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Liderul PMP,
Traian Bãsescu,
cere expulzarea
imediatã
a ambasadorului
Ungariei

Liderul PMP, Traian Bãses-
cu, cere expulzarea ambasado-
rului Ungariei la Bucureºti ºi
rechemarea ambasadorului
României de la Budapesta în
urma declaraþiilor fãcute de
ministrul de Externe Peter
Syijjarto, pe care îl caracteri-
zeazã drept ‘’o panaramã
politicã nãscutã sub pulpana
extremismului’’. „Prietene,
Viktor Orban, noi nu vrem sã
vã vizitãm la Budapesta, aºa
cum am mai fãcut-o în istoria
ultimilor 100 de ani fãrã voia
voastrã. Dar nu ne provoca,
pentru cã avem ºi noi limite.
Încurajat de faptul cã Donald
Trump l-a bãgat în seamã pe
Viktor Orban, ministrul de
externe maghiar, nevolnicul
Peter Syijjarto, o panaramã
politicã nãscutã sub pulpana
extremismului maghiar, a
cerut, nici mai mult, nici mai
puþin, decât ca personalul
diplomatic maghiar sã nu
participe nicãieri la ceremoniile
ocazionate de ziua naþionalã a
României pentru cã, citez,
poporul maghiar nu are nimic
de sãrbãtorit de 1 Decembrie’’,
a scris Bãsescu pe Facebook. El
se oferã sã facã o listã cu
motivele pentru care maghiarii
trãitori în România ar putea sã
fie cel puþin la fel de mândri ca
românii cu ocazia zilei de 1
Decembrie. ‘’Dar cea mai
importantã satisfacþie poate fi
aceea cã, spre deosebire de
maghiarii din Ungaria, ma-
ghiarii din România au parte,
în România ultimilor 26 de
ani, de o conducere politicã
respectabilã la nivel naþional ºi
internaþional, ataºatã valorilor
NATO ºi UE, valori care la
Budapesta pare cã au devenit
facultative ºi nerelevante în
momentul ultimii ani....”
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Decizia unui lucid!Decizia unui lucid!Decizia unui lucid!Decizia unui lucid!Decizia unui lucid!
MIRCEA CANÞÃR

Francois Hollande nu va candida pentru re-
înnoirea mandatului de preºedinte al Republi-
cii. Nu va candida, aºadar, la propria succesi-
une, cum el însuºi a declarat, printr-o alocuþi-
une, rostitã joi, 1 decembrie a.c. Nu se va „agã-
þa” de funcþia de preºedinte. Stãtea prost în
sondaje, de multã vreme, ºi dacã
deciza sa izbãvitoare era greu de
luat, ea a fost luatã, pentru a nu
compromite în alegerile primare,
ceea ce mai putea fi salvat: o anu-
me onoare. Pune, astfel, capãt unei
persistente impopularitãþi. Surprin-
zãtoarea decizie este salutatã de
membrii familiei sale politice, inclu-
siv de frondeuri socialiºti, deºi pre-
decesorii sãi, ai lui Francois Hol-
lande, aproape fãrã excepþie, au ata-
cat ºi al doilea mandat, fãrã vreo
inhibare. Charles de Gaulle (1959-
1966 ºi 1966-1969), Francois Mit-
terrand (1981-1988 ºi 1988-1995),
Jacques Chirac (1995-2002 ºi
2002-2007) chiar au reuºit perfor-
manþa, spre deosebire de Valery Gis-
card d’Estaing (1981) ºi Nicolas
Sarkozy (2012). Eventuala partici-
pare la alegerile primare ale stângii s-ar fi trans-
format într-un „referendum anti-Hollande”.
Surmontarea alegerilor primare de cãtre Fran-
cois Hollande ar fi fost posibilã, dar... în van,
fiindcã violarea statutului partidului de fostul sãu
prim-secretar, timp de 11 ani, s-ar fi dovedit
impardonabilã ºi greu de justificat. Aºadar, cu
ºase luni înaintea primului tur al alegerilor prezi-
denþiale, jocul este deschis. Actualul premier,

“Dragi români, dincolo de reforme, Guver-
nul pe care îl conduc a început un alt mod de a
guverna: sincer, onest, transparent, atât cu chel-
tuirea banului public cât ºi cu luarea deciziilor.
Un mod de a guverna aºa cum mi l-am dorit de
la toþi cei care au guvernat þara pânã acum. Un
mod de a guverna de care România are nevoie
nu numai ca sã se dezvolte, dar ºi pentru ca
românii sã recâºtige încrederea într-un stat care
acþioneazã pentru ei, nu împotriva lor”, a scris
Dacian Cioloº pe pagina sa de Facebook.

El precizeazã cã pentru acest motiv a ac-
ceptat mandatul de premier într-un guvern in-
dependent. “ªi sunt pregãtit sã mã angajez ºi
sã-mi asum o nouã guvernare pentru continua-
rea unui astfel de mod de a administra interesul
public. Însã este nevoie de mai mult. Tot ceea
ce am fãcut în acest an poate fi desfãcut ºi
fãcut altfel în câteva luni. Amintiþi-vã ce s-a
strigat în stradã, în noiembrie 2015. Gândiþi-vã

Dacian Cioloº a fãcut o pledoarie
pe Facebook pentru USR ºi PNL
Dacian Cioloº a pledat, ieri, pentru USR ºi PNL, “un partid purtãtor de speran-
þe”, respectiv “un partid cu tradiþie democraticã”, afirmând cã românii au de

fãcut o alegere clarã între trecut ºi viitor, pentru o “Românie a bunului simþ” ºi
împotriva perpetuãrii corupþiei, minciunii ºi populismului.

unde ne duc corupþia, indiferenþa, minciuna.
Din pãcate, paºii pe care i-am fãcut înainte nu
sunt ireversibili.Pentru ca aceste proiecte bune
sã continue, viitorul guvern va avea nevoie de
susþinerea unei majoritãþi politice solide, for-
matã din oameni integri, dedicaþi interesului þã-
rii, în jurul aceloraºi principii de guvernare.
Aceasta este esenþa Platformei România 100 -
un set de valori ºi direcþii clare de acþiune, în
care eu cred ºi pentru care mã angajez dupã 11
decembrie”, a adãugat premierul.

“Le mulþumesc pentru asta, le mulþumesc
membrilor lor ºi tuturor celor care vor altceva
de la politicã. Le mulþumesc pentru ca au înþe-
les ºi au avut curajul sã îºi asume valori ºi prin-
cipii pentru guvernare, înainte de orice promi-
siune electoralã. USR este un partid tânãr, pur-
tãtor de multe speranþe, în plinã consolidare,
un partid care urmeazã sã dovedeascã trecerea
de la bune intenþii la fapte. Un partid nou, cu
oameni noi, dintre care, cu câþiva am avut plã-
cerea sã lucrez în guvern anul acesta. PNL este
un partid cu tradiþie democraticã de aproape
un secol, partid care, în ultimul sfert de veac, a
trecut prin multiple transformãri ºi evoluþii. E
un partid pe care îl cunosc destul de bine. Au
fost greºeli, dar au fost ºi momente în care a
arãtat cã se poate transforma pentru a merge
înainte. Cred cã PNL este partidul care a înce-
put sã înþeleagã ce aºteptaþi dumneavoastrã de
la clasa politicã ºi a demarat un proces de schim-
bare - un prim pas asumat prin eliminarea de
pe liste a candidaþilor cu probleme penale, printr-
o infuzie de candidaþi noi pentru alegerile parla-
mentare”, a apreciat Dacian Cioloº.

Premierul a respins afirmaþiile potrivit cãrora
ar fi nehotãrât din punct de vedere electoral. “Am
vãzut cã unii se grãbesc sã spunã cã aº fi neho-
tãrât, cã nu îmi asum lupta electoralã. Dimpotri-
vã, sunt foarte hotãrât. Sunt hotãrât sa rãmân

consecvent credinþei pe care o am în viitorul
acestei þãri, în schimbarea de care ea are nevoie.
Sunt hotãrât sã nu fac compromisuri de dragul
vreunei funcþii sau doar pentru cã «aºa se face»
în politicã. Sunt hotãrât sã-mi þin cuvântul dat ºi
sã-mi asum cu bunã-credinþã partea de respon-
sabilitate care îmi revine. Democraþie înseamnã
cã guvernarea revine celor pe care-i alegem în
Parlament ºi care reuºesc sã formeze o majori-
tate. PNL ºi USR mi-au propus sã mã susþinã
pentru a continua sã conduc Guvernul dacã, îm-
preunã, vor susþine o majoritate parlamentarã.
Votul dumneavoastrã din 11 decembrie va spune
asta”, mai aratã Cioloº.

El a mai afirmat cã dacã românii vor vota
USR ºi PNL pentru a forma o majoritate parla-
mentarã, el este pregãtit ºi hotãrât în decizia ca
împreunã cu aceste partide ºi cu toþi cei care
vor ca România sã meargã înainte, sã constru-
iascã o guvernare responsabilã, deschisã ºi
onestã pentru urmãtorii 4 ani. “Îmi doresc ca
integritatea, transparenþa în cheltuirea resurse-
lor ºi luarea deciziilor, numirile în funcþii în te-
meiul competenþei ºi profesionalismului, sã fie
regula, nu excepþia sau doar teme de discurs
politic. Sunt gata sã mã angajez în acest pro-
iect ºi deoarece, pentru mine, nu este vorba
doar de nevoia de a avea sprijinul unor partide
politice pentru a guverna. Este mult mai mult ºi
mult mai important decât atât. Este vorba de a
face o alegere clarã pentru un nou mod de a
face politicã ºi de a guverna. Este vorba de a
face o alegere clarã între trecut ºi viitor, pentru
o Românie a bunului simþ, a respectului pentru
munca cinstitã ºi împotriva perpetuãrii corup-
þiei, minciunii ºi populismului. Este o alegere
pe care vã invit sã o facem împreunã, toþi cei
care credem cã România nu-ºi poate permite
sã se întoarcã la ceea ce a fost”, a conchis
premierul Cioloº.

Manuel Valls, va candida, mai întâi, la alegerile
primare. Este o certitudine. Va pãrãsi guvernul
ºi astãzi va pronunþa un discurs la un miting
popular, organizat la Paris. Contracandidaþii sãi,
nu puþini la numãr, încã neanunþaþi, sunt Ar-
naud Montebourg (54 de ani), fost ministru al

economiei,  Stephane Le Foll de la Agriculturã,
sau, actualul ministru al finanþelor, Michel Sapin,
dacã nu cumva chiar ministrul de interne, Ber-
nard Cazeneuve. Un paradox: impopular la Ely-
see, Francois Hollande ar putea deveni adulat dupã
expirarea mandatului. Deºi, preºedintele Adunã-
rii Naþionale, Claude Bartolone, se aratã furios,
în timp ce patronul PS (Partidul Socialist), Jean
Cristophe Cambadelis, nu e mai puþin ostil. Ce

ºanse deþine stânga la alegerile prezidenþiale de
anul viitor, are momentan mai puþinã importan-
þã. Marine le Pen (Frontul Naþional), în rolul de
tribun al poporului, este o ameninþare, dreapta
ºi-a identificat deja candidatul, în persoana lui
Francois Fillon, un liberal conservator ºi vor

mai apãrea ºi alþi contracandidaþi. Fran-
cois Hollande se opreºte ºi gestul sãu
poate fi considerat un moment de
demnitate, care în politicã a devenit
atât de rar. Lucid ºi demn, renunþul sãu
simbolizeazã un eºec, personal mai în-
tâi. Nu a avut un mandat lipsit de în-
volburãri, dar nu i-au ieºit „cãrþile” nici
în politica externã, vezi angajamentul
din Mali în 2013, dar nici în politica
internã (reducerea deficitului public sub
3% din PIB; inversarea curbei ºoma-
jului; dreptul strãinilor rezidenþi legali
de a vota la locale º.a.m.d.), fiindcã
dincolo de eºecurile economice ºi so-
ciale, atentatele jihadiste din 2015 ºi
2016, soldate cu victime, încã rever-
bereazã. A vorbit mereu de reforme ºi
justiþie socialã, cele douã dimensiuni ale
politicilor publice. Nu i-au ieºit. Sã re-
capitulãm: la 27 noiembrie a.c., elec-

toratul de dreapta a pus capãt carierei naþionale
a fostului premier Alain Juppe, actualmente pri-
mar de Bordeaux. Cu o sãptãmânã mai devre-
me, fostul preºedinte al Franþei, Nicolas Sar-
kozy, fusese obligat sã facã pasul înapoi. Ace-
laºi lucru îl face acum Francois Hollande. Fie-
care anunþase, într-un fel, reforme ºi relan-
sarea þãrii. Fiecare a plãtit preþul promisiunilor
neonorate. La „alþii” se þine cont de aºa ceva.
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Reporter: Este evident pentru
toþi românii cã PSD acordã o aten-
þie deosebitã sistemului sanitar în
programul de guvernare. Care este
motivul?

Lia Olguþa Vasilescu: Este
foarte simplu. Din punctul nostru
de vedere, creºterea nivelului de trai
în România înseamnã nu doar ve-
nituri mai mari, ci înseamnã ºi ac-
cesul la o educaþie de top pentru
copii ºi tineri ºi, mai ales, înseam-
nã accesul la un sistem de sãnãta-
te performant pentru români. PSD
este singurul partid care a venit cu
un program detaliat, cu calcule
bugetare precise, pentru Sãnãtate.
PNL, în schimb, nu are niciun pro-
iect pe Sãnãtate, ci doar câteva lu-
cruri generale pe logica „sã ne fie
bine, ca sã nu ne fie rãu”.

Programul PSD pentru Sãnãta-
te are în centrul sãu pacientul, pe
români ºi pe cei care au nevoie de
medicamente mai ieftine ºi spitale
mai bune. În schimb, programul
„Guvernãrii Zero“ are în centru
interesele marilor companii strãine
de farmaceutice ºi a distribuitori-
lor de medicamente.

Reporter: Spuneþi cã actualul
guvern nu apãrã interesele româ-
nilor. La ce vã referiþi exact?

Lia Olguþa Vasilescu: Spre
exemplu, în anul 2015, guverna-
rea PSD a început un program de
vindecare pentru bolnavii de hepa-
tita C, grad F4, cu un medicament
fãrã interferon, multmai perfor-
mant ºi fãrã efecte secundare.

Au intrat în program 5.700 în
2015, pacienþi cu gradul F4, iar
rezultatele au fost excelente. Din-
tre pacienþii verificaþi, 99% s-au
vindecat. Mai mult, preþul negociat
de guvernul PSD pentru acest tra-
tament a fost cel mai mic din Eu-
ropa. În 2016, programul era pre-
vãzut sã continue prin includerea
în program ºi a celor cu grad F3,
adicã 10.000 de pacienþi. Banii
existau în minister, dar programul
a fost blocat.

În timpul guvernãrii PSD am
reîntregit salariile medicilor, dupã
ce guvernarea Boc-Bãsescu le-a
tãiat, iar în 2015 le-am crescut, din
nou, cu 25%. Acum Guvernul Cio-
loº a blocat o creºtere suplimenta-
rã de 15%.
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Fãrã a ignora în vreun fel celelalte domenii, Sãnãtatea pare
sã fie totuºi cel mai important punct din Programul PSD.
Astfel, având în vedere cã viaþa ºi sãnãtatea sunt drepturi
garantate prin Constituþie, social-democraþii vin cu un plan
prin care vor sã aducã sistemul sanitar românesc la nivelul
celor din Vest. Printre mãsurile propuse în Programul PSD se
numãrã construirea de noi spitale, modernizarea ºi dotarea
celor existente, mãrirea salariilor medicilor ºi a personalului
medical, dar ºi scãderea preþului la medicamente sau programe
naþionale de prevenþie. Lia Olguþa Vasilescu, primarul Craio-
vei - singurul oraº din România unde, în prezent, se constru-
ieºte un spital municipal - spune cã existã resurse financiare
pentru aplicarea proiectelor, iar PSD a dovedit, în guvernarea
2012 -2105, cã poate rezolva problemele din Sãnãtate.

Tot aici putem vorbi ºi
despre Ordonanþa 800 din
octombrie 2016, prin care
„guvernarea Zero“ majorea-
zã preþul pentru 65% din
medicamentele din Catalo-
gul Naþional, care conþine
cele mai uzuale medicamen-
te. Beneficiarii sunt distribui-
torii ºi companiile multina-
þionale. În acelaºi timp, ini-
þiativa guvernãrii PSD de
ieftinire a preþului la medi-
camente inovative cu 35%
este blocatã. Românii trebu-
ie sã ºtie însã cã tot ceea ce
„guvernarea Zero“ blochea-
zã acum, PSD va debloca.
Pentru asta avem nevoie de
încrederea lor pentru a pu-
tea ajunge la guvernare.

Reporter: Ordonanþa de
Urgenþã care schimbã pro-
cedura de numire a directorilor în
spitale face parte din aceaºi cate-
gorie?

Lia Olguþa Vasilescu: Ordo-
nanþa de Urgenþã fost datã pentru
ca managerii strãini sã poatã intra
în spitale. „Ministrul Pharma“ al
„Guvernului Zero“ are în plan dis-
trugerea sistemului de sãnãtate ro-
mânesc. Aceastã Ordonanþã este
un pas important cãtre privatiza-
rea integralã a sistemului de sãnã-
tate. Acest lucru va însemna cã tot
mai mulþi români vor avea tot mai
puþin acces la serviciile de sãnãta-
te, care vor deveni tot mai scum-
pe. Unele schimbãri sunt necesa-
re, dar ele trebuie fãcute în mod
echilibrat ºi în urma unor dezba-
teri publice, nu prin ordonanþã de
urgenþã.

Sistemul medical nu trebuie pri-
vit doar din prisma costului ºi a
eficienþei, sistemul medical de stat
trebuie sã aibã grijã de sãnãtatea
românilor. Dacã Guvernul Boc a
închis multe spitale, ne putem aº-
teptãm la o nouã avalanºã.

Reporter: Aþi amintit despre
reîntregirea salariile medicilor dupã
tãierile din timpul guvernãrii Boc-
Bãsescu ºi majorarea acestora în
2015. Au fost luate ºi alte mãsuri
pentru sistemul sanitar?

Lia Olguþa Vasilescu: Da, în
guvernarea PSD 2012-2015 am

luat multe mãsuri pentru a rezolva
problemele din sãnãtate. Am redes-
chis spitale închise de guvernarea
Bãsescu-Boc ºi am început moder-
nizarea spitalelor judeþene, am cres-
cut cu peste 50% salariile medici-
lor ºi personalului medical, am în-
ceput programe inovative pentru
bolnavi, cum este programul pen-
tru vindecarea hepatitei C despre
care am amintit deja ºi am actuali-
zat lista de medicamente compen-
sate, proces care nu mai avusese
loc din anul 2007. Desigur cã ne-
am fi dorit sã facem mult mai mul-

te, dar nu uitaþi cã am adus þara
din dezastrul guvernãrii Boc-Bãses-
cu ºi am reuºit sã refacem econo-
mia, astfel încât în 2014 ºi 2015
România avea printre cele mai mari
creºteri economice din Uniunea
Europeanã. Din pãcate, „Guvernul
Zero“ a blocat toate aceste progre-
se. Însã noi am demonstrat cã pu-
tem aduce rezultate ºi le vom adu-
ce din nou!

Reporter: Din pãcate, vedem
cã medicii români continuã sã ple-
ce la muncã în strãinãtate. Cum
pot fi ei convinºi sã rãmânã în þarã?

Lia Olguþa Vasilescu: Aveþi
dreptate, în fiecare an mii de me-
dici ºi absolvenþi pleacã din Româ-
nia. Noi spunem cã trebuie sã oprim
exodul medicilor ºi personalului
medical ºi vom face acest lucru
oferindu-le venituri mai mari ºi
spitale mai bune. De aceea, în Pro-
gramul PSD este prevãzutã creº-
terea veniturilor medicilor pânã la
un nivel de 60-70% din salariile
medicilor din Franþa ºi alte state
din Uniunea Europeanã. De aseme-
nea, fiecare tânãr student la medi-
cinã trebuie sã ºtie cã un medic
rezident va avea salariul brut de
start la 1.200 euro. Salariile vor
creºte pentru toate categoriile de
medici, ajungând la un brut de
3.600 de euro pentru un medic
primar gradul V urgenþã. Vom creº-
te cu 100% salariul asistenþilor

medicale ºi vom mãri salariile mi-
nime brute la infirmierilor, asisten-
þilor sociali. În 2016, Guvernul
Zero a blocat orice creºtere de sa-
larii.

Reporter: Vorbiþi despre con-
struirea de spitale. Puteþi sã ne spu-
neþi mai multe despre acest plan?

Lia Olguþa Vasilescu: Am
anunþat deja cã dorim sã construim
Spitalul republican „Carol Davila“.
Va fi un spital cu peste 2.500 de
paturi, adicã va depãºi capacitatea

spitalului AKH din Austria, iar Uni-
tatea de Medicinã ºi Farmacie va
funcþiona în incinta acestui com-
plex spitalicesc. De asemenea, vom
construi opt spitale regionale noi cu
peste 1.000 de paturi, iar construc-
þia lor va începe în 2017. În plus,
vom începe un proces de moderni-
zare a spitalelor judeþene, precum
ºi modernizarea a 150 ambulatorii
de specialitate ºi 25 de unitãþi pri-
mire urgenþe. Vorbim ºi despre do-
tarea fiecãrui spital judeþean cu com-
puter tomograf, RMN ºi echipa-
mente pentru analize laborator, ast-
fel încât oamenii sã nu mai meargã
ºi sute de kilometri pentru a îºi face
un RMN. Bani vor fi asiguraþi prin
prin programul Fondului Suveran
de Dezvoltare ºi Investiþii pe care
PSD îl va înfiinþa la guvernare, dupã
modelul folosit în alte state europe-
ne ca Norvegia ºi Polonia. Vorbim
despre 3,5 miliarde euro. Alþi 300
milioane de euro vor veni din fon-
durile europene, iar 800 milioane
euro de la bugetul de stat.

Reporter: Pe lângã condiþiile
din spitale, pacienþii se plâng ºi de
preþul medicamentelor ºi, mai grav,
despre lipsa acestora. Cum inten-
þioneazã PSD sã rezolve aceastã
problemã?

Lia Olguþa Vasilescu: Viaþa ºi
sãnãtatea sunt drepturi garantate
prin Constituþie. De aceea, Progra-
mul PSD pentru Sãnãtate are în

centrul sãu pacientul, pe românii
care au nevoie de medicamente
mai ieftine. Noi propunem, printre
altele, un program numit „o boalã,
un medicament, 100% compen-
sat“. Mai exact, pentru fiecare boa-
lã, fiecãrui pacient i se va asigura
un medicament 100% compensat
pe toatã durata bolii. Asta indife-
rent câte boli poate avea un pacient.

În plus, vom face o actualizare
periodicã - la minim 90 de zile - a
listei de medicamente compensa-
te, astfel încât pacienþii români sã
aibã acces la aceste medicamente.

Nu uitaþi cã PSD a fãcut în
2014 o astfel de actualizare,
prima dupã 2007. Foarte im-
portant, PSD îºi propune ief-
tinrea preþului la medicamen-
te, în contrast cu „Guvernul
Zero“ care, prin Ordonanþa
800 din octombrie 2016, ma-
jorarezã preþurilor la peste
65% din medicamentele din
Catalogul Naþional, fiind vor-
ba despre medicamentele
cele mai folosite de pacienþi.
Vã dau un exemplu. preþul la
farmacie pentru Metformin
- medicament pentru diabet
- creºte de la 1,71 lei la 4,87
lei. În schimb, noi propunem
ieftinirea cu 35% a medica-
mentelor innovative.

Þin sã precizez cã vom in-
troduce ºi un sistem de bu-
get multianual pentru achizi-
þia de vaccinuri, pentru a nu

mai fi situaþii cum este cea de anul
acesta când bebeluºii nu au acces
la vaccinuri esenþiale. Legat de cei
mici, punem accent ºi pe preven-
þie si tratament gratuit pentru copii
pânã la 14 ani. Avem în vedere un
program prevenþie ºi tratament
gratuit pentru stomatologie, boli de
nutriþie ºi metabolism.

Reporter: Adversarii politici
spun cã propunerile PSD nu pot fi
aplicate din lipsa fondurilor. Existã
bani pentru aplicarea lor?

Lia Olguþa Vasilescu: Defici-
tul bugetar este unicul argument al
celor care nu ºtiu sã guverneze. În
guvernarea anterioarã, PSD a cres-
cut salariile medicilor cu peste
50%. Bugetul nu s-a prãbuºit. Din
contrã, am avut creºtere economi-
cã ºi un deficit bugetar foarte mic.
Bani pentru Sãnãtate existã. Ce
conteazã cu adevãrat este sã exis-
te voinþã ºi competenþã din partea
guvernului pentru a veni în spriji-
nul pacientului ºi al personalului
medical care îºi face treaba pentru
a salva viaþa oamenilor.

PSD va creºte alocãrile de la
Buget pentru Sãnãtate de la 4,8% la
6,4% din PIB. Ministerul Sãnãtãþii
are excedent bugetar de 500 de
milioane de lei pentru cã, din incom-
petenþã, nu a reuºit sã utilizeze banii
nici pentru a uºura viaþa pacienþilor,
nici pentru a rezolva nemulþumirile
angajaþilor din sãnãtate.

Comandat de PSD DOLJ, Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR  FINANCIAR  11160007



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 3 decembrie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial
Craiova au anunþat cã i-au trimis
în judecatã, pentru fraude cu fon-
duri europene la Water Park Cra-
iova, pe Cristian Dobre, asociat
majoritar în cadrul SC Polystart
Impex SRL, Luis Guilherme
Gomes de Almeida, administra-
tor al SC Polystart Impex SRL,
Cezar Rãzvan Romanes-
cu, la data faptelor dirigin-
te de ºantier ºi reprezentant
al SC Project THC SRL,
Viorel Florescu, la data
faptei manager tehnic con-
strucþii civile, desemnat
prin dispoziþie a primarului
municipiului Craiova în
echipa de implementare a
proiectului, Tudor Rãgã-
lie, arhitect, Mariana Sa-
bãu ºi Gheorghe Gavri-
lã, inginer structurist respectiv
verificator al proiectului tehnic
„Craiova Water Park”, Marius Flo-
rin Romanescu ºi Irina Liliana
Cojocaru. În plus, au fost incul-
pate ºi societãþile comerciale im-
plicate în lucrãri, respectiv SC Po-
lystart Impex SRL, SC Project
THC SRL ºi SC IDP Proiect SA.

Dobre ar fi denaturat situaþiile
de lucrãri

Astfel, pe 6 februarie 2013, în-
tre Primãria Craiova ºi o asociere
de firme din care fãcea parte ºi SC

Mai exact, potrivit IPJ Dolj,
marþi seara, în jurul orei 20.00,
poliþiºti din cadrul Biroului Rutier
Craiova, aflaþi în executarea servi-
ciului de supraveghere ºi control
al traficului rutier, l-au depistat în
trafic pe Justinian Boºtinaru, de 42
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism, pe strada 22
Decembrie 1989 din Craiova, fi-
ind sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice. Poliþiºtii rutieri l-au testat pe
bãrbat cu aparatul etilotest, rezul-
tând o concentraþie de 1,03 mg/l
alcool pur în aerul expirat, fapt
pentru care l-au condus la Spitalul

Craiovean arestat dupã ce a fost prins
de douã ori bãut la volan

Un craiovean de 42 de ani a fost arestat preventiv pe 30 de
zile, în baza mandatului emis miercuri, pe numele sãu, de
Judecãtoria Craiova, dupã ce a fost prins beat la volan ºi cu
permisul suspendat tot pentru alcool.

Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va unde a refuzat recoltarea de pro-
be biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. În urma verificãrilor
efectuate s-a stabilit cã acesta avea
dreptul sã conducã autovehicule pe
drumurile publice suspendat ca
urmare a sãvârºirii unor infracþi-
uni la regimul rutier cu doar câte-
ve zile înainte. Prin ordonanþa po-
liþiei judiciare din cadrul Biroului
Rutier Craiova s-a dispus efectua-
rea în continuare a urmãririi pena-
le faþã de suspect sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunilor de conduce-
rea unui autovehicul neînmatricu-

lat, conducerea unui vehicul de
cãtre o persoanã cãreia dreptul de
a conduce i-a fost suspendat ºi
refuzul sau sustragerea de la pre-
levarea de mostre biologice (douã
infracþiuni). Bãrbatul a fost reþinut
pentru 24 de ore marþi searã, iar
miercuri, Judecãtoria Craiova a
dispus arestarea sa pentru 30 de
zile: „Admite propunerea Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova Dispune arestarea preventivã
a inculpatului Boºtinaru Carusel
Justinian, pe o duratã de 30 de zile,
de la 30 noiembrie 2016 pânã la
data 29 decembrie 2016 inclusiv,
sub aspectul sãvârºirii a douã in-
fracþiuni de refuzul sau sustrage-
rea de la prelevarea de mostre bio-
logice”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Cristian Dobre ºi alte opt persoane,Cristian Dobre ºi alte opt persoane,Cristian Dobre ºi alte opt persoane,Cristian Dobre ºi alte opt persoane,Cristian Dobre ºi alte opt persoane,
la judecatã în dosarul Craiova Wla judecatã în dosarul Craiova Wla judecatã în dosarul Craiova Wla judecatã în dosarul Craiova Wla judecatã în dosarul Craiova Water Parkater Parkater Parkater Parkater Park

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii din cadrul DNA – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus trimiterea în
judecatã a nouã persoane ºi trei societãþi
comerciale în dosarul fraudelor cu fonduri
europene de la Water Park Craiova, în
care prejudiciul este estimat la peste 1,2
milioane euro. Inculpaþii sunt acuzaþi de
infracþiuni de corupþie, respectiv dare ºi
luare de mitã, spãlare de bani, fals în în-

scrisuri sub semnãturã privatã, respectiv
complicitate la aceste infracþiuni. Dosa-
rul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, iar
marþi, 29 noiembrie a.c., judecãtorii i-au
menþinut pe Cristian Dobre ºi pe Luis
Guilherme Gomes de Almeida, asociat
majoritar, respectiv administrator al Po-
lystart, sub control judiciar. Dosarul a in-
trat în camera preliminarã a instanþei.

Polystart Impex SRL, controlatã de
Cristian Dobre a fost încheiat un
contract de lucrãri, având ca ob-
iect realizarea unui complex de
agrement acvatic în parcul Tine-
retului din Municipiul Craiova, pro-
iect finanþat din fonduri europene,
în valoare totalã de 80.699.200 lei.
În acest context, în perioada
2013-2014, inculpatul Dobre

Cristian a coordonat un întreg
mecanism prin care au fost de-
naturate situaþiile de lucrãri pri-
vind realizarea unuia dintre ob-
iectivele contractului. A fost
schimbatã integral, fãrã respec-
tarea prevederilor legale, structu-
ra de rezistenþã a unei clãdiri din
cadrul complexului, urmãrindu-
se reducerea costurilor ocaziona-
te de execuþia lucrãrilor, în raport
cu proiectul tehnic iniþial ºi devi-
zul ofertã, astfel încât diferenþa
în plus dintre sumele de bani so-
licitate ºi obþinute din fondurile

europene, respectiv bugetul naþi-
onal ºi sumele de bani cheltuite
pentru execuþia obiectivului sã fie
însuºitã pe nedrept. De asemenea,
inculpatul Dobre Cristian a acþi-
onat atât direct cât ºi prin inter-
mediul altor persoane inclusiv
pentru coruperea celor care aveau
sarcina supravegherii executãrii
construcþiei în conformitate cu

contractul de lucrãri
semnat cu beneficiarul
ºi contractul de finanþa-
re încheiat cu autorita-
tea de management, au
reþinut procurorii în re-
chizitoriu. Anchetatorii
spun cã, în mod concret,
Cristian Dobre a dispus ca
lucrãrile asumate sã fie
executate în regim de an-
treprenoriat – prin sub-
contractare, în totalã

contradicþie cu contractul de exe-
cuþie încheiat cu Primãria Craio-
va; a decis împreunã cu inculpatul
Luis Guilherme Gomes de Almei-
da reproiectarea integralã a docu-
mentaþiei tehnice privind structura
de rezistenþã a unuia dintre obiec-
tive pentru reducerea semnificati-
vã a cheltuielilor de execuþie, având
o relaþie directã în acest sens cu
coordonatorul de proiect – arhitect
ºef Rãgãlie Tudor; a dispus prin
intermediul inculpatului Luis Guil-
herme Gomes de Almeida ca în
relaþia cu beneficiarul lucrãrii sã fie

înaintate spre decontare în inter-
valul august – decembrie 2013,
prin intermediul liderului de asocie-
re situaþii de lucrãri necorespun-
zãtoare realitãþii în care au fost
consemnate valori mult superioa-
re cantitativ ºi efectiv executate,
cu consecinþa obþinerii unui folos
necuvenit de 4.473.432 lei la care
se adaugã TVA în valoare de
1.073.623,78 lei; etc. O parte din
activitatea infracþionalã a lui Do-
bre a fost cunoscutã ºi de Viorel
Florescu, reprezentant al Primãriei
Craiova, desemnat în echipa de
implementare a proiectului dar ºi
de inculpaþii Sabãu Mariana ºi Ga-
vrilã Gheorghe.
L-ar fi „cumpãrat” pe dirigintele

de ºantier
În plus, procurorii au mai con-

semnat în rechizitoriu cã Dobre,
prin intermediul lui Luis Guilherme
Gomes de Almeida ºi Irinei Cojoca-
ru, i-a dat dirigintelui de ºantier,
Romanescu Cezar Rãzvan, sume de
bani necuvenite, inclusiv sub for-
ma unui contract fictiv de prestãri
servicii (în total 115.426.56 lei ºi
7.000 euro). Pentru a ascunde ºi

disimula adevãrata provenienþã a
sumei de 115.426.56 lei, obþinutã
de cãtre dirigintele de ºantier în mo-
dalitatea de mai sus, inculpatul Ro-
manescu Marius Florin a semnat
ºi ºtampilat douã rapoarte de acti-
vitate ataºate ca documente justi-
ficative la douã facturi fiscale, cu-
noscând cã activitãþile menþionate
în cuprinsul acestora nu fuseserã
executate. Urmare a acestei con-
duite infracþionale, Primãria Cra-
iova ºi Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Pu-
blice au fost prejudiciate cu suma
totalã de 5.547.055 lei (aprox.
1.232.678 euro), care reprezintã
în acelaºi timp ºi un folos patri-
monial necuvenit realizat de so-
cietatea controlatã de inculpat, au
mai reþinut procurorii în rechizito-
riu. Dosarul s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj, instanþã care, marþi,
29 noiembrie a.c., a menþinut con-
trolul judiciar faþã de Cristian Do-
bre, Luis Guilherme Gomes de Al-
meida ºi Cezar Rãzvan Romanes-
cu. Romanescu ºi Dobre au fãcut
contestaþii, care vor fi soluþionate
luni, 5 decembrie a.c. la Curtea de
Apel Craiova.
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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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GEORGE POPESCU

Oricât de nelalocul ei ar pãrea la o pri-
mã ºi superficialã impresie, întrebarea pri-
vind goana aproape demenþialã dupã bani
ºi dupã averi somptuoase a neocapitaliº-
tilor autohtoni e în mare mãsurã legiti-
mã. ªi e confirmatã de faptul cã nu pu-
þini români ºi-o pun, sub valul de cazuri
ce se succed sub ochii lor ºi care acope-
rã aproape întreaga agendã a þãrii.

În definitiv, atunci când afli, searã de
searã, cã, în acest lanþ al corupþiei supus
recent unei spectaculoase campanii me-
diatice, „victimele” acesteia, oameni alt-
minteri deja miliardari, nu se pot sustra-
ge ispitei de a-ºi continua, cu o nesimþire
sfidãtoare, cursa de îmbogãþire, devine
firesc sã te întrebi asupra mecanismului
ce le susþine isprava.

Într-un fel de caraghioasã defilare, se
perindã pe la anchete, pe sub privirile hã-
mesite de rating ale haitei de tinerei im-
provizaþi jurnaliºti, persoane dintre cele
mai diferite, ca vârstã, profesie ºi aparte-
nenþã politicã, despre care aflãm cã sunt
autorii unor tunuri de zeci ºi de sute de
milioane de euro. Luaþi de val, prea puþini

Goana dupã înavuþireGoana dupã înavuþireGoana dupã înavuþireGoana dupã înavuþireGoana dupã înavuþire
ºi sentinþa unui înþelept anticºi sentinþa unui înþelept anticºi sentinþa unui înþelept anticºi sentinþa unui înþelept anticºi sentinþa unui înþelept antic

dintre noi ne mai întrebãm câte s-ar fi putut
ºi se mai pot face cu banii jefuiþi în bene-
ficiul economiei ºi, în general, al societã-
þii româneºti, tasate încã de atâtea nevoi.

Ce-i drept, seculara „organigramã” so-
cialã – cu antagonismele sale clasice ºi
clasificate, despre care ne-a rãmas un
bogat patrimoniu literar-artistic (cum se
poate evita comedia umanã a lui Balzac?)
– s-a disipat ori chiar pare compromisã.
Burghezia a ieºit din nomenclatorul tra-
diþional al conceptelor maligne, dupã ce
ºi „proletariatul” a dispãrut, chiar dacã
nu în Paradis acolo nici clasa muncitoa-
re n-a reuºit sã ajungã.

S-a conservat, într-o confruntare ati-
picã, prin noutatea ei inovatoare, doar
confruntarea dintre bogaþi ºi sãraci, mai
radicalizatã ca oricând, dar convertitã
într-un fel de habitudine fireascã: dacã
nu mai e jenant sã fii superbogat (miliar-

darii de peste mãri ºi þãri), devine firesc
ca sãrãcia sã fie pusã sub semnul ruºinii.
Fireºte, excluzând lenevia, realitatea
aceasta renovatã s-a transformat în fun-
damentul cu valoare de axiomã a neoca-
pitalismului cu chip, deseori, inuman de
abject. Nu de puturoºi e vorba într-o ast-
fel de posibilã analizã, ci de o radicaliza-
re a discrepanþelor care îºi arogã, cu tu-
peu impardonabil, profitul pe post de uni-
cã „filozofie” de convieþuire.

ªi, din pãcate, simþul cumpãtãrii com-
promis, suport cândva al educaþiei fami-
liale ºi al unui bun simþ echivalând cin-
stea la nivelul virtuþii, goana dupã profit
a atins cotele unei maladii egale, în con-
secinþele sale mai mult ori mai puþin disi-
mulate, unei curse nebuneºti. Privind în
jur, în orice parte a oraºului ori a þãrii –
ca sã ne referim doar la noi – imaginea
unor construcþii somptuoase din care nu

lipseºte nici bunul simþ ca nuanþã a unei
stricte ºi necesare raportare la nevoile
fireºti ale unei familii îþi sare-n ochi. Nu
mai vorbim de „parcurile” de maºini, câte
3-4 pentru o singurã familie, un obicei
care pune deja societatea într-o situaþie
neechivocã de a înfrunta vitregiile unui
trafic deja la cote cvasi-infernale.

Cât despre „direcþia” spre care ne în-
dreptãm, dincolo de fade ºi fastidioase
discuþii ºi dispute politice, dar cu sigu-
ranþã politicianiste, la nivel global, unica
certitudine rãmâne cea a bãtrânului înþe-
lept din antica Grecia: spre sfârºit, acela
de care nu e nimeni scutit. Bogat ori sã-
rac, cu averi acumulate prin tertipuri ori
chiar, în limitele unei decenþe care este a
inteligenþei ºi a trudei oneste. Nimeni nu
poate bloca acel drum care, în absenþa
Crucii, îºi pierde retroactiv, întreaga-i
presupusã „filozofie”.

Proiectul „Autostrada Dreptu-
lui” – ediþia 2016 a reunit, la Fa-
cultatea de Drept a Universitãþii din
Craiova, studenþi ai instituþiilor de
profil din Craiova, Iaºi, Bucureºti
ºi Chiºinãu. Aceºtia au participat
la diverse activitãþi academice,
culturale ºi de divertisment, orga-
nizate de Asociaþia Studenþilor în
Drept din cadrul Universitãþii din
Craiova (ASD-UC). „Ideea schim-
bului de experienþã presupune atât
posibilitatea participãrii studenþilor
atât la orele de curs ºo seminare
desfãºurate de cãtre profesorii cra-
ioveni, cât ºi posibilitatea realizãrii
unor activitãþi din afara curricumu-
lui. Potrivit principiului „We culti-
vate a place where students grow
by learning from a clother – Culti-
vãm un loc în care studenþii se
dezvoltã învãþând unii de la ceilalþi”,
asociaþia studenþilor juriºti craio-
veni a asigurat un cadru generos
de interacþiune studenþeascã, pen-
tru dezvoltarea personalã ºi, deo-
potrivã, profesionalã a participan-
þilor”, a precizat prof.univ.dr. Se-
vastian Cercel, decan al Facultã-
þii de Drept a Universitãþii din Cra-
iova. La rândul sãu, Ionuþ Rosia,
preºedintele ASD-UC, a afirmat:

 Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova a fost gazda, timp de patru zile, a douã
evenimente importante: „Autostrada Dreptului” ºi „Seara prieteniei studenþilor români ºi

strãini – Porþi deschise pentru românii de pretutindeni”.

„Întâlnirea cu studenþii ºi profeso-
rii Facultãþii de Drept a Universi-
tãþii din Craiova, cu Baroul Dolj ºi
comunitatea profesionalã din Ol-
tenia le-a oferit participanþilor o
ºansã sã cunoascã ºi sã înþeleagã
mai bine lumea dreprtului actual”.

Proiect multicultural
Cel de-al doilea eveniment a fost

„Seara prieteniei studenþilor români
ºi strãini – Porþi deschise pentru
românii de pretutindeni” – o acþiu-
ne la care au participat studenþi
strãini ºi români care studiazã la
Universitatea din Craiova. Progra-
mul a cuprins dezbateri pe mai
multe teme: „Mediul universitar
craiovean, un liant între identitãþi
ºi culturi diferite”, „Rolul asocia-
þiilor studenþeºti în integrarea stu-
denþilor strãini în viaþa socialã ro-
mâneascã”, la care s-a adãugat un
moment artistic în care studenþii,
indiferent de etnie, au pus în va-
loare creaþiile tradiþionale. Au par-
ticipat Asociaþia pentru Cultura
Românilor/Vlahilor din Serbia –
„Ariadnae Filium”, Asociaþia Stu-
denþilor Basarabeni din Craiova,
Asociaþia Europeanã a Studenþilor
în Drept, Asociaþia Centrul de Is-
torie a Dreptului ºi Studii Socio-

Umane. „Reuniunea s-a bucurat de
prezenþa unor personalitãþi –
prof.univ.dr. Radu Baltaºiu – di-
rector al Direcþiei Românii din Afa-
ra Graniþelor, din cadrul Institutu-
lui Cultural Român, Laviniu Enii
, director la Direcþia de Strategie
ºi Programe – Departamentul Po-
litici pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni, din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Externe, prof.univ.dr.
acad. Ion Dogaru. În cadrul de-
baterilor, au fost abordate proble-
me legate de diversitatea culturalã

ºi de identitatea lingvisticã, precum
ºi de rolul pe care mediul universi-
tar îl are în construcþia relaþiilor
dintre oameni, indiferent de rasã,
limbã, etnie, naþionalitate, sex sau
religie. Au fost prezentate aspecte
privind drepturile culturale ale ro-
mânilor ale românilor de pretutin-

deni, precum ºi cele ale strãinilor
în România. Seara dedicatã eveni-
mentului s-a înheuat cu un pro-
gram artistic susþinut de ctudenþi
din mai multe þãri, prezenþi la Cra-
iova”, a mai spus  prof.univ.dr. Se-
vastian Cercel.

CRISTI PÃTRU
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Comandat de PRU Dolj. Executat de S.C. ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR 11160009
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Una dintre prioritãþile Progra-
mului PSD pentru Agriculturã,
plata la timp a subvenþiilor, vine
sã rãspundã uneia dintre cele mai
mari dificultãþi cu care s-au con-
fruntat fermierii români. Luni de
zile, aceºtia nu ºi-au primit sumele
necesare, din cauza incompeten-
þei guvernului tehnocrat „zero“,
ceea ce a însemnat, din neferici-
re, recolte pierdute. În aceste con-
diþii, social-democraþii apreciazã
cã orice vot pentru PNL ºi actua-
lul Executiv este un vot împotri-
va agricultorilor români ºi condu-
ce la falimentarea acestora, în
competiþia cu cei europeni.

„Nu putem sã uitãm cã fermie-
rii români fãceau greva foamei,
în faþa Guvernului, pentru a-ºi
primi subvenþiile pentru agricul-
turã. Culturile au fost compro-
mise ºi avem producþii mici în
acest an, pentru cã nu s-au pu-
tut face la timp lucrãrile.

Soluþia noastrã este de a stabili
prin lege ca subvenþiile sã fie plãti-
te astfel: la 15 octombrie un avans,
iar plata regularã la 1 decembrie ºi
31 martie, pentru ca fermierii sã
beneficieze de sumele necesare în
perioadele optime“, a declarat pre-

Plata la timp a subvenþiilor ºi refacerea sistemului de irigaþii
se numãrã printre mãsurile prioritare propuse de PSD

Programul PSD pentru Agricultu-
rã are ca obiectiv principal sprijini-
rea fermierilor români, pentru ca mai
multe familii din mediul rural sã poa-
tã face parte din clasa de mijloc. So-
cial-democraþii propun mãsuri con-

crete pentru stimularea producþiei
româneºti, creºterea exporturilor,
angajarea tinerilor în agriculturã ºi
crearea cadrului care va transforma
agricultura într-un veritabil motor
pentru dezvoltarea economicã.

Comandat de PSD DOLJ, Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR  FINANCIAR  11160007

ºedintele PSD, Liviu Dragnea.
Prin implementarea acestei mã-

suri, cu un numãr de aproximativ
950.000 de beneficiari, fermierii
români nu vor mai fi nevoiþi sã con-
tracteze credite pentru a putea re-
aliza lucrãrile agricole, ceea ce în-
seamnã cã nu vor mai avea de su-
portat cheltuielile cu dobânzile ºi
comisioanele bancare. Estimarea
PSD aratã cã, în acest mod, cos-
turile de producþie se vor reduce
cu cel puþin 10 la sutã.

Investiþie amplã
în sistemul
de irigaþii

Un alt obiectiv important din
Programul PSD vizeazã refacerea
ºi extinderea sistemului de irigaþii,
care se va desfãºura în trei etape,
cu finanþare de la bugetul de stat
ºi din fonduri europene, urmând
sã fie reabilitate, în total, 86 de
amenajãri, pentru o suprafaþã de
aproape 2 milioane de hectare. În
plus, apa pentru irigaþii va fi asi-
guratã în mod gratuit pânã la sta-
þiile de punere sub presiune, în
beneficiul unui numãr de peste
200.000 de agricultori. Totodatã,

va fi asiguratã cadastrarea gratui-
tã a tuturor terenurilor agricole, de
cãtre stat, pânã în 2020.

PSD va sprijini fermierii români
ºi printr-o serie de mãsuri fiscale.
Astfel, încã de anul viitor va fi eli-
minatã TVA la toate materiile pri-
me (seminþe, îngrãºãminte, pesti-
cide etc.) ºi serviciile din agricul-
turã (arat, semãnat, discuit etc.),
iar din 2018 nu vor mai fi impozi-
tate tractoarele ºi utilajele agrico-
le, dar nici terenurile
agricole lucrate.

Surse
de finanþare:
credite
convenabile
ºi fonduri
europene

Pentru a st imula
producþia vegetalã, zo-
otehnia, acvacultura ºi
industria alimentarã,
Guvernul PSD le va
asigura producãtorilor
accesul la credite pen-
tru dezvoltare, cu do-
bândã micã, garantate
în proporþie de 80%
de cãtre stat.

De asemenea, social-demo-
craþii ºi-au stabilit o prioritate în
atragerea finanþãrii din fonduri
europene pentru dezvoltarea agri-
culturii româneºti. Obiectivul din
Programul PSD îl reprezintã ab-
sorbþia a 9,7 miliarde de euro,
prin mãsuri de creºtere a eficien-

þei Programului Naþional de Dez-
voltare Ruralã, mãsuri care in-
clud refacerea ghidurilor, îmbu-
nãtãþirea procedurilor ºi asigura-
rea cofinanþãrii ºi garantãrii prin
Fondul de Garantare a Creditului
Rural ºi Fondul Naþional de Ga-
rantare a Creditelor pentru Între-
prinderile Mici ºi Mijlocii.

Susþinere
pentru
angajarea
tinerilor

Pentru ca satul româ-
nesc sã aibã viitor, PSD
va stimula tinerii sã lu-
creze în domeniul agri-
col, prin acordarea unor
facilitãþi importante.
Mãsura se va aplica an-
gajatorilor care vor în-
cadra cel puþin trei ti-
neri, cu vârste sub 35 de
ani, pentru o perioadã de
minimum un an. În
acest caz, angajaþii ºi an-
gajatorul vor fi scutiþi de

toate obligaþiile cãtre stat aferen-
te salariilor, pe toatã perioada con-
tractelor de muncã, dar nu mai
mult de 5 ani.

Totodatã, va fi asiguratã califi-
carea lucrãtorilor din agriculturã
prin cursuri de scurtã duratã, în
cadrul unui parteneriat public-pri-
vat între ºcolile liceale ºi fermieri.

Guvernarea PSD va derula un amplu program pen-
tru încurajarea producþiei interne la alimente care, în
prezent, sunt importate masiv, tomatele ºi carnea de
porc fiind produsele pentru care mã-
sura va fi aplicatã încã din 2017.

„Timp de 8 ani, vom acorda aju-
tor pentru cultivarea tomatelor în
spaþii protejate: 3.000 de euro anual
pentru fiecare fermier care înfiin-
þeazã peste 1.000 de metri pãtraþi
de solarii“, a precizat preºedintele
PSD, Liviu Dragnea. Totodatã, fie-
care fermã cu peste 200 de capete
de porcine va beneficia, anual, de o
sumã de 10.000 de euro.

Pentru a facilita accesul produse-
lor româneºti pe piaþã, Programul
PSD pentru Agriculturã prevede,
pentru început, un pachet minim de
10 unitãþi de procesare pentru legu-
me-fructe ºi depozite frigorifice, care
vor fi înfiinþate printr-o investiþie de
100 de milioane de euro, susþinutã
din Fondul Suveran de Dezvoltare ºi

Investiþii. Din aceeaºi sursã, se vor aloca 200 de mi-
lioane de euro pentru unitãþi de colectare ºi procesare
a lânii ºi a pieilor de ovine ºi caprine.

Sprijin concret pentru produsele româneºti
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„Venim cu un manifest pe care
ni-l asumãm ºi anume, de a ridi-
ca Oltenia. Pentru dezvoltarea în-
tregii regiuni este obligatorie res-
pectarea termenelor ºi proiecte-
lor asumate în cele douã docu-
mente programatice. Acest anga-
jament semnat astãzi ( n.r ieri)
are rolul de a oferi garanþii supli-
mentare în vederea implemnetã-
rii acestor proiecte, în termenele
stabilite. Pentru toate proiectele
din Masterplanul de Transport al
României este nevoie de re-
surse, deoarece, fondurile
europene vor acoperi nu-
mai 55%, restul vor pro-
veni fie d ela buget, fie prin
modalitãþi mai puþin folosite
pânã acum : parteneriat pu-
blic privat, credite externe,
etc...”, a subliniat Nicolae
Giugea, preºedintele Dolj.

Cristian Buican, preºe-
dintele PNL Vâlcea a vor-
bit despre sãrãcia din Ol-
tenia ºi a spus cã renunþa-

Taxa de parcare prin SMS se va
aplica din 2017 pentru toate locurile
de parcare din centrul Craiovei. Cum
cuantumul taxei – de 2 lei pe ora de
staþionare – era deja cunoscut, nou-
tatea cu care vine regulamentul Pri-
mãriei este modul cum se va face,
efectiv, plata acestei taxe.

Autoritãþile au stabilit ca ºofe-
rul care va dori sã-ºi parcheze
maºina pe unul din locurile sem-
nalizate cu indicatorul „Pacare cu
Platã” va trebui sã  transmitã un
mesaj SMS de pe telefonul mobil

Liberalii au semnat MemorandumulLiberalii au semnat MemorandumulLiberalii au semnat MemorandumulLiberalii au semnat MemorandumulLiberalii au semnat Memorandumul
„Infrastructurã Oltenia !”„Infrastructurã Oltenia !”„Infrastructurã Oltenia !”„Infrastructurã Oltenia !”„Infrastructurã Oltenia !”

Candidaþii PNL pentru Parlamentul Ro-
mâniei din judeþele Dolj, Gorj, Olt, Me-
hedinþi ºi Vâlcea s-au reunit ieri, la Cra-
iova, unde au semnat Memorandumul
„Infrastructurã Oltenia!”. Prin acest de-

mers, politicienii se obligã sã-ºi asume
susþinerea ºi urmãrirea, cu toate mijloa-
cele parlamentare ºi legislative disponi-
bile, a tuturor proiectelor de infrastruc-
turã de transport din aceastã regiune.

rea la Coridorul IV, care lega
Curtici de Constanþa a fost
efectv „o crimã” pentru cetãþenii
acestui judeþ, ducând într-un fel
la izolare. Preºedintele PNL Olt,
Gigel ªtirbu, considerã cã dacã
se va face tot ceea ce este stabi-
lit în Masterplan, Oltenia va de-
veni o regiune dezvoltatã.
Se solicitã drum expres care sã lege

Gorjul de Aeroportul din Craiova
De la Mehedinþi, a venit sã sus-

þinã acest Memorandum, deputa-
tul Virgil Popescu, care le-a rea-
mintit severinenilor, cã Dacian
Cioloº a fost cel care deblocat fon-
durile necesare pentru achiziþiona-
rea de combustibil, altfel ºi iarna
aceasta locuitorii din Drobeta Tur-
nu Severin erau nevoiþi sã doar-
mã în frig. Dan Vâlceanu, preºe-
dintele PNL Gorj a apreciat dez-
voltarea Aeroportului de la Craio-
va ºi a vorbit de o infrastructurã
rutierã care sã lege judeþul Gorj

de acest aeroport, mai pre-
cis de necesitatea unui
drum expres Tg Jiu – Fi-
liaºi – Craiova.

La conferinþa de presã a
participat ºi preºedintele
PNL, Alina Gorghiu, care
a spus cã îºi susþine colegii
în acest demers ºi cã pro-
iectul se înscrie ºi în pro-
gramul de guvernare pe
care l-a propus Dacian Cio-
loº, ca actual ºi viitor pre-
mier al României.

Miting de susþinere a liberalilor
din Oltenia

Dupã conferinþa de presã, re-
prezentanþii organizaþiilor judeþene
din Oltenia au participat la un mi-
ting de susþinere a candidaþilor li-
berali, la care s-au alãturat prima-
rii Ilie Bolojan – Oradea; prima-
rul municipiului Arad – Gheorghe
Falcã ºi primarul Nicolae Robu,
edilul Timiºoarei.  Aproape 10.000
de simaptizanþi, membri de partid
sau simpli cetãþeni au luat parte la

mitingul de pe esplanada Teatrului
Naþional. A participat la acest mi-
ting, ca invitat ºi ministrul Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi Per-
soanelor Vârstnce, Dragoº Nico-
lae Pîslaru. Preºedintele PNL, Ali-
na Gorghiu a spus cã nu l-au invi-
tat la acest miting ºi nici la cel de
astãzi de la Iaºi pe premierul Ro-
mâniei, Dacian Cioloº, pentru cã
acesta are o agendã foarte plinã ºi
nu poate sã lase treburile þãrii ºi sã
participe la mitinguri.

MARGA BULUGEAN

Parcarea cu platã prin SMS, aplicatã pe 9 strãzi din Craiova
Primãria Craiova a lansat în dezbatere publicã regula-

mentul de aplicare a taxei de parcare cu plata prin SMS.
Totodatã, municipalitatea a stabilit ºi lista cu strãzile unde
parcarea va fi taxatã cu 2 lei pe ora de staþionare.

cãtre un numãr scurt, din patru
cifre, care va fi indicat pe panou-
rile respective. „Utilizatorul trimite
un SMS la un numãr scurt format
din patru cifre (ex.1234), numãrul
de înmatriculare al autovehiculului
ºi corespondentul timpului (ex.
DJ01ABC 1 orã), iar acesta va
primi pe telefon, în câteva secun-
de, un mesaj de confirmare a plã-
þii, precum ºi timpul alocat parcã-
rii (costul staþionãrii, ora ºi minu-
tul la care expirã timpul de parca-
re)“, se precizeazã în regulamen-

tul municipalitãþii.
În cazul în care maºinile depã-

ºeºte 5 metri vor fi taxate pentru
douã locuri de parcare, iar cele ce
depãºesc 10 metri - pentru trei lo-
curi de parcare, cu condiþia ca
acestea sã nu obstrucþioneze cir-
culaþia vehiculelor pe sectorul de
drum respectiv.
515 locuri de parcare, taxate
cu 2 lei pe orã

Parcarea cu platã prin SMS a
fost stabilitã pentru un total de 515
locuri de parcare se aflã pe 9 strãzi
din centrul Craiovei – strada„Ro-
mul”, strada „A.I.Cuza” - sectorul
cuprins între intersecþia cu str.
Unirii ºi intersecþia cu str. Arieº ºi
sectorul cuprins între intersecþia cu
str. Arieº ºi intersecþia cu str. Ge-
ovanni Peresutti; strada „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor” - sectorul cu-
prins între intersecþia cu str. A.I.-
Cuza ºi intersecþia cu str. Olteþ;
strada „Olteþ” - sectorul cuprins
între intersecþia cu str.C.S. Nico-
laescu Plopºor ºi intersecþia cu str.
Theodor Aman; strada „Theodor
Aman” - sectorul cuprins între in-
tersecþia cu str. Olteþ ºi intersecþia
cu str. A.I. Cuza; strada „Ion Ma-
iorescu” - sectorul cuprins între
intersecþia cu str. Popa ªapcã ºi
intersecþia cu str. Madona Dudu,
inclusiv Parcare Mercur; strada
„Mihai Kogãlniceanu” - sectorul
cuprins între intersecþia cu str.
Fraþii Buzeºti ºi intersecþia cu str.

Unirii; strada „Sf. Dumitru” - sec-
torul cuprins între intersecþia cu
str. Unirii ºi intersecþia cu str. Ma-
tei Basarab; strada „Mihai Viteazul”
- sectorul cuprins între intersecþia
cu str. Unirii ºi intersecþia cu str.
Ion Maiorescu.
Amenzi între 500 ºi 1.000 de lei

Regulamentul privind aplicarea
taxei pentru parcarea autovehicu-
lelor pe domeniul public al munici-
piului Craiova stabileºte ºi cuantu-
mul amenzilor care se pot aplica
ºoferilor. Autoritãþile îi vor sancþi-
ona cu amenzi cuprinse între 500
ºi 1.000 de lei, pentru persoanele
fizice, ºi de la 1.000 la 2.500 de
lei, pentru persoanele juridice, dacã
vor parca pe locurile cu platã fãrã
sã achite taxa sau vor depãºi tim-

pul de staþionare pentru care au
plãtit iniþial.

 „Constatarea ºi sancþionarea
contravenþiilor se fac de cãtre po-
liþiºti locali cu atribuþii de circula-
þie din cadrul Poliþiei Locale a mu-
nicipiului Craiova, agenþi consta-
tatori ºi împuterniciþi ai primarului
municipiului Craiova. Contrave-
nientul poate achita, în termen de
48 ore de la data încheierii proce-
sului-verbal de contravenþie ori,
dupã caz, de la data comunicãrii
acestuia potrivit prevederilor lega-
le, jumãtate din amenda prevãzutã
în prezentul Regulament, agentul
constatator fãcând menþiune de-
spre aceastã posibilitate în proce-
sul-verbal“, se mai menþioneazã în
regulament.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„Winter Bazaar” este
organizat de Asociaþia
CAROUSEL PROJECT,
în parteneriat cu Teatrul
Naþional „Marin Sores-
cu” ºi în colaborare cu
Lumea Jucãriilor Bebeti,
Cercetaºii României ºi

Magic Hobby ºi cuprinde un târg de manufacturã cu peste
25 de artiºti români – haine, bijuterii, decoraþiuni ºi accesorii
home décor de sezon, realizate manual din sticlã, lemn, pie-
le, hârtie, þesãturi, produse ºi jucãrii pentru copii, precum ºi
demonstraþii de manufacturã ºi design românesc, ateliere
creative pentru copii ºi ateliere de joacã Bebeti.

S-a deschis „Winter Bazaar”,S-a deschis „Winter Bazaar”,S-a deschis „Winter Bazaar”,S-a deschis „Winter Bazaar”,S-a deschis „Winter Bazaar”,
târgul cadourilor de Moº Nicolaetârgul cadourilor de Moº Nicolaetârgul cadourilor de Moº Nicolaetârgul cadourilor de Moº Nicolaetârgul cadourilor de Moº Nicolae!!!!!

În foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu” este deschis, zilele
acestea, „Winter Bazaar” – târg de manufacturã ce reuneºte peste
25 de artiºti locali ºi din þarã. Pe lângã bijuterii, accesorii, haine,
obiecte de decor din ceramicã, lemn, piele ºi sticlã realizate de aceº-
tia – cadouri handmade unicat, potrivite de Moº Nicolae! –, târgul
cuprinde ateliere creative, jocuri ºi jucãrii plus demonstraþii de ma-
nufacturã, surprize ºi o campanie de donaþii pentru copiii defavori-
zaþi. Expoziþia cu vânzare „Winter Bazaar” este deschisã zilnic, pânã
luni, 5 decembrie, inclusiv, între orele 10.00 ºi 21.00, ºi va fi urmatã,
în perioada 16-19 decembrie, de o altã ediþie, de Moº Crãciun!

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Expun artiºti locali, dar ºi manufacturieri
din Teleorman, Baia Mare, Bucureºti, Cluj,
Sibiu, Braºov ºi, bineînþeles, Craiova. Atelie-
rele creative de sezon pentru copii se desfãºoarã în ca-
drul expoziþiilor, zilnic, între orele 11.00-15.00 ºi 16.00-
18.00, toþi participanþii primind din partea organizatori-
lor cadouri-surprizã. Atelierele de joacã sunt permanen-
te, pe tot parcursul expoziþiei. De asemenea, în acelaºi
cadru se desfãºoarã campania umanitarã „Cufãrul cu
cadouri”, cu donaþii de jucãrii ºi cãrþi pentru copiii de-
favorizaþi.

«Târgul „Bizarre Bazaar” este prima expoziþie cu vân-
zare de obiecte handmade care a avut loc în Craiova, fi-
ind organizat de Asociaþia CAROUSEL PROJECT încã

din anul 2012 ºi reunind tineri – elevi ºi studenþi creativi –
care au fost promovaþi permanent pentru talentul lor ar-
tistic. În cadrul numeroaselor ediþii desfãºurate pânã
acum, au fost organizate spectacole, ateliere de creaþie,
precum ºi campanii umanitare pentru persoane aflate în
nevoie – copii internaþi la Clinica de Oncopediatrie a Spi-
talului de Urgenþã Craiova, copii ºi tineri de la ªcoala
Specialã „Sf. Mina”, dar ºi cazuri individuale. ªi la aceste
douã ediþii, beneficiari ai evenimentelor vor fi copiii defa-
vorizaþi din Craiova», se precizeazã într-un comunicat de
presã al organizatorilor.

Paula Seling va urca pe scena Teatrului
Naþional Craiova alãturi de Corul mimico-
gestual „Anghelos” format din copii cu de-
ficienþe de auz de la ªcoala Speciala „Sfân-
tul Vasile”, care vor transpune în limbaj mi-
mico-gestual o parte din colindele interpre-
tate de îndrãgita artistã. Gazda evenimentu-
lui din acest an va fi solista de muzicã popu-
larã Niculina Stoican. Fondurile obþinute în
urma acestui eveniment vor fi orientate cã-
tre programul de sprijin pentru persoane cu
dizabilitãþi, din cadrul Centrului „Sfanta Eca-

Paula Seling revine la Craiova pentru tradiþionalul concert caritabil de colinde „ColinDar”
Îndrãgita cântãreaþã Paula Seling va reveni la Craiova luni, 5 decembrie, pentru a

sprijini programele sociale ale Asociaþiei „Vasiliada”, prin susþinerea tradiþionalului
concert de colinde, „ColinDar”. Ajuns la cea de-a X-a ediþie, evenimentul se va desfã-
ºura, începând cu ora 19.00, la Teatrul National „Marin Sorescu”. Anul acesta, concer-
tul va fi deschis cu o suitã de colinde bizantine ºi corale interpretate de Corul Facultã-
þii de Teologie Ortodoxã din Craiova ºi va continua cu un moment plin de autenticitate
oferit de Ansamblul „Bordeiaºul” din Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi.

terina”, al Asociaþiei „Vasiliada”. Concertul
de anul acesta va avea loc cu casa închisã,
toate biletele fiind vândute.

Potrivit Asociaþiei „Vasiliada”, colabora-
rea cu Paula Seling a început încã din anul
2005 ºi continuã în fiecare an prin implica-
rea artistei în numeroase acþiuni filantropi-
ce, printre care deja tradiþionalul concert
caritabil „ColinDAR”. «Începând cu anul
2008, Paula Seling a devenit membru de
Onoare al Asociaþiei „Vasiliada”, iar în de-
cembrie 2010 a primit din partea ÎPS Iri-

neu, Mitropolitul Olteniei ºi Arhiepiscop al
Craiovei, Crucea Sfântului Nicodim de la
Tismana, cea mai înaltã distincþie oferitã de
Mitropolia Olteniei unui laic», se precizeazã
într-un comunicat de presã.

Asociaþia „Vasiliada” este o organizaþie cu
caracter creºtin ºi social aflatã sub patrona-
jul Mitropoliei Olteniei ºi oferã de 15 ani ser-
vicii sociale mai multor categorii de persoa-
ne aflate în dificultate, precum copii aflaþi
în situaþii de risc, tineri cu dizabilitãþi, per-
soane vârstnice, persoane fãrã adãpost,
ºomeri sau persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã. La începutul anului 2016,
„Vasiliada” a primit premiul pentru Instituþia
Anului în domeniul Asistenþei Sociale, oferit
în cadrul Galei Naþionale de Excelenþã în
Asistenþã Socialã, organizatã de Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali din România.

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj va or-
ganiza în zilele de 6 ºi 7 decembrie, de la ora
18.00, la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, Alaiul Datinilor „Din bãtrâni, din
oameni buni” .
Spectacolele vor fi
însoþite de o expo-
ziþie de fotografie,
iar miercuri, la ora
17.00, de lansarea
CD-ului „Florile
din grãdina sufle-
tului meu” al An-
samblului folcloric
„Dor cãlãtor” din
Craiova, coordonat
de Aurelia Popes-
cu Preda. Intrarea
va fi liberã.

„Publicul se va bucura, ca în fiecare an,
de fragmente de iarnã tradiþionalã, aduse în
scenã de cete, grupuri, formaþii, ansambluri
ºi soliºti vocali, din diverse colþuri ale þãrii,
care promoveazã obiceiurile specifice Crã-
ciunului ºi Anului Nou”, spun organizatorii.
Marþi, 6 decembrie, vor urca pe scenã Gru-
pul de colindãtori al Liceului „Henri Coan-
dã” ºi Grupul Folcloric „Voci Olteneºti” din
Craiova, Ansamblul Folcloric „Doina Mis-

Alaiul Datinilor „Din bãtrâni, din oameni
buni”, cu colindãtori din opt judeþe

chiului” din Mischii, Ansamblul Folcloric
„Alunelul” din Pieleºti (Dolj), Grupul Folc-
loric „Gorjeanca” din Târgu Jiu (Gorj), Gru-
pul Folcloric „Flori Dâmboviþene” din Târ-
goviºte (Dâmboviþa), Ansamblul Folcloric

„Liliacul” din Baia
de Aramã (Mehe-
dinþi), Ansamblul
Folcloric „Mãgu-
ra” din Codlea
(Braºov) ºi soliºtii
vocali Lavinia Bâr-
soghe, Mãdãlina
Stoica ºi Manuela
Motocu.

Miercuri, ne
vor colinda An-
samblul Folcloric
„Dor Cãlãtor” ºi
Octetul „Lerui,

Ler” din Craiova, Ansamblul Folcloric „Al-
tiþa” din Maglavit, Ansamblul Folcloric „Hora
Desnãþuiului” din Bârca (Dolj), Ansamblul
Folcloric „Mlãdiþe Sibiene” din Sibiu, An-
samblul Folcloric „Datina” din Dãeºti (Vâl-
cea), Ansamblul Folcloric „Florile Burnasu-
lui” din Alexandria (Teleorman), Ansamblul
Folcloric „Roua” din Cloºani-Padeº (Gorj),
soliºtii vocali Liviu Olteanu, Maria Rotaru ºi
Zorina Bãlan.

Astãzi, 3 decembrie – Ziua Internaþionalã
a Persoanelor cu Dizabilitãþi, ora 17.00, la
Electroputere Mall are loc evenimentul „Pe
aripile speranþei”, ce marcheazã turneul de
promovare a cãrþii „Vocea pacientului”, de
Daniel Þole, în care veþi putea regãsi câteva
poveºti de viaþã uimitoare. „Sunt sigur cã
atunci când auzi de boli rare te gândeºti la
oameni puþini. Sã ºtii cã doar boala este rarã,
iar oamenii afectaþi de ea sunt mulþi, pe zi ce
trece mai mulþi, poate acum, când citeºti ci-
neva se naºte având o boalã rarã, atât de mulþi
sunt”, spune autorul.

Cumpãrând cartea, susþineþi atât Asociaþia
SanLife pentru achiziþionarea unui aparat ce
depisteazã infecþia HIV, leucemia în stadiile
incipiente ºi numãrã celulele CD4 pentru pa-
cienþii deja seropozitivi, cât ºi Asociaþia Wer-
dnig Hoffman pentru realizarea taberelor de
varã pentru tinerii cu dizabilitãþi din România
ºi construirea unui loc adaptat nevoilor lor,
„Tabãra prieteniei”. Acest proiect caritabil se
va desfãºura în mai multe oraºe din þarã.

Evenimentul de la Electroputere Mall este
organizat de Carmen Vasilescu, o tânãra am-
biþioasã care doreºte sã dovedeascã încã o
datã faptul cã dizabilitatea nu te împiedicã
sã speri, sã trãieºti, sã iubeºti ºi sã îndrãz-
neºti sã crezi în visele tale. Momentul se vrea

„Pe aripile speranþei”, de Ziua Internaþionalã
a Persoanelor cu Dizabilitãþi

o sãrbãtoare, astfel cã lansarea de carte va
fi însoþitã de muzicã. FeedBack Band, The-
ea Sarah, Delia Popescu, Arlette Martha ºi
trupa de dans Freaks vor încerca sã creeze
o atmosferã de neuitat, cei prezenþi reuºind
astfel sã rãmânã cu o amintire frumoasã ºi
o atitudine pozitivã.
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Peste 300 de doljeni se aflã în
evidenþele medicale ca fiind purtã-
tori ai virusului HIV sau bolnavi de
SIDA. ªi chiar dacã în ultimii 25 de
ani s-au fãcut progrese impor-
tante în plan medical, în con-
tinuare obiective importante
rãmân accesul universal la pre-
venþia HIV, tratament, îngrijiri
ºi suport, dar ºi reducerea
numãrului persoanelor infec-
tate cu HIV/SIDA sau infor-
marea ºi educarea populaþiei,
mai ales a grupurilor cu risc
crescut. Pentru a reduce nu-
mãrul cazurilor noi, specialiº-
tii atrag atenþia cã este foarte
importantã o mai bunã infor-
mare ºi educare în legãturã cu HIV/
SIDA. De asemenea, ar fi necesarã
creºterea numãrului de persoane, în
special din grupele de risc, care
solicitã efectuarea unui test de de-
pistare a infectãrii cu HIV ºi creº-
terea numãrului de persoane care
adoptã un comportament sãnãtos în
relaþie cu HIV/SIDA.

În condiþiile unei cereri crescute,
specifice perioadei premergãtoare
Crãciunului, unii români continuã sã
cumpere carne proaspãtã sau pro-
duse ºi preparate din carne de porc
sau chiar porci vii crescuþi în gos-
podãrie, pentru sacrificare. S-au în-
tâlnit situaþii în care, unii dintre cres-
cãtorii de porci în sistem gospodã-
resc aleg sã vândã sau sã sacrifice
animalele, evitând controlul sãnãtãþii
acestora de cãtre medicii veterinari.

De la începutul anilor ’90 ºi pânã în prezent,

Peste 400 de doljeni au murit din cauza SIDA
De la începutul anilor ’90 ºi pânã în pre-

zent, peste 400 de doljeni au murit din ca-
uza SIDA. Majoritatea, deoarece, la vre-
mea respectivã, sistemul medical româ-
nesc nu era pregãtit ºi nu s-a putut adapta
pentru a face faþã acestei boli. Anul tre-

cut, în judeþul Dolj se aflau în evidenþele
medicilor 305  cazuri, din care 189 cu in-
fecþie HIV ºi 116 cu boalã SIDA, ºi, potri-
vit Direcþiei de Sãnãtate Publicã, în cursul
primelor nouã luni ale acestui an s-au în-
registrat 11 cazuri noi de infecþie cu HIV.

Numãrul de cazuri HIV în rândul
consumatorilor de droguri

injectabile, în creºtere

Conform Raportului Naþional al
Departamentului pentru Monitori-
zarea ºi Evaluarea HIV/SIDA din
România al Institutului de Boli In-
fecþioase „prof. dr. Matei Balº”,
la 30 iunie a.c. erau înregistrate la
nivel naþional 14.078 persoane in-
fectate cu HIV/SIDA (21.702 to-
tal cumulativ 1985 – 2016). Prin-

cipala cale de transmitere a fost
heterosexualã (57,4% din toate ca-
zurile noi în 2015 ºi 63,2% în pri-
mele 6 luni ale anului 2016). Nu-

mãrul de cazuri HIV în rân-
dul consumatorilor de dro-
guri injectabile a fost de 20%
în 2015 ºi 17,6% în primele
6 luni ale anului 2016. Pro-
porþia de homosexuali fost de
16% în 2015 ºi 17,2% în pri-
mele 6 luni ale anului 2016.
Cele mai multe cazuri noi
(6.503 cazuri) au fost înre-
gistrate în grupul de vârstã
25 - 29 ani, urmat de 40-49
ani (2.133 cazuri).

În 2015, pe plan mondial,
un procent estimat de 36.9 milioa-
ne de persoane au fost infectate cu
HIV în 2014, ºi 2,6 milioane dintre
acestea au fost copii. Aproximativ
150 de milioane de copii ºi adulþi,
din 129 de þãri cu venituri mici ºi
mijlocii au primit servicii de testa-
re HIV, 14,9 milioane de persoane
care trãiesc cu HIV au primit tra-

tament antiretroviral (ART) la ni-
vel global, dintre care 13,5 milioa-
ne au primit ART în þãrile cu veni-
turi mici ºi medii. Se estimeazã cã
aproximativ douã milioane de per-
soane au fost recent infectate cu
virusul în 2014, iar 34 de milioane
de oameni au murit din cauze le-
gate de SIDA pânã în prezent, in-
clusiv 1,2 milioane în 2014.
Testarea HIV este voluntarã

ºi anonimã
În România existã un Program

naþional de prevenire, suprave-
ghere ºi control al infecþiei HIV
ce îºi propune sã reducã rãspân-

direa infecþiei HIV prin depista-
rea precoce a persoanelor infec-
tate în rândul celor cu compor-
tament la risc pentru infecþia HIV,
precum ºi prin depistarea preco-
ce a persoanelor infectate HIV
simptomatice. Un alt punct im-
portant este reducerea morbidi-
tãþii asociate cu infecþia HIV prin
asigurarea tratamentului bolnavi-
lor cu infecþie HIV/SIDA. Foarte
important, testarea HIV este vo-
luntarã ºi/sau anonimã, cu garan-
tarea confidenþialitãþii ºi a consi-
lierii pre ºi post test, atât în sec-
torul de stat cât ºi în cel privat.

RADU ILICEANU

Recomandãri ANSVSA pentru perioada sãrbãtorilor de iarnã
Pentru evitarea posibilelor toxiinfecþii alimentare ºi evita-

rea posibilei infestãri cu parazitul Trichinella spp., Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
recomandã respectarea câtorva mãsuri, nu prea greu de
îndeplinit. Cumpãraþi carne de porc, produse sau preparate
obþinute din aceasta, numai din locuri sau spaþii autorizate ºi
supravegheate sanitar veterinar, care, prin programul de
control implementat de cãtre inspectorii Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor, garan-
teazã cã aceastea provin din abatoare aprobate, unde este
asiguratã asistenþa sanitarã veterinarã permanentã!

Avertizãrile medicilor
sanitar-veterinari

Sacrificarea porcului ºi consu-
marea acestuia în familie sau vân-
zarea de carne sau  de produse ob-
þinute de la acesta, fãrã controlul
sanitar veterinar al stãrii de sãnãta-
te a animalului ºi a salubritãþii cãrnii
obþinute, poate avea consecinþe gra-
ve, þin sã avertizeze cei din AN-
SVSA. Astfel, dacã porcul este bol-

nav de trichinelozã sau de o altã boalã
infecþioasã, prin vânzarea necontro-
latã riscaþi sã îmbolnãviþi alþi oameni
sau alte animale, iar rãspândirea
bolilor la animale sau om se pedep-
seºte, conform legii. Solicitaþi vizi-
ta medicului veterinar înainte de
sacrificarea porcului, pentru a ve-
rifica starea de sãnãtate a animalu-
lui înainte de sacrificare; pentru a
da sfaturi utile privind probele ce
trebuie luate la sacrificare ºi anali-
zele ce trebuie fãcute pentru a vã
garanta propria dumneavoastrã sã-
nãtate ºi pentru a asoma porcul îna-
intea sacrificãrii, a scuti animalul de
suferinþã ºi a respecta cerinþele de
bunãstare a animalelor.

În situaþia în care medicul vete-
rinar constatã cã porcul dumnea-
voastrã este bolnav, nu riscaþi vân-
zarea, sacrificarea ºi consumul
cãrnii. Veþi fi despãgubit de stat la
valoarea de piaþã a animalului. Nu
consumaþi carnea ºi nu o prepa-
raþi, pânã nu obþineþi de la medicul
veterinar rezultatul examinãrii pen-
tru Trichinella spp., cu rezultat
negativ. Recomandarea este vala-
bilã ºi pentru carnea obþinutã de la
porcii mistreþi. Examinarea cãrnii
provenite de la porcii sacrificaþi în
vederea depistãrii trichinelozei este
obligatorie. Comercializarea cãrnii
de porc neexpertizatã sanitar-ve-
terinar ºi pentru siguranþa alimen-
telor se sancþioneazã cu amenzi de
pânã la 40.000 lei.
Comercializarea porcilor vii
în târguri, condiþionatã

Comercializarea porcilor vii din

gospodãriile populaþiei în târguri-
le ºi oboarele autorizate sanitar-
veterinar ca ºi miºcarea porcilor
de la exploataþiile nonprofesiona-
le cãtre abator este permisã cu res-
pectarea legislaþiei sanitare vete-
rinare. Miºcarea porcilor vii cãtre
abator, atunci când trec printr-un
târg de animale, se poate efectua
numai dacã animalele sunt însoþi-
te de certificatul de sãnãtate, de
formularul de miºcare ºi de do-
cumentul privind informaþiile pen-
tru lanþul alimentar.

Târgul de animale trebuie sã
fie autorizat sanitar-veterinar ºi
supravegheat de un medic vete-
rinar. La intrarea în târg, solici-
taþi medicului veterinar respon-
sabil sã facã examinarea anima-
lelor pe care doriþi sã le vindeþi
ºi a documentelor pe care vi le-
a eliberat medicul veterinar la ple-
carea spre târg. Dacã cel care a

cumpãrat porcul este verificat în
trafic de autoritãþi ºi nu prezintã
documentele sanitare veterinare
necesare, cumpãrãtorul, dar ºi
vânzãtorul sunt pasibili de sanc-
þiuni, iar animalele sunt confis-
cate ºi ucise fãrã a se oferi des-
pãgubiri.

Este interzisã sacrificarea
porcilor ºi comercializarea cãr-
nii în târgurile de animale ºi în
vecinãtatea acestora! Este inter-
zisã vânzarea porcilor vii, fãrã
control sanitar veterinar,  la
“samsari”, sau în alte locuri nea-
probate sanitar veterinar ! Nu-
mãrul de telefon al „Call Center”-
ului A.N.S.V.S.A. este 0800 826
787 ºi poate fi apelat gratuit de
cãtre cetãþeni, din orice reþea de
telefonie, pentru a sesiza nere-
guli în domeniul siguranþei ali-
mentelor.

VALENTIN CEAUªESCU
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Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” vã
invitã luni, 5 decem-
brie 2016, ora
15:00, în sala Acad.
Dinu C. Giurescu, la
evenimentul de
lansare a volumului
Catrenul, epigrame-
le rãsunã… al auto-
rului Petre Ion Flo-
rin Vasilescu.

Invitaþi în cadrul
evenimentului: am-
basador Petre Gi-
gea Gorun, Ilie
Gheorghe, Ilinca
Zamfir, Marius
Robu, Mihai Flores-
cu, Adi Neacºu.

Comunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presã

Pentru cã ne aflãm în luna cu sãrbãtorile cele mai îndrãgite de copii, Secþia
pentru copii ºi tineret a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” a ales
în sãptãmâna 5-8 decembrie în cadrul proiectului Cãrticica pentru prichindei ºi
copii mai mãricei, tema „Scrisoare cãtre Moº Nicolae”.

Realizarea unei scrisori adresate lui Moº Nicolae este o tradiþie frumoasã,
care îi fascineazã pe cei mici. Ei petrec o perioadã bunã de timp gândindu-se la
toate cadourile pe care le doresc ºi anul acesta.

Îi vor scrie lui Moº Nicoale preºcolarii ºi ºcolarii  de la urmãtoarele grãdiniþe
ºi ºcoli din Craiova, programaþi astfel:

Luni 5 decembrie       orele: 10-11  - Grãdiniþa Dumbrava Minunatã
13-14 – Grãdiniþa Floarea Soarelui

Marþi 6 decembrie    orele: 10-11 – Grãdiniþa Ion Creangã
12-13 – ªcoala Gimnazialã Sfântul Gheorghe
13-14 – ªcoala Gimnazialã Coþofenii din Dos

Miercuri 7 decembrie  orele: 10-11 – Grãdiniþa Dumbrava Minunatã
11-12 – ªcoala Gimnazialã Mihai Viteazul

Comunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presã

Scrisoare
cãtre Moº Nicolae

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 pregã-
tit a gravitat în jurul aceluiaºi ob-
iectiv clar: colectarea de jucãrii
pentru copiii nevoiaºi din judeþ,
pentru micuþii devaforizaþi ºi mar-
ginalizaþi din Craiova ºi împreju-
rimi.

Cum numãrul mare de copii
aflaþi într-o situaþie dificilã, ade-
sea lipsitã de perspectivã ºi spe-
ranþã, este o realitate care ne pre-
ocupã pe fiecare dintre noi,  Bi-
blioteca Aman îºi propune, anual,
desfãºurarea unor activitãþi de
ale cãror efecte sã beneficieze
tocmai aceia dintre copii care,
datoritã lipsurilor ºi privaþiunilor
din viaþa de zi cu zi, nu au acces
la jucãrii, la bucurii ºi cãldurã în
preajma celei mai aºteptate sãr-
bãtori creºtine - 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,
Biblioteca Aman completeazã
seria de iniþiative cu scop carita-
bil propunând un format inedit.
Astfel, în premierã absolutã, Tru-
pa de teatru a instituþiei - “Cute-
zãtorii”, 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

“““““Cutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de Crãciun
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 nevo-
ie de ele: în ºcolile ºi grãdiniþele
unde copiii meritã un Crãciun
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 unitãþi
de învãþãmânt din Craiova ºi co-
munele 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. În-
fiinþatã în anul 2011 sub egi-
da bibliotecii, “Cutezãtorii” a
fost un proiect prin care am ur-

mãrit douã obiective clare. În
primul rând, ne-am dorit im-
plicarea activã a bibliotecii în
popularizarea pieselor de tea-
tru scrise de autorii 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 înscris ºi am par-
ticipat pentru douã ediþii con-
secutive la Festivalul Interna-
þional de Teatru “Krastyo Pis-
hurka” desfãºurat în Lom,
Bulgaria ºi am iniþiat, la Cra-

iova, un Festival al teatrului
amator - “Mereu tânãr”, pen-
tru care, pânã în prezent, am
organizat trei ediþii. Un al doi-
lea motiv pentru care am ini-
þiat acest proiect þine, aº spu-
ne, de partea emoþionalã, de
necesitatea de a le oferi tutu-
ror 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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Reþeaua teroristã sunnitã Stat Is-
lamic intenþioneazã sã comitã noi aten-
tate de amploare în Uniunea Europea-
nã, fiind vizate þãrile care participã la
coaliþia antiteroristã coordonatã de
Statele Unite, avertizeazã Agenþia eu-
ropeanã a poliþiei, Europol. “Grupul
terorist Stat Islamic are intenþia ºi
capacitãþile de a ataca obiective în
Europa în viitorul apropiat”, averti-
zeazã Europol. “Existã riscul unor
atacuri comise de celule teroriste sau
de simpatizanþi, la nivel individual.
Estimãrile unor servicii de informaþii
aratã cã zeci de persoane coordonate
de Stat Islamic sunt prezente în Eu-
ropa ºi au capacitatea de a comite ata-
curi teroriste”, precizeazã Europol.
“Statele membre UE care participã la
coaliþia antiteroristã sunt considerate
de organizaþia fundamentalistã Stat Islamic þin-
te legitime”, atrage atenþia Europol. “Franþa este
principala þintã a teroriºtilor în UE, dar ºi Bel-
gia, Germania, Olanda ºi Marea Britanie”, aratã
raportul Agenþiei europene a poliþiei. Organiza-
þia teroristã Stat Islamic a revendicat atentatele

Primarii mai

multor capitale

europene

vor sã interzicã

folosirea

vehiculelor diesel

în oraºele lor
Maºinile ºi camioanele

diesel vor fi interzise în
Paris, Madrid ºi Atena
începând din 2025, pentru a
îmbunãtãþi calitatea aeru-
lui, au anunþat primarii în
cadrul întâlnirii bianuale a
liderilor oraºelor, care a
avut loc în Mexic. Primarii
susþin cã vor stimula ºoferii
sã foloseascã alte maºini în
afara celor diesel. Mai
mult, vor promova mersul
pe jos ºi pe bicicletã. Utili-
zarea maºinilor diesel în
transport este un subiect
intens cercetat în ultimii
ani din punctul de vedere al
impactului asupra calitãþii
aerului. Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii susþine cã,
anual, aproape trei milioa-
ne de morþi sunt legate de
poluarea aerului.

Peste 200.000

de musulmani

au protestat

în Jakarta
Cel puþin 200.000 de

musulmani au protestat ieri
în capitala Indoneziei,
Jakarta, cerând arestarea
guvernatorului Basuki
Tjahaja Purnama, cunoscut
ºi ca Ahok, care a devenit
þinta furiei cetãþenilor, dupã
ce a citat un verset din
Coran, ce avertizeazã împo-
triva alianþelor musulmani-
lor cu creºtinii ºi evreii. Un
astfel de protest a mai avut
loc la începutul lunii
noiembrie, dar nu a dus la
rezultatele dorite de protes-
tatari. Guvernatorul Basuki
Tjahaja Purnama, creºtin
de etnie chinezã, este
anchetat pentru blasfemie,
dupã ce a citat un verset din
Coran, ce avertizeazã împo-
triva alianþelor musulmani-
lor cu creºtinii ºi evreii.
Fluturând pancarte “La
închisoare Ahok, legea
trebuie sã fie corectã”,
manifestanþii s-au îmbrãcat
în robe albe musulmane ºi
au defilat pe strãzile capita-
lei.  “Tot ce vrem este
dreptate, iar dreptatea este
arestarea lui Ahok”, a spus
unul dintre protestatari,
Ricky Subagia, în vârstã de
26 de ani, care a parcurs
200 km din oraºul Garut
pânã în Jakarta, pentru a
participa la protest.

Companiile care aleg sã pãrãseascã Statele
Unite vor suferi consecinþe, reflectate prin taxe
ridicate la graniþã, a avertizat preºedintele ales,
Donald Trump, în cadrul “USA Thank You Tour
2016”, turneul în care mulþumeºte susþinãtori-
lor. Trump ºi-a asumat salvarea a 1.000 de lo-
curi de muncã la compania de dispozitive de aer
condiþionat Carrier Corp, care trebuia sã se mute
în Mexic. Preºedintele ales a adãugat cã nego-
cierile cu Carrier Corp reprezintã un model pen-
tru viitoarele negocieri cu alte firme din Statele
Unite care intenþioneazã sã se mute în Mexic.
Trump a asigurat companiile cã vor fi tratate
bine în þarã, dar cã vor suferi consecinþe dacã

Ucraina a continuat  ieri testele
cu rachete deasupra Mãrii Negre,
preºedintele Petro Poroºenko afir-
mând cã scopul manevrelor balis-
tice este pregãtirea pentru o “in-
vazie totalã” a Rusiei. “Vreau sã
repet: singurul motiv pentru care
efectuãm aceste teste este sã fim
pregãtiþi pentru o invazie totalã din
partea vecinului nostru agresiv.
Sunt sigur cã în ultimii doi ani am
demonstrat cã am creat o nouã
armatã ucraineanã”, a afirmat Pe-
tro Poroºenko, citat de publicaþia
International Business Times.
“Este responsabilitatea noastrã sã

Europol: Reþeaua Stat Islamic pregãteºte atentateEuropol: Reþeaua Stat Islamic pregãteºte atentateEuropol: Reþeaua Stat Islamic pregãteºte atentateEuropol: Reþeaua Stat Islamic pregãteºte atentateEuropol: Reþeaua Stat Islamic pregãteºte atentate
în þãrile UE care participã la coaliþia antiteroristãîn þãrile UE care participã la coaliþia antiteroristãîn þãrile UE care participã la coaliþia antiteroristãîn þãrile UE care participã la coaliþia antiteroristãîn þãrile UE care participã la coaliþia antiteroristã

Donald Trump ameninþã companiile care vor sã pãrãseascã Statele Unite
aleg sã îºi mute fabricile în afara Statelor Unite.
“Vor fi taxate foarte mult la graniþã dacã vor sã
plece”, a explicat preºedintele ales. Mai mult,
Trump a reiterat promisiunea de a reduce taxele
ºi reglementãrile pentru mediul de afaceri. Car-
rier Corp va beneficia de un pachet de reduceri
de taxe în valoare de ºapte milioane de dolari
pentru o perioadã de zece ani, pentru cã ar sal-
va 800 de locuri de muncã ar fi putut fi mutate
în Mexic ºi 300 de locuri de muncã ale cerce-
tãtorilor ºi ale celor aflaþi în poziþii de conduce-
re. Totuºi, aproape 1.300 de locuri de muncã
vor ajunge la sud de graniþã. Stimulentul finan-
ciar de ºapte milioane de dolari este condiþionat

de rata de angajare, retenþia la locul de muncã
ºi investiþia de capital, potrivit unui anunþ al
Carrier. Mai mult, Carrier ºi compania mamã,
United Technologies, au fost de acord sã inves-
teascã 16 milioane de dolari pentru moderniza-
rea fabricii, a confirmat Trump. Bernie Sanders,
senatorul de Vermont ºi fost candidat democrat
la alegerile prezidenþiale a criticat înþelegerea pe
care Trump a fãcut-o cu Carrier. Sanders susþi-
ne cã Trump a pus în pericol locurile de muncã
trimiþând semnale companiilor din America con-
form cãrora acestea pot ameninþa cu mutarea
afacerilor în schimbul beneficiilor în materie de
taxe ºi a stimulentelor financiare.

comise în capitala Franþei în noiembrie 2015,
soldate cu 130 de morþi ºi atacurile din oraºul
belgian Bruxelles, din 22 martie (32 de morþi).
Atentatul comis pe 14 iulie în oraºul francez Nisa,
soldat cu 86 de morþi, a fost opera unui simpati-
zant al reþelei Stat Islamic. În urmã cu câteva

luni, reþeaua teroristã Stat Islamic a
ameninþat cã va ataca toate statele
“cruciate” care participã la coaliþia
antiteroristã implicatã în operaþiuni în
Siria ºi Irak. “Le promitem þãrilor cru-
ciate care s-au aliat împotriva Statu-
lui Islamic zile ºi mai sumbre, ca re-
acþie la agresiunile contra statului nos-
tru. Cu voia lui Allah, vã aºteaptã ceva
mai dur ºi mai amar”, a transmis or-
ganizaþia teroristã. Reþeaua teroristã
Stat Islamic ocupã regiuni din Irak,
Siria, nordul Libiei, nordul Egiptului
ºi sud-estul Afganistanului, unde a
proclamat un “califat”. O coaliþie
condusã de Statele Unite efectueazã
raiduri aeriene în Siria. Din coaliþie
fac parte state precum Australia,
Olanda, Canada, Franþa, Iordania,
Arabia Sauditã, Turcia ºi Marea Bri-

tanie. Alte zeci de þãri - inclusiv România, Re-
publica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Mun-
tenegro, Maroc, Noua Zeelandã, Serbia - sus-
þin eforturile internaþionale împotriva organiza-
þiei teroriste sunnite. România participã cu 50
de instructori militari la coaliþia antiteroristã.

Ucraina a continuat testele cu rachete în Marea Neagrã
consolidãm apãrarea aerianã a Kie-
vului ºi a regiunii Herson, pentru
ca nimeni sã nu ne poatã opri”, a
subliniat liderul ucrainean. Ucrai-
na a iniþiat joi exerciþii balistice care
vor dura douã zile, în zona Her-
son, pe litoralul Mãrii Negre. Iniþi-
al, exerciþiile erau programate sã
aibã loc foarte aproape de fosta
regiune ucraineanã Crimeea, ane-
xatã de Rusia în 2014, dar zona
manevrelor a fost mutatã pentru a
nu atrage reacþii din partea arma-
tei ruse. Un oficial ucrainean a ar-
gumentat cã exerciþiile balistice sunt
conforme cu legislaþia internaþio-

nalã, iar Kievul a emis o notificare
privind evitarea zborurilor avioa-
nelor de pasageri. Ministerul rus
al Apãrãrii a atras atenþia cã mane-
vrele balistice au fost efectuate prea
aproape de frontierele Rusiei, prin
încãlcarea legislaþiei internaþiona-
le. Forþele ruse de apãrare antiae-
rianã din regiunea Crimeea au fost
plasate în stare de alertã înaintea
testelor balistice ucrainene. “Exer-
ciþiile ucrainene sunt un fel de
manevrã de relaþii publice cu rolul
de a crea o situaþie tensionatã, dar,
oricum, armata rusã considerã
acest caz o ameninþare potenþialã
ºi realã, astfel cã sistemele antiae-
riene ruse din Crimeea sunt în sta-
re de alertã”, a declarat un oficial
militar rus. “Alerta nu se referã
doar la sistemele antiaeriene teres-
tre, ci ºi la cele instalate la bordul
navelor din Marea Neagrã, unitãþi
autonome capabile sã respingã ori-
ce ameninþare”, a explicat oficia-
lul citat. Ucraina a emis acum câ-
teva zile o notificare privind “ris-
curi în spaþiul aerian, în contex-
tul unor teste cu rachete progra-
mate pe 1 ºi 2 decembrie”. Tes-
tele au loc în apropierea regiunii
Crimeea, iar rachetele ar putea

intra în spaþiul aerian al teritoriu-
lui rus. Kievul considerã Crimeea
parte a teritoriului Ucrainei, deºi
regiunea a fost anexatã de Rusia
în 2014. Administraþia Petro Po-
roºenko a avertizat de mai multe
ori cã va face tot posibilul pentru
recuperarea regiunii Crimeea.
Moscova a denunþat o “decizie
unilateralã” a Administraþiei pro-
occidentale de la Kiev. “Prin în-
cãlcarea tuturor acordurilor inter-
naþionale, Ucraina a luat decizia
unilateralã de a efectua teste cu
rachete în spaþiul aerian suveran
al Rusiei”, a reacþionat Autoritatea
rusã a aviaþiei civile (Rosaviatsiia).
În octombrie 2001, armata ucrai-
neanã a doborât din greºealã cu o
rachetã S-200 un avion de pasa-
geri care se afla deasupra Mãrii
Negre. Avionul Tupolev Tu-154M,
aparþinând companiei Sibir, circu-
la din Tel Aviv spre Novosibirsk.
Toate cele 78 de persoane aflate
la bordul aeronavei au murit. În
iulie 2014, un avion Boeing 777
al companiei Malaysia Airlines a
fost lovit de o rachetã în timp ce
zbura deasupra zonelor beligerante
din estul Ucrainei, incident soldat
cu 298 de morþi.
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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. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajez domniºoarã cu
permis de conducere.
Telefon: 0729/960.870
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

CERERI SERVICIU
ÎNGRIJESC bãtrânã
(menaj). Telefon: 0760/
771.270.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

D+P,6 camere, depen-
dinþe, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300mp, gard beon,
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
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 impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închidere
centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foar-
te bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând porci greutãþi dife-
rite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 3 decembrie 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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþio-
nare . Preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490 sau
0740/515.044
Vând televizor Panaso-
nic în  stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat Whirlpool. Telefon:
0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jghea-
buri tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazãpezi.
Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce 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 VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã, de-
fecte - 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie + uti-
litãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Pensionar 67 ani de la
þarã, sufletist, bun, doresc
femeie de casã, onestã,
loialã,vârsta 62-70 ani.
Constantin Constantin -
Comuna Dãnciuleºti
nr.136 Gorj Agenþia poº-
talã Petrãchei- Gorj.

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

DECESE
LA doar 36 de ani dr.
MARINA NEDELCU ºi-a
întins aripile spre cer. O
inimã mare, un suflet no-
bil, un doctor excelent, o
prietenã bunã. Bunul
Dumnezeu sã-i dea odih-
nã, iar familiei multã pu-
tere. Drum lin, suflet fru-
mos! Te voi purta în
amintirea mea pentru tot-
deauna! Diana Turcu.
IONESCU Lucica- fiicã,
Carmen- ginere ºi nepo-
þii Ivona ºi Alexandru cu
durere în suflet anunþã
decesul celei care a fost
mamã, soacrã ºi bunicã
ELENA BADEA din Cata-
ne. Înmormântarea are
loc sâmbãtã, 03.12.2016,
la ora 12.00, în Catane.

 CONDOLEANÞE
Anul III al Facultãþii de
Drept Craiova regretã pro-
fund decesul prematur al
colegului ALEKSANDAR
SOLKOTOVIC!  Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte
ºi pace!Condoleanþe fami-
liei îndoliate!
FAMILIILE Miticã Rãcã-
reanu ºi Gigi Pasãre sunt
alãturi de doamna Lucica
Ionescu la durerea prici-
nuitã de decesul mamei
sale ELENA BADEA din
Catane ºi transmit since-
re condoleanþe.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

De mâine, 4 decembrie, timp de douã sãptãmâni,
vom fi conectaþi, prin intermediul TVR, la a 12-a
ediþie a Campionatului European, întrecere gãzduitã
de cãtre Suedia. România, prezentã pentru a 11-a
oarã la marele bal, excepþia fiind în 2006, a fost pla-
satã într-o grupã extrem de grea, urmând a întâlni
reprezentativele ce deþin toate titlurile supreme din
handbal, campioana cotinentalã ºi mondialã en-titre
– Norvegia, deþinãtoarea titlului olimpic – Rusia, res-
pectiv Croaþia.

Cea mai importantã performanþã a tricolorelor la
un CE s-a consumat în 2010, în Danemarca, când
au cucerit medaliile de bronz. La cea mai recentã
ediþie, din 2014, organizatã de Ungaria ºi Croaþia,
România a încheiat doar pe poziþia a 9-a.

În lotul care a plecat spre Suedia sunt ºi douã
echipiere al lui SCM Craiova, goalkeeper-ul Yulia
Dumanska ºi interul stânga Cristina Zamfir.

România nu va putea miza pe câteva nume im-
portante: Gabriela Perianu, Valentina Ardean, Came-
lia Hotea, Ana Maria Tãnãsie (toate accidentate) ºi
Aurelia Brãdeanu (retrasã recent din activitate).

GRUPA A (Stockholm)
Suedia, Serbia, Spania, Slovenia
4-12: Serbia – Slovenia (16:15), Suedia – Spania (19:00);
6-12: Spania – Serbia (19:30), Slovenia – Suedia (21:45):
8-12: Spania – Slovenia (19:30), Suedia – Serbia (21:45).

GRUPA B (Kristianstad)
Olanda, Franþa, Germania, Polonia
4-12: Olanda – Germania (19:30), Franþa – Polonia (21:45);
6-12: Polonia – Olanda (19:30), Germania – Franþa (21:45);
8-12: Germania – Polonia (19:30), Olanda – Franþa (21:45).

GRUPA C (Malmo)
Muntenegru, Ungaria, Danemarca, Cehia
5-12: Ungaria – Cehia (19:30), Muntenegru – Danemarca (21:45);
7-12: Cehia – Muntenegru (19:30), Danemarca – Ungaria (21:45);
9-12: Muntenegru – Ungaria (19:30), Danemarca – Cehia (21.45).

GRUPA D (Helsingborg)
Norvegia, Rusia, ROMÂNIA, Croaþia
5-12: Rusia – Croaþia (19:30), Norvegia – ROMÂNIA (21:45);
7-12: ROMÂNIA – Rusia (19:30), Croaþia – Norvegia (21:45);
9-12: ROMÂNIA – Croaþia (19:30), Norvegia – Rusia (21:45).

În faza urmãtoare, cea a  grupelor principale, acced primele
trei clasate din cele patru grupe. Se pãstreazã rezultatele

directe, contopindu-se echipele calificate din grupa A cu cele
din grupa B ºi cele din grupa C cu cele din grupa D.

Europeanul feminin de handbal pleacã la drum, mâineEuropeanul feminin de handbal pleacã la drum, mâineEuropeanul feminin de handbal pleacã la drum, mâineEuropeanul feminin de handbal pleacã la drum, mâineEuropeanul feminin de handbal pleacã la drum, mâine
La turneul final, gãzduit de Suedia, este prezentã ºi România, care va debuta în a doua zi a competiþiei,

luni, când va da piept cu Norvegia, campioana continentalã ºi mondialã en-titre

Portari: Paula Ungureanu, Denisa Dedu, Yulia
Dumanska;

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu, Elena Florica;
Interi stânga: Cristina Neagu, Cristina Zamfir,

Gabriella Szucs;
Centri: Mãdãlina Zamfirescu, Eliza Buceschi,

Lotul României
Cristina Laslo;

Interi dreapta: Melinda Geiger, Laura Popa;
Extreme dreapta: Laura Chiper, Aneta Udriºtoiu;
Pivoþi: Oana Manea, Florina Chintoan, Crina

Pintea.
Antrenori: Ambros Martin, Costicã Buceschi.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

12:00, 14:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Rm.
Vâlcea – UTA, Braºov – Sf. Gheorghe / 17:15
– FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Real Madrid / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Viitorul – CS U Craiova.

DIGI SPORT 2

14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Gra-
nada – Sevilla / 16:15 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Poli Timiºoara – Dobrogea
Sud / 18:00 – FOTBAL Rusia – Premier
League: Rostov – Zenit / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Juventus – Atalanta.

DIGI SPORT 3

13:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: ªtiinþa
Bacãu – SCM Pitesti / 15:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Chekhovskie Med-
vedi – Montpellier / 18:00 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Montpellier – Paris SG / 20:00
– BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua –
SCM U Craiova / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Atl. Madrid – Espanyol.

DIGI SPORT 4

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Motherwell – Celtic / 19:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Leganes – Villarreal / 21:30
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Bar-
celona – Paris SG.

DOLCE SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rm. Vâl-
cea – UTA / 17:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Real Madrid / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Viitorul – CS U Craiova.

DOLCE SPORT 2

9:00 – JUDO – Grand Slam la Tokyo /
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Granada
– Sevilla / 16:15 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Poli Timiºoara – Dobrogea Sud /
18:00 – FOTBAL Rusia – Premier League:
Rostov – Zenit / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Atl. Madrid – Espanyol.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 3

19:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Lega-
nes – Villarreal / 21:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Barcelona – Paris SG.

EUROSPORT 1

10:00 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Lillehammer (Norvegia) / 11:00
– SCHI FOND (M) – CM, la Lillehammer /
12:30 – BIATLON (F) – CM, la Ostersund
(Suedia) / 14:30, 17:00, 19:30 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Manchester City
– Chelsea, Tottenham – Swansea, West Ham
– Arsenal / 21:30 – SCHI ALPIN (F) – CM,
la Lake Louise (Canada) / 23:00 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York: semi-
finale.

EUROSPORT 2

8:00, 11:30 – FOTBAL (M) – Cupa Mon-
dialã U-20, în Papua Noua Guinee / 15:00 –
SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:
semifinale / 16:30, 19:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Dortmund – Monchen-
gladbach, Leipzig – Schalke / 21:30 – SNO-
OKER – Campionatul Britanic, la York: se-
mifinale / 23:00 – CICLISM – Seria Revolu-
tion (velodrom), la Londra.

TVR 1

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
Potaissa Turda – HC Vaslui.

LOOK TV

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Motherwell – Celtic / 19:00 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Bruges – Oostende.

LOOK PLUS

20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – CS
U Craiova.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia
– ASU Poli / 14:00 – FOTBAL – Liga I:
Voluntari – Astra / 16:00 – FOTBAL Italia

– Serie A: Lazio – Roma / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: ASA  – FC Botoºani,
Steaua – Pandurii.

DIGI SPORT 2

13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Mi-
lan – Crotone / 15:30 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Kortrijk – Anderlecht / 17:45
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Sil-
keborg – Veszprem / 19:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Alaves – Las Palmas /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Fioren-
tina – Palermo.

DIGI SPORT 3

13:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Betis – Celta Vigo,
Bilbao – Eibar, Gijon – Osasuna, Valencia
– Malaga.

DIGI SPORT 4

16:00, 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Rennes – St. Etienne, Marseille – Nancy /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BCM U Piteºti – BC Mureº / 21:45 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Nice – Toulouse.

DOLCE SPORT 1

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Chindia –
ASU Poli / 14:00, 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – Astra, ASA – FC Bo-
toºani, Steaua – Pandurii / 23:30, 3:30 –
FOTBAL AMERICAN – NFL: Pittsburg –
New York, Seattle – Carolina.

DOLCE SPORT 2

9:00 – JUDO – Grand Slam la Tokyo /
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Betis
– Celta Vigo / 15:30, 18:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Bournemouth –
Liverpool, Everton – Manchester Utd /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Valen-
cia – Malaga / 1:00 – BASCHET NBA:
Detroit – Orlando.

DOLCE SPORT 3

17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Bilbao – Eibar, Alaves – Las Palmas.

DOLCE SPORT 4

19:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Gijon
– Osasuna.

EUROSPORT 1

10:00 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Lillehammer (Norvegia) / 11:00
– SCHI FOND (F) – CM, la Lillehammer /
12:15 – BIATLON (F) – CM, la Ostersund
(Suedia) / 13:00 – SCHI FOND (M) – CM,
la Lillehammer / 14:15 – BIATLON (M) –
CM, la Ostersund / 15:00 – COMBINATA
NORDICÃ – CM, la Lillehammer / 15:45 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Klin-
genthal (Germania) / 18:30 – SCHI ALPIN
(M) – CM, la Beaver Creek (SUA) / 19:45 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la Lake Louise (Ca-
nada) / 21:30 – SCHI ALPIN (M) – CM, la
Beaver Creek / 23:00 – SNOOKER – Cam-
pionatul Britanic, la York: finala.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Campionatul Brita-
nic, la York: finala / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Darmstadt – Ham-
burg, Augsburg – Frankfurt / 21:30 – SNO-
OKER – Campionatul Britanic: finala

TVR 1

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
Steaua – CSM Focºani.

TVR 2

21:45 – HANDBAL (F) – Campionatul
European, în Suedia: Franþa – Polonia.

LOOK TV

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Kortrijk – Anderlecht / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: ASA – FC Botoºani, Steaua –
Pandurii.

LOOK PLUS

14:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –
Astra / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-
gue: Charleroi – Standard Liege.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu doar trei suc-
cese în nouã etape,
ºi acelea obþinute în
compania ultimelor
trei clasate, de fieca-
re datã la Polivalenta
din Bãnie, SCM Uni-
versi tatea Craiova
pare a fi în misiune
imposibilã, desearã,
pe parchetul celei de
a doua clasate, Stea-
ua, formaþie care nu
a suferit pânã acum
decât un singur eºec,
acasã, cu liderul U-
BT Cluj.

Etapa trecutã, alb-
albaºtrii au pierdut fãrã drept de apel la
Târgu Mureº, scor 65-82, timp în care
Steaua se impunea cu 77-68 la Piteºti.

Cel mai mare pericol din tabãra bucu-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 11-A

Deplasare teribilã pentru alb-albaºtriDeplasare teribilã pentru alb-albaºtriDeplasare teribilã pentru alb-albaºtriDeplasare teribilã pentru alb-albaºtriDeplasare teribilã pentru alb-albaºtri
Steaua CSM Eximbank Bucureºti – SCM U Craiova,

sâmbãtã, ora 20:00, în direct la Digi Sport 3

CS Podari a învins, ieri, scor 3-
0, în deplasare, echipa secundã a
Concordiei Chiajna, în ultimul meci
al turului ºi, totodatã, ultimul al
acestui an. A fost doar al treilea
succes stagional al team-ului pre-

Runda programatã, astãzi, în prima
ligã judeþeanã, propune o dublã la vârful
ierarhiei, dar ºi în partea inferioarã a
acesteia. Cât priveºte meciurile din
careul fruntaº, avem Viitorul Cârcea –
Progresul Segarcea ºi ªtiinþa Danubius
Bechet – Metropolitan Iºalniþa. În tur,
Segarcea provoca singura înfrângere
suferitã de liderul Cârcea pânã în
prezent, scor 1-0, pe când Iºalniþa ºi
Bechetul puneau în scenã o remizã
spectaculoasã, 3-3.

În zona fierbinte a clasamentului,
ªtiinþa Malu Mare va da piept cu Arena
Bulls Preajba (în tur 1-3), iar Dunãrea
Calafat cu Ajax Dobroteºti (în tur 1-2).

În rest, vor fi faþã în faþã “vecinele”
Recolta Ostroveni ºi Tractorul Cetate
(în tur 0-4), respectiv Unirea Leamna ºi
Luceafãrul Craiova (în tur 2-1).

Etapa ce se disputã astãzi este ultima
din 2016.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 15-A

Podariul încheie turul cu o victorie
la scor de neprezentare

Vineri: Concordia Chiajna II – CS PODARI 0-3, SCM Piteºti – FCM Ale-
xandria 4-0, Atletic Bradu – Sporting Roºiori 4-1, CS Mioveni II – Flacãra
Moreni 2-1, ACS ªirineasa – FC Voluntari II 2-6.

Sâmbãtã, ora 14:00: Urban Titu – CSO FILIAªI, FC Aninoasa – Steaua
Bucureºti II. CS U CRAIOVA II stã.

Clasament
1. Piteºti 36  9. Steaua II* 18

2. Voluntari II 23 10. Aninoasa* 16

3. Bradu 22 11. Chiajna II 16

4. Roºiori 21 12. ªirineasa 15

5. Alexandria 21 13. PODARI 13

6. FILIAªI* 20 14. CS U II 12

7. Mioveni II 19 15. Titu * 10

8. Moreni 18

* - un joc mai puþin, 13 faþã de 14.

gãtit de Victor Naicu, însã ºi cel
mai clar, precedentele venind în 1
octombrie, 3-1 (a) cu Alexanda-
ria, ºi în 12 noiembrie, 2-1 (d) cu
Mioveni II. De menþionat ºi faptul
cã formaþia doljeanã a încheiat pri-

ma parte a campionatului cu un
bilanþ mult mai bun pe terenuri
strãine, de unde s-a întors cu 9
dintre cele 13 puncte adunate.

Revenind la izbânda din Ilfov,
reuºitele podãrenilor au fost sem-
nate dupã pauzã, pe lista realizato-
rilor aflându-se Alexandru Raicea
(48), Claudiu Bãlan (74) ºi George
Neacºu (89).

În runda care va deschide retu-
rul, în 3-4 martie 2017, CS Podari
va merge în fieful autoritarului li-
der SCM Piteºti.

Pe de altã parte, CSO Filiaºi
poate ierna pe poziþia secundã,
dacã învinge, astãzi, la douã go-
luri, în deplasarea de pe terenul
“lanternei” Urban Titu.

LIGA A IV-A – ETAPA A 16-A

Dublã în careul fruntaº, dar ºi în subsolul ierarhiei
Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Malu Mare

– Arena Bulls Preajba, Dunãrea Calafat –

Ajax Dobroteºti, Viitorul Cârcea – Progre-

sul Segarcea, Recolta Ostroveni – Trac-

torul Cetate, ªtiinþa Danubius Bechet –

Metropolitan Iºalniþa, Unirea Leamna –

Luceafãrul Craiova.

Clasament

1. Cârcea 40 7. Luceafãrul 16

2. Iºalniþa 38 8. Leamna 13

3. Segarcea 33 9. Dobroteºti 10

4. Bechet 33 10. Preajba 8

5. Cetate 31 11. Calafat 7

6. Ostroveni 21 12. Malu Mare 7

VOLEI (M) – Divizia A1 – etapa a 11-a

Vineri, dupã închiderea ediþiei: CS Uni-
rea Dej – SCM U CRAIOVA, VCM LPS Pia-
tra Neamþ – ACS Municipal Zalãu, CS “U”
Cluj – CS Arcada Galaþi.

Sâmbãtã: CS ªtiinþa Bacãu – CS ªtiinþa
Explorãri Baia Mare, CSM Bucureºti – LMV
Tricolorul Ploieºti, CS Caransebeº – CSA
Steaua Bucureºti.

Clasament

1. Zalãu 25 7. Baia Mare 13

2. Steaua 25 8. Caransebeº 11

3. Galaþi 25 9. Bacãu 11

4. Ploieºti 23 10. Dej 7

5. CRAIOVA 17 11. “U” Cluj 7

6. CSM Buc. 14 12. Piatra N. 2

VOLEI (F) – Divizia A1 – etapa a 11-a

Sâmbãtã: CSU Medicina CSS Tg. Mureº
– SCM U CRAIOVA (18:00), ACS Penicilina
Iaºi – CS Dinamo Bucureºti, CS ªtiinþa Ba-
cãu – SCM Piteºti.

Duminicã: CSU Galaþi – CSM Lugoj.

Luni: CSM Târgoviºte – CS Alba-Blaj,
CSM Bucureºti – VC Unic LPS Piatra Neamþ.

Clasament

1. Alba-Blaj 29 7. Lugoj 13

2. Târgoviºte 24 8. Iaºi 12

3. CSM Buc. 22 9. Piteºti 11

4. Bacãu 22 10. Tg. Mureº 8

5. Dinamo 21 11. Galaþi 3

6. Piatra N. 14 12. CRAIOVA 1

În restul rundei: CS Phoenix Galaþi – CSM CSU Oradea (tot
astãzi), BCM U Piteºti – BC Mureº (duminicã). Partidele CS Di-
namo Bucureºti – U-Banca Transilvania Cluj ºi Municipal Olimpic
Baia Mare – BC CSU Sibiu s-au disputat vineri dupã închiderea
ediþiei. BC SCM Timiºoara stã.

Clasament

1. U-BT Cluj 8/1 17 7. Mureº 4/5 13

2. Steaua 8/1 17 8. CRAIOVA 3/6 12

3. Sibiu 6/3 15 9. Dinamo 2/7 11

4. Oradea 6/3 15 10. Galaþi 2/7 11

5. Timiºoara 5/5 15 11. Baia Mare 1/8 10

6. Piteºti 5/4 14

reºtenilor, mãcar la nivel statistic, vine din-
spre David Dudzinski, extrema americanã
de 2.06 m. reuºind medii de 14,6 puncte
ºi 6 recuperãri. pe meci. Capitole la care

Craiova rãspunde prin Jamar Abrams, cu
17,2 puncte ºi 6,8 recuperãri.

Cele douã vor fi rivale ºi în sferturile
Cupei României, mai precis într-un “Fi-
nal 8”, fazã gãzduitã la mijlocul lunii fe-

bruare de Sala Transilvania din Sibiu.
Dupã aceastã rundã se va relua prac-

tic returul, iar Craiova va juca, pe teren
propriu, cu BC CSU Sibiu, meci progra-
mat în data de 10 decembrie.
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)
 antrenor Mogoºanu Daniel, tel.

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

Henri Coandã (Balon)

1. Steaua 18 10 4 4 23-14 34
2. Craiova 18 10 3 5 26-18 33
3. Viitorul 18 10 3 5 22-17 33
4. Gaz Metan 18 8 7 3 24-18 31
5. CFR Cluj 18 10 5 3 30-14 29
6. Dinamo 18 8 5 5 31-21 29
7. Botoºani 18 7 4 7 23-17 25
8. Pandurii 18 6 6 6 19-21 24
9. Voluntari 18 6 4 8 24-25 22
10. Astra 18 5 5 8 17-24 20
11. CSMP Iaºi 18 4 4 10 15-21 16
12. Chiajna 18 4 4 10 10-23 16
13. ASA 18 3 3 12 14-32 6
14. ACS Poli 18 5 3 10 18-31 4

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 18-a

Concordia – ASA 1-2
Au marcat: Ciobanu 89 / Ciolacu 85, G. Matei 90.
Viitorul – CSMP Iaºi 1-0
A marcat: Nimely 73.
„U” Craiova – ACS Poli 2-0
Au marcat: Nuno Rocha 13, Vagenin 15.
FC Botoºani – Gaz Metan 0-0
Dinamo – Steaua 3-1
Au marcat: Hanca 37 – pen., Nedelcearu 45, Nemec 58 / Bol-

drin 4 – pen.
Pandurii – FC Voluntari 1-1
Au marcat: Sânmãrtean 7 / Balaur 58.
Astra – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Alibec 13 / Bud 5, Nascimento 21 – pen.

Liga I – etapa a 18-a

Meciul CSMP Iaºi – Chiajna s-a jucat asearã.
Viitorul - „U” Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
FC Voluntari – Astra, duminicã, ora 14
ASA – FC Botoºani, duminicã, ora 18
Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – ACS Poli, luni, ora 18
Gaz Metan – Dinamo, luni, ora 20.30

Cele mai tinere echipe din Liga
I, Viitorul (media de vârstã 22 de
ani ºi 4 luni) ºi Universitatea Craio-
va (media de vârstã 24 de ani) se
întâlnesc într-un duel al podiumu-
lui ºi chiar unul pentru postura in-
termediarã de lider, fiindcã în cazul
în care oricare dintre echipe se im-
pune, va trece pe primul loc, cel
puþin pânã la meciul Stelei. Cele douã
formaþii s-au întâlnit de cinci ori în
Liga 1, de douã ori s-au impus do-
brogenii, un joc a fost câºtigat de
craioveni, iar alte douã partide s-au
terminat la egalitate. Primul meci a
avut loc pe 8 august 2014, 2-2 pe
fosta arenã „Ion Oblemenco”. Vizi-
tatorii, antrenaþi la vremea respec-
tivã de Bogdan Stelea, au deschis
scorul prin Mitrea, apoi Curelea a
marcat de douã ori ºi a întors re-
zultatul pânã la pauzã, dar în partea
secundã, cu 11 minute înainte de
final, acelaºi Mitrea a stabilit rezul-
tatul final. În retur, Mitriþã a înscris
cel mai rapid gol al campionatului
respectiv, în secunda 36, dupã care
Nuno Rocha a adus egalarea în mi-
nutul 24. În ediþia precedentã, cele
douã s-au duelat doar în sezonul
regulat, când de fiecare datã s-a
impus trupa de la malul Mãrii Ne-
gre, 2-1 la Craiova  (Florin Tãnase,
Aganovic / Vãtãjelu) ºi 4-0 la Ovi-
diu (Bãnel Nicoliþã, Florin Tãnase –
dublã, Aganovic). Cea mai recentã
disputã a fost în actualul campio-
nat, iar ªtiinþa s-a impus cu 2-1,
marcatori Bancu, Mãzarache, res-
pectiv Casap. Pe lângã cele cinci
partide din Liga 1, cele douã for-
maþii s-au mai întâlnit în Cupa Ro-
mâniei 2014-2015, victorie în pre-
lungiri a Craiovei cu 2-1, ºi în Cupa
Ligii, anul trecut, scor 9-8 pentru
Viitorul, dupã executarea loviturilor
de departajare. Ca antrenori, Hagi
ºi Mulþescu au trei dueluri directe,
„Regele” câºtigând o datã, anul tre-
cut, FC Voluntari - Viitorul 2-3, iar
„Smurd” de douã ori: Sportul - Poli
Timiºoara 3-1, acum 10 ºi Craiova
- Viitorul 2-1, în vara trecutã.

Hagi: „Îmi place Craiova, are
tradiþie ºi orgoliu”

Gicã Hagi a prefaþat duelul de as-
tãzi, vorbind, ca de obicei, în ter-
men elogioºi despre Universitatea
Craiova: „Îmi place aceastã echipã,
Craiova are tradiþie, are orgoliu, are
jucãtori tehnici, mereu a fost o pro-
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Ovidiu, stadion: „Central”, ora 20.30
Viitorul: Râmniceanu – Benzar, Þâru, Boli, Cr. Ganea – R. Ma-

rin, Nedelcu, Iancu – Chiþu, Nimely, Fl. Coman. Antrenor: Gicã
Hagi. Rezerve: Buzbuchi – Hodorogea, Carp, Purece, Dani Lopez,
Cicâldãu, Casap.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Kelic, Acka, Vãtãje-
lu – Zlatinski, Mateiu – Bãluþã, Gustavo, Nuno Rocha – Ivan. An-
trenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Vlãdoiu, Dumitraº,
Kay, R. Petre, Mãzãrache, Rambe.

La Ovidiu se întâlnesc cele mai tinere
ºi totodatã cele mai spectaculoase

echipe din Liga I, Viitorul ºi
Universitatea Craiova, într-un meci
cu mizã, cele douã fiind la egalitate,

la un punct de liderul Steaua

vocare pentru mine sã joc cu Uni-
versitatea ºi sunt sigur cã va fi un
meci frumos” a spus Hagi, care a
þinut ca fiul sãu, Ianis, sã fie în pre-
mierã în lotul echipei mari a Viitoru-
lui la un meci în Bãnie, acum doi ani,
iar în duelul de pe „Extensiv”, de anul
trecut, i-a acordat tot pentru prima
datã, banderola de cãpitan.

Gigi Mulþescu a vorbit despre
duelul cu Viitorul, spunând cã va fi
unul diferit faþã de cel cu Timiºoara.
„Meciul cu Viitorul va fi unul dintre
cele mai dificile din acest sezon. Va
fi diferit faþã de cel cu Timiºoara, în
sensul cã atunci am jucat pe un te-
ren dificil, am întâlnit o echipã masi-
vã, care mizeazã pe contraatac, iar
de data aceasta jucãm contra unei
formaþii tehnice, care se bazeazã pe
posesie, ºi vom evolua pe un teren
impecabil. La Viitorul toatã echipa
este bunã, are un joc frumos, mo-
dern, cu tehnicã în regim de vitezã
ºi vom avea alt gen de probleme, nu
din punct de vedere al duritãþii sau al
luptelor la nivel fizic cum s-a întâm-
plat cu Timiºoara, ci al luptelor teh-
nico-tactice” a spus Mulþescu. Cã-
pitanul Bogdan Vãtãjelu a adãugat:
„Cu Viitorul va fi un meci foarte greu,
pentru cã drumul este lung pânã aco-
lo, nu avem nici douã zile de pauzã,
în timp ce ei au jucat ºi cu o zi mai
devreme decât noi ºi pornesc cu un
mic atu. Noi trebuie sã mergem în-

crezãtori la Constanþa. Dacã vom
juca aºa cum am fãcut-o cu Timi-
ºoara, ºi suntem la fel de mobilizaþi,
nu cred cã vom avea probleme“.

Ca ºi în meciul cu Timiºoara,
Universitatea nu va conta pe Ban-
cu, trimis la echipa a doua pentru
indisciplinã. Gazdele se aflã într-
o formã foarte bunã, pierzând
doar un singur meci în ultima vre-
me, „tradiþionalul” eºec cu Stea-
ua. Faþã de anii trecuþi, Hagi ºi-a
conturat un cvartet defensiv re-
dutabil, doi dintre fundaºi fãcând
parte din lotul naþional, Þâru ºi
Benzar, iar alþi doi internaþionali,
Marin ºi Nedelcu, sunt incluºi în
tridentul median, din care va face
parte probabil ºi Iancu, a cãrui in-
trare dupã pauzã în meciul trecut,
cu Iaºiul, s-a dovedit decisivã. În
atac, strãluceºte Florinel Coman,
ultimul star produs de Academia lui
Hagi, iar liberianul Nimely ºi Chiþu
au adunat împreunã 10 goluri.
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