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Preºedintele Klaus Iohannis

merge la Curtea Constituþionalã

Românã de Ziua Constituþiei
Preºedintele Klaus Iohannis

va participa pe 8 decembrie la
ceremonia organizatã la Curtea
Constituþionalã (CCR) cu
prilejul Zilei Constituþiei, ocazie
cu care va susþine ºi o alocuþiu-
ne. “Existã o serie de evenimen-
te festive organizate de Curtea
Constituþionalã în aceastã
perioadã. Aºa cum ºtim cu toþii,
Ziua Constituþiei este pe 8
decembrie, tocmai de aceea
domnul preºedinte Klaus
Iohannis va fi prezent la Curtea
Constituþionalã pe data de 8
decembrie, prilej cu care va
susþine ºi o alocuþiune”, a
anunþat joi purtãtorul de cuvânt
al preºedintelui, Mãdãlina
Dobrovolschi.

Liviu Dragnea, Cãlin Popescu

Tãriceanu ºi Victor Ponta

nu au fost invitaþi la ceremoniile

de 1 Decembrie
Liviu Dragnea, Cãlin

Popescu Tãriceanu ºi Victor
Ponta nu au fost invitaþi de
preºedintele Klaus Iohannis
nici la parada militarã de 1
Decembrie, nici la recepþia
de la Cotroceni, din cauza
problemelor penale pe care
le au cei trei. “Este vorba
despre niºte criterii care au
stat la baza întocmirii listei
cu invitaþi ºi nu pot ºi nici
nu vreau sã vã ascund faptul
cã în constituirea acestor
criterii, care au fost luate în
calcul, bineînþeles cã în
primul rând este vorba
despre criteriul ca acea
persoanã sã deþinã o funcþie
în stat, dar sã ºi respecte
niºte criterii de integritate,
iar aici vorbim despre
inexistenþa unor probleme
penale”, a explicat joi
purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui, Mãdãlina
Dobrovolschi.
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Mihai Mãrculescu a fost numit secretar de
stat la Departamentul de Informaþii ºi Pro-
tecþie Internã din cadrul Ministerului Aface-
rilor Interne prin decizie a premierului Da-
cian Cioloº la sfârºitul lunii august, dupã ce
fostul ºef al Departamentului Rareº Vãduva
a fost acuzat de abuz în serviciu ºi favoriza-
rea infractorului. Tot atunci au fost numiþi în
funcþii ºi cei doi subsecretari de stat.

Guvernul a decis la începutul lunii noiem-
brie desfiinþarea Departamentului de Infor-
maþii ºi Protecþie Internã din cadrul Ministe-

“În urma repetatelor calomnii la
care am fost supuºi depunem azi,
la Tribunalul Bucureºti, o acþiune
împotriva lui Ponta Viorel Victor ºi
Ghiþã Sebastian Aurelian pentru re-
petatele calomnii pe care le-a adus
USR ºi mie personal ºi le cerem
suma de 500.000 de lei, ca daune
de imagine, pentru prejudiciul de
imagine pe care l-am suferit”, a de-
clarat preºedintele USR, Nicuºor
Dan, în faþa Tribunalului Bucureºti,

“La ultima rectificare bugetarã
nu am vãzut nici un efort pentru
alocarea sumelor necesare pune-
rii în practicã a Legii privind in-
solvenþa persoanelor fizice. Este
greu de crezut cã aceasta va intra
în vigoare la începutul anului vii-
tor, aºa cum era prevãzut. ªi chiar
dacã ar intra în vigoare, nu va fi
curând funcþionalã”, a declarat,
miercuri, avocatul Gheorghe Pi-

Premierul Dacian Cioloº i-a eliberatPremierul Dacian Cioloº i-a eliberatPremierul Dacian Cioloº i-a eliberatPremierul Dacian Cioloº i-a eliberatPremierul Dacian Cioloº i-a eliberat
din funcþii pe ºefii DIPIdin funcþii pe ºefii DIPIdin funcþii pe ºefii DIPIdin funcþii pe ºefii DIPIdin funcþii pe ºefii DIPI

rului Afacerilor Interne ºi înfiinþarea Di-
recþiei Generale de Protecþie Internã, noua
structurã urmând sã fie pusã sub control
parlamentar.

Structura organizatoricã ºi numãrul de
posturi ale DGPI sunt stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne. Echipa de
comandã a DGPI va fi formatã din specia-
liºti în domeniu – cadre militare în activitate
– fapt ce va garanta desfãºurarea activitãþii
structurii în condiþii de imparþialitate ºi echi-
distanþã, anunþa Guvernul. Conducerea DGPI

urma sã fie asiguratã de un director general,
numit în funcþie prin decizie a prim-minis-
trului, la propunerea ministrului afacerilor
interne, cu avizul CSAT.

Premierul Dacian Cioloº i-a eliberat din funcþii pe Mihai Cristian
Mãrculescu, secretar de stat în cadrul Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã, ºi pe cei doi subsecretari de stat, dupã ce Guvernul a
decis desfiinþarea Departamentului. Decretele privind schimbarea lui
Mihai Cristian Mãrculescu, Cãtãlin Gâdici ºi Marius Patriche au fost

publicate miercuri seara în Monitorul Oficial.

Legea falimentului personal are puþine ºanse
de a intra în vigoare la 1 ianuarie 2017

Legea privind insolvenþa persoanelor fizice a fost adop-
tatã de Parlament în luna mai 2015, însã specialiºtii susþin

cã sunt puþine ºanse ca aceasta sã intre în vigoare la 1
ianuarie 2017 an ºi cã în rectificarea bugetarã nu au fost

alocaþi bani pentru punerea acesteia în practicã.

perea la conferinþa “Falimentul
personal, între avantaje ºi deza-
vantaje”. Acesta a arãtat cã regle-
mentãrile vizeazã persoanele cu
venit mic sau fãrã venituri ºi care
au datorii în valoare totalã de apro-
ximativ 12.000 de lei, pe care nu
le mai pot rambursa.

Potrivit actului normativ, româ-
nii care au datorii vor avea posibi-
litatea sã-ºi declare falimentul per-

sonal. Aceºtia vor beneficia de douã
proceduri: una administrativã, care
prevede cã, în faþa unei comisii de
insolvenþã, îºi vor putea face un
plan de reeºalonare a datoriilor pe
5 ani, ºi o procedurã de lichidare
în faþa instanþelor de judecatã.

Legea se adreseazã persoanelor
fizice de bunã-credinþã, cu datorii
la furnizorii de utilitãþi, bãnci sau
la întreþinere, ºi nu dintr-o afacere
ce are ca scop generarea de pro-
fit. Starea de insolvenþã poate fi
luatã în considerare dacã termenul
de platã a datoriilor a fost depãºit
cu mai mult de 90 de zile. Dacã
situaþia finan-ciarã a datornicului
nu este iremediabil compromisã, se
poate cere Comisiei de insolvenþã
des-chiderea insolvenþei pe bazã de
plan de rambursare a datoriilor,
ca-re este o procedurã adminis-

tra-tivã ºi nu judiciarã. În acest caz,
cuantumul minim al datoriilor tre--
buie sã totalizeze 15 salarii mi-ni-
me pe economie. Durata de exe-
cutare a planului este de 5 ani, cu
posibilitate de prelungire cu încã 1
an. Insolvenþa prin lichidare de
active poate fi solicitatã de cãtre
datornic, în mod direct, în cazul
în care “situaþia sa financiarã este
iremediabil compromisã“. Legea
prevede ºi o procedurã simplifica-
tã pentru insolvenþa per-sonalã
care poate fi accesatã de o per-
soanã fizicã insolventã, dacã suma
totalã a datoriilor sale este de cel
mult 10 salarii minime pe econo-
mie, nu are bunuri sau ve-nituri
urmãribile ºi are peste vârsta stan-
dard de pensionare sau ºi-a pier-
dut total sau cel puþin jumãtate din
capacitatea de muncã.

Preºedintele USR, Nicuºor Dan, a depus plângeri
împotriva lui Victor Ponta ºi Sebastian Ghiþã

Preºedintele USR, Nicuºor Dan, a depus, ieri, la
Tribunalul Bucureºti, plângeri împotriva lui Victor

Ponta ºi Sebastian Ghiþã, cerându-le suma de 500.000
de lei fiecãrui pentru prejudicul de imagine suferit în

urma declaraþiilor acestora potrivit cãrora USR ºi
Nicuºor Dan sunt “oamenii lui Soros”.

unde a înregistrat cele douã plân-
geri. Nicuºor Dan a afirmat cã
“aceastã campanie infamã” purtatã
de Victor Ponta ºi Sebastian Ghiþã
care îii acuzã cã sunt “oamenii lui
Soros”, aduce aminte de anii ’50 în
care erau “înfieraþi chiaburii” ºi de
“agenturile strãine ale lui Ceauºes-
cu”. Preºedintele USR a spus cã vor
urma ºi alte acþiuni similare, pentru
cã astfel de acuzaþii afecteazã ima-
ginea partidului. “Vor urma ºi alþii

pentru cã deºi la început am luat în
râs aceastã chestiune pare cã ea ne
afecteazã imaginea ºi este normal,
suntem într-o societatea democra-
ticã, cine greºeºte trebuie sã plã-

teascã. (…)Din momentul acesta,
orice persoanã care va face aceas-
tã acuzaþie împotriva noastrã va
avea de suferit aºa cum au cei doi
azi”, a mai spus Nicuºor Dan.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 25 noiembrie 2016

CJ Dolj, campionCJ Dolj, campionCJ Dolj, campionCJ Dolj, campionCJ Dolj, campion
la absorbþia de fonduri europenela absorbþia de fonduri europenela absorbþia de fonduri europenela absorbþia de fonduri europenela absorbþia de fonduri europene
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„Fondurile europene sunt, la ora
actualã, cea mai sigurã variantã fi-
nanciarã de dezvoltare a judeþului
Dolj, fie cã vorbim de infrastructurã,
ºcoli, grãdiniþe, domeniul cultural,
agriculturã, deºeuri, apã ºi canaliza-
re ori despre sistemul sanitar“, spu-
nea, în urmã cu câþiva ani, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. Iar viziunea sa a influen-
þat decisiv activitatea instituþiei ºi a
unitãþilor din subordine, care au
transformat atragerea fondurilor eu-
ropene în literã de lege. „Politica
noastrã, a Consiliului Judeþean Dolj,
a fost de a fructifica posibilitatea ofe-
ritã de fiecare program al Uniunii
Europene pentru a depune cel puþin
un proiect cu finanþare nerambursa-
bilã. În egalã mãsurã, nu cred cã existã
o primãrie doljeanã care sã nu fi rea-
lizat mãcar o investiþie cu ajutorul
fondurilor comunitare. Am încercat
sã apelãm la Guvern, însã ne-a fost
greu pentru cã visteria era sãracã. Am
avut însã aceastã ºansã a fondurilor
europene, iar acum Doljul este jude-
þul care a absorbit cel mai bine fon-
durile europene din România. Vorbim
despre câteva sute de milioane de
euro atraºi pe diverse proiecte, de la
infrastructura de drumuri, la culturã
ºi sãnãtate. Am fãcut paºi enormi ºi
s-a cunoscut“, afirmã Ion Prioteasa.

180 de milioane de euro
pentru apã...

De departe cel mai important pro-
iect al administraþiei judeþene a fost
proiectul „Extindere ºi modernizare a
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþul Dolj“. Graþie acestui proiect,
în valoare totalã de 769 de milioane
de lei (183 de milioane de euro), din-
tre care 564 de milioane reprezentând
asistenþã nerambursabilã, au fost fi-
nanþate lucrãri de alimentare cu apã,

Pentru cã banii de la Guvern ajungeau rar, iar
bugetul propriu al instituþiei era prea sãrac pentru
a susþine investiþiile necesare pentru dezvoltarea
judeþului, Consiliul Judeþean Dolj ºi-a dedicat, în
ultimii ani, toate eforturile pentru absorbþia fondu-
rilor europene. Considerând cã fiecare program fi-
nanþat cu fonduri europene trebuie fructificat, con-
ducerea instituþiei a reuºit performanþa de a atra-
ge, prin diverse proiecte, aproape 400 de milioane
de euro, bani care au ajuns în economia Doljului.

canalizare ºi epurare în mai multe lo-
calitãþi din judeþ, precum Craiova,
Bechet, Calafat, Dãbuleni, Filiaºi,
Poiana Mare sau Segarcea. „Din
punctul meu de vedere, cea mai mare
problemã a judeþului Dolj este apa,
pentru cã în peste 85% din fântânile
din Dolj pânza de apã a fost infesta-
tã cu nitriþi, nitraþi, amoniac ºi lumea
s-a obiºnuit sã bea otravã. Am pre-
luat judeþul cu trei alimentãri cu apã,
iar în acest moment, cu câteva ex-
cepþii, toate cele 111 localitãþi au ali-
mentare cu apã sau se lucreazã la ali-
mentãri cu apã. Aceste investiþii au
fost o prioritate pentru Consiliul Ju-
deþean deoarece apa este un elemen-
tul vital ºi toatã lumea trebuie sã se
bucure de accesul la o reþea cu apã
potabilã“, spune preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

Trebuie menþionat cã, dupã imple-
mentare, acest proiect va fi urmat de
un alt proiect în cadrul Programului
Operaþional Infrastructurã Mare 2014
- 2020, în valoare de circa 230 de mi-
lioane de euro.

... ºi 55 de milioane de euro
pentru deºeuri

Un alt proiect de anvergurã deru-
lat de CJ Dolj este proiectul „Sistem
de management integrat al deºeuri-

lor în judeþul Dolj“ sau Masterpla-
nul de deºeuri, aºa cum este el cu-
noscut. În valoare totalã de peste 236
de milioane de euro (53,6 milioane de
euro), dintre care 181 de milioane vin
din fonduri europene ºi alte 33 de
milioane din bani de la bugetul sta-
tului, proiectul vizeazã implementa-
rea unui sistem de management al
deºeurilor în toate cele 111 localitãþi
din judeþul Dolj. Astfel, proiectul asi-
gurã Craiovei o staþie de sortare a
gunoiului, precum ºi o staþie de com-

postare, o a doua staþie de compos-
tare fiind la Calafat. De asemenea, în
timp ce gospodãriile din mediul rural
vor fi dotate cu tomberoane, în Cra-
iova se vor crea 438 de puncte de
colectare, la care se adaugã alte pes-
te 760. La toate acestea se adaugã
investiþiile în utilajele pentru trans-
portul gunoiului, precum ºi pentru
construirea mai multor staþii de sor-
tare ºi transfer. „CJ Dolj ºi specialiº-
tii din aparatul propriu au muncit
foarte mult pentru acest proiect. Au
fost ºapte ani de eforturi depuse pen-
tru a pune la punct toate aspectele
necesare iniþierii ºi derulãrii acestei
investiþii, timp în care noi nu am în-
cetat niciun moment sã credem în
reuºita ei. Cu ajutorul sãu vom solu-
þioa o problemã de mediu cu care ne
confruntam de multã vrem. Rezolvãm,
de asemenea, ºi o problemã socialã,
pentru cã nu vom mai avea acele
gropi de gunoi neconforme, unele
formate prin depozitarea necontro-
latã a deºeurilor la ieºirea din locali-
tãþi, adevãrate focare de infecþie, care
pun în pericol sãnãtatea doljenilor“,
spunea, la semnarea proiectului, pre-
ºedintele CJ Dolj.

În total, în cadrul Proiectului Ope-
raþional Sectorial de Mediu au fost
ºi sunt derulate trei proiecte, în va-
loare totalã de 219.383.681 euro, din-
tre care 196.825.324 de euro repre-
zintã fonduri nerambursabile, în spe-
cial din partea Uniunii Europene.

POR - 11 proiecte de succes
Un alt program unde CJ Dolj a

aplicat cu succes a fost Programul
Operaþional Regional. Concret, este
vorba despre 11 proiecte în valoare
totalã de 84.495.638 de euro, dintre
care 65.992.220 de euro reprezintã
fonduri nerambursabile. Cu ajuto-
rul acestor bani, CJ Dolj a reuºit rea-
bilitarea ºi modernizarea a 100 de ki-
lometri de drumuri judeþene, precum
Lãcriþa - Ghindeni, Segarcea - Câr-
na ºi DJ 606 de la Craiova pânã la
limita judeþului Mehedinþi. De ase-

menea, vorbim despre consolidarea,
restaurarea ºi modernizarea mai mul-
tor imobile, cum ar fi Secþia de Isto-
rie-Arheologie a Muzeului Oltenia,
Palatul Jean Mihail sau Ambulato-
riul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

Programul Operaþional Regional a
dat posibilitatea CJ Dolj de a dota cu
echipamente moderne toate inspec-
toratele pentru situaþii de urgenþã din
regiunea Oltenia.

Colaborarea cu bulgarii a adus
10 milioane de euro în Dolj
Decisã sã nu rateze nicio oportu-

nitate. Consiliul Judeþean Dolj a reu-
ºit sã atragã aproape 10 milioane de
euro prin trei proiecte depuse în ca-
drul Programului Operaþional de Co-
operare Transfrontalierã România -
Bulgaria. În urma colaborãrii cu au-
toritãþile din zona Vratsa, CJ Dolj a
obþinut finanþarea necesarã pentru
construirea unui centru de coordo-
nare în caz de dezastre în zona trans-
frontalierã - în valoare de 3,6 milioa-
ne de euro, înfiinþarea unui centru
transfrontalier de informaþii ºi comu-

nicaþii Dolj - Vratsa - în valoare de 1,8
milioane de euro, precum ºi pentru
reabilitarea drumului judeþean 561B,
între Horezu Poenari ºi Zãval, inves-
tiþie care s-a ridicat la 4,45 de milioa-
ne de euro.

Investiþii totale
de 385 de milioane de euro
Celor menþionate li se mai adaugã

câteva zeci de proiecte derulate de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj în ca-
drul Programelor PHARE sau POS-
CCE, precum ºi proiectele derulate
de instituþii aflate în subordinea sa,
precum Aeroportul Craiova, Biblio-
teca Judeþeanã ºi Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului. În total, vorbim despre 60 de
proiecte care au adus în economia
judeþului aproape 385 de milioane de
euro! „CJ Dolj rãmâne conectat la
programele derulate în România de
Uniunea Europeanã ºi va acþiona în
continuare în sensul dezvoltãrii eco-
nomice ºi sociale a judeþului prin
mecanismele structurale ºi proiecte-
le cu finanþare din surse comunita-
re”, a mai spus preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
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Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, marþi, 22
noiembrie a.c., în jurul orei
00.20, la Punctul de Trecere a

Reamintim cã, la sfârºitul lunii
iulie 2013, procurorii Secþiei de ur-
mãrire penalã din cadrul Parchetu-
lui de pe  lângã Curtea de Apel Cra-
iova anunþau cã au dispus punerea
în miºcare a acþiunii penale ºi trimi-
terea în judecatã în stare de liberta-
te a inculpatului Bogdan Constantin
ªtocîþã – inspector  principal de
poliþie în cadrul Secþiei 1 Poliþie
Craiova – pentru infracþiuni la regi-
mul circulaþiei pe drumurile publi-
ce. În rechizitoriu, procurorii au
reþinut cã “în seara de 06.04.2013,
a condus pe drumurile publice, au-
toturismul proprietate personalã
marca Skoda Octavia cu numãrul
de înmatriculare DJ-29-STO,

Capturã de peste 1Capturã de peste 1Capturã de peste 1Capturã de peste 1Capturã de peste 110 kg marijuana la PTF Calafat10 kg marijuana la PTF Calafat10 kg marijuana la PTF Calafat10 kg marijuana la PTF Calafat10 kg marijuana la PTF Calafat
Echipa comunã de control formatã din poliþiºti de frontierã

români ºi bulgari din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat a descoperit peste 110 kilograme de marijuana,
ascunse într-un spaþiu special amenajat, în cabina unui TIR
condus de un cetãþean bulgar de 24 de ani. ªoferul încercase
sã mascheze mirosul din cabinã cu un detergent puternic, însã
tocmai acest lucru le-a stârnit suspiciuni oamenilor legii.
Captura, TIR-ul ºi ºoferul au fost preluate de poliþiºtii bulgari,
care fac cercetãri în colaborare cu colegii români pentru a
stabili de unde provin drogurile.

Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-
a prezentat pentru a intra în þarã
cetãþeanul bulgar G.H., în vârstã
de 24 de ani, la volanul unui au-
tomarfar înmatriculat în Bulgaria,

care transporta, conform docu-
mentelor de însoþire a mãrfii, apa-
rate frigorifice cu destinaþia Ger-
mania. Cu ocazia controlului spe-
cific, echipa comunã de control
formatã din poliþiºti de frontierã
români ºi bulgari a sesizat un
comportament neobiºnuit al con-
ducãtorului TIR-ului, manifestat
printr-o nervozitate nejustificatã.
În urma verificãrii cabinei ºofe-
rului, au fost observate urme de
detergent praf ºi un miros puter-
nic de detergent, care a generat
suspiciuni cu privire la existenþa
unor bunuri ascunse în interior.

Echipa comunã a solicitat or-
ganelor vamale bulgare efectuarea
unui control asupra autovehiculu-
lui cu ajutorul aparaturii Roentgen.
În urma scanãrii automarfarului,
au fost observate mai multe cole-
te ascunse, în interiorul cabinei,
într-un spaþiu special amenajat
prin remodelarea acesteia (aplica-
rea unor profile metalice între ca-
pitonaj ºi partea exterioarã). Din
locul special amenajat, au fost
extrase 158 de colete, de diferite
mãrimi, învelite în folie transpa-
rentã ºi bandã adezivã de culoare
maro, care conþineau o masã ve-

getalã de culoare verde, asemã-
nãtoare marijuanei, în cantitate de
110,7 kilograme.

„Conform protocolului româno-
bulgar privind controlul comun la
trecerea frontierei, persoana în ca-
uzã, bunurile ºi mijlocul de trans-
port au fost preluate de Poliþia de
Frontierã Bulgarã în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor ºi stabilirii
întregii activitãþi infracþionale,
urmând ca la finalizarea cercetã-
rilor sã fie luate mãsurile legale
ce se impun”, ne-a declarat purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj, sub-
comisar Dãnuþ Rudãreanu.

Poliþist craiovean condamnat definitiv pentru alcool la volan
Ofiþerul Bogdan Constantin ªtocîþã de la

Secþia 1 Poliþie Craiova, trimis în judecatã în
2013 de procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova pentru conducerea
unui autoturism sub influenþa bãuturilor al-
coolice ºi pãrãsirea locului accidentului, a fost
condamnat definitiv. Sentinþa definitivã a fost
pronunþatã miercuri, 23 noiembrie a.c., de
magistraþii de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, care l-au condamnat pe poliþistul cra-
iovean la 2 ani de închisoare cu suspendare

pe durata unui termen de încercare de 4 ani
pentru conducere sub influenþa alcoolului,
achitându-l, în schimb, pentru infracþiunea de
pãrãsire a locului accidentului. ªtocîþã a fost
acuzat cã, pe 6 aprilie 2013, seara, la volanul
maºinii personale ºi cu o concentraþie alcoo-
licã de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat,
la sensul giratoriu de la intersecþia strãzilor
„Caracal” ºi „Henri Coandã”, a lovit trei
maºini, a rãnit o persoanã ºi a fugit. Acum
urmeazã sã pãrãseascã Poliþia doljeanã.

având o îmbibaþie alcoolicã de pes-
te 0,80 gr/l alcool pur în sânge,
împrejurare în care a avariat trei
autoturisme ºi a produs vãtãmarea
corporalã a numitului Radu Ma-
rin, dupã care a pãrãsit locul acci-
dentului, fãrã încuviinþarea orga-
nelor de poliþie”. Mai exact, în sea-
ra respectivã, în jurul orei 23.00,
inspectorul principal Bogdan Con-
stantin ªtocîþã, ofiþer de investiga-
þii criminale în cadrul Secþiei 1 Po-
liþie Craiova, la sensul giratoriu de
la intersecþia strãzilor „Caracal” ºi
„Henri Coandã”, a pierdut contro-
lul volanului Skodei sale ºi a intrat
în trei autoturisme. Este vorba de-
spre douã taxiuri ºi un autoturism

parcat în zonã, toate trei fiind ava-
riate. Un taximetrist a fost rãnit
uºor la un picior. La faþa locului
au ajuns poliþiºtii de la Rutierã,
care l-au testat pe colegul lor cu
etilotestul, constatând cã avea o
concentraþie de 0,91 mg/l alcool
pur în aerul expirat.

Achitat pentru fugã
de la locul faptei

Pe 18 iunie 2015, Curtea de Apel
Craiova a pronunþat sentinþa în do-
sar. Ofiþerul craiovean a fost gãsit
vinovat de ambele infracþiuni reþi-
nute în sarcina sa, fiind condamnat
la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6
luni de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
4 ani ºi 6 luni. Sentinþa nefiind defi-
nitivã, ofiþerul craiovean a declarat
apel, care s-a judecat la Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ).
Magistraþii ÎCCJ au soluþionat cau-
za, miercuri, 23 noiembrie a.c. In-
stanþa Supremã a admis apelul in-
culpatului ºi l-a achitat pentru in-
fracþiunea de pãrãsire a locului ac-
cidentului. A fost, însã, menþinutã
pedeapsa de 2 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani pentru con-
ducere sub influenþa bãuturilor al-
coolice, iar pe perioada termenului
de încercare între obligaþiile impu-

se de instanþã este ºi interdicþia de a
urca la volan: „Admite apelul de-
clarat de inculpatul ªtocîþã Bog-
dan Constantin împotriva sentinþei
penale nr. 109 din 18 iunie 2015
pronunþatã de Curtea de Apel Cra-
iova – Secþia penalã ºi pentru cau-
ze cu minori. Desfiinþeazã, în par-
te, sentinþa penalã atacatã ºi, reju-
decând: Descontopeºte pedeapsa
rezultantã de 2 ani ºi 6 luni închi-
soare aplicatã inculpatului ªtocîþã
Bogdan Constantin în pedepsele
componente, pe care le repune în
individualitatea lor, respectiv: 2 ani
închisoare pentru infracþiunea pre-
vãzutã de art. 87 alin. 1 din O.U.G.
nr. 195/2002, republicatã, ºi 2 ani
ºi 6 luni închisoare pentru infracþi-
unea prevãzutã de art. 89 alin. 1
din O.U.G. nr. 195/2002, republi-
catã. În baza art. 396 alin. 5
C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1
lit. b teza I C.pr.pen., cu aplicarea
art. 4 C.pen., achitã pe inculpatul
ªtocîþã Bogdan Constantin pentru
sãvârºirea infracþiunii de pãrãsire
a locului accidentului, prevãzutã de
art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/
2002, republicatã. Menþine pedeap-

sa de 2 ani închisoare aplicatã in-
culpatului ªtocîþã Bogdan Constan-
tin pentru sãvârºirea infracþiunii de
conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul sau tramvai de
cãtre o persoanã care are o îmbiba-
þie alcoolicã de peste 0,80 g/l alco-
ol pur în sânge, prevãzutã de art.
87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002,
republicatã, cu aplicarea art. 5
C.pen. Face aplicarea art. 71, art.
64 alin. 1 lit. a teza a-II-a ºi lit. b
C.pen. (1969). În baza art. 86/1
C.pen. (1969), dispune suspenda-
rea sub supraveghere a executãrii
pedepsei de 2 ani închisoare pe du-
rata unui termen de încercare de 4
ani”, se aratã în încheierea de ºedin-
þã a ÎCCJ. Hotãrârea fiind definiti-
vã, conform procedurilor, va fi îna-
intatã structurii de Resurse Umane
a Ministerului Afacerilor Interne
(MAI) pentru dispunerea mãsurilor
legale. Mai exact, urmeazã ca prin
dispoziþie a ministrului de resort sã
se dispunã încetarea raporturilor de
serviciu ale lui Bogdan ªtocîþã cu
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Dolj, dupã cum au precizat
reprezentanþii unitãþii.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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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 financiare internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulterior la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de realizare a volumelor
ºi a reuºit fixarea obligativitãþii
menþinerii investiþiei de la Craio-
va ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe americani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în contextul în care
guvernul va deschide în urmãtorii
ani 10.000 de prize electrice pt în-
cãrcarea maºinilor electrice ºi va
acorda ECO-TICHETE pentru ma-
ºini 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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Consilierii municipali au votat,
ieri, taxele ºi impozitele pe care le
vor plãti craiovenii în 2017. Libe-
ralii au venit cu lecþia învãþatã, fi-
ind pregãtiþi fiecare cu câte un
amendament, apoi sã lupte împre-
unã împotriva suprataxei de 500%
pentru proprietarii care nu îºi în-
grijesc clãdirile ºi terenurile.

Primul amendament PNL la bu-
get a vizat persoanele juridice ºi a
fost propus de consilierul Adriana
Ungureanu, care a cerut ca socie-
tãþile private, cu peste 15 angajaþi cu
contract de muncã de opt ore pe zi,
dar ºi cu angajaþi cu vârsta de peste
45 de ani, sã beneficieze de o redu-
cere de 10% a impozitului pe clã-
diri, terenuri ºi maºini. ”Era o facili-
tate pentru investitori, un ajutor con-
cret pentru a-i încuraja sã vinã la
Craiova, nu la Cluj, Timiºoara sau
alte oraºe”, a spus aceasta.

Viceprimarul Mihail Genoiu a
explicat însã cã amendamentul
acesta nu poate fi asumat de Exe-
cutiv deoarece îmbracã forma unui
ajutor de minimis, care, potrivit
legii, trebuie sã urmeze o altã pro-
cedurã. La vot, acest amendament
a cãzut, fiind votat doar de cei ºase
consilieri liberali.

Amendamentele
PNL au picat, cel al
PSD a trecut

La vot, a fost respins ºi amen-
damentul liberalului Marinel Flores-
cu. Acesta a propus ca toate per-
soanele fizice, de aceastã datã, sã
beneficieze de o reducere cu 10%
a impozitelor pentru anul 2017, aºa
cum s-a întâmplat în anul 2012
când au fost reduse cu 5%. „Este
posibil, legal ºi, în condiþiile în care,
prin ziare, citim cã s-au fãcut
25.000 de locuri de muncã – asta
probabil în imaginaþia PSD – ºi
cum duduie economia Craiovei,
cum investitorii valuri-valuri, cred
cã este perfect posibil ca ºi craio-
venii sã fie impozitaþi mai puþin”, a
atins ironic câteva dintre ideile din
programul electoral al PSD Dolj.

„Taxele la persoanele fizice sunt
la minimum permis de lege. Orice
reducere a cuantumului taxelor per-
soanelor fizice ar încalca acum le-
gea. Ceea ce s-a întâmplat în 2012
a fost o derogarea de la legea din
acea vreme. Chiar am cerut colegi-
lor sã vã punã la dispoziþie, cât de
curând, o situaþie a taxelor persoa-
nelor fizice din celelalte municipii
reºedinþe de judeþ din þarã”, a expli-

Cel mai aºteptat de cãtre populaþie ºi cel mai exploatat de
politicieni, având în vedere impactul maxim pe care îl are în
campania electoralã - proiectul de hotãrâre privind taxele ºi

impozitele pe 2017 a fãcut valuri în ºedinþa CLM Craiova. Cum
era de aºteptat, opoziþia nu a scãpat ocazia de a critica vehe-

ment Primãria Craiova, care a decis o suprataxare cu 500% a
proprietarilor care-ºi menþin clãdirile ºi terenurile neîngrijite,

liberalii numind aceastã mãsurã „o aroganþã maximã”, în
condiþiile în care chiar sediul primãriei stã sã cadã. În lipsa
primarului, care a anunþat cã se aflã în concediu fãrã platã,

consilierii PSD au încercat sã se apere, dând vina pe promoto-
rul ei, liberalul Ilie Bolojan. Deoarece PSD deþine majoritatea,
proiectul a trecut la în varianta originalã, cu tot cu suprataxã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

cat viceprimarul Mihail Genoiu.
Deºi proiectul de buget a fost

promovat de primarul Lia Olguþa
Vasilescu, a existat ºi un amenda-
ment din partea PSD. Consilierul
Alexandru Beþiu a propus o redu-
cere cu 10 puncte procentuale a
cotei adiþionale, de 32% la 22%, la
persoanele juridice, amendamentul
acesta fiind singurul asumat de
Executiv ºi aprobat cu majoritate
de voturi.

„Niºte baroni pe
moºia craiovenilor”

Dar ceea ce a scandalizat de-a
dreptul adunarea a fost suprataxa
de 500% pentru clãdirile ºi terenu-
rile neîngrijite pe care o instituie, din
2017, autoritatea localã. „Rog co-
legii de la PSD, ALDE, PMP sã nu
se comporte ca niºte baroni pe
moºia craiovenilor. Sã nu dãm do-
vadã de aroganþã maximã ºi sã ne
aducem aminte de proverbul care
spune cã înainte sã vezi paiul din
ochii altora, trebuie sã vezi bârna
din ochii tãi. Vom da dovadã de o
lipsã de bun simþ ºi o lipsã de ruºi-
ne maximã dacã noi vom vota sã
mãrim impozitele craiovenilor pen-
tru clãdirile neîngrijite cu 500% când
primãria cade pe noi, când clãdirile
noastre sunt într-o stare de degra-
dare maximã, sunt pericol pentru
cetãþeni. Pot face referire ºi la Co-
legiul Carol, dar în special la clãdi-

rea în care ne aflãm. S-ar putea,
Doamne fereºte, dupã ºedinþã sã ne
cadã chiar nouã în cap tencuiala.
Vã daþi seama în ce situaþie hilarã
suntem? Obligãm cetãþenii ºi le pu-
nem biruri, când ºi aºa sunt lipsiþi
de resurse financiare. Vã rog din
suflet ºi insistent, dacã aveþi un
dram de umanitate în dumneavoas-
trã, sã nu votaþi acest proiect, mai
ales în contextul în care – repet –
nu suntem un exemplu. Clãdirile
noastre sunt neîngrijite, nu ne inte-
reseazã, în schimb, îi obligãm pe
cetãþeni sã plãteascã cu 500% în
plus”, a declarat consilierul Marian
Vasile, care a fost ºi cel mai vehe-
ment critic în acest sens.

Tot pe atac politic a dat-o ºi
consilierul PSD, Lucian Dindiricã.
Din postura de preºedinte de ºedin-
þã, acesta a þinut sã-l informeze pe

colegul de la PNL cã, la origine,
aceastã suprataxã are un pãrinte
liberal, iniþiatorul ºi promotorul fi-
ind liberalul Ilie Bolojan. În hãrmã-
laia care s-a creat, mai mulþi con-
silieri încercând sã ia cuvântul la
microfon, Dindiricã a accentuat
faptul cã „acest bir a fost pus în
Codul Fiscal de domnul Ilie Bolo-
jan ºi dacã ºeful dumneavoastrã de
partid spune cã este bine...”. Cã-
zând în gol pe aceastã pantã, nu a
mai fost decât un pas pânã când
consilierii s-au acuzat reciproc de
lipsã de bun simþ.

Viceprimarul Mihail
Genoiu a promis sã
vinã cu procedura

Pentru a pune capãt discuþiilor,
care se purtau ºi în lipsa unei pro-

ceduri de aplicare a acetei taxe,
viceprimarul Mihai Genoiu le-a
promis consilierilor cã astãzi, cel
târziu, arhitectul-ºef al Primãriei
va definitiva normele de aplicare,
care vor putea sã fie studiate apoi,
de cãtre oricine, pe site-ul primã-
riei. „Scopul acestei taxe este de
a determina proprietarii ºi cetãþe-
nii Craiovei sã-ºi îngrijeascã atât
terenurile, cât ºi clãdirile cu chel-
tuieli minime, în limita posibilitã-
þilor pe care le au ºi sub presiu-
nea acestei creºteri a impozitului,
nu neapãrat de a încasa aceste
taxe. Scopul nu este de a majora
bugetul cu taxa pe clãdiri, dar nici
nu putem sã stãm aºa. La audien-
þe, pe site-ul primãriei sau la tele-
fon, cetãþeni din oraºul Craiova
reclamã terenuri, proprietate pri-
vatã, pline de gunoaie, terenuri
dintre blocuri care au fost retro-
cedate ºi pe care sunt haite de
câini. în privinþa clãdirilor, va tre-
bui sã avem aceste norme foarte
clare pentru ca atunci când co-
misia va delibera sã aibã o grilã
foarte clarã”. Genoiu a dat ca
exemplu municipiul Iaºi, care a
instituit punctaje pentru fiecare
defect care poate fi gãsit la o clã-
dire. „Vom avea grijã sã stabilim
numãrul de zile lãsate proprietari-
lor astfel încât scopul va fi ca,
dintr-o clãdire neîngrijitã, sã de-
vinã o clãdire îngrijitã”, a menþio-
nat viceprimarul, referindu-se la
perioada pe care proprietarii no-
toficaþi o vor avea la dispoziþia
proprietarilor de case ºi terenuri
neîngrijite.

Poliþia Localã Craiova a prezen-
tat ºi o informare pe aceastã linie,
mebþionând cã au fost fãcute 59
notificãri pentru salubrizarea tere-
nurilor, 19 notificãri pentru împrej-
muirea terenurilor, 30 notificãri
pentru repararea faþadelor. De ase-
menea, au fost aplicate 63 sancþi-
uni contravenþionale, din care 29
– amenzi ºi 34 - avertismente.
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• Economia ro-
mâneascã  a avut
cea mai mare ratã
de creºtere din toa-
tã perioada de
dupã 1989- creºtere
de 8,7%.

• Au fost create
600.000 de locuri
de muncã.

• Salariile româ-
nilor aproape cã s-
au dublat.

• Pensiile oamenilor
au crescut de 2,5 ori.

COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, EXECUTAT DE SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008

• ªomajul a cu-
noscut cel mai mic
nivel din 1990 în-
coace.

• Educaþia a bene-
ficiat de 6% din
PIB, singurul man-
dat de guvernare
postdecembrist în
care s-a întâmplat
acest lucru.

• Volumul  inves-
tiþiilor în perioada
de patru ani a gu-
vernãrii Tãriceanu

a fost mai mare de-
cât volumul total al
investiþiilor din pe-
rioada 1990-2004.

• PIB pe locuitor
a crescut de la 2800
de euro în 2004 la
6700 în 2008.

• Volumul total al
PIB a crescut de la
61 de miliarde de
euro în 2004 la 140
de miliarde de euro
în 2008.

• Reducerea taxe-

lor ºi a impozitelor a
generat o dezvoltare
fãrã precedent a ini-
þiativei economice ºi
o creºtere fãrã pre-
cedent a colectãrilor
la buget.

• Din 930 de an-
gajamente asumate
la începutul man-
datului, 883 au fost
realizate.

PUTEM RESCRIE
ISTORIA ÎMPREUNÃ!
ALEGE ALDE!
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Comandat de PRU Dolj. Executat de S.C. ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR 11160009

În ceas de cumpãnã pentru naþiunea românã, mã adresez dumneavoastrã ºi tuturor
acelora cu acelaºi sânge pe acest pãmânt, pentru a vã spune cã timpul atitudinii a
trecut ºi a venit momentul acþiunii.

Nu este suficient sã vorbim româneºte, sã simþim româneºte, sã pãstrãm credinþa
strãbunã, avem datoria ca prin acþiunea noastrã sã perpetuãm românismul peste vea-
curi. Acum, singura modalitate de acþiune care existã într-un stat democratic este
constituirea unui parlament puternic, ca fundament ºi garant al acestei democraþii.
Singura modalitate de acþiune pentru realizarea acestui deziderat este sprijinirea unui
partid politic care sã militeze pentru un stat naþional, suveran ºi independent.

Mulþi dintre dumneavoastrã aþi adus ºi aduceþi un aport fundamental pentru pãstra-
rea spiritului ºi gândirii româneºti. E necesar, ºi democraþia vã cere acest lucru,  sã fiþi
alãturi de un partid care sã þinã neaplecat tricolorul nostru.Prezenþa dumneavoastrã
ca membrii de partid este o garanþie a faptului cã ceea ce dorim se poate mplini.

Prezenþa dumneavoastrã ca susþinãtori prin cuvântul ºi votul dumneavoastrã este o
garanþie a viitorului României.

Pentru aceasta mã adresez dumneavoastrã ca n cadrul activitãþilor pe care le des-
fãºuraþi cu atâta dãruire, sã includeþi ºi gândul ºi voinþa partidului nostru. România
Unitã nseamnã o Românie a tuturor românilor, nseamnã o unitate care se opune
dezbinãrii ºi anarhiei ce se propagã ca o leprã n societatea noastrã.

Partidul România Unitã este vectorul acestei unitãþi ºi de aceea vã chem ºi eu ºi
strãmoºii mei, sã vã alãturaþi nouã prin cuvânt, dar mai ales prin faptã.

Cu stimã,
Lucian Bolcaº,

Preºedintele Senatului Partidului România Unitã

MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFEST

Astfel, într-un cadru selectiv,
Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj a strâns laolaltã câteva sute
de oameni de afaceri, în cadrul
celui mai important eveniment de
afaceri al anului: Gala „Topul Fir-
melor”, ediþia a XXIII-a. Anul
acesta au fost selectate 2200 de
firme, într-un top a primelor 10
locuri, dintr-un total de peste
17.000 de firme care au depus
bilanþul contabil la Finanþele dol-
jene. Din cele 2200 de firme se-
lectate, 77 s-au întors acasã cu
trofee, care reprezintã continui-
tatea pe podium, timp de 3, 5,
10, 13 sau 18 ediþii, în mod con-
secutiv. Cu alte cuvinte, „Topul
Firmelor” din acest an este o re-
cunoaºtere publicã a celor mai
performante firme din judeþul

Topul Firmelor, ediþia a XXIII-a...

Excelenþa în afaceri, rãsplãtit cu 77 de trofeeExcelenþa în afaceri, rãsplãtit cu 77 de trofeeExcelenþa în afaceri, rãsplãtit cu 77 de trofeeExcelenþa în afaceri, rãsplãtit cu 77 de trofeeExcelenþa în afaceri, rãsplãtit cu 77 de trofee
Camera de Comerþ ºi Industrie

Dolj a organizat, ieri, la Restau-
rantul Flora din Craiova, cea de-
a XXIII-a ediþie a „Topului Fir-
melor’’, eveniment în cadrul cã-
ruia au fost premiaþi cei mai im-
portanþi operatori economici din

judeþ care au reuºit sã se menþi-
nã pe piaþã, sã devinã inovativi ºi
care au avut performanþe econo-
mico-financiare notabile în anul
2015. La acest eveniment au par-
ticipat ºi reprezentanþii adminis-
traþiei publice locale.

nostru. „Clasamentul a fost rea-
lizat pe baza unei metodologii
unice la nivel naþional, þinând cont
de situaþia financiarã din anul
2015. Conform Legii 335/2007,
Sistemul Cameral din România
este unicul organizator la nivel
naþional ºi judeþean al acestui eve-
niment tradiþional. Se vor acor-
da trofee de excenþã pentru fir-
mele care s-au situat pe unul din
primele trei locuri în ultimii 3 ani,
5 ani, 10 ani, 13 ani ºi 18 ani...”,
susþine Gabriel Vlãduþ, preºedin-
tele CCI Dolj.

Sãrbãtoarea companiilor
Printre indicatorii folosiþi la de-

terminarea Topului Firmelor se
numãrã: cifra de afaceri netã, pro-
fitul ºi rata profitului din exploata-

re, eficienþa utilizãrii resurselor
umane ºi a capitalului angajat. Gala
Topul Firmelor din acest an s-a
bucurat de participarea a peste 400
de persoane din mediul de afaceri,
academic, politic ºi administrativ.
„Topul Firmelor” este sãrbãtoarea
companiilor care prin muncã, pa-
siune, perseverenþã ºi tenacitate ºi-
au respectat angajamentul la exce-
lenþã. Metodologia precisã, utilizatã

de toate Camerele, asigurã nota de
elitism ºi siguranþã a Topului, care
se diferenþiazã semnificativ de to-
purile organizate de alte structuri
ºi organizaþii înregistrate în Româ-
nia. Aceste companii sprijinã atât
bugetul local, cât ºi familiile a zeci
de mii de angajaþi. „Cea de-a XXI-

II-a e diþie a Topului firmelor or-
ganizatã de Camera de Comerþ ºi
Industrie Dolj premiazã cei mai im-
portanþi operatori economici din
judeþ, care au avut performnaþe
economice – financiare notabile în

anul 2015….” a mai spus ing. Ga-
briel Vlãduþ, preºedintele Camerei
de Comerþ. Prezent la eveniment,
primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu a încurajat companiile sã
investeascã în Craiova, fiind un
mediu propice ºi sigur în vederea
dezvoltãrii unei afaceri ºi a vorbit

despre demersul pe care munici-
palitatea îl face pe lângã OMV, în
vederea preluãrii a 200 de hectare.
Aici, administraþia localã ar inten-
þiona sã deschidã un parc indus-
trial, o adevãratã gurã de oxigen
pentru Craiova ºi nu numai.

Sunt ºi în topul naþional
 “Topul Firmelor” poate fi con-

siderat pe bunã dreptate un eveni-
ment tradiþional, un eveniment în
care se premieazã competivitatea,
valoare ºi inventivitatea. “Premiem
acele firme care nu numai cã au
rezistat pe o piaþã dificilã dar, au
creat ºi plus valoare. O parte din
aceste firme sunt ºi în topul naþio-
nal, în topul celor mai bune firme
din þarã. Problemele existã la multe
firme, dar cele care au intrat în top
sunt cele cu bilanþ pozitiv, care nu
înregistreazã pierderi.  Evenimen-
tul de astãzi ( n.r ieri) aduce în cen-
trul comunitãþii de afaceri locale ºi
nu numai, rezultatele ºi activitatea
firmelor reprezentative din judeþ
care, prin performanþele lor reuºesc
ca de la un an la altul sã aducã va-
loarea adãugatã economiei locale ºi
naþionale, sã creeze competitivita-
te. Rolul Camerei de Comerþ ºi In-
dustrie este acela de a servi intere-
selor mediului de afaceri local”, a
mai spus Gabriel Vlãduþ

MARGA BULUGEAN
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Primul Rãzboi Mondial,Primul Rãzboi Mondial,Primul Rãzboi Mondial,Primul Rãzboi Mondial,Primul Rãzboi Mondial,
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Patru expoziþii ºi o lansare de
carte dedicate unui eveniment is-
toric – Primul Rãzboi Mondial –
au loc, astãzi, ora 18.00, la sediul
Alliance Française Craiova (stra-
da „Romain Rolland” nr. 7), în
cadrul evenimentului „Primul
Rãzboi Mondial ºi cultura de
masã în România” organizat de
Institutul de Cercetãri Socio-Uma-
ne „C.S. Nicolãescu-Plopºor” al
Academiei Române, prin G.R.I.-
S.C.U. (Grupul de Istorie Cultu-
ralã), Serviciul Judeþean Dolj al
Arhivelor Naþionale, Asociaþia
Bedefililor din România ºi institu-
þia-gazdã. Este vorba despre ex-
poziþiile „Primul Rãzboi Mondial
redescoperit: secvenþe vizuale
inedite” (prezintã Ramona Hogiu,
consilier superior la Serviciul Ju-
deþean Dolj al Arhivelor Naþionale, ºi Nicolae Mihai, istoric la Institutul
de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”); „Banda dese-
natã pleacã la rãzboi” (prezintã: Dodo Niþã, critic de artã); „Primul
Rãzboi Mondial ºi micii colecþionari” (obiecte de epocã din colecþia
particularã Gheorghe Claudiu Vulpan); „Primul Rãzboi Mondial ºi arta
modelisticã româneascã contemporanã: avioane la scarã micã ºi co-
lecþiile Cãlin Ungureanu – Bucureºti ºi Tudor Nicorici – Cluj-Napo-
ca” (prezintã: Nicolae Mihai, istoric ºi modelist). Le va urma lansarea
cãrþii „Documente privind istoria Craiovei în timpul Primului Rãzboi
Mondial” (Editura „Aius”, 2016) – coordonator Mihaela Dudu, ºef Ser-
viciul Judeþean Dolj al Arhivelor Naþionale, care va fi prezentatã de cer-
cetãtor dr. Gabriel Croitoru.

 „Amintiri în culori” „Amintiri în culori” „Amintiri în culori” „Amintiri în culori” „Amintiri în culori” – expoziþie – expoziþie – expoziþie – expoziþie – expoziþie
de picturã Maria Antoneta Olteide picturã Maria Antoneta Olteide picturã Maria Antoneta Olteide picturã Maria Antoneta Olteide picturã Maria Antoneta Oltei

La Galeria „Vollard” a
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” se deschide
astãzi, ora 17.00, expoziþia
de picturã „Amintiri în cu-
lori”, cuprinzând lucrãri de
Maria Antoneta Oltei. Aflatã
la prima expoziþie persona-
lã, artista – care a studiat cu
profesorul Cristi Volcinschi
– aduce în faþa publicului
picturi realizate în manierã
clasicã: peisaje, peisaje urba-
ne, naturã moartã.

„Imago texte”„Imago texte”„Imago texte”„Imago texte”„Imago texte” cu Viorel Mirea cu Viorel Mirea cu Viorel Mirea cu Viorel Mirea cu Viorel Mirea
La Casa de Culturã

„Traian Demetrescu” are
loc astãzi, ora 19.30, o
nouã întâlnire din cadrul
proiectului lunar „Imago
texte”. Invitat în Salonul
Medieval al instituþiei este
poetul Viorel Mirea, care
va citi pagini inedite din
creaþia sa. Acesta va fi
prezentat de Viorel Pîrli-
gras, scriitor ºi grafician,
iar moderator va fi, ca de
obicei, Petriºor Militaru,
iniþiatorul proiectului. In-
trarea publicului este libe-
rã. Viorel Mirea (n. 9 iulie
1958) a absolvit Faculta-
tea de Istorie ºi Filosofie
din cadrul Universitãþii Bu-
cureºti, cu teza de licenþã
„Fantasticul în literaturã ºi
arta universalã”. A lucrat
ca profesor de ºtiinþe so-
ciale, dulgher, instructor cultural, artistic, sportiv ºi educativ, vameº, a
colaborat la posturi de radio ºi TV ºi a publicat în reviste literare. Din
2003 este referent la Casa de Culturã Municipalã Drobeta-Turnu Seve-
rin, iar de anul acesta, directorul revistei Palatului Culturii „Teodor Cos-
tescu”, „Terra Grifonis”, serie nouã.

Poþi învãþa sã scrii literaturã?Poþi învãþa sã scrii literaturã?Poþi învãþa sã scrii literaturã?Poþi învãþa sã scrii literaturã?Poþi învãþa sã scrii literaturã?
Rãspunde scriitorul TRãspunde scriitorul TRãspunde scriitorul TRãspunde scriitorul TRãspunde scriitorul T.O. Bobe.O. Bobe.O. Bobe.O. Bobe.O. Bobe

Poet ºi prozator, autor de sce-
narii de film ºi televiziune, cunos-
cut mai ales pentru romanul
„Cum mi-am petrecut vacanþa de
varã”, dar ºi pentru „Darul lui
Moº Crãciun”, „Contorsionista”
ºi „Centrifuga”, T.O. Bobe vine
astãzi la Craiova, la invitaþia Ca-
sei de Culturã „Traian Demetres-
cu”. La ora 18.00, în Salonul Me-
dieval, T. O. Bobe susþine, în
cadrul proiectului „Taifasuri Rân-
duite Artistic Despre Emoþii Ma-
nifestate” (TRADEM), conferin-
þa cu titlul „Poþi învãþa sã scrii
literaturã?”. Moderator: Cornel
Mihai Ungureanu.

T.O. Bobe s-a nãscut în 1969,
la Constanþa, iar în 1995 a absol-
vit Facultatea de Litere a Univer-
sitãþii Bucureºti. A lucrat ca se-

cretar literar la Teatrul Mic din
Bucureºti, redactor ºi scenarist
de televiziune ºi copywriter. În
anul 2000 a fost bursier la
Akademie der Kunste din Ber-
lin, în 2003 ºi 2004 – bursier
la Akademie Schloss Solitude
din Stuttgart, iar în 2006 – bur-
sier ProHelvetia.

„Taifasuri Rânduite Artistic
Despre Emoþii Manifestate
(TRADEM)” este un proiect
lunar al Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”, iniþiat cu sco-
pul de a promova relaþia dintre
cunoaºtere, raþiune ºi emoþii
manifestate prin dialogul cultu-
ral-artistic dintre specialiºti în
diferite domenii ºi publicul larg.
Întâlnirile se desfãºoarã în Salo-
nul Medieval al instituþiei, cu par-

ticiparea unui invitat din þarã, care
a ajuns la nivel de performanþã în
domeniul în care activeazã.

Deopotrivã dirijor, compozitor ºi
profesor, Gheorghe Costin abor-
deazã în plan interpretativ, cu ace-
eaºi dezinvolturã, genurile simfonic
ºi de operã. A dirijat toate orches-
trele din þarã ºi a întreprins turnee
peste hotare, fiind invitat la mari fes-
tivaluri internaþionale. Sub bagheta
dirijoralã a domniei sale, propuse
publicului sunt douã lucrãri în pri-
mã audiþie. Este vorba despre Se-
ven Days pentru trombon ºi orches-
trã de Liviu Dãnceanu ºi L’Ange
avec une seule aile pentru flaut ºi
orchestrã de Doina Rotaru, în fina-
lul serii fiind alãturatã una din mari-
le partituri simfonice ale secolului
al XX-lea: Suita de balet „Pasãrea
de foc” de Igor Stravinski.

Stabilit în Strasbourg, unde des-
fãºoarã o bogatã activitate ca pro-
fesor la Conservatorul Naþional,
flautistul italian Mario Caroli poa-
te fi considerat unul dintre cei mai

„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”, cu flautistul Mario, cu flautistul Mario, cu flautistul Mario, cu flautistul Mario, cu flautistul Mario
Caroli ºi trombonistul Barrie WCaroli ºi trombonistul Barrie WCaroli ºi trombonistul Barrie WCaroli ºi trombonistul Barrie WCaroli ºi trombonistul Barrie Webbebbebbebbebb

Tot în cadrul Festivalului Internaþional „Craiova
Muzicalã”, la Casa de Culturã a Studenþilor are loc
astã-searã, începând cu ora 21.00,
evenimentul „Insula din ziua de
mâine” (ficþiune realã în concert),
cu Irinel Anghel (voce, performan-
ce) ºi invitaþii sãi: Bogdan Frigioiu
(chitarã electricã), Marian Cîtu (elec-
tronics), Barrie Webb (trombon),
Mihai Pintenaru (clarinet), Luiza
Mitu, Irina Maria Niþu, Andrada Bã-
leanu, Daniela Ionescu, Ioana Stama
(performance).

«Proiectul exploreazã graniþe –
între realitate ºi ficþiune, între con-

cert ºi performance, între artiºti ºi public, colindând
spaþiul imaginaþiei autoarei aflat la intersecþia dintre -

„Insula din ziua de ieri” a lui Umberto
Eco, legenda Parthenopei, Arca lui
Noe ºi lumea lui Boris Vian, pe terito-
riul greu imaginabilului ce se aºeazã
sau cade în realitate cu puterea magi-
cã a neobiºnuitului. Insula din ziua de
mâine este metafora viziunilor a cã-
ror cauzã se aflã în viitor, ce deschi-
de atenþia cãtre arta de mâine, antre-
nând privirea care se uitã înainte, pre-
figurând trasee, înþelegeri ºi decizii
astãzi încã nebãnuite», noteazã Irinel
Anghel.

Irinel Anghel ºi invitaþii sãi, la Casa StudenþilorIrinel Anghel ºi invitaþii sãi, la Casa StudenþilorIrinel Anghel ºi invitaþii sãi, la Casa StudenþilorIrinel Anghel ºi invitaþii sãi, la Casa StudenþilorIrinel Anghel ºi invitaþii sãi, la Casa Studenþilor

Pentru al doilea concert din ediþia 43 a Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã” – primul având loc vinerea trecutã, chiar în
deschiderea evenimentului –, Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
„Oltenia” se bucurã de prezenþa la pupitru a reputatului dirijor
bãnãþean Gheorghe Costin. Soliºti sunt doi artiºti de marcã: flautis-
tul Mario Caroli (Italia) – muzician deosebit de activ, considerat „un
Paganini al flautului”, ºi trombo-
nistul Barrie Webb (Marea
Britanie) – instrumentist de vastã
cuprindere repertorialã, cu
evidente preferinþe pentru muzica
modernã ºi contemporanã.
Concertul începe la ora 19.00, iar
un bilet costã 10 lei.

importanþi artiºti concertiºti pe plan
internaþional. Susþine frecvent re-
citaluri ºi concerte pe marile scene
simfonice (Berliner Philharmoniker,
Royal Concertgebouw – Amster-
dam, Suntory Hall – Tokyo, Lin-
coln Center – New York), evoluând
sub bagheta unor reputaþi dirijori:
Pierre Boulez, Sylvain Cambreling,
Peter Eotvos, Heinz Holliger, Pas-
cal Rophé.

Barrie Webb a studiat muzica la
Cambridge University, trombonul cu
Vinko Globokar ºi dirijatul de orches-
trã cu prof. Constantin Bugeanu.
Personalitate de frunte, cu o contri-
buþie majorã la înnoirea repertoriului

pentru trombon solo, a concertat în
întreaga lume. Ca solist, s-a impli-
cat pe plan internaþional în diferite
proiecte artistice, începând cu The
Japan Project, lansat pe CD în 2002,
continuând apoi cu promovarea unor
lucrãri noi (din repertoriul australian
ºi filipinez) pentru trombon ºi per-
cuþie. În paralel, se dedicã activitãþii
dirijorale, colaborând cu orchestre
profesioniste ºi cu tineri muzicieni
din Europa, Asia ºi Australia. A diri-
jat mare parte din orchestrele din
România ºi deþine înregistrãri pen-
tru radio ºi televiziune, inclusiv par-
ticiparea la festivalul de renume mon-
dial „George Enescu” (2011).
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„Promovarea Universitãþii din
Craiova nu se face prin pliante...”

 Ieri, la Universitatea din Craio-
va,  a avut loc prezentarea oficialã
a Proiectului „MARATON PEN-
TRU UCV”. Este unul dintre pro-
gramele cele mai importante pen-
tru mediul academic craiovean ºi
regional, fiind cuprinse toate jude-
þele Olteniei. „Universitatea din
Craiova a cãºtigat trei proiecte de
importanþã majorã, unul dintre ele
fiind prezentat astãzi. Este vorba
de promovarea instituþiei noastre în
întreg arealul ºtiinþific, iar studen-
þii fac parte integrantã din aceastã
acþiune, ca sã nu mai vorbim de
cadrele didactice. De acum, pro-
movarea se va face prin proiecte,
iar Universitatea nu va mai da nici-
un leu ºi se va merge pe progra-
mele câºtigãtoare. Proiectul de care

Rezultatele diferã de la un do-
meniu la altul. Astfel, la Medicinã
mediile de promovare sunt cuprin-
se între 9.35 ºi 5.61, în timp ce la
Medicinã Dentarã ºi Farmacie cel
mai mare punctaj este 9.08 respec-
tiv 8.96, iar cel mai mic punctaj
admis pentru promovare coboarã
pânã la 5.44 ºi respectiv 5.37.

Anul acesta, din totalul de 576
de candidaþi înscriºi la centrul uni-
versitar Craiova, 454 au fost pen-
tru domeniul medicinã, 62 pentru
medicinã dentarã ºi 60 la farma-
cie. UMF a fost ºi în aceastã toam-
nã centru de examinare pen-
tru locurile publicate în cen-
trele universitare Craiova ºi
Braºov.
Alegerea locurilor/posturi-
lor în specialitate se face în
ziua de 27 noiembrie

Alegerea locurilor/posturilor
în specialitate ºi a centrelor de
pregãtire se face în ziua de 27
noiembrie a.c, prin teleconfe-
rinþã în intervalul orar 9.00 –
21.00. Candidaþii se vor putea
prezenta în unul din centrele

O absolventã de Medicinã din Craiova,O absolventã de Medicinã din Craiova,O absolventã de Medicinã din Craiova,O absolventã de Medicinã din Craiova,O absolventã de Medicinã din Craiova,
între primii cinci din þarã la Rezidenþiatîntre primii cinci din þarã la Rezidenþiatîntre primii cinci din þarã la Rezidenþiatîntre primii cinci din þarã la Rezidenþiatîntre primii cinci din þarã la Rezidenþiat

Anul acesta, pentru prima datã dupã mult
timp, clasificarea candidaþilor la Rezidenþiat s-
a realizat la nivel naþional, pe cele trei dome-
nii: Medicinã, Medicinã Dentarã ºi Farmacie.
O absolventã de Medicinã de la UMF Craiova,
Iulia-Mãdãlina Cîrstea, a reuºit unul dintre

cele mai bune rezultate din þarã, clasându-se,
cu media 9.27, pe locul cinci. Cei 576 de ab-
solvenþi de Medicinã, Farmacie ºi Medicinã
Dentarã care, duminica trecutã, au susþinut
Rezidenþiatul la Craiova, au aflat rezultatele
finale, dupã soluþionarea contestaþiilor.

universitare: Arad, Braºov, Bucu-
reºti, Cluj-Napoca, Craiova (Aula
Magna-UMF Craiova, Bd.1 Mai,
nr.66, Craiova-380 locuri), Galaþi,
Iaºi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureº
sau Timiºoara. Dacã repartiþia nu
se finalizeazã în prima zi, va conti-
nua în ziua urmãtoare, în acelaºi
interval orar, iar locurile ºi postu-
rile rãmase disponibile se vor afiºa
pe pagina de internet http://reziden-
tiat.ms.ro la sfârºitul primei zile de
repartiþie.

Candidaþii sau împuterniciþii
acestora care nu sunt prezenþi la

data, ora ºi locul fixate pentru ale-
gerea postului ori a locului în spe-
cialitate ºi a centrului de pregãtire
pierd drepturile conferite de con-
curs. Candidaþii sau împuterniciþii
acestora vor avea asupra lor un act
de identitate în termen de valabili-
tate ºi, dupã caz, procura notaria-
lã. Programul de desfãºurare va fi:
ora 9.00 – domeniul farmacie; ora
10:15 – domeniul medicinã denta-
rã; intervalul 12.00 – 21.00 – do-
meniul medicinã. Candidaþii  sunt
sfãtuiþi sã respecte cu stricteþe re-
gulile de acces în sala de alegere

(nu poate fi depãºitã capaci-
tatea sãlii), precum ºi celelalte
indicaþii date de organizatori.

În privinþa clasificãrilor fi-
nale cu punctajele obþinute de
candidaþi pentru cele trei do-
menii de concurs, organizatorii
concursului de Rezidenþiat au
precizat cã la domeniul medi-
cinã dentarã, într-o salã din
Centrul Universitar Iaºi a fost
identificat un aparat de sca-
nare cu probleme tehnice,
motiv pentru care au fost
rescanate toate tezele din

aceastã salã. În urma acestei
operaþiuni s-au reconfirmat punc-
tajele obþinute de candidaþi în sala
de concurs în ziua de 20 noiem-
brie a.c, cu excepþia unui singur
candidat pentru care s-a acordat
punctajul corespunzãtor grilei de
concurs.
Peste 6.000 de candidaþi au
luptat pentru locurile ºi posturile
scoase la concurs

La nivel naþional, duminicã, un
numãr de 6.091 de absolvenþi ai
Facultãþilor de Medicinã, Medici-
nã Dentarã ºi Farmacie au susþi-
nut concursul de intrare în reziden-
þiat. Din cei 6.091 de tineri absol-
venþi care s-au încris la concurs,

4.533 au optat pentru domeniul
medicinã, 1.062 pentru domeniul
medicinã dentarã ºi 496 pentru far-
macie.

Concursul din acest an a avut
ºi câteva noutãþi. Pentru sesiunea
2016, Ministerul Sãnãtãþii a majo-
rat numãrul de locuri/posturi. De
asemenea, au fost introduse spe-
cialitãþi noi – cardiologie pediatri-
cã, gastro-enterologie pediatricã,
nefrologie pediatricã, oncologie ºi
hematologie pediatricã, pneumolo-
gie pediatricã, microbiologie clini-
cã ºi pedodonþie, iar o serie de spe-
cialitãþi a cãror duratã a fost redu-
sã în anul 2010 au fost aduse acum
la standarde europene.

RADU ILICEANU

„MARA„MARA„MARA„MARA„MARATTTTTON PON PON PON PON PENTRU UCV” – un program academic destinat întregii OlteniiENTRU UCV” – un program academic destinat întregii OlteniiENTRU UCV” – un program academic destinat întregii OlteniiENTRU UCV” – un program academic destinat întregii OlteniiENTRU UCV” – un program academic destinat întregii Oltenii
Conducerea Universitãþii din Craiova a prezentat, ieri, în

cadrul unei conferinþe de presã, un proiect foarte important
pentru, atât Universitatea din Craiova, cât ºi pentru comunitate.
Este vorba despre „MARATON PENTRU UCV”, iar conferinþa
de presã a fost susþinutã de prof. univ. dr. Cezar Ionuþ Spînu,
rectorul Universitãþii din Craiova. Au fost dezbãtute foarte
multe probleme legate de învãþãmântul universitar, pe lângã
cele strict legate de ceea ce s-a discutat, dar percepþia a fost
una: Universitatea din Craiova face parte din strategia naþio-
nalã de dezvoltare, uar parteneriatul cu operatorii economici
va da impulsul dezvoltãrii.

vorbim acum se bazeazã pe cola-
borarea cu Centrul de Consiliere ºi
Orientare în Carierã (CCOC) ºi cu
Convenþia Organizaþiilor Studen-
þeºti (COS) . Vom merge ºi pe con-
silierea absolvenþilor noºtri ºi, poate
mulþi nu ºtiu, printr-un SRL al nos-
tru acordãm consiliere celor mai
buni studenþi. Îi aducem pe lângã
noi, pe cât mai mulþi elevi din li-
ceu. Suntem pe proiecte de cerce-
tare, ºi am dovedit acest lucru, cu
foarte mulþi operatori economici
de „top”, fiindu-ne solicitat spriji-
nul în acest sens. Cred cã putem
vorbi, acum, de o revitalizare a în-
vãþãmântului tehnic superior, în
acest an, Facultãþile tehnice aflân-
du-se pe un loc fruntaº în ceea ce
priveºte cererea. Aºa cum am mai
spus, suntem o Universitate com-
pozitã ºi ne dorim sã ajungem pe
locuri fruntaºe. Dar, aº vrea sã mai

aduc în atenþia publicului un as-
pect: promovarea Universitãþii ºi a
activitãþii de aici nu se face prin
pliante, ci trebuie mers pe teren,
iar aici acem sprijinul partenerilor
noºtri. Despre proiectul prezentat
astãzi, îi las pe parteneri sã vor-
beascã”, a precizat prof. univ. dr.
Cezar Ionuþ Spînu.
Profesori, studenþi ºi elevi –
împreunã pentru Universitatea
din Craiova

„MARATON PENTRU UCV”
are o prezentare fãcutã de dr.  Cris-
tina Soare, preºedinte al CCOC:
„Susþinem imaginea mediului uni-
versitar craiovean în rândul liceeni-
lor ºi crearea unei relaþii dinamice,
de cooperare, între mediul univer-
sitar ºi cel preuniversitar, prin pre-
zentarea ofertei educaþionale a Uni-
versitãþii din Craiova (oferirea ghi-
dului candidatului, activitãþi de trai-
ning specifice, cu privire la egalita-
tea de ºanse în vederea incluziunii
sociale ºi sporirea  accesului la me-
diul universitar craiovean). Grupul
„þintã” a fost constituit din 7.000
de elevi (cls-IX-XII) din cele cinci
judeþe ale Olteniei, iar justificarea a
avut la bazã identificarea unor reale
dificultãþi cu care elevii se confruntã
în încercarea de a-ºi adapta nevoi-
le, în raport cu propriul traseu pro-

fesional, cu oferta existentã la ni-
velul învãþãmântului superior cra-
iovean. Managerul de proiect este
doamna Amalia Raluca Stepan,
cea care este tot timpul în contact
cu participanþii”. La rândul sãu,
Radu Antohi, preºedintele COS din
Craiova, a precizat: „Orice astfel de
proiect este foarte bun pentru noi.
Vom merge merge în fiecare unita-
te de învãþãmânt preuniversitar ºi
vom lua legãtura cu reprezentanþii
Consiliilor elevilor, astfel încât sã le
putem oferi sprijin. De asemenea,
vrem sã-i atragem pe elevi, colegii
noºtri mai mici, spre Universitatea
din Craiova” .  Cele spuse de Radu
Antohi, au corespondent ºi în per-
cepþia tinerilor din liceu: „Cred cã

un asemenea proiect este benefic
pentru ambele pãrþi. Chiar ne do-
rim o colaborare cu organizaþiile
studenþeºti”, a spus  Andrei Do-
garu, preºedintele Consiliului Ju-
deþean al Elevilor Dolj.  Nu este
lipsit de importanþã un alt aspect:
„Vom acorda burse (FOCAR –
„Forumul carierei”) pentru cei mai
merituoºi studenþi, care au parti-
cipat la promovarea imaginii Uni-
versitãþii din Craiova, în cuantum
de 1.000 de lei, ºi între 500-1.500
de lei, în funcþie de programul la
care participã INCESA (Infras-
tructura de Cercetare în ªtiinþe
Aplicate)”, a mai menþionat
prof.univ.dr. Cezar Ionuþ Spînu.

CRISTI PÃTRU
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Parc – Turism S.A. Craiova  în calitate de beneficiar,
organizeazã la sediul din strada Bibescu, nr.12, Craio-
va, în data de 14.12.2016, ora 1200, selecþia de oferte
în vederea atribuirii contractului de lucrãri, având ca
obiect ’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1 ºi sala
de evenimente etajul 1 ale Restaurantului Flora‘’.

Documentaþia poate fi ridicatã de la sediul beneficia-
rului  de la data de 28.11.2016 pânã la data de
12.12.2016, ora 1600, în zilele lucrãtoare, între orele
800 - 1600. Costul  documentaþiei este de 500 lei cu
T.V.A.  inclus ºi se va achita cu numerar la casieria so-
cietãþii. Contravaloarea documentaþiei nu se va restitui.

Informaþii suplimentare la telefon  0722435264, per-
soanã de contact  Alniþi Maria.

Clarificãrile formulate la documentaþia de atribuire
se pot solicita în format electronic la adresa de e-mail:
office@hotel-parc-craiova.ro.

Anunþul se regãseºte ºi pe site-ul Parc-Turism S.A.
Craiova: www.hotel-parc-craiova.ro ºi afiºat la sediul
societãþii ºi la Restaurantul Flora din strada Mihai Vi-
teazul, nr. 18.

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA
Str. Bibescu, nr.12

ANUNÞ DE PARTICIPARE
pentru selecþia de oferte în vederea

 realizãrii investiþiei
“Amenajare hol intrare parter + etajul 1

ºi sala de evenimente etajul 1
  ale Restaurantului Flora”

Mult dezbãtuta reorganizare a
Direcþiilor Judeþene pentru Agri-
culturã a fost, în cele din urmã,
tranºatã de Executiv. Prin HG nr.
860/2016, publicatã în MO nr.
939/22.11.2016 s-a stabilit cã Di-
recþiile pentru agriculturã judeþe-
ne vor fi reorganizate, prin aceea
cã personalul direcþiilor va fi for-
mat din cel al fostelor direcþii pen-
tru agriculturã judeþene, al case-
lor agronomului, al compartimen-
telor funcþionale din subordinea
Direcþiei monitorizare inspecþii,
verificare ºi control din cadrul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, precum ºi cel al ca-
merelor agricole judeþene. Toto-
datã, întreg personalul prevãzut
mai sus se va prelua în cadrul di-
recþiilor, pe funcþii corespunzãtoa-
re, în limita numãrului maxim de
posturi stabilit la art. 3 alin. (2)
din lege, cu menþinerea drepturi-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Printr-o Hotãrâre de Guvern, publicatã la
data de 22 noiembrie a.c., direcþiile agricole
din þarã vor intra într-un proces de reorgani-
zare. Astfel, categoriile de personal ce vor
accede în noua structurã agricolã vor proveni

de la Camera Agricolã ºi Direcþia monitoriza-
re inspecþii, verificare ºi control, forme de lu-
cru care se vor desfiinþa. Salariile angajaþilor
preluaþi vor trebui sã fie menþinute, aºa cum
le aveau înainte de prezenta hotãrâre.

lor salariale avute anterior intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri.

Numeric, Direcþia agricolã
va creºte

Dacã, pânã în prezent, perso-
nalul Direcþiei pentru Agriculturã
Dolj se poate numãra pe degetele
de la douã mâini, în perioada ur-
mãtoare, reorganizarea va genera
o mãrire a schemei de personal prin
înglobarea celor de la Consultanþã
Agricolã ºi a celor de la Direcþia
monitorizare inspecþii, verificare ºi
control din cadrul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Aceasta din urmã se va transfor-
ma în compartiment, pãstrându-ºi
obiectivele. La fel ºi Consultanþa
Agricolã.

Povestea reorganizãrii este mai
veche ºi a debutat în plan legislativ
prin adoptarea Legii nr. 157/2016
privind unele mãsuri pentru reor-

ganizarea unor structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le. Aceasta a intrat în vigoare la 23
iulie 2016 ºi stabilea cã „se reorga-
nizeazã direcþiile pentru agriculturã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
instituþii publice cu personalitate
juridicã, servicii publice decon-
centrate în subordinea MADR, de-
numite în continuare direcþii, prin
preluarea activitãþii, patrimoniului
ºi personalului direcþiilor pentru
agriculturã judeþene ºi a munici-
piului Bucureºti, caselor agrono-
mului, compartimentelor funcþio-
nale din subordinea Direcþiei mo-
nitorizare inspecþii, verificare ºi
control din cadrul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
precum ºi ale camerelor agricole
judeþene, structuri care se des-
fiinþeazã”. Totodatã se mai pre-
vede, prin aceastã lege, cã numã-
rul de posturi se constituie prin în-
sumarea numãrului de posturi afe-
rent structurilor desfiinþate. Adicã
nimeni nu rãmâne pe dinafarã.

Un ochi plânge, altul râde
Despre reorganizarea Direcþiei

pentru Agriculturã Dolj, pãrerile
sunt împãrþite în rândul angajaþi-
lor. Aceeaºi Mãrie, dar cu altã pã-
lãrie, spun unii; o schimbare prin
desfiinþarea unor direcþii care ar fi
deranjat cã-ºi fac bine treaba, spun
alþii; o alãturare fireascã de perso-
nal, pentru cã atribuþiile agricole ar
trebui sã conveargã cãtre acelaºi
numitor comun – dezvoltarea agri-
culturii doljene, apreciazã o altã
tabãrã!

Un amãnunt trebuie precizat.
Salarizarea în cazul unor angajaþi,
ºi nu puþini la numãr, de la actuala
Direcþie Agricolã Dolj ºi Camera
Agricolã Dolj este cu mult sub ni-
velul unui angajat cu studii superi-
oare, cu rãspundere importantã ºi
cu un volum de muncã adesea
foarte ridicat. Proiectele de acce-
sare a fondurilor cu finanþare ne-
rambursabilã sunt documentate de
specialiºti din cadrul actualei Ca-
mere Agricole Dolj, condusã, pânã
recent, de ing. Aurel Stanciu, unul
dintre puþinii ºefi de Camerã Agri-
colã din þarã ce a lãsat în conturile
instituþie venituri consistente. Ac-
tivând, acum, ca director adjunct
la APIA Dolj putem spune cã se
întãreºte o organizaþie cu rulaj
imens de fonduri europene, ce a
tot fost supusã în anul 2016 unor
schimbãri la nivel decizional, mai
mult poate decât era cazul.

Atribuþii extinse
Potrivit Legii nr. 157/2016 la

care am fãcut referire anterior, în
termen de 30 de zile de la data pu-
blicãrii acestui act normativ, direc-
þia judeþeanã pentru agriculturã va
prelua, prin transfer, pe noi

posturi, personalul structurilor
care se desfiinþeazã. De aseme-
nea, conducerea direcþiei este asi-
guratã de un director executiv,
funcþionar public, numit prin or-
din al ministrului agriculturii ºi dez-
voltãrii rurale, în condiþiile legii.
Directorul executiv este ordonator
terþiar de credite.

Prin noua legislaþie, Direcþia
Agricolã Dolj va avea mai multe
atribuþii. Dintre acestea enumerãm:
realizeazã activitãþi de monitoriza-
re, verificare, inspecþii ºi control
în domeniile de competenþã; fur-
nizeazã servicii de formare profe-
sionalã iniþialã ºi continuã de spe-
cialitate în domeniul agriculturii;
realizeazã activitãþi de informare a
beneficiarilor ºi potenþialilor bene-
ficiari cu privire la accesarea mã-
surilor de sprijin din PNDR
2014—2020 ºi din POPAM
2014—2020, a schemelor de plãþi
directe ºi a ajutoarelor naþionale
tranzitorii care se aplicã în agricul-
turã, normele privind ecocondiþi-
onalitatea, codul de bune practici
agricole privind nitraþii, schemele
de calitate naþionale ºi europene,
precum ºi activitãþi de consiliere
ºi instruire de specialitate a bene-
ficiarilor mãsurilor de mediu ºi cli-
mã din PNDR 2014—2020, pen-
tru implementarea angajamentelor
asumate în cadrul acestor mãsuri;

realizeazã consultanþã ºi asistenþã
tehnicã de specialitate pentru în-
tocmirea documentaþiei în vederea
accesãrii de fonduri europene ºi
naþionale, cu respectarea prevede-
rilor legale în materie în vigoare.

De asemenea, realizeazã activi-
tãþi de asistenþã tehnicã de specia-
litate în vederea transferului de teh-
nologie ºi diseminare a rezultate-
lor cercetãrii; colecteazã informa-
þii contabile de la exploataþiile agri-
cole de pe raza judeþului, conform
planului de selecþie distribuit de cã-
tre reprezentanþii Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale la in-
struirile anuale, utilizând aplicaþia
software RICA.

Tot viitoarea direcþie agricolã
înregistreazã ºi vizeazã contracte-
le de culturã, vizeazã declaraþiile de
livrare, dupã caz, precum ºi con-
tractele încheiate între cultivatori
ºi fabrici procesatoare. Va mai avi-
za proiectele de amenajamente pas-
torale elaborate de grupul de lucru
constituit potrivit art. 9 alin. (9) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernu-
lui nr. 34/2013 privind organiza-
rea, administrarea ºi exploatarea
pajiºtilor permanente ºi pentru mo-
dificarea ºi completarea Legii fon-
dului funciar nr. 18/1991, aproba-
tã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 86/2014, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare.
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Festivalul Internaþional Adrian Pãu-
nescu – ajuns la cea de-a patra ediþie, va avea
loc la Craiova, în zilele de 1, 2 ºi 3 decem-
brie 2016. Organizatorii ediþiei din acest an
sunt: Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local Municipal, în parteneriat
cu Fundaþia Constantin.

Respectând tradiþia, organizatorii ºi par-
tenerii lor aduc la rampã, pentru al patrulea
an consecutiv, reprezentanþi de seamã ai mu-
zicii, poeziei, vieþii culturale ºi academice
din România ºi de peste hotare.

Programul Festivalului este urmãtorul:

1 Decembrie 2016
- ora 14:00, Muzeul de Artã (Sala Oglin-

zilor) - Deschiderea festivalului.
- ora 18:00, spectacol Remember Cena-

clul Flacãra în Piaþa Fraþii Buzeºti din
Centrul Vechi al Craiovei, concert la care
vor urca pe scenã artiºtii Mircea Vintilã,
Mircea Baniciu, George Nicolescu, Mag-
da Puskas, Emeric Imre, Valentin Moldo-
van, Cristian Buicã, Vasile Mardare, Wal-
ter Ghicolescu, Mãdãlina Amon, Genera-
þia Folk, Vanghele Gogu, Andrei Pãunes-
cu ºi trupa Totuºi...

Festivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºti
Printre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: Tudor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu MÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELEEEEE,,,,,

Nicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIU
2 decembrie 2016
- ora 12:00, vizitã ºi spectacol de muzicã

ºi poezie la Bârca (satul copilãriei poetului)
- ora 19:00, Teatrul Naþional „Marin

Sorescu” din Craiova, concertul extraordi-
nar intitulat „Declaraþie de dragoste” (pe
versuri de Adrian Pãunescu), susþinut de
Tudor Gheorghe.

3 decembrie 2016
- ora 11:00, simpozion literar „Adrian Pã-

unescu - poetul ºi omul cetãþii” la Filar-
monica „Oltenia”, urmat de o searã de ex-
cepþie, cu recitaluri susþinute de Horaþiu
Mãlãele (ora 18:00) ºi de Nicu Alifantis &
Fragil (ora 19:00).

Accesul în sãlile de spectacole va fi liber
pentru public ºi se va face pe bazã de invita-
þii, care pot fi solicitate de la Agenþia Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” (tel.
0251.413.677) ºi de la Agenþia Filarmoni-
cii „Oltenia” (tel. 0351.414.697).

Începând cu Ziua Naþionalã, pe care Adri-
an Pãunescu o numea, încã din 1983, „1 De-
cembrie, mãreaþã zi, / Neegalata noastrã sãr-
bãtoare...”, veniþi la Craiova, sã participaþi,
pentru trei zile, la Festivalul Internaþional
Adrian Pãunescu.

De ani buni, Biblioteca Jude-
þeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” ne-a obiºnuit cu organi-
zarea unor activitãþi cultural-ar-
tistice în preajma sãrbãtorilor de
iarnã. Fiecare eveniment pregãtit
a gravitat în jurul aceluiaºi ob-
iectiv clar: colectarea de jucãrii
pentru copiii nevoiaºi din judeþ,
pentru micuþii devaforizaþi ºi
marginalizaþi din Craiova ºi îm-
prejurimi.

Cum numãrul mare de copii
aflaþi într-o situaþie dificilã, ade-

“Cutezãm” sã dãruim de Crãciun
sea lipsitã de perspectivã ºi spe-
ranþã, este o realitate care ne
preocupã pe fiecare dintre noi,
Biblioteca Aman îºi propune,
anual, desfãºurarea unor acti-
vitãþi de ale cãror efecte sã be-
neficieze tocmai aceia dintre
copii care, datoritã lipsurilor ºi
privaþiunilor din viaþa de zi cu
zi, nu au acces la jucãrii, la bu-
curii ºi cãldurã în preajma celei
mai aºteptate sãrbãtori creºti-
ne - Crãciunul.

Alãturi de campania de stran-

gere de jucãrii denumitã în mod
generic “Sã fim mai buni de sãr-
bãtori”, acþiune organizatã de
Secþia pentru Copii ºi Tineret, Bi-
blioteca Aman completeazã se-
ria de iniþiative cu scop caritabil
propunând un format inedit. Ast-
fel, în premierã absolutã, Trupa
de teatru a instituþiei - “Cutezã-
torii”, va pune în scenã luni, 5
decembrie 2016, începând cu
ora 12.00, o piesã scrisã ºi mon-
tatã în regie proprie. Scenaris-
tul, Dan Constantin Nichita, unul
dintre primii membri ai trupei de
teatru amator, a realizat aceastã
piesã cu convingerea cã dupã
adaptãrile puse în scenã în anii
din urmã, a venit momentul ca
artiºtii bibliotecii sã propunã o
compoziþie originalã.

“În aºteptarea lui Moº Crã-
ciun”, pentru cã acesta este ti-
tlul piesei de teatru pregãtitã de
“cutezãtori” din bibliotecã, se
vrea o reprezentaþie artisticã lu-
dicã, în ton cu atmosfera sãrbã-
torilor de iarnã, la care sã parti-
cipe copiii ºi adulþii care îndrã-
gesc poveºtile ºi tainele lor. Mai
mult, actorii ºi bibliotecarii de la
Aman le lanseazã tuturor celor
care iubesc arta ºi teatrul invita-
þia de a dona jucãrii ºi diverse
alte obiecte care sã ajungã aco-

lo unde este cea mai mare ne-
voie de ele: în ºcolile ºi grãdini-
þele unde copiii meritã un Crã-
ciun normal.

Toate obiectele donate pot fi
aduse la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, în
Sala “Acad. Dinu C. Giurescu”
în zilele de 5 ºi 6 decembrie, în
intervalul orar 9.00-17.00, ur-
mând ca, în sãptãmâna premer-
gãtoare Crãciunului, 19 - 23 de-
cembrie, o echipa de bibliotecari
sã le repartizeze la câteva uni-
tãþi de învãþãmânt din Craiova ºi
comunele învecinate.

“Trupa de teatru amator a
bibliotecii, “Cutezãtorii”, aºa
cum s-au lansat în spaþiul pu-
blic, aproape cã nu mai are
nevoie de nicio prezentare.
Înfiinþatã în anul 2011 sub
egida bibliotecii, “Cutezãto-
rii” a fost un proiect prin care
am urmãrit douã obiective
clare. În primul rând, ne-am
dorit implicarea activã a bi-
bliotecii în popularizarea pie-
selor de teatru scrise de au-
torii români în spaþii ºi medii
în care nicio altã piesã nu mai
fusese pusã în scenã. Am adus
teatrul mai aproape ce toþi cei
din mediul rural, ne-am în-
scris ºi am participat pentru

douã ediþii consecutive la Fes-
tivalul Internaþional de Tea-
tru “Krastyo Pishurka” des-
fãºurat în Lom, Bulgaria ºi
am iniþiat, la Craiova, un Fes-
tival al teatrului amator -
“Mereu tânãr”, pentru care,
pânã în prezent, am organi-
zat trei ediþii. Un al doilea
motiv pentru care am iniþiat
acest proiect þine, aº spune,
de partea emoþionalã, de ne-
cesitatea de a le oferi tuturor
actorilor un sens definit, o
oportunitate de socializare ºi
afirmare pentru cei mai tonici
dintre vârstnicii Craiovei. Ne
bucurã entuziasmul cu care
continuã sã punã în scenã
adaptãri dintre cele mai fru-
moase, piese ºi regii demne de
o trupã de profesioniºti. Le
urez mult succes actorilor
noºtri ºi îi felicit pentru ideea
implicãrii într-un eveniment cu
scop caritabil - strângerea de
jucãrii pentru copii!”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru
ºi Aristia Aman”.

Evenimentul se va desfãºura
luni, 5 decembrie 2016, în sala
Acad. Dinu C. Giurescu, înce-
pând cu ora 12.00.
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Fãrã sã fie originar din Oltenia, Mir-
cea Eliade se întoarce acasã, la Craiova,
la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

În vara acestui an (2016), biblioteca a
intrat în posesia “pachetului Eliade”, o
colecþie valoroasã de manuscrise ºi do-
cumente dactilografiate aparþinându-i
marelui scriitor român. Nu mai puþin de
douãzeci ºi opt de dosare cuprinzând
însemnãri, caiete ºi carnete de lucru,
prozã ºi fragmente de manuscris au ajuns
la bibliotecã. Între acestea, se distinge
ca importanþã dosarul cuprinzând “Jur-
nalul lui Mircea Eliade redactat în
limba românã pentru intervalul de
timp cuprins între anii 1959-1962”.
Socotite pierdute de însuºi Eliade, aces-
te însemnãri reprezintã singurele pagini
ale versiunii originale pentru intervalul
amintit.

Îngrijite de Mircea Handoca, cele
douã volume ale Jurnalului lui Mircea
Eliade publicate în limba românã aco-
perã intervalul de timp cuprins între anii
1941-1969, volumul I, respectiv 1970-
1985, volumul al II-lea. Aºa cum a afir-
mat acelaºi Mircea Handoca, din cele
1500 de pagini dactilografiate în limba
românã selectate de Mircea Eliade, doar
1200 au putut fi recuperate ºi publicate
în paginile celor douã volume de jurnal.
Pentru umplerea golului generat de cele
300 de pagini lipsã, s-a decis întregirea
Jurnalului în limba românã apelându-se
la însemnãrile redactate în limba fran-
cezã. În aceastã cheie se cuvine sã fie
cititã utilitatea ºi valoarea inestimabilã
a însemnãrilor care au intrat în posesia
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aris-
tia Aman”.

Acoperind intervalul cuprins între 9
octombrie 1959, însemnarea fiind înre-
gistratã la Chicago, ºi 3 mai 1962, în-
semnare care, de asemenea, îl gãsea pe
Mircea Eliade tot la Chicago, dosarul
cuprinzând cele 112 pagini de jurnal re-
prezintã cel mai valoros element al co-

Comunicat de presã
Conferinþã ºi ExpoziþieConferinþã ºi ExpoziþieConferinþã ºi ExpoziþieConferinþã ºi ExpoziþieConferinþã ºi Expoziþie

dedicate lui Mircea Eliadededicate lui Mircea Eliadededicate lui Mircea Eliadededicate lui Mircea Eliadededicate lui Mircea Eliade
la Biblioteca Amanla Biblioteca Amanla Biblioteca Amanla Biblioteca Amanla Biblioteca Aman

Comunicat de presã
Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman, secþia American Corner Cra-

iova, marcheazã vineri, 25 noiembrie 2016, ora 13:00 Ziua Internaþionalã pen-
tru Eliminarea Violenþei Împotriva Femeii, prin proiecþia documentarului „Aripi
Frânte”.

Documentarul, realizat în 2015, prezintã situaþia victimelor violenþei domes-
tice din România prin câteva cazuri ale unor deþinute din Penitenciarul de Fe-
mei Târgºor.

Asociaþia Necuvinte a lansat la 1 iulie 2016 Campania naþionalã de prevenire
a violenþei intrafamiliale “Aripi Frânte” în colaborare cu Poliþia Românã. Mai
multe informaþii despre campanie ºi documentar sunt disponibile la urmãtorul
link http://www.necuvinte.ro/ proiecte-curente/campania- aripi-frante/.

Vizionarea documentarului va fi urmatã de o discuþie la care vor lua parte
reprezentanþi ai autoritãþilor din domeniu si  elevii din liceele craiovene, pre-
zenþi în salã.

lecþiei pe care îl deþine biblioteca, pânã
la momentul de faþã acestea nefiind edi-
tate în limba românã.

Datã fiind importanþa materialelor
dactilografiate de Mircea Eliade, Biblio-
teca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã vineri, 25 noiem-
brie, un dublu eveniment cultural. Înce-
pând cu ora 11.00 vã invitãm sã audiaþi
conferinþa cu titlul Mircea Eliade 4,
Place Charles Dullin, Paris, susþinutã
de dr. Cristian Bãdiliþã, istoric al creº-
tinismului timpuriu, eseist ºi poet ro-
mân. Evenimentul se va desfãºura în sala
“Biblioteca Exilului Românesc din Pa-
ris - Basarab Nicolescu”.

În cadrul aceluiaºi eveniment, înce-
pând cu ora 12.00, în cadrul Salonului
Expoziþional al Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman” va fi verni-
satã expoziþia “Mircea Eliade - File de
jurnal”. Expoziþia va cuprinde toate ma-
terialele pe care Biblioteca Aman le de-
þine în legãturã cu Mircea Eliade ºi va
putea fi admiratã ºi vizitatã timp de o
lunã.

“Alãturi de manuscrisele ºi lu-
crãrile semnate de Mircea Eliade pe
care biblioteca le deþine, am alãturat,
în urmã cu o lunã, o altã colecþie de
volume semnate de acelaºi autor pro-
venind din donaþia academicianului
Basarab Nicolescu. Cum alte douãzeci
ºi opt de dosare, cele mai multe dintre
ele cuprinzând însemnãri din jurnal,
schiþe, prozã ºi caiete de lucru, au in-
trat în posesia noastrã, vom întregi co-
lecþia dedicatã lui Mircea Eliade la Bi-
blioteca Aman. Îi suntem recunoscãtori
domnului Cristian Bãdiliþã pentru cã
a fãcut posibilã aceastã realizare ºi îi
invitãm pe toþi cei preocupaþi de ope-
ra marelui scriitor român sã participe
la evenimentul organizat la bibliote-
cã ºi sã viziteze expoziþia pe care o
vernisãm”, a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
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GEORGE POPESCU

Nu-mi mai amintesc cu exactitate când
am citit întâia oarã versuri ale lui ªtefan Pe-
ticã; sã fi fost prin tulburaþii ani de lecturi
accidentate ai acelui dezgheþ cultural când,
prezent la întrunirile restrânse cu criticul ºi
istoricul literar Al. Piru, proaspãtul nostru
decan de Filologie craioveanã, începusem sã-
i consult, mai mult ori mai puþin „detectivis-
tic”, flerul estetic dincolo de patronatul cãli-
nescian deschis asumat? Tot ce se poate.

Cert e cã identificarea absolutei surprize
a lirismului cu totul atipic în contextul bio-
grafic al autorului avea sã mi se confirme
abia dupã lectura paginilor sale rãzleþe de
criticã, sociologie ºi jurnalism cultural. Mult
mai târziu, în alte contexte evaluatoare,
aveam sã descopãr în scrierile acestui ne-
fericit literat – în sensul cel mai propriu al
termenului – un autor ºi o operã, cu desti-
nele lor simbiotice, a cãror reverberaþie în
cultura noastrã ar fi meritat o altã mãsurã
ºi o altã influenþã.

Eminescian, în sensul strict în care s-a
decantat acest fenomen în literatura – ºi
chiar în cultura autohtonã -, Peticã n-a
fost: neîndoielnic, sub zodia destinului,
pecetluit de un morb al ingratitudinii, el

ªtefan Peticã ºi recuperareaªtefan Peticã ºi recuperareaªtefan Peticã ºi recuperareaªtefan Peticã ºi recuperareaªtefan Peticã ºi recuperarea
unui mare precursorunui mare precursorunui mare precursorunui mare precursorunui mare precursor

rãmâne, poate, cel mai aproape de genia-
lul nostru poet; ºi îmi par nu doar deplin
justificate, ci chiar utile ºi disociative, într-
o ordine a istoriei literare, alegaþiile lui Mihai
Zamfir, mai ales în privinþa unei sete (oar-
be, suferinde) de cunoaºtere într-o peri-
clitantã asincronie cu vârsta ºi cu vicisi-
tudinile existenþiale curente.

Douã îmi par argumentele la îndemânã:
întâi de toate, în cele câteva referinþe pe care
le avanseazã, autorul Fecioarei în alb era nu
doar plenar conºtient de geniul eminescian,
ci un edificat, quasi-profetic sociologic vor-
bind, evaluator al geniului eminescian; el nu
se înscrie în rândul adulatorilor circumstan-
þiali, livraþi vlahuhuþescian unei adoraþii ce
prinsese izul unei mode; e un cititor atent,
clarvãzãtor, motivat lãuntric, iar creditãrile
maioresciene la care apeleazã, în mai multe
rânduri, nu sunt lipsite de un insinuant gust
disociativ, astfel încât dacã timpul, al desti-
nului, i-ar fi fost mai îngãduitor, n-am fi fost,
probabil, lipsiþi de situãri valorizante ale ma-
relui sãu înaintaº cu mult înaintea emines-
cologiei oarecum târzii.

Teoretician, atât cât se încumetã ºi cât
rãmâne, Peticã este „notarul”, fãrã migala
disipatoare a lui Iorga de mai târziu, dar exact

în spiritul demersului, unei epoci pe care o
circumscrie, la mãsura lui Maiorescu, între
1870 ºi 1890: o primã vârstã, aºadar, a ceea
ce s-a numit, sub semnul unei aproximãri
necesare, poezia româneascã modernã, chiar
dacã atributul se cuvine aici circumstanþiat
istoric-literar.

E straniu cum despre ªtefan Peticã scriin-
du-se relativ mult ºi fãrã reticenþele obiºnuite
în multe alte cazuri în care au intervenit acte
de restituire cu atenþia, meritatã ºi egal distri-
buitã prin decenii, cum totuºi nu s-a înfãptuit
uni impact mai mare ºi, de ce nu, mai rãsu-
nãtor în postumitatea sa literarã.

E drept, Macedonski l-a preþuit, deºi pro-
babil doar la un prim nivel aperceptiv, Baco-
via ºi l-a recunoscut ca precursor, Cãlines-
cu i-a conferit titlul – important, mãgulitor
ºi nelipsit de un oarecare risc – de întâiul
poet simbolist declarat, alþi cercetãtori, mai
recenþi, uitata Lidia Bote, Al. Piru, Mihai
Zamfir etc. – nu ºi-au economisit palierele
estimative, ºi cu toate acestea, autorul Fe-
meii în alb ºi al piesei Solii pãcii n-a trecut,
din nefericire, pragul incidental al unei per-
sonalitãþi situate sub pavãza nefericitã ºi ne-
meritatã a unui hazard.

A rãmas – aºa cum îndreptãþit sugereazã

Mihai Zamfir – o pierdere, un fel de lacunã a
unei literaturi, a noastre, în a cãrei organici-
tate, dacã ar fi fost, la timp ºi norocos, inse-
rat, i-ar fi conferit, cu siguranþã, un plus de
continuitate robustã pe linia novatoare pe
care a pãºit, în primele douã decenii ale se-
colului al XX-lea.

Un posibil traseu ar fi putut fi, în con-
juncturi cât de cât normale, cel al unui F.
Aderca, transplantat, tot din Moldova, la
Craiova unde avea sã-ºi publice în doar doi
ani, 1910 ºi în1912, nu mai puþin de patru
plachete de versuri, rãmase fãrã niciun ecou,
dar, tocmai de aceea, reconsiderându-se,
peste un deceniu, într-un Bucureºti cultural
pregãtit, subsumativ, ºi de ªtefan Peticã, ca
un actant al vieþii literare.

Opera sa rãmâne încã, în ciuda unei exe-
geze relativ întinse ºi inegal distribuite prin
vreme ºi vremuri, un pretext ºi un prilej de
continuã meditaþie ºi reflecþie: puþinãtatea
vieþii pãmântene a creatorului ei, deºi cu o
biografie incitantã romanesc, în spiritul unei
singularitãþii în care suflul creativ devorã
schismele unui decadentism trãit pânã la
capãt, nu-l refuzã ca etalon al unei perioade
literare româneºti spuzind de anacronisme
stinghere.

La punctul 25 – informare pri-
vind stadiul proiectelor cu finanþa-
re europeanã, unul dintre proiec-
tele care a iscat discuþia este cel
legat de Centrul Internaþional Con-
stantin Brâncuºi – Centru Turistic
Interactiv, un proiect amplu, care
are termen de finalizare 31 martie
2017, dar al cãrui contract de exe-
cuþie a încetat în data de 7
noiembrie 2016.

Consilierul judeþean PNL
a întrebat care este stadiul
proiectului, câþi bani s-au
obþinut de la UE, cine se
face vinovat de întârzierea
acestui proiect ºi  când se
preconizeazã finalizarea
acestei lucrãri. Preºedinte-
le CJ Dolj, Ion Prioteasa,
diplomatic, a subliniat cã cel
care se face vinovat de
acest impas este construc-
torul, care va fi tras la rãs-
pundere ºi cãruia i se vor
cere chiar ºi daune morale.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu va
lipsi, în urmãtoarele douã sãptã-
mâni, de la conducerea Primãriei
Craiova. În deschiderea plenului de
ieri, secretarul municipiului, Ovi-
diu Mischianu, le-a prezentat con-
silierilor municipali o informare din
partea edilului-ºef, conform cãre-
ia Lia Olguþa Vasilescu a intrat în
concediu fãrã platã, începând de
pe 24 noiembrie (n.r. – ziua ºedin-
þei CLM Craiova) ºi pânã pe data
de 12 decembrie, ziua de dupã ale-

Primarul Craiovei a intratPrimarul Craiovei a intratPrimarul Craiovei a intratPrimarul Craiovei a intratPrimarul Craiovei a intrat
în concediu, pentru campanieîn concediu, pentru campanieîn concediu, pentru campanieîn concediu, pentru campanieîn concediu, pentru campanie

gerile parlamentare. În tot acest
timp, atribuþiile de primar vor fi în-
deplinite de viceprimarul Mihai Ge-
noiu, care a primit degelare prin dis-
poziþie de primar. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu este implicatã activ
în campania pentru alegerile parla-
mentare, fiind coordonatorul pe
Dolj al campaniei PSD. Edilul-ºef
al Craiovei candideazã pentru un
mandat de deputat în Parlamentul
României, fiind cap de listã la PSD.
(L. Moþîrliche)

O parte dintre consilierii judeþeniO parte dintre consilierii judeþeniO parte dintre consilierii judeþeniO parte dintre consilierii judeþeniO parte dintre consilierii judeþeni
au pãrãsit sala când au auzit de... Brâncuºiau pãrãsit sala când au auzit de... Brâncuºiau pãrãsit sala când au auzit de... Brâncuºiau pãrãsit sala când au auzit de... Brâncuºiau pãrãsit sala când au auzit de... Brâncuºi

Consilierii judeþeni nu au mai avut
ieri rãbdare sã dezbatã toate punctele
aflate pe ordinea de zi. Dupã o orã ºi
un sfert, o parte din consilierii PSD
s-au enervat ºi au pãrãsit sala, asta
în timp ce colegul lor, liberalul Isidor
Rãducea încerca sã afle care este
stadiul unor proiecte cu finanþare
europeanã. Pe ordinea de zi se mai
afla ºi o altã informare privind
stadiul atribuirii contractelor de
achiziþie publicã furnizare produse
lactate, de panificaþie, fructe proas-
pete pentru anul 2016-2017...infor-
mare care a trecut ca ºi cum nu ar fi
fost în dosarul de ºedinþã...

Constructorul a fost notificat-
...urmeazã medierea

„În data de 8 noiembrie 2016,
Consiliul Judeþean Dolj a notificat
antreprenorul cã acest contract de
lucrãri a încetat de drept. În pre-
zent pãrþile se aflã în perioada de
mediere prevãzutã de clauzele con-

tractuale care se va încheia în data
de 30 noiembrie 2016, Consiliul
Judeþean dolj intenþionând sã reia
procedura de achiziþie publicã în
perioada imediat urmãtoare”, a
subliniat preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa.

Valoarea totalã a proiectului este
de 337.982.553,78 lei din care

asistenþa nerambursabilã
este de 263.968.883 lei, iar
contribuþia proprie de
12.971.247 lei. Valoareaa
cheltuieli neeligibile depã-
ºeºte 7.500.000 lei. Prin
acest proiect se doreºte cre-
area unei infrastructuri de
agrement turistic, un pavi-
lion expoziþional, care cu-
prinde douã elemente con-
structive juxtapuse: partea
subteranã ºi volumul de sti-
clã suprateram, cu rolul de
semnal urban pentru acces
la pavilion.

 MARGA BULUGEAN
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O despãrþire anunþatã:O despãrþire anunþatã:O despãrþire anunþatã:O despãrþire anunþatã:O despãrþire anunþatã:
Martin Schulz lasã preºedinþia PMartin Schulz lasã preºedinþia PMartin Schulz lasã preºedinþia PMartin Schulz lasã preºedinþia PMartin Schulz lasã preºedinþia PE!E!E!E!E!

Ceea ce se anticipa, în pofida
unui suspans prelungit, s-a anunþat
ieri: preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, Martin Schulz, nu va mai
candida la un nou mandat, ºi va
pãrãsi funcþia deþinutã spre a se
consacra vieþii politice germane,
intenþionând a se prezenta „sub cu-
lorile” SPD la alegerile legislative de
anul viitor. Potrivit mai multor me-
dia germane, el ar putea deveni con-
tracandidatul Angelei Merkel pentru
funcþia de cancelar la alegerile le-
gislative din 2017. Social-democra-
tul va încerca, potrivit informaþiilor
din Suddeusche Zeitung, sã condu-
cã lista SPD în Rhenania de Nord –
Westphalia. La 60 de ani, Martin
Schulz n-a ocupat, în nici o împre-
jurare, vreo funcþie executivã în Germania,
exceptând un mandat de primar al unei mici
localitãþi - Wurselen. S-a vorbit în ultimele zile
de posibila înlocuire a lui Frank Walter Stein-
meier, dupã ce ºeful diplomaþiei germane va
deveni preºedintele Germaniei, în februarie anul
viitor. De asemenea, se discutã despre posibila
preluare a conducerii SPD, ceea ce ar însemna
înlocuirea lui Sigmar Gabriel, actualmente vice-
cancelar ºi ministru al economiei. Cert este cã
SPD nu stã grozav în sondaje, în condiþiile în
care nici partidul Angelei Merkel, CDU, nu mai
are procentajul de acum doi ani, din cauza poli-
ticii în problema emigranþilor. Dar Martin Schulz,
bun prieten al social-democraþilor de la Bucu-
reºti, n-a confirmat rumorile din aceste zile. Ales

deputat european, în 1994, acest librar de pro-
fesie, cu real talent oratoric, a devenit preºedin-
te al Parlamentului European, în 2012, fiind re-
ales în 2014. A ezitat pânã în ultimul moment sã
pãrãsesascã Bruxelles-ul, dar despãrþirea a de-
venit inevitabilã, dupã ce deputaþii PPE (conser-
vatori) de la Strasbourg, ºi-au exprimat deschis
opoziþia la ideea prelungirea cu doi ani a manda-
tului deþinut, convenit de marea coaliþie PPE –
social-democraþi, din Parlamentul European, în
2014, pentru neutralizarea aleºilor eurosceptici.
European convins, federalist, Martin Schulz nu
a ratat ocazia de a-ºi spori vizibilitatea, fiind apro-
piat de Jean Claude Juncker, preºedintele Co-
misiei Europene, care militeazã deschis pentru
rãmânerea acestuia la Bruxelles. Cine va fi suc-

cesorul? Potrivit unui acord nescris,
dar convenit între principalele parti-
de ale Parlamentului European – PPE
ºi PES – ar urma sã fie ales un can-
didat de la populari, cel mai posibil
fiind Manfred Weber, liderul grupu-
lui PPE de la Strasbourg. Acesta nu
ºi-a anuþat opþiunea (reprezintã CSU),
dar are susþinerea grupului. Apoi, ita-
lianul Antonio Tajani, fost comisar la
industrie, sub Jose Manuel Barosso
ºi apropiat de Silvio Berlusconi. Ir-
landeza Mairead Mcguinness (57 de
ani), fostã jurnalistã, cu bunã repu-
taþie, dar împiedicatã de... Brexit, este
amintitã. Sigur cã se stricã echilibrul
forþelor politice în Parlamentul Eu-
ropean, conservatorii urmând a deþi-
ne preºedinþia PE, preºedinþia Comi-
siei Europene ºi a Consiliului Euro-

pean. ªi, toate acestea, într-un moment deloc
de acalmie în Europa. Eurodeputaþii au votat,
ieri, cu o largã majoritate, o moþiune de îngheþa-
re a negocierilor cu Turcia, din cauza represiu-
nilor disproporþionate în curs. Este primul sem-
nal politic clar al UE cãtre Turcia, dupã puciul
militar de acum 4 luni. Sã revenim. SPD va avea
propriul candidat la funcþia de cancelar, dar de-
semnarea ar urma sã se facã în luna ianuarie.
Doar în ipoteza unei noi mari coaliþii nu este
exclus ca lui Martin Schulz sã i se rezerve, cum
spuneam, portofoliul de la diplomaþia germanã,
fiindcã este greu de crezut cã Angela Merkel
poate fi „încurcatã” în drumul ei spre al 4 lea
mandat de cancelar.

Horst Seehofer, liderul Uniunii
Creºtin-Sociale din Bavaria (CSU)
ºi un aliat cheie al Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU), a declarat cã
susþinerea în continuare a cancela-
rului Angela Merkel depinde de in-
troducerea unei limite anuale în
ceea ce priveºte numãrul de imi-
granþi primiþi de Germania. “Vom
insista asupra acestui lucru, deoa-
rece o limitã este precondiþia pen-
tru succesul integrãrii”, a declarat
Seehofer, un critic constant al poli-
ticilor Angelei Merkel în ceea ce
priveºte imigraþia, potrivit cotidia-
nului Augsburger Allgemeine. De-
claraþia lui Seehofer a venit dupã ce
Merkel a anunþat duminicã cã va
candida pentru al patrulea mandat
de cancelar, cu ocazia alegerilor
federale din anul 2017. Cele douã

Wilbur Ross a fost nominalizat

de Donald Trump pentru

funcþia de secretar

al Comerþului
Donald Trump, l-a nomi-

nalizat pe miliardarul
Wilbur Ross pentru funcþia
de secretar al Comerþului, a
declarat un oficial din
cadrul echipei preºedintelui
ales. Cu o avere evaluatã de
Forbes la aproape 3 miliarde
de dolari, Ross ar urma sã
reprezinte interesele compa-
niilor americane, atât în
Statele Unite, cât ºi în afara
þãrii. Departamentul sãu ar
urma sã joace un rol cheie
în îndeplinirea promisiuni-
lor lui Trump în ceea ce
priveºte protejarea angajaþi-
lor americani ºi confrunta-
rea provocãrilor globalizãrii,
fenomen care a fost în
special benefic corporaþiilor
multinaþionale. Wilbur Ross,
poreclit “Regele falimente-
lor”, pentru investiþiile
profitabile fãcute în compa-
nii cu probleme, a avut un
rol important în elaborarea
planurilor preºedintelui ales
în ceea ce priveºte reducerea
de taxe ºi dezvoltarea infras-
tructurii. Acesta a mai spus
cã Trump reprezintã o
schimbare spre “o direcþie
mai puþin politic corectã”,
adãugând cã unul din
motivele pentru care îl
susþine pe Trump este acela
cã este nevoie de o abordare
nouã, mai radicalã, în ceea
ce priveºte guvernarea”.
Timp de 24 de ani, Ross a
lucrat la firma Rothschild,
unde s-a specializat pe
falimente ºi restructurãri
corporative, iar în anul
2000, ºi-a fondat propria
firmã, W.L.Ross, investind
în fabrici cu probleme din
Vestul Mijlociu al Statelor
Unite, încercând sã obþinã
profit prin restructurarea
acestor firme, inclusiv prin
reducerea costurilor.

Franþa a dejucat un complot

terorist care viza zone din Paris
Militanþi islamiºti arestaþi

în Franþa intenþionau
comiterea unor atentate pe 1
decembrie, în regiunea
Paris, afirmã surse din
cadrul anchetei citate de
site-ul agenþiei Reuters.
Potrivit unor oficiali din
cadrul serviciilor de infor-
maþii, teroriºtii intenþionau
sã atace în suburbia parizia-
nã Levallois-Perret, la
cartierul general al Poliþiei
din Quai des Orfevres ºi la o
instanþã judiciarã. În vizorul
teroriºtilor erau ºi zone
comerciale de pe buleradul
Champs Elysees, precum ºi
parcul de distracþii Disney-
land Paris. Cinci islamiºti
au fost arestaþi în acest caz
în urmã cu câteva zile.

Parlamentul european a aprobat
ieri o rezoluþie cu caracter neobli-
gatoriu prin care se cere îngheþa-
rea negocierilor pentru aderarea
Turciei la UE, ca urmare a mãsu-
rilor disproporþionate introduse de
autoritãþile de la Ankara în urma
loviturii de stat eºuate din luna iu-
lie. Legislativul european cere ce-
lor 28 de state membre UE sã “ini-
þieze o îngheþare temporarã” a ne-
gocierilor cu Ankara pânã când
“mãsurile disproporþionate luate în
condiþiile stãrii de urgenþã din Tur-

Parlamentul european cere îngheþarea
negocierilor pentru aderarea
Turciei la Uniunea Europeanã

Uniunea Creºtin-Socialã din Bavaria
condiþionezã sprijinul pentru Merkel

de introducerea unei limite privind imigraþia
cia sunt anulate”. Anticipând rezul-
tatul votului, preºedintele turc Re-
cep Tayyip Erdogan a declarat cã
“lupta (þãrii sale) pentru stabilitate
ºi viitor nu va fi întreruptã de ridi-
catul de mâni (al europarlamenta-
rilor)”. Votul nu are consecinþe
imediate, însã semnaleazã opoziþia
crescând în Europa faþã de mãsu-
rile tot mai dure luate de Erdogan
în urma loviturii de stat eºuate din
luna iulie. “Am fost destul de clari
de-a lungul timpului cã protejãm
valorile europene mai mult decât

orice la stat membru al UE,
dar nu am remarcat nici un
fel de susþinere din partea
prietenilor noºtri occiden-
tali. Niciuna dintre promi-
siunile fãcute nu a fost în-
deplinitã”, a declarat preºe-
dintele turc în cadrul unei
conferinþe a Organizaþiei de
Cooperare Islamicã (OIC),
care a avut loc la Istanbul.
“Joi va avea loc o întâlnire
la Parlamentul European ºi
vor supune la vot continua-
rea tratativelor de aderare
a Turciei la Uniunea Euro-
peanã, oricare ar fi rezulta-
tul, acest vot nu are nici un
fel de valoare în ochii
noºtri”, a adãugat acesta.

partide, CSU ºi CDU, cunoscute în
Germania ºi drept  “Uniunea”, se
confruntã cu presiunea tot mai
mare exercitatã de partidul populist
ºi antiimigraþie Alternativa pentru
Germania (AfD). Seehofer, care este
ºi premierul Bavariei, a mai adãugat
cã anticipeazã “cele mai dificile zece
luni din ultimele decenii pentru Uni-
une”, facând referire la perioada di-
naintea alegerilor. În cursul acestui
an, în Germania se estimeazã sosi-
rea a unui total de 300.000 de refu-
giaþi, potrivit autoritãþilor germane
pentru imigraþie. Aceastã cifrã este
cu mult mai micã decât numãrul
extracomunitarilor veniþi în Germa-
nia în cursul anului 2015, deºi esti-
mãrile iniþiale care indicau peste un
milion de refugiaþi sunt acum con-
siderate drept exagerate.

MIRCEA CANÞÃR
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Societatea Oltyre SRL Segar-

cea, anunþã solicitarea obþinerii
avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: Executarea a
douã puþuri de monitorizare a cali-
tãþii apei freatice la Staþia de distri-
buþie carburanþi aflatã în incinta
societãþii OLTYRE SRL din Segar-
cea, strada Republicii nr. 3, jude-
þul Dolj. Relaþii la sediul societãþii
sau la telefon: 0251/ 417.415.

Comuna Giubega anunþã pu-
blicul interesat de solicitarea avizu-
lui de gospodãrirea apelor pentru
investiþia: Forare puþ alimentare cu
apã în comunã. Relaþii la telefon:
0251/ 460.222 ºi la sediul Primãriei.

Grãdiniþa Petrache Poenaru
Craiova str. Vasile Alecsandri or-
ganizeazã concurs, pentru 2
posturi îngrijitor preºcolar, 1 post
muncitor întreþinere în perioada
19-21.12.2016. Înscrierile se fac
între 24.11.2016- 07.12.2016 la se-
diul unitãþii. Relaþii suplimentare la
sediul din str. Vasile Alecsandri,
Nr.87. Telefon: 0351/ 800.484.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. prin
reprezentant BAKRI MAHMOUD
anunþã elaborarea primei versiuni a
planului: ELABORARE P.U.Z. PEN-
TRU CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE
LOCUINÞE COLECTIVE P+11E CU
PARCARE LA PARTER, STR. SÃ-
RARILOR NR, 29A ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la
sediul titularului: Str. Grigore Pleºo-
ianu, Nr. 3B, Mun. Craiova, Jud. Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Anunþ public privind decizia eta-
pei de încadrare pentru COTOVEA-
NU MIHAELA, titular al proiectului
DESFIINÞARE ANEXÃ GOSPODÃ-
REASCÃ P, CONSTRUIRE SPÃLÃTO-
RIE AUTO anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agentia pentru Pro-
tectia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi evaluãrii adecvate în ca-
drul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi ampla-
sat în Municipiul Calafat, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 100, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului
APM Dolj din Craiova, str. Petru Ra-
res, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele
800-1630 si vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet
office@apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 30.11.2016.

Primãria Comunei Pleniþa, judeþul
Dolj, anunþã publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare emisã de
APM Dolj pentru Planul Urbanistic Ge-
neral al Comunei Pleniþa, judeþul Dolj -
planul nu necesitã evaluare de mediu ºi
nu se supune evaluãrii adecvate, urmând
a fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare poate fi
consultatã în zilele de luni-joi între ore-
le 8:00 – 16:00 la sediul Ageþtiei pentru
Protectia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, sau pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm. ºi la se-
diul Primãriei comunei Pleniþa.

Obesrvaþiiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj (Fax 0251419035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro) în termen de 10
zile calendaristice de la data publicãrii  în
mass-media.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Familia Constantin Radu deplânge
stingerea din viaþã a celei care a fost
MARCELA CARMEN VICTORIA
PREDESCU, distinsã doamnã a
Craiovei de odinioarã.

Condoleanþe familiei îndoliate!





Familia Ion Prioteasa  este alãturi de
familia Ion ºi Bianca Predescu ºi regretã
dispariþia celei care a fost MARCELA
CARMEN VICTORIA PREDESCU,
soþie ºi mamã de aleasã preþuire.

Sincere condoleanþe ºi întreaga com-
pasiune pentru familia înduraratã!





Organizaþia Judeþeanã Dolj a
Partidului Social Democrat
transmite sincere condoleanþe dl-
ui Ion Predescu – senator, minis-
tru al justiþiei, judecãtor la Curtea
Constituþionalã a României – ºi
prof. univ. dr. Bianca Predescu,
ºi le este alãturi la greaua încer-
care pricinuitã de decesul doam-
nei MARCELA CARMEN
VICTORIA PREDESCU!





Conducerea ºi colectivul de sala-
riaþi ai Parc – Turism SA Craiova
sunt alãturi de maestrul Ion Pre-
descu – senator, ministru al justi-
þiei, judecãtor la Curtea Constitu-
þionalã a României – ºi profesor
universitar dr. Bianca Predescu, la
greaua durere pricinuitã de dece-
sul celei care a fost soþie ºi mamã,
distinsa doamnã MARCELA
CARMEN VICTORIA PREDESCU.
Dumnezeu sã o odihneascã în
liniºte ºi pace!





Madi Mihãilã ºi Rose Stein, cu adâncã durere în suflet,
regretã urcarea în veºnicie a d.nei avocat MARCELA
CARMEN VICTORIA PREDESCU, cea care a fost
o profesoarã de mare nobleþe sufleteascã, un om de
infinitã bunãtate, optimism, dãruire ºi iubire ºi sunt
alãturi de buna lor prietenã, prof. univ. dr. avocat Bianca
Predescu, fiicã ºi de dl. Judecãtor Ion Predescu, soþ.
O vom iubi mereu ºi îi vom pãstra o vie amintire.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

OFERTE DE SERVICI
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploae-
laurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
D+P,6 camere, de-
pendinþe, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial + societate. Te-
lefon: 0769/620.194.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.
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SC CEZ DISTRIBUTIE  SA prin SC Energobit Control Sys-

tems SRL anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere
a deciziei etapei de încadrare pentru modificarile aduse proiec-
tului „Implementare sistem de mãsurare inteligent în munici-
piul Craiova, zona centralã-parþial ºi Sãrari-implementare SMI
cca. 10900 consumatori din municipiul Craiova, modernizare
LEA 0,4 kV-6,8 km, modernizare branºamente-930 buc., mo-
dernizare posturi de transformare-32 buc-LEA 0,4 kV-0,520
km”amplasat în municipiul Craiova, judeþul Dolj – nu se supu-
ne evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu se supune proce-
durii de evaluare adecvatã.

Decizia autoritãþii de mediu, precum ºi informaþiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj ºi la sediul SC CEZ DISTRIBUTIE  SA prin SC
Energobit Control Systems SRL, municipiul Craiova, str. Ca-
lea Severinului, nr. 97, în zilele de luni-joi, între orele 0800- 1630

ºi vineri între orele  0800- 1400, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.anpm.ro.

Observaþiile/contestaþiile publicului se primesc la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, e-mail: office@apmdj.anpm.ro,
fax:0251 419 035 în termen de 10 zile de la publicare, pânã la
data de 05.12.2016.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT cu
sediul în municipiul Calafat, str. T. Vladimirescu,
nr. 24, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare pentru PLANUL
URBANISTIC GENERAL al MUNCIPULUI
CALAFAT- planul se supune evaluãrii de mediu
ºi evaluãrii adecvate, urmând a fi supus proce-
durii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei
etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni pânã vineri între orele 8,30 – 14,00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova (0351/407 378, 0251/419 035,
e- mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de
10 zile calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoa-
re pãioase Craio-
va, an de fabrica-
þie 2008, stare foar-
te bunã. Telefon:
0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând porci greutãþi
diferite- ªimnic. Tele-
fon: 0756/029.777

Vând coº metalic 5
m - pentru sobe,
centrale termice -
D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apo-
mentru apã, para-
zãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufra-
gerie pe burete
1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon:
0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând 4 gropi în ci-
mitirul Romaneºti-
Craiova. Telefon:
0744/846.895.

Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri func-
þionabil, giurgiuve-
le trei canate cu
geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de
casã 5 lei / kg, ºubã
îmblãnitã, guler as-
trahan pe coman-
dã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color
cu telecomandã.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Craiova) parcela
G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - con-
struit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri supra-
puse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã co-
pii – 30 RON, apa-
rat pentru cafea 60
RON. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Calorifere fontã,
aspirator, telefon
mobil EBODA,
cutii pãstrare ar-
mament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 25 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:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANUNÞ

În contextul procesului electoral din luna decembrie 2016, reprezentat de alegerile
pentru Senat ºi camera Deputaþilor, Primãria Municipiului Craiova prin Direcþia de Evi-
denþã a Persoanelor aduce în atenþia cetãþenilor care au domiciliul în Municipiul Craiova
ºi localitãþile arondate obligativitatea de a verifica termenul de valabilitate al actului de
identitate ºi de a solicita eliberarea unui nou act de identitate.

Principalele documente ce trebuie sã însoþeascã cererea pentru obþinerea unui act de
identitate sunt actul de identitate vechi (dacã îl mai deþin), certificatul de naºtere ºi dupã
caz ºi cel de cãsãtorie ori hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevocabilã, certificatul de
deces al soþului / soþiei în cazul persoanelor vãduve, actul pentru spaþiul de locuit, chitanþa
reprezentând contravaloarea actului de identitate (7 lei – cartea de identitate sau 1 leu –
cartea de iedentitate provizorie).

Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse
Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana.
Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închirie-
re apartament ultra-
central, complet
mobilat, 2 camere
decomandate, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, igienã ºi
liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.

Închiriez aparta-
ment 3 camere de-
comandate etaj1/8
zona Rotonda, mo-
bilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez aparta-
ment douã camere
decomanda te ,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.

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

PIERDERI
Pierdut certificat
de indentitate spor-
tivã cu nr. 0071733
al A.S. Fulgerul
Întorsura. Se de-
clarã nul.
PIERDUT Legiti-
maþie de partici-
pant eliberatã de
Facultatea de
Horticulturã Craio-
va, specializarea
Peisagisticã, pe
numele Bunea Mi-
hai Constantin. Se
declarã nulã.

R&G GOD MOB
SRL declarã pierdut
certificat constatator
emis de ORC Dolj
pentru punctul de lu-
cru din comuna Cã-
lãraºi, judeþul Dolj.
Se delcarã nul.
CONDOLEANÞE
Colectivul Biblio-
tecii Judeþene
Alexandru ºi  Aris-
tia Aman Craiova
este alãturi de co-
legul Genicã Mir-
cea la greaua du-
rere pricinuitã de
decesul tatãlui ºi
transmite condo-
leanþe! Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã în pace!
Prof. Aristidie
Gheorghiu este
alãturi de familia
Ion Predescu,
respectiv prof.
univ. dr. Bianca
Predescu la de-
cesul soþiei ºi ma-
mei. Sincere con-
doleanþe!
Îndurerat, sunt
alãturi de prietenii
Bianca ºi Ion Pre-
descu la despãr-
þirea de buna lor
mamã ºi soþie
MARCELA , pleca-
tã într-o altã lume.
Fiinþã de înaltã
omenie, bunãta-
te, dragoste ºi
onestitate. Va rã-
mâne în amintirea
mea pentru tot-
deauna. Dumne-
zeu sã o aibã în
pazã! Dr. Costicã
Þiclea
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Mâine, de la ora 11, la sediul Facultãþii
de Mecanicã din Craiova, este anunþatã
Adunarea generalã a AJF Dolj, în cadrul
cãreia vor fi desemnate, prin votul dele-
gaþilor, în numãr de peste 100, structurile
de conducere, prevãzute de statut: preºe-
dinte, vicepreºedinte, membri Comitet
Executiv.

Preºedintele AJF Dolj, Silviu Bogdan,
cãruia îi expirã mandatul, va prezenta o
informare de bilanþ, ºi probabil referirea,
eminamente pozitivã, va viza faptul cã mai
buna organizare a campionatului de seniori
a permis promovarea în Divizia C a cam-
pioanei Doljului, în trei rânduri. S-a resimþit
un plus de mai bunã organizare, prin func-

Alegeri la AJF Dolj:Alegeri la AJF Dolj:Alegeri la AJF Dolj:Alegeri la AJF Dolj:Alegeri la AJF Dolj:
Între Stãnescu ºi Vãduva!Între Stãnescu ºi Vãduva!Între Stãnescu ºi Vãduva!Între Stãnescu ºi Vãduva!Între Stãnescu ºi Vãduva!

Voleibaliºtii de la SCM U
Craiova au pãtruns, miercuri
searã, în careul cu aºi al Cu-
pei României, eliminând cu
mari emoþii, în deplasare, pe
Tricolorul Ploieºti. Învingãtoa-
re în turul din Bãnie cu 3-0,
formaþia lui Dan Pascu avea
nevoie sã-ºi adjudece douã
manºe pentru a se califica,
însã a cedat cu acelaºi rezul-
tat (24-26, 19-25, 20-25) ºi
astfel diferenþierea a fost fã-
cutã dupã un set de aur, câºti-
gat de campioana naþionalã cu
15-9. De menþionat ºi faptul cã
Dãnuþ Pascu n-a mizat pe formula de bazã
decât în prelungiri.

La Craiova au jucat: Zlatan Yordanov,
Nikita Stulenkov, Cristian Bartha, Lauren-

GRUPA A
Arsenal – Paris SG 2-2
(Giroud 45+1 pen., Verratti 60 aut. / Cavani

18, Iwobi 77 aut.)
Ludogoreþ – FC Basel 0-0
Clasament: 1. PARIS SG 11p, 2. ARSENAL

11p, 3.Ludogoreþ 2p, 4. Basel 2p.
Ultima etapã (6 dec.): Paris SG – Ludogoreþ,

FC Basel – Arsenal.

GRUPA B
Beºiktaº – Benfica 3-3
(Tosun 58, Quaresma 83 pen., Aboubakar

89 / Guedes 10, Semedo 25, Fejsa 31)
Napoli – Dinamo Kiev 0-0
Clasament: 1. Napoli 8p, 2. Benfica 8p, 3.

Beºiktaº 7p, 4. Kiev 2p.
Ultima etapã (6 dec.): Dinamo Kiev – Beºik-

taº, Benfica – Napoli.

GRUPA C
Celtic – Barcelona 0-2
(Messi 24, 55 pen.)
M’gladbach – Man. City 1-1
(Raffael 23 / D. Silva 45+1)
Clasament: 1. BARCELONA 12p, 2. MAN.

CITY 8p, 3. M’gladbach 5p, 4. Celtic 2p.
Ultima etapã (6 dec.): Barcelona – M’glad-

bach, Man. City – Celtic.

GRUPA D
Rostov – Bayern M. 3-2
(Azmoun 44, Poloz 49 pen., Noboa 66 / D.

Costa 36, Bernat 52)
Atl. Madrid – Eindhoven 2-0
(Gameiro 55, Griezmann 66)
Clasament: 1. ATL. MADRID 15p, 2. BAY-

ERN 9p, 3. Rostov 4p, 4. Eindhoven 1p.
Ultima etapã (6 dec.): Bayern M. – Atl. Ma-

drid, Eindhoven – Rostov.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi

GRUPA E
Monaco – Tottenham 2-1
(Sidibe 48, Lemar 53 / Kane 52 pen.)
ÞSKA Moscova – Leverkusen 1-1
(Natcho 75 pen. / Volland 16).
Clasament: 1. MONACO 11p, 2. LEVERKU-

SEN 7p, 3. Tottenham 4p, 4. ÞSKA 3p.
Ultima etapã (7 dec.): Leverkusen – Mona-

co, Tottenham – ÞSKA Moscova.

GRUPA F
Dortmund – Legia V. 8-4
(Kagawa 17, 18, ªahin 20, Dembele 29, Reus

32, 52, 90+2, Passlack 81 / Prijovic 10, 24, Ku-
charczyk 57, Nikolics 83)

Sporting L. – Real M. 1-2
(Adrien Silva 80 pen. / Varane 29, Benze-

ma 87).
Clasament: 1. DORTMUND 13p, 2. REAL

M. 11p, 3. Sporting 3p, 4. Legia 1p.
Ultima etapã (7 dec.): Real M. – Dortmund,

Legia V. – Sporting L.

GRUPA G
Leicester – FC Bruges 2-1
(Okazaki 5, Mahrez 30 pen. / Izquiredo 52)
FC Copenhaga – FC Porto 0-0
Clasament: 1. LEICESTER 13p, 2. Porto 8p,

3. Copenhaga 6p, 4. Bruges 0p.
Ultima etapã (7 dec.): FC Bruges – FC Co-

penhaga, FC Porto – Leicester.

GRUPA H
Sevilla – Juventus 1-3
(Pareja 9 / Marchisio pen. 45+2, Bonucci 84,

Mandzukic 90+4)
Dinamo Zagreb – Lyon 0-1
(Lacazette 72).
Clasament: 1. JUVENTUS 11p, 2. Sevilla 10p,

3. Lyon 7p, 4. Zagreb 0p.
Ultima etapã (7 dec.): Juventus – Dinamo

Zagreb, Lyon – Sevilla.

În faza urmãtoare acced primele douã
clasate din fiecare grupã (echipele scrise cu
majuscule au obþinut deja calificarea), în
timp ce echipele care se vor clasa pe locul

trei vor continua în Liga Europa.

þionarea Comisiilor, în special cea de dis-
ciplinã, condusã de avocatul Leo Nica
Leonardo.

În rest, chestiunile de “bucãtãrie inter-
nã” din fotbalul mic, vor agrementa dis-
cuþiile. Candidaþii la succesiunea în func-
þie, lui Silviu Bogdan, sunt Horaþiu Stãnescu
ºi consilierul judeþean Fane Vãduva. Cum
de-a lungul timpului, în permanenþã can-
didaþii la preºedinþia AJF Dolj au avut con-
sistentã legãturã cu fotbalul, de aceastã
datã ne aflãm în faþa unei insolite situaþii:
Horaþiu Stãnescu a promovat în Divizia C
pe AS Bârca, CS Podari ºi o vreme – în
anul promovãrii – s-a aflat la Conducerea
executivã a clubului Internaþional Piteºti.

Fãrã a întruni toate condiþiile – de o mani-
erã indiscutabilã – este “o soluþie”. Con-
tracandidatul sãu, Fane Vãduva, în schimb,
prezintã o probã materialã de fost condu-
cãtor al formaþiei din Sopot, adicã de “prie-
ten” al primarului localitãþii, care se ocupã
efectiv de echipã.

Între a fi “prieten” cu componenþii unei
echipe de fotbal ºi a conduce o asociaþie
sportivã – cu problemele de rigoare, este
o diferenþã.

Cã Fane Vãduva cautã “o slujbã” mai
uºoarã, dupã cea de la Spitalul nr. 1, din
care a plecat pe uºa din dos, este o realita-
te: dacã o va gãsi sau nu la AJF Dolj de-
pinde de votul delegaþilor.

VOLEI (M) – CUPA ROMÂNIEI

Craiova tremurã, dar merge în semifinale

þiu Licã (cpt.), Marian Bala, Rãzvan Ol-
teanu, Mihai Mãrieº, Marcel Keller, An-
drei Georgescu, Bogdan Ene, Filip Tu-
dor, Silviu Suson.

Pentru un loc în marea fi-
nalã, SCM U va da piept cu
Arcada Galaþi, formaþie pe
care o va întâlni ºi sâmbã-
tã, în campionat, într-un
meci programat la malurile
Dunãrii.

Moldovenii au pãrtruns în
“Final 4”, trecând de Stea-
ua, 3-2 (d), dupã 3-0 (a).
În cealaltã semifinalã se vor
afla faþã în faþã ACS Muni-
cipal Zalãu (3-0 d., ºi 3-1 a.
cu Unirea Dej) ºi ªtiinþa Ex-
plorãri Baia Mare (un dublu
3-0 cu Piatra Neamþ).

ªi în penultimul act se va juca tot în
dublã manºã (25 ianuarie / 8 februarie),
iar Craiova ºi Zalãul vor gãzdui primele
partide.

LIGA CAMPIONILOR –
GRUPE – ETAPA A 5-A
Rezultate înregistrate miercuri

DIGI SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
ASA Tg. Mureº – Viitorul, CSM Iaºi –
CS U Craiova.

DIGI SPORT 2

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Sesi-
uni de antrenamente Marele Premiu al
Emiratului Abu Dhabi / 17:15 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC CSU
Sibiu – BC SCM Timiºoara / 19:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Galatasa-
ray Istanbul – Barcelona / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Eibar –
Betis.

DIGI SPORT 3

21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Rennes – Toulouse.

DIGI SPORT 4

21:45 – BASCHET (M) – Euroliga:
Panathinaikos Atena – Darussafaka
Dogus Istanbul.

DOLCE SPORT 1

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Sesi-
uni de antrenamente Marele Premiu al
Emiratului Abu Dhabi / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –
Viitorul, CSM Iaºi – CS U Craiova.

DOLCE SPORT 2

15:00 – TENIS (M) – Cupa Da-
vis, finala: Croaþia – Argentina /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:

Astãzi, ora 14:00: CSO FILIAªI – Atletic Bradu, FC Vo-
luntari II – CS U CRAIOVA II, Steaua Bucureºti II – SCM
Piteºti.

Mâine, ora 14:00: CS PODARI – Urban Titu, FCM Ale-
xandria – Concordia Chiajna II, Sporting Roºiori – CS Mio-
veni II, Flacãra Moreni – ACS ªirineasa. FC Aninoasa stã.

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

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eibar – Betis.

DOLCE SPORT 3

20:00 – BASCHET NBA: Boston
Celtics – San Antonio Spurs.

EUROSPORT 1

11:30 – FOTBAL (F) – Cupa Mon-
dialã Under 20, în Papua Noua Guinee
/ 18:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE
– Cupa Mondialã, la Ruka (Finlanda)
/ 20:30, 21:30 – CURSE DE TURISME
– Campionatul Mondial FIA By LG:
etapã în Qatar.

EUROSPORT 2

8:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mon-
dialã Under 20, în Papua Noua Guinee
/ 12:00 – PATINAJ ARTISTIC (M) –
Grand Prix la Sapporo (Japonia) / 13:30
– CURSE DE TURISME – Campiona-
tul Mondial FIA By LG: etapã în Qatar
/ 16:30 – CURLING (F) – Campionatul
European, la Glasgow (Scoþia): semi-
finale / 21:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Freiburg – RB Leipzig.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi
– CS U Craiova.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.
Mureº – Viitorul / 21:30 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Club Brugges –
Mechelen.

Astãzi: Arena Bulls Preajba – Unirea Leamna, Ajax Dobro-
teºti – ªtiinþa Malu Mare, Progresul Segarcea – Dunãrea
Calafat, Tractorul Cetate – Viitorul Cârcea, Recolta Ostro-
veni – ªtiinþa Danubius Bechet (toate ora 15:00), Luceafãrul
Craiova – Metropolitan Iºalniþa (20:00).

Clasament
1. Cârcea 37 7. Luceafãrul 16
2. Iºalniþa 35 8. Leamna 12
3. Bechet 32 9. Calafat 7
4. Cetate 31 10. Dobroteºti 7
5. Segarcea 30 11. Preajba 7
6. Ostroveni 20 12. Malu Mare 7

LIGA A III-A – SERIA 3 –
ETAPA A 14-A

LIGA A IV-A – ETAPA A 15-A
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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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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
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1. Steaua 16 10 3 3 22-11 33
2. Craiova 16 9 3 4 23-16 30
3. Gaz Metan 16 7 6 3 21-17 27
4. Viitorul 16 8 3 5 19-17 27
5. CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 16 6 5 5 26-19 23
7. Botoºani 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 16 6 3 6 22-22 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 16 5 5 6 16-20 20
11. Chiajna 16 4 4 8 8-18 16
12. CSMS Iaºi 16 3 4 9 12-18 13
13. ASA 16 2 3 11 12-29 3
14. ACS Poli 16 4 3 9 16-29 1

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 17-a

ASA – Viitorul, astãzi ora 18
CSMS Iaºi – „U” Craiova, astãzi, ora 20.30
Gaz Metan – Concordia, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
ACS Poli – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – FC Botoºani, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – Pandurii, luni, ora 20.30

Cele douã formaþii care în play-
out-ul stagiunii trecute s-au lupta
pentru locul de Europa League se
întâlnesc în returul sezonului re-
gulat din poziþii opuse, Craiova fi-
ind în plasa liderului, în timp ce
Iaºiul s-a apropiat de cele douã
echipe care pãreau condamnate
la începutul campionatului. ªtiin-
þa a câºtigat ultima datã la Iaºi
acum doi ani, când Sãndoi ºi Cârþu
eraui pe bancã, scor 3-1, goluri
Nuno Rocha (2) ºi Târnãcop, res-
pectiv Bole. Au urmat douã suc-
cese ale gazdelor, în sezonul tre-
cut, 1-0, gol Ciucã, ºi 3-0, goluri
Gheorghe, Golubovic ºi Þigãna-
ºu. În tur, Nuno Rocha a ratat un
penalty, dar ºi aºa alb-albaºtrii s-
au impus cu 2-0, goluri Kay ºi
Ivan, cea mai categoricã victorie
a ªtiinþei din acest sezon, alãturi
de cea de la Târgu Mureº.

Universitatea l-a recuperat pe
Ivan pentru acest joc, în care este

„Elitele” Craiovei, cele mai slabe din Oltenia

Nu-i deloc surprinzãtor de ce
Gigi Mulþescu nu gãseºte un junior
capabil mãcar sã prindã lotul lãrgit
al echipei mari a ªtiinþei. O altã
confirmare a venit miercuri, când
ambele echipe de juniori ale Uni-
versitãþii Craiova angrenate în Cupa
României au fost eliminate, adver-
sarii fiind chiar din Oltenia. Grupa
under 19 a Universitãþii Craiova a
fost învinsã de „ªcolarii” de la Sla-
tina, cu 4-3, la lovituri de departa-
jare, dupã ce la finalul timpului re-
gulamentar scorul a fost 0-0. Bog-
dan, Geanimu ºi Cârlig au trans-
format loviturile de la 11 metri. An-
trenorul Bogdan Budescu a mizat
pe Bobonete – Gheorghescu, Ivan,
Bogdan, Andrei – Bãloi (40 Ena-
che), Pacionel – Guºatu (46 Ro-
deanu), Stroe (46 Geanimu), Cîr-
lig – Cristea (46 Popescu).

Echipa de juniori B a Universi-
tãþii, cea care este atât de promo-
vatã de unii oficiali ai  clubului, a
fost spulberatã în prima fazã a
Cupei de Pandurii Târgu Jiu, scor
4-0, într-un meci disputat la Târ-
gu Cãrbuneºti. Daniel Mogoºanu
a folosit urmãtorii jucãtori: Costoaie

CSS Slatina ºi Pandurii au marcat câte 4 goluri
în poarta echipelor de juniori ale Universitãþii, în Cupa României

– Manea (30 Niþuicã), Constanti-
nescu, Sima, Pãtulea (30 Vadasis)
– Dobre, Stãiculescu (30 ªerban)
– Nichifor, Pacionel (30 Zbona),

Mihãilã – Cercel (Markovic). Cra-
iovenii au încheiat partida în opt
jucãtori de câmp, Markovic ºi Ni-
chifor fiind eliminaþi.

În Copou, victoria-i cadouÎn Copou, victoria-i cadouÎn Copou, victoria-i cadouÎn Copou, victoria-i cadouÎn Copou, victoria-i cadou
CSMS Iaºi – Universitatea Craiova

Stadion: „Emil Alexandrescu”, astãzi, ora 20.30
CSMS Iaºi: Caparco – Mihalache, Frãsinescu, Ciucã, Þigãnaºu –

Creþu - Bole, Vasile Gheorghe, Ciucur – Piccionni, Moldovan. An-
trenor: Eugen Neagoe. Rezerve: Grahovac – Bosoi, Dodan, Dana-
le, Martin, Bãdic, Sato.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov, Acka, Vãtã-
jelu – Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Nuno Rocha, Bancu – Mãzãrache.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Kay, Dumitraº,
Screciu, Manea, Gustavo, Rambe.

Universitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºteUniversitatea Craiova întâlneºte
o echipã debusolatã, care nu a maio echipã debusolatã, care nu a maio echipã debusolatã, care nu a maio echipã debusolatã, care nu a maio echipã debusolatã, care nu a mai
câºtigat de 7 etape ºi astãzi estecâºtigat de 7 etape ºi astãzi estecâºtigat de 7 etape ºi astãzi estecâºtigat de 7 etape ºi astãzi estecâºtigat de 7 etape ºi astãzi este
lipsitã de câþiva jucãtori importanþilipsitã de câþiva jucãtori importanþilipsitã de câþiva jucãtori importanþilipsitã de câþiva jucãtori importanþilipsitã de câþiva jucãtori importanþi

obligatã sã câºtige, pentru a face
uitatã sincopa din runda trecutã,
când a pierdut în faþa Astrei, la
Severin. Gigi Mulþescu admite cã
nu existã altã variantã decât vic-
toria în Copou: „Iaºiul este o echi-
pã în suferinþã, care are mare
nevoie de puncte. Se anunþã un
meci de uzurã, în care ei vor în-
cerca sã se închidã, sã ne bloche-
ze atacurile. Plecãm din postura
de favoriþi, dar nu întotdeauna
favoriþii câºtigã. Categoric, voi
folosi cei mai în formã jucãtori
pentru acest meci. Singura pro-
blemã de lot rãmâne Madson“.
Portarul Nicolae Calancea a pre-
faþat disputa: „Ne aºteaptã un
meci greu, Iaºiul joacã bine aca-
sã. Noi va trebui sã ne facem jo-
cul, sã excludem greºelile comi-
se la partida cu Astra ºi, în con-
secinþã, sã câºtigãm meciul. Îm-
potriva noastrã adversarii se mo-
bilizeazã, joacã de parcã ar fi cel

mai important meci din carierã.
Asta demonstreazã cã suntem o
echipã de luat în seamã, de te-
mut a campionatului“.

Prunea: „În ciuda problemelor,
trebuie sã luãm toate punctele”

De partea cealaltã, Eugen
Neagoe nu poate miza pe cãpi-
tanul Ionuþ Voicu ºi pe Andrei
Cristea, ambii suspendaþi, iar
sârbul Milan Mitic este incert.
De asemenea, jucãtorii under
21, Târºa, ªtefãnescu, Chelaru
ºi Boiciuc sunt indisponibili, iar
ieºenii au chemat de urgenþã doi
juniori de 17 ani la echipa mare,

Dodan ºi Danale. “Nu avem
timp sã ne plângem. Trebuie sã
strângem rândurile ºi sã facem
totul pentru a ieºi din impas.
Cine va intra contra Craiovei
trebuie sã arate cã îºi meritã
locul în lotul echipei” spune
Neagoe, care sperã sã obþinã
primul succes de când a preluat
echipa din Copou. În ultimele 7
meciuri, Iaºiul are 6 înfrângeri
ºi o remizã. Chiar dacã atmo-
sfera nu este una bunã, iar lotul
este decimat de accidentãri ºi
suspendãri, preºedintele Florin
Prunea spune cã meciul cu Cra-
iova trebuie câºtigat neapãrat-
. „Avem multe probleme, dar

chiar ºi aºa trebuie sã luãm toate
punctele cu Craiova. Avem un
adversar puternic, cu plusuri ºi
minusuri, iar noi trebuie sã spe-
culãm problemele lor. Am vor-
bit ºi cu bãieþii în vestiar ºi sunt
convins cã vor face tot posibilul
pentru a câºtiga. Sunt descum-
pãniþi, toatã lumea este împotri-
va lor, unii mi-au spus cã nici nu
mai au curajul sã iasã din casã.
Este ºi normal ca suporterii sã
fie supãraþi dupã atâtea meciuri
fãrã victorie. Cine intrã pe teren,
chiar dacã vom avea atâtea pro-
bleme de lot, sã dea totul pentru
a câºtiga acest meci foarte im-
portant”, a spus Prunea.
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