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Sprijin european

pentru PSD
Liderii Partidul Socialiºti-

lor Europeni s-au reunit zilele
acestea, la Praga, în ºedinþã
de Consiliul, reiterând spriji-
nul pentru PSD ºi Liviu
Dragnea ºi, totodatã, respin-
gând cu fermitate atacurile
lansate recent de preºedintele
PNL, Alina Gorghiu. ”Parti-
dul Socialiºtilor Europeni îºi
reitereazã sprijinul pentru
PSD în perspectiva viitoarelor
alegeri. Suntem siguri cã
împreunã cu un guvern social
democrat în România putem
sã lucrãm pentru a construi
un viitor mai bun pentru
români ºi europeni. De aceea,
liderii social democraþi din
Europa îºi pun toatã încrede-
rea cã Liviu Dragnea ºi PSD
vor forma guvernul la scurt
timp dupã alegeri”, a declarat
preºedintele PES, Sergei
Stanishev, potrivit unui
comunicat de presã. Potrivit
sursei citate, Consiliul PES a
remarcat activitatea organiza-
þiei PES Activists România ºi
a decis nominalizarea eurode-
putatului social-democrat
Victor Negrescu drept unul
dintre liderii care vor conduce
reþeaua europeanã de mili-
tanþi a PES pentru pregãtirea
procesului de alegere a
candidatului stângii pentru
ºefia Comisiei Europene la
urmãtoarele alegeri europar-
lamentare. ”Partidul Social
Democrat este un partid
respectat la nivel european,
iar preºedintele Liviu Dragnea
este apreciat pentru fermita-
tea cu care apãrã interesele
României. Toatã familia
social democratã europeanã
este alãturi de noi, iar decla-
raþiile Alinei Gorghiu ilus-
treazã doar disperarea cã pe
dreapta eºichierului politic nu
existã acelaºi sprijin...”, a
declarat preºedinte PES
Activists România, europarla-
mentarul Victor Negrescu.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Ceea ce ne ne-uneºte!Ceea ce ne ne-uneºte!Ceea ce ne ne-uneºte!Ceea ce ne ne-uneºte!Ceea ce ne ne-uneºte!
La câteva zile de la Sãrbãtoarea Naþionalã, cu

declicurile-i de-acum ºtiute ºi comentate în fel
ºi chip, regãsesc într-un articol publicat cu exact
un an în urmã sub titlul care nu ºi-a pierdut, din
pãcate, nici el actualitatea, Eternul „NOU ÎN-
CEPUT”, câteva observaþii ce-ºi conservã re-
gretabila validitate. Atunci, vremea a fost mult
mai prietenoasã, prezenþa masivã ca ºi  joia tre-
cutã, doar „regia” s-a schimbat neverosimil de
inadecvat potenþând în plus un gust al dezbinãrii
ce ne urmãreºte ca un blestem. Mioritic ori pur
ºi simplu în spiritul unui Isarlîk pe care regreta-
tul I. S. Sîrbu i-l conferise, nemeritat, doar Cra-
iovei maturitãþii sale, când acesta era aplicabil
întregii geografii autohtone.

Reiau câteva dintre comentariile de mai an
(cu speranþa cã nu voi fi acuzat de… „plagiat”!).

„A fost, neîndoielnic, acest 1 Decembrie unul
din momentele faste ale ultimelor douã decenii
ºi ceva subsumate, cum ºtim, unei tranziþii fãrã
orizont. Atestatã de media, susþinutã de prota-
goniºtii anonimi din rândul participanþilor, îm-
pãrtãºitã, fie ºi cu un uºor gust „segregaþionist”
ºi de lideri politici de toate culorile, frenezia ce i-
a animat pe românii ieºiþi masiv în pieþele desti-
nate Sãrbãtorii Naþionale a surprins pe toatã lu-
mea ºi, poate tocmai din acest motiv, nevoia iden-
tificãrii unui set de explicaþii pare din cale afarã
de legitimã.

Judecând la rece, una din explicaþii, poate
nu cea mai relevantã, e ºi a rãmas cea a unei
profunde nevoi de normalitate sub semnul in-
stinctului de ieºire naturalã din ecuaþia unei
confruntãri cu un nesãþios apetit al duºmãniei.
ªi al urii. Tot atâtea resorturi ale unei prelun-

gite ºi nesãþioase dezbinãri, acutizatã la nive-
lul instituþiilor fundamentale ºi cu concursul
formaþiunilor politice angajate într-un rãzboi
de rutinã”.

ªi mai notam atunci ceea ce manifestaþia (Pa-
rada, etimologic congenerã cu… Parodia) de la
Bucureºti a sfârºit prin a-mi reproba cu totul
aserþiunea cumva optimistã, avansând atunci  ºi
„ipoteza unei reacþii localizabilã în zona unui
instinct naþional  verificat în istoria naþionalã
ºi care explicã, chiar ºi sub eticheta multor re-
zerve, o stare circumscrisã miracolului. De par-
cã la capãtul unor lungi ºi gregare perioade de
sfâºieri între noi, resimþim, sub impulsul unui
imperativ organic, nevoia unei retreziri la reali-
tatea vie asfixiatã în haloul unei confruntãri pe
alocuri cu accente de „rãzboi civil”.

Tot anul trecut, deºi spectrul nenorocirii de la
Colectiv devenise o obsesie copleºitoare, reþi-
neam cã „Înainte de distribuiri ºi de asumãri de
merite, parcelate prin tradiþie în contul unor or-
ganisme ori persoane, ar fi de preferat sã credi-
tãm fãrã rezerve tocmai disponibilitatea sutelor
de mii de conaþionali care, fãrã obiºnuitele con-
vocãri, au umplut, din proprie iniþiativã, pieþele
în care festivitãþile s-au desfãºurat cu un remar-
cabil bun simþ ºi o impecabilã ordine.

S-a conturat, astfel, în contrast cu setul de
provocãri din interior ºi din exterior, în chiar
momentul unei cotituri a politicii europene ºi
nu numai, sentimentul cã speranþa încã e vie,
cã resursele de înþelepciune încã nu sunt epui-
zate ºi cã, în sfârºit, o naþiune ca ºi umanitatea
în întregul ei nu ºi-au compromis încã îndri-
tuirea regãsirii resorturilor unei reveniri în pa-

rametrii normalitãþii”.
Concluziile însã au rãmas aceleaºi, cãci dacã

despre o revenire la normalitate este vorba,
atunci sintagma aceasta retoricã, a unui NOU
ÎNCEPUT, e susceptibilã sã genereze mai mul-
te îngrijorãri decât deschideri spre promisiuni.
Mai ales cã ea se subsumeazã unui slogan rei-
terat periodic în toþi aceºti ani de tranziþie cu
fiecare schimbare de guvern ºi de Putere. E
vorba de acel ALTFEL invocat ritos cu fervoa-
rea unui act magic ºi care s-a dovedit o gratui-
tate sub care aceleaºi nãravuri au continuat sã
germineze, uneori încã ºi mai abitir.

Nu încape îndoialã cã, în sintagma respecti-
vã, ceea ce cu siguranþã se decanteazã este ne-
voia de schimbare. ªi aceasta nu mai puþin pro-
pagatã. ªi nu mai puþin un slogan fãrã succes.
Dar, dincolo de ºansele, decretate astãzi mai
norocoase decât oricând, mãrturisesc cã se poate
disimula ºi unul dintre riscurile cele mai grave
ce ne-au bântuit în toþi aceºti ani post-decem-
briºti. ªi pe care nu mã feresc sã-l identific la
nivelul unor „reforme”, ºi ele invocate imperativ
ºi propuse cu o agresivã fervoare programaticã.
Cum ºtim, de 27 de ani, s-au promis, angajat ºi
asumat mai multe reforme decât numãrul parti-
delor politice. ªi totul s-a fãcut nu cu intenþia
unei schimbãri cu impact organic în societate,
ci mai curând de dragul de a anula ceea ce au
fãcut ori au încercat sã facã adversarii care-au
cedat puterea. De aici, un permanent ºi reînnoit,
la comandã, scurt-circuit al unei discontinuitãþi
perdante. De parcã ºarada mitului manolian, al
Mânãstirii sub zodia blestemului, continuã sã ne
intrige din firidele unui ethos neprietenos.

“Mergem în continuare pe o
creºtere economicã realistã, din
analizele ºi prognozele pe care le
avem, de peste 4%, un deficit bu-
getar de sub 3%”, a declarat Da-
cian Cioloº, într-un interviu acor-
dat Digi24. El fusese întrebat pe ce
cifre macroeconomice se lucreazã
proiectul de buget pentru anul vii-
tor. Premierul a precizat cã sunt luate
în calcul ºi cheltuielile fixe impuse
de legile în vigoare. “ªi luãm în cal-
cul niºte cifre fixe sau cheltuieli fixe,
care sunt date de anumite legi pe
care le avem în vigoare ºi de anu-
mite decizii care au fost luate”, a
anunþat Dacian Cioloº.

Primul ministru a anunþat cã în
proiectul Legii salarizãrii unitare
sunt prevãzute creºteri salariale,

Preºedintele PMP, Traian Bãsescu, i-a provo-
cat, ieri, pe liderii PNL ºi PSD, Alina Gorghiu ºi
Liviu Dragnea, la o dezbatere televizatã, afirmând
cã a urmãrit ”cu interes” programele celor douã
partide, dar cã multe elemente i se par ”nerealis-
te ºi destinate a înºela electoratul”. ”Am urmãrit
cu interes prezentarea programelor electorale ale
partidelor pe care le conduceþi. Multe din ele-
mentele programelor dumneavoastrã mi-au pã-
rut a fi nerealiste ºi destinate a înºela electoratul.

Premierul Dacian Cioloº: Mergem pe o creºtere economicã
realistã de peste 4% ºi un deficit bugetar de sub 3%

Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri, la Digi24, cã în
realizarea proiectului de buget pentru anul viitor se merge pe

“o creºtere economicã realistã” de peste 4% ºi un deficit
bugetar de sub 3%, precizând, totodatã, cã sunt luate în calcul

ºi cheltuielile fixe impuse de legile în vigoare.

într-o primã fazã, a salariilormai
mici, pentru ”a aduce o reechilibra-
re în sistem”. “Ne-am planificat o
creºtere începând de anul viitor pânã
în 2021. În primii ani vor creºte mai
mult salariile mici ºi la urmã vor creº-
te puþin salariile mari, tocmai pentru
a reechilibra ºi a aduce echitate în
sistem”, a spus premierul.

El a mai subliniat cã, potrivit pro-
iectului, salariul premierului va scã-
dea faþã de cât e în prezent. ”Am
vãzut deja cã, dupã ce s-a publicat
proiectul de lege, se publicã cât va
câºtiga preºedintele, premierul, mi-
niºtrii, secretari de stat. Nu cresc
salariile, ba chiar la prim- ministru
va scãdea salariul faþã de cât e
acum, tocmai pentru a le aduce în
grilã. Creºterile sunt în primul rând

la salariile mai mici”, a precizat ºeful
Guvernului.

Dacian Cioloº a fost chestionat
ºi în legãturã cu impactul bugetar
va avea aplicarea acestei legi în
2017. “Pe de o parte, avem ceea ce
am decis prin ordonanþa de urgenþã
20, care înseamnã un impact de
circa 2,6 miliarde de lei ºi anul vii-
tor, deci creºterile pentru medici sau

pentru sistemul de sãnãtate, pentru
ºprofesori ºi câteva reechilibrãri în
administraþie, la care de anul viitor
mai e vorba de încã un miliard ºi
ceva care s-ar adãuga la cei 2,1
miliarde. Important nu e atât cu cât
creºti anul viitor, ci important e fap-
tul cã la sfârºit, în 2021, ajungem
sã aºezãm grilele”, a conchis pri-
mul-ministru.

Traian Bãsescu îi provoacã pe liderii PNL
ºi PSD la o dezbatere televizatã

În scopul sprijinirii electoratului sã înþeleagã prio-
ritãþile reale ale þãrii ºi pentru a-i permite sã alea-
gã în cunoºtinþã de cauzã, vã invit la o dezbatere
în trei cu privire la programele electorale ale PSD,
PNL ºi PMP”, a scris Traian Bãsescu pe pagina
sa de Facebook. Traian Bãsescu le-a propus ce-
lor doi lideri de partide ca dezbaterea sã aibã loc
joi, 8 decembrie, la TVR sau la RomâniaTV, ”te-
leviziuni care au lansat deja invitaþii pentru o ast-
fel de dezbatere”.
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Tocmai din acest motiv, Partidul
Social Democrat ºi-a propus sã adu-
cã rapid cât mai mulþi români în cla-
sa de mijloc. Social-democraþii vor
ca fiecare cetãþean ºi fiecare familie
care munceºte din greu sã aibã ºansa
de a face parte din clasa de mijloc,
adicã sã aibã o slujbã bine plãtitã,
acces la o educaþie de top, servicii
medicale de calitate ºi banii pentru a
îºi permite o vacanþã pe an, în fami-
lie. PSD vrea sã readucã România
pe creºtere ºi sã ridice nivelul de trai
al românilor pentru a face parte din
clasa mijlocie. Pentru asta, social-
democraþii au stabilit un program de
guvernare care va fi pus în aplicare
din prima lunã ºi care va aduce pes-
te un milion de romani în categoria
celor cu salariul de peste 1.000 de
euro brut pe lunã pânã în anul 2020,
crearea a peste 850.000 de noi lo-
curi de muncã ºi o ratã a  ºomajului
care va coborî sub 3,5%.

Salarii ºi pensii mai
mari pentru românii
din clasa de mijloc

Programul de guvernare al PSD
prevede, încã de la început, creº-
teri salariale pentru români. Vor-
bim, în primul rând, despre creº-
terea salariului minim brut la 1.400
de lei în 2017,  la 1.510 lei din
2018, la 1.625 lei în 2019 ºi la
1.750 de lei în 2020. De aseme-
nea, PSD propune creºterea cu
56% a salariului mediu brut pen-
tru toþi salariaþii din sistemul pu-
blic. Salariul mediu brut va creºte

Programul de guvernare al PSD –Programul de guvernare al PSD –Programul de guvernare al PSD –Programul de guvernare al PSD –Programul de guvernare al PSD –
cheia pentru dezvoltarea Românieicheia pentru dezvoltarea Românieicheia pentru dezvoltarea Românieicheia pentru dezvoltarea Românieicheia pentru dezvoltarea României

România are un potenþial uriaº de a dezvol-
ta economia în zona de IT, în agriculturã, în in-
dustria manufacturierã, în industria auto sau
alimentarã. Cu toate astea, pentru mulþi români
aceastã perspectivã este încã îndepãrtatã. Sunt

regiuni în care sãrãcia, accesul nemulþumitor
la educaþie ºi sãnãtate face grea viaþa români-
lor. Încã prea mulþi români trãiesc de la o lunã
la alta, pentru cã nu le ajunge salariul. Româ-
nii meritã mai mult!

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

de la 2.815 la 3.950 în 2020 (creº-
teri graduale de 3.100 în 2017,
3.420 în 2018, 3.680 în 2019).

În domeniul sanitar, social-de-
mocraþii au în vedere o creºte a
salariile personalului medical. Ast-
fel, dacã un medic rezident va avea
salariul brut de start de 1.200 euro,
un medic primar gradul V urgenþã
va ajunge la un salariu brut de 3.600
de euro. Totodatã, programul pre-
vede creºterea cu 100% a salariul
asistenþilor medicale, dar ºi majo-
rãri ale salariilor minime brute pen-
tru infirmierilor ºi asistenþii sociali.

Trebuie menþionat cã social-de-
mocraþii propun creºterea punctu-
lui de pensie de la 871 lei la 1.400
lei în 2020 ºi la 1.775 lei în 2021,
ceea ce va reprezenta 45% din sa-
lariul mediu. Pensia minimã garan-
tatã ar urma sã creascã ºi ea de la
400 de lei, cât e în prezent, la 520
de lei de la 1 martie 2017 ºi la 640
lei din 2018. 

Reduceri de impozite
ºi taxe

O componentã importantã a Pro-
gramului PSD este cea referitoare la
reducerile de impozite de taxe ºi im-
pozite. Astfel, social-democraþii pro-
pun ca, pentru un salariu mai mic
sau egal cu 2.000 de lei, pentru toþi
medicii indiferent de salariu ºi cei
care lucreazã în IT, de la 1 ianuarie
2018, sã fie eliminat impozitul pe
venit, care în prezent e de 16%. În
ceea ce priveºte contribuþiile pentru
salariaþi, CAS ar urma sã scadã de

la 26,3%, cât e în prezent, la 25%
de la 1 ianuarie 2018, iar CASS sã
scadã de la 10,7% la 10% tot de la
începutul anului 2018. 

În ceea ce priveºte pensionarii,
PSD vrea ca pentru pensiile mai mici
sau egale cu 2.000 de lei sã fie eli-
minat impozitul pe venit, care în
prezent e de 16%, începând cu 1
ianuarie 2017, iar pentru pensiile mai
mari de 2.000 de lei acesta sã sca-
dã la 10%. Potrivit programului,
CASS pentru pensionari ar urma sã
fie eliminat de la 1 ianuarie 2017.

Nu vor mai plãti impozit pe ve-
nit din 2018 nici cabinetele indivi-
duale, PFA, DDA, medicii, artiº-
tii, scriitorii, jurnaliºtii, notarii, con-
tabilii care au venituri din activitãþi
independente de pânã la 24.000 lei
anual. Cei care vor avea venituri
mai mari de 24.000 de lei vor plãti
impozit pe venit de 10% începând
cu 1 ianuarie 2018, potrivit pro-
iectului de guvernare al PSD. De
asemenea, aceºtia nu vor mai plãti
CAS ori CASS tot din 2018. 

Totodatã, impozitul de pentru
transferul de proprietãþi va fi elimi-
nat pentru sume mai mici de 450.000
lei, iar pentru sumele mai mari de

450.000 lei acesta ar urma sã fie de
3% de la 1 martie 2017, potrivit pro-
gramului de guvernare al PSD.

De asemenea, PSD propune TVA
de 18% din 2018. Tot de la 1 ianua-
rie 2018 TVA pentru vânzarea de
locuinþe ar fi eliminat, iar cel pentru
publicitate ar fi micºorat la 9%. 

Nu trebuie sã uitãm cã PSD a
propus ºi votat eliminarea a 102
taxe nefiscale, printre care taxa
radio-tv ºi timbrul de mediu, însã
legea a fost blocatã de cãtre pre-
ºedintele Klaus Iohannis.

Sprijin pentru fermieri
Prin programul de guvernare,

PSD ºi-a propus sã vinã în spriji-
nul producãtorilor români pentru
ca familiile sã mãnânce de anul vi-
itor „roºii româneºti ºi ºuncã ro-
mâneascã, nu roºii olandeze/tur-
ceºti ºi ºuncã germanã“. Social-
democraþii vor sã sprijine tinerii din
mediul rural, pentru ca satul ro-
mânesc sã aibã viitor ºi sã proteje-

ze fermierii români în competiþia
cu fermierii strãini. Concret, pro-
gramul de guvernare prevede pla-
ta la timp a subvenþiilor pentru
950.000 de fermieri români; un
program amplu de investiþii în ex-
tinderea sistemului de irigaþii ºi în-
curajarea angajãrii tinerilor în agri-
culturã prin scutirea angajatului ºi
angajatorului de toate obligaþiile
cãtre stat aferente salariilor pentru
fiecare angajator care oferã locuri
de muncã noi pentru 3 tineri, sub
35 de ani. De asemenea, social-
democraþii au în vedere un pro-
gram anual prin care sã susþinã
produsele deficitare, unde impor-
turile sunt foarte mari, cum ar fi

tomatele ºi carnea de proc prin
acordarea de stimulente financia-
re pentru peste 50.000 de fermieri
ºi crescãtori de animale.

PSD propune ºi un program de
sprijinire a fermierilor români în
competiþia lor cu fermierii strãini prin
eliminarea impozitului pe terenuri
agricole lucrate, începând cu 2018,
impozit zero pe tractoare ºi utilaje
agricole începând cu 2018, cadas-
trarea tuturor terenurilor agricole
pânã în 2020 de cãtre stat ºi TVA de
la 9% la 0% pentru toate materiile
prime ºi serviciile din agriculturã.

Accent pe sãnãtate
Programul de guvernare al PSD

acordã o atenþie deosebitã sistemu-
lui sanitar, acolo unde sunte prevã-
zute investiþii în valoare de peste 5
miliarde de euro în urmãtorii patru
ani. Astfel, PSD intenþioneazã con-
struirea, pânã în 2020, a spitalului
republican „Carol Davila“, cu pes-
te 2.500 de paturi ºi o suprafaþã de
60 - 80 de hectare, pe modelul cli-

nicii vieneze AKH. De asemenea,
social-democraþii propun construi-
rea a opt spitale regionale noi, cu
1.000 de paturi. În plus, vor fi rea-
bilitate ºi modernizate restul de spi-
tale judeþene ºi, de asemenea, 100
de ambulatorii de specialitate ºi 250
de unitãþi de primire-urgenþe.

Un alt obiectiv al social-demo-
craþilor îl reprezintã actualizarea
frecventã a listei medicamentelor
compensate, prima fiind prevãzu-
tã la 1 martie 2017, alãturi de ac-
cesul mai rapid al pacienþilor la
noile medicamente de pe piaþã.

Programul de guvernare are în
vedere ca bugetul pentru sãnãtate
sã fie construit în funcþie de ne-
voile sistemului, ale pacientului,
astfel încât niciun bolnav sã nu se
simtã pãrãsit.

România tinerilor
„Tinerii trebuie sã rãmânã în

þarã!“, acesta este deviza dupã care
se ghideazã programul de guver-
nare al PSD. De aceea, social-de-
mocraþii propun construirea a

1.500 de locuinþe pe an prin Pro-
gramul Naþional de Locuinþe pentru
Tineri ºi 30 de noi cãmine studen-
þeºti; un salariu de încadrare de 2.500
de lei în primii 3 ani de muncã pen-
tru tinerii licenþiaþi prin programul
„Primul salariu“  - indiferent de sa-
lariul stabilit cu angajatorul, statul va
asigura diferenþa pânã la suma de
2.500 de lei; 200.000 de lei pentru
demararea unei afaceri prin progra-
mul „România Start-upNation“ de
care ar urma sã beneficieze 10.000
de întreprinzãtori anual; 1.400 de
lei pe lunã plãtiþi angajatorului de
cãtre stat pentru fiecare tânãr an-
gajat – vreme de 12 luni). De ase-
menea, programul prevede cã toþi
tinerii vor avea acces la credite
avantajoase pentru cursuri, chirii
sau avans la casã: 40,000 de lei cre-
dit (suma maximã), 100% dobân-
dã subvenþionatã, 80% garantatã de
stat. În plus, PSD vrea asigurarea
a 75% din cheltuielile cu chiria ºi
utilitãþile suportate pentru tinerii care
se relocheazã la mai mult de 50 de
kilometri depãrtare de domiciliul
stabil în cãutarea unei slujbe, dar ºi
eliminarea contribuþiei de ºomaj,
precum ºi a contribuþiilor pentru
concedii, creanþe salariale ºi risc la
accidente în cazul tinerilor angajaþi.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au fost solicitaþi,
vineri searã, în satul Palilula, co-
muna doljeanã Bucovãþ, apelul so-
sit pe 112 anunþând un incident
armat. Tabloul gãsit însã de oame-
nii legii la faþa locului a fost cutre-
murãtor. Sânge peste tot, doi bãr-
baþi zãceau în stradã, morþi, alþi trei
fiind deja în drum spre Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
S-a izolat perimetrul, iar poliþiºtii,
sub coordonarea unui procuror al
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au demarat cercetãrile pentru
a stabili ce se întâmplase acolo.

Scandalul pornit de la maºina
parcatã aiurea

Anchetatorii au stabilit cã tra-
gedia a fost provocatã de Dragoº
Furtunã, de 28 de ani, din Timi-
ºoara, care venise în Palilula din
luna octombrie, la prietena sa, ºi
locuiau amândoi în casa bunicilor
fetei. În urma audierilor ºi dicuþii-
lor cu martorii, încã ºocaþi, oame-
nii legii au stabilit cã totul a pornit
de la maºina tânãrului parcatã aiu-
rea. El a blocat accesul pe o uliþã,
iar doi vecini, Fabian Trandafir, de
35 de ani, ºi Ion Stuparu, de 56 de
ani, i-au cerut sã-ºi mute autotu-
rismul pentru cã nu puteau trece
cu tractorul. S-au apucat la cear-
tã, în conflict intervenind ºi tatãl
lui Fabian, Ion Trandafir, de 59 de

Trei morþi ºi doi rãniþi dupã un incident armat
Localnicii din satul Palilula, comuna doljea-

nã Bucovãþ, au fost, vineri searã, martorii unei
tragedii cumplite. Trei persoane au decedat ºi
alte douã au fost rãnite, fiind acum internate
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, în urma unui incident armat provocat de
un tânãr de 28 de ani din Timiºoara. Potrivit
anchetatorilor, acesta venise de câteva sãptã-
mâni în sat, la prietena sa, iar vineri searã ºi-
a parcat maºina în dreptul unei uliþe. Doi din-
tre vecini i-au cerut sã-ºi mute autoturismul,

ca sã poatã trece cu tractorul, ºi de aici a por-
nit scandalul. La un moment dat tânãrul a dis-
pãrut în casã ºi s-a întors cu un pistol cu care
a tras în cei doi, dar ºi în alþi doi localnici care
i-au ieºit, în cale, apoi s-a împuºcat în cap. În
beciul locuinþei anchetatorii au mai descope-
rit, în total, nu mai puþin de nouã arme, ºi se
pare cã timiºoreanul se ocupa cu modificarea
acestora. Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii doljeni continuã cer-
cetãrile în acest caz ºocant.

ani. La un moment dat, Dragoº
Furtunã a dispãrut, a intrat în gos-
podãria bunicilor prietenei sale, a
luat un pistol, dupã care a ieºit pe
uliþã ºi a tras în Fabian ºi Ion Tran-
dafir, apoi cãtre Ion Stuparu ºi Va-
sile Zidaru, de 48 de ani, dupã care
s-a sinucis, împuºcându-se în cap
cu aceeaºi armã. Sunt localnici
care spun cã tânãrul ar fi ieºit din
casã cu douã pistoale, însã acest
aspect nu a fost, deocamdatã lã-
murit de anchetatori. Ion Tranda-
fir ºi agresorul, Dragoº Furtunã,
au decedat pe loc. Fabian Tranda-
fir, Ion Stuparu ºi Vasile Zidaru au
fost transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Cel
dintâi, rãnit grav, a ajuns la unita-
tea medicalã în stop cardio-respi-
rator ºi, în ciuda eforturilor medi-
cilor, a decedat: „La Spitalul Ju-
deþean din Craiova au sosit trei
victime ale unei agresiuni prin
împuºcare. Una dintre victime a
ajuns la spital în stop cardio-re-
spirator ºi prezenta multiple plãgi
la nivelul capului, umerilor ºi
coapselor. S-au efectuat manevre
de resucitare timp de 30 de minu-
te, însã fãrã rezultat“, a declarat
Cristina Geormãneanu, purtãtorul
de cuvânt din cadrul Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
precizând cã celelalte douã victi-
me sunt stabile. Vasile Zidaru ºi Ion

Stuparu, unul având o ranã la an-
tebraþ iar celãlalt la obraz, sunt în
continuare la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, starea lor
de sãnãtate fiind bunã. Oamenilor
nu le vine sã creadã nici acum ce
s-a întâmplat.

Nouã arme descoperite
în locuinþã

Poliþiºtii au stabilit cã Dragoº
Furtunã deþinea ilegal pistolul, iar
în urma percheziþiei fãcutã vineri
noaptea, în locuinþã au mai fost
descoperite alte patru pistoale, toa-
te modificate artizanal pentru a
deveni arme letale. Casa a fost si-
gilatã, iar sâmbãtã, pe zi, poliþiºtii
ºi procurorul de caz au revenit la
locul tragediei pentru continuarea
cercetãrilor. La o verificare mai
atentã, sâmbãtã, anchetatorii au
mai descoperit încã patru pistoale
ºi o puºcã cu aer comprimat, toa-
te modificate, care au fost ridicate
de poliþiºtii Serviciului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase din
cadrul IPJ Dolj, în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor. „În cauzã a fost
deschis dosar penal pentru omor
calificat ºi deþinere ºi uz de armã
fãrã drept, cercetãrile fiind conti-
nuate sub coordonarea Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj”,
a declarat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

„O comunã îndureratã...”
Cât despre agresor, nimeni nu

ºtia mare lucru. Era iubitul unei fete
din sat, fuseserã plecaþi împreunã,
în Germania, din câte spuneau oa-
menii, însã pânã acum nu a pro-
vocat nici un scandal. Localnicii
susþin cã Dragoº Furtunã ar fi su-
ferit de afecþiuni psihice, fiind chiar
sub tratament, însã, pânã la acest
moment, nu s-a stabilit cu exacti-
tate dacã aºa stau lucrurile. Sunt
multe întrebãri la care localnicii din
Palilula aºteaptã rãspunsuri de la
anchetatori, dupã cum spune ºi
primarul comunei Bucovãþ, Cris-
tian Tuþã, care era apropiat de una
dintre victime: „Ce pot sã vã
spun... este greu... Suntem o co-
munã îndureratã, lovitã de o tra-
gedie cum nu s-a mai pomenit.
Despre autor nimeni nu ºtia prea
multe. ªtiamã cã e cãsãtorit cu o
fatã de aici de la noi, dar plecase-
rã, ºi s-au întors recent în comu-
nã. El chiar stãtea mi mult ple-
cat... Este adevãrat cã s-au gãsit
mai multe arme în locuinþa sa. Sper
ca organele de anchetã sã facã
luminã în acest caz ºi sã stabileas-
cã ºi cum au ajuns armele în casa
sa, dar ºi ce fãcea cu ele”.

Tragedie cutremurãtoare la Palilula!
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L-am vãzut în derapaj teribil, de atitudi-
ne, pe patronul ºi antrenorul echipei de fot-
bal Viitorul Constanþa, la sfârºitul partidei
de la Nãvodari, de sâmbãtã dupã-amiazã,
dintre echipa sa ºi CSU Craiova. Pe o vre-
me câinoasã, cum se spune, în faþa unui
public rarefiat, câºtigase cu 2-0 ºi avea toa-
te motivele sã fie calm, înþelept, matur, mai
ales cã temporar elevii lui urcau pe locul
unu în clasament. Ce a urmat, s-a vãzut pe
micul ecran. ªi e greu de povestit. De la
aceastã margine a lucrurile încep comenta-
riile. Ce cãuta Gheorghe Hagi în teren, la
sfârºitul partidei, pentru un decont perso-
nal cu Bogdan Vãtãjelu, cãpitanul echi-
pei din Bãnie, este de neînþeles. Ceea
ce se poate vedea ºi în imaginile re-
luate de televiziuni, este cum îl îmbrân-
ceºte pe jucãtorul craiovean. Este
momentul în care intrã, „în scenã”
Rambe, coechipier cu Vãtãjelu, pen-
tru o rãfuialã cu Gheorghe Hagi, din
solidaritate fireascã. Altercaþia nu se
potoleºte, fiindcã intervine ºi Râmni-
ceanu, portarul Viitorului, ºi acesta un
pachet de nervi. Vor vedea cartonaºul
roºu ºi Rambe, un jucãtor din Insula
Capului Verde, dar ºi portarul echipei
de la Constanþa. Altercaþia nu se do-

Gestul regretabil al „regelui”!Gestul regretabil al „regelui”!Gestul regretabil al „regelui”!Gestul regretabil al „regelui”!Gestul regretabil al „regelui”!
MIRCEA CANÞÃR

Jumãtate din suma alocatã fi-
nanþãrii acestui sprijin, respectiv
5,448 milioane de euro provin din
fonduri europene - Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolã -
FEGA, prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pe
anul 2016 - (în baza Regulamen-
tului delegat (UE) 2016/1.613 al
Comisiei din 8 septembrie 2016),
iar jumãtate din fonduri naþionale.
Ajutorul de adaptare excepþional se
acordã pentru agricultura la scarã
micã ºi aplicarea unor metode de
producþie care nu dãuneazã mediu-
lui ºi climei. Perioada pentru care

Liberalii au venit cu o propunere
ineditã, în plenul de luna trecutã.
Consilierul Flaviu Sirop a avut ide-
ea ca personalitãþile care vor vizita,
de acum încolo, Bãnia sã fie invita-
te sã planteze ºi câte un copac, într-
o zonã special amenajatã, care se
va constitui, în timp, ca un colþ ver-
de de onoare al oraºului nostru.
„Mi-a plãcut o idee pe care am vã-
zut-o în spaþiul public ºi propun
actualei administraþii sã o ia în con-
siderare. E o idee constructivã, din
care nu are nimeni nimic de pierdut
ºi chiar o idee ineditã: haideþi sã in-
vitãm pe fiecare om de valoare care
viziteazã Craiova sã planteze un
copac ºi sã îi gravãm numele într-o
zonã dedicatã oamenilor de valoare
care vor cãlca pragul oraºului nos-
tru, de-a lungul timpului”, a propus
liberalul Flaviu Sirop.

Parcul Romanescu,
propus ca locaþie

Alesul local PNL a mai spus ca
autoritãþile ar trebui sã gãseascã un

Aleea personalitãþilor . . .Aleea personalitãþilor . . .Aleea personalitãþilor . . .Aleea personalitãþilor . . .Aleea personalitãþilor . . .
cu copaci!cu copaci!cu copaci!cu copaci!cu copaci!

spaþiu disponibil pentru noi plan-
tãri, într-unul din parcurile sau zo-
nele verzi ale oraºului. Acesta a
propus cã o locaþie foarte potrivitã
în acest scop ar putea fi Parcul
„Nicolae Romanescu”, care dispu-
ne de teren suficient în acest sens.
”Ca idee, cred cã Parcul Romanes-
cu ar putea sã gãzduiascã acest
lucru. Nu ar face decât sã-i aducã
plus valoare atât parcului, cât ºi
oraºului nostru, în general”, a mai
spus Flaviu Sirop. „Este o idee care
ar face ca oraºul nostru sã fie mai
vizibil, în acelaºi timp o idee cu
caracter educativ. Dacã o punem
în practicã, în timp, generaþiile vii-
toare vor avea cu ce se mândri”, a
mai spus liberalul, care a precizat
cã ideea nu-i aparþine ºi cã nici nu
este nouã, fiind aplicatã în alte oraºe
mari ale lumii.

Propunerea a fost fãcutã în ple-
nul CLM Craiova, de luna trecutã,
iar autoritãþile locale nu au avut o
reacþie vizavi de aceastã idee.

LAURA MOÞÎRLICHE

Sprijin pentru producãtorii
de carne de porc

Crescãtorii de porcine vor beneficia de un ajutor de
adaptare excepþional în valoare de aproximativ 11 milioane
de euro, bugetat din fonduri naþionale ºi europene, potrivit
unei Hotãrâri adoptate recent de Guvern. Sprijinul are
scopul sã compenseze pierderile înregistrate de producãto-
rii de carne de porc din cauza contextului global nefavorabil,
cauzat de dezechilibrul raportului dintre cerere ºi ofertã.

se acordã este 1 septembrie
2015-31 mai 2016, deoarece din
analiza bazei de date privind clasi-
ficarea carcaselor a rezultat cã, în
aceastã perioadã, exploataþiile au-
torizate de cãtre ANSVSA ºi înre-
gistrate în Registrul naþional al
exploataþiilor (RNE) au livrat pen-
tru abatorizare porci cu preþuri
foarte scãzute, producãtorii înre-
gistrând pierderi de venit.

Suma cuvenitã fiecãrui produ-
cãtor agricol se calculeazã de cã-
tre APIA prin împãrþirea sumei to-
tale la efectivul de porci livraþi ºi
clasificaþi în abatoare autorizate, în

perioada 1 septembrie 2015-31 mai
2016, dar nu la mai mult de 9.000
de capete, inclusiv, pe beneficiar.
Producãtorii care au livrat, în pe-
rioada 1 septembrie 2015-31 mai
2016, maximum 9.000 capete por-
cine, se încadreazã la activitatea
agriculturã la scarã micã, potrivit
prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din
Regulamentul (UE) nr.1613/2016.
Termen limitã pentru depunerea

actelor, 8 decembrie a.c.
Pentru obþinerea ajutoarelor fi-

nanciare, producãtorii agricoli tre-
buie sã depunã cererea la centrul
judeþean Dolj al A.P.I.A., însoþitã
de documente specifice, pânã la
data de 8 decembrie 2016. Astfel,
li se solicitã copii de pe facturile
ºi rapoartele de clasificare, care
sã ateste livrarea directã sau prin
terþi ºi clasificarea porcilor în aba-
toare autorizate, în perioada 1 sep-
tembrie 2015 – 31 mai 2016, pen-
tru activitatea agriculturã la scarã
micã;  b) copii de pe avizele de
însoþire ºi rapoartele de clasifica-
re care sã ateste sacrificarea în
abatoare autorizate proprii/copii de
pe facturile ºi rapoartele de cla-
sificare care sã ateste livrarea di-
rectã sau prin terþi ºi clasificarea
porcilor în abatoare autorizate, în
perioada 1 septembrie 2015 - 31
mai 2016, precum ºi copia auto-
rizaþiei integrate de mediu, pen-
tru activitatea aplicarea unor me-
tode de producþie care nu dãu-
neazã mediului ºi climei. Plãþile
se efectueazã pânã la data de
31 decembrie 2016.

VALENTIN CEAUªESCU

moleºte, fiindcã Gheorghe Hagi îºi va con-
tinua repertoriul, printr-o declaraþie deliran-
tã – agramatã–, despre „strãini” – conside-
raþi lipsiþi de valoare –, deºi fusese cel care
potenþase, nu inhibase spiritele, într-o des-
considerare totalã a funcþiei sale pedagogi-
ce, ca antrenor ºi patron al clubului. Senti-
mental, suntem de partea echipei craiove-
ne. Una cuminte pe teren, indiferent de ad-
versar, dar ºi de arbitraj. Nu are anteceden-
te. Încercãm sã fim însã lucizi. Pe cât este
cu putinþã, deºi luminã deplinã, în temeiul
imagininlor tv disecate, vor face rapoartele
arbitrului ºi observatorului la acest joc. O

echipã falnicã a Craiovei, precum cea din
toamna anului de graþie 1983, care în „Re-
gie”, dupã dictarea unui penalty gratuit pen-
tru Sportul Studenþesc, cu Gheorghe Hagi
în teren, nu a mai reluat jocul, ar fi compli-
cat lucrurile. Puºtii de acum ai Craiovei, de
vârste identice cu ai Viitorului din Constan-
þa, erau mai degrabã epuizaþi ºi prea puþin
agitaþi, pânã la intervenþia lui Gheorghe Hagi,
ale cãrui peroraþii ºmechere, ironii de pre-
cupeþ înstãrit, hârjoanã bãºcãlioasã, totul în
jurul unui vid intelectual neamenajabil ºi ire-
ductibil, rãmân impardonabile. Am aflat din
presã cã Gheorghe Hagi este un personaj

vulcanic. ªi? Nimic nu îl îndreptãþeº-
te, nu îl face infailibil sau providenþial.
Comportamentul sãu nu poate fi cau-
þionat. Este un fost mare jucãtor, em-
blematic, cu destule merite, pe care nu
i le confiscã nimeni, dar, cum se spu-
ne, „una e una ºi alta e alta” ºi e regre-
tabil. Problemele sale cu „nervii” i-au
conturat un portret de recidivist: a
scuipat un arbitru în Turcia, pe când
era jucãtor la Galatasaray, un interna-
þional irlandez la un meci al naþionalei,
iar pe Antonio Conte, actualul antre-
nor al celor de la Chelsea, la Euro 2000,
în partida Italia –România (2-0) la

scos... din teren. Definitiv. Nu un inventar
al nesãbuinþelor lui Gheorghe Hagi ne inte-
reseazã, ci faptul cã a provocat un scandal
grotesc, în care implicatã a fost ºi echipa
Craiovei. ªi acum o amintire „duioasã”: la 2
aprilie 1985, în sala Polivalentã din Craiova,
„full”, invitaþi printre alþii selecþionerul Mir-
cea Lucescu, internaþionalul Gheorghe Hagi,
Lorin Vasilovici – amfitrion ºi... subsemna-
tul. Urma, a doua zi, pe „Central”, partida
cu Turcia din preliminariile CM 1986, ºi pu-
blicul craiovean „nu îl avea la inimã” pe
Gheorghe Hagi ºi fiindcã refuzase sã vinã la
Craiova dupã admitrea la Facultatea de ªtiin-
þe Economice ºi dupã întâmplarea din „Re-
gie”. A trebuit sã spun ceva, asistenþei, ºi
cum nu prea aveam ce, mi-am amintit cã
revista „Guerin Sportivo” îl enumerase între
cei mai talentaþi tineri jucãtori europeni, ceea
ce „a prins”. S-a mai mârâit, cum se spune,
în batistã, dar atât. Mircea Lucescu l-a fãcut
ºi cãpitan la 21 de ani, investindu-l cu misiu-
nea de a duce corabia la þãrm. Adicã la CM
din Mexic (1986). Cã s-a izbit de stâncile
Irlandei de Nord, este doar o amintire statis-
ticã. Povestea stânjenitoare de la Nãvodari,
în care intrã în joc ºi complicata temã a or-
goliului, deschide din pãcate, sau mai bine
zis alimenteazã, un alt palier al discuþiei.
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1.Avem lideri care au demonstrat
cã ºtiu sã guverneze în favoarea tu-
turor cetãþenilor.

2.Avem o viziune clarã despre dez-
voltarea României: investiþii majo-
re, creºtere economicã durabilã, ve-
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“Putem sã readucem

România Bunãstãrii. Doljul
meritã mai mult. Doljul are
nevoie urgentã de dezvoltare,
de alocare de resurse pentru
investiþii în industrie, în infras-
tructura de transport dar ºi în
cea agricolã sau medicalã.”

              CÃLIN POPESCU
TÃRICEANU

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

nituri decente pentru toþi, salariaþi si
pensionari, pe mãsura creºterii eco-
nomice.

3.Avem profesioniºti pe fiecare do-
meniu al societãþii româneºti gata sã
punã priceperea lor în slujba comu-
nitãþilor ºi a familiilor de români.

4.Vrem ºi ºtim sã sprijinim capita-
lul românesc ºi antreprenorii români,
atât de hãrþuiþi în ultima perioadã.

5.Vrem ºi ºtim sã creãm 500.000 de
locuri de muncã în urmãtorii 4 ani.

6.Vrem ºi ºtim sã eliminãm birocra-
þia ºi taxele inutile, respectând astfel
timpul ºi banii românilor.

7.Ne angajãm sã dãm o ºansã co-
rectã în viaþã tinerelor generatii:

educaþie modernã, sprijin pentru fi-
nalizarea studiilor, sprijin pentru pri-
ma afacere, pentru primul loc de
muncã, pentru prima casã.

8.Ne angajãm sã asigurãm în þarã
servicii medicale moderne pentru toti
cetãþenii si acces general la medica-
mente de ultimã generatie. Veniturile
nu trebuie sã condiþioneze dreptul la
viaþã ºi la îngrijirea sãnãtãþii.

9.Ne angajãm sã eliminãm fricile si
suspiciunea generalizate din societa-
tea româneasca. Libertatea ºi demo-
cratia nu pot fi negociate!

10.ALDE va fi la guvernare din
2017, deci va putea pune în aplicare
promisiunile sale electorale.
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Proiectul de unificare nu datea-
zã de ieri, de azi, el a fost gândit

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Uniunea Românilor din SerbiaUniunea Românilor din SerbiaUniunea Românilor din SerbiaUniunea Românilor din SerbiaUniunea Românilor din Serbia
sau proiectul de unificare a românilorsau proiectul de unificare a românilorsau proiectul de unificare a românilorsau proiectul de unificare a românilorsau proiectul de unificare a românilor

Un momentul istoric prilejuit de Adunarea
Constitutivã a Uniunii Românilor din Serbia,
 s-a desfãºurat pe 1 Decembrie – Ziua Marii
Uniri, la Centrul Cultural Românesc din Kla-
dovo. Uniunea Românilor din Serbia (URS)
va reuni de acum înainte, sub conducerea unui
singur preºedinte, o bunã parte dintre aso-
ciaþiile ºi organizaþiile reprezentative de pe
întreg teritoriul Serbiei, cu un singur scop –
Unirea istoricã a tuturor românilor din Voi-
vodina ºi Valea Timocului. 13 asociaþii, din-

tre care trei din Voievodina, au cãzut de acord,
asupra statutului ºi a proiectelor pe care Uni-
unea intenþioneazã sã le realizeze pe viitor.
La eveniment au fost invitaþi ºi au onorat cu
prezenþa lor, reprezentanþi ai administraþiei
publice locale din Kladovo, dar ºi ai Ambasa-
dei României la Belgrad. S-a transmis ºi un
mesaj de încurajare din partea europarlamen-
tarului Marian Jean Marinescu, membru în
Comisia de Asociere UE-Serbia din cadrul
Parlamentului European.

Boian Bãrbuþã, unul dintre cei mai vocali lideri ai suflãrii
româneºti din Serbia:

„Dorim sã fim o instituþie paralelã Consiliului Naþional
al Românilor”

„Noi românii ne batem toþi în piept, dar când vrem sã facem
ceva gândim personal. Aceasta este problema, nu numai la româ-
nii din acestã þarã ºi peste tot pãmântul. Scopul nostru este sã
fim o instituþie paralelã a Consiliului Naþional al Românilor din
Serbia. Scopul nostre este ca în doi ani sã avem zece reprezentanþi
la Consiliul Naþional, acesta este primul scop, iar apoi sã fim
recunoscuþi de statul român ca o instituþie serioasã ºi sã fim ºi
ajutaþi ºi financiar pentru a putea sã facem mult mai multe lu-
cruri pentru românii din Serbia. Dar trebuie în primul rând sã
fim recunoscuþi de statul român, noi nu putem face nimic dacã nu
vor fi recunoscuþi de autoritãþile de la Bucureºti”

Vlada Savici, preºedintele Asociaþiei Renaºterea Românilor
din Serbia :

„Acesta este primul pas, urmãtorul îi va strânge laolaltã
pe toþi românii ”

„Încercãm sã ne adunãm, sã ne coagulãm ºi sã devenim un parte-
ner mai bun ºi al României, dar ºi al Serbiei. Va fi o luptã grea, o luptã
de lungã duratã, iar astãzi sunt aici ºi românii din Voievodina ºi aºa
cum ºtiþi, problemele pe care le au românii din Timoc nu le au ºi
românii din Voievodina. Toate aceste probleme trebuiesc studiate,
analizate ºi trebuie fãcutã o strategie. Doresc sã subliniez cã atât timp
cât aici vor exista, nici România ºi nici Serbia nu pot sã se bazeze pe
o securitate în regiune ºi nu vom putea vorbi de niciun progres.
Mesajul pe care eu aº dori sã-l transmit cãtre toþi românii din Serbia
ar fi acela cã porþile sunt deschise pentru toþi. Am am auzit cã peste
douã zile alþi români se reunesc la Bor. Eu speram cã toþi se unim
aici, dar ceea ce se întâmplã la Kladovo este un pas, iar dupã, va
urma cel de-al doilea pas ºi toþi sã ne aliniem, sã fim toþi la un loc ”

Tihan Matasarevici, preºedintele Centrului Cultural Românesc :
„Cred cã dupã acest moment vom avea o valoare noi... românii”
 „Foarte bine ne-am înþeles în aceastã zi istoricã pentru români,

ziua când s-au unit ºi fraþii noºtri din þara mamã. Preºedinþii celor
treisprezece organizaþii care au participat la întâlnirea din acestã
searã au decis ca ºi noi, românii din Serbia, sã ne unim în acestã zi
istoricã. Cred cã dupã acest act vom avea o valoare noi românii,
pentru cã iatã, acum a venit ziua în care am decis formarea acestui
organism care ne va reprezenta interesele în faþa instituþiilor statului
sârb. Cred cã dupã acest moment intersul pentru românii din Serbia
va creºte ºi vom fi sprijiniþi mult mai mult ºi economic ºi politic, dar
ºi din multe alte puncte de vedere. Cred cã este important de spus cã
ideea aceasta de uniune a tuturor ONG-urilor româneºti din Serbia a
venit de la popor, ea nu a venit de la noi. Iar direcþia noastrã prin-
cipalã va merge pe ideea cã tot mai mulþi români trebuie sã înþelea-
gã cât de importantã este pãstrerea limbii, a culturii ºi a identitãþiii
noaste iar noi, iniþiatorii acestei organizaþii trebuie sã-i sprijinim în
toate aceste demersuri”

Dorinel Stan, preºedintele Asociaþiei Românii Independenþi
din Serbia:

Un act istoric
„Aceastã Uniune a Românilor din Serbia are o însemnãtate deosebi-

tã, atât pentru românii din Voievodina, cât ºi pentru Românii din Serbia
de Rãsãrit, românii din aºa-zisa Vale a Timocului ºi din Valea Moravei.
Este, putem spune, un act istoric, este pentru prima datã în istoria
românilor din Serbia, inclusive istoria lor modernã când iatã, la aceeaºi
masã reuºim sã ne reunim tresiprezece asociaþii, respective organizaþii
cu caracter ºi prefix românesc, de pe teritoriul Serbiei, în aºa fel încât
sã existe o singurã voce foarte reprezentativã a românilor din Serbia,
pentru ca atunci când este vorba de pãstrarea noastrã identitarã ºi
spiritualã, inclusiv drepturile elementare garantate prin Constituþia ºi
legislaþia statului sârb sã le putem implementa, asigura ºi bineînþeles sã
contribuim decisiv la pãstrarea indentitãþii ºi spiritualitãþii. În altã ordine
de idei, aceastã uniune vine sã confirme cã elementul românesc în
acestã þarã încã existã ºi cã împreunã vom depãºi dificultãþile ºi obsta-
colele ºi bineînþeles determinant ar fi ca acestã reuniune sã reuºeascã
sã-i aducã laolaltã pe toþi români ºi sã reprezinte totodatã vocea tuturor
românilor, respectiv vocea poporului în Serbia”

Cele 13 organizaþii ºi asociaþii reprezentative - UNIUNEA
ROMÂNILOR DIN SERBIA:

- Românii Independenþi din Serbia (preºedinte – dr. Dorinel Stan);
- Asociaþia „Uniunea Românilor” (preºedinte - Ljubomir Brânduºan);
- Renaºterea Românilor din Serbia (preºedinte - Vlada Savici);
- Asociaþia „Familia” (preºedinte - Traian Trifu-Cãta);
- Asociaþia „Banatica” (preºedinte - Octavian Suciu);
- Iniþiativa Românilor din Serbia (preºedinte Bojan Bãrbuþã);
- Centrul Cultural Informativ al Românilor (preºedinte - Daniel

Petkovski);
- Uniunea Românilor din Serbia „Dunãrea” (preºedinte - Bojko

Stankovici);
- Agenþia pentru Informarea ºi Documentarea Românilor (preºe-

dinte - Zoran Sibinovici)”
- Asociaþia Cadrelor Didactice de Etnie Românã din Serbia (vice-

preºedinte - Cristian Cacovan);
- Asociaþia pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor „Dunãrea” (pre-

ºedinte-Tihan Matasarevici);
- KUD „Aleksa Nikolici” (preºedinte - Bane Kraciunovici);
- Curcubeul (preºedinte - Saºa Jovanovici).

cu mai mulþi ani în urmã, dar s-a
ajuns greu la un numitor comun.

Multe ambiþii, diversitate de gân-
dire, dar ºi interese de toate feluri-
le au fãcut ca românii din Serbia
sã fie dezbinaþi mult timp. Nici
acum lucrurile nu sunt foarte cla-
re. Românii din Serbia parcurg un
proces specific al reorganizãrii ºi
coagulãrii, iar fondarea URS-ul este
o necesitate ºi reprezintã un act
istoric pentru minoritate. Uniunea
Românilor din Serbia va reprezen-
ta o singurã voce a a românilor de
pe tot teritoriul Serbia. Uniunea
Românilor din Serbia ar trebui sã
reprezinte de acum înainte intere-
sele celor peste 250.000 de români
care trãiesc la sud de Dunãre ºi sã-
i ajute sã-ºi câºtige drepturile ºi li-
bertãþile într-o þarã care cel puþin
pânã acum le îngrãdeºte. Tocmai
de aceea, ceea ce s-a întâmplat joi,
1 Decembrie 2016, în Kladovo este
un act cu adevãrat istoric pentru
cei care simt ºi trãiesc româneºte
la sud de Dunãre. La asocierea
Uniunii Românilor din Serbia
(URS) pot adera ºi alte organizaþii
cu profil românesc.
Oficialitãþi ºi invitaþi de marcã

URS va avea rolul de a repre-
zenta interesele românilor din Ser-
bia atât în faþa Guvernului Româ-
niei, dar mai ales la negocierile cu
Guvernul statului vecin. De aceea,
toþi cei prezenþi au conchis cã
momentul este unul de o însemnã-
tate aparte, însã mai este necesar
ca tot ce s-a decis la întâlnirea de
la Kladovo sã nu rãmânã doar la
nivel declarativ. Evenimentul mar-
cant a fost onorat de prezenþa nu-
meroaselor oficialitãþi. Au luat cu-
vântul rând pe rând, liderii Asocia-
þiilor,  reprezentantul Ambasadei
României la Belgrad, preotul paroh
al Bisericii Ortodoxe Române în
Serbia,  senatorul Ioan Iovescu, dar
ºi primarul oraºului Kladovo - Ra-
disav Èuèulanoviæ. A vorbit ºi pre-
ºedintele AGIRo - Viorel Dolha,
dar ºi tinerii timoceni, George Pe-
trovici - preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor Timoceni ºi Miloº Zurze-
vici - preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor Timoceni din Timiºoara.

Cei 54 de delegati prezenþi la
Adunarea Constitutivã a Uniunii
Românilor din Serbia (URS), au
ales prin vot direct organele de
conducere cu mandat de doi ani.
În calitate de preºedinte a fost ales
Aleksander Najdanovici; absol-
vent al Facultãþii de Medicinã din
cadrul UMF Craiova; vicepreºedin-
te - dr. Dorinel Stan ºi secretar -
Ljubomir Brânduºan.
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Problemele reale au început de
acum 3 ani, când RAAN ºi-a ce-
rut insolvenþa, dar nimeni nu a
reacþionat. Acum 29.000 de apar-
tamente în care stau peste 80.000
de locuitori, 5 spitale cu peste
1000 de paturi, 37 de ºcoli ºi grã-
diniþe unde învaþã peste 19.00
elevi, penitenciarul cu peste
1.000 de locuri, toate instituþiile
publice – prefecturã, primãrie,
consiliul judeþean, finanþe stau în

frig. Pentru cã de fiecare datã
când nu vrei sã rezolvi ceva, faci
o comisie ºi de data asta…nu s-
a fãcut o comisie, dar s-a înfiin-
þat la nivelul primãriei Drobeta
Turnu Severin un Serviciu Pu-
blic de Alimentare cu Energie
Termicã (SPAET), care e mai
mult legat de numele fostului pri-
mar, Constantin Gherghe.

Pentru problemele tehnice, Alfa
Ground Solution a fost susþinutã
de francezii de la Eneria Sas

Povestea este una cunoscutã,
mai ales la nivelul municipiului
Severin. Presa localã a tot vorbit
de tranzacþiile interesante ale fos-
tei conduceri a municipalitãþii.
Primãria a concesionat în urmã
cu un an contractul privind rea-
lizarea unei surse de producere a
energiei termice în vederea ali-
mentãrii cu cãldurã a sistemului
centralizat de termoficare a mu-
nicipiului Drobeta-Turnu Severin
firmei Alfa Ground Solution . La
momentul respectiv, firma figu-
ra la Registrul Comerþului cu un
capital social de 200 de lei, o ci-
frã de afaceri micã ºi zero anga-
jaþi. Firma a aparþinut avocatei-

La începutul lunii noiembrie, peste 100
de cetãþeni, plãtitori de taxe ºi impozite
din municipiul Drobeta Turnu-Severin s-
au strâns în centrul oraºului revoltaþi cã
nu au cãldurã deºi iarna bate la uºã. I-au
cerut explicaþii primarului Marius Scre-
ciu. Termocentrala de la Halânga s-a în-
chis în acelaºi timp cu intrarea în faliment

a RAAN-ului, iar firma care trebuia sã
construiascã una nouã nu a terminat in-
vestiþia. Între timp, Guvernul Cioloº a
rezolvat „încãlzirea”, dar temporar... pen-
tru cã problema rãmâne nerezolvatã... În
plus, oraºul este la pãmânt din punct de
vedere economic, totul învârtindu-se în
jurul RAAN, intratã în insolvenþã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

 Oana Melinda Teohari (fostã
Kutasi), care a vândut-o Anei 
Maria Eremia ºi lui Mãdãlin Stan.
Numele celui din urmã fiind le-
gat de numele celebrului Nelu
Iordache. În ce priveºte bonita-
tea, aceasta s-a rezolvat printr-o
scrisoare de susþinere din partea
consorþiului italian Alveare Group
Consorzio Stabile, pe care Alfa
Ground Solution a depus-o la do-
sarul de ofertã. Pentru problemele

tehnice, Alfa Ground Solution a
fost susþinutã de francezii de la
Eneria Sas, iar subcontractori -
Turbo Tech SRL Bucureºti ºi Bio
Garden Distribution SRL Aduna-
þii Copãceni, judeþul Giurgiu.

Au preluat ºi terenul...
Anul acesta, reprezentanþii

Alfa Ground Solution au preluat

un teren de peste 25.000 metri
pãtraþi în Drobeta-Turnu Seve-
rin, pe care sã se construiascã
termocentrala. Cu ocazia unei
conferinþe de presã s-a prezen-
tat ºi conducerea firmei, direc-
torul tehnic fiind Veronica Bulf,
fost director la ROMSTRADE,
cercetatã de procurorii DNA,
iar consultantul tehnic este
Gheorghe Dabela, fost director
al RADET, condamnat definitiv

la 3 ani de închisoare, pentru
cã a luat mitã de la o firmã ger-
manã. Numai cã timpul a tre-
cut ºi totodatã ºi termenele asu-
mate de Alfa Ground Solutions.
Termocentrala nu s-a realizat
nici astãzi, pentru cã, în lipsa
susþinerii financiare, totul a rã-
mas al stadiul de promisiune.

Mai mult, pe timpul mandatului
lui Constantin Gherghe s-au
modificat ºi termenii… Potrivit
caietului de sarcini, toate riscu-
rile derulãrii investiþiei sunt pre-
luate exclusiv de firma privatã,
în realitate lucrurile nu s-au
desfãºurat aºa.

„Scrisori de confort”
În ultimp aºedinþã de CL,

condusã de fostul primar Con-
stantin Gherghe, Consiliul Lo-
cal al municipiului Drobeta-Tur-
nu Severin a aprobat o hotãrâ-
re privind emiterea unei “scri-
sori de confort” de cãtre mu-
nicipiul Drobeta-Turnu Severin
în vederea susþinerii unui con-
tract de împrumut pentru Alfa
Ground Solutions. Proiectul de
hotãrâre a fost votat ºi de fos-
tul consilier local Marius Scre-
ciu, astãzi primar în funcþie. În
noua sa calitate… Deoarece nu
a plãtit contribuþiile pentru asi-
gurãri sociale ºi impozitul de
venit Administraþia Finanþelor
Publice Bucureºti a solicitat
blocarea contului Alfa Ground
Solutions. Problema s-a rezol-
vat parþial, dupã ce Alfa Ground
a contractat un împrumut de
la Banca Transilvania, ceea ce
aratã cã susþinerea financiarã a
consorþiului i talian Alveare
Group Consorzio Stabile a fost
doar pe hârtie.

Euro Insol a anunþat reluarea
furnizãrii agentului termic

La jumãtatea lunii, Euro Insol,
lichidatorul judiciar al Regiei Au-
tonome pentru Activitati Nuclea-
re, a anunþat reluarea furnizãrii
agentului termic în Drobeta Tur-
nu Severin. ”Împreunã cu Servi-
ciul Public de Alimentare cu
Energie Termicã din cadrul Pri-
mãriei oraºului Drobeta Turnu
Severin ºi firma Elsaco azi am
pornit un cazan de 105 tone abur
tehnologic/orã (produs de Vulcan
Bucureºti în 1990, o altã com-
paniei din portofoliul Euro In-
sol) care produce 35 Gcal, ur-
mând ca în momentul în care va
scãdea temperatura sub -100C sã
pornim ºi al doilea cazan ajun-
gând astfel la 80 Gcal. În acest
mod, asigurãm livrarea apei cal-
de ºi a cãldurii pentru 120.000
locuitori ai oraºului, instituþii
publice (ºcoli, grãdiniþe, spita-
le, unitãþi ale administraþiei pu-
blice locale), agenþi economici“,
declara av.dr. Remus Borza co-
ordonatorul Euro Insol.

S-a aproba amânarea
procesului de dezafectare

Totodatã, Borza vorbea ºi de-
spre contractul încheiat de Pri-
mãria oraºului Drobeta Turnu
Severin cu firma Alpha Ground
Solutions privind furnizarea
agentului termic, începând cu
data de 17 februarie 2017.
”Chiar dacã ar fi supravieþuit
vreun severinean unei ierni care
se anunþã extrem de geroasã, am
constatat cã, în realitate, firma
care a câºtigat “licitaþia” este în
imposibilitate de finalizare a in-
vestiþiei din lipsa finanþãrii. În
aceste condiþii, deºi Euro Insol,
nu avea o atare obligaþie, am
demarat discuþii cu reprezentan-
þii Translectrica, ANRE, ANRSC
pentru menþinerea autorizaþiilor
ºi licenþelor de producþie ºi fur-
nizare energie electricã ºi termi-
cã pentru RAAN.T otodatã am
convocat Adunarea Creditorilor
pentru a aproba amânarea pro-
cesului de dezafectare ºi valori-
ficare a instalaþiilor ºi echipa-
mentelor pânã în mai 2017”, mai
spunea Borza.
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Campania „Vreau în clasa a noua” s-a
desfãºurat în toate restaurantele KFC ºi Piz-
za Hut din þarã, între 1 ºi 31 octombrie a.c.
Clienþii au avut posibilitatea de a dona bani
pentru copiii înscriºi în programul World
Vision România, în urnele special amenajate
în restaurante, fãrã sã fie condiþionaþi de
achiziþionarea de produse.
Nouã ani de campanie

Pentru al nouãlea an consecutiv, cele
douã companii susþin programul
World Vision România atât prin
strângerea de fonduri în restau-
rantele proprii, cât ºi în calitate de
sponsor. «Accesul la educaþie re-
prezintã cheia cãtre integrarea
socialã, cãtre progresul societã-
þii. Absenþa resurselor este prin-
cipala cauzã a abandonului ºco-
lar. Din nefericire, mulþi copii cu
potenþial sunt nevoiþi sã abando-
neze drumul cãtre un viitor mai
bun. Pentru a-i ajuta sã progrese-
ze, am decis sã devenim parteneri
ai World Vision România în pro-
gramul ,,Vreau în clasa a noua”,
parteneriat care s-a dovedit a fi
un real succes de-a lungul timpu-
lui. În cei nouã ani am reuºit sã

Codul de eticã este elaborat în
baza Ordinului ministrului Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Spor-
tului nr.5550/2011 ºi este aplicabil
tuturor persoanelor din sistemul
naþional de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat, particular ºi confesi-
onal. Acesta funcþioneazã ca un
sistem de standarde de conduitã
capabile sã contribuie la coeziunea
instituþionalã ºi a grupurilor de per-

175 de copii din mediul rural175 de copii din mediul rural175 de copii din mediul rural175 de copii din mediul rural175 de copii din mediul rural
ajutaþi sã meargã la liceuajutaþi sã meargã la liceuajutaþi sã meargã la liceuajutaþi sã meargã la liceuajutaþi sã meargã la liceu

În urma programului de strângere de fonduri „Vreau în clasa a noua”,
KFC ºi Pizza Hut România vor dona cãtre World Vision România suma
de 117.000 de euro. Prin aceastã campanie vor fi susþinuþi 175 de copii
cu o situaþie financiarã dificilã, cu 55 de elevi mai mult faþã de 2016,
când 120 de copii au primit burse ca urmare a acestei campanii.

ajutãm peste 830 de copii sã meargã la li-
ceu. Succesul acestei campanii se datorea-
zã atât clienþilor, cât ºi angajaþilor KFC ºi
Pizza Hut, care s-au implicat în strângerea
de fonduri. De asemenea, îi mulþumim  pen-
tru sprijinul acordat ºi lui Dani Oþil,  amba-
sadorul campaniei în ultimii patru ani», de-
clarã Mark Hilton, Franchise Business Con-
sultant KFC ºi Pizza Hut România.
Sprijin lunar în valoare de 250 de lei

Copiii selectaþi pentru programul „Vreau
în clasa a noua” provin din familii cu o situa-
þie materialã dificilã. În criteriile de selecþie
pentru program se regãsesc atât rezultatele
ºcolare, cât ºi dorinþa elevilor de a-ºi conti-
nua studiile. Prin intermediul acestui program,
copiii selectaþi pot beneficia pe parcursul ci-
clului liceal de un sprijin lunar în valoare de
250 de lei, care le acoperã cheltuielile nece-
sare pentru ºcoalã ºi le oferã acces la activi-
tãþi educative ºi de socializare. Bursierii pri-
mesc asistenþã ºi suport material continuu pe
tot parcursul anului ºcolar, în funcþie de pla-
nul de intervenþie al fiecãrui copil. De aseme-
nea, programul oferã bursierilor ºi acces la
activitãþi educative ºi de socializare, excursii
ºi tabere de varã care faciliteazã socializarea
ºi dezvoltã abilitãþi de comunicare ºi lucru în

echipã în vederea unei bune inte-
grãri în mediul ºcolar.

«Ne bucurãm sã vedem cum
de la an la an numãrul susþinãtori-
lor educaþiei creºte, cum se cre-
eazã o comunitate de oameni care
înþeleg cã “Vreau în clasa a noua”
este un proiect care transformã
destine. Anul acesta s-a atins un
nou vârf de donaþii, o sumã peste
aºteptãri, care va permite ca un
numãr de  175 de elevi sã meargã
la liceu, cu 55 mai mulþi decât în
anul precedent. Mulþumim KFC,
Pizza Hut ºi clienþilor care cred în
ºansele copiilor din mediul rural»,
a declarat Daniela Buzducea, di-
rector executiv al Fundaþiei World
Vision România.

Din anul 2008, programul de burse al Fun-
daþiei World Vision România – „Vreau în clasa
a noua” – susþine copiii din mediul rural care
nu au posibilitãþi materiale sã îºi continue stu-
diile la liceu, prin oferirea de burse ºcolare
pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, masã,
transport, alimente, haine sau cãrþi.

Campania face parte din programul World
Hunger Relief, cea mai mare iniþiativã in-
ternaþionalã din sectorul privat, lansatã de
YUM! Brands Inc. al cãrei beneficiar este
World Food Programme, o subsidiarã a Or-
ganizaþiei Naþiunilor Unite. Programul World
Hunger Relief se desfãºoarã în peste 130 de
þãri ºi teritorii ºi în mai mult de 40.000 de
restaurante KFC, Pizza Hut ºi Taco Bell ºi
implicând aproape 1,5 milioane de angajaþi.

RADU ILICEANU

A fost fãcut public noul Cod etic pentru învãþãmântul preuniversitarA fost fãcut public noul Cod etic pentru învãþãmântul preuniversitarA fost fãcut public noul Cod etic pentru învãþãmântul preuniversitarA fost fãcut public noul Cod etic pentru învãþãmântul preuniversitarA fost fãcut public noul Cod etic pentru învãþãmântul preuniversitar
La sfârºitul lunii noiembrie, a fost adoptatã forma finalã a

Codului de eticã pentru învãþãmânt preuniversitar, de cãtre
Consiliul Naþional de eticã, care va intra ºi în dezbatere
publicã. La nivelul judeþului Dolj a fost constituitã comisia
judeþeanã, formatã din nouã membri, iar popularizarea noii
reglemãntari va fi fãcutã atât prin Consiliile profesorale, cât
ºi prin afiºare scripticã în loc vizibil.

soane implicate în activitatea edu-
caþionalã, prin formarea ºi menþi-
nerea unui climat bazat pe coope-
rare ºi competiþie dupã reguli co-
recte. Sunt mai multe obiective
care trebuie îndeplinite: autodisci-
plinarea personalului didactic, prin
asumarea conþinutului codului;
menþinerea unui grad înalt de pro-
fesionalism în exercitarea atribu-
þiilor ºi funcþiilor personalului di-

dactic; ameliorarea calitativã a re-
laþiilor dintre actorii educaþionali;
eliminarea practicilor inadecvate ºi
imorale ce pot apãrea în mediul
educaþional preuniversitar; creºte-
rea gradului de coeziune a perso-
nalului implicat în activitatea edu-
caþionalã; etc. Este un set întreg
de valori ºi principii de conduitã
pe care trebuie sã le îndeplineascã
întreg personalul didactic: impar-
þialitate, independenþã ºi obiectivi-
tate; responsabilitate moralã, socia-
lã ºi profesionalã; confidenþialita-
te; activitate în interes public; res-
pectarea ºi promovarea interesului
superior al educabilului; suprave-
gherea pe parcursul activitãþilor
desfãºurate în unitatea de învãþã-
mânt, cât ºi în cadrul celor orga-
nizate în exterior; interzicerea age-
siunilor verbale ºi fizice; fraudarea
examenelor; solicitarea, acceptarea
sau colectarea de cãtre personalul
didactic a unor sume de bani, ca-
douri sau prestarea anumitor ser-
vicii de interes privat pentru ca-
drul didactic, în vederea beneficie-
rii de cãtre copii a unui tratament
preferenþial ori sub ameninþarea
unor sancþiuni; etc.
În judeþul Dolj, Codul este
considerat bun

Consiliul naþional de eticã este
format din 378 de membri, câte
nouã pentru fiecare judeþ, care tre-
buie sã aibã prestigiu profesional ºi

autoritate moralã, reprezentând ca-
drele didactice, pãrinþii ºi organiza-
þiile neguvernamentale care desfã-
ºoarã de minimum trei ani o activi-
tate semnificativã în domeniul în-
vãþãmântului preuniversitar din te-
ritoriu. Consiliul naþional este ales,
prin vot secret, de cãtre delegaþiile
comisiilor de eticã la nivel judeþean,
cu o majoritate simplã din numãrul
total al delegaþilor prezenþi, cu con-
diþia sã fie minimum 31, pe o pe-
rioadã de patru ani. În judeþul Dolj,
prin decizia inspectorului ºcolar
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, a fost constituitã
Comisia de eticã formatã din urmã-
torii membri: profesorii  Vasile
Voinescu (preºedinte), Violeta
Vrabie, Nora Cadea, Anca Mol-
doveanu;  Anca Michiu ºi Miha-
ela Popescu (reprezentanþi ai pã-

rinþilor); Rodica Dreºcã (Asociaþia
„Dominou”),  Ersilia Oprescu
(Fundaþia „Orizont”) – din partea
ONG-urilor, precum ºi jr.  Dana
Coºei, consilier juridic al ISJ Dolj.
Toþi cei nouã amintiþi, aleºi în baza
Consiliului de Administraþie al ISJ
Dolj, sunt numiþi pe patru ani ºi re-
confirmaþi, de cãtre CA al ISJ, la
începutul fiecãrui an ºcolar. „Între-
gul Cod este valabil la nivel naþio-
nal. Din punctul nostru de vedere,
lucrurile sunt destul de clare. S-a
fãcut popularizarea în toate institu-
þiile ºcolare ºi va intra ºi în dezbate-
re publicã, la finele cãreia va apãrea
ºi un document oficial. Se mai aº-
teaptã sugestii din partea pãrþilor
implicate, dar, la Dolj, îl conside-
rãm un Cod bine elaborat”, a pre-
cozat prof. Vasile Voinescu.

CRISTI PÃTRU
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De ani buni, Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” ne-a obiºnuit cu orga-
nizarea unor activitãþi cultural-
artistice în preajma sãrbãtori-
lor de iarnã. Fiecare eveniment
pregãtit a gravitat în jurul ace-
luiaºi obiectiv clar: colectarea
de jucãrii pentru copiii nevoiaºi
din judeþ, pentru micuþii deva-
forizaþi ºi marginalizaþi din Cra-
iova ºi împrejurimi.

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.

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 proiec-
tului 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 urmãtoare-
le grãdiniþe ºi ºcoli din Craiova, programaþi astfel:

Luni 5 decembrie       orele: 10-11  - Grãdiniþa Dumbrava Minu-
natã

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

Comandat de PRU DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160009
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Italia: Ce va fi dupã referendum?Italia: Ce va fi dupã referendum?Italia: Ce va fi dupã referendum?Italia: Ce va fi dupã referendum?Italia: Ce va fi dupã referendum?
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Interogaþia invocatã în titlu nu vizeazã cele-
bra melodie „Che sara, che sara” a lui Jose
Feliciano (1985) sau Ricchi e Poveri (San
Remo, 1971), ci incertitudinea unui scrutin de
înalt risc, în Italia, privind reforma constituþi-
onalã, iniþiat de Matteo Renzi, preºedintele Con-
siliului de Miniºtri. 46.714.950 de italieni au fost
înscriºi pe listele electorale, dar absenteismul
estimat depãºeºte 40%. Primele sondaje la ie-
ºirea de la urne urmau a fi anunþare dupã ora
23.00, iar rezultatele definitive, luni, 5 decem-
brie a.c. Dacã „DA” câºtigã, scenariul este sim-
plu: Matteo Renzi rãmâne în funcþie ºi alegerile
legislative vor avea loc în februarie 2018, cum
este prãvãzut. Nicio crizã, nicio instabilitate nu
pot perturba politicile eceonomice ale actualu-
lui premier. Mai mult, acesta poate pune presi-
une pe Bruxelles, în obþinerea unei flexibilitãþi
financiare, rãsplatã pentru ajutorul consistent
la primirea imigranþilor – peste 180.000 sosiþi
pe coastele italiene de la începutul anului – într-
o indiferenþã din partea altor þãri europene. Dacã

„NU” câºtigã, Matteo Renzi rãmâne în func-
þie, dar sensibil slãbit, mai ales cã o aripã a
Partidului Democrat pe care îl conduce face
campanie împotriva sa. O lejerã remaniere este
posibilã cu o eventualã lãrgire a majoritãþii prin
aportul micilor grupãri de centru. Alegerile rã-
mân fixate pentru mijlocul lunii februarie 2018.
Scenariul nr. 3 ar fi urmãtorul: se impune „NU”,
Matteo Renzi pleacã prin demisie irevocabilã,
iar preºedintele Republicii, Sergio Mattarella,
decide instalarea unui guvern tehnocrat cum
s-a întâmplat în 2011, cu Mario Monti pre-
mier, susþinut de o coaliþie heteroclitã, fãrã
Miºcarea 5 Stele a lui Beppe Grillo, care nu
vrea sã împartã puterea. Dar ºi în aceastã ipo-
tezã, Partidul Democrat, principalul partid de
pe scena politicã, rãmâne pivotul situaþiei. În
fine, ultimul scenariu care poate fi luat în cal-
cul este urmãtorul: dacã „NU” câºtigã masiv,
Renzi demisioneazã fãrã nicio posibilitate de
întoarcere. Preºedintele Mattarella dizolvã Par-
lamentul ºi alegerile anticipate pot avea loc în

vara lui 2017. Urmeazã o instabilitate politicã
ºi financiarã. Ceea ce nu ar fi un lucru nou,
dacã avem în vedere cã 62 de guverne s-au
succedat dupã 1945, cu o duratã medie de
viaþã de 361 de zile pe mandatul a 25 de pre-
mieri. Ocazie pentru Beppe Grillo – antisis-
tem – dupã ce partidul sãu a dat primarii Ro-
mei ºi Torino sã spere în realizarea unei ma-
joritãþi la Camerã ºi Senat. De fapt, ce vrea
pânã la urmã Matteo Renzi? Sã punã capãt
bicameralismului, mai ales cã ambele Camere
aveau prerogative similare. Camera Deputaþi-
lor ar urma sã rãmânã cu 630 de aleºi ºi sã
acorde votul de învestiturã Guvernului, dar
sã ºi producã legile necesare, în schimb Se-
natul sã se reducã la 100 de membri, faþã de
315 în prezent, mandatul fiind de 7 ani, însã
neputându-se reînnoi. Senatului i-ar reveni un
rol secundar în elaborarea legilor, fãrã niciun
punct de vedere la învestirea Guvernului, poate
în legiferarea unor iniþiative regionale ºi apro-
barea unor tratate internaþionale.

Partidul Laburist britanic inten-
þioneazã sã propunã amendamen-
te la decizia Guvernului conserva-
tor privind condiþiile ieºirii din Uni-
unea Europeanã, pentru a se ga-
ranta menþinerea accesului la pia-

Vladimir Putin: Donald Trump

este o persoanã isteaþã

ºi va înþelege rapid noile sale

responsabilitãþi
Preºedintele ales al

Statelor Unite, Donald
Trump, este o persoanã
isteaþã ºi va deprinde rapid
noile sale responsabilitãþi, a
declarat preºedintele Rusiei,
Vladimir Putin, în cadrul
unui interviu cu postul NTV
TV. În cadrul interviului,
difuzat iniþial în oraºul
Vladivostok din Extremul
Orient rus, Putin a mai
declarat cã tentativele de
creare a unei lumi unipola-
re au eºuat, iar echilibrul
global este treptat refãcut.
Cu ocazia unei conversaþii
telefonice dupã scrutinul
prezidenþial din SUA,
liderul rus l-a felicitat pe
Trump pentru victoria în
alegerile prezidenþiale, dar
ºi-a exprimat ºi “disponibi-
litatea pentru un dialog cu
noua Administraþie pe baza
principiilor egalitãþii,
respectului mutual ºi neim-
plicãrii în treburile inter-
ne”, a comunicat Kremli-
nul. Vladimir Putin ar
putea sã se întâlneascã cu
Donald Trump dupã cere-
monia de învestire a noului
lider de la Casa Albã, însã
nu existã un acord concret
în acest sens, a anunþat
Kremlinul.

Cel puþin nouã morþi într-un

incendiu produs într-un club

de noapte Statele Unite
Cel puþin nouã persoane

au murit, iar alte 13 sunt
dispãrute dupã un incendiu
produs sâmbãtã la un
concert desfãºurat într-un
club de noapte din statul
american California. Incen-
diul a izbucnit în cursul
nopþii de vineri spre sâmbã-
tã (sâmbãtã la prânz, ora
României) în cursul unui
concert desfãºurat la o
petrecere, în comitatul
Oakland, la periferia oraºu-
lui San Francisco. ªeful
Pompierilor din Oakland,
Teresa Deloche-Reed, a
declarat cã cel puþin 13
persane sunt date dispãrute.
Conform altor surse, numã-
rul dispãruþilor ar fi de 25.
Incendiul a avut loc în
timpul unui concert al
trupei Golden Donna, un
eveniment la care participau
circa 50 de persoane, potri-
vit postului KTVU-TV.
Pompierii au stabilit cã sala
de concerte a clubului nu
avea dispozitive automate
pentru depistarea ºi stinge-
rea incendiilor.

Grecia intenþioneazã sã efectueze teste pen-
tru revenirea pe pieþele de capital în primul se-
mestru al anului 2017, având scopul de a re-
dobândi accesul deplin în 2018, când va se va
finaliza actualul program de reforme, anunþã
vicepremierul Yannis Dragasakis. Într-un arti-
col de opinie publicat în revista Efimerida ton
Syntakton, Dragasakis a îndemnat creditorii
internaþionali sã ofere o evaluare pozitivã a re-
formelor aplicate de Grecia în cadrul progra-
mului de asistenþã financiarã. Miniºtrii de Fi-
nanþe din statele zonei euro, care se reunesc
astãzi, trebuie sã transmitã “un mesaj de spe-
ranþã poporului grec ºi întregii Europe”, afir-
mã Dragasakis. “Singura opþiune posibilã luni
este deschiderea drumului pentru decizii care
sã aducã mai aproape þinta convenitã”, a subli-
niat vicepremierul Greciei, referindu-se la re-
venirea þãrii pe pieþele de capital. Pentru a efec-
tua teste de reintrare pe pieþe în 2017, Grecia
trebuie inclusã în programul Bãncii Centrale
Europene privind achiziþia de obligaþiuni. În
plus, este necesar un rezultat pozitiv al eva-
luãrii, a subliniat Dragasakis, reiterând cere-
rea de restructurare a datoriilor. Reprezentan-
þii instituþiilor care monitorizeazã programul de
asistenþã financiarã destinat Greciei - Meca-
nismul European de Stabilitate (MES), Banca

Partidul Laburist vrea amendamente la planul
privind Brexit, în sensul accesului la piaþa unicã

þa comunitarã, afirmã Jeremy Cor-
byn, liderul formaþiunii de opozi-
þie. Partidul Laburist va încerca
modificarea actului de pãrãsire a
UE în cazul în care Curtea Su-
premã de Justiþie va permite or-

ganizarea unei dezbateri în Parla-
ment, a declarat Jeremy Corbyn.
“Dacã va exista o dezbatere pe
tema Articolului 50, vom formula
un amendament referitor la acce-
sul pe piaþa comunã ºi la forme
de protecþie a drepturilor angaja-
þilor ºi a mediului înconjurãtor”, a
afirmat Corbyn. “Respectãm re-
zultatul referendumului. Nu este
cel pe care l-am vrut, dar acum
este cel pe care trebuie îl vrem”, a
subliniat liderul opoziþiei laburiste.
Înalta Curte de Justiþie britanicã a
decis în noiembrie cã Parlamen-
tul va trebui sã aprobe declanºa-
rea procedurii de ieºire din UE ºi
termenii acordului Brexit. O de-
cizie finalã pe acest subiect va fi
luatã de Curtea Supremã de Jus-
tiþie. Jeremy Corbyn a respins
speculaþiile conform cãrora

amendamentele ar genera amâna-
rea activãrii Articolului 50, privind
declanºarea procedurii de ieºire
din UE: “Instanþele au dreptul de
a interpreta legislaþia ºi de a stabili
ce atribuþii are Parlamentul; deci-
ziile trebuie respectate”. “Motivul
pentru care vrem amendament se
referã la contracararea celor din
Partidul Conservator care vor sã
întrerupem toate legãturile cu Eu-
ropa, sã reducem impozitele cor-
poratiste ºi sã încercãm un fel
de acord comercial cu Statele Uni-
te”, a subliniat Corbyn într-un in-
terviu acordat postului tv Sky
News. “Efectele acestor mãsuri ar
fi diminuarea salariilor, reducerea
cheltuielilor publice ºi, inevitabil, o
scãdere semnificativã a nivelului de
trai în Marea Britanie”, a argumen-
tat liderul laburist.

Grecia intenþioneazã sã înceapã teste de reintrare pe pieþele de capital
Centralã Europeanã, Fondul Monetar Interna-
þional ºi Comisia Europeanã - s-au aflat la Ate-
na sãptãmâna trecutã, pentru discuþii cu Gu-
vernul Greciei pe tema reformelor în dome-
niul fiscal ºi în cel al muncii. Guvernul con-
dus de socialistul Alexis Tsipras a promis con-
tinuarea discuþiilor la nivel tehnic pentru ree-
valuarea programului de asistenþã financiarã
internaþionalã. O reuniune formalã a Eurogru-
pului este programatã pe 5 decembrie, pe
tema unor mãsuri de restructurare pe termen
scurt a datoriei suverane a Greciei. “Existã
potenþial pentru ajungerea
la un acord politic pânã pe
5 decembrie, dar este evi-
dent cã este necesar ca
toate pãrþile sã aibã voin-
þã puternicã”, a afirmat
sãptãmâna trecutã Dimi-
tris Tzanakopoulos, pur-
tãtorul de cuvânt al Gu-
vernului de la Atena. În
pofida promisiunilor elec-
torale în sensul renunþãrii
la austeritate, premierul
Alexis Tsipras a semnat în
2015 un nou plan de asis-
tenþã financiarã, al treilea

de la izbucnirea crizei financiare în Grecia în
2010. Acum, Guvernul de la Atena vrea fina-
lizarea celei de-a doua evaluãri, pentru a be-
neficia de o restructurare a datoriilor ºi a
putea adera la programul BCE de cumpãrare
a obligaþiunilor, decizii care ar putea permite
reintrarea pe pieþele economice pânã în 2018.
Dar dezacordurile pe tema þintelor fiscale ºi
reformele nepopulare în domeniul muncii
constituie obstacole în negocieri. De aseme-
nea, reformarea sectorului energetic va fi un
element important în discuþii.
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Anunþul tãu!
Conform prevederilor art. 7 alin.

(1) ºi (4) din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau tem-
porar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, Uni-
tatea Militara 01662, Craiova, str. Vasi-
le Alecsandri, nr.91, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi: - 1 post de Bi-
bliotecar debutant (M) la biblioteca
ºcolarã în baza de antrenament ºi lo-
gisticã didacticã / absolvenþi ai învãþã-
mântului liceal cu diplomã în domeniu
/ absolvirea cu examen de diplomã a
unei instituþii de învãþãmânt, secþia bi-
blioteconomie sau a altor instituþii de
învãþãmânt ai cãror absolvenþi au stu-
diat în timpul ºcolarizãrii disciplinele
de profil din domeniul bibliotecono-
miei / participarea la activitãþi specifice
de pregãtire în domeniu în instituþii de
profil / fãrã cerinþe de vechime; - 2
posturi de ªofer I la grupa autospecia-
le în plutonul deservire din compania
sprijin / document care atestã absol-
virea cel puþin a unei ºcoli profesio-
nale / permis de conducere categorii-
le B, BE, C, CE, D, DE / vechime în
specialitate minim 5 ani. Probele de
concurs: - proba scrisã, în data de
28.12.2016, ora 10.30; - interviul, în data
de 04.01.2016, ora 09.30. Data limitã de
depunere a dosarelor: 19.12.2016, ora
15.00. Dosarele de concurs se depun
la sediul Unitãþii Militare 01662 Craio-
va, str. Vasile Alecsandri, nr. 91. Detalii-
le organizatorice vor fi afiºate la se-
diul unitãþii ºi pe pagina de internet, la
adresa: http://smg.mapn.ro/anunturi/
concursuri. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon 0251/562828, int. 108.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii
de emitere a acordului de mediu

UAT Judeþul Dolj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
“Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni
– Bucovãþ – Terpeziþa – Sãlcuþa – Vîrtop
– Caraula - Cetate, Km 4+200 – 71+771”
, propus a fi amplasat în Judeþul Dolj, din
localitatea Craiova, km 4 + 200, pânã în
localitatea Cetate, 71+771, respectiv pe
traseul drumului judeþean DJ 552.

Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii competen-
te pentru protecþia mediului Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Judeþul Dolj ºi la sediul
Consiliului Judeþean Dolj, Str. Unirii, nr. 19,
în zilele de Luni-Joi, între orele 08:00 –
16:30 ºi vineri între orele 08:00 – 14:00,
precum ºi pe site-ul www.cjdolj.ro.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul autoritãþii competente pentru
Protecþia mediului Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. 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
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

CERERI SERVICIU
ÎNGRIJESC bãtrânã
(menaj). Telefon: 0760/
771.270.
Doresc angajare ca me-
najerã, îngrijire bãtrâni.
Telefon: 0784/ 590.628.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

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

Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vân-
zãtor. Telefon: 0748/
542.454.
D+P,6 camere, dependin-
þe, pivniþã, utilitãþi, teren
1300mp, gard beon, str.
Bucovãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foarte
bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.



cuvântul libertãþii / 17luni, 5 decembrie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 5 decembrie 2016

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

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.

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 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 Panasonic
în  stare bunã de funcþio-
nare, maºinã de spãlat
Whirlpool. Telefon: 0351/
414.149.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi diferi-
te- ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 le i ,
sufragerie 350 lei. Te-
lefon: 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. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pen-
tru piese. Telefon:
0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil, giur-
giuvele trei canate cu
geamuri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova.
Telefon: 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 comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. 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 telefon.
Preþuri mici. Telefon: 0752/
392.445.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,  douã
locuri suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã, de-
fecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi 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.
Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, microcen-
tralã, aer condiþionat, igie-
nã ºi liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o sala-
riatã la bloc, chirie + utilitãþi
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 ultra-
central. 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 Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Gabriel Bratu, Ovidiu
Bãrbulescu, Nicu Pre-
descu ºi George Crã-
ciunoiu deplâng stin-
gerea din viaþã a celui
care a fost ªTEFAN
BREDICEANU, profesor
ºi artist plastic remar-
cabil. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi
pace!
Familia dr. Radulescu
Marin împreunã cu fiica
ºi ginerele, Anca ºi Ni-
colae, îºi exprimã pro-
fundul regret la trecerea
în nefiinþã a distinsului
medic ºi om, doctor RO-
MEO COTULBEA, ºi
transmit cele mai since-
re condoleanþe pentru
Mioara ºi Elena.
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Naþionala României îºi începe,
astãzi, parcursul la Campionatul
European, gãzduit de Suedia, cu
un meci în compania celei mai ga-
lonate reprezentative a lumii, Nor-
vegia.

Cele douã au fost rivale ºi în
grupa de calificare la turneul final,
fiecare valorificându-ºi avantajul
terenului propriu: 25-20 la Cluj ºi
27-17 la Stavanger. Totodatã, Ro-
mânia ºi Norvegia s-au mai aflat
faþã în faþã, de asemenea în douã
rânduri, la CM din decembrie 2015.
În ambele ocazii s-au impus scan-
dinavele, 26-22 în grupe ºi 35-33,
dupã prelungiri, în semifinale. Nor-
vegia avea apoi sã ia titlul suprem,
iar România sã-ºi treacã în cont
bronzul.

Din varii motive, atât România
ºi Norvegia nu vor putea miza pe

“T“T“T“T“Tricolorele” intrã-n focurile Europeanuluiricolorele” intrã-n focurile Europeanuluiricolorele” intrã-n focurile Europeanuluiricolorele” intrã-n focurile Europeanuluiricolorele” intrã-n focurile Europeanului
România are parte de un start infernal, contra campioanei continentale ºi mondiale
en titre, Norvegia. Meciul va fi desearã, de la ora 21:45, în direct la TVR 2 ºi TVR HD

Lotul României
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, 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.

câteva nume importante: Gabrie-
la Perianu, Valentina Ardean ºi Au-
relia Brãdeanu, respectiv Heidi
Loke, Katrine Lunde, Linn Kris-
tin Riegelhuth, Ida Alstad ºi Per-
nille Wibe.

Din aceeaºi grupã (D – se joa-
cã la Helsingborg), mai fac parte
campioana olimpicã Rusia ºi
Croaþia, care se vor întâlni de la
ora 19:30.

Grupa României este “grupa
morþii”, dat fiind faptul cã Nor-
vegia ºi Rusia sunt principalele fa-
vorite la titlu. România pleacã doar
cu ºansa a 9-a.

În urmãtoarele partide din gru-
pã, România va da piept cu Rusia
(7 decembrie) ºi cu Croaþia (9 de-
cembrie).

Tot astãzi debuteazã ºi grupa
C, meciurile fiind Ungaria – Ce-

hia ºi Muntenegru – Danemarca.
În runda inauguralã a grupe-

lor A ºi B, asearã, dupã închide-
rea ediþiei, s-au jucat partidele:
Serbia – Slovenia, Suedia – Spa-
nia ºi Olanda – Germania, Franþa
– Polonia.

În faza urmãtoare, cea a  gru-
pelor principale, acced primele trei
clasate din fiecare grupã. Se pãs-
treazã rezultatele directe, conto-
pindu-se echipele calificate din
grupa A cu cele din grupa B ºi cele
din grupa C cu cele din grupa D.

SCM U Craiova a bifat, sâmbãtã
searã, a patra înfrângere consecutivã
în Liga Naþionalã, ºi cea mai severã
din întreg sezonul, 78-101 pe parche-
tul fruntaºei Steaua. Alb-albaºtrii au
izbutit un prim sfert bun, încheiat în
avantaj, 19-16, însã urmãtoarele douã
manºe au fost de coºmar: 15-28, 20-31.

Alb-albaºtrii au mizat la aceastã
partidã ºi pe Darius Hargrove, toc-
mai revenit în Bãnie dupã despãrþi-
rea din varã, iar americanul a adunat

CSO Filiaºi a remizat, scor 1-1, sâmbãtã, pe terenul
lui Urban Titu, încheind astfel turul campionatului pe
poziþia a patra. Cu perspectiva, în cazul unei victorii la
douã goluri, de a urca pânã pe treapta secundã, doljenii
au început tare disputa din Dâmboviþa, trecând la con-
ducere graþie unei reuºite semnate de Marius Duriþã
(‘6). Pentru gazde a punctat Ionuþ Enache, în minutul
27, iar rezultatul final avea sã consfiinþeascã a ºasea
rundã consecutivã fãrã eºec în contul filieºenilor.

Tehnicianul Florin ªoavã a utilizat formula: Mogo-
ºanu – Borhot, Calu, Lupu, Neacºu – Duriþã, Orban,
Borneci, Cruºoveanu – Tãnase, Fotescu. Pe parcurs i-
a mai introdus pe: Obeanu, Georgescu, Pârvuicã ºi
Zamfir.

Vineri, într-un meci tratat în numãrul de week-end,
Podariul s-a impus la scor de forfait (3-0) într-o depla-
sare la Chiajna. Au marcat Alexandru Raicea (‘48), Clau-
diu Bãlan (‘74) ºi George Neacºu (‘89).

În prima etapã a returului (3-4 martie), Filiaºiul merge

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

Craiova, la cel mai drastic
eºec al sezonului

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 15-A

Filiaºiul terminã nedecis la Titu ºi ierneazã pe locul patru

Rezultate: Steaua CSM Eximbank Bucureºti – SCM U Craiova 101-78, CS
Dinamo Bucureºti – U-Banca Transilvania Cluj 65-84, Municipal Olimpic
Baia Mare – BC CSU Sibiu 79-106, CS Phoenix Galaþi – CSM CSU Oradea 67-
65. Partida BCM U Piteºti – BC Mureº a avut loc asearã, în timp ce BC SCM
Timiºoara a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 9/1 19 7. Mureº 4/5 13
2. Steaua 9/1 19 8. CRAIOVA 3/7 13
3. Sibiu 7/3 17 9. Galaþi 3/7 13
4. Oradea 6/4 16 10. Dinamo 2/8 12
5. Timiºoara 5/5 15 11. Baia Mare 1/9 11
6. Piteºti 5/4 14

12 puncte, 6 pase decisive ºi 3 recu-
perãri. Jamar Abrams a fost din nou
cel mai bun realizator al SCM-ului,
cu 18 puncte. Au mai marcat: Marko
Marinovic (13p), Iuri Fraseniuc (12),
Williams Paul (10), Gregory Dino (6),
Iulian Corneanu (5) ºi Baris Aktas (2).

Runda viitoare, care dã startul re-
turului, trupa pregãtitã de Vladimir
Vuksanovic ºi Dragan Aleksic o în-
fruntã, sâmbãtã, la Polivalentã, pe cea
de-a treia clasatã, CSU Sibiu.

Rezultate complete: Urban Titu – CSO FILIAªI 1-1, Con-
cordia Chiajna II – CS PODARI 0-3, SCM Piteºti – FCM
Alexandria 4-0, Atletic Bradu – Sporting Roºiori 4-1, CS
Mioveni II – Flacãra Moreni 2-1, ACS ªirineasa – FC Volun-
tari II 2-6, FC Aninoasa – Steaua Bucureºti II 2-1. CS U
CRAIOVA II a stat.

Clasament
1. Piteºti 36 9. Moreni 18
2. Voluntari II 23 10. Steaua II 18
3. Bradu 22 11. Chiajna II 16
4. FILIAªI 21 12. ªirineasa 15
5. Roºiori 21 13. PODARI 13
6. Alexandria 21 14. CS U II 12
7. Aninoasa 19 15. Titu 11
8. Mioveni II 19

Voleibaliºtii craioveni au reuºit o iz-
bândã “albã”, vineri searã, la Poliva-
lentã, contra Unirii Dej, în ultima etapã
a turului de campionat. Meciul ar fi tre-
buit sã se dispute în Ardeal, însã s-a
fãcut schimb cu partida retur, alb-al-
baºtrii evitând astfel o deplasare lun-
gã în perspectiva debutului în Liga
Campionilor, programat a fi mâine, de
la ora 18:00, în Bãnie, contra polonezi-
lor de la Skra Belchatow.

Revenind la ciocnirea cu Dej, SCM
U ºi-a adjudecat fãrã probleme actul
inaugural, 25-11, dupã care au slãbit
ritmul ºi s-au impus din ce în ce mai
greu: 25-21, 26-24.

“Am început meciul concentraþi ºi
asta s-a vãzut în primul set. În setul doi
am avut o perioadã de relaxare ºi am
câºtigat greu. Se pare cã bãieþii nu au
învãþat nimic din aceastã lecþie ºi pe
final am obþinut o victorie chinuitã ºi
grea. Sunt convins cã dacã jucãtorii
erau concentraþi la fiecare meci aveam
rezultate mult mai bune”, a spus antre-
norul Dan Pascu.

Dupã meciul de Ligã, craiovenii re-
vin în campionat tot cu un meci la Po-

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara, Gaz
Metan Mediaº – Dinamo.

DIGI SPORT 2
17:45 – VOLEI (F) – Divizia A1:

CSM Târgoviºte – CS Alba-Blaj /
20:00, 22:00 – FOTBAL Italia – Serie
A: Chievo – Genoa, Udinese – Bo-
logna.

DIGI SPORT 3
19:45 – VOLEI (F) – Divizia A1:

CSM Bucureºti – Unic LPS Piatra
Neamþ / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Deportivo La Coruna – Real
Sociedad.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

CFR Cluj – ACS Poli Timiºoara, Gaz
Metan Mediaº – Dinamo / 3:30 –
FOTBAL AMERICAN – NFL: New
York Jets – Indianapolis Colts.

ºi ea la Chiajna, Podariul are meci în casa autoritarului
lider SCM Piteºti, în timp ce Universitatea II, care a stat
în aceastã rundã, o primeºte pe ªirineasa.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:

Deportivo La Coruna – Real Socie-
dad.

EUROSPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Middlesbrough – Hull City.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania –

2.Bundesliga: Union Berlin – Ein-
tracht Braunschweig.

TVR 2
19:30, 21:45 – HANDBAL (F) –

Campionatul European, în Suedia:
Rusia – Croaþia, România – Norve-
gia.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan Mediaº – Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj

– ACS Poli Timiºoara.

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 11-A

Oamenii lui Pascu – succes în minimum de seturi
înainte de debutul în Champions League

livalentã, împotriva celor de la ªtiinþa
Eplorãri Baia Mare (duminicã, de la ora
15:00, în direct la Digi Sport).

Fetele, nicio noutate:
“Oricât am lucra…”
Jucãtoarele pregãtite de Daniel Sã-

voiu ºi Puºa Dina n-au reuºit ceva
notabil nici în runda finalã a turului, pe
care l-au încheiat fãrã victorie ºi cu doar
un punct în cont. ªi mai rãu, în cele 11
etape scurse, SCM-ul a reuºit sã câºti-

ge doar trei seturi.
De astã datã a fost un eºec la Târgu

Mureº, pe seturi scorul fiind 18-25, 21-
25 ºi 9-25.

”Am pierdut un meci pe care puteam
sã-l câºtigãm. Oricât am lucra, am im-
presia ca e rea-voinþã sau un blocaj psi-
hologic, la preluarea în serviciu. Per to-
tal a fost un meci jucat foarte prost, atât
cu greºeli personale, cât ºi cu greºeli
colective”, a declarat Daniel Sãvoiu.

Masculin: SCM U CRAIOVA –
CS Unirea Dej 3-0, VCM LPS Piatra
Neamþ – ACS Municipal Zalãu 0-3,
CS “U” Cluj – CS Arcada Galaþi 1-3,
CS ªtiinþa Bacãu – CS ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare 1-3, CSM Bucureºti
– LMV Tricolorul Ploieºti 3-2, CS
Caransebeº – CSA Steaua Bucureºti
1-3.

Clasament
1. Zalãu 28 7. CSM Buc. 16
2. Steaua 28 8. Caransebeº 11
3. Galaþi 28 9. Bacãu 11
4. Ploieºti 24 10. “U” Cluj 7
5. CRAIOVA 20 11. Dej 7
6. Baia Mare 16 12. Piatra N. 2

Feminin: CSU Medicina CSS Tg.
Mureº – SCM U CRAIOVA 3-0, ACS
Penicilina Iaºi – CS Dinamo Bucu-
reºti 2-3, CS ªtiinþa Bacãu – SCM
Piteºti 3-0, CSU Galaþi – CSM Lugoj
0-3. Partidele CSM Târgoviºte – CS
Alba-Blaj ºi CSM Bucureºti – VC
Unic LPS Piatra Neamþ au loc astãzi.

Clasament
1. Alba-Blaj* 29 7. Piatra N.* 14
2. Bacãu 25 8. Iaºi 13
3. Târgoviºte* 24 9. Tg. Mureº 11
4. Dinamo 23 10. Piteºti 11
5. CSM Buc.* 22 11. Galaþi 3
6. Lugoj 16 12. CRAIOVA 1
* - un joc mai puþin.

HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)
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1. Viitorul 19 11 3 5 24-17 36
2. Steaua 18 10 4 4 23-14 34
3. Craiova 19 10 3 6 26-20 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. Astra 19 6 5 8 19-25 23
10. Voluntari 19 6 4 9 25-27 22
11. CSM Iaºi 19 5 4 10 16-21 19
12. Chiajna 19 4 4 11 10-24 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

CSMP Iaºi – Chiajna 1-0
A marcat: Andrei Cristea 31.
Viitorul - „U” Craiova 2-0
Au marcat: Chiþu 5, Hodorogea 36.
FC Voluntari – Astra 1-2
Au marcat: Ivanovici 63 / Budescu 47, Teixeira 53.
Meciurile ASA – FC Botoºani ºi Steaua – Pandurii s-au jucat

asearã.
CFR Cluj – ACS Poli, astãzi, ora 18
Gaz Metan – Dinamo, astãzi, ora 20.30

Ca ºi anul trecut, când a fost spul-
beratã cu 4-0 de Viitorul la Ovidiu,
Universitatea Craiova n-a avut nicio
ºansã nici acum în faþa puºtilor lui
Hagi, care au câºtigat din nou lejer
ºi au ajuns lideri în Liga I, mãcar
pânã când joacã „fraþii” lor steliºti.
Deºi nu l-au avut pe noul star, Flori-
nel Coman, pe teren, dobrogenii s-
au impus din start, dovedindu-se,
paradoxal, mult mai maturi în joc
decât oltenii. Dupã cum a alcãtuit
echipa, cu 6 jucãtori defensivi, ºi
cum a abordat jocul, pe contraatac,
Hagi ar fi fost mulþumit cu un 0-0,
dar n-a putut refuza cadourile Cra-
iovei, care s-a dovedit naivã chiar ºi
în faþa unei echipe lipsite de experi-
enþã.  Chiþu a fãcut 1-0 în debut, dupã
ce a ºutat cu ºpiþul la colþul scurt,
dar acþiunea-i fusese creatã de
prostiile legate ale lui Kelic, Vãtãje-
lu ºi Calancea. Hodorogea a dublat
avantajul înainte de pauzã, la un
corner deviat de pe scurt de Nimely,
de lângã Rocha. Alb-albaºtrii au
avut o posesie sterilã, fãrã a crea pe-
ricol la poarta Viitorului. La pauzã,
Mulþescu a schimbat „suspendaþii”
între ei, Mateiu lãsându-i loc lui
Bancu, care s-a dovedit însã la fel
de bezmetic.

Universitatea Craiova a avut pri-
ma ocazie abia în startul reprizei se-
cunde, prin Bãluþã, fostul jucãtor al
Viitorului fiind blocat de Râmnicea-
nu. Tot Bãluþã a avut un exterior care
a ratat de puþin poarta, dar prea pu-
þin pentru un meci în care puºtii lui
Hagi au jucat agresiv ºi au fost prag-
matici, iar craiovenii s-au avântat în
van ºi s-au plâns permanent cã sunt
faultaþi. Riposta oaspeþilor a venit
abia dupã meci, de la Rambe.

Ultimele minute au aparþinut tot
gazdelor, care au avut câteva ocazii
de a repeta scorul de anul trecut. Pe
final, lângã Ivan, care parcã a apã-
rut pe teren direct de la cheful cu
Cârþu, am avut ocazia sã-l vedem ºi
pe circarul Rambe, de parcã nu ne
fusese de ajuns un purtãtor ilegal
de ghete, Kelic. La Ovidiu, Craiova
a avut cea mai slabã prestaþie din
acest sezon, într-un alt meci care i-a
oferit ºansa de a trece pe primul loc.

La final, însuºi Hagi a fost cel
care a declanºat o bãtaie generalã.
Rambe avea sã fie eliminat, dupã sin-
gura sa faptã bunã, când i-a luat
apãrarea lui Vãtãjelu, care fusese
bruscat la centrul terenului de Hagi,
a cãrui echipã joacã agresiv cu toþi

Meci greu ºi încheiat cu scandal contra „satelitului Stelei”

Chiþu, cu ºpiþu’, Hagi ºi cuChiþu, cu ºpiþu’, Hagi ºi cuChiþu, cu ºpiþu’, Hagi ºi cuChiþu, cu ºpiþu’, Hagi ºi cuChiþu, cu ºpiþu’, Hagi ºi cu
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Patronul ºi antrenorul Viitorului alias „Regele blaturilor cu
Steaua”, a stârnit scandalul ºi bãtaia de la finalul jocului

Viitorul Constanþa –Viitorul Constanþa –Viitorul Constanþa –Viitorul Constanþa –Viitorul Constanþa –
Universitatea Craiova 2-0Universitatea Craiova 2-0Universitatea Craiova 2-0Universitatea Craiova 2-0Universitatea Craiova 2-0

Au marcat: Chiþu 5, Hodorogea 36.
Stadion: Central (Ovidiu), spectatori: 1.000
Viitorul: Râmniceanu 6 – Hodorogea 7, Þâru 6, Boli 7, Ganea 6 – Benzar

6, Carp 6 (56 Nedelcu) 6 – Chiþu 8, Marin 7, Cicãldãu 6 (83 Purece) –
Nimely 7 (77 Iancu). Antrenor: Gheorghe Hagi.

Universitatea: Calancea 4 – Briceag 5, Kelic 4, Acka  6 (46 Kay) 6, Vãtã-
jelu 4 – Mateiu 5 (46 Bancu) 5, Zlatinski 6 – Bãluþã 7, Gustavo 6, Rocha 5
(77 Rambe) 4 – Ivan 5. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: Radu Petrescu 5.
Eliminaþi: Râmniceanu – Rambe (ambii dupã terminarea jocului).

adversarii ºi se predã doar în faþa
Stelei. Portarul Râmniceanu a sãrit
în apãrarea antrenorului sãu, dar a
primit un croºeu de la Rambe, alter-
caþia implicând aproape toþi jucãto-
rii ºi oficialii celor douã echipe. Hagi
a continuat cu scandalul ºi la ves-
tiare, când i-a ameninþat pe rând pe
craioveni.

Mulþescu: „Hagi s-a expus,
nu trebuia sã ajungã acolo”
Antrenorul Craiovei, Gigi Mulþes-

cu a caracteririzat astfel partida de
la Ovidiu: „Am fost în terenul lor,
am avut acþiuni de poartã, iar pe o
contrã a fost o greºealã. Noi am ata-
cat cu toate mijloacele, sigur cu gre-
ºeli la construcþie, dar atitudinea a
fost aceeaºi. În repriza a doua am
dominat ºi ne-am creat destule faze.
A fost parcã un deja-vu, acum câte-
va etape am trãit-o cu Alibec, acum
cu Chiþu, un jucãtor de valoare. Una
peste alta, am ratat aceastã ºansã,
dar felicit echipa pentru cã a pãstrat
acelaºi spirit ofensiv de la început
pânã la sfârºit. Antrenorul a mãrtu-
risit cã nu a vãzut ce s-a întâmplat
dupã fluierul final, însã considerã cã
Hagi nu trebuia sã intervinã: „Eu am
plecat la cabine imediat, nu am vã-
zut nimic. Îmi pare rãu pentru Gicã,
pentru cã s-a expus, nu avea voie
sã ajungã acolo. Trebuia sã evite
treaba asta, dar dacã cineva de la
noi s-a comportat urât, o sã discu-
tãm. Problema este cã nu trebuia sã
se ajungã acolo, iar arbitrul este pãr-
taº. A lãsat jocul dur, dar deja nu îmi
mai place ce se întâmplã în campio-
natul românesc”.

Bogdan Vãtãjelu a explicat ºi el
la final incidentele. „S-a terminat me-
ciul, Cãtãlin Carp a venit ºi mi-a adre-
sat niºte injurii. Mã rog, el a fost mai
bun, a câºtigat, dar nu trebuia sã se
termine în felul ãsta. Lucrurile au de-
generat cum nu trebuia ºi e pãcat,
pentru cã a fost doar un meci. Chiar
dacã ne-au învins fãrã sã avem o
ocazie destul de clarã, nu trebuia sã
se termine aºa ºi îmi pare rãu cã am
rãmas cu un gust amar din cauza a
ceea ce s-a întâmplat. În privinþa jo-
cului, eu am fãcut o greºealã în mi-
nutul 5, a trebuit sã trec repede pes-
te ea ºi am încercat sã fac cât mai
multe lucruri bune dupã aceea, sã
ajut echipa, dar nu am putut mai
mult. Asta am putut ºi îmi pare rãu
cã din greºeala mea s-a luat primul

gol. Poate cã altul era cursul parti-
dei dacã nu fãceam eu acea eroare.
Nu ºtiu care este problema noastrã
legatã de aceastã inconstanþã, am
avut douã meciuri destul de apro-
piate ca zile, am avut de parcurs ºi
un drum destul de lung, cred cã se
poate vorbi ºi de puþinã obosealã.
Asta e, trebuie sã mergem înainte,
avem un meci cu CFR Cluj ºi sperãm
sã luãm cele trei puncte. Situaþia nu
este criticã, suntem pe locul trei, iar
obiectivul nostru principal este ac-
cederea în play-off. Sper sã ne înde-
plinim acest obiectiv“.

Andrei Ivan a vorbit ºi el de-
spre joc: „Am luat gol în minutul
4 ºi acel gol ne-a doborât. A fost
un meci foarte greu, ei au fãcut
un meci bun ºi nu ºtiu ce nu ne-a
mers astãzi. Eu zic cã mai avem
nevoie de doi-trei jucãtori ca sã
ne batem la campionat”.

Atitudine agresivã ºi discurs
xenofob al lui Hagi

Deºi el a fost cel a început scan-
dalul, provocându-l pe Rambe ºi îm-
brâncindu-l pe Vãtãjelu, Hagi a dat
vina pe atacantul din Capul Verde,
la final având o reacþie cu accente
xenofobe la adresa jucãtorilor
strãini. Cu o frustrare inexplicabilã,
Hagi a rãbufnit la adresa jucãtori-
lor ºi oficialilor Craiovei ºi la con-
ferinþa de presã, nelãsându-i sã dea
declaraþii decât dupã ce a vorbit el
ºi jucãtorii sãi, deoarece „suntem
acasã ºi am ºi câºtigat”: ”Strãini
care vin în România au venit sã mã
înjure. Mãcar sã fie strãini de va-
loare, dar nu sunt. ªi Madson ãla
ne-a înjurat. Strãinii sã vinã sã joa-
ce fotbal, nu sã vinã sã înjure. Sã
vinã strãini mai buni decât ai noºtri,
nu sã aibã 200 de kilograme. Zici cã
n-au dormit 3 zile. A jucat 30 de me-
ciuri ºi a dat un ºut pe poartã. Sã se
ducã la el sã înjure ºi sã sarã la bã-
taie. Pãi sã vinã în România sã ne
batã? Ce nu pot sã suport, jucãtorii

care sunt aduºi din altã parte sã aibã
respect pentru cei care au jucat fot-
bal. Sã vinã ei la mine acasã ºi sã
mã înjure. Auzi, tu, sã vinã ãla sã
ne batã. Cred cã am fãcut un meci
fantastic, nu le-am dat spaþiu, ne-a
ieºit, am fost mai buni”,  a  fost dis-
cursul lui Hagi, din care nu au lipsit
obiºnuitele-i dezacorduri.

De fapt, ieºirile violente ale lui Hagi
nu sunt deloc rare, cele mai celebre
fiind faultul criminal de la Euro 2000,

care a pus capãt carierei lui Antonio
Conte, ºi lovitura aplicatã lui Tony
Adams în finala Cupei UEFA din ace-
laºi an.  Chiar la Craiova am avut parte
de câteva mostre: în 1990, când l-a rupt
pe Dãnuþ Bica la acel 2-0 pentru ªtiin-
þa pe „Central”, ºi mai recent, în urmã
cu doi ani, când ªeroni i-a rupt picio-
rul lui Bancu ºi Hagi se agita pe mar-
ginea terenului, protestând cã nu a
fost fault, calmându-se abia când a
vãzut urmãrile.
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