privind autoguvernarea”. Participanþii îndeamnã în aceastã declaraþie la
crearea unei regiuni autonome din care sã
facã parte mai multe provincii care se învecineazã cu Diyarbakir ºi care sã þinã cont de
afinitãþi culturale, economice ºi geografice.
Îndemnul ar putea sã conducã la o escalada-

re a conflictului dintre kurzi ºi Guvernul turc,
în contextul în care Ankara se opune cu înverºunare creãrii unui stat kurd. Preºedintele
turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat duminicã, într-un discurs, cã Turcia nu va permite niciodatã formarea altui stat în interiorul
frontierelor sale. “Acum ei vorbesc despre
împãrþirea pãmântului nostru în aceastã þarã.
Cu voia lui Allah, nu vom permite niciodatã
vreo operaþie asupra unitãþii þãrii noastre”, a
declarat el. Premierul turc Ahmet Davutoglu
ºi-a anulat o reuniune planificatã pentru sâmbãtã cu Partidul Democratic Popular (HDP,
prokurd), apreciind cã politica acestuia este
înrãdãcinatã în violenþã, în timp ce forþele
guvernamentale turce continuau o operaþiune
în domeniul securitãþii în partea de sud-est a
þãrii, cu populaþie majoritar kurdã. Armata a
anunþat duminicã, într-un comunicat, cã peste 200 de militanþi kurzi au fost uciºi în ultimele douã sãptãmâni. Imagini televizate prezentau tancuri care efectuau tiruri ºi explozii la
Cizre, un oraº situat în provincia Sirnak (sud-

est), unde au fost impuse restricþii de circulaþie în urmã cu 13 zile. Trei militari au fost
uciºi în oraº, într-un atac cu bombã comis
de cãtre gruparea militantã PKK, a anunþat
armata duminicã. Turcia a fost alarmatã de
cuceririle teritoriale ale kurzilor în rãzboiul civil
din Siria ºi se teme cã acestea ar putea incita
la separatism în rândul minoritãþii kurde turce. Ankara a încercat, în ultimele trei decenii,
sã punã capãt unei insurecþii a luptãtorilor din
cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK), considerat o organizaþie teroristã de
cãtre Statele Unite ºi Uniunea Europeanã (UE).
Un armistiþiu încheiat în urmã cu doi ani între
militanþii kurzi ºi Ankara s-a prãbuºit în iulie,
fapt care a condus la reizbucnirea acestui
conflict vechi de 30 de ani, soldat cu peste
40.000 de morþi. Principalele sindicate ºi
camere profesionale din Turcia au îndemnat la o grevã de o zi în Turcia, marþi, pentru a cere pacea ºi în semn de protest faþã
de operaþiunile militare ale Guvernului în sudestul Anatoliei.

Kurzii îndeamnã la proclamarea autonomiei
în sud-estul Turciei, pe fondul unor confruntãri violente

Cel puþin 43 de morþi în SUA, în furtunile
ºi tornadele înregistrate în perioada Crãciunului
Furtunile ºi tornadele înregistrate în perioada Crãciunului în Statele Unite, care au
declanºat inundaþii grave, au provocat moartea a cel puþin 43 de persoane, au avariat sau
distrus complet numeroase clãdiri ºi au perturbat transporturile. Vremea nefavorabilã sau
riscul unor condiþii dificile au determinat guvernatorii statelor Missouri ºi New Mexico

sã decreteze stare de urgenþã. Inundaþiile au
provocat moartea a cel puþin 13 persoane în
statele Missouri ºi Illinois. În Missouri, serviciile de urgenþã au evacuat locuitori din casele lor ºi au salvat numeroase persoane dintre
ape, a declarat guvernatorul Jay Nixon. El a
precizat cã cel puþin opt persoane au murit ºi
numeroase drumuri au fost închise. Nixon a
decretat starea de urgenþã, apreciind cã ploile continue vor agrava situaþia, în condiþiile în care
inundaþiile sunt deja rãspândite.
Trei adulþi ºi doi copii au murit în
apropierea satului Patoka, din Illinois, dupã ce maºina lor a fost
luatã de ape sâmbãtã seara, potrivit autoritãþilor. În Texas, cel puþin 11 persoane au murit în zona
oraºului Dallas în weekend, unde
s-au înregistrat mai multe tornade, inclusiv una însoþitã de rafale
de vânt de pânã la 322 de kilometri pe orã. Aceastã tornadã a
lovit oraºul Garland, provocând
moartea a opt persoane ºi luând

vehicule de pe autostrãzi. Alte trei decese au
fost raportate în zona metropolitanã Dallas,
unde zeci de persoane au fost rãnite ºi circa
800 de locuinþe avariate. Trei tornade au fost
înregistrate în Arkansas duminicã, dar pentru
moment nu s-au raportat victime sau pagube
semnificative. Serviciul de meteorologie a emis
alerte de tornade pentru zone din Arkansas,
Texas, Louisiana, Oklahoma ºi Mississippi.
Aceste furtuni s-au produs dupã tornadele înregistrate cu douã zile înainte de Crãciun, care
au provocat moartea a cel puþin 18 persoane,
inclusiv zece în Mississippi. În Texas, guvernatorul Greg Abbott a declarat comitatul Dallas zonã de dezastru, avertizând oamenii sã fie
atenþi la zãpadã în vestul statului ºi la revãrsarea râurilor în alte pãrþi. Serviciul Naþional de
Meteorologie a emis alerte de vreme severã
pentru regiuni ample din centrul SUA, inclusiv avertizãri de viscol pentru pãrþi din New
Mexico, Texas, Oklahoma ºi o alertã de inundaþii din Texas pânã în Indiana. Vremea nefavorabilã a determinat anularea a aproape 1.500
de zboruri în SUA duminicã. Aproximativ o
jumãtate din zborurile anulate erau din Dallas.
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Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã „Petre Mãnãrcescu”, cu sediul în
Com. Lipovu, Jud. Dolj, anunþã scoaterea la concurs a unui
post temporar vacant de Îngrijitor curãþenie, 3/4 normã. Concursul constã în susþinerea
unei probe practice ºi a unui
interviu în data de 14.01.2016,
la sediul ºcolii, începând cu ora
09.00. Condiþiile de participare
ºi bibliografia sunt afiºate la avizierul unitãþii. Relaþii suplimentare se pot obþine la tel. 0251/
359.028.
SC M.M.F. SRL anunþã
lansarea unei competiþii pentru încheierea unui contract
de cercetare cu tema: ”Rolul
polimorfismului genetic în
creºterea pre ºi postnatalã”
în valoare de maxim 10.000
Lei. Ofertele se depun pânã
la data de 05.01.2016 la sediul Clinicii Materna, Bld.
Chiþu 75, Craiova, Dolj.
S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. anunþã abonaþii persoane fizice ºi juridice cã a demarat procesul de refacere a
contractelor de prestãri servicii încheiate înainte de data de
01.02.2011, când Serviciul Public de Salubritate a devenit
S.C. Salubritate Craiova S.R.L
ºi invitã utilizatorii având contracte încheiate înainte de
data sus-menþionatã la sediul
unitãþii, situat în Craiova, strada Brestei, nr. 129A, pentru
perfectarea noilor contracte.
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Luminã în
case, pace în
suflete, mese
îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã
ureazã la ceas de sãrbãtoare, Primarul Oraºului
Filiaºi, Nicolae Stãncioi.
Noul An 2016 sã fie presãrat cu realizari
remarcabile, împliniri, sãnãtate, fericire ºi
izbândã! LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Când ultimele file cad din mii de
calendare ºi se aprind steluþe-n crengi
de brad, ca semn de urare ºi preþuire le
sunt alãturi locuitorilor comunei Orodel
ºi le doresc sã aibã parte de un An Nou
2016 mai bun, presãrat cu succese ºi
realizãri, alãturi de tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” Primarul Comunei
Orodel, Vâlcomeanu Jane

Fie ca toate visele
pe care le fãuriþi în
aceste zile magice
de Sãrbãtoare sã se
împlinescã, drumul strãbãtut
pentru realizarea lor sã vã aducã
bucurie în inimi, iar în case sã
aveþi parte numai de fericire ºi
belºug! Mulþi ani fericiþi!
Primarul Oraºului Segarcea,
Inginer Popa Nicolae

Lãsaþi magia Sãrbãtorilor
de Iarnã sã vã picure în
suflete fiori de sfinþenie ºi
primiþi cu drag toate gândurile de preþuire, realizãri ºi
prosperitate, din partea
Primarului Vintilã Marin!
În preajma Anului Nou sunt
alãturi de toþi locuitorii
comunei Poiana Mare cu cele mai calde urãri de
sãnãtate, belºug ºi împliniri! LA MULÞI ANI 2016!

La Cumpãna dintre Ani,
Primarul Comunei Terpeziþa,
Anghel Constantin, transmite tuturor cetãþenilor
multã sãnãtate, bucurii,
sã pãºim încrezãtori în Noul
An, cu sufletele pline de iubire ºi nãzuinþe!
Speranþele ce au rãmas speranþe sã le preia
Anul Nou 2016!
LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei Maglavit,
Ion Dinu, ureazã tuturor locuitorilor
un An Nou Fericit alãturi de toþi cei
dragi, sãnãtate ºi bunãstare, casele
sã le fie colindate de mireasma cetinei de brad ºi de toate gândurile bune
ºi urãrile de sãnãtate!
LA MULÞI ANI 2016!

Ca iarba sub zãpadã,
ca fulgul în zbor sã primim
speranþa unui An Nou 2016!
La Cumpãna dintre Ani,
Primarul Comunei Valea
Stanciului, Ovidiu Gângioveanu,
este alãturi de toþi locuitorii comunei ºi le transmite multã sãnãtate, bucurii, sã-i aibã aproape
pe cei dragi, sã se bucure de dragoste, iubire ºi
preþuire!”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Minunatul spirit al
Sãrbãtorilor de Iarnã
sã-i însoþeascã
mereu pe toþi locuitorii
comunei Întorsura,
sã le aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
din partea primarului Camen Constantin

Pace în suflete, bucurii fãrã margini,
sãnãtate cât cuprinde, credinþã în bine!
Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj,
la ceas de sãrbãtoare, este alãturi de toþi
locuitorii comunei ºi le adresez cele mai
calde urãri de sãnãtate, împlinire ºi speranþã! Fie ca Anul Nou 2016 sã le aducã tot
ce este mai de preþ, încredere, realizãri ºi
satisfacþii! ”La Mulþi Ani Fericiþi alãturi
de familii ºi cei dragi!”
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În vremea colindelor, vremea bucuriei
ºi speranþei, primarul comunei Drãgoteºti, Dincã Dumitru, ureazã tuturor
locuitorilor, multã sãnãtate, un An Nou
îmbelºugat ºi fericit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi cei
dragi. Iubirea, bucuria, înþelepciunea ºi
generozitatea sã vã fie cãlãuzã în 2016!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Fie ca tradiþionalele
colinde româneºti sã
rãsune în toate casele
ºi sã vesteascã un An
Nou 2016 îmbelºugat
pentru locuitorii
comunei Iºalniþa. Sãrbãtoarea Anului Nou ne
oferã deosebita plãcere sã le adresãm tuturor
sincere urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate alãturi de familii ºi de cei dragi.
LA MULÞI ANI 2016! Consiliul Local Iºalniþa,
Primar Flori Ovidiu ºi Viceprimar Bãlan Eugen

Ionel Rãcãreanu,
Primarul Comunei
Brãdeºti, este alãturi de
toþi locuitorii cu un gând
bun ºi cu o urare caldã,
acum, în preajma Noului
An 2016, când toate sufletele aºteaptã o mângâiere ºi o vorbã bunã, iertare
ºi dragoste! Vã doresc sã aveþi parte de un an
prosper, plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!
LA MULÞI ANI!

Mircea Guþã, Primarul Oraºului Calafat,
transmite un sincer ºi cãlduros „La mulþi
ani!” tuturor locuitorilor ºi îi asigurã de
toatã consideraþia ºi preþuirea. Lãsaþi
magia colindului strãbun sã vã picure în
suflet numai bucurii ºi primiþi-mi cu drag
toate gândurile de preþuire, realizãri
depline, sãnãtate ºi prosperitate!
LA MULÞI ANI 2016!

Consiliul Local Leu ºi Primarul Iulian
Cristescu transmit tuturor locuitorilor
comunei Leu un An Nou 2016 cu multã
sãnãtate, prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi! Sã avem
cu toþii multe realizãri, împliniri ºi satisfacþii alãturi de familiile noastre!
UN AN NOU FERICIT!
LA MULÞI ANI!

Vergicã ªovãilã, Primarul Comunei
Cãlãraºi, transmite tuturor locuitorilor,
calde urãri la ceas de Sfinte Sãrbãtori,
sã aibã parte de un An Nou îmbelºugat,
iar sufletele sã le fie colindate de multe
bucurii. Fie ca spiritul Sãrbatorilor de
Iarnã sã pãtrundã în toate casele ºi-n
inimile celor dragi!
LA MULÞI ANI 2016!

La Mulþi Ani!” le urez tuturor locuitorilor comunei Bucovãþ! Sãrbãtorile
de Iarnã sã lumineze casele ºi inimile
tuturor, sã le aducã sãnãtate, fericire,
belºug ºi bucurii, din partea primarului Vasile Constantin. Fie ca Noul An
2016 sã vã gãseascã la fel de voioºi,
sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte!
LA MULÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad sã poarte
bucuria colindelor ºi sã ajungã în casele tuturor locuitorilor comunei Carpen,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea
Primarului, Vasilca ªtefan.
Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,
iar norocul sã vã urmeze în Anul 2016!
LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei
Urzicuþa, Grigorescu
Florea, ureazã tuturor
locuitorilor multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii ºi
putere de muncã. Fie ca
Noul An 2016 sã ne gãseascã pe
toþi mai buni, mai iertãtori, cu sufletele
curate ºi mulþumite!
SÃRBÃTORI FERICITE! LA MULÞI ANI!
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Duþã Marin, Primarul
Comunei Cetate, ureazã
tuturor locuitorilor, multã sãnãtate, belºug în
case, Sãrbãtori liniºtite
alãturi de cei dragi ºi numai
realizãri! În speranþa unui an mai bun,
vã trimit o caldã felicitare, un strop de
încredere ºi fericire! LA MULÞI ANI 2016!

Este vremea colindelor ºi-a bucuriei!
Norocul sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi,
pace în suflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n
Anul care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei
dragi, mesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi
din partea primarului comunei Coþofenii
din Dos, Preduca Vasile, cele mai calde
urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI! Primiþi
cu inimile curate, cu speranþe ºi încredere
Anul Nou 2016!

Calafeteanu Mihai-Puiu,
Primarul Comunei Pleniþa,
la ceas de sãrbãtoare,
închin o cupã a bucuriei
ºi speranþei pentru toþi
locuitorii comunei ºi le
transmit din tot sufletul
sã aibã parte de un an mai bun, cu multe realizãri
ºi satisfacþii, sã fie sãnãtoºi, sã-i aibã aproape pe
toþi cei dragi ºi sã se bucure împreunã cu familiile
dumnealor de tot ce este mai de preþ!
LA MULÞI ANI 2016!

Este Cumpãna dintre
Ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã,
în jos cu înþelegere ºi în Sus
cu recunoºtinþã! Speranþa sã
vã deschidã poarta spre un An
Nou plin de bucurii ºi împliniri!
Sunt cu toatã inima alãturi de toþi locuitorii
comunei Ghidici ºi le transmit cele mai calde
gânduri de sãnãtate, belºug ºi realizãri, sã fiþi
încrezãtori ºi mulþumiþi sufleteºte!
LA MULÞI ANI 2016!
Tache Constantin, Primarul Comunei Ghidici

Belºug ºi realizãri sã vã aducã Noul
An 2016! Multe împliniri în viaþã, inimile
sã tresalte de dragoste ºi iubire, sã aveþi
familiile unite ºi casele pline de bucurii!
Primarul Comunei Sopot, Cãtãlin Trãistaru,
transmite cele mai alese ºi preþioase
gânduri pentru toþi locuitorii comunei,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!”

2016 sã vinã cu voie bunã, trai
uºor, sãnãtate, bucurii ºi mult spor!
Le doresc locuitorilor comunei
Podari, acum, când orologiul stã sã
batã Anul Nou, sã-l întâmpinaþi
cum se cuvine, cu inimile pline de
dragoste ºi bunãtate, cu mesele
îmbelºugate, familiile sã vã fie
unite ºi sã aveþi parte de tot ce este mai bun!
Cele mai alese gânduri de preþuire ºi încredere,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi „LA MULÞI
ANI!” vã ureazã Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

Primarul Comunei Ostroveni, Oprescu Gheorghe, în
Ajun de An Nou 2016, nu i-a
uitat ºi este alãturi de toþi
locuitorii comunei, cu cele
mai calde urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi belºug!
Le transmit cele mai calde ºi sincere gânduri de încredere ºi preþuire!
„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã
sã fie speciale pentru
fiecare familie, sã se bucure de succese ºi realizãri,
sã nu-i ocoleascã bunãstarea, voia bunã ºi belºugul!
Le doresc dragilor mei
consãteni din comuna Malu Mare sã fie sãnãtoºi,
mulþumiþi sufleteºte ºi încrezãtori! Îmi doresc ca
Anul Nou 2016 sã vã gãseascã alãturi de familiile
dumneavoastrã, sã fiþi fericiþi ºi bucuroºi!
LA MULÞI ANI! Primar Dicu Alexandru

Iulian Siliºteanu, Primarul
Comunei Rast, închinã în cinstea
cetãþenilor comunei o cupã a
bucuriei, nãdejdei ºi speranþei,
acum, la Cumpãna dintre Ani,
când trebuie sã fim cu toþii mai
buni, mai liniºtiþi ºi încrezãtori.
Iubirea, bucuria, înþelepciunea ºi
generozitatea sã vã fie cãlãuzã în
2016! În speranþa unui an mai bun,
vã transmit tuturor un cãlduros:
“La Mulþi Ani!”
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Sã primim odatã cu toþi colindãtorii ºi
Lumina, cãldura, liniºtea, dragostea, împacarea ºi veselia.Viaþa sã ne fie mai frumoasã,
traiul mai uºor, inimile pline de bucurii ºi
satisfacþii! Anul Nou 2016 sã lumineze sufletele ºi casele tuturor locuitorilor comunei
Cârcea, sã le aducã multã sãnãtate, împliniri
ºi izbândã! LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
Primarul Comunei Cârcea, Pupãzã Valericã

Frumuseþea iernii cu albul fulgilor de
nea presãraþi peste gândurile noastre,
cu dulcele ecou al colindelor,
cu imaginea în suflet a celor dragi,
ne va purta într-un Nou An împliniþi,
iubiþi ºi fericiþi! Ca semn al preþuirii,
le urez locuitorilor comunei Moþãþei
sã aibã parte de un an mai bun,
cu realizãri ºi belºug! Casele ºi inimile sã le
fie luminate de izbândã, puritate ºi speranþe!
LA MULÞI ANI CU SÃNÃTATE 2016!
Primar Enea Constantin

Conducerea SC
ERPIA SA ureazã
„La mulþi ani!”
cu sãnãtate,
realizãri ºi
bucurii, tuturor salariaþilor, colaboratorilor ºi beneficiarilor!
Fie ca Noul An 2016 care
stã sã batã la uºã sã fie mai
bun pentru noi toþi!
Sãrbãtori fericite ºi liniºtite!
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La cumpãna dintre ani, conducerea „Corimex”
transmite tuturor
salariaþilor, colaboratorilor ºi clienþilor, numai
bucurii, sãnãtate, un an mai
bun presãrat cu satisfacþii,
realizãri ºi prosperitate!
Fie ca bucuriile ºi gândurile frumoase ale
prezentului sã devinã amintirile frumoase ale viitorului!
Un An Nou fericit!
”LA MULÞI ANI 2016!”
OFERTE SERVICIU
ªCOALA Gimnazialã Drãnic organizeazã concurs pentru ocuparea unei
funcþii de Fochist, 1/2 normã post contractual vacant în data de 22.01.2016,
ora 10.00. Telefon: 0751/012.328.
MENAJERÃ 1 zi / sãptãmânã. Telefon: 0745/183.785.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei. Telefon: 0768/437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere- Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
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.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, bilateral,
ultracentral. Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere decomandate Brazdã parter. Telefon: 0762/
280.739.
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CASE
HOTEL central, Craiova, 3 stele. Tel.
0723.700.365.
Vând sau schimb cu o camerã cãmin
Craiova, casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau schimb cu apartament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catargiu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere, Iºalniþa, vad
comercial negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (variante).
Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu
2 camere ºi teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter
+ etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie open space, 3 balcoane, centralã pe lemne
ºi centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã comuna Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp. Telefon: 0767/
840.722.

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

Vând 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.

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.

Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã.
Telefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, 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 clasoare cu timbre pentru copiii. Telefon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifonier, mobilã
bucãtãrie, servantã, bibliotecã, aragaz, frigider, masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul Sineasca. Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Goodrich
dimensiunile 185/65/14, 125 lei bucata. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor, cripte suprapuse,
lucrare marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular. Preþ bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de
spãlat Alba Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifonier sculptat. Telefon: 0769/360.741.

PIERDUT portofel cu acte personale
aparþinând lui Ilisei Dumitru. Ofer recompensã. Tel.0251.457.750.
PIERDUT Certificat Constatator din
Mun.Caracal, Str.Calea Bucureºti,
nr.1, spaþiu nr.9, punctul de lucru al
SC DINAGRI’S SRL, Cârcea. Se
declarã nul.
Pierdut MAPÃ PLASTIC GALBENÃ
TRANSPARENTÃ CU ACTE DE
STUDII: DIPLOMÃ BAC, DIPLOMÃ
LICENÞÃ, SUPLIMENT LA DIPLOMÃ, CERTIFICAT ATESTAT. GÃSITORULUI BINEVOITOR, RECOMPENSÃ ªI MULÞUMIRI CÃLDUROASE. TELEFON: 0787/ 886.150;
0723/ 312.929.

DECESE

FAMILIA anunþã cu nespus regret trecerea prematurã în nefiinþã a lui BRAªOVEANU IULIAN
DOREL, în vârstã de 48 ani ºi
BRAªOVEANU ADELINA, în vârstã de 78 ani. Familia Badea: Nicoleta, Vivian ºi Irina.

CONDOLEANÞE
FAMILIA Atanasiu transmite condoleanþe familiei Badea pentru
pierderile suferite ºi îi este alãturi în momentele grele ale decesului mamei ºi fratelui doamnei
doctor Nicoleta Badea.

ÎNCHIRIERI OFERTE

COMEMORÃRI

Închiriez apartament mobilat Valea
Roºie. Telefon: 0351/433.875

S-au împlinit 12 ani de tristeþe de
la despãrþirea de minunatul nostru CÃRÃVAN GHEORGHE. Ne lipseºte sufletul lui cald ºi bun, iar

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lângã Craiova caut doamnã serioasã pentru prietenie, cãsãtorie. Telefon: 0763/722.683

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

PIERDERI

de acolo de unde este ºtim cã ne
vegheazã ºi ne ocroteºte, aºa,
cum fãcea ºi în viaþã! Regrete
eterne! Pioasã amintire! Familia

Pierdut legitimaþie de handicapat ºi
bilete CFR pe numele DAN NICOLAE. Se declarã nule.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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 frigider 320 litri, bocanci, ghete
,pantofi militari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse, bocanci din piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisire - 10 lei elementul. Telefon: 0351/800.654.
Vând douã cuþite de ghilotinã noi1,15ml preþ 100 lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
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.

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.
Vând cãrucior handicap, pat mecanic + saltea, polizor 2500 W, sobã
teracotã cu toate furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pentru
Dacia 1300 preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere fontã, televizor color, preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
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BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-A

Ultimul examen din 2015,
unul de foc pentru alb-albaºtri
Steaua CSM Eximbank – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:15, Digi Sport 2
Restul rundei
BC Mureº – Atlassib Sibiu 84-78,
BCM-U Piteºti – Gaz Metan Mediaº
97-74, U-BT Cluj – CSM CSU Oradea 75-62, Energia Tg. Jiu – Dinamo
Bucureºti 93-96 (douã reprize prelungiri), BC Timiºoara – Phoenix Galaþi (asearã).
1. Mureº
(10/4) 24
2. Oradea
(9/5)
23
3. U-BT Cluj (9/5)
23
4. Sibiu
(9/5)
23
5. Dinamo
(8/7)
23
6. CRAIOVA (8/6)
22
7. Tg. Jiu
(7/7)
21
8. Piteºti
(7/8)
19
9. Steaua
(8/2)
18
10. Galaþi
(4/9)
17
11. Mediaº
(2/13) 17
12. Timiºoara (2/12) 16
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3 puncte.

La distanþã de mai bine de
trei luni dupã ce remiza, la
81, în optimile de finalã ale
Cupei României, rezultat
care, ulterior, avea s-o ajute
sã continue în competiþie
din postura de “luckylooser”, SCM U Craiova
revine în fief-ul Stelei, în
epilogul etapei cu numãrul
15, ultima din acest an a
Ligii Naþionale.
În grafic pentru a ocupa
un loc direct în play-off (se
calificã primele 6 clasate,
plus alte douã formaþii dintre
ocupantele poziþiilor 7-10),
bãieþii lui Oliver Popovic se
prezintã în Sala “Mihai
Viteazul” dupã eºecul suferit

în prelungiri, marþea trecutã,
în “Derby de Oltenia”, scor
82-86, la Târgu Jiu. Cât
priveºte gruparea bucureºteanã, care din cauza faptului
cã a fost împlicatã în Eurocupã are mai multe “restanþe” de disputat, trupa lui
Hristu ªapera n-a mai evoluat în întrecerea internã din
12 decembrie, când se
impunea cu 79-77 la Oradea,
revanºându-se astfel pentru
unica înfrângere suferitã
pânã acum pe teren propriu.
În afarã de rezultatul de
egalitate amintit mai sus,
Universitatea a pierdut
celelalte douã jocuri stagionale cu Steaua, 71-79 în turul

“optimii” de Cupã ºi 64-75 în
turul campionatului.
În 2016, SCM U va reveni
pe parchet în data de 10
ianuarie, cu meciul din manºa
tur a “sferturilor” Cupei, în
deplasare, contra liderului

Ligii Naþionale, BC Mureº.
Revanºa cu ardelenii va fi trei
zile mai târziu, dupã care, la
acelaºi interval de timp, se va
întoarce în campionat cu o
disputã la Mediaº, în compania codaºei Gaz Metan.

Halep: “Este visul meu
sã port steagul la Olimpiadã”

Simona Halep a plecat duminicã spre Australia, þara natalã a antrenorului ei, Darren

Cahill, unde va începe noul
sezon. Faþã de 2015, Simona
a renunþat la turneul de la

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
17:15 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Steaua CSM
Eximbank – SCM U Craiova /
19:00, 21:00, 22:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Khimki
Moscova – ÞSKA Moscova,

Olympiacos – Barcelona, Unicaja Malaga – Darussafaka
Dogus Istanbul.
EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN (F) Cupa Mondialã, la Lienz, în
Austria / 12:30 – SCHI ALPIN
(M) – Cupa Mondialã, la Santa Caterina, în Italia /
14:15 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Lienz / 18:00 –
SÃRITURI CU
SCHIURILE
–
Cupa Mondialã,
Turneul celor patru
trambuline,
la
Oberstdorf, în Germania / 21:45 –
FOTBAL Anglia –
Premier League:
Leicester City –
Manchester City.

Shenzen, pe care l-a ºi câºtigat la începutul acestui an, ºi
va începe sezonul la Brisbane,
pe 3 ianuarie, urmând sã susþinã cel mai important test înainte de Australian Open la Sydney, competiþie care începe pe
10 ianuarie ºi la care va avea
ocazia sã se întâlneascã cu câteva dintre cele mai importante adversare din sezonul viitor.
“Nu o sã fie uºor, pentru cã
eu am avut ceva probleme cu
stomacul în perioada asta, încã
mai iau tratament ºi sper sã fiu
aptã sã joc la nivelul cel mai

înalt la Brisbane. Vreau doar
sã-mi revin total ºi apoi obiectivul principal e Australian
Open”, a spus Halep.
Simona Halep a precizat cã
pentru 2016 participarea la Jocurile Olimpice este unul dintre cele mai importante obiective. “Trebuie sã fiu sãnãtoasã, ca sã pot juca. Îmi doresc
o medalie, dacã se poate, dar
nu e uºor”, a declarat Halep.
Ea a menþionat cã ºi-ar dori
sã fie portdrapelul României la
JO: “Este visul meu sã port
steagul la Olimpiadã, dar o sã

vedem ce decizie se va lua.”
Halep a mai spus cã are în
plan ca în 2016 sã câºtige un
turneu de Grand Slam. “Eu miaº dori Roland Garros. E Paris, am câºtigat la juniori ºi
poate ar fi mai frumos. Dar
oricare ar fi, nu conteazã.
Conteazã sã câºtig un Grand
Slam. M-am pregãtit foarte
bine ºi chiar sunt pregãtitã sã
fac faþã la meciurile grele. Nu
ºtiu dacã se va realiza acest
vis, dar am încredere ºi muncesc pentru el”, a adãugat
sportiva.

Messi, jucãtorul anului
la Globe Soccer Awards

Internaþionalul argentinian al Barcelonei,
Lionel Messi, a primit premiul pentru cel mai
bun fotbalist al anului, duminicã, în cadrul

galei Globe Soccer Awards,
desfãºuratã la Dubai, în Emiratele Arabe Unite
FC Barcelona a mai primit
trei premii, pentru cel mai bun
club al anului, cel mai bun
preºedinte (Josep Maria Bartomeu), dar ºi pentru relaþia cu
presa ºi atractivitatea pentru
aceasta.
Totodatã, italianul Andrea
Pirlo ºi englezul Frank Lampard
au fost recompensaþi pentru
întreaga carierã, belgianul Marc
Wilmots, selecþionerul þãrii
sale, a fost declarat cel mai bun
antrenor al anului, portughezul
Jorge Mendes cel mai bun
impresar al anului, uzbekul
Ravshan Irmatov cel mai bun arbitru, iar
gruparea Benfica Lisabona a primit premiul
pentru cea mai bunã academie.
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sport

Anul sportiv 2015 în
Cuvântul Libertãþii
Ianuarie
5 – 21 de juveþi la primul antrenament Universitatea Craiova este prima echipã din
Liga I care ºi-a reluat pregãtirile, ieri, la Clubul Sportiv Popeci
11 - Ferfelea ºi Curelea, trimiºi la echipa a doua - Foºtii „studenþi” au refuzat micºorarea contractelor ºi n-au prins lotul de
Antalya
18 - Herghelegiu, alfa ºi omega - Universitatea Craiova a remizat cu Genclerbirligi, scor
1-1, în Antalya
22 - Alb-albaºtrii, prolifici cu azerii - Universitatea Craiova – Khazar
Lankaran 3-0, Dubla lui Herghelegiu ºi golul din debut al lui Târnãcop au
adus o victorie mai clarã decât s-ar fi cuvenit dupã jocul prestat de
Universitatea
26 - Ultimul test – un fiasco - Alb-albaºtrii au jucat slab ºi fost învinºi
de ruºii de la Anji, 0-1, pierzând ºi câþiva jucãtori din cauza accidentãrilor

Aprilie
5 - Puncte „pufoase” din Moldova Universitatea Craiova a câºtigat la Galaþi datoritã golului lui Bawab ºi a paradelor lui Bãlgrãdean
7 - Victorie de podium - ªtiinþa a câºtigat cu 3-0 derby-ul studenþesc cu „U”
Cluj ºi a urcat pe locul 3
14 - ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 2-1 - ªtiinþa ºi-a încheiat
seria care dura de aproape opt luni ºi
de 19 meciuri în Liga I
19 - Orgoliile, insuficiente pentru a bate „câinii” - Derby-ul
dintre Universitatea Craiova ºi Dinamo s-a terminat aºa cum a
început
24 - Craiova s-a jucat pânã s-a împiedicat - Universitatea
Craiova a ratat ocazia de a urca pe podium, fiind egalatã pe
final la Chiajna
29 - Craiovenii n-au ºtiut sã stea în ghete - Alb-albaºtrii au
pierdut dubios meciul cu FC Braºov

Iulie
2 - Razgrad, mai bun ca „Prazgrad” - Universitatea Craiova a pierdut amicalul cu Ludogoreþ
3 - Oltenii n-au gãsit cheia pentru
poarta Kievului - Universitatea Craiova a pierdut cu 2-0 ultimul amical din
Austria
12 - Fãrã zvâc la debut - Universitatea Craiova a remizat cu Botoºaniul

în prima etapã
19 - Bawab dixit: „Suntem proºti” - Universitatea
Craiova a pierdut pe final în faþa celei mai slabe echipe
a lui Dinamo pe care a întâlnit-o vreodatã

Octombrie
9 - Fãrã achiziþii pânã în 2017! - Fiindcã
l-a dat afarã pe Dãnãnae, Universitatea nu
mai poate aduce jucãtori în urmãtoarele
douã perioade de transfer
12 - Calificarea plutea, Budescu o pescui - România va fi prezentã la Euro 2016,
terminând pe locul secund cea mai facilã
grupã preliminarã de care a avut parte vreodatã
18 - They Hadnagy, we had „Pufi” - Prestaþia slabã a lui
Bãlgrãdean ºi execuþia deosebitã a atacantului Botoºaniului
au întrerupt seria pozitivã a alb-albaºtrilor
25 - Duetul „Ba-Ba” a rãpus „câinii roºii” - Bawab ºi
Bancu au fost decisivi în succesul ªtiinþei în derby-ul cu
Dinamo
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La Cumpãna dintre Ani, Lumina bucuriei ºi încrederii sã pãtrundã în casele ºi-n sufletele tuturor, sã vã bucure inimile de liniºte, împliniri ºi
speranþe!
”LA MULÞI ANI 2016!”
Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Dolj
Preºedinte, Silviu Bogdan

Februarie
1 - Pogon lucrat ineficient de olteni - Universitatea a remizat, 0-0, contra echipei Pogon Szczecin, locul 7 în prima ligã polonezã
2 - Kuban(i), dar fãrã goluri - Universitatea a remizat cu echipa lui Gigel Bucur, la care
a debutat ºi portughezul Hugo Almeida, adus
cu 4 milioane de euro
4 - Remizã „made in China” - Universitatea a terminat la egalitate, scor 2-2, cu formaþia FC Shanghai East Asia, pregãtitã de celebrul Sven Goran Eriksson
8 - Nervi, dar ºi spectacol în duelurile olteano-poloneze din Antalya - Alb-albaºtrii au
trecut de Jagiellonia Bialstok, scor 2-1, dupã un joc presãrat cu duritãþi
9 - Craiova bate Cracovia, în Antalya - Alb-albaºtrii s-au impus cu 21, dar polonezii de la Wisla au dominat partida
12 - „U” shot the Sheriff... - ªtiinþa a terminat stagiul din Antalya cu
victorie contra campioanei Moldovei, 2-1
24 - Craiovenii au fost oltenii pragmatici - Universitatea s-a apãrat
supranumeric la Târgu Jiu, dar a învins Pandurii cu 1-0

Mai
3 - Craiova în vrie - Alb-albaºtrii au pierdut la Botoºani dupã o nouã prestaþie modestã ºi au ajuns la 5 meciuri la rând fãrã
victorie
5 - „Centura de Aur”, acontatã de Craiova - A 40-a ediþie a renumitei competiþii de
box va avea loc în iulie, la Sala Polivalentã
8 - Craiova, din nou cu leul pe
piept – La meciul cu Iaºiul, alb-albaºtrii
vor evolua în tricouri cu stema cu leul în

locul celei în dungi
10 - OKay pentru moldoveni - Universitatea Craiova a pierdut
în faþa revelaþiei returului, CSMS Iaºi
18 - I-au condamnat pe giuleºteni în 3 minute - Alb-albaºtrii au
câºtigat contra Rapidului, deºi pânã în minutul 70 nu ºutaserã pe
poarta adversã
24 - Indolenþa provoacã ruºinea - Universitatea Craiova s-a
jucat cu ocaziile sub Pietricica ºi a pierdut în faþa ultimei clasate,
Ceahlãul

August
3 - ASA nu! - Universitatea Craiova a
refuzat fotbalul la Târgu Mureº ºi doar inspiraþia lui Bãlgrãdean i-a adus o remizã
5 - Tudor Gheorghe: “Sã rãmâneþi uniþi
ºi sã facem performanþã!” - Celebrul artist
craiovean i-a onorat pe alb-albaºtri cu prezenþa la antrenament ºi le-a þinut un discurs
9 - Chin încheiat cu Chiajna - Universitatea Craiova a obþinut prima victorie a sezonului
12 Au cântat doar oamenii “Regelui” - Viitorul lui Hagi a
plecat cu toate punctele de pe “Extensiv”
16 - Finalul bun aduce remiza - Universitatea a evitat in extremis o înfrângere la Timiºoara
23 - Un punct de moral irosit pe final - Universitatea n-a
putut depãºi “complexul”Steaua, cedând, ieri, în Bãnie, cu 1-2.
28 - Trei puncte cu trudã ºi emoþii - Universitatea a mai scãpat puþin de povara sezonului modest pe care îl traverseazã,
dupã 2-1, în deplasare, cu FC Voluntari.

Noiembrie
1 - Balaj a stabilit învingãtoarea - Arbitrul
i-a refuzat un penalty lui Ivan ºi a validat
golul cu mâna înscris de Florea, Astra – Craiova 1-0
8 - Ocazii cât cASA, ne-a lipsit ºansa Universitatea Craiova a ratat enorm în repriza secundã ºi a obþinut doar un punct în
meciul cu Mureºul
12 - CS Universitatea Craiova a câºtigat
în justiþie stema cu leul - Lui Adrian Mititelu i s-a retras dreptul
de utilizare a oricãrei mãrci asemãnãtoare
18 - Cu autocenzura am iertat „squadra azzurra” - România sa apãrat mai abitir decât era cazul în faþa unei echipe a Italiei care
nu mai impresioneazã
22 - „All Blacks”, nicio reducere de Black Friday - De
Black Friday, echipamentul negru i-a priit ªtiinþei în partida de la
Chiajna, tranºatã clar de Ivan ºi compania

Martie
1 - Remizã de sacrificiu - Universitatea
Craiova a terminat la egalitate cu Steaua,
deºi a evoluat aproape o reprizã întreagã
în inferioritate numericã
8 - Punct mic smuls puºtilor lui Hagi Universitatea Craiova a remizat la Chiajna
cu Viitorul
15 - Invincibili, dar neconvingãtori - Universitatea Craiova a ajuns la 15 meciuri fãrã
înfrângere, dupã 1-1 cu Gaz Metan
18 - Pradã preþioasã de pe tãrâmul ”lupilor” - Universitatea
Craiova s-a impus la prima vizitã pe noul „Ilie Oanã”, 2-1
22 - Juma’ de campionat neînvinºi - Universitatea ºi Astra au
fost mulþumite cu remiza albã
30 - Tricolorii s-au chinuit cu feroezii - România a câºtigat cu
1-0 la Ploieºti în faþa minusculei naþionale nordice în faþa cãreia
a avut emoþii pe final

Iunie
1 - Victoria care încununeazã
un sezon reuºit - Alb-albaºtrii au învins cu 3-0 pe CFR Cluj ºi au obþinut locul 5 la finalul campionatului
7 - Surplus de fotbal, cu Barca la pupitru - Una dintre cele mai spectaculoase
finale de Liga Campionilor a fost adjudecatã de FC Barcelona, contra lui Juve
25 - Craiova, „braþ de fier” cu Skanderbeu - Alb-albaºtrii ai
câºtigat cu 4-1 primul amical din Austria, contra campioanei
Albaniei
28 - Alb-abaºtrii s-au abonat la vinclu - Universitatea Craiova a marcat patru goluri ºi în al doilea amical din Austria,
disputat împotriva echipei FC Vaduz
30 - Remizã albã cu albanezii - Universitatea a fãcut un
meci modest cu FK Kukesi

Septembrie
7 - A demarat construcþia noului „Ion Oblemenco” - Moderna arenã din Bãnie ar trebui sã
fie inauguratã în luna noiembrie a anului viitor
9 - Cârþu s-a sãturat ºi a plecat: „Am fost
nevoit sã antrenez ce au adus alþii” - Directorul
tehnic al Universitãþii Craiova ºi-a reziliat ieri
contractul cu clubul
10 - Craiovenii, îmbrânciþi din Cupã de Desculþu - Satelitul Universitãþii Craiova a fost eliminat din Cupa României de o formaþie din liga ju-

deþeanã Teleorman
11 - La rugby i-am fi învins - Trei penalty-uri trase peste poarta
Viitorului au consfiinþit eliminarea din Cupa Ligii a Universitãþii Craiova
13 – Execuþie - Pe inspiraþia lui Ivan ºi Bawab, Universitatea Craiova a învins Iaºiul
20 - Ivan, de neoprit - O cursã de senzaþie a atacantului de 18 ani a
rezolvat în favoarea Craiovei meciul de la Ploieºti
23 - Olteni umiliþi de moldoveni – Universitatea a fost eliminatã
ruºinos din Cupa României de FC Bacãu
28 - Craiova a câºtigat doar la impresia artisticã - Derby de Oltenia
a fost dominat clar de Universitatea, dar Pandurii a fost echipa care ºia îndeplinit scopul

Decembrie
1 - Rocha, egal cu “Flocea” - Universitatea Craiova a reuºit doar o remizã cu ACS Poli,
dupã ce a fost condusã la pauzã
7 - Reghe & co. ne fãcurã KO - Universitatea
Craiova a oferit una dintre cele mai penibile prestaþii ale anului în meciul de la Piteºti cu Steaua
13 - Craiova, voluntarã în play-out - Universitatea Craiova a pierdut ocazia de de a reintra în lupta de play-off dupã eºecul de acasã cu
FC Voluntari
18 - Stemele istorice ale ªtiinþei, avizate de CS Universitatea ºi la
nivel UE - Oficiul de Armonizare în Piaþa Internã, Mãrci, Desene ºi
Modele, cu sediul la Alicante, în Spania a avizat deþinerea de cãtre
clubul de drept public a celor douã embleme, cea în dungi ºi cea cu leul
20 - Ciuca bãtãilor în final de an - Universitatea a pierdut ºi la Iaºi,
consfiinþind ratarea play-off-ului ºi a întregului sezon
21 - Bronz dulce, dar… - România a câºtigat la pas (31-22) finala
micã a Mondialului de handbal, cu Polonia

