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Tokes Laszlo

contestã retragerea

Ordinului ”Steaua

României”:

„Am fãcut

o declaraþie prost

tradusã“
Preºedintele CNMT, euro-

parlamentarul Tokes Laszlo,
va contesta la ICCJ ºi chiar la
Strasbourg sentinþa Curþii de
Apel Bucureºti prin care i s-a
retras Ordinul ”Steaua
României”, susþinând cã este
vorba despre o greºealã de
traducere, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. Tokes
Laszlo declarat, ieri, la Cluj-
Napoca, la o dezbatere orga-
nizatã de CNMT cã standarde-
le europene, Charta drepturi-
lor fundamentale garanteazã
dreptul la libera exprimare.
„Nu am altã posibilitate decât
de a ataca sentinþa Curþii de
Apel Bucureºti la ÎCCJ ºi
chiar la Strasbourg. Consider
cã retragerea ordinului este
anticonstituþionalã, nelegalã
ºi este discriminatorie faþã de
mine. Vreau sã fac abstracþie
faþã de persoana mea, este
vorba despre libertatea de
expresie. Eu am fãcut o
declaraþie prost tradusã la
Bãile Tuºnad în compania
premierului Viktor Orban ºi,
sub pretextul acestei declara-
þii, Comisia de Onoare a
Ordinului <<Steaua Româ-
niei>> a propus retragerea
distincþiei mele. Standardele
europene, Charta drepturilor
fundamentale garanteazã
dreptul la libera exprimare.
Nu înþeleg cum se poate
produce un astfel de decret de
retragere a ordinului”, a spus
Tokes. Acesta a subliniat cã
nu înþelege nici cum poate
avea loc o astfel de prigoanã
la adresa sa, acuzând mem-
brii Comisie de Onoare a
Ordinului sunt în proporþie de
90% sunt membri PSD.
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MIRCEA CANÞÃR

La ultima dezbatere, pe platoul France 2,
au fost aliniaþi Nicolas Sarkozy, Francois
Fillon, Alain Juppe, N. K. M. (Nathalie Kos-
ciusko Morizet), Bruno Le Marie, Jean
Francois Cope, Jean Frederic Poisson, în
cadrul celei de a treia dezbateri, premergã-
toare alegerilor primare ale dreptei ºi cen-
trului, pentru desemnarea candidatului la
alegerile prezidenþiale de anul viitor. Se afir-
mã, în temeiul a douã sondaje – Opinion
Way pentru „Le Point” ºi Elbabe pentru
BEMTV – realizate dupã emisiune, cã o
bunã impresie, dacã nu cea mai bunã, a fã-
cut-o Francois Fillon, talonat de Alain Jup-
pe, aceºtia fiind urmaþi de Nicolas Sarko-
zy, ei fiind ºi favoriþii scrutinului. Numai cã
toþi trei sunt, mai puþin sau mai mult tuºaþi,
de ceea ce s-a numit „finanþarea libianã”, o
dezbatere readusã în actualitate de Media-
Part, dupã ce un martor, Ziad Takieddine, a
declarat în faþa judecãtorului cã între  2006
ºi 2007 a livrat trei valize cu bani (5 milioa-
ne euro) lui „Guent ºi Sarkozy”, pentru fi-
nanþarea campaniei electorale din 2007.
„Ciorba” nu e nouã, e doar reîncãlzitã. În
2011, la cãderea lui Gaddafi, Nicolas Sar-

“Dacã îmi cereþi sã rezolv într-
un an cu bugetul pe un an, ce nu
s-a rezolvat în 4-5 ani de zile, nu se
poate. Diminuãrile din învãþãmânt au
fost greºeli”, le-a spus premierul sin-
dicaliºtilor din învãþãmânt, fãcând
referire la diminuãrile salariale cau-
zate de ordonanþã 20 pentru secre-
tarii ºi contabilii din învãþãmânt, ce
au avut scãderi între 150 ºi 1100 de

Întrebat, ieri, la Cluj-Napoca, la o dezbatere
organizatã la UBB, când considerã cã ar putea
România sã adere la zona euro, Klaus Iohannis
a spus cã aderând la zona euro, România va
renunþa la multe pârghii de politicã monetarã
folosite ºi care au ajutat þara în aceastã etapã.
„Ne aflãm într-un non-stadiu. Trebuie sã înde-
plinim niºte condiþii pe care, în principiu, le în-
deplinim, dar, din exces de zel, au fost politi-
cieni care au propus sã fim parte a zonei euro
din 2019. E atât de nerealist încât nici nu s-au

kozy era preºedintele Republicii, Francois
Fillon – premier, iar Alain Juppe – ministru
de externe. Confesiunea explozivã a lui Ziad
Takieddine a fost consideratã „manipulare
grosierã”, „o manevrã dezgustãtoare de in-
terferare în alegerile primare ale dreptei ºi
centrului”. Ancheta încredinþatã în 2013
judecãtorilor Serge Tournaire ºi Ande Bu-
resi, dupã audierea de martori, nu exclude o
posibilã finanþare ocultã, dar nici o probã con-
sistentã, care sã „stea în picioare”, nu a fost
adusã, în afara unei agende a unui fost mi-
nistru libian al petrolului, Chouki Ghanem,
care menþiona mai multe vãrsãminte, pânã
la suma de 6,5 milioane euro, ºi un martor
cheie gãsit în Dunãre, la Viena, la 23 aprilie
2012, între cele douã tururi ale alegerilor
prezidenþiale, oficial mort de o crizã cardia-
cã. Fostul director de cabinet al lui Muam-
mar Gaddafi, Bakir Saleh, omul de mare în-
credere al „Ghidului”, deþinãtor de mari se-
crete, în plinã revoluþie libianã, în noiembrie
2011, a fost adus la Paris unde a beneficiat
de toatã protecþia. Potrivit unei note DGSE,
datatã din februarie 2012, Bakir Saleh ar fi
fost cazat în mari hoteluri ale Capitalei, ºi

apoi la un spital american, sub o protecþie
desãvârºitã. La 2 mai 2012, la câteva zile
dupã ancheta MediaPart, în care se vorbea
de finanþarea campaniei din 2007, cu o sumã
de 50 milioane de euro, Nicolas Sarkozy a
afirmat cã Bakir Saleh este cãutat de Inter-
pol, ºi cã va fi livrat de autoritãþi. Numai cã
demnitarul libian a fost extras printr-un zbor
privat, ºi dus în Niger, de unde ar fi ajuns la
Johanesburg, în Africa de Sud, fãrã a mai
rãspunde în faþa judecãtorilor francezi. Po-
vestea nu este încheiatã ºi nici nu interesea-
zã din cale afarã, ea sugerând doar cã feno-
menul corupþiei „sus”, existã ºi la alþii, care
se erijeazã nechemaþi în diriginþi inflexibili.
Cel puþin Nicolas Sarkozy nu este lipsit, pe
lângã multe calitãþi, pe care le-a demonstrat,
ºi de umor fin: el s-a declarat favorabil su-
primãrii judecãtorului de instrucþie printr-o
reformã a justiþiei, în situaþia în care ajunge
preºedinte. Anturajul sãu a precizat cã fos-
tul preºedinte nu conteazã pe bulversarea
instituþiilor judiciare. Oricum, ºansele sale
de a fi desemnat „oferta” republicanilor
francezi la algerile prezidenþiale de anul viitor
nu sunt cele mai mari.

Dacian Cioloº : “Dacã îmi cereþi sã rezolv într-un an,
ce nu s-a rezolvat în 4-5 ani de zile, nu se poate”

100 de sindicaliºti din învãþãmant ºi salariaþi disponi-
bilizaþi ai companiei Fortus, care protestau de la prime-

le ore ale dimineþii în faþa prefecturii, l-au huiduit pe
premierul Dacian Cioloº, aflat la Iaºi într-o vizitã de

lucru, transmite corespondentul MEDIAFAX.

lei din salariu.
Sindicaliºtii din învãþãmânt au ºi

o lista de revendicãri pe care i-au în-
mânat-o premierului. Aceºtia solici-
tã plata hotãrârilor judecãtoreºti pri-
vind dobânda legalã, revenirea la sa-
lariile din iulie 2016 pentru secretari
ºi contabili, aprobarea degrevãrii de
2 ore profesorilor cu 25 de ani de
vechime ºi gradul didactic I. Sala-

riaþii Fortus care au ieºit astãzi în stra-
dã au cerut o întâlnire cu premierul.
“Solicitãm domnului premier sã ne
dea, în primul rând, rãspunsurile la
întrebãrile trimise cãtre toate institu-
þiile statului. Primul punct, este pro-
blema socialã. De patru ani umblãm
pentru drepturile celor care au lucrat
la aceastã societate. Privind reorga-
nizarea, sã o facã cine are bani.
Restul, sunt poveºti. Acest plan de
reorganizare este un eºec ºi este o
spãlare de bani de tip mafiot”, a spus
liderul de sindicat al Fortus Iaºi, Adri-
an Flondor.

În aceastã dimineaþã la sediul For-
tus se aflã ºi o comisie formatã din
reprezentanþi ai AVAS ºi ai adminis-
tratorului judiciar al societãþii. Sala-

riaþii Fortus susþin cã sosirea acestei
comisii este o deturnare a protestu-
lui de la prefectura. Primul ministru
a fost însoþit de cãtre vicepremi-e-
rul Vasile Dîncu, Ministrul Dezvol-
tãrii Regionale ºi Administr-aþiei Pu-
blice, Dragoº Pîslaru , Ministrul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale
ºi Persoanelor Vârstnice, Dragos
Dinu, Ministrul Fondurilor Europe-
ne, Cãtãlin Homor, director general
al Companiei Naþionale de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere,
Ionel Danca, Consilier de stat Can-
celaria Prim-ministrului, Daniel
Sãndru, Secretar de stat Cancela-
ria Prim-ministrului, Maria Gheor-
ghiu, Consilier de stat Cancelaria
Prim-ministrului.

Klaus Iohannis: În privinþa aderãrii României la euro
ne aflãm într-un non-stadiu, 2019 este un termen nerealist

Preºedintele României, Klaus Iohannis, considerã cã, în privinþa aderãrii la zona
euro, România se aflã „într-un non-stadiu”, termenul de 2019 nefiind unul realist ºi

realizabil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

întrunit conditiile tehnice care trebuiau sã exis-
te în acest caz. La un moment dat, chiar la în-
ceputul lui 2015, mi-am dorit sã fim acolo în
2019, dar nu a fost realist ºi realizabil. De atunci
nu s-a reevaluat situaþia, la modul de a restabili
când ne integrãm, ci la modul de a fi mai bine
pregãtiþi pentru ca atunci când ajungem sã nu
avem noi probleme pentru cã, aderând la zona
euro, se renunþã la multe pârghii de politicã
monetarã pe care le folosim ºi care ne-au ajutat
în aceastã etapã. Faptul cã avem creºtere eco-

nomicã de 5%, când alþii au creºtere de unu
sau douã procente, are ºi o astfel de explicaþie
cã ne-am miºcat uºor folosind anumite instru-
mente de politicã monetarã”, a spus Iohannis.
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În vreme ce, prin alte pãrþi ale þã-
rii, închiderea spitalelor era la modã,
conducerea Consiliului Judeþean
Dolj s-a decis sã transforme Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
într-o unitate sanitarã modernã, care
sã rãspundã cu succes nevoilor ze-
cilor de mii de pacienþi care-i trec, an
de an, pragul. Având în vedere însã
dimensiunea spitalului ridicat în urmã
cu peste patru decenii ºi jumãtate,
autoritãþile judeþene au elaborat un
plan de investiþii multianul. Pentru
cã, oricât de generos ar fi bugetul CJ
Dolj, nu ar fi suficient sã acopere toa-
te nevoile unui mastodont cu peste
1.600 de paturi. „Noi ne-am anunþat
de mult intenþia de a transforma do-
meniul sãnãtãþii într-o prioritate, re-

nunþând, în mãsura în care se impu-
ne, la alte investiþii în vederea creãrii
condiþiilor de care este nevoie pen-
tru ca doljenii ºi, în definitiv, oamenii
din toatã Oltenia sã poatã beneficia
de servicii medicale cât mai bune.
Cum era firesc, ne-am îndreptat aten-
þia cãtre Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, o unitate spitali-
ceascã de interes regional“, spune
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa. Iar declaraþiile
sale sunt susþinute din plin de reali-
tate dacã ne gândim cã, în 2016,
aproape jumãtate din bugetul pen-
tru investiþii al instituþiei, adicã aproa-
pe 25 de milioane de lei, a mers cãtre
sãnãtate, cea mai mare parte a fon-

Sãnãtatea doljeanã a reprezentat, fãrã nicio îndoialã, o prio-
ritate pentru conducerea Consiliului Judeþean Dolj în ultimii
ani. Dovadã a acestui fapt este implicarea administraþiei ju-
deþene în gãsirea unor soluþii de finanþare unor proiecte de
mare anvergurã care graviteazã în jurul Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, cea mai mari unitãþi sanitare din
Oltenia. An de an, milioane de euro din bugetul judeþului au
fost direcþionate cãtre reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
unor secþii sau chiar pentru construirea unor unitãþii noi, cum
este ºi cazul Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirur-
gie Cardiovascularã, care urmeazã sã fie datã în folosinþã la
începutul anului viitor.

durilor fiind  direcþionate pentru rea-
lizarea mai multor obiective din ca-
drul SCJU Craiova. Aºa se face cã, în
acest moment, etajele II, VI ºi VII sunt
reabilitate complet, se lucreazã la eta-
jul V, iar etajele VIII ºi IX vor intra ºi
ele, în sãptãmânile care urmeazã, în
procesul de modernizare. Totodatã,
lucrãrile de reabilitare a etajelor IV ºi
X sunt programate sã înceapã anul
viitor. În plus, pe lângã o policlinicã
modernã, datã în folosinþã în urmã
cu doi ani, autoritãþile judeþene au
investit sume consistente în dotarea
cu echipamente ºi aparaturã a secþii-
lor spitalului, au modernizat staþia
electricã a unitãþii, au alocat bani
pentru extinderea ºi modernizarea
serviciului de morgã ºi au achitat fac-

tura pentru moder-
nizarea celor 12 lif-
turi ale spitalului.
De asemenea, con-
ducerea CJ Dolj a
demarat încã din
anul 2015 demersu-
rile pentru obþinerea
celor 50 de milioane
de euro necesari
pentru consolida-
rea spitalului ºi pen-
tru reabilitarea exte-
riorului clãdirii.

Clinicã de
Cardiologie,

construitã de la 0

Aºa dupã cum
aminteam, Consiliul
Judeþean Dolj nu s-
a limitat însã doar la
reabilitarea unor
secþii, ci s-a implicat
100% în construi-
rea, de la zero, a
unor obiective stra-
tegice pentru siste-

mul sanitar judeþean. Iar cel mai bun
exemplu este Clinica de Cardiologie
Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardi-
ovascularã, o investiþie de aproxi-
mativ 13,6 milioane, suportatã inte-
gral din bugetul instituþiei. „Vorbim
despre o investiþie amplã, care a pre-
supus ridicarea unei clãdiri noi în
curtea SCJU Craiova, cu 10 saloane
pentru pacienþi, cu douã sãli de ope-
raþii, prevãzutã cu sisteme moder-
ne, de la cele de supraveghere vi-
deo la cele de apelare a asistentelor
ºi infirmierelor de cãtre pacienþi,
construcþie pentru care a fost asi-
guratã ºi o legãturã directã cu cor-
pul principal al spitalului“, spune
preºedintele CJ Dolj.

Dupã finalizarea acestei investi-
þii, pacienþii cu infarct miocardic acut
din zona Olteniei, care în prezent
sunt stabilizaþi la Craiova ºi apoi sunt
trimiºi cu elicopterul cãtre alte oraºe
din þarã pentru intervenþii chirurgi-
cale pe cord deschis, vor putea fi
operaþi ºi trataþi aici, crescând astfel
considerabil ºansele sã fie salvaþi.
„Oamenii care suferã un infarct, un
preinfarct, nu vor mai fi trimiºi cu
ambulanþa sau cu elicopterul la Bu-
cureºti. Pentru cã, aºa cum ºtim, dacã
nu s-a intervenit într-o jumãtate de

orã, la bolile acestea grave, degeaba
mai intervii pe urmã“, a mai precizat
Ion Prioteasa.

Unitatea de Primiri Urgenþe,
modernizatã ºi extinsã

Un alt proiect finanþat integral
din bugetul Consiliul Judeþean
Dolj, în valoare de 7 milioane de
euro, vizeazã extinderea, moderni-
zarea, ºi dotarea cu aparaturã ºi
echipamente a Unitãþii de Primiri
Urgenþe din cadrul Spitalului Jude-
þean Craiova, acolo unde, conform
statisticilor, ajung anual peste

135.000 de cazuri. „ Proiectul nos-
tru vizeazã construirea a douã noi
corpuri de clãdire, în directã legã-
turã cu cel existent, astfel cã su-
prafaþa UPU va creºte de la 800 de
metri pãtraþi, cât mãsoarã în pre-
zent, la aproape 3.600 de metri pã-
traþi. Rezultatul va fi o structurã
modernã, la înãlþimea celor mai exi-
gente standarde, cu spaþii adminis-
trative separate, cu zonã de triere a
pacienþilor, cu module speciale
pentru consultaþii, terapie ºi re-
suscitare, cu propriul bloc operator,

o construcþie care va fi conectatã
prin pasarele cu Secþia de anestezie
ºi terapie intensivã din spital, pre-
cum ºi cu clãdirea Clinicii de Cardi-
ologie. Ne dorim astfel sã îmbunã-
tãþim condiþiile în care îºi îndepli-
nesc cadrele medicale de la UPU mi-
siunea lor, una extrem de dificilã, dar
ºi pe cele oferite pacienþilor care
ajung aici zi de zi“, a precizat preºe-
dintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Planuri pentru reabilitarea
Clinicii de Oncologie

Conducerea CJ Dolj are deja în

vedere reabilitarea ºi extinderea Clini-
cii de Oncologie a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, pentru
care ar fi necesari aproape 9 milioane
de euro. „Vorbim despre o construc-
þie de 25 de ani care iniþial a fost des-
tinatã sã fie cãmin de nefamiliºti. A
ajuns sã fie spital de oncologie ºi cu
o secþie de dermatologie, fãrã lifturi,
fãrã saloane speciale, fãrã sãli de ope-
raþii, iar în ultimii 25 de ani nu s-a mai
fãcut niciun fel de intervenþie“, a de-
clarat Ion Prioteasa. Numai cã, planu-
rile instituþiei, care vizau accesarea
unor fonduri europene pentru acest
proiect, nu se pot concretiza, astfel
cã investiþia trebuie sã se bazeze tot
pe bani de la bugetul CJ Dolj.

Baza SMURD
la Aeroportul Craiova

O altã realizare care trebuie menþi-
onatã atunci când vine vorba despre
sistemul sanitar din judeþul Dolj este
punctul de operare aeromedicalã
SMURD de la Aeroportul Craiova,
care funcþioneazã deja de mai bine de
doi ani. Graþie unei investiþii de peste
200.000 de euro, finanþatã integral din
bugetul CJ Dolj, a fost realizatã o con-
strucþie complexã, cu platformã beto-
natã de aterizare ºi hangar pentru eli-
copter, cu încãperi speciale destinate
piloþilor ºi cadrele medicale ºi care dis-
pune de toate dotãrile ºi sistemele de
comunicaþii necesare. „Au fost des-
tul de multe evenimente neplãcute la
nivelul municipiului Craiova ºi al ju-
deþului Dolj, în care oameni aflaþi în
suferinþã aveau nevoie sã fie trans-
portaþi la spitale din Bucureºti, iar noi
aveam nevoie mereu de un elicopter
SMURD. A fost o mare bucurie pen-
tru noi ºi a fost o bãtãlie câºtigatã,
pentru cã mai multe judeþe s-au luptat
pentru acest elicopter“, a precizat pre-
ºedintele CJ Dolj.

Elicopterul SMURD deserveºte
întreaga zonã a Olteniei ºi, pânã în
prezent, a efectuat cu succes sute
de zboruri, oferind ºanse la viaþã pa-
cienþilor transportaþi.
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Dupã o anchetã comple-
xã, în lipsa plângerilor vic-
timelor, procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au reuºit sã punã
cap la cap toate detaliile în-
cãierãrii petrecute la barul
ON OFF de pe strada A. I.
Cuza din Craiova, în noap-
tea de 4 spre 5 noiembrie
a.c. Având în vedere cã
aceastã altercaþie a fost ur-
matã de „rãzbunãri” ale
unora din cei implicaþi,
mulþi dintre ei cu antece-
dente penale, anchetatorii
au decis sã-i „salte”, joi, 17 no-
iembrie a.c., pe protagoniºti ºi
dupã o serie maraton de audieri,
ºapte dintre ei au fost reþinuþi.
Este vorba despre Ioneluº Cim-
poeru, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut comiterea infracþiunilor de
tentativã la omor asupra lui Cris-
tian Vlãdescu, constituirea unui
grup infracþional organizat, tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice
ºi portul sau folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase; Gigi Va-
dik Zavera, acuzat de complici-
tate la tentativã la omor, consti-
tuirea unui grup infracþional or-
ganizat, tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice ºi portul sau folosirea
fãrã drept de obiecte periculoa-
se; Florinel Barbu, Sorin Stelian
Flutur ºi Cristian Marian Vlãdes-
cu acuzaþi de constituirea unui
grup infracþional organizat, tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice
ºi portul sau folosirea fãrã drept

“Gigioc” ºi alþi ºapte craioveni arestaþi“Gigioc” ºi alþi ºapte craioveni arestaþi“Gigioc” ºi alþi ºapte craioveni arestaþi“Gigioc” ºi alþi ºapte craioveni arestaþi“Gigioc” ºi alþi ºapte craioveni arestaþi
pentru infracþiuni cu violenþãpentru infracþiuni cu violenþãpentru infracþiuni cu violenþãpentru infracþiuni cu violenþãpentru infracþiuni cu violenþã

Magistraþii Tribunalului Dolj au admis, în
noaptea de joi spre vineri, propunerea pro-
curorilor Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi au dispus arestarea preventivã
pentru 30 de zile a unui numãr de ºapte cra-
ioveni, implicaþi în scandalul petrecut la
barul ON OFF, din centrul Craiovei, la în-
ceputul acestei luni. Este vorba despre Gigi
Vadik Zavera zis “Gigioc”, Ioneluº Cimpo-
eru, Alexandru Bãloiu, Florinel Barbu, So-
rin Stelian Flutur, Cantemir ªtefan Mitre
ºi Cristian Vlãdescu care s-au încãierat,
atât în bar cât ºi în stradã, lovindu-se cu
sãbii, cuþite, dar ºi o rangã. Cei ºapte cra-

ioveni, împreunã cu alþii, au fost ridicaþi joi
dimineaþã, în baza mandatelor de aducere
emise de procurori, au fost audiaþi cu privi-
re la faptele de care sunt acuzaþi ºi în ciuda
faptului cã nici unul nu a recunoscut nimic
ºi nu a dat nici o declaraþie, au fost reþinuþi.
Sunt acuzaþi de tentativã de omor, compli-
citate la tentativã de omor, constituirea de
grup infracþional organizat, tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice ºi port sau folosire fãrã
drept de obiecte periculoase. Inculpaþii au
contestat mãsura arestãrii, astfel cã ultimul
cuvânt, în ceea ce îi priveºte, îl va avea
Curtea de Apel Craiova.

de obiecte periculoare; ªtefan
Cantemir Mitre ºi Alexandru Gri-
gore Bãloiu acuzaþi de constitui-
rea unui grup infracþional orga-
nizat ºi tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice.

Au vrut sã se rupã de „Frãþia”
În referatul prin care au soli-

citat instanþei arestarea preventi-
vã a inculpaþilor, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au reþinut faptul cã, în cur-
sul anului 2014, inculpatul Mi-
tre Cantemir ªtefan, fiind în exe-
cutarea unei pedepse privative de
libertate de 2 ani în penitencia-
rul din Craiova, l-a cunoscut pe
liderul unui clan de interlopi din
Dâmboviþa ºi, dupã ce a fost pus
în libertate chiar a participat,
împreunã cu alþi  craioveni,
membri ai grupului „Frãþia”, la
o petrecere organizatã de acesta.
În acest context, Mitre a decis

desprinderea sa ºi a ami-
cilor care l-au însoþit, din
grupul „Frãþia” ºi impu-
nerea prin forþe proprii, cu
scopul de a îl înlãtura pe
Gigi Vadik Zavera din
funcþia de „lider”, acþiu-
ne susþinutã de liderul cla-
nului din Dâmboviþa. Pe
acest fond, ºi al amenin-
þãrilor primite de la incul-
patul Zavera Gigi Vadik,
în cursul lunii octombrie
2016 ºi începutul lunii no-
iembrie 2016, grupul con-
dus de Mitre Cantemir ªte-

fan ºi avându-i ca membri pe Vlã-
descu Cristian Marian, Amorã-
riþei Chenea Petru Adrian, Amza

Paul Dãnuþ ºi Bãloiu Alexandru
Grigore, a planificat exercitarea
unor acte de violenþã asupra gru-
pãrii rãmase fidelã lui Gigioc.

Astfel, potrivit procurorilor, vi-
neri, 4 noiembrie a.c., Gigi Va-
dik Zavera l-a chemat pe un apro-
piat al lui Mitre la barul „ON
OFF” din Craiova ºi i-a cerut sã
le transmitã lui Mitre ºi lui Cris-
tian Marian Vlãdescu cã le este
interzis accesul în cluburile ºi lo-
calurile cunoscute drept teritoriu
de „dominaþie” al grupãrii „Frã-
þia”, nesupunerea având drept
consecinþã exercitarea unor acte
de violenþã. În cursul aceleiaºi
seri, în jurul orei 23.30, Vlãdes-
cu s-a dus la barul ON OFF, unde
se aflau Gigioc, Ioneluº Cimpo-
ieru, Florinel Barbu, Cãtãlin Vio-
rel Tudor ºi alþi apropiaþi ai aces-

tora. Dupã discuþii contradicto-
rii, care au degenerat, grupul con-
dus de Zavera Gigi-Vadik a tre-
cut la agresarea lui Vlãdescu Cris-
tian Marian, care a fost lovit în
cap cu o sabie (macetã) ºi o þea-
vã metalicã, ºi înjunghiat super-
ficial în spate cu un obiect tãie-
tor înþepãtor. Reuºind sã pãrãseas-
cã localul, Vlãdescu Cristian Ma-
rian i-a contactat pe Mitre Can-
temir ªtefan ºi Bãloiu Alexandru
Grigore, aflaþi în zonã, care au
venit imediat la faþa locului. A
avut loc o luptã generalizatã în-
tre cele douã grupuri, în afara lo-

calului, în stradã, Zavera Gigi Va-
dik fiind lovit în mod repetat cu
piciorul în cap de cãtre Mitre Can-
temir ªtefan iar Vlãdescu Cristian
Marian a reuºit sã preia sabia de-
þinutã anterior de Zavera, lovin-
du-l cu mânerul acesteia în cap.

Demn de subliniat este fap-
tul cã faptele constituie o acþiu-
ne de represiune, un act de ven-
detã voit exemplificator pentru
ceilalþi membri ai grupãrii, în-
trucât agresorii au ales un loc
public pentru manifestarea lor
violentã, în zona centralã a ora-
ºului, dupã cum au mai reþinut
procurorii în referat.

Pe lângã cei ºapte arestaþi, pro-
curorii au solicitat mandat de
arestare în lipsã pe numele lui
Cãtãlin Viorel Tudor, care se sus-
trage cercetãrilor, instanþa urmând

sã se pronunþe luni. Inculpaþii au
contestat mãsura arestãrii preven-
tive, Curtea de Apel Craiova ur-
mând sã soluþioneze contestaþiile
sãptãmâna viitoare.
Inculpaþi cu “palmares bogat”

Toþi cei implicaþi în acest
scandal sunt cunoscuþi ai oame-
nilor legii, unii dintre ei fiind
chiar condamnaþi. Lider al „Frã-
þiei”, Gigi Vadik Zavera „Gigioc”
are la activ mai multe scanda-
luri, dar ºi o condamnare cu sus-
pendare pentru ultraj contra bu-
nelor moravuri ºi tulburarea li-
niºtii publice, fapte pentru care
a intervenit reabilitarea.

ªtefan Cantemir Mitre a „cã-
zut” de mai multe ori. El a fost
trimis în judecatã pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj în anul
2014, dupã ce, în loc public, a
agresat doi poliþiºti ai Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
aflaþi în exercitarea atribuþiilor de
serviciu. Mitre se afla în perioa-
da termenului de încercare, dupã
ce, în octombrie 2013, a fost
condamnat definitiv la un an de
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de
3 ani, pentru participarea la scan-
dalul cu împuºcãturi petrecut la
intersecþia strãzilor „Rãzboieni” ºi
„Peneº Curcanu” din cartierul
craiovean George Enescu, de pe
10 septembrie 2007. A fost con-
damnat la 2 ani de închisoare cu
executare (hotãrârea rãmânând
definitivã pe 26 ianuarie 2015),
fiind eliberat condiþionat.

Alexandru Grigore Bãloiu a fost
de mai multe ori arestat preventiv
ºi apoi trimis în judecatã pentru
lovire sau alte violenþe sau pentru
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.
A fost achitat dupã ce a ajuns la
înþelegere cu victimele. Pe 30 mai
2015 a fost condamnat definitiv la
2 ani de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încerca-
re de 4 ani – perioadã în care n-ar
fi trebuit sã comitã alte infracþiuni
– lucru ce nu l-a împiedicat sã par-
ticipe la scandalul de la ON OFF.
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Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

Spitalul Regional Craiova va dema-
ra ca ºi proiect public, în termeni con-
creþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Sta-
diul demersurilor este unul conside-
rabil mai avansat decât a celorlalte
douã, din Cluj ºi Iaºi.

Din anii ’70 în România nu s-a mai

Cioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru Dolj

derulat un proiect de o asemenea an-
vergurã ºi dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit actuale-
le dar totodatã bãtrânele spitale ju-
deþene.

Trebuie sã profitãm de acest mo-
ment favorabil mai ales cã din punc-
tul de vedere al finanþãrii, pe lângã
banii europeni, mai sunt o serie de
instituþii financia-re internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulteri-or la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de re-alizare a volume-
lor ºi a reuºit fixarea obligativitã-
þii menþinerii investiþiei de la Cra-
iova ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe amer-icani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în con-textul în
care guvernul va deschide în ur-
mãtorii ani 10.000 de prize elec-
trice pt încãrcarea maºinilor elec-
-trice ºi va acorda ECO-TICHE-
TE pentru maºini electrice noi de
pânã la 20.000 lei.

Guvernul a aprobat extinderea
pânã în anul 2025 a perioadei de
realizare a producþiei de automo-
bile ºi motoare asumate de com-
pania FORD (pânã în 2019 inves-
tiþii de 130 de milioane euro – 100
pentru un nou model, 30 pentru
producþia de motoare), cu menþi-
nerea ºi creºterea actualului numãr
de angajaþi.

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

prin ordonanþã de urgenþã Master
Planul General de Transport al Ro-
mâniei ºi a introdus pe lista de
prioritãþi Autostrada Craiova – Pi-
teºti. Aceasta va fi realizatã cu fon-
duri ale Uniunii Europene în pe-
rioada 2018- 2020. Autostrada
poartã indicativul A12, are o lun-
gime de 124 km ºi o valoare de cir-
ca 900 de milioane de euro, banii
provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii Euro-
pene vor fi realizate ºi centurile
ocolitoare pentru localitãþile Sla-
tina ºi Balº.

Românii vor hotãrî prin votul
lor la alegerile parlamentare în-
cotro se îndreaptã România.
Avem douã opþiuni certe: fie mer-
gem în trecut ºi PSD-ALDE vor
þine statul captiv gãºtilor ºi clien-
telei politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltã-
rii, a reformei, a reclãdirii naþi-
onale. PNL vã propune o singurã
direcþie; înainte. ROMÂNIA,
ÎNAINTE.

În acest an de guvernare Cioloº am constatat cã Româ-
nia se poate guverna ºi altfel. ªi aºa vrem sã continue: cu
onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi profesio-
nalism. Schimbarea în bine este vizibilã ºi poate sã conti-
nue, iar condiþia pentru ca acest proces sã nu fie reversi-

bil (cum probabil ºi-ar dori PSD) este ca proiectul de
guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în
jurul premierului Dacian Cioloº, în baza principiilor ºi

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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Ca în fiecare an, Salubritatea
va duce greu iernii, operatorul fi-
ind desemnat din nou de cãtre
municipalitate sã se ocupe de de-
gajarea zãpezii de pe strãzile din
Craiova. În parcul auto propriu,
dispune de 41 de utilaje cu care
se poate interveni pe timp de iar-
nã, dar insuficiente pentru un
oraº de dimensiunea Craiovei, cu
multe cartiere ºi o reþea de peste
450 de strãzi, la care se adaugã
alei de la periferie. Pentru a pu-
tea face faþã iernii, Salubritatea
s-a vãzut nevoitã, ºi de aceastã
datã, sã mai închirieze o bunã
parte din maºinile de intervenþie
de care are nevoie.

13 utilaje vin de la
RAADPFL Craiova

Potrivit conducerii Salubritã-

Salubritate, RAADPFL ºi Delta,Salubritate, RAADPFL ºi Delta,Salubritate, RAADPFL ºi Delta,Salubritate, RAADPFL ºi Delta,Salubritate, RAADPFL ºi Delta,
deszãpezesc împreunã Craiovadeszãpezesc împreunã Craiovadeszãpezesc împreunã Craiovadeszãpezesc împreunã Craiovadeszãpezesc împreunã Craiova

În perioada 1- 4 noiembrie
2016 s-a desfãºurat la Koln,Ger-
mania, al doilea seminar dintr-o
serie de trei, ce au ca scop for-
marea profesionalã a judecãtori-
lor în domeniul mãsurilor de pro-
tecþie în materie civilã reglemen-
tate de Directiva2004/38/CE a
Parlamentului European ºi a Con-
siliului din 29 aprilie 2004 privind
dreptul la liberã circulaþie ºi ºede-
re pe teritoriul statelor membre
pentru cetãþenii Uniunii ºi mem-
brii familiilor acestora ºi Regula-
mentul (UE) nr. 606/2013 al Par-
lamentului European ºi al Consi-
liului din 12 iunie 2013 privind re-
cunoaºterea reciprocã a mãsuri-
lor de protecþie în materie civilã.

ªi în aceastã iarnã, SC Salubritate Craiova va
coordona activitatea de deszãpezire din oraº.
Cum cele 41 de utilaje din dotare sunt insuficiente,
operatorul trebuie sã mai închirieze ºi utilaje de
pe piaþã. RAADPFL Craiova ºi a firmei Delta
ACM sunt partenerii la lopatã, în aceastã iarnã.

þii, licitaþia pentru deszãpezire a
fost lansatã pe zece loturi, iar o
parte au fost câºtigate de RA-
ADPFL Craiova. În funcþie de
condiþiile meteorologice, aceastã
regie va pune la dispoziþie 13 uti-
laje - tractoare rutiere de minim
60 CP echipate cu plug(semigre-
der)/lamã pentru împins zãpada
ºi remorcã pentru transport (mi-
nim 2 ºi maxim 3 bucãþi); trac-
toare rutiere de minim 60 CP cu
echipament pentru împrãºtiat
material antiderapant ºi remorcã
pentru transport (minim 3 ºi ma-
xim 4 bucãþi); autogredere de
minim 80 CP pentru împins zã-
pada (minim 1 ºi maxim 2 bu-
cãþi); autobasculante peste 16
tone, pentru transport ºi tractare
(minim 1 ºi maxim 2 bucãþi) ºi
autobasculante 7-16 tone, pentru

transport ºi tractare (minim 1 ºi
maxim 2 bucãþi).

SC Delta ACM participã
din nou la deszãpezire

Societatea care deszãpezeºte
masiv în Craiova, SC Delta
ACM, nu va lipsi nici în aceastã
iarnã. ªi de aceastã datã, firma
de construcþii va participa cu un
numãr de utilaje, care vor fi ta-
xate pe ora de funcþionare. Po-
trivit unui comunicat de presã al
SC Salubritate, aceastã societa-
te va pune la dispoziþie un nu-
mãr maxim de 24 de utilaje, care,
spre deosebire de cele ale regiei,
sunt utilaje de mare capacitate:
autovehicule peste 16 tone cu 2-

3 axe motrice cu lame ºi sistem
de împrãºtiat material antidera-
pant (minim 8 ºi maxim 12 bu-
cãþi); încãrcãtor frontal cu cupã
ºi lamã (buldoexcavator), minim
10 ºi maxim 12 bucãþi.

Pentru trei loturi (loturile 4, 6
ºi 10) a fost anulatã licitaþia în-
trucât nu s-a prezentat nici o
ofertã. Potrivit Salubritãþii, este
vorba de închirierea a 18 utilaje
pentru care se va relua proce-
dura de achiziþie.
Clorurã de calciu ºi magneziu

contra poleiului
Autoritãþile locale au adjudecat

ºi licitaþia pentru achiziþionarea
sãrii industriale c are va fi folosi-

tã în acþiunea de deszãpezire. În
urma licitaþiei, a fost declaratã
câºtigãtoare oferta firmei Ginard
Com SRL, care va furniza o can-
titate de minim 2.000 ºi maxi-
mum 6.000 tone, pe durata a 12
luni. SC Salubritate Craiova SRL
mai are, pe stoc, din anii trecuþi
încã 1.087 tone de sare, 754 metri
cubi de nisip ºi 48,3 tone de clo-
rurã de calciu. Tot pentru aceas-
tã iarnã, potrivit operatorului, s-
au încheiat douã acorduri-cadru
pentru furnizarea de cloruri de
calciu (din care mai pot fi achi-
ziþionate maxim 110 tone) ºi de
magneziu (din care mai pot fi
achiziþionate maxim 30 tone).

LAURA MOÞÎRLICHE

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova la al doilea
seminar de formare profesionalã în materie civilã

Principalul obiectiv al proiectu-
lui este acela de a asigura magis-
traþilor participanþi o pregãtire mul-
tidisciplinarã în domeniul protec-
þiei drepturilor civile ale cetãþenilor
prin prisma celor mai recente in-
strumente legislative europene ad-
optate în domeniul cooperãrii judi-
ciare în materie civilã cu implicaþii
transfrontaliere. Alãturi de judecã-
torii de la Curtea de Apel Craiova
au participat judecãtori de la Cur-
tea de Apel Suceava, Tribunalul din
Rijeka ºi Fundaþia Germanã pen-
tru Cooperare Judiciarã Internaþi-
onalã – IRZ. Proiectul este imple-
mentat de Curtea de Apel Craiova
împreunã cu 3 parteneri, Curtea de
Apel Suceava (România), Tribuna-

lul Regional din Rijeka (Croaþia) ºi
Fundaþia Germanã pentru Coope-
rare Judiciarã Internaþionalã – IRZ
(Germania).

Lucrãrile seminarului au fost
conduse de un trainer internaþio-
nal, expert consultant în dome-
niul mãsurilor de protecþie în
materie civilã, alãturi de care au
susþinut prelegeri experþi ai sis-
temului judiciar din Romania,
Croaþia ºi Germania. Seminarul s-
a  desfãºoarã în cadrul proiectu-
lui „Protecting the Civil Rights of
the European Citizens – Multidis-
ciplinary Approach”, pentru care
Curtea de Apel Craiova a obþinut
finanþare nerambursabilã, în va-
loare de 210946 euro.
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Odatã cu zarva cu care ne-a înzestrat, fãrã
sã fi fost chestionaþi, prãdalnica globalizare
cu deºartele sale iluzii ale unei comuniuni mai
profunde ºi mai rodnice, ne-am pierdut, ob-
serv, uzul strãvechi al împãrtãºirii, acea secu-
larã practicã de a sta la tainã, unul cu altul,
unii cu alþii: prilej însoþit aproape obligatoriu,
ca într-un ritual, de un gust al plãcerii, în care
schimbul de informaþii sfârºea prin a ne face
puþin mai înþelepþi.

Regãseam, zilele trecute, furând vaierului
steril din jur câteva clipe norocoase un strop
din plãcerea ºi confortul pierdutelor taine de
odinioarã darnicã ºi cu niºte fãrâme din înþe-
lepciunea, ajunsã ºi aceasta cu mult sub preþul
meritat. Cu un jurist, universitar ºi, pe deasu-
pra, un calificat curator al unei organizaþii de
breaslã, am tãinuit, vreme de-un ceas, despre
întâmplãri mai mari ºi mai mãrunte, care ne soli-
citã, cu o inclemenþã morbidã, tihnele cotidie-
ne. Hoþii într-o gamã ameþitoare, de la buzunã-
ritul prin zone aglomerate pânã la jafurile cu
ºtaif ºi, nu o datã, ordonate pe la vârfurile so-
cietãþii, de la crimele oribile de pe ºosele comi-

În loc de MEMENTÎn loc de MEMENTÎn loc de MEMENTÎn loc de MEMENTÎn loc de MEMENTO sauO sauO sauO sauO sau
Despre globalizare ºi deºartele sale Despre globalizare ºi deºartele sale Despre globalizare ºi deºartele sale Despre globalizare ºi deºartele sale Despre globalizare ºi deºartele sale iluziiiluziiiluziiiluziiiluzii

se, cu o inconºtienþã penalã, de tineri ticãloºiþi
în cultul unei vitezomanii de o gratuitate veci-
nã cu prostia pânã la protestele de stradã, de-
versate, unele dintre ele, în niºte rãzmeriþe co-
mandate aiuritor, sfidând dreptul elementar la
liniºte al masei de cetãþeni inocenþi ºi de multe
altele.

Lucid ºi cu credinþa nestrãmutatã în institu-
þia dreptãþii, comilitonul meu ocazional mã asi-
gura, nu fãrã a-mi indica ºi câteva exemple ca-
zuistice de-acum de notorietate, cã justiþia va
triumfa. Argumentul? Istoria, cea mare ºi pro-
geniturile ei de mai micã rezonanþã, stã mãrtu-
rie. E o problemã, mai curând decât de destin,
de …echilibru: Themis, zeiþa de pe Olimpul elen,
þine, cum se ºtie, într-o mânã balanþa, ca etalon
al raportului dintre bine ºi rãu, dintre demn ºi
infam, dintre uman ºi inuman, iar în cealaltã

…sabia. A dreptãþii, desigur.
ªi poþi pãcãli, ca la un cântar „aranjat”, mis-

tificat chiar de alþi „zei” mai nevolnici de pe
Olimp, prinºi în mrejele unor interese de castã
sau de familie, însã nu pentru mult timp; cãci
balanþa themisianã nu e doar un strict instru-
ment al justiþiei, ci ºi un garant al unui echilibru
mult mai impunãtor ºi mai imperios, în care se
circumscrie soarta unei societãþi, a Lumii în-
seºi. Asemenea seismelor tot mai ameninþãtoa-
re în ultimul timp, dezechilibrele balanþei drep-
tãþii reprezintã avertismente cât se poate de
certe ale unui ceas, zi, timp în care sabia zeiþei
ridicate din codurile juridice sincopate de sluji-
tori ai lor va cãdea imperturbabil ºi nãprasnic
acolo unde culpa s-a comis.

Vei vedea, mã asigurã prietenul, vei vedea
curând pe drumul cãtre purgatoriul, indife-

rent de cât de dispuºi la penitenþã se vor
dovedi, pe toþi cei ce-au piratat, direct ori
prin interpuºi, societatea româneascã în sta-
rea ei de convalescenþã, pe toþi acei „ºme-
cheri” ascunºi încã în semiobscuritatea unor
aranjamente temporare, afiºând acum un soi
de imunitate negociatã la gravele delicte pe 
care le-au sãvârºit.

Nevindecat cum sunt de boala unei aºtep-
tãri prea înºelate, mã trezesc ademenit în cercul
speranþei pe care un om al legii, cu o mai sigurã
poziþionare faþã de locul de veghe al zeiþei, mi-
l contureazã, nu fãrã un plus de luciditate ºi un
strop de înþelepciune pe care le decretasem
aproape risipite de pe ordinea de zi a existenþei
noastre pasagere. ªi mã anim la gândul cã ºtie
pe ce se bazeazã.

2 noiembrie 2013

În februarie a.c, hotelul a gãduit echipa Zig-
Zag, care a invitat craiovenii sã redescoprre
judeþul, promovând valorile româneºti locale
ºi turismul din Dolj; ziarul „Financiar” ºi Ban-
ca Transilvania au ales Hotelul Ramada pen-
tru organizare conferinþei „Capitalul privat ro-
mânesc” – o ºansã pentru dezvoltarea econo-
micã a României. De asemenea hotelul Rama-
da Plaza a fost gazda nenumãratelor eveni-
mente organizate de operatorii Wizz Air ºi Club
Sportiv Universitatea Craiova. ªi nu în ultim-
rul rând, hotelul din centrul Craiovei a gãduit
preselecþiile pentru TV, emisiuni de mare au-
dienþã. „Povestea Ramada a început în Craio-
va pe 24 noeimbrie 2015,când pe scheletul fos-
tului Hotel Jiul, dupã doi ani de construcþii, a
renãscut ca o veritabilã pasãre Pheonix, un
hotel unic, clasificat cu patru stele +, singurul
din þarã de acest tip, în afara celui din capitalã.
Încã din prima zi ne-am pus serviciile în slujba

Un an de la inaugurare....

La Ramada Plaza Craiova
s-au organizat peste 250 de evenimente

Sãptãmâna viitoare se împlineºte un an de la deschiderea hotelului
Ramada Plaza Craiova, eveniment marcat printr-o conferinþã de presã
susþinutã ieri, de Lia Suciu, managerul general al hotelului, care a pre-
zentat indicatorii economico-financiari ai acestui business, proiectele

care au evidenþiat locaþia ºi ceea ce îºi propune pe viitor echipa Ramada.

comunitãþii, organizând evenimen-
te business de interes local ºi naþi-
onal, la care cu siguranþã aþi fost ºi
dumneavoastrã invitaþi ºi aþi relatat
în presã succesul înregistrat”, a
subliniat Lia Suciu.

Ambasadorii, oaspeþi
de seamã

La Hotelul Ramada Plaza Craio-
va au fost cazate foarte multe personalitãþi din
þarã ºi strãinãtate. Conducerea hotelului se
mândreºte cu faptul cã printre cei care au ales
Ramada s-au numãrat Excelenþa Sa, domnul
Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureºti
ºi un alt diplomat strãin, Excelenþa Sa, domnul
Arturo Trejo, ambasadorul Mexicului la Bu-
cureºti. „Am fost onoraþi sã cazãm invitaþi
speciali, din domeniul culturii, artiºti ai Festi-
valului Shakespeare, muzicieni de renume na-
þional ºi mondial care au susþinut concerte la
Filarmonica Oltenia, precum ºi participanþi la
Zilele Craiovei. Împreunã cu oaspeþii ºi clien-
þii noºtri am organizat peste 250 de conferinþe,
congrese, cocktal-uri caritabile, lansãri ºi pre-
zentãri ale unor firme de top din þarã, seminarii
tematice în domeniul medical, farmaceutic,
economic, iar în ceea ce priveºte domeniul
educaþional, Ramada Plaza Craiova a gãzduit
un târg educaþional, festivitãþi de decernare a

premilor ºi mai multe
campionate”, a mai spus
managerul hotelului.

Proiecte
ambiþioase

pentru anul urmãtor
În urmã cu un an de

zile, conducerea hotelui
estima o ocupare medie
de peste 50% în primul
an de activitate. Target-
ul a fost depãºit astãzi.
Se vorbeºte de  56%, iar
echipa rebranduitã ºi-a
fixat pentru anul viitor o
þintã ºi mai „sofisticatã”,
un plus de 12%. „În ceea
ce priveºte organizarea
evenimentelor privatek,
am fost în topul preferinþelor ospeþilor noºtri în
2016. Au fost puse la dispoziþie douã restau-
rante elegante ºi de bun gust, „Ellipse” ºi „Con-
stantin Brâncuºi”. În aceste sãli geroase se vor
organiza luna viitoare petreceri de neuitat. Pre-
gãtirile pentru Crãciun ºi Revelion au început
deja, detaliile fãcând în mod clar diferenþa. La
Ramada se þine cont de detalii. Centrul nostru
de Spa&Wellness, de exemplu, este un plus pe
care Ramada îl pune la dispoziþia clienþilor, în

vedere relaxãrii. Oaspeþii noºtri când vor simþi
nevoia sã se detaºeze de febra oraºului ºi sã se
relaxeze, au unde sã o facã ºi noi garantãm pen-
tru acest aspect”, a mai completat Lia Suciu.

MARGA BULUGEAN

• Ramada Plaza face parte din brandul Ra-
mada, segmentul superior de conform al fami-
leii de  hoteluri Ramada.

• Ramada Plaza Craiova Hotel este un hotel
de business ºi include 162 camere: standard
(single ºi duble), apartamente (simple sau exe-
cutive); un restaurant principal pentru 150 de
persoane, restaurant gourmet 80 locuri, lobby
ºi lounge bar ºi terasa spaþioasã pentru 100 de
clienþi.

• Hotelul mai are ball room de 500 mp, care
este o salã fãrã nici un fel de stâlp în lateral sau
în alte pãrþi ale sale, de aºa manierã încât eveni-
mentul sã aibã loc în condiþii optime.

• Sunt ºi trei sãli de conferinþã : Sala „Amza
Pelea” - 71 mp;  Sala „Henri Coandã” - 64 mp ºi
Boarddroom -  44 mp.

• Hotelul are ºi o salã mare de conferinþe
internaþionale, „Constantin Brâncuºi”, unde
pot participa peste 500 de persoane. 

• Un business center  ºi un Health Club -
SPA & Leisure
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ªi în acest an Craiova este cen-
tru de examinare locurile publicate
în centrele universitare Craiova ºi
Braºov.

La nivel naþional, la concursul de
Rezidenþiat s-a înscris un numãr de
6.091 de absolvenþi ai universitãþilor
de medicinã ºi farmacie. Cei mai mulþi,
4.533, s-au înscris pentru locurile ºi
posturile scoase la concurs în do-

Nu mai puþin de 576 de absolvenþi ai
facultãþilor de medicinã, farmacie ºi me-
dicinã dentarã vor susþine duminicã, la
Craiova, concursul de Rezidenþiat. Con-
curenþã mare va fi la medicinã acolo

unde, pentru cele 270 de locuri se vor
bate 454 de candidaþi. ªi la medicinã den-
tarã sunt doi candidaþi pe loc, în timp ce
la farmacie, 60 de absolvenþi vor concu-
ra pentru doar 11 locuri disponibile.

meniul medicinã, 1.062 au optat pen-
tru locurile ºi posturile din domeniul
medicinã dentarã, iar restul de 496
vor susþine specialitatea în farmacie.

Noutãþi la concursul
din aceastã toamnã

Concursul de Rezidenþiat din
acest an vine cu noutãþi pentru ab-
solvenþii care îl promoveazã. O serie

de specialitãþi a cãror duratã a fost
redusã în anul 2010 au fost aduse
acum la standarde europene. Astfel,
mai multe comisii de specialitate ale
Ministerului Sãnãtãþii au solicitat ar-
monizarea curriculelor de pregãtire
cu cele europene, ceea ce a dus la
decizia de a reveni la duratele de pre-
gãtire avute anterior anului 2010 sau
majorarea duratei de pregãtire.

În opinia specialiºtilor, majorarea
este susþinutã de faptul cã ºi în cele-
lalte þãri ale Uniunii Europene existã
o tendinþã generalã în acest sens,
tendinþã agreatã ºi de Uniunea Eu-
ropeanã a Medicilor Specialiºti.

Câteva dintre specialitãþile la care
creºte durata rezidenþiatului sunt
chirurgie toracicã (de la 5 ani la 6 ani),
cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), en-
docrinologie (de la 4 ani la 5 ani),
gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani),
geriatrie ºi gerontologie (de la 4 ani
la 5 ani). Întreaga listã  de specilitãþi
se gãseºte în Ordinul nr. 1109/2016
pentru modificarea Ordinului minis-
trului sãnãtãþii publice nr. 1.509/2008
privind aprobarea Nomenclatorului
de specialitãþi medicale, medico-den-
tare ºi farmaceutice pentru reþeaua
de asistenþã medicalã. Demersul Mi-
nisterului Sãnãtãþii de revizuire a du-

ratelor de pregãtire a fost susþinut ºi
de Colegiul Medicilor din România.

O singurã clasificare naþionalã
pentru fiecare domeniu

O altã noutate este înfiinþarea spe-
cialitãþilor care vizeazã patologia pe-
diatricã. Astfel, au fost create noi
specialitãþi: cardiologie pediatricã,
gastroenterologie pediatricã, nefro-
logie pediatricã, oncologie ºi hema-
tologie pediatricã, pneumologie pe-
diatricã. Curricula pentru acestor noi
specialitãþi este în curs de elaborare,
având trunchi comun cu specialita-
tea pediatrie în primii ani.

Pentru medicina dentarã s-a înfiin-
þat, la solicitarea Colegiului Medici-
lor Dentiºti din România, specialita-
tea de pedodonþie, cu o duratã de
pregãtire de 3 ani.

Anul acesta, concursul de rezi-
denþiat va avea loc în data de 20 no-
iembrie în centrele universitare din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova,
Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara, cu
clasificare unicã pe þarã.

Concursul se desfãºoarã sub
formã de test-grilã cu 200 de între-

bãri pentru fiecare domeniu, iden-
tice pentru toate centrele universi-
tare în care se organizeazã concur-
sul, pe o duratã de 4 ore. Ocuparea
locurilor/posturilor în specialitate
se face în ordinea punctajului de
promovare obþinut, în limita locuri-
lor/posturilor publicate la concurs,
alcãtuindu-se o singurã clasificare
naþionalã pentru fiecare domeniu.
Medicii, medicii dentiºti ºi farma-
ciºtii care devin rezidenþi pe locuri
încheie un contract individual de
muncã pe perioadã determinatã,
egalã cu durata rezidenþiatului, cu
unitatea sanitarã la care au fost re-
partizate locurile pentru rezidenþiat.

Medicii, medicii dentiºti ºi far-
maciºtii care devin rezidenþi pe post
încheie contract individual de mun-
cã pe perioadã nedeterminatã cu
unitatea sanitarã publicã ce a pu-
blicat postul respectiv, cu respec-
tarea prevederilor Ordonanþei Gu-
vernului nr. 18/2009 privind orga-
nizarea ºi finanþarea rezidenþiatu-
lui, aprobatã prin Legea nr.103/2012,
cu completãrile ulterioare.

RADU ILICEANU

 Conform statisticilor,
în acest moment sunt
peste 2.000 de tineri care
urmeazã cursurile învãþã-
mântului profesional ºi
tehnic, în unitãþi preuni-
versitare. Sunt paºi care
pot conduce la scoate-
rea dintr-o adevãratã
„gaurã neagrã” a dezvol-
tãrii economice tehnice,
cu început în învãþãmânt.
S-a vorbit despre „dual”,
s-a adoptat o lege ºi,
apoi, s-a mers spre mo-
dificarea acesteia, în
urma unei dezbateri pu-
blice. „Actul normativ
aprobat de Executiv, defineºte sta-
tutul învãþãmântului profesional
dual, ca formã de organizare a învã-
þãmântului profesional ºi tehnic,
desfãºurat la iniþiativa operatorilor
economici interesaþi, în calitate de
potenþiali angajatori ºi parteneri de
practicã, pe baza unui contract de
parteneriat ºi a unor contracte indi-
viduale de pregãtire practicã, în con-
textul asigurãrii de cãtre operatorii
economici a unor burse suplimen-
tare pentru elevi. Sunt noile regle-
mentãri, pe care le-am primit ºi aº-
teptãm publigarea Ordonanþei în
Monitorul Oficial al României”, a
precizat prof.  Simona Ciulu, in-
spector pentru învãþãmântul profe-

Dupã aproximativ o lunã de zile,
s-a încheiat perioada de susþinere a
examenelor pentru ocuparea postu-
rilor de director, respectiv director
adjunct în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar. Rãmân, încã, douã in-
stituþii din Dolj, unde, din cauza ne-
întrunirii cvorumului comisiei de exa-
minare, prin neprezentarea emisarilor
administraþiilor publice, din cauze
care þin mai mult de animozitãþile din
comune (Braloºtiþa ºi Apele Vii) , se
aºteaptã comunicãri legislative în
plus. „În acest moment, putem face o
statisticã. Astfel, pentru postul de
director au fost înscriºi 316 candidaþi,
iar pentru adjunct 135. Posturile scoa-
se la concurs au fost în nuãr de 194,
pe prima poziþie, respectiv 73 pentru

Craiova ºi judeþul Dolj sunt pregãtite pentru
modificãrile învãþãmântului profesional

 S-a vorbit în ultimul timp, despre modificarea Legii
nr.1/2011 – a Educaþiei Naþionale – în ceea ce priveºte
învãþãmântul profesional ºi tehnic, în unitãþile ºcolare
preuniversitare , cu preponderenþã în ceea ce priveºte
forma dualã. Au fost dezbateri publice, încheiate de cu-
rând, pe baza cãrora s-a fãcut ºi schimbarea, una care

trebuie sã fie publicatã ºi în Monitorul Oficial al Româ-
niei. Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiim-
þifice a publicat pe site noile modificãr. În ceea ce priveº-
te judeþul Dolj, putem vorbi despre o activitate intensã în
promovarea învãþãmântului profesional ºi tehnic, cu
subsidiarul „învãþãmânt dual”.

sional ºi tehnic, în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Doljenii, exemple
de bunã practicã

Conform noilor reglementãri, du-
rata studiilor pentru învãþãmântul
dual va fi de trei ani ºi va permite
accesul la o gamã extinsã de opor-
tunitãþi de formare profesionalã de
calitate pentru absolvenþii învãþã-
mântului gimnazial. În anul ºcolar
2017/2018, la „dual” pot participa ,
gratuit, ºi persoanele care au maxi-
mum 26 de ani, absolvente ale învã-
þãmântului obligatoriu, care au în-
trerupt studiile. Noul act legislativ
reglementeazã ºi modalitatea de de-

contare a cheltuielilor de
transport ºi facilitãþile pri-
vind acordarea unei mese
gratuite oferite cursanþi-
lor. „Acest proiect a fost
elaborat în urma unor
consultãri regionale ºi na-
þionale. Vor fi acordate ºi
facilitãþi fiscale pentru fir-
mele partenere, dar în
acest sens se aºteaptã
normele de aplicare. S-a
discutat, în spaþiul public
cu toþi partenerii, inclusiv
Ambasadele Austriei,
Olandei, Germaniei, Spa-
niei, Camera de Comerþ a
României, Camerelor de

Comerþ Româno-Germanã, Româno-
Francezã ºi a Coaliþiei pentru Dez-
voltarea României. Vã mai pot preci-
za cã, în Dolj, avem reuzultate foarte
bune în ceea ce priveºte învãþãmân-
tul dual. La Colegiul „ªtefan Odoble-
ja” este un parteneriat în desfãºura-
re cu o mare companie multinaþiona-
lã, oar la Liceul Tehnologic Auto sunt
programe cu cooperarea unor mai
multe societãþi comerciale de anver-
ggurã, insziotuþia respectivã fiind
prinsã ºi în Programul „Adoptã un
liceu!”. În acest moment sunt „pilo-
tate” trei proiecte, dar suntem con-
vinºi cã va urma o extindere”, a mai
menþionat Simona Ciulu.

CRISTI PÃTRU

cea de-a doua. Au fost declaraþi ad-
miºi 207, la „manager”, ºi 89 la „ad-
junct”. Au fost respinºi 20 de candi-
daþi pentru „director” ºi 12 în ceea ce
priveºte „locþiitorul”. Nu s-au prezen-
tat 54  de cadre didactice (36 pentru
funcþia supremã), dar aici foarte mulþi
dintre ei au renunþat, dupã ce au ob-
þinut o poziþie câºtigãtoare la alte in-
stituþii, fiind înscriºi la mai multe. Sunt
douã cazuri unde nu s-a putut efec-
tua evaluarea – Braloºtiþa ºi Apele
Vii – în aceste cazuri aºteptând pre-
vederile ulterioare ale Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice”, a precizat prof.  Nicoleta
Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Nãscut la 2 iunie 1962, la Cra-
iova, artistul Lucian Irimescu a
absolvit Academia de Arte „Nico-
lae Grigorescu”, Bucureºti în anul
1989. Este membru în Uniunea
Artiºilor Plastici din România, cu
lucrãri în colecþii expuse în mai
multe þãri. Acumulând expertizã de
profil, an de an, perfecþionând o
materie pe cât de provocatoare, pe

- Gazetarilor noºtri, Popescu-
le, le-a fost greu sã spunã cã ieri
a fost ziua reducerilor ºi i-au zis
“Black Friday”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Lucian Irimescu, un amestecLucian Irimescu, un amestecLucian Irimescu, un amestecLucian Irimescu, un amestecLucian Irimescu, un amestec
natural de bun-simþ ºi tenacitatenatural de bun-simþ ºi tenacitatenatural de bun-simþ ºi tenacitatenatural de bun-simþ ºi tenacitatenatural de bun-simþ ºi tenacitate
Ieri, Universitatea din Craiova a gãzduit

susþinerea publicã a tezei de doctorat a sculp-
torului ºi graficianului Lucian Irimescu. „Cer-
cetãri privind grafic-designul ºi machetarea
ambalajului destinat vinului ca produs finit”
este titlul lucrãrii, prin care artistul craiovean
propune noi abordãri ale cercetãrii de profil
din perspectiva laturii culturale. Erudit, tonic,

modest, cântãrind foarte atent cuvintele ºi cu
o frazare impecabilã, Lucian Irimescu a ofe-
rit asistenþei formatã din reputaþi specialiºti
ºi cadre universitare, argumente cã istoria
vinului face parte din cultura universalã, pe
care graþie pregãtirii profesionale, un artist
de talia sa o poate modela în noi ºi variate
forme de înþelegere ºi asimilare.

atât de importantã pentru patrimo-
niul cultural universal, precum este
arta graficã, plasticã, Lucian Iri-
mescu a decis, iatã, acum, la cei
54 de ani ai sãi, sã întregeascã o
carierã închinatã Artei, prin susþi-
nerea publicã a tezei de doctorat.

Evenimentul a avut loc, ieri, la
Universitatea din Craiova, în pre-
zenþa unui auditoriu specializat.

Lucrarea poartã titlul „Cercetãri
privind grafic-designul ºi ma-
chetarea ambalajului destinat
vinului ca produs finit” ºi „este
o niºã descoperitã de domnul pro-
fesor Nicolae Giugea”, dupã cum
a precizat, încã, de la început Lu-
cian Irimescu.

Sticla este haina vinului
Cu o erudiþie savuroasã, Lucian

Irimescu a fãcut o prezentarã a
tezei de doctorat, trecând precum
personajul central dintr-un specta-
col de balet, prin toate capitolele
lucrãrii, menþionând cã, „fiind de
formaþie artist ºi creator a trebuit
sã structurez teza pe o treime, do-
cumentare, ºi douã treimi, tendin-
þe de predictibilitate”.

„Istoria vinului înseamnã 8.000
de ani în urmã. Cea a ambalajului
este de la apariþia tiparului. M-am
apropiat de vin, alegând acele teh-
nici care se aproprie de respecta-
rea calitãþii vinului. Fotografia a
adus cu sine, ulterior, o dezvoltare
a comunicãrii ºi a generat un salt
extraordinar al cunoaºterii. Ideea
de materie comunicatã prin scris

ajunge sã se transforme, apoi, în
spirit. Prin aceastã tezã, cei care
vor citi despre imagine, sper sã
înþeleagã funcþia esteticã a imagi-
nii. Invitaþia mea este sã atingeþi
etichetele, ele comunicã tactil cu
spiritul vinului. Mare parte din do-
cumentarea mea s-a fãcut în bi-
blioteci, academii ºi universitãþi. La
Muzeul de Istorie din Bucureºti am
gãsit doar 12 albume de monede
antice ºi singura monedã care vor-
beºte de Dacia Romanã este gãz-
duitã de British Museum. Mi-aº fi
dorit sã fie la noi. Cel mai vechi
vin descoperit este cel într-un
mormânt roman, la 1867”, a punc-
tat printre altele Lucian Irimes-
cu, cel care, l-a finalul expunerii, a
primit recomandarea membrilor
comisiei de evaluare a tezei de doc-
torat de a i se acorda titlul acade-
mic de doctor.

„Suntem într-o perioadã
de reconstrucþie”

Coordonatorul tezei, prof.univ-

.dr.ing. Nicolae Giugea, a subli-
niat cã „lumea este dominatã de trei
culturi: a berii, a vodcii ºi a vinu-
lui. Acolo unde s-a bãut vin de ca-
litate, s-au dezvoltat cultura, arta
iar bucãtãria din zona vinurilor a
ajuns la un nivel înalt. Am avut ºi
perioade de apogeu, dar ºi de re-
gres. Acum suntem într-o perioa-
dã de reconstrucþie. Cei care spun
cã vinurile din România sunt po-
ºircã, nu au habar de realitate. Rata
de absorþie a fondurile în viticultu-
rã a fost de 140%, prin redistri-
buiri de la alte capitole. Consider
cã afirmaþia, «primul pas spre so-
cializare a fost prima invitaþie la
masã a unui strãin, când i s-a ofe-
rit o cupã cu vin», este de mare
valoare. Un mare agricultor ºi pro-
ducãtor de vinuri din Dolj spune
cã, poate hrãni trei luni de zile po-
pulaþia, dar cã pâinea este anoni-
mã, pe când vinul iasã din anoni-
mat, chiar din clipa în care vezi
sticla”.

VALENTIN CEAUªESCU

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” anunþã începerea
înscrierilor pentru un nou modul
din cadrul „SMARTELIER –
ateliere de teatru”. Este vorba
despre cursul „Tehnica ºi arta
vorbii ºi bune maniere aplicate”,
care va fi susþinut de îndrãgita
actriþã Nataºa Raab. Adresat
persoanelor cu vârsta cuprinsã
între 14 ºi 35 de ani, celor care
vor sã aibã mai multã încredere
în sine, celor care vor sã-ºi
perfecþioneze vorbirea ºi atitudi-

ªi la acest sfârºit de sãptãmânã, publicul este
aºteptat la spectacolele Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. Astãzi, 19 noiembrie, de la ora 18.00,
este prezentatã comedia muzicalã pentru copii „Fru-

Atelier de tehnica ºi arta vorbirii ºi bune maniere, pentru tineri ºi adulþiAtelier de tehnica ºi arta vorbirii ºi bune maniere, pentru tineri ºi adulþiAtelier de tehnica ºi arta vorbirii ºi bune maniere, pentru tineri ºi adulþiAtelier de tehnica ºi arta vorbirii ºi bune maniere, pentru tineri ºi adulþiAtelier de tehnica ºi arta vorbirii ºi bune maniere, pentru tineri ºi adulþi
nea în faþa unui public, atelierul
va cuprinde douã module
(noiembrie 2016 – februarie
2017 ºi martie 2017 – mai
2017), fiecare cu câte 10
ºedinþe. Acestea se vor desfãºura
la sediul teatrului, taxa de
participare fiind 160 lei/lunã.
Înscrieri se fac în perioada 19-
25 noiembrie, prin completarea
unui formular disponibil pe site-
ul www.tncms.ro.

„Vorbirea este un proces care
se învaþã pe tot parcursul vieþii ºi
nu este niciodatã prea devreme
sau prea târziu sã învãþãm cum
sã ne exprimãm corect, clar ºi
concis. Atelierul de tehnica ºi
arta vorbirii stimuleazã încrede-

rea în sine, atitudinea ºi te ajutã
sã descoperi tehnici pentru
discursuri memorabile. Capacita-
tea de a te exprima liber, de a
pronunþa corect cuvintele poate
fi dobânditã prin exerciþii
speciale de dicþie, respiraþie,
coordonare ºi corelare a vorbirii
cu gesturile”, precizeazã organi-
zatorii.

De asemenea, aceºtia sublinia-
zã cã bunele maniere nu sunt
doar un cod de reguli despre
ceea ce este permis sau nu sã
faci în societate, despre cum sã
te îmbraci ori nu la o anumitã
ocazie, maniera în care ne
prezentãm sau þinem tacâmurile
ºi ne bem ceaiul. „În contextul

actual, bunele maniere sunt mai
mult decât un cod de reguli, sunt
acel comportament civilizat,
respectuos pe care toþi ar
trebui sã îl aplicãm în activitãþi-
le noastre. Mânuite ºi aplicate
cu inteligenþã ºi eleganþã,
bunele maniere pot fi un
instrument pentru a comunica
mai uºor cu cei din jurul
nostru, pentru a ne atinge
scopurile ºi a obþine satisfacþie
atât în viaþa profesionalã, cât ºi în
cea personalã”, adaugã reprezen-
tanþii Naþionalului craiovean,
invitându-i pe cei interesaþi sã se
înscrie la atelier pe parcursul
urmãtoarei sãptãmâni.

MAGDA BRATU

„Frumoasa
din
pãdurea
adormitã”,
pe scena
Teatrului
„Colibri”

moasa din pãdurea adormitã”, cu scenariul
ºi regia semnate Cristian Pepino, scenogra-
fia Vlad Tãnase, muzica Dan Bãlan. În dis-
tribuþie: Alla Cebotari, Rodica Prisãcaru, Io-
nica Dobrescu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu,
Oana Stancu, Mugur Prisãcaru, Cosmin
Dolea, Daniel Mirea ºi Emanuel Popescu.
Duminicã, 20 noiembrie, la ora 11.00, ne pri-
mesc la teatru cu „Bunã dimineaþa, noapte
bunã” actriþele Adriana Ioncu ºi Alla Cebo-
tari, în spectacolul adaptare dupã Donald
Bisset, regia Joro Ivanov, scenografia sem-
natã Eustaþiu Gregorian,  muzica Alexandr
Mihailov. Biletele se gãsesc la Agenþia Tea-
trului „Colibri”, deschisã sâmbãta, între orele
10.00 – 13.00 ºi 16.00 – 19.00, ºi duminica,

în intervalul 10.00 – 13.00, la preþurile de 7 lei sau
10 lei, în funcþie de categoria locului.

MAGDA BRATU



sâmbãtã, 19 noiembrie 201610 / cuvântul libertãþii

CMYK CMYK

CMYK CMYK



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 19 noiembrie 2016

CMYKCMYK

CMYKCMYK



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 19 noiembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Statul britanic ar putea fi for-
þat sã cotizeze la bugetul Uniunii
Europene pentru zece ani înce-
pând din momentul pãrãsirii Blo-
cului comunitar, a declarat mi-
nistrul de Finanþe din Germania,
Wolfgang Schäuble. Wolfgang
Schäuble, ministrul de Finanþe
din Germania, a subliniat, de ase-
menea, cã nu vor fi acceptate
perspectivele Partidul Conserva-
tor din Marea Britanie de a redu-
ce taxele pentru a atrage compa-
niile, dupã Brexit, ºi a insitat asu-
pra faptului cã G20 va continua
sã impunã limite statului britanic.
Declaraþiile lui Wolfgang Schäu-

Theresa May i-a dat asigurãri

cancelarului Angela Merkel:

Pregãtirile pentru Brexit

decurg conform planului
Theresa May, premierul

britanic, a asigurat-o pe
Angela Merkel, cancelarul
german, cã mãsurile pregãti-
toare pentru ieºirea Marii
Britanii din Uniunea Europea-
nã se desfãºoarã conform
planului ºi procesul legal
pentru Brexit ar putea fi iniþiat
pânã la sfârºitul lui martie
2017. “Pregãtirile decurg aºa
cum s-a stabilit, suntem
pregãtiþi sã iniþiem Articolul 50
pânã la sfârºitul lunii martie,
sau chiar înaintea acestei
date”, a transmis Theresa May
cancelarului german, în
timpul unei conferinþe de
presã care a avut loc în Berlin.
Ministrul de Finanþe din
Germania, Wolfgang Schäuble
a declarat ieri cã statul britanic
ar putea fi forþat sã cotizeze la
bugetul Uniunii Europene
pentru zece ani începând din
momentul pãrãsirii Blocului
comunitar. Theresa May a
sosoit în Berlin pentru a
participa la o întrevedere cu
aliaþi NATO ºi a furniza
Angelei Merkel actualizãri ale
planului pentru Brexit.

UKIP a cheltuit aproape

500.000 de euro primiþi

prin finanþare UE pentru

campania pro-Brexit
Formaþiunea populistã

euroscepticã Partidul Indepen-
denþei Marii Britanii (UKIP),
condusã de eurodeputatul
Nigel Farage, a utilizat ilegal
aproape 500.000 de euro
primiþi prin finanþare UE
pentru alegeri interne britani-
ce ºi pentru stimularea
campaniei pro-Brexit, aratã
documente citate de Sky
News. Formaþiunea a cheltuit
fondurile în circumscripþii
electorale înaintea scrutinului
parlamentar desfãºurat în
Marea Britanie în 2015 ºi
înaintea referendumului
privind apartenenþa Marii
Britanii la UE, desfãºurat în
iunie 2016. Fondurile fusese-
rã primite de cãtre un grup
politic din Parlamentul
European - Alianþa pentru
Democraþie Directã în Europa
(ADDE), dominatã de forma-
þiunea euroscepticului Nigel
Farage, UKIP. Grupul politic
ADDE a fost creat de Nigel
Farage acum doi ani, fiind
format din eurodeputaþi
naþionaliºti eurosceptici.
Cazul va fi investigat de
Biroul Parlamentului Euro-
pean, iar grupul ADDE riscã
sancþiuni, inclusiv restituirea
fondurilor cheltuite prin
încãlcarea reglementãrilor
comunitare. Grupul politic
ADDE a respins acuzaþiile.

Premierul japonez,
Shinzo Abe, l-a descris
pe preºedintele-ales
Donald Trump ca fiind
un “lider demn de în-
credere” dupã întâlnirea
de joi pe care a avut-o
cu acesta. “Discuþiile
m-au fãcut sã fiu sigur
cã putem construi o re-
laþie de încredere”, a
spus Abe dupã întreve-
derea cu Trump care a
avut loc în districtul
newyorkez Manhattan,
fãrã a oferi detalii, în-
trucât discuþia nu a fost
una oficialã. În timpul
campaniei prezidenþiale,
Donald Trump a fãcut comentarii
cu privire la posibilitatea ca Japo-
nia sã îºi procure arme nucleare, a
cerut aliaþilor sã plãteascã mai mult
pentru menþinerea trupelor ameri-
cane pe teritoriul lor, în caz con-
trar riscând ca acestea sã fie re-
trase. De asemenea, ºi-a exprimat
dezacordul faþã de Parteneriatul
Transpacific de liber-schimb.
“Alianþele nu pot funcþiona fãrã

Donald Trump, i-a oferit con-
gresmanului Mike Pompeo funcþia
de director al Agenþiei Centrale de
Informaþii (CIA), au declarat surse
din echipa preºedintelui ales al Sta-
telor Unite, care au adãugat cã Pom-
peo a acceptat propunerea, infor-
meazã site-ul cotidianului Washing-
ton Post. De asemenea, Trump l-a
numit pe senatorul Jess Sessions
în funcþia de procuror general, con-
form unui membru al echipei pre-
ºedintelui ales, citat de site-ul agen-
þiei Reuters. Mike Pompeo este
membru al Camerei Reprezentanþi-
lor din partea Partidului Republican
ºi reprezintã un district electoral din

Rusia trebuie sã neutralizeze
toate ameninþãrile la adresa secu-
ritãþii, inclusiv cele generate de sis-
temul antirachetã al NATO, aver-

Marea Britanie ar putea fi  forþatã sã cotizezeMarea Britanie ar putea fi  forþatã sã cotizezeMarea Britanie ar putea fi  forþatã sã cotizezeMarea Britanie ar putea fi  forþatã sã cotizezeMarea Britanie ar putea fi  forþatã sã cotizeze
la bugetul UE pentru încã zece ani dupã Brexitla bugetul UE pentru încã zece ani dupã Brexitla bugetul UE pentru încã zece ani dupã Brexitla bugetul UE pentru încã zece ani dupã Brexitla bugetul UE pentru încã zece ani dupã Brexit

ble au fost fãcute în cadrul unui
interviu pentru Financial Times,
în urma sosirii Theresei May în
Berlin, pentru a participa la o în-
trevedere cu aliaþi NATO ºi a fur-
niza Angelei Merkel actualizãri ale
planului pentru Brexit. Joi, ad-
junctul ministrului polonez de
Externe, Konrad Szymanski, a
declarat cã Marea Britanie ar tre-
bui sã continue sã cotizeze la
bugetul UE pânã la finalul perioa-
dei bugetare de ºapte ani, care se
încheie în anul 2020, deºi Lon-
dra sperã ca ieºirea Regatului Unit
din Blocul comunitar sã se pe-
treacã în 2019.

Vladimir Putin: “Rusia trebuie sã neutralizeze toate
ameninþãrile, inclusiv elementele antibalistice”

tizeazã preºedintele rus, Vladimir
Putin. “Sarcina noastrã este a neu-
traliza eficient toate ameninþãrile
militare la adresa securitãþii Ru-

siei. Inclusiv cele asociate siste-
mului de apãrare antirachetã, im-
plementãrii conceptului atacurilor
strategice globale ºi rãzboaielor in-
formaþional”, a declarat Vladimir
Putin ieri dupã întrevederi cu ofi-
ciali din cadrul industriei apãrãrii.
Rusia îºi respectã toate obligaþiile
internaþionale în privinþa sisteme-
lor militare avansate, a adãugat
Putin: “Noi respectãm toate obli-
gaþiile internaþionale. (...) Vom
continua sã facem tot posibilul
pentru menþinerea echilibrului
strategic”.  Liderul rus a notat cã
unele þãri nu respectã obligaþiile
internaþionale, spre exemplu în
domeniul apãrãrii antirachetã, ob-
iectivul fiind obþinerea suprema-
þiei strategice. “Considerãm cã ten-

tativele de modificare a balanþei
strategice sunt extrem de pericu-
loase”, a subliniat Putin, citat de
site-ul agenþiei Sputnik. Adminis-
traþia Vladimir Putin a criticat de
nenumãrate ori iniþiativa SUA de
a instala elemente antirachetã, în
cadrul NATO, în România ºi Po-
lonia, precum ºi montarea unui sis-
tem antibalistic în Coreea de Sud.
Washingtonul ºi NATO susþin cã
instalaþiile antirachetã din Europa
nu sunt îndreptate contra Rusiei,
vizând contracararea ameninþãri-
lor balistice din Iran, în timp ce
sistemul din Coreea de Sud vizea-
zã ameninþarea nord-coreeanã.
Relaþiile dintre Rusia ºi Occident
sunt grav afectate de crizele din
Ucraina ºi Siria.

Donald Trump l-a nominalizat pe Mike
Pompeo în funcþia de director al CIA

Premierul japonez, Shinzo Abe, dupã întâlnirea
cu Donald Trump: “Este un lider demn de încredere”

statul american Kansas. Sursele ci-
tate de cotidianul Washington Post
au fãcut declaraþiile sub protecþia
anonimatului. Jeff Sessions, în vâr-
stã de 69 de ani, fost procuror ºi
avocat general, a primit propune-
rea punerii sale în funcþia de secre-
tar de Justiþie, prin intermediul unui
apel telefonic. Declaraþiile lui Sessi-
ons în legãturã cu subiectul imigran-
þilor, din cadrul campaniei republi-
canilor, au fost asemãnãtoare celor
lui Donald Trump. Sessions este un
susþinãtor al construcþiei zidului anti-
imigranþi, opunându-se cu orice
preþ acordãrii cetãþeniei americane
imigranþilor ilegali.

încredere. Sunt încrezãtor acum
cã preºedintele-ales Donald
Trump este un lider demn de în-
credere”, a spus Abe, descriind
discuþiile ca fiind “sincere” ºi
“purtate într-o atmosferã caldã”.
Abe a spus cã a convenit sã se
întâlneascã din nou cu Trump “la
un moment potrivit pentru a aco-
peri o gamã mai largã de probleme
într-un mod mai detaliat”.
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DISPOZIÞIA NR.2787
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/
2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-

iova în ºedinþã ordinarã, în data de 24.11.2016, ora 10,00, în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea impozitelor ºi taxe-
lor locale pentru anul 2017.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor
de venituri ºi cheltuieli pentru activitãþile finanþate integral din
venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat
din municipiul Craiova, pe anul 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Munici-
piului Craiova, dna. Lia-Olguþa Vasilescu, de a vota ordinea de
zi în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomuni-
tarã “Salubris” Dolj.

8. Proiect de hotãrâre privind mandatarea dnei. Creþu Cristina
Mãdãlina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Cra-
iova în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.Compa-
nia de Apã Oltenia S.A., sã voteze ordinea de zi.

9. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului
municipiului Craiova-dna. Bedelici Nicoleta Livia, de a vota or-
dinea de zi în Adunarea Generalã a Asociaþiilor Termo Urban
Craiova S.R.L..

10.Proiect de hotãrâre privind modificarea planului de investi-
þii al S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., aferent activelor
date în administrare sau concesiune cu finanþare din fondul Între-
þinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016.

11.Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craio-
va, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Fundaþia
Constantin, în vederea susþinerii evenimentului Festivalul Inter-
naþional „Adrian Pãunescu”, ediþia a IV-a, în perioada 01-03 de-
cembrie 2016.

12.Proiect de hotãrâre privind aprobarea activitãþilor finanþate
integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuni-
versitar de stat din municipiul Craiova.

13.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la nu-
mirea membrilor  în consiliile de administraþie ale Spitalului Cli-
nic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli
Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” ºi Spitalului Cli-
nic de Neuropsihiatrie Craiova.

14.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare
a funcþiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova ºi pentru Poliþia Localã a Municipiului
Craiova, pentru anul 2017.

15.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Raportului de eva-
luare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul
municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016.

16.Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente luna-
re gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru
persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþito-
rii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai aces-
tora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2016.

17.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei Protocolului
de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþie a Copilului Dolj.

18.Proiect de hotãrâre modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului nr.155/2016 referitoare la aprobarea categorii-
lor de servicii sociale, precum ºi a cheltuielilor eligibile pentru
subvenþionarea asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalita-
te juridicã acreditate, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de
asistenþã socialã, în baza Legii nr.34/1998.

19.Proiect de hotãrâre privind cesiunea contractului de conce-
siune nr.36144/2006  încheiat între Consiliul Local al Munici-
piului Craiova ºi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al Cabi-
netului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia.

20.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de
concesiune nr.125154/2005 încheiat între Consiliul Local al Muni-
cipiului Craiova ºi dr. Cerban T. Mihaela Doina, medic titular al
Cabinetului Medical Individual Dr. Cerban T. Mihaela Doina.

21.Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã,
cãtre ENGIE ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparþine dome-
niului public al municipiului Craiova, situat în str.1 Mai, zona
blocurilor M18-M20.

22.Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unor spaþii aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova, administrate de Colegiul Tehnic „Costin D.Ne-
niþescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Paºcani, nr.9.

23.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunu-
rilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunu-
rilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

25.Proiect de hotãrâre privind aprobarea listelor cu ordinea de
prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea
locuinþelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat,
în anul 2017.

26.Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei cu stabilirea
ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în
repartizarea locuinþelor destinate închirierii persoanelor ºi/sau
familiilor evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþe
retrocedate în naturã foºtilor proprietari, în anul 2017.

27.Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vede-
rea închirierii, a unor locuinþe sociale destinate închirierii per-
soanelor ºi/sau familiilor evacuate sau care urmeazã a fi evacua-
te din locuinþe retrocedate în naturã foºtilor proprietari.

28.Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vede-
rea închirierii, a unor locuinþe situate în municipiul Craiova.

29.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor
de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate în-
chirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

30.Întrebãri ºi interpelãri.

                                                    Emisã azi 18.11.2016

               PRIMAR,                            PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modi-

ficãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã
localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Jude-
þean Dolj în data de 24.11.2016, ora 14,00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului

de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele
Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaþional Craiova
pe anul 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de coo-
perare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Asociaþia Umanitarã pen-
tru Protejarea ºi Sprijinirea Rãniþilor, Invalizilor ºi Urmaºilor
celor Cãzuþi în Timpul Revoluþiei din Decembrie 1989 – Dolj în
vederea organizãrii de activitãþi festive pentru marcarea zilei de
22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluþiei Române ºi a Libertãþii.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de coo-
perare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj, pentru organizarea ”Galei Sportului
Doljean”.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de coo-
perare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicinã, în vede-
rea organizãrii celei de-a XI-a Ediþii a Conferinþei de Chirurgie
Româno-Sârbe.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii pe unitãþi
administrativ teritoriale a sumelor privind plata alocaþiei zilnice
de hranã ºi a sumelor de bani ce reprezintã drepturi pentru îm-
brãcãminte, încãlþãminte, materiale igienico-sanitare, rechizite-
manuale, jucãrii, transport, materiale cultural sportive pentru co-
piii/elevii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, integraþi în
învãþãmântul de masã.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului
propriu al judeþului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2016 ºi a
execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate
integral sau parþial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anu-
lui 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
propriu al judeþului Dolj pe anul 2016.

10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organi-
gramei ºi a statului de funcþii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeþean Dolj.

11.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului
de funcþii pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia
Aman”.

12.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului
de funcþii pentru Unitatea Medico-Socialã Sadova.

13.Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Ju-
deþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sã convoace
adunarea generalã a acþionarilor în vederea declanºãrii procedu-
rii de selecþie a noilor membri ai C.A.

14.Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Ju-
deþului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. sã
convoace adunarea generalã a acþionarilor în vederea declanºã-
rii procedurii de selecþie a noilor membri ai C.A.

15. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Ju-
deþului Dolj la Societate pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri
Dolj S.A. sã convoace adunarea generalã a acþionarilor în vede-
rea declanºãrii procedurii de selecþie a noilor membri ai C.A.

16.Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Ju-
deþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova  sã convoace adu-
narea generalã a acþionarilor în vederea declanºãrii procedurii
de selecþie a noilor membri ai C.A.

17.Proiect de hotãrâre privind iniþierea procedurii de selecþie
a membrilor consiliului de administraþie al Regiei Autonome
Aeroportul Internaþional Craiova.

18.Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Ju-
deþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. pentru a
vota rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al societãþii
aferent anului 2016.

19.Proiect de hotãrâre privind darea unui spaþiu din incinta
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova în administrarea
Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asis-
tenþilor Medicali din România - Filiala Dolj.

20.Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al judeþului Dolj a unor clãdiri, situate
în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, în vederea
desfiinþãrii.

21.Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei
de folosinþã gratuitã a unor spaþii acordate Fundaþiei World Visi-
on România.

22.Proiect de hotãrâre privind completarea Hotãrârii nr.123/
2016 a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la preluarea unui
teren din domeniul public al statului.

23.Proiect de hotãrâre privind acordul Consiliului Judeþean Dolj
ca R.A. Aeroportul  Internaþional Craiova sã realizeze documen-
taþia cadastralã ºi înscrierea în cartea funciarã a unei construcþii.

24.Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Valorifi-
carea durabilã a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea
Craiova, judeþul Dolj, prin crearea unui Muzeul al Cãrþii ºi Exi-
lului Românesc ºi introducerea acestuia în circuitul turistic” ºi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului respectiv.

25.Informare privind stadiul proiectelor cu finanþare europea-
nã.

26.Informare privind stadiul atribuirii contractelor de achiziþie
publicã – furnizare produce lactate, de panificaþie, fructe proas-
pete (mere) pentru anul 2016 – 2017.

27.Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se
însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

  NR. 740                            Emisã astãzi, 18.11.2016

   Contrasemneazã,
P R E ª E D I N T E,

      SECRETAR,

      ION PRIOTEASA            GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Familia Gheorghe Covei regretã
nespus stingerea din viaþã a celui ce
a fost ing. MIHAIL PASÃRE. Condo-
leanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi pace!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã înce-
pãtor, pentru a  lucra ca
ºi persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cuplul
lucreazã împreunã la
curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de tele-
fon la e-mail: ploaelau-
rent iu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor primi
pe email-ul lor toate de-
taliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã confort A
– Centru (40m) etaj I, cu
balcon închis, boxã la
subsol- luminã. Telefon:
0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, încãlzire centralã
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

D+P,6 camere, dependin-
þe, pivniþã, utilitãþi, teren
1300mp, gard beon, str.
Bucovãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial +
societate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; În-
chidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foarte
bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite. Cie-
lo- 2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 19 noiembrie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de
Transport Craiova anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul: Retehnologizare staþie 220/110 kV Craiova Nord,
propus a fi amplasat în extravilanul comunei ªimnicu de
Sus, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru  Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova ºi la sediul C.N.T.E.E TRANSELEC-
TRICA S.A. – Sucursala de Transpot Craiova, str. Brestei ,
nr.5, Craiova, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.00 ºi
vineri între orele 8.00- 13.30. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr.1, Craiova.

Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un apa-
rat de radio cu picup ºi
o noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, centra-
lã Bosch, sobã teracotã,
cãrucior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
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.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracentral,
complet mobilat, 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

MATRIMONIALE
Domn de la þarã suflet bun
doresc doamnã sã fim
uniþi câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Telefon:
0787/724. 894; 0251/
458.472.
Domn 60 ani agreabil,
vãduv doresc iubitã, vâr-
stã medie, corp siluet. Te-
lefon: 0748/542.454.

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

CONDOLEANÞE
Colectivul de cadre
didactice de la ªcoa-
la Postlicealã  Ecolo-
gicã “Sfântul ªtefan”
este alãturi de doam-
na director Pasãre
Cornelia, în aceste
momente de grea în-
cercare  pricinuite de
pierderea soþului,
PASÃRE MIHAIL ºi
transmite sincere
condoleanþe! Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în pace!

Prof. Aristidie Gheor-
ghiu este alãturi de
doamna director  Pasãre
Cornelia la greaua du-
rere pricinuitã de de-
cesul soþului PASÃRE
MIHAIL. Sincere con-
doleanþe!
Familia Lucian ºi Mi-
haela Mirea  împãrtã-
ºeºte durerea doam-
nei director PASÃRE
CORNELIA , la pierde-
rea pricinuitã de de-
cesul soþului PASÃRE
MIHAIL. Dumnezeu
sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Masculin: SCM U CRAIOVA – VCM
LPS Piatra Neamþ (sâmbãtã, ora 17:00, Sala
Polivalentã), CSA Steaua Bucureºti – CS
Unirea Dej, CS ªtiinþa Bacãu – CS Caran-
sebeº, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare –
CSM Bucureºti, ACS Municipal Zalãu –
CS “U” Cluj, LMV Tricolorul Ploieºti –
CS Arcada Galaþi (toate de asemenea azi).

Clasament
1. Ploieºti 17 7. Caransebeº 9
2. Zalãu 16 8. “U” Cluj 7
3. Steaua 16 9. Dej 7
4. Galaþi 16 10. Baia Mare 6
5. CSM Buc. 14 11. Bacãu 4
6. CRAIOVA 12 12. Piatra N. 2

Feminin: SCM U CRAIOVA – SCM
Piteºti (sâmbãtã, oa 13:00, Sala Sporturi-
lor “Ion Constantinescu”), VC Unic LPS
Piatra Neamþ – CSU Medicina CSS Tg.
Mureº, CSM Bucureºti – CSU Galaþi, CS
Alba-Blaj – CS ªtiinþa Bacãu, CSM Lu-
goj – ACS Penicilina Iaºi (toate de ase-
menea azi), CS Dinamo Bucureºti – CSM
Târgoviºte (mâine).

Clasament
1. Alba-Blaj* 23 7. Piteºti 9
2. Târgoviºte 18 8. Lugoj 7
3. CSM Buc. 16 9. Iaºi 6
4. Bacãu 16 10. Tg. Mureº 6
5. Dinamo 15 11. Galaþi* 3
6. Piatra N. 10 12. CRAIOVA 0
* - un joc în plus, 8 faþã de 7.

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 8-A

Campionii înfruntã “lanterna roºie”Campionii înfruntã “lanterna roºie”Campionii înfruntã “lanterna roºie”Campionii înfruntã “lanterna roºie”Campionii înfruntã “lanterna roºie”
Deþinãtoarea titlului naþional, SCM U Craiova, va sta

faþã în faþã, astãzi, pe propriul parchet, cu ultima clasatã,
VCM LPS Piatra Neamþ. Alb-albaºtrii vin dupã un 1-3 la
Ploieºti, formaþie pe care însã s-au rãzbunat în turul
sferturilor Cupei României, învingând-o cu 3-0, miercuri,
în Bãnie. De cealaltã parte, moldovenii au cedat etapa
trecutã, 0-3 în deplasare, cu CS Caransebeº.

Dupã partida de Cupã, antrenorul Dan Pascu declara:
“Este bine cã urmãtorul meci va fi cu Piatra Neamþ,
pentru cã un eventual succes în minimum de seturi le-ar
da încredere bãieþilor.”

Ceva ºi în contul echipei feminine?
Fãrã vreun punct în primele 7 etape, ºi cu doar un set

în câºtigat, tocmai în runda inauguralã, echipa femininã
este gata sã mai facã o încercare de a ieºi din corzi. Nou
promovata SCM Piteºti poposeºte, astãzi, în Sala Sportu-
rilor “Ion Constantinescu”, însã premisele nu sunt nici de
aceastã datã deloc bune, deoarece team-ul din Trivale a
spulberat SCM-ul în primul tur al Cupei, 3-0 (pe seturi:
25-15, 25-10, 25-11).

„Meciul cu Piteºti trebuie câºtigat. Am avut o discuþie
cu fetele ºi hotãrârea a fost cã trebuie sã ne impunem.
Am învãþat ceva din aceste meciuri pierdute ºi încercãm
sã le corectãm, a spus tehnicianul Daniel Sãvoiu.

CS Universitatea II Craiova a
încheiat la egalitate, scor 1-1,
partida susþinutã ieri dupã-amia-
zã, la Iºalniþa, în compania dâm-
boviþenilor de la FC Aninoasa.
Oaspeþii au fost cei care au tre-
cut la conducere, prin Tiberiu
Calofir (min. 44), în vreme ce
pentru alb-albaºtrii mici a înscris
Alex Popescu (49), dintr-o lovi-
turã de pedeapsã obþinutã de An-
drei Burlacu, acesta fiind primul
gol reuºit de bãieþii lui Corneliu
Papurã  dupã o “secetã” de 350
de minute

“Satelitul” a mizat pe urmãtoa-
rea formulã de echipã: L. Popes-
cu – Borþa, Lãzãrescu, Hreniuc
(Ion 71), C. Ionescu – Buzan,
Constantin (Hodea 88), Þoiu –

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 13-A

Universitatea II ºi Filiaºi obþin remize,

Podari – “întoarsã” în ultimul sfert de orã
Vineri: CS Mioveni II – CSO FILIAªI 1-1, CS U CRAIOVA II – FC Aninoa-

sa 1-1, Atletic Bradu – CS PODARI 2-1, Concordia Chiajna II – Steaua Bucu-
reºti II 1-1, ACS ªirineasa –Sporting Roºiori 2-1.

Sâmbãtã, ora 14:00: Urban Titu – FCM Alexandria, FC Voluntari II –
Flacãra Moreni. SCM Piteºti stã.

Clasament
1. Piteºti* 30 (12j) 9. Alexandria   15 (11j)
2. Roºiori 21 (12j) 10. ªirineasa   15 (12j)
3. Bradu 19 (12j) 11. Voluntari II   14 (11j)
4. Steaua II 18 (12j) 12. Mioveni II   13 (12j)
5. FILIAªI 17 (12j) 13. CS U II*   12 (13j)
6. Aninoasa 16 (13j) 14. Titu   9 (11j)
7. Chiajna II 16 (12j) 15. PODARI   9 (12j)
8. Moreni 15 (11j)

Petre, Al. Popescu, Burlacu (Bâr-
zan 77).

Tot un 1-1 ºi-a trecut în cont
ºi CSO Filiaºi, pe terenul lui CS
Mioveni II. Meciul a semãnat iz-

bitor cu cel de la Iºalniþa. Argeºe-
nii au avut 1-0 la pauzã, graþie unei
reuºite semnate de Alexandru
Cioc, în acelaºi minut 44, pentru
ca filieºenii sã stabileascã rezulta-

tul final dupã aproape o orã de joc
(59), prin Nicuºor Neacºu.

În schimb, CS Podari a con-
dus la Bradu, ºi ea o formaþie
din Argeº, cu un gol al lui Clau-
diu Bãlan (52), însã Adelin Voi-
nescu, cu o “dublã” (75, 78), a
oprit la trei partide seria invin-
cibilã, pe teren strãin, a trupei

lui Victor Naicu.
Etapa viitoare (25/26 noiem-

brie, ora 14:00), CS Podari pri-
meºte, într-un derby al subsolu-
lui clasamentului, vizita lui Urban
Titu, Filiaºi pe cea a lui Atletic
Bradu, iar Universitatea II se de-
plaseazã în Ilfov, pentru o con-
fruntare cu Voluntari II.

Sâmbãtã, ora 11:00: Metropolitan Iºalniþa –
Arena Bulls Preajba, Unirea Leamna – Ajax Do-
broteºti, ªtiinþa Malu Mare – Progresul Segarcea,
Dunãrea Calafat – Tractorul Cetate, Viitorul Câr-
cea – Recolta Ostroveni, ªtiinþa Danubius Bechet
– Luceafãrul Craiova.

Clasament

1. Cârcea 34 7. Luceafãrul* 16

2. Iºalniþa 30 8. Leamna 11

3. Bechet 29 9. Calafat 7

4. Cetate 28 10. Preajba 7

5. Segarcea*24 11. Dobroteºti 7

6. Ostroveni 20 12. Malu Mare 7

* - un joc mai puþin.

SERIA 1 – Etapa a 12-a: Poiana Mare
– Victoria Pleniþa (10:00), Flacãra Moþã-
þei – Galicea Mare (10:00), Avântul Rast
– Voinþa Caraula (11:00), Fulgerul Magla-
vit – Avântul Giubega (11:00), Victoria
Periºor – Recolta Cioroiaºi (11:00), Vâ-
nãtorul Desa – Spicul Unirea (12:30), Vi-
itorul Dobridor – Ciupercenii Noi (12:30).
Ciupercenii Vechi stã.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 26p
(- 1 joc), 2. Pleniþa 25p (- 1 joc), 3. Cio-
roiaºi 22p, 4. Unirea 18p (- 1 joc), 5. Desa
17p (- 2 jocuri),

SERIA 2 – Etapa a 12-a: ªtiinþa Calo-
pãr – Mãceºu de Sus (10:00), Recolta Ur-
zicuþa – Dunãrea Gighera (10:00), Mã-
ceºu de Jos – Seaca de Câmp (11:00),
Progresul Bãileºti – Viitorul Giurgiþa
(11:00), Fulgerul Întorsura – Progresul
Cerãt (11:00), Unirea Goicea – Triumf
Bârca (11:00), Viitorul Þuglui – Gloria

LIGA A V-A
Duminicã

Catane (12:30), Viitorul Afumaþi – Aktiv
Padea (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Catane 31p,
2. Mãceºu J. 26p, 3. Þuglui 22p, 4. Mã-
ceºu S. 21p, 4. Cerãt 19p (- 1 joc).

SERIA 3 – Etapa a 11-a: AS Rojiºte –
Fulgerul Mârºani (10:00), Amãrãºtii de
Sus – Voinþa Puþuri (10:00), Victoria Cã-
lãraºi – Tricolor Dãbuleni (11:00), Inter
Secui – Progresul Castranova (12:30),
Amãrãºtii de Jos – Avântul Daneþi (12:30),
Avântul Dobreºti – Unirea Tâmbureºti
(12:30).

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 25p,
2. Castranova 24p, 3. Secui 19p, 4. Dã-
buleni 19p, 5. Amãrãºtii S. 19p.

SERIA 4 – Etapa a 11-a: Viitorul Teasc
– Viitorul Ghindeni (10:00), Progresul Mis-

chii – Torentul Secui (10:00), Flacãra Drã-
goteºti – City Leu (11:00), Viitorul II Câr-
cea – Energia Radomir (11:00), ªtiinþa
Celaru – Luceafãrul Popânzãleºti (11:00),
Avântul Pieleºti – Viitorul Coºoveni
(12:30).

Clasament (primele 5): 1. Cârcea II
26p, 2. Celaru 24p, 3. Leu 22p, 4. Rado-
mir 21p (- 1 joc), 5. Mischii 18p (- 1
joc).

SERIA 5 – Etapa a 11-a: Valea Fântâni-
lor – ªtiinþa Craiova (10:00), Viitorul Cra-
iova – AS Greceºti (10:00), Jiul Breasta
– Vulturul Cernãteºti (11:00), Voinþa Raz-
nic – CS Sopot (11:00), AS Scãeºti –
Voinþa Belcin (11:00), Jiul Bâlta – Betis
Craiova (12:30). Rapid Potmelþu stã.

Clasament (primele 5): 1. Belcin 22p
(- 1 joc), 2. Potmelþu 22p, 3. Bâlta 19p (-
1 joc), 4. Cernãteºti 18p, 5. Valea Fântâ-
nilor 18p (- 1 joc).

LIGA A IV-A –
ETAPA A 14-A
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Handbalistele de la SCM
Craiova n-au reuºit decât o
remizã, scor 21-21, joi sea-
rã, la Sala Polivalentã, în
faþa Universitãþii Cluj, în
ultimul meci din 2016.

Venite dupã un succes
concludent la Braºov (28-
21), oltencele au evoluat
modest ºi s-au vãzut în dez-
avantaj minim la pauzã, 11-
12. În partea secundã, jo-
cul a arãtat ceva mai bine
ºi Craiova se putea impu-
ne, dacã ar fi ºtiut sã ges-
tioneze cele douã goluri
avans (21-19) înregistrate cu tot atâtea mi-
nute rãmase de joc.

SCM: Dumanska, Stanciu, Paºca – Zam-
fir (7 goluri), ªelaru (4), Landre (3), Niko-
lic (2), Burlachenko (2), Apipie (2), Trifu-
novic, Ianãºi, Bãbeanu.

„Am întâlnit o echipã bunã ºi, din pãcate,
nu am reuºit sã ne impunem. Le mulþumesc
fetelor pentru prestaþia pe care au avut-o în
aceastã parte a turului, pentru cã ultimele

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 11-A

SCM iroseºte douã puncte mari la PolivalentãSCM iroseºte douã puncte mari la PolivalentãSCM iroseºte douã puncte mari la PolivalentãSCM iroseºte douã puncte mari la PolivalentãSCM iroseºte douã puncte mari la Polivalentã
Rezultate: SCM CRAIOVA – “U” Cluj 21-21, CSU Danu-

bius Galaþi – CSM Bistriþa 26-24, HC Zalãu – CS Mãgura
Cisnãdie 24-19, CSM Roman – HCM Rm. Vâlcea 30-22, HC
Dunãrea Brãila – CSM Cetate Devatrans 27-25. Partida CSM
Bucureºti – CSM Unirea Slobozia a fost amânatã pentru data
de 5 ianuarie, iar ASC Corona 2010 Braºov a stat.

Clasament
1. CSM Buc. 27 (10j) 8. Vâlcea 13 (10j)
2. Brãila 25 (10j) 9. Cisnãdie 13 (10j)
3. Zalãu 19 (10j) 10. U Cluj 11 (10j)
4. CRAIOVA17 (10j) 11. Galaþi* 11 (11j)
5. Braºov 16 (10j) 12. Slobozia 5 (9j)
6. Roman 15 (10j) 13. Devatrans 0 (10j)
7. Bistriþa 15 (10j)

douã etape se vor desfãºura în luna ianua-
rie. Mulþumesc suporterilor care ne-au în-
curajat astãzi. Dupã cele douã rezultate bune
din deplasare, a venit acest semieºec, pe care
nu îl preconizam. În aceastã pauzã sper sã
punem la punct lucrurile care nu merg”, a
declarat tehnicianul Bogdan Burcea.

„Ne pare rãu cã nu am luat toate cele trei
puncte. A fost un meci greu ºi am fãcut gre-
ºeli care în final ne-au costat”, a afirmat ºi

jucãtoarea Daniela Bãbeanu.
La reluarea campionatului, programatã la

jumãtatea lunii ianuarie, SCM va evolua, în
deplasare, în compania “lanternei” CSM
Cetate Devatrans.

Amintim, gruparea din Bãnie are trei ju-
cãtoare convocate la echipa naþionalã pen-

tru Trofeul Carpaþi (26/27 noiembrie), com-
petiþie care precede Campionatul European
(4/18 decembrie).

Portarul Yuliya Dumanska ºi interul stân-
ga Cristina Zamfir fac parte din lotul Româ-
nia A, iar coordonatorul Ana Maria Apipie
din cel al României B.

SâmbãtãSâmbãtãSâmbãtãSâmbãtãSâmbãtã

DIGI SPORT 1
11:30, 14:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Chindia Târgoviºte – Dunãrea Cãlãraºi, CS
Mioveni – Luceafãrul Oradea / 16:30, 19:00
– FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi – ASA Tg.
Mureº, Concordia Chiajna – Steaua / 21:45
– FOTBAL Spania – La Liga: Atletico Ma-
drid – Real Madrid.

DIGI SPORT 2
14:00, 17:15 – FOTBAL Spania – La Liga:

Deportivo – Sevilla, Barcelona – Malaga /
20:15 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Larvik – Krim Mercator / 22:00 – TENIS
(M) – Turneul Campionilor, la Londra: se-
mifinala 2.

DIGI SPORT 3
16:00 – TENIS (M) – Turneul Campio-

nilor, la Londra: semifinala 1 / 18:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Nantes /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSM Oradea – Dinamo / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Juventus – Pescara.

DIGI SPORT 4
15:00, 17:00 – HANDBAL (F) – Liga

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Campionilor: Thüringer – Metz, Gyor –
Rostov Don / 19:00 – FOTBAL Italia – Se-
rie A: Udinese – Napoli.

DOLCE SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia

Târgoviºte – Dunãrea Cãlãraºi / 14:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo – Se-
villa / 16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: CSM
Iaºi – ASA Tg. Mureº, Concordia Chiajna –
Steaua / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:
Atletico Madrid – Real Madrid.

DOLCE SPORT 2
11:00 – JUDO – Grand Prix în China /

14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni
– Luceafãrul Oradea / 18:00 – RUGBY –
Meci test: România – Canada.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Barcelona – Malaga, Eibar – Celta Vigo.
DOLCE SPORT 4
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-

lor: Gyor – Rostov Don.
EUROSPORT 1
11:30 – CURLING (M) – Campionatul

European, în Scoþia, grupe: Scoþia – Dane-
marca / 14:30, 17:00, 19:30 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Manchester Utd –

Arsenal, Southampton
– Liverpool, Totten-
ham – West Ham /
21:30 – SNOOKER –
Openul Irlandei de
Nord: semifinale.

EUROSPORT 2
8:30, 10:30, 14:15 –

PATINAJ ARTISTIC
– Grand Prix în China
/ 16:30, 18:30 – FOT-
BAL Germania – Bun-
desliga: Wolfsburg –
Schalke, Dortmund –
Bayern Munchen. /
22:00 – RUGBY –
Meci test: Franþa –
Australia.

TVR 2
20:00 – BASCHET

(F) – Preliminarii
Campionatul Euro-
pean 2017: România

– Israel (se joacã la Cluj).
LOOK TV
22:00 – FOTBAL Argentina – Primera

Division: Estudiantes La Plata – Colon de
Santa Fe.

LOOK PLUS
16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: CSM

Iaºi – ASA Tg. Mureº, Concordia Chiajna
– Steaua.

Dumin icãDumin icãDumin icãDumin icãDumin icã

DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Foresta

Suceava – Juventus Bucureºti / 15:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Zulte Wa-
regen – Anderlecht / 17:30 – FOTBAL –
Liga I: CS U Craiova – Astra / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: CSM
Bucureºti – Midtjylland / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Milan – Inter.

DIGI SPORT 2
11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: Dinamo – CSM Focºani / 13:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Alaves – Es-
panyol / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
transmisii alternative  Atalanta – Roma,
Empoli – Fiorentina, Lazio – Genoa / 18:00
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Ves-
zprem – Paris SG / 20:00 – TENIS (M) –
Turneul Campionilor, la Londra: finala /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao
– Villarreal.

DIGI SPORT 3
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-

nilor: Astrakhanochka – Ferencvaros /
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Valencia – Granada, Gijon – Sociedad /
21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: St.
Etienne – Nice.

DIGI SPORT 4
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Sam-

pdoria – Sassuolo / 15:30 – VOLEI (F) –
Divizia A1: Dinamo – CSM Târgoviºte /
18:30 – FOTBAL Rusia – Premier Lea-
gue: Zenit – Krylya Sovetov / 21:00 –
CURSE DE MAªINI – Nascar – “Homes-
tead-Miami Speedway”.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Foresta

Suceava – Juventus Bucureºti / 17:30 –
FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Astra /
20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
CSM Bucureºti – Midtjylland / 23:25, 3:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL: Seattle Sea-
hawks – Philadelphia Eagles, Washington
Redskins – Green Bay Packers.

DOLCE SPORT 2
11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Dinamo – CSM Focºani / 13:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Alaves – Espanyol / 16:00
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Rhein
Neckar Lowen – Fuchse Berlin / 18:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Chelsea
– Middlesbrough / 20:30 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: THW Kiel – Flensburg
Handewitt / 22:30 – BASCHET SUA/Cana-
da – NBA: Brooklyn – Portland.

DOLCE SPORT 3
11:00 – JUDO – Grand Prix în China /

18:30 – FOTBAL Rusia – Premier League:
Zenit – Krylya Sovetov.

DOLCE SPORT 4
17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL Spania –

La Liga: Valencia – Granada, Gijon – Socie-
dad, Bilbao – Villarreal.

EUROSPORT 1
10:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã

Under 20, în Papua Noua Guinee / 15:00,
21:00 – SNOOKER – Openul Irlandei de
Nord: finala.

EUROSPORT 2
7:45 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã Un-

der 20, în Papua Noua Guinee / 10:00 – CUR-
LING (F) – Campionatul European, în Sco-
þia, grupe: Scoþia – Suedia / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Hoffenheim
– Hamburg, Werder Bremen – Frankfurt.

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

Zulte Waregen – Anderlecht / 17:30 – FOT-
BAL – Liga I: CS U Craiova – Astra / 23:30
– FOTBAL Argentina – Primera Division:
Boca Juniors – Rosario Central.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Mechelen – Standard Liege.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 15 10 3 2 22-10 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Gaz Metan 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 26
5. CFR Cluj 15 8 5 2 26-12 23
6. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
7. Botoºani 15 7 2 6 23-16 23
8. Pandurii 15 5 4 6 15-18 19
9. Voluntari 15 5 3 6 21-22 18
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
11. Chiajna 15 3 4 8 7-18 13
12. CSMS Iaºi 15 3 3 9 12-18 12
13. ASA 15 2 2 11 12-29 2
14. ACS Poli 15 4 2 9 14-27 0
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Liga I – etapa a 16-a

Meciurile FC Botoºani – FC Voluntari ºi Pandurii – ACS Poli
s-au jucat asearã.

CSMS Iaºi – ASA, sâmbãtã, ora 16.30
Concordia – Steaua, sâmbãtã, ora 19
„U” Craiova – Astra, duminicã, ora 17.30
Viitorul – Gaz Metan, luni, ora 18
Dinamo – CFR Cluj, luni, ora 20.30

Fotbalul profesionist din Româ-
nia a generat în 2015 venituri tota-
le de aproximativ 56 milioane de
euro, cu 10 milioane de euro mai
puþin decât în anul precedent, po-
trivit datelor furnizate de cãtre LPF.
Veniturilor din fotbalul profesionist
este reprezentatã de: bilete de in-
trare – 3%, sponsorizãri ºi publi-
citate – 19%, din care aproxima-
tiv 55% sunt venituri cu pãrþi afi-
liate, drepturi de difuzare – 40%,
venituri UEFA – 9%, venituri/sub-
venþii de la autoritãþi locale – 20%,
alte venituri – 9%. Fotbalul profe-
sionist din România a generat în
2014 venituri totale de 66 milioane
de euro. În acelaºi an, structura
veniturilor a fost reprezentatã de:
36% - drepturi de televizare, 18%
- premii UEFA, 5% - vânzarea de
bilete ºi abonamente, 28% - spon-
sorizãri ºi activitãþi comerciale,
13% - alte surse. Cluburile care au
înregistrat cele mai mari venituri,
între 4.8 ºi 8 milioane de euro, sunt
FC Steaua (8 milioane de euro),
urmatã de CS Pandurii Tg. Jiu ºi
ASA Târgu Mureº (locurile 2 – 3
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Astra GiurgiuAstra GiurgiuAstra GiurgiuAstra GiurgiuAstra Giurgiu
Severin, stadion: „Municipal”, duminicã, ora 17.30
Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vãtãjelu

– Popov, Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Nuno Rocha – Mãzãrache. Antre-
nor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº, Screciu, Ban-
cu, Gustavo, Mateiu, Rambe.

Astra Giurgiu: Lung – Al. Stan, Sãpunaru, Geraldo, Junior Mo-
rais – Babacar, Takayuki – Ioniþã, Teixeira, Kortzorg – Alibec. An-
trenor: Marius ªumudicã. Rezerve: Gavrilaº – Balaure, Oros, Flo-
rea, Lovin, Alves, Moise.

Universitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºte
campioana, Astra Giurgiu, la Drobetacampioana, Astra Giurgiu, la Drobetacampioana, Astra Giurgiu, la Drobetacampioana, Astra Giurgiu, la Drobetacampioana, Astra Giurgiu, la Drobeta
TTTTTurnu Severinurnu Severinurnu Severinurnu Severinurnu Severin

Faþã de sezonul trecut, ªtiinþa ºi
Astra au fãcut schimb de locuri ºi
de obiective. Craiova este în plasa
liderului ºi sperã sã fie un challen-
ger serios pentru Steaua la titlu, în
timp ce giurgiuvenii trag pe ultima
sutã de metri încercând sã prindã
play-off-ul, deºi au ºanse reduse.
În meciurile directe, nu se poate
spune cã oltenii au avut un com-
plex în faþa Astrei, fiindcã în fieca-
re meci merita mai mult, cu excep-
þia acelui 0-5, în urma cãruia a fost
demis Jerry Gane. În sezonul pre-
cedent, Astra a câºtigat ambele dis-
pute, dar numai pentru cã a avut
mare noroc în tur ºi fiindcã a fost
ajutatã de Balaj în retur. În actuala
stagiune, alb-albaºtrii ºi-au luat re-
vanºa, câºtigând cu 2-1 la Giurgiu,
goluri Nuno Rocha ºi Mãzãrache,
repectiv Daniel Niculae. Oltenii
sunt neînvinºi pe teren propriu din
27 februarie, de la eºecul cu CFR
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sunt în 2016 în insolvenþã dupã
pierderea finanþatorilor. Cinci clu-
buri au înregistrat profit net în
2015: FC Viitorul (1.2 milioane de
euro), CS Gaz Metan Mediaº
(520.000 de euro), FC Botoºani
(125.000 de euro), CS Pandurii Tg.

Jiu (89.000 de euro) ºi Dinamo Bu-
cureºti (profit din reducerea dato-
riilor în insolvenþã).

În topul audienþelor TV în Liga 1
se aflã partidele disputate de Steaua
Bucureºti, Dinamo Bucureºti, Uni-
versitatea Craiova ºi Astra Giurgiu.

Cluj urmând 12 victorii ºi douã re-
mize. Conform Instat, elevii lui Gigi
Mulþescu înregistreazã în acest se-
zon o medie de 16 ºuturi expediate
pe meci, cele mai multe dintre com-
petitoare, la egalitate cu Viitorul.
Dupã un început ezitant, giurgiu-
venii sunt într-o revenire de for-
mã, dovadã cã au pierdut doar un
joc din precedentele ºapte dispu-
tate în Liga 1 Orange, 0-1 cu Vii-
torul, în rest au trei victorii ºi trei
rezultate de egalitate. Craiova ºi
Astra sunt cele mai bune echipe
la capitolul deposedãri, cu o me-
die de 23 deposedãri reuºite / meci.

În echipa Craiovei revine Nuno
Rocha dupã suspendare, iar Ivan
are ºanse mari sã fie recuperat.
În tur, Ivan a pãrãsit terenul dupã
nici o jumãtate de orã, prilejuind
astfel debutul lui Vlãdoiu. La As-
tra lipssesc Budescu, Nicoarã ºi

Fabricio, suspendaþi, dar revin Ju-
nior Morais, Lung ºi Sãpunaru,
care n-au evoluat în meciul din
Cupa Ligii cu Dinamo, pierdut cu
5-2 de campioni.

„Va fi un meci foarte greu, în-
tâlnim campioana României, o
echipã cu jucãtori cu mare expe-
rienþã, 80-90 % dintre ei au peste
30 de ani. Astra s-a regrupat dupã
o perioadã mai grea ºi este în creº-
tere de formã. Pentru noi este
foarte importantã victoria, pentru
a ne consolida locul secund ºi ºan-
sele de a intra în play-off” a pre-
faþat Gigi Mulþescu disputa de du-
minicã. Despre partida cu Astra,

Vãtãjelu a spus: „Este un meci
greu, fiindcã Astra ºi-a revenit
dupã ce domnul ªumudicã a re-
venit pe bancã ºi i-a impulsionat
pe jucãtori. Dacã vom juca aºa
cum am fãcut-o pânã acum ºi vom
fi mai pragmatici, cred cã putem
sã ne impunem”. Gigi Mulþescu
este neînvins în confruntãrile cu
Marius ªumudicã din Liga 1, pal-
maresul disputelor directe cuprin-
zând douã victorii pentru actual
tehnician al craiovenilor ºi trei re-
mize. Mulþescu a bifat douã man-
date ca antrenor al actualilor giur-
giuveni, primul în sezonul 2001-
2002 (20 jocuri - 7 victorii - 5 re-

mize - 8 înfrângeri), iar al doilea în
ediþia 2012-2013 (9 jocuri - 6 vic-
torii - o remizã - douã înfrângeri).

ªumudicã îºi agaþã speranþele
de meciul de la Severin ca ºi cum
ar fi ultima cale spre play-off,
unde antrenorul Astrei spune cã
ar avea multe poliþe de plãtit.
„Mergem sã jucãm cu Craiova
ºansele pe care le avem sã prin-
dem play-off-ul ºi tragem speran-
þe cã vom fi printre primele 6 for-
maþii, ca sã încurcãm mãcar ºi noi
niºte echipe pe acolo. Este un
meci pe viaþã ºi pe moarte, vor
reveni ºi Lung, Morais ºi Sãpuna-
ru, jucãtori importanþi pentru noi”.
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