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Alina Gorghiu,

atac la adresa

ministrului Justiþiei

din guvernul Cioloº

Preºedintele PNL, Alina

Gorghiu, a declarat, ieri, cã

PSD ºi ministrul Justiþiei,

Raluca Prunã, nu îºi doresc

o lege a rãspunderii magis-

traþilor, afirmând cã ‘’Pru-

nã egal PSD egal Cazan-

ciuc’’. ‘’La PSD nu existã

legea rãspunderii magistraþi-

lor. Domnul Cazanciuc,

viitor ministru al Justiþiei în

Guvernul Dragnea, nu dã

doi bani pe acest cadrul

legislativ care ar putea duce

la diminuarea derapajelor

din Justiþie. PSD nu are

aceastã lege în programul de

guvernare, ba domnul

Cazanciuc susþine cã nu are

nevoie de aceastã lege. Este

pe aceeaºi lungime de undã

cu doamna Prunã din acest

punct de vedere’’, a spus

aceasta la DC News. Alina

Gorghiu a afirmat cã ‘’Pru-

nã egal PSD egal Cazan-

ciuc’’. ‘’La nivel de opinie

pe legea rãspunderii magis-

traþilor aº spune doamna

Prunã egal PSD egal Cazan-

ciuc. Au aceeaºi opinie, cã

nu este nevoie de legea

rãspunderii magistraþilor’’,

a subliniat Gorghiu. Întrebat

ieri la Adevãrul live despre o

lege a rãspunderii magistra-

þilor, liderul PSD, Liviu

Dragnea, a fost evaziv

spunând cã astfel de iniþiati-

ve trebuie sã fie rodul unei

dezbateri ample, cinstite.
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Poliþiºtii români, împreunã cu parteneri din Bel-
gia, Franþa ºi Olanda, sub coordonarea Europol, au
interceptat, în perioada 29-30 septembrie, mii de
mesaje ce incitau la acþiuni teroriste, promovate pe
35 de site-uri, anunþã IGPR.

“Poliþiºtii români, împreunã cu omologii din Bel-
gia, Franþa ºi Olanda, sub coordonarea Europol, au
identificat 1.814 mesaje care incitau la acþiuni tero-
riste, promovate în 9 limbi, pe 35 de platforme onli-
ne. Acestea au fost reclamate administratorilor plat-
formelor, pentru a fi îndepãrtate.(...)Din datele exis-
tente reiese cã membrii grupãrilor teroriste folosesc
ºi reþelele de socializare pentru radicalizarea, recru-
tarea ºi instigarea la acþiuni extremiste.”, se aratã în
comunicatul remis de Inspectoratul General al Poli-
þiei Române (IGPR). Sursa citatã precizeazã cã, în
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Scena politicã francezã s-a dovedit extrem
de încinsã în ultimele zile. Nu a lipsit suspan-
sul teribil ºi „detectivii privaþi” au avut de lu-
cru. Mult. Mai întâi, se cautã rãspuns la între-
barea, doar aparent banalã, care enunþatã sunã
aºa: cine l-a „ucis” pe preºedintele Francois
Hollande, ales la 6 mai 2012? Identificarea au-
torilor nu este o operaþiune de rutinã, fiindcã
adversarii politici ai preºedintelui, încã în exer-
ciþiu, nu sunt puþini, ºi îl includ pe Manuel
Valls, ex-premier, ºi de luni seara candidat la
alegerile primare ale stângii, pe cale de con-
secinþã potenþial candidat la preºedinþia Re-
publici. Ceva-ceva asemãnãtor cu malurile
Dâmboviþei. Sigur, în discuþie mai este ºi in-
terogaþia, dacã nu cumva suntem în faþa unei
„sinucideri politice”. Dupã sãptãmâni de ten-
siuni, între Francois Hollande ºi Manuel Valls,
acesta în rolul de Brutus, cu un avans sensi-
bil în sondaje, beneficiind ºi de complicitatea
„multi-recidivistului”, dupã „Le Nouvel Obser-
vateur”, Claude Bartolone, preºedintele Adunã-
rii Naþionale, a reuºit sã-l convingã pe Francois
Hollande „sã renunþe” la atacarea celui de al
doilea mandat. „Eu nu am cedat niciodatã tenta-
þiei individualiste”, avea sã spunã Manuel Valls,
celor dispuºi sã-l asculte. Asimilat dreptei din PS
(Partidul Socialist), ardent apãrãtor, la nivelul par-
tidului, apoi al Guvernului, al liniei social-liberale,
în plan economic, el este pentru nu puþini ilegitim
în a reprezenta stânga la alegerile prezidenþiale.
Dar „cercul” nu se închide, fiindcã poate fi vorba

ºi de o „crimã pasionalã” cu Valerie Trierweiller,
partenera de viaþã a preºedintelui, animatã de un
exacerbat caracter posesiv, încât la 11 iunie 2012
publica un tweet ostil la adresa ex-compagnoa-
nei Segolene Roayal, mamã a patru copii cu ac-
tualul preºedinte, aspirantã, pe atunci, la reîn-
noirea unui mandat de parlamentar, în departa-
mentul La Rochelle. A fost primul scandal. Dar a
venit repede al doilea, prin dezvãluirea legãturii
lui Francois Hollande cu actriþa Julie Gayet (44
de ani), cuceritoare de-a dreptul. În cele din urmã
ruptura a devenit ireversibilã. Ultimul scandal, al

treilea, a venit în urma publicãrii confiden-
þelor „Merci pour ce moment”, o carte vân-
dutã în peste douã milioane de exemplare, ºi
Francois Hollande – etichetat inclusiv ca
mincinos – devenea tot mai vulnerabil, cre-
dibilitatea îi era pusã la îndoialã, mai ales cã
ministrul bugetului, Jerome Cahuzac, apro-
piat, va deveni bãnuit de fraudã fiscalã. Aºa-
dar, deprimat, cu eºecuri multiple,  adunate
în timp, unele consecinþa deciziilor proprii,
Francois Hollande a fãcut pasul înapoi, „sal-
vând stânga”, cum au spus nu puþini. O
stângã cu mulþi frondeuri, cu poziþii icono-
claste pe chestiunile laicitãþii, imigraþiei ºi
islamului. Paradoxal, Francois Hollande se
confesase unor jurnaliºti, deveniþi buni
prieteni, cu acces neîngrãdit la Elysee,
aceºtia fãrã a-ºi face acum probleme de con-
ºtiinþã. Succesorul lui Manuel Valls este
Bernard Cazeneuve, fost ministru de inter-

ne, ºi desemnarea sa a fost acompaniatã, ieri, de
o mini-remaniere ministerialã. Bernard Cazeneu-
ve este considerat „Vallso-compatibil” ºi „Hol-
lando-fidel”. Ceea ce spune totul. Manuel Valls
se vrea într-o poziþie ofensivã, cum a ºi anunþat,
adicã, de la egal la egal cu Xi Jinping, Vladimir
Putin, Donald Trump ºi Recep Tayyip Erdogan.
Deocamdatã, vede principalul adversar în extre-
ma dreaptã, în perspectiva prezidenþialelor din
2017, pentru care încã nu s-a calificat, deºi Fran-
cois Fillon, oferta dreptei, se anunþã o piatrã tare,
chiar foarte tare.

Urmãrire penalã în dosarul deschis la cererea
lui Petre Tobã, fost ministru de Interne

Parchetul General a început urmãrirea penalã in rem
pentru abuz în serviciu în dosarul deschis ca urmare a plânge-

rii depuse de Petre Tobã împotriva membrilor Consiliului
General al CNADCTU, fostul ministru fiind audiat în acest caz

ºi urmând sã fie chemaþi cei vizaþi de sesizare.

La jumãtatea lunii octombrie, Petre
Tobã a depus plângere penalã la Par-
chetul General împotriva membrilor
Consiliului General al Consiliul Naþio-
nal de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare (CNAT-
DCU) care au votat constituirea ulti-
mei comisii tehnice în cazul analizei
doctoratului sãu, dar ºi a membrilor
acesteia din urmã. Procurorii Parche-
tului General au început deja urmãrirea
penalã în dosarul constituit, pentru
presupuse fapte de abuz în serviciu,
se aratã într-un rãspuns remis, marþi,
de reprezentanþii instituþiei agenþiei de
presã MEDIAFAX. “În dosarul penal
la care faceþi referire, procurori ai Sec-
þiei de urmãrire penalã ºi criminalisticã
au dispus, potrivit art. 305 alin. 1 ºi 2
din Codul de procedurã penalã, înce-
perea urmãririi penale, in rem, cu privi-
re la infracþiunea de abuz în serviciu,
prevãzutã de art. 297 alin. 1 din Codul

penal. În cauzã se efectueazã acte de
urmãrire penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii menþionate”, se aratã în rãs-
punsul Parchetului General.

Surse judiciare au precizat pentru
agenþia MEDIAFAX cã Petre Tobã a
fost chemat ºi audiat deja la sediului
Parchetului General, în perioada urmã-
toare urmând sã fie audiaþi ºi cei din
Consiliul General ºi comisia tehnicã.
Din ultima comisie tehnicã în cazul Pe-
tre Tobã, au fãcut parte profesorul uni-
versitar doctor Adrian Miroiu
(SNSPA), Zulean Marian, profesor
universitar doctor la Universitatea din
Bucureºti ºi cercetatorul ºtiinþific doc-
tor ªerban Filip Cioculescu, de la Insti-
tutul pentru Studii Politice de Apãrare
ºi Istorie Militarã din Bucuresti, potri-
vit unor surse apropiate comisiei.
Aceasta a fost cea de-a patra comisie
tehnicã constituitã în cazul Tobã ºi cea
care a stabilit cã fostul ministru al Afa-

cerilor Interne a plagiat în lucrarea sa,
primele trei stabilind cã nu a plagiat.

Surse judiciare au declarat cã Petre
Tobã noteazã în sesizarea depusã, prin-
tre altele, cã în actuala legislaþie nu ar fi
stipulat cadru legal pentru constitui-
rea unei noi comisii dacã oficialii Con-
siliului General al CNATDCU nu sunt
de acord cu verdictul dat de comisia
anterioarã. La începutul lunii octom-
brie, cea de-a patra comisie tehnicã a

constatat cã doctoratul lui Petre Tobã
conþine “un plagiat masiv”, ºi au pro-
pus retragerea titlului de doctor ce fu-
sese acordat pentru teza “Poliþia Ro-
mânã- forþa de stabilitate ºi securitate.
Optimizarea managementului cooperã-
rii internaþionale în vederea combaterii
ameninþãrilor neconvenþionale.”, sus-
þinutã în 2011 la Universitatea “Carol
I”. Propunerea comisiei a fost aproba-
tã de Consiliul General al CNATDCU.

Propagandã teroristã, interceptatã pe 35 de site-uri
de Poliþia Românã, sub coordonarea Europol

acest context, a fost convocatã ºi o întâlnire, la Haga,
între specialiºtii în combaterea terorismului din cinci
þãri, printre care ºi România. Scopul întâlnirii a fost
acela de a identifica ºi de a lua mãsuri pentru înde-
pãrtarea de pe internat a mesajelor care incitã la
acþiuni teroriste ºi violente, mai adãugã IGPR.

Gheorghe Buicã, fost vicepreºedinte al Consi-
liului Judeþean Olt, a fost gãsit spânzurat

Fostul vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Olt ºi director al Companiei de Apã Olt, Gheorghe
Buicã, a fost gãsit, ieri dupã-amiazã, spânzurat într-
o halã pe care o deþinea în comuna Slãtioara, trans-
mite corespondentul MEDIAFAX. Purtãtorul de
cuvânt al Serviciului de Ambulanþã Olt, medicul
Marian Furtunã, a declarat corespondentului ME-
DIAFAX cã bãrbatul, în vârstã de 60 de ani, a fost

gãsit de un paznic, decedat într-o halã, proprietate
a unei firme deþinute de el care se afla în construc-
þie, în comuna Slãtioara. Medicii de pe ambulanþã
nu au mai executat manevre de resuscitare, deoa-
rece bãrbatul era mort de aproape douã ore. „Este
vorba de un bãrbat în vârstã de 60 de ani, care a
fost gãsit decedat ºi nu s-a mai putut face nimic
pentru el. Nu s-au mai executat manevre de resuci-
tare petnru cã era decedat aproximativ douã ore.
Era din Slatina, dar deþinea un teren în Slãtioara,
unde îºi construise ceva. A fost gãsit de un paznic
care venise sã dea sã mãmânce la câini”, a decla-
rat, pentru MEDIAFAX, medicul Marian Furtunã.
Cazul a fost preluat de poliþiºti, care au confirmat,
pentru MEDIAFAX, cã este vorba de o sinucide-
re, nefiind gãsite urme de violenþã
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Dupã aplicarea programelor de
lichidare a companiilor de stat din
perioada 1997-1999, numãrul de
salariaþi cu norma întreaga a cãzut
de la 6 milioane la 4,6 milioane, iar
de aproape 17 ani numãrul angaja-
þilor a oscilat între 4,3 ºi 4,8 mili-
oane de salariaþi. Concret, în ulti-
mii 26 de ani au dispãrut peste
1.300 de fabrici unde lucrau mai
mult de 1.000 de angajaþi. În fie-
care oraº din România exista cel
puþin o fabricã care oferea locuri
de muncã. Acum, în multe oraºe
din România, aceste fabrici s-au
închis ºi locurile de muncã sunt la
nivelul salariului minim. „Pentru ca
locurile de muncã bine plãtite sã
revinã în oraºele din România, tre-
buie ca în aceste localitãþi sã dez-
voltãm un program de reindustria-
lizare. Noi ne dorim o dezvoltare

echilibratã între regiuni ºi judeþe.
Acum avem doar 10 judeþe puter-
nice din punct de vedere econo-
mic care produc peste trei sferturi
din cifra de afaceri a companiilor
din România ºi din numãrul de an-
gajaþi. Dorim ca, în anii care ur-
meazã, Romania sã nu mai fie þara
care oferã investitorilor argumen-
tul forþei de muncã ieftine, ci ar-
gumentul forþei de muncã califi-
cate, a taxelor atractive.

PSD a mai reuºit sã ridice Ro-
mânia. Guvernarea noastrã a pre-
gãtit accesul României în Uniunea
Europeanã. Mai târziu, în guver-
narea 2012-2015, am reuºit sã rea-
ducem România pe creºtere eco-
nomicã ºi sã creºtem nivelul de trai
al românilor. Salariile ºi pensiile au
crescut, România a ieºit din criza
economicã, spitale au fost redes-
chise, ºcoli au fost modernizate.
PSD vrea sã readucã România pe
creºtere ºi sã ridice nivelul de trai
al românilor pentru a face parte din
clasa mijlocie. Acesta este singu-
rul mod prin care România poate
fi mai puternicã, inclusiv geopoli-
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Pentru cã o þarã puternicã este o þarã

cu o economie puternicã, Partidul Social
Democrat vine cu o serie de mãsuri pen-
tru reindustrializarea României, crearea
locuri de muncã bine plãtite ºi o dezvol-
tare echilibratã între regiuni ºi judeþe.
Programul economic al PSD se „învâr-

te” în jurul Fondului Suveran de Dezvol-
tare ºi Investiþii, un proiect inedit care
va atrage 25 de miliarde de lei care vor
fi folosiþi pentru investiþii ºi care va de-
veni un motor esenþial pentru dezvolta-
rea României ºi alimentarea creºterii
economice.

tic, în regiune ºi UE“, spune pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea.

Fond de investiþii
de miliarde de euro

Criza economicã a demonstrat
cã þãrile care au o bazã industrialã
puternicã au rezistat cel mai bine:
Germania, Polonia, Ungaria). Toc-
mai din acest motiv, PSD consi-
derã cã, pentru a menþine o creº-
tere economica de peste 5% pe an
ºi pentru a o face mai sustenabilã,
creºterea economicã bazatã pe
consum trebuie înlocuitã cu o
creºtere economicã bazatã pe in-
vestiþii, schimbare care va genera
zeci de mii de noi locuri de muncã
bine plãtite. PSD considerã cã
acest lucru este posibil prin înfiin-
þarea Fondului Suveran de Dezvol-
tare ºi Investiþii, un fond de inves-

tiþii, deþinut 100% de stat, dupã
modelele existente în Franþa, Ita-
lia, SUA sau Norvegia, care va re-
porni reindustrializarea României.

În proiectul PSD, FSDI ar
urma cã cuprindã acþiunile deþinu-
te de stat în circa 200 de compa-
nii, valoarea totalã a activelor com-
paniilor ce vor fi incluse în FDSI
fiind de aproximativ 45 de miliar-
de lei.

Spre deosebire de Fondul Pro-
prietatea sau de alte fonduri de in-
vestiþii, FSDI va fi constituit cu
scopul de a susþine ºi de a dez-
volta capitalul autohton, reprezen-
tat în principal de companiile de-
þinute de stat, care vor avea ast-
fel resurse pentru retehnologiza-
re ºi capitalizare, urmând apoi sã
fie susþinute pe pieþele externe
pentru a deveni campioni regio-
nali în domeniile în care activea-
zã. Astfel, din veniturile obþinute
FSDI va capitaliza companiile de-
þinute în portofoliu ºi le va sprijini
pentru a putea accesa fondurile
europene disponibile.

Banii pentru finanþarea acestui
proiect vor proveni din mai multe
surse, precum:

- Dividende – în urmãtorii 4 ani,
FSDI poate încasa dividente în
valoare totalã de aproximativ 10
miliarde de lei

- Emiterea de obligaþiuni - care
vor fi cumpãrate de alte fonduri
de investiþii, în special de fondu-
rile de pensii private care în pre-
zent au în portofoliu 35 de miliar-
de lei ºi care ar fi interesate sã
investeascã în obligaþiunile FSDI,
care vor avea un randament mai
bun. Din aceastã sursã se esti-
meazã cã în urmãtorii 4 ani, s-ar
putea obþine venituri de peste 20
de miliarde de lei.

- Atragerea altor parteneri, în
special din mediul privat, care sã
participe alãturi de FSDI la pro-

iectele investiþionale (cum ar fi
construcþia de autostrãzi). S-a es-
timat cã în urmãtorii 4 ani, FSDI
va putea atrage investiþii de pânã
la 25 miliarde de lei.

- Valorificarea unor active ne-
performante – în special unitãþi
dezafectate din turism, care pot fi
vândute cu condiþia unei investiþii

ºi reabilitãri ulterioare vânzãrii de
cãtre investitorul privat. Din astfel
de active, FSDI poate obþine în
urmãtorii 4 ani o sumã de circa 1
miliard de lei.

 FSDI - sursã
de finanþare pentru
proiecte
de anvergurã

În afarã de consolidarea com-
paniilor de stat, FSDI mai are
douã obiective majore. Primul
este finanþarea proiectelor strate-
gice, precum autostrãzi, cãi fera-
te rapide, spitale etc. Va fi pentru
prima oarã când Guvernul va avea
un instrument care poate asigura
finanþarea certã a autostrãzilor, ast-
fel încât va exista garanþia cã un
proiect început va putea fi dus la
capãt, fãrã riscul blocãrii sau al
unor amânãri pe parcurs. PSD es-
timeazã cã, pânã în 2020, prin
acest program 3 miliarde euro vor
fi investiþi în construcþia de auto-
strãzi. De asemenea, Fondul ar
urma sã asigure finanþarea pentru
construirea ºi morenizarea spita-
lelor, aproximativ 3,5 miliarde de
euro urmând sã ajungã, în urmã-
torii patru ani, în sprijinirea siste-
mului sanitar.

Cel de-al doilea obiectiv majora
al FSDI va fi cel de înfiinþare de
noi companii în zonele mai slab
dezvoltate ale þãrii, astfel încât sã
stimuleze dezvoltarea economiei
locale, prin crearea unor ecosiste-
me economice.

Concret, banii din FSDI vor fi
utilizaþi pentru construirea de fa-

brici noi (proiecte greenfield) în
zonele mai slab dezvoltate unde
nu sunt mulþi investitori. În func-
þie de resursele naturale existen-
te ºi de specificul zonei, se vor
realiza unitãþi de producþie în
principal în urmãtoarele domenii:
procesare legume-fructe, proce-
sare legume, metalurgie, îmbu-
teliere apã mineralã, produse far-
maceutice, producþia de compo-
nente pentru industria de apãra-
re etc. Aceste fabrici pot fi con-
struite ºi prin asocierea dintre
FSDI cu investitori privaþi, ad-
ministraþii publice locale, fonduri
de investiþii etc.

Trebuie precizat cã, dupã pla-
sarea noilor fabrici pe poziþii de
profitabilitate ºi eficienþã economi-
cã, FSDI va vinde aceste unitãþi
de producþie cãtre investitorii pri-
vaþi, iar din banii obþinuþi va relua
ciclul ºi va înfiinþa alte companii.

„România
Start-upNation“

Concomitent cu construcþia
noilor unitãþi de producþie, progra-
mul PSD prevede cã Guvernul va
sprijini înfiinþarea start-up-urilor
ºi va susþine IMM-urile din zone-
le respective, care sã deserveas-
cã fabrica nou construitã de
FSDI. Scopul este acela de a crea
ecosisteme economice care sã
contribuie la dezvoltarea econo-
miei zonale, prin crearea de locuri
de muncã, asigurarea de venituri
mai mari pentru angajaþi, dar ºi
cãtre autoritãþile locale. Se esti-
meazã cã, prin programul „Româ-
nia Start-upNation“, circa 10.000
de întreprinzãtori vor putea bene-
ficia, anual, de sume pânã la
200.000 de lei pentru demararea
unei afaceri.

Previziunile PSD aratã cã, pânã
în anul 2020, PIB-ul României va
avea o creºtere suplimentarã de
20 miliarde lei. De asemenea, prin
construcþia de noi fabrici ºi prin
celelalte mãsuri prevãzute, activi-
tatea FSDI va genera 42.000 de
noi locuri de muncã, bine plãtite,
mai ales în zonele slab dezvoltate,
cu ºomaj ridicat ºi salarii mici. La
acestea se adaugã multe alte lo-
curi de muncã generate pe orizon-
talã de IMM-urile care vor de-
servi unitãþile de producþie înfiin-
þate de FSDI.
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Reamintim cã ancheta în urma
cãreia Marin Nicu a ajuns dupã
gratii a fost demaratã dupã ce, pe
6 februarie, dimineaþa, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, din satul Maro-
tinu de Jos, comuna Celaru, a fost
gãsit aproape mort (decesul inter-
venind la spital) într-un canal de la
marginea satului. Deºi iniþial s-a
crezut cã bãrbatul a murit de frig,
rudele au insistat cã a fost ucis,
astfel cã au fost demarate cerce-
tãrile. Poliþiºtii ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au stabilit cã victima, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, care suferea de
mai mult timp de hemiparezã dreap-
ta, ºi autorul împãrþeau aceeaºi
concubinã ºi de aici ar fi pornit
totul. Astfel, pe 5 februarie, un lo-
calnic s-a dus la Petricã Badea sã-
i spargã lemne. Potrivit ancheta-
torilor, Mihaela Potârniche, cunos-
cutã în sat drept „Cuculeasa”, a
trecut ºi ea pe la Petricã Badea, însã
acesta era plecat la mama lui, aºa
cã femeia l-a chemat pe Marin Nicu
acolo. L-au trimis pe bãrbatul care
spãrgea lemne în sat, la cârciumã,

Poliþiºtii ºi procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
au fist sesizaþi, în noaptea de luni
spre marþi, în jurul orei 2.00, cã
în cartierul craiovean Craioviþa
Nouã, mai exact pe bulevardul Ti-
neretului, în apropierea hipermar-
ketului Kaufland, a avut loc un
scandal între mai mulþi tineri, în
urma cãruia o persoanã a dece-
dat. Anchetatorii au ajuns la faþa
locului, au izolat perimetrul ºi au
demarat cercetãrile. Potrivit pri-
melor informaþii, se pare cã a fost
vorba despre un conflict spontan
între doi tineri, din Craiova, am-
bii în vârstã de 20 de ani, care se
cunoºteau. Cei doi, însoþiþi de

Criminalul din Celaru,Criminalul din Celaru,Criminalul din Celaru,Criminalul din Celaru,Criminalul din Celaru,
menþinut în spatele gratiilormenþinut în spatele gratiilormenþinut în spatele gratiilormenþinut în spatele gratiilormenþinut în spatele gratiilor

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj menþinut,
luni, 5 decembrie a.c., arestarea preventivã
a ciobanului de 46 de ani, din comuna Cela-
ru, care l-a bãtut ºi l-a abandonat la margi-
nea satului pe un alt localnic, de 52 de ani,

supãrat cã victima s-ar fi întâlnit cu concubi-
na sa. Bãrbatul a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, pentru omor ºi lip-
sire de libertate, iar luni, instanþa a amânat
cauza pe fond, pentru 16 ianuarie anul viitor.

iar ei doi au bãut ºi au întreþinut
relaþii sexuale. De acolo au plecat
împreunã, cu cãruþa lui Marin
Nicu, la alþi localnici, unde au con-
tinuat sã bea, au întreþinut din nou
raporturi sexuale, iar la un moment
dat „Cuculeasa” a adormit. Marin
Nicu a plecat cu cãruþa prin sat,
iar seara s-a întors la locuinþa unde
o lãsase pe femeie. Proprietarii i-
au spus cã a plecat, deºi femeia
dormea încã la ei în casã, aºa cã
Marin Nicu a crezut cã „Cucu-
leasa” l-a trãdat ºi s-a dus acasã
la Petricã Badea. Victima reveni-
se la locuinþa sa ºi privea la televi-
zor împreunã cu bãrbatul care îi
spãrsese lemnele, când s-au trezit
cu Marin Nicu peste ei, în casã.
Cel din urmã, beat, a început sã-i
înjure ºi sã întrebe unde-i femeia.
Dacã n-a gãsit-o, ºi-a vãrsat fu-
ria pe Petricã Badea, aºa cã l-a
prins de haine, profitând de han-
dicapul acestuia, l-a târât pe jos
ºi l-a aruncat în cãruþã „ca pe un
sac cu cartofi”. A doua zi, pe 6
februarie, dimineaþa, doi localnici
care îºi inspectau terenurile de la

marginea localitãþii, în punctul
numit „Pârjoleºti”, l-au observat
pe Marin Nicu venind cu cãruþa
dinspre pãdurea Zvorsca. Când a
ajuns în dreptul celor doi, incul-
patul le-a spus cã în canalul de
desecare este Badea Petricã de-
cedat ºi a pornit mai departe. Cei
doi bãrbaþi s-au îndreptat spre lo-
cul respectiv, au vãzut pe fundul
canalului de desecare un bãrbat,
care mai prezenta semne vitale, în
sensul cã respira slab însã era in-
conºtient ºi care prezenta leziuni
de violenþã pe faþã. Au anunþat Po-
liþia, dar ºi o ambulanþã, care a
transportat victima la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a decedat. Inculpatul nu a
recunoscut nimic, însã în baza
probelor strânse de anchetatori a
fost arestat preventiv pe 16 mar-
tie a.c., mãsura fiind prelungitã
ulterior.
Acuzat de omor ºi lipsire de
libertate

Pe 2 iunie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care

Marin Nicu a fost trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
pentru omor ºi lipsire de liberta-
te, cauza intrând în camera pre-
liminarã. Pe 4 iulie a.c., instanþa
a constatat legalitatea administrã-
rii probelor, a respins cererile in-
culpatului ºi a dispus începerea
procesului pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de omor ºi lipsire de
libertate.

La termenul de luni, 5 decem-
brie a.c., judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj au amânat cauza,
pe fond, la 16 ianuarie, pentru
administrare probatorii, ºi l-au

menþinut pe inculpat în spatele
gratiilor: „Constatã legalitatea
ºi temeinicia mãsurii arestãrii
preventive. Menþine arestarea
preventivã a inculpatului Nicu
Marin, arestat în baza manda-
tului de arestare preventivã
nr.18/16.03.2016 emis de Tribu-
nalul Dolj în dosarul nr. 2164/
63/2016, în prezent deþinut în
Penitenciarul Craiova. Cu drept
de contestaþie în termen de 48
de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã, azi,
05.12.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Crimã în Craioviþa Nouã!
I-a tãiat gâtul în stradã

Un tânãr de 20 de ani, din Craiova, a fost ucis, ieri dimineaþã, în
jurul orei 2.00, în plinã stradã, în cartierul craiovean Craioviþa
Nouã. Din primele cercetãri se pare cã victima s-ar fi certat cu un
tânãr de aceeaºi vârstã, din cauza unei fete, iar în timpul altercaþiei,
petrecute pe bulevardul Tineretului, în apropiere de hipermarketul
Kaufland, autorul a scos un cuþit, i-a aplicat o loviturã la gât, care i-
a fost fatalã, ºi a fugit. Poliþiºtii l-au cãutat pe tot parcursul zilei pe
agresor, însã nu i-au dat de urmã, astfel cã activitãþile specifice în
vederea prinderii acestuia sunt în plinã desfãºurare. Reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, care coordoneazã ancheta
în cauzã, au precizat cã nu pot face publice mai multe detalii în
aceastã fazã a investigaþiilor.

prieteni, s-au întâlnit pe stradã ºi
s-au luat la ceartã din pricina unei
fete, din câte au povestit apropia-
þii lor. În timpul scandalului, unul
dintre ei a scos un cuþit, cu care
ºi-a lovit adversarul, apoi a fugit,
fãrã sã-i pese de starea victimei,
Ionuþ Fieraru, care s-a prãbuºit
la pãmânt. Din cauza rãnii grave
suferitã în zona gâtului, victima
ºi-a dat sufletul în stradã. La faþa
locului a ajuns ºi o ambulanþã
SMURD, însã medicii n-au pu-
tut face nimic pentru tânãr, con-
statând decesul acestuia. Cada-
vrul a fost ridicat dupã finaliza-
rea cercetãrilor la faþa locului, ºi
dus la morgã pentru efectarea

autopsiei. Principalul suspect a
fost identificat pe baza declara-
þiilor martorilor, iar oamenii legii
au demarat cãutãrile. Nu a fost,
însã, de gãsit. Nici pe parcursul
zilei de ieri n-au reuºit sã-i dea
de urmã, iar activitãþile în acest
sens continuã. În cauzã a fost
deschis un dosar penal sub as-
pectul comiterii infracþiunii de
omor calificat, cercetãrile fiind
defãºurate sub coordonarea unui
procuror criminalist de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj.
Reprezentanþii Parchetului au pre-
cizat cã nu pot face nici un fel
de declaraþii în aceastã fazã a in-
vestigaþiilor.
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ªi mai îngrijorãtor este însã fap-
tul cã, la nivel naþional, s-a cobo-
rât sub pragul critic de 40.000 de
medici cu liberã practicã. Aºa se
face cã sunt zone în þarã total nea-
coperite din punctul de vedere a
existenþei medicului. Iar în spaþiul
rural sunt cele mai mari probleme
în ceea ce priveºte lipsa persona-
lului sanitar. Alarmantã este situa-
þia din spitale, unde existã un defi-
cit major de medici, în cazul unor
specialitãþi importante precum ATI,
chirurgie toracicã sau cardiovas-
cularã, radioterapie sau geriatrie.
Un medic la 330 de doljeni

În judeþul Dolj,aproximativ
2.000 medici ar trebui sã aibã în

În raportul care însoþeºte proiectul de hotãrâre se
menþioneazã cã este vorba de o sumã de 15,7 milioa-
ne de lei care a intrat la bugetul local. Bani au fost
primiþi, cu o zi în urmã, respectiv luni, de la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice Craiova, reprezentând
sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã. Cea mai
mare parte a lor, respectiv 14,13 milioane de lei, a fost
direcþionatã de municipalitate pentru cheltuielile de per-
sonal din învãþãmânt, adicã pentru plata salariilor ca-
drelor didactice. Restul de bani a fost împãrþit mai
multor ºcoli ºi grãdiniþe din Craiova, care nu puteau
sã mai acopere cheltuielile cu hrana preºcolarilor ºi
bursele elevilor.

Un alt capitol care a primit bani este Asistenþa So-
cialã. Potrivit proiectului de hotãrâre, o sumã de 1,68

Gala „Eºti tare, voluntare!” s-a
aflat la cea de-a V-a ediþie ºi a fost
organizatã de Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj, în par-
teneriat cu Primãria Craiova, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Centrul de Voluntariat Voluntaris ºi
Centrul de Tineret Craiova. Festi-
vitatea de premiere s-a desfãºu-
rat în Sala Mare a Primãriei, când
cei mai buni voluntari din judeþul
Dolj au fost recompensaþi cu di-
plome ºi premii. Trofeele, oferite
pe mai multe categorii, au fost în-
mânate câºtigãtorilor de cãtre di-
rectorul DJST Dolj, Alina Iones-
cu, care le-a mulþumit pentru im-
plicare tuturor voluntarilor,  mulþi
dintre ei prezenþi în salã.

Cel mai TARE voluntar în do-
meniul artã ºi culturã a fost desem-

Cei mai „tari” voluntari,Cei mai „tari” voluntari,Cei mai „tari” voluntari,Cei mai „tari” voluntari,Cei mai „tari” voluntari,
premiaþi de DJST Doljpremiaþi de DJST Doljpremiaþi de DJST Doljpremiaþi de DJST Doljpremiaþi de DJST Dolj

Cei mai buni voluntari din
Dolj au fost premiaþi, de Ziua
Internaþionalã a Voluntarilor,
în cadrul unei gale care a fost
gãzduitã la Primãria Craiova.

natã eleva Andra Radu; cel mai TARE
voluntar în domeniul social - Clau-
diu Lãzeanu; cel mai TARE voluntar
în domeniul educaþiei - Mãdãlina
Raluca Veliºcu; cel mai TARE vo-
luntar în domeniul participãrii civice
- ªtefania Dobre; cel mai TARE vo-
luntar în domeniul sportului - Andreea
Aurora Maria Buga. Trofeul „An-
drei”, premiul special care se acor-
dã în cadrul acestei gale, a revenit,
în acest an, preºedintelui Maria Vin-
tilã – Crucea Roºie, Filiala Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 43.000 de medici au pãrãsit România în ultimii zece aniPeste 43.000 de medici au pãrãsit România în ultimii zece aniPeste 43.000 de medici au pãrãsit România în ultimii zece aniPeste 43.000 de medici au pãrãsit România în ultimii zece aniPeste 43.000 de medici au pãrãsit România în ultimii zece ani
Un studiu realizat de Organizaþia Mon-

dialã a Sãnãtãþii în toamna acestui an aratã
cã pregãtirea universitarã a unui medic în
România costã, în medie, 81.000 de lei.
Suma nu include ºi anii de rezidenþiat care
implicã, de asemenea, costuri destul de

mari. Un simplu calcul relevã cã pentru
pregãtirea celor 43.000 de cadre medica-
le care din 2007 pânã acum ºi-au manifes-
tat intenþia de emigra (prin solicitarea cer-
tificatului de conformitate), România a
cheltuit circa 3,5 miliarde de lei.

grijã o populaþie de 660.000 de lo-
cuitori, ceea ce înseamnã cã, te-
oretic, fiecãrui doctor doljean îi
revin aproximativ 330 de persoa-
ne. Printre secþiile care ar mai avea
nevoie de medici se regãsesc cele
de neurochirurgie, oncologie, chi-
rurgie vascularã sau cardiologie.
În schimb, au nevoie de personal
auxiliar ºi asistenþi medicali sec-
þiile de Anestezie Terapie Intensi-
vã, Compartimentul de Arºi –
unde, în mod obiºnuit, normarea
ar trebui sã fie de un asistent la
trei paturi – dar ºi chirurgia.

În ceea ce priveºte motivele
emigrãrii cadrelor medicale, studiile
aratã cã migraþia din România a
fost declanºatã odatã cu aderarea

la Uniunea Europeanã ºi debutul
crizei economice.  Statisticile Eu-
rostat relevã faptul cã un medic
rezident în România,
inclusiv cei care lu-
creazã pe secþii difici-
le, aºa cum ar fi cea
de primiri urgenþe sau
ATI, câºtigã cu mult
sub media europeanã
care este de 1.300 de
euro. Iar diferenþele nu
se opresc aici. Foarte
mari sunt ºi între sala-
riul pe care îl primeºte
un medic specialist sau
primar în þara noastrã
ºi un specialist cu
aceaºi pregãtire în Eu-

ropa. Una din categoriile importante
de medici care lipsesc sistemului
sanitar românesc este cea a chi-
rurgilor cardiovasculari specialiºti
în pediatrie. Acest deficit se resim-
te în mai toate spitalele din þarã.
Deficitul de cadre medicale se
resimte în toatã þara

Dupã calculele reprezentanþilor
Colegiului Medicilor din România,

anul trecut, în 27 de judeþe din în-
treaga þarã existau unitãþi sanitare
care funcþionau fãrã a fi acoperi-
te din punct de vedere al perso-
nalului medical.

În Uniunea Europeanã, numã-
rul doctorilor la mia de locuitori
varia de la 6,2 doctori în Gre-
cia, 4,9 în Austria ºi 4,4 în Li-
tuania, la 2,5 în România ºi Slo-
venia ºi 2,2 în Polonia, dupã cum

aratã un raport al Organi-
zaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã
(OECD) ºi al Comisiei Eu-
ropene. În ceea ce priveº-
te asistentele, media euro-
peanã este de opt la 1.000
de locuitori. În Danemar-
ca, sunt 15,4 asistente la
mia de locuitori, în Finlan-
da – 14,1, iar în Irlanda –
12,6. România se situeazã
ºi la acest capitol printre
codaºe cu 5,8 asistente la
1.000 de locuitori.

RADU ILICEANU

Primãria Craiova a asigurat banii pentru subvenþia la cãldurãPrimãria Craiova a asigurat banii pentru subvenþia la cãldurãPrimãria Craiova a asigurat banii pentru subvenþia la cãldurãPrimãria Craiova a asigurat banii pentru subvenþia la cãldurãPrimãria Craiova a asigurat banii pentru subvenþia la cãldurã
Consilierii municipali s-au întrunit, ieri, într-o

ºedinþã de îndatã, ºi au votat ultima rectificare de
buget din acest an. În ciuda faptului cã a primit
o sumã de 15,7 milioane de lei, bugetul Craiovei
este, în continuare, pe minus, înregistrându-se
un deficit de aproape 9 milioane de lei.

milioane de lei a fost alocatã pentru a se plãti indemnizaþiile
lunare ale copiilor ºi adulþilor cu handicap grav.

Consilierii au votat ultima rectificare bugetarã
Tot prin rectificarea bugetarã de ieri, autoritãþile au

þinut sã se asigure cã sunt prevãzuþi toþi banii necesari
pentru acordarea ajutorului de încãlzire, care se oferã ºi
de la bugetul local, în paralel cu cel de la bugetul de stat.
În raport se precizeazã cã Primãria Craiova a prevãzut
iniþial o sumã de 14,5 milioane de lei pentru subvenþiona-
rea energiei termice în municipiul Craiova. Din aceºtia,
s-au efectuat plãþi la zi de 12,66 milioane de lei cãtre
craiovenii care îndeplinesc criterii pentru aceastã sub-
venþie, dar este nevoie de o sumã mai mare pentru a aco-
peri toate solicitãrile  venite din partea populaþiei. Prin
rectificarea bugetarã de ieri, municipalitatea a fãcut o su-
plimentare cu 462.000 de lei la acest capitol de cheltuieli.

În ciuda banilor care au intrat la buget, puºculiþa muni-
cipiului continuã sã înregistreze, în continuare, un deficit
bugetar. Dacã veniturile sunt cifrate la suma de 620 mili-
oane de lei ºi cheltuielile angajate sunt de 629 milioane de
lei, rezultã un minus de 9 milioane de lei, deficit cu care se
pare cã se va încheia acest an.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Dragi prieteni ai  libertãþii ºi
democraþiei din Dolj,

Suntem cu toþii în faþa unei ale-
geri  importante: rãmânem în sfe-
ra unei guvernari a experimente-
lor eºuate de tip Bocsau Cioloº
sau mergem pe mâna unui govern
curajos PSD-ALDE în stare sã facã
ºi creºtere economicã ºi protec-
þie socialã.

Nu vã lãsaþi amãgiþi de PNL ºi
de tehnocraþi. Lupul îºi schimbã
pãrul dar nãravul ba ! V-au adus
atâtea suferinþe, nu îi iertaþi atât
de repede!

Personal, cunosc realitãþile ju-
deþului Dolj. Cunosc bine proble-
mele voastre. Doljul are nevoie
urgentã de dezvoltare, de alocare
de resurse pentru investiþii în in-

CÃLIN POPCÃLIN POPCÃLIN POPCÃLIN POPCÃLIN POPESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEESCU TÃRICEANU:”Putem sã readucemANU:”Putem sã readucemANU:”Putem sã readucemANU:”Putem sã readucemANU:”Putem sã readucem
România Bunãstãrii. România Bunãstãrii. România Bunãstãrii. România Bunãstãrii. România Bunãstãrii. Doljul meritã mai mult”Doljul meritã mai mult”Doljul meritã mai mult”Doljul meritã mai mult”Doljul meritã mai mult”

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

dustrie, în infrastructura de trans-
port darºi în cea agricolã sau me-
dicalã.

În mandatul meu de premier am
adus si nvestiþii strãine importan-
te ºi am sprijinit industria craio-
veanã.Am creat astfel multe locuri
de muncã bine plãtite. Am contri-
buit prin deciziile luate la apari-
þia Aeroportului din Craiova ºi
acest lucru a fost unul  bun pentru
Bãnie.

Mulþi dintre dumneavoastrã
mi-aþi spus în vizitele mele prin
judeþ cu ocazia acestor alegeri dar
ºi la alegerile locale cã am avut
cea mai bunã guvernare ºi cã vã
doriþi sã mai trãiþi astfel de pe-
rioade de bunastare. Putem, îm-
preunã sã reînviem acele vremuri.

Sunt condiþii favorabile. Este ne-
voie doar de o alegere corectã pe
11 decembrie!

Pentru mine miza dezvoltãrii
Doljului va fi una dintre cele mai
importante. Nu mai putem pierde
timp.

Oamenii cu iniþiativã din Dolj
trebuie sprijiniþ iconcret cu re-
surse, oportunitãþi ºi facilitãþi
pentru dezvoltarea proiectelor
lor. Ajutorul de stat va trebui sã
meargã ºi la companiile româ-
neºti nu doar la multinaþionale.

Tinerii Doljului trebuie sã gã-
seascã acasã la ei soluþia durabilã
pentru cariera lor, pentru viitorul
lor ºi al copiilor lor.

Bãtrânii Doljului nu trebuie sã
maisufere de dorul copiilor, ple-

caþi în zãri strãine în cãutarea ºan-
sei la o viaþã mai bunã. ªi nici de
lipsuri legate de alimente sau me-
dicamente.

Craiova meritã sã devinã un pol
de creºtere economicã aºa cum
meritã sã redevinã un centru uni-
versitar ºi cultural de prim rang.

Vã cer, dragii mei, doar încre-
dere cã SE POATE! ªi, asa cum vã
spuneam, o alegere corectã pe 11
septembrie.

Încrederea în ALDE înseamnã
încredere într-o viaþã mai bunã
pentru voi toþi, la voi acasã!

Votaþi cu încredere echipa
ALDE Dolj. O gãsiþi la poziþia 1
pebuletinul de vot!

Cu prietenie,
Cãlin Popescu Tãriceanu
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“Santa Claus”, aºa se numeºte
acþiunea caritabilã a celor de la
Ryanair în Irlanda, acþiune pe care
o organizeazã cu mult suflet, an de
an, în preajma sãrbãtorilor de iar-
nã. De data aceasta, nu au mai or-
ganizat-o la Dublin, ci la Craiova,
iar aici s-a numit ...Moº Crãciun.
Reprezentanþii Ryanair au þinut
cont de toate detaliile, de semnifi-

Saniuþa cu reni, înlocuitã cu avionul

150 de copii au cãlãtorit cu Ryanair150 de copii au cãlãtorit cu Ryanair150 de copii au cãlãtorit cu Ryanair150 de copii au cãlãtorit cu Ryanair150 de copii au cãlãtorit cu Ryanair
în cãutarea lui Moº Crãciun

Forfotã mare, luni dimineaþã, pe Aero-
portul Internaþional Craiova: 150 de copi-
laºi erau aºteptaþi pentru prima lor cãlãto-
rie cu avionul. Personalul Aeroportului ºi
cel al companiei Ryanair erau extrem de
emoþionaþi ºi asta pentru cã Ryanair a ope-

rat primul sãu zbor de Crãciun în Româ-
nia, pentru copiii aflaþi sub protecþia Di-
recþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj  pe ruta
Craiova – Bucureºti, cursã susþinutã de o
aeronavã nouã Boeing 737-800.

Denis Barabas, Sales & Marketing Romania, Ryanair, a declarat:
“Ryanair a fost încântatã sã le

ofere acestor copii ºansa de a zbu-
ra pentru prima oarã ºi a-l întâlni
pe Moº Crãciun. Acesta a fost
primul nostru “Zbor al lui Moº
Crãciun” ºi suntem mândri sã fim
partenerii Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului (DGASPC) Dolj. Sperãm
ca dupã aceastã experienþã copiii
sã rãmânã cu amintiri deosebite ºi
le urãm pe aceastã cale tuturor clienþilor români un Crãciun fericit ºi
un an nou 2017 liniºtit.”

Florin Stancu, Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj a declarat:

“Acest parteneriat cu Ryanair
le-a oferit copiilor o oportunitate
extraordinarã ºi suntem recunos-
cãtori Ryanair pentru cã a fãcut
posibil ca 150 dintre copiii noºtri
sã ajungã în nori pentru prima oa-
rã. Cãlãtoria a fost foarte distrac-
tivã ºi le va face Crãciunul deose-
bit pentru fiecare dintre ei.”

Marian-Jean Marinescu, europarlamentar român, a spus:
“Ryanair, îþi mulþumesc! Îþi

mulþumesc pentru cã zbori din ºi
cãtre Craiova. Îþi mulþumesc pen-
tru acest dar de neuitat pentru co-
piii din Craiova. În mod normal,
conectezi oraºe ºi oameni;, dar cu
acest dar conectezi ºi suflete. Sunt
foarte fericit pentru participarea la
acest eveniment.”

caþia sãrbãtorii, de nevoile copii-
lor, de bucuria lor ºi de impactul
unei cãlãtori cu avionul. Am putea
spune cã a fost un eveniment de
referinþã în seria manifestãrilor
caritabile, un bun exemplu ºi pen-
tru alte companii ºi firme locale.

Reprezentanþii Ryanair i-a pre-
luat pe copii încã de la intrarea în
aeroport. Aceºtia erau copleºiþi de

emoþie, li se povestise de acum
câteva sãptãmâni, ce urma sã se
întâmple, dar nu le-a venit a cre-
de. Dar iatã cã a venit ºi momen-
tul... Copiilor nu li s-a spus cã vor
sta de vorbã cu piloþii, cã vor pu-
tea sã vadã cum aratã o cabinã de
pilotaj ºi cã cel care va conduce
avionul va fi chiar Moº Crãciun.
Sania a fost înlocuitã cu un avion-
...un Boeing 737.  Copiii au fost
însoþiþi, pe tot parcursul zilei, de
personalul DGASPC, un grup su-
fletist dar ºi profesionist care nu i-
a scãpat pe copii din ochi nici mã-
car o secundã. Le-au fost asistenþi,
instructori, profesori, prieteni...dar
ºi pãrinþi. În mijlocul lor s-a aflat
ºi directorul DGASPC Dolj, Flo-
rin Stancu, salutat rând pe rând de
toþi copilaºii.
Decolarea, un moment de
suspans...dar ºi de bucurie

Dupã acomodarea cu Aero-
portul din Craiova, a urmat con-
trolul de securitate, ceva inedit.
Li s-a explicat copiilor imediat
ce înseamnã aceastã acþiune ºi
de ce este atât de importantã.
Contactul vizual cu aeronava a
fost ceva extraodinar. S-a auzit
o mare mirare, nu le venea a
crede cã vor urca pe scara care
tocmai ieºea de sub avion. În mo-
mentul în care s-a deschis poarta
spre pistã, micuþii au alergat cãtre
avionul care-i aºtepta în marea lor
cãlãtorie. De la cabina de zbor au
fost întâmpinaþi de Moº Crãciun.
Iar la intrarea în avion de Crãciu-
niþã...Copiii ºi-au ocupat scaune-
le, ºi-au pus centurile de siguran-
þã, au ascultat cu mare atenþie in-
strucþiunile de cãlãtorie...ºi-au por-
nit în marea lor aventurã. La de-
colare, s-au auzit þipete de bucu-
rie, de uimire ºi multe aplauze. Eu-
roparlamentarul Marian-Jean Ma-
rinescu, cel care a venit cu ideea
ca anul acesta frumoasa acþiune a
companiei Ryanair sã nu mai fie or-
ganizatã în Irlanda, ci în România,
mai precis la Craiova, i-a însoþit ºi
el pe copii, pe parcursul cãlãtoriei.
A fãcut cunoºtiinþã cu ei, le-a ex-
plicat ce înseamnã sã fii europar-
lamentar ºi de unde provine dra-
gostea sa pentru avioane. Le-a ex-
plicat celor interesaþi cum se ridi-
cã un avion de la sol ºi cum zboa-
rã un avion printre nori. “Normal
cã m-au impresionat aceºti copii
inteligenþi ºi extrem de curioºi. Mã
bucur cã le-am sugerat celor de la
Ryanair sã organizeze aceste eve-
niment la Craiova, pentru a se bu-
cura ºi copiii noºtri, pentru cã ei
sunt copiii noºtri”, a subliniat eu-
roparlamentarul Marian Jean Ma-

rinescu.
Muzeul Antipa, deschis special
într-o zi de luni

Ajunºi la Bucureºti, copiii au
fost preluaþi de trei autocare, iar
prima oprire a fost la Târgul de
Crãciun. Aici au fost primiþi cu
braþele deschise de spiriduºii lui
Moº Crãciun, au fost preluaþi de
mesagerii Moºului ºi învãþaþi sã
patineze. Bucuria imensã dupã chi-
pul copiilor este greu de descris în
cuvinte. Dupã o porþie bunã de
veselie, copiii au plecat la Hotelul

Ibis din Bucureºti unde au servitul
prânzul ºi au primit cadouri de la
Moº Crãciun. Emoþionaþi, cei mai
mici nu au lãsat plãsuþele din mânã
nici la cea de-a doua oprire. Mu-
zeul Naþional de Istorie Naturarã
“Grigore Antipa” a fost atracþia zi-
lei. Deºi, în zilele de luni, muzeul
este închis, de data aceasta tot per-
sonalul era serviciu. Cãlãtoria în
lumea animalelor a fost ceva ex-
traordinar. Lui Alin, un micuþ de

numai 9 ani, i-au plãcut jaguarii,
iar lui Adrian, gorilele. Între timp
s-a rãzgândit...parcã ºerpii au fost
mult mai interesanþi. Animalele
preistorice, dinozaurii în special au
fost senzaþionale, cei mai mici în-
trebau dacã sunt adevãrate ºi cum
au ajuns sã doarmã aici, la muzeu.
“A fost prea frumos !”

Ziua a trecut foarte repede, iar
copiii s-au întors pe searã la Aero-
portul Otopeni, unde s-au tras con-
cluziile. Unde au venit întrebãrile,
curiozitãþile. De aici, a urmat în-

toarcerea acasã. Zborul a fost
un vis, o cãlãtorie de neuitat
pentru cei mai  mulþi dintre ei.
Toþi întrebau dacã se va mai
întâmpla vreodatã... Niciunul nu
ºi-ar fi dorit sã se încheie ziua.
“A fost prea frumos. Dacã ei s-
au bucurat, ne-am bucurat ºi
noi. A fost destul de greu, dar
nimic imposibil. Desigur, am
repeta experienþa”, a subliniat
directorul Forin Stancu. La îm-
barcare, Crãciuniþa i-a întâmpi-
nat cu pungi de dulciuri ºi mul-

te zâmbete. Au urmat pozele ºi sfa-
turile. Când au ajuns la Craiova, în
mijlocul lor a apãrut Moº Crãciun,
cu care copiii s-a fotografiat, dupã
ce i-au spus poezii ºi cântecele.
Copiii au promis cã vor fi cuminþi,
cã vor învãþa carte, unii au spus
cã se vor face piloþi, alþii muzeo-
grafi, alþii spiriduºi ºi fetiþele...Crã-
ciuniþe.

MARGA BULUGEAN
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„Filarmonica = Culturã / Filarmonica   Afaceri”, „Jos
trinomul Ungureanu-Cãlugãru-Nedelcu!”, „Suntem artiºti
/ Vrem respect / Nu teroare ºi dispreþ” au scris protesta-
tarii pe bannerele afiºate, ieri, în holul Filarmonicii „Olte-
nia”. Folosind percuþia ca sunet de fundal, oamenii au
scandat „Demisia!”, „Ne-am sãturat!”, „Suntem artiºti!”,
„Vrem respect!” ºi „Jos trinomul!”. De asemenea, ei au vorbit
despre abuzuri ºi comportament discreþionar din partea ce-
lor trei ºi au prezentat 36 de declaraþii scrise ale tot atâtor
angajaþi ai instituþiei în care aceºtia relateazã „fapte ºi situaþii
de intimidare, ameninþare, instigare ºi manipulare”.

Mustrat pentru cã s-a plâns
de „un program prea încãrcat”

Una dintre ele îi aparþine lui Mircea Suchici, angajat al Fi-
larmonicii în funcþia de solist instrumentist, cu o vechime de
23 de ani în cadrul instituþiei. „A face rãu poate e o întâmpla-
re, dar a persevera e diabolic! Iar noi avem aici persoane
diabolice! Manipuleazã colectivul, îl dezinformeazã, îl pedep-
sesc – eu am luat douã mustrãri în Europa Season, pentru cã
am spus cã e un program prea încãrcat! (…) Vine (n.r. –
Mihai Ungureanu, director artistic) ºi îþi afiºeazã un program
care este, uneori, imposibil de realizat, iar dacã îi atragi atenþia
te trezeºti cu un referat, care ajunge la Comisia de disciplinã.
ªi cine este acolo? Doamna Cãlugãru (n.r. Niculina Cãlugãru,
ºef Birou Resurse Umane ºi preºedinte al Comisiei de discipli-
nã), care stabileºte o sancþiune de 10 la sutã din salariu, pe
trei luni, cum am primit eu”, a declarat, ieri, Mircea Suchici.
„Ca muzician, ai nevoie de o anumitã stare ca sã urci pe scenã
ºi sã participi la actul interpretativ. Ori, dacã aceastã stare îþi
este perturbatã în fiecare zi, ajungi la un stres care îl dubleazã
pe cel muzical!”, a mai spus acesta.

Membrii de sindicat nu le-au cântat în strunã celor trei
«Oamenii sunt sunaþi acasã, ameninþaþi! „Rugaþi” sã facã

diverse lucruri când mai e foarte puþin pânã sã le expire con-
tractul de angajare…», a exemplificat Bogdan Uþã, solist in-

Artiºtii Filarmonicii „Oltenia”: protest cu scandãri ºi pancarteArtiºtii Filarmonicii „Oltenia”: protest cu scandãri ºi pancarteArtiºtii Filarmonicii „Oltenia”: protest cu scandãri ºi pancarteArtiºtii Filarmonicii „Oltenia”: protest cu scandãri ºi pancarteArtiºtii Filarmonicii „Oltenia”: protest cu scandãri ºi pancarte

La o sãptãmânã dupã ce au purtat banderole albe pe
braþ chiar în timpul unui concert, artiºtii Filarmonicii „Ol-
tenia” au ales o nouã formã de protest împotriva „fapte-
lor ºi situaþiilor de intimidare, ameninþare, instigare ºi
manipulare” de existenþa cãrora acuzã câteva persoane
din cadrul instituþiei. Ieri, peste 50 de membri ai Orches-
trei Simfonice, coriºti ºi personal administrativ au scan-
dat „Demisia!”, „Vrem respect!” ºi au afiºat pancarte cu
mesaje împotriva directorului artistic, ºefilor Biroului
Resurse Umane ºi Biroului Organizare Spectacole.

Oamenii spun cã cei trei nu îºi mai pot ocupa funcþii-
le atât timp cât comportamentul lor este unul abuziv ºi
discrediteazã munca unor artiºti profesioniºti ºi imagi-
nea unei instituþii cu reputaþie. Protestul a durat apro-
ximativ o jumãtate de orã, angajaþii afirmând cã vor
continua sã îºi manifeste astfel nemulþumirile pânã ce
împricinaþii vor pleca. Nici unul dintre ei nu a fost dis-
ponibil, ieri, pentru a-ºi prezenta punctul de vedere: di-

rectorul artistic Mihai Ungureanu a solicitat trei zile li-
bere, între 5 ºi 7 decembrie, iar ºefele celor douã bi-
rouri, Niculina Cãlugãru ºi Mihaela Nedelcu, s-au fãcut
nevãzute, nefiind de gãsit în instituþie dupã protest.

„Sã ajungi sã protestezi în felul acesta este absolut
regretabil, dar oamenii sunt într-un punct în care nu
mai pot tolera…”, a afirmat Dorin Mãciucã, numit di-
rector interimar al Filarmonicii „Oltenia” pentru o
perioadã de patru luni, dupã plecare lui Vlad Drãgu-
lescu ca director artistic al Teatrului Naþional din Cra-
iova, cu data de 29 noiembrie a.c.

Protestul cu scandãri ºi pancarte de la Filarmonica
„Oltenia” este unic în istoria de un secol a instituþiei.
Un conflict asemãnãtor s-a iscat, la începutul anilor
2000, la Teatrul Liric „Elena Teodorini” (astãzi, Opera
Românã Craiova), câteva zeci de angajaþi, adunaþi la
Primãria Craiova, cerând demisia directorului de la
vremea respectivã, dirijorul Emil Maxim.

strumentist (clarinet) în Orchestra Simfonicã din anul 2001.
„Foarte mulþi colegi au fost îndrumaþi sã pãrãseascã Sindica-
tul Liber al Artiºtilor Instrumentiºti ºi sã se înscrie în altul,
aservit ºi care nu are cum sã le reprezinte interesele”, a com-
pletat Ion Vãrzaru, artist instrumentist – ºef partidã trombon
în perioada 1992-2005, în prezent colaborator. „Sfãtuitã” în
acest sens afirmã cã a fost ºi Sînziana Mugea, ºef partidã
oboi, dupã cum povesteºte în declaraþia datã: «Încã de când
m-am angajat ºi mi-am exercitat dreptul de a face parte din
sindicatul acestei instituþii, doamna Cãlugãru mi-a fãcut di-
verse aluzii. Îmi reproºa cã sunt „spãlatã pe creier” de anumiþi
oameni din sindicat. Aceste constatãri mi s-au pãrut absolut
nelalocul lor». O situaþie asemãnãtoare relateazã ºi Dacian
Mândru, angajat al Filarmonicii din 2004, în prezent ºef partidã
trombon: «În cadrul unei conversaþii la sediu, de naturã profe-
sionalã, doamna Cãlugãru mi-a spus cã: „Dacã vrei sã fii ºef de
orchestrã, trebuie sã îþi dai demisia din sindicat”». Artistul nu
numai cã nu ºi-a dat demisia, dar a acceptat ºi funcþia de lider al
Sindicatului Liber al Artiºtilor Instrumentiºti, dupã numirea lui
Dorin Mãciucã în funcþia de manager interimar.

„Dorim sã avem în rândurile noastre oameni pozitivi,
cu atitudini constructive”

Oamenii au mai vorbit, ieri, ºi despre alte fapte grave,
unele soluþionate dupã ani de zile în instanþele de judecatã,
despre dezinformãri – profitându-se de lipsa de cunoºtinþe
juridice a angajaþilor –, ori abuzuri. „Se speculeazã cã au
fost diverºi soliºti ºi dirijori invitaþi sã presteze aici pentru ca
mai apoi sã întoarcã servicii directorului artistic, care bene-
ficiazã ºi de statutul de solist concertist”, a mai afirmat Bog-
dan Uþã. Numeroase alte situaþii sunt exemplificate în cele

36 de declaraþii date de angajaþii Filarmonicii. „Ne vom con-
tinua activitatea artisticã în condiþii de profesionalism, res-
pectând valorile, etosul moral ºi conduita intelectualã ale
acestei instituþii de reputaþie naþionalã ºi internaþionalã. În
orice stat modern, democrat, civilizat, atitudini de intimida-
re, de instigare, încercarea de dezbinare a unitãþii colectivu-
lui sunt amendate imediat. Noi – cei prezenþi ºi cei care nu
au avut curajul sã ni se alãture – dorim sã avem în rândurile
noastre oameni pozitivi, cu atitudini constructive, care sã
fie mândri cã reprezintã aceastã instituþie”, a declarat Iulia
Negrea, ºef Birou Imagine.

Fostul lider de sindicat, Dorin Mãciucã –
director interimat pentru patru luni

Numit de Primãria Craiova în funcþia de manager interimar
al Filarmonicii „Oltenia” pentru o perioadã de 120 de zile, înce-
pând cu data de 29 noiembrie 2016, Dorin Mãciucã a declarat,
ieri, cã „este absolut regretabil sã ajungi sã protestezi în felul
acesta” într-o instituþie de culturã, „dar oamenii se aflã într-un
punct în care nu mai pot tolera”. Cât priveºte colaborarea, în
perioada urmãtoare, cu directorul artistic ºi ºefii celor douã
birouri, acesta spune cã sperã cã va exista din partea tuturor.
„Sunt absolut deschis sã colaborez cu toatã lumea implicatã în
rezolvarea acestei situaþii. Nu mi-am propus sã închid uºile ni-
mãnui. Funcþia te obligã sã faci asta. Dar aº vrea ca aceastã
deschidere ºi colaborare sã fie din partea tuturor, adicã sã nu
încercãm sã ne sabotãm activitatea”, a afirmat Dorin Mãciucã.
Acesta mai spune cã situaþia tensionatã din cadrul Filarmonicii
este cunoscutã demult ºi la nivelul Primãriei Craiova, în subor-
dinea cãreia instituþia se aflã, ºi cã nesoluþionarea ei va condu-
ce, cu siguranþã, la alte discuþii cu reprezentanþii acesteia.

Mircea
Suchici

=
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Notã
Pe numele sãu anagrafic Giuseppe Mario Zeichen, po-

etul dispãrut dintre noi în vara acestui an e una dintre
figurile marcante ale liricii italiene din ultima jumãtate de
veac. Nãscut în Istria ocupatã de Tito, s-a mutat la Par-
ma, apoi la Roma, publicând romane ºi volume de poezii
sub semnul neoavangardei activã în anii 60-70.

Ceea ce pare surprinzãtor în biografia sa este vocaþia

VVVVValentino Zeichen (ITalentino Zeichen (ITalentino Zeichen (ITalentino Zeichen (ITalentino Zeichen (ITALIA)ALIA)ALIA)ALIA)ALIA)
unei boeme asimilabile unui model trubaduresc, înrucât
câteva decenii a trãit într-o baracã de pe malurile romane
ale Tibrului, de unde a ºi fost luat de prieteni, în iunie
trecut, dupã un accident vascular, dus la spital unde a ºi
murit scurt timp dupã aceea.

A spune cã prin versurile sale cu rezonanþã de revoltat
social se numãrã printre preferaþii mei mi se pare doar o
chestiune de gust. Chiar dacã a nu se uita cã, prezent în

toate istoriile ºi antologiile literare de prestigiu din ultimele
decenii, el ocupã un loc privilegiat în cadrul generaþiei sale.

Cele douã poeme pe care le propun cititorilor aces-
tei rubrici sunt printre ultimele scrise de autor în zilele
de grea suferinþã fizicã ºi nu numai. Cea de-a doua
pare chiar un fel de manifest anti-spread, adicã un re-
fuz al modelului de societate în care trãim în Europa
de azi. (G.P.).

Douã poeme
Se spune cã poezia

Se spune cã poezia

e lipsitã de adevãratul elan,

cã nu mai ºtie sã fascineze

întrucât nu mai e atât de susþinutã

de mãreþii îngeri înaripaþi.

Ce sã facem? E o lume

de poeþi atei ce zboarã

de preferinþã în avion.

Spread-ul talentului

Sufletele frumoase ostile pactului dintre Cercetare ºi industrie
invocã Cercetarea purã, mai curând universitarã,
ºi cuvântul acesta prea rãspândit s-a pierdut, risipit.
Pe tronul lui a pãtruns noul cuvânt: Creºterea!
ªi dogma supraproducþiei nevândute a decãzut.
Strategii rãului ne tot îmbracã cu þesuturi
de preferinþã sintetice ºi chiar toxice,
ne umflã de obezitate cu mâncãruri nocive.
ªi noi, care proºti nu suntem, nu prea mai consumãm.
ªi mergem la culcare fãrã cina de tot rahatul.

 În proiectul Erasmus+ - KAI
Training- „Travelling to nowhe-
re” – au fost implicate 16 orga-

Preºcolarii ºi cadrele didactice – parte integrantã
dintr-un proiect european

Inspectoratul  ªcolar Judeþean Dolj este
parte integrantã, conform prerogativelor le-
gale, în ceea ce priveºte mobilitãþile în ca-
drul Programului European Erasmus+ , cu
participare a tuturor unitãþilor de învãþãmânt

preºcolar ºi, în premierã, ºi a celor din me-
diul privat . La sfârºitul lunii noiembrie, în
Spania a avut loc un training în acest scop,
la care au participat instituþii de învãþãmânt
din mai multe þãri europene.

nizaþii non-guvernamentale din
Grecia, Macedonia, Iordania,
Croaþia, Portugalia, Turcia ,

Egipt, Bosnia-Herþegovina, Ger-
mania, Bulgaria, Polonia, Spania,
Franþa, Italia, cu un total de 30
de lucrãtori de tineret, trei for-
matori (profesioniºti care lucrea-
zã direct cu tineri, specializaþi în
domeniul social) ºi facilitatori.
„Este un proiect care îmbinã atât
activitãþi culturale, cât ºi de inte-
grare, sensibilizare ºi includere
socialã. Printre obiective se nu-
mãrã sensibilizarea opiniei publi-
ce ºi promovarea valorilor baza-
te pe coeziune socialã ºi pe inte-
grare, cooperare, participare ci-
vicã ºi toleranþã, promovarea
culturii ºi a valorilor europene
fundamentale în ceea ce priveº-
te drepturile omului, democraþia,
pacea, cetãþenia activã, oncluziu-
nea ºi coeziunea socialã. Prima
instituþie de învãþãmânt preºco-

lar, care a început mobilitãþile în
program este „Little Diamonds”,
care  are sprijin de la Asociaþia
„Dominou”. Este pentru prima
datã când Grãdiniþele particula-
re, acreditate, fac parte din pro-
gram ºi se implicã în acest sens.
Este demn de remarcat cã, pe lân-
gã iniþiatori, mai sunt ºi alte uni-
tãþi de învãþãmânt preºcolar, care
au toate documentele avizate le-
gal: Grãdiniþele „Madona”, „Ray

Kids”, „Sf. Ana”, „Axia”, „Et-
hos”. Este vorba despre un pro-
iect prin care se aratã toate valo-
rile româneºti, înclusiv prin tra-
diþie, iar, la Madrid, copiii au pro-
movat cultura româneascã ºi au
sãrbãtoit Ziua Naþionalã a Româ-
niei ” , a precizat prof. Ani Drã-
ghici, inspector pentru Proiecte
europene în cadrul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Elevii din principalele instituþii de
învãþãmânt preuniversitar din Craiova
au þinut sã sãrbãtoreascã Ziua Naþio-
nalã a României ºi se pregãtesc ºi
pentru datinile ºi obiceiurile de iarnã.
Astfel, în holul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj sunt expuse
lucrãri executate de elevi, prin care
se aduce omagiu eroilor, iar în
vederea Sãtbãtorilor de Iarnã sunt
aºteptate ºi alte manifestãri de gen.
„Elevii de la Colegiul Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu”, Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul
Naþional „Carol I”, Colegiul Naþional
„Elena Cuza” ºi Colegiul Naþional

Elevii ºtiu sã deseneze,
pentru cunoaºterea istoriei

„Nicolae Titulescu” au þinut sã aducã
un omagiu României, expoziþia având
titulatura „România, în zi de sãrbã-
toare”. Nu putem trece cu vederea
cea de-a XXVI-a ediþie a Festivalului
de datini ºi obiceiuru de iarnã,
premiile fiind oferite din creaþiile
elevilor de la Liceul de Arte „Marin
Sorescu”, coordonaþi de prof.
Cristian Dincã. Sunt copii talentaþi,
cãrora le acordãm tot sprijinul” , a
precizat prof.  Monica Tãnasie,
inspector pentru arte plastice ºi
muzicã, în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ar mai trebui s-avem
încã o camerã în Parla-
ment, Popesule, s-avem ºi
sufragerie.

În perioada 25.10.2016 –
06.11.2016 Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor a desfãºurat o
acþiune la nivel naþional pentru a
verifica modul de respectare, de
cãtre operatorii din sectorul alimen-
tar, a condiþiilor sanitare veterina-
re ºi de siguranþa alimentelor refe-
ritoare la transportul, ambalarea,
depozitarea ºi comercializarea ouã-
lor provenite din  comerþul intra-
comunitar.

Controale intense
La nivelul fiecãrei DSVSA ju-

deþene au fost constituite echi-
pe mixte formate din reprezen-
tanþi ai Serviciului Control Ofi-
cial Siguranþa Alimentelor ºi ai
Serviciului Antifraudã, care, în
colaborare cu reprezentanþii In-
spectoratelor de Poliþie judeþene
au efectuat controale oficiale: în
trafic, pentru verificarea mijloa-
celor de transport a ouãlor  pro-
venite din alte state membre ale
UE ºi destinate procesãrii ºi/sau
comercializãrii pe piaþa Româ-
niei; la locul de destinaþie a ouã-
lor provenite din comerþul intra-
comunitar, pentru verificarea

Alimentele neconformeAlimentele neconformeAlimentele neconformeAlimentele neconformeAlimentele neconforme
inundã pieþele, de sãrbãtoriinundã pieþele, de sãrbãtoriinundã pieþele, de sãrbãtoriinundã pieþele, de sãrbãtoriinundã pieþele, de sãrbãtori

În aceastã perioadã se intensificã verificãri-
le autoritãþilor publice responsabile de siguran-
þa alimentarã a populaþiei. Aºa se face cã, în
ultimele zile, suntem asaltaþi cu rapoarte de ac-
tivitate, ce indicã cazuri grave de nerespecta-
re a legislaþiei în materie. Concret, tone de car-
ne sunt retrase de la comercializare iar peste

un milion de ouã au fost confiscate ºi distruse.
Sunt controlate depozite alimentare, mijloace
de transport ºi centre de ambalare. Conduce-
rea DSVSA Dolj recomandã controlul cãrnii de
porc sacrificat în gospodãrie iar consumarea
sã fie fãcutã, numai dacã se primeºte rezulta-
tul negativ la analiza Trichinella Spiralis.

Cu ani în urmã, pe lângã Cen-
trala de la Cernavodã, uzina exporta
apã grea în Coreea de Sud, China,

RAAN –situaþieRAAN –situaþieRAAN –situaþieRAAN –situaþieRAAN –situaþie
dezastruoasã !dezastruoasã !dezastruoasã !dezastruoasã !dezastruoasã ! Apa grea a devenit „uºoarã”Apa grea a devenit „uºoarã”Apa grea a devenit „uºoarã”Apa grea a devenit „uºoarã”Apa grea a devenit „uºoarã”

Amplasatã în apropierea marelui complex hi-
droenergetic de la Porþile de Fier, Uzina de apã
grea ROMAG PROD este sucursalã a Regiei
Autonome Pentru Activitãþi Nucleare (RAAN)
ºi avea cândva o capacitate de 360 tone/an, pro-
ducând apã grea de cea mai bunã calitate. As-
tãzi, uzina de apã grea ROMAG PROD Drobe-

ta Turnu Severin se aflã într-un dezastru total.
Cu datorii de 200 milioane de euro, guvernul a
decis sã închidã unitatea ºi a anunþat cã va cum-
pãra apa grea din Canada. Apa grea depozitatã
la ROMAG PROD depãºeºte 1,2 miliarde euro.
Specialiºtii se întreabã ºi pe bunã dreptate...da-
ca apa grea...mai este grea.

Statele Unite ale Americii ºi Ger-
mania. Sucursala ROMAG mai
producea ºi apã superuºoarã, azot
lichefiat, aer instrumental, apã de-
mineralizatã, apã potabilã, apã di-
stilatã ºi apã industrialã. Uzina,
unicat în Europa, era totodatã cel
mai mare producãtor de apã grea
din lume, România fiind singura
þarã din Europa care a dezvoltat o
filierã nuclearã de tip CANDU. La
finele lunii mai a.c, guvernul a de-
cis sã închidã unitatea ºi a anunþat
cã va cumpãra apa grea, necesarã
eventualei deschideri a reactoare-
lor 3 ºi 4 de la Cernavodã, din Ca-
nada, unul dintre puþinele state care
o mai produce. Situaþia s-a com-
plicat dupã ce, în 28 ianuarie 2016,
RAAN a intrat în faliment, toate
contractele urmând a fi denunþate.

Situaþia este cunoscutã
din 2014, dar degeaba....
Situaþia nu a apãrut peste noapte,

fiind cunoscutã încã din 2014, când
fostul premier Victor Ponta a vizitat
platforma RAAN, vizitã în urma cã-
reia în martie 2015 guvernul a apro-
bat memorandumul “Mãsuri în ve-

derea opririi controlate a producþiei
de apã grea (D2O) la RAAN“. Dar
lucrurile par sã fi rãmas la acest sta-
diu, al unei reglementãri de guvern
care nu-ºi produce efectele. Din ca-
uza nepãsãrii sau incompetenþei, apa
grea se aflã ºi la ora actualã în con-
diþii de depozitare improprii ºi îºi pier-
de din calitãþi ºi din valoare. Motive-
le sunt multiple: recipientele în care
este depozitatã nu sunt de cea mai
bunã calitate, RAAN nu mai are bani
pentru încãlzirea depozitelor, iar oa-
menii nu muncesc pe nasturi ºi pro-
misiuni.

ANRS s-a scris la masa credalã
cu 60 milioane de lei

Informaþia nu este cunoscutã
nici mãcar de proprietarul de drept,
Agenþia Naþionalã a Rezervelor Sta-
tului, care, la intrarea RAAN în in-
solvenþã, în 2013, pãrea cã se dã
de ceasul morþii, de grija apei gre-
le. ANRS, condusã ºi atunci, ºi
acum, de Cornel Baranga, fost pre-
fect de Ilfov ºi fost vicepreºedinte
al Autoritãþii pentru Restituirea
Proprietãþilor, nu era interesatã de
produsul în sine, ci, mai degrabã

sã-ºi acoperi pierderile din propria
gestiune, prin înscrierea lor drept
creanþe, în contul RAAN. În 2013,
RAAN a împrumutat cãrbune/pã-
curã de la ANRS în valoare de cir-
ca 60 milioane lei, dând în com-
pensare apã grea. Dupã ce RAAN
a intrat în insolvenþã, ANRS s-a
scris la masa credalã cu 60 milioa-
ne lei, la care a adãugat ºi cheltu-
ieli de transport de peste 100 mili-
oane lei. Încã de la intrarea RAAN
în insolvenþã – septembrie 2013,
s-a conturat scenariul intrãrii aces-
teia în faliment, iar reprezentanþii
Guvernului au conºtientizat cã
existã un vid legislativ, nefiind re-
glementatã modalitatea de gestio-
nare a apei grele depozitate la Su-
cursala ROMAG PROD.

În ministere sunt aceeaºi
de ani de zile...

Situaþia nu s-a îmbunãtãþit nici
anul acesta, discuþiile conducerii
RAAN cu ministerele implicate
(Ministerul Energiei – forul titular
al RAAN ºi Ministerul de Interne –
forul titular al ANRSPS) par cã nu
înþeleg situaþia, d-apoi sã se caute
o soluþie. Actualul administrator
judiciar (SCP EURO INSOL a lui
Remus Borza) pare sã fi intrat ºi el
în jocul declaraþiilor, în sensul cã
la Bucureºti spune cã nu poate face
nimic fãrã acceptul creditorilor, dar
nici nu-i convoacã la Severin pen-
tru a stabili o strategie. Angajaþii se
întreabã de ce guvernul nu face ni-
mic, Rãspunsul e simplu pentru cã
funcþiile cheie din ministere sunt
ocupate de aceleaºi persoane, care
au contribuit, de-a lungul timpului
ºi au pus umãrul la ruinarea RAAN.

MARGA BULUGEAN

unitãþilor de destinaþie situate pe
teritoriul României.

În perioada de referinþã au fost
verificate 603 obiective: 73 mijloace
de transport produse de origine
animalã ºi 530 unitãþi de destinaþie
a ouãlor provenite din statele mem-
bre ale UE: 23 centre de ambalare
ouã, 66 depozite independente, 1
unitate de procesare ouã ºi 440
unitãþi de vânzare cu amãnuntul.
Deficienþele constatate de inspec-
torii DSVSA au fost sancþionate
prin aplicarea unui numãr de 20 de
sancþiuni contravenþionale, care au
însumat 28.400 lei ºi a fost emisã
o Ordonanþã privind suspendarea
temporarã a activitãþii unei unitãþi
din judeþul Cãlãraºi.

Peste 1 milion de ouã,
confiscate

Totodatã, în urma controalelor
efectuate, au fost reþinute oficial
ºi dirijate cãtre unitãþi de neutrali-
zare 910.090 bucãþi ouã destinate
consumului uman, iar 534.077
bucãþi ouã, provenite de la o fer-
mã de gãini ouãtoare, în care s-a
depistat prezenþa Salmonella En-
teritidis, au fost re-expediate în
Statul Membru de origine. Dintre

neconformitãþile constatate ºi
sancþionate menþionãm: nerespec-
tarea utilizãrii de mijloace auto au-
torizate sanitar veterinar pentru
transportul ouãlor; nerespectarea
normelor sanitare veterinare pri-
vind condiþiile de igienã ºi de tem-
peraturã pe durata transportului
ouãlor provenite din comerþul in-
tracomunitar; nerespectarea nor-
melor sanitare veterinare privind
condiþiile de igienã ºi de tempera-
turã în unitãþile de destinaþie a
ouãlor provenite din alte state
membre ale UE; marcarea neco-
respunzãtoare a ouãlor provenite
din alte state membre ale UE ºi
destinate comercializãrii pe piaþa
României; neînregistrarea tuturor
livãrilor de ouã provenite din alte
state membre ale UE la nivelul uni-
tãþilor de destinaþie.

În Dolj nu s-a descoperit
E.coli verotoxigenã

Planul Naþional de Control pen-
tru determinarea prevalenþei Es-
cherichia Coli verotoxigenã, care
a fost demarat în data de 16 mai
a.c. ºi se va desfãºura pânã pe data
de 31 decembrie 2016, presupu-
ne prelevarea ºi analizarea de pro-

be prelevate de pe suprafaþa car-
caselor de bovine ºi ovine, din
carnea proaspãtã de bovine ºi ovi-
ne, din carnea tocatã ºi carnea
preparatã ºi din laptele crud ºi pro-
dusele din lapte crud. Potrivit ra-
portului Institutului de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã, în
perioada 16.05.2016-25.11.2016
au fost efectuate 1.309 probe, din-
tre care, într-un numãr de 62 de
probe buletinele de analizã au con-
firmat prezenþa Escherichiei Coli
verotoxigenã. Doljul a fost verifi-
cat la acest capitol ºi nu s-a de-
pistat nimic pânã în prezent. Nu
acelaºi lucru se poate spune de-
spre Gorj, aici fiind depistata pre-
zenþa Escherichia Coli verotoxige-
nã în hamburgeri vânduþi la un
supermarket.

Testarea cãrnii de porc,
obligatorie

Pentru evitarea posibilei infes-
tãri cu parazitul Trichinella Spira-
lis, DSVSA Dolj recomandã sã

cumpãrãm carne de porc, produ-
se sau preparate obþinute din
aceasta, numai din locuri sau spa-
þii autorizate ºi supravegheate sa-
nitar-veterinar, ce prin programul
de control implementat de inspec-
torii DSVSA Dolj garanteazã cã
acestea provin din abatoare apro-
bate, unde esti asiguratã asistenþa
sanitarã veterinarã permanentã. „În
condiþiile unei cereri crescute, spe-
cifice perioadei premergãtoare Crã-
ciunului, unii români continuã sã
cumpere porci vii crescuþi în gos-
podãrie. Sacrificarea acestora ºi
consumarea cãrnii în familie, fãrã
controlul sanitar veterinar al stãrii
de sãnãtate a animalului ºi a salu-
britãþii cãrnii obþinute pot avea con-
secinþe grave. Nu consumaþi car-
nea ºi nu o preparaþi, pânã nu obþi-
neþi de la medicul veterinar rezul-
tatul examinãrii pentru Trichinella
spp. negativ” a precizat dr. Costi-
cã Retea, director executiv ad-
junct al DSVSA Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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Durata efectivã a negocierilor pe
tema Brexit are putea sã fie de mai
puþin de 18 luni, ºi nu de 24 de
luni, având în vedere procedurile
formale în legãturã cu acest pro-
ces, cum ar fi aprobãrile parlamen-
tare, a afirmat Michel Barnier,
principalul negociator al UE pen-
tru Brexit. Premierul britanic The-
resa May a anunþat cã intenþionea-
zã sã invoce articolul 50 la finalul

Companiile americane

ar putea suferi de pe urma

înrãutãþirii relaþiilor între SUA

ºi China
Companiile americane ar

putea pierde unele dintre pieþele
cu cele mai rapide dezvoltãri,
dacã China impune ca represa-
lii tarife vamale asupra bunuri-
lor americane sau introduce
mãsuri pentru a þine departe
firmele din SUA, pe fondul
discursurilor lui Donald
Trump, noteazã publicaþia
Quartz. Statele Unite au
exportat în China bunuri în
valoare de 113 miliarde de
dolari, în 2015, potrivit US-
China Business Council, cu o
creºtere anualã medie de 8,9%
pentru ultimii zece ani. China
este a treia mare piaþã de
exportat pentru Statele Unite,
dupã Canada ºi Mexic, ºi
destinaþia cu cea mai rapidã
creºtere a exporturilor. Majori-
tatea companiilor americane
nu depind în totalitate de
China, dar ar fi afectate de
tarife impuse bunurilor sau de
îngreunarea afacerilor. Fermie-
rii americani care produc boabe
de soia, producãtorii de maºini
ºi de avioane exportã cel mai
mult în China, dar aceste
sectoare nu sunt cele care vor
suferi cel mai mult. Cea mai
mare parte din afacerile
companiilor din domeniul
tehnologic, în special cele care
produc componente auto, se
bazeazã pe China, potrivit
datelor centralizate de JP
Morgan în 2015, care a anali-
zat dependenþa venitului
companiilor de China. Sectorul
tehnologic ocupã locul I în
clasamentul sectoarelor, în
funcþie de expunerea firmelor
pe pieþele din China, cu 5,7%
din totalul veniturilor corporati-
ve generate de China, potrivit
datelor JP Morgan. Companiile
din afara sectorului tech ar fi,
de asemenea, afectate. Compa-
nia de casino, Wynn Resorts,
este firma din afara sectorului
tech care depinde cel mai mult
de vânzãrile din China, 77%
din venituri fiind generate de
pieþele chineze. Yum! Brands,
care opereazã KFC, dar ºi
firmele Tiffany & Co. ºi Apple
sunt, de asemenea, vulnerabile.
Mai mult, China se aflã în topul
celor cinci parteneri importanþi
în fiecare stat din SUA. Wa-
shington, California ºi Texas
exportã cel mai mult cãtre
China, în funcþie de valoarea
dolarului. Opt dintre cele 15
state, care se aflã în clasamentul
celor mai importanþi parteneri
comerciali, au votat pentru
Trump la alegerile prezidenþiale
din 2016. Luni, Casa Albã a
încercat sã reasigure relaþia cu
China, dupã ce preºedintele ales,
Donald Trump, i-a telefonat
liderului din Taiwan, despre
care administraþia Obama a
avertizat cã ar submina progre-
sul relaþiilor cu Beijing.

Cancelarul Angela Merkel s-a de-
clarat în favoarea interzicerii vãlului
musulman integral în Germania, “ori-
unde este legal posibil”, adãugând cã
trebuie evitatã repetarea crizei refu-
giaþilor. “Vãlul musulman integral nu
este acceptabil în þara noastrã”, a de-
clarat Angela Merkel, într-un discurs
susþinut la conferinþa Uniunii Creº-
tin-Democrate de la Essen, adãugând
cã “Ar trebui interzis, oriunde este
legal posibil”. Cancelarul german a
vorbit ºi despre problemele cauzate
de criza refugiaþilor, spunând cã “o
situaþie ca cea din vara anului 2015

Negocierile pe tema Brexit
ar putea dura mai puþin de 18 luni

lunii martie, astfel declanºând în
mod formal procesul de ieºire a
Marii Britanii din UE, proces ce era
programat sã aibã o duratã de doi
ani. Pe de altã parte, Barnier afir-
mã cã timpul efectiv pentru nego-
cieri ar putea sã fie mai redus, pre-
cizând cã un acord ar putea sã fie
obþinut în luna octombrie 2018.
Barnier a mai declarat cã Marea
Britanie nu va putea selecta ce îi

place în legãturã cu UE, adãugând
cã piaþa comunã ºi libertatea de cir-
culaþie, inclusiv libera circulaþie a
persoanelor, sunt “indivizibile”.
Ieri, cu ocazia reuniunii miniºtri-
lor de Finanþe ai UE, ministrul bri-
tanic de Finanþe, Philip Hammond,
a declarat cã nu poate exclude po-
sibilitatea ca Londra sã contribuie
la bugetul Uniunii Europene în
schimbul accesului la piaþa comu-
nã ºi dupã Brexit. “Cred cã este în
interesul tuturor, de pe ambele þãr-
muri ale Canalului Mânecii, ca pro-
cesul sã fie pe cât este posibil de
lin pentru a minimaliza consecin-
þele negative pentru relaþiile foarte
complexe care existã între indus-
tria europeanã ºi bancile finanþa-
toare din Londra”, a declarat ofi-
cialul britanic. În ceea ce priveºte
posibilitatea unor viitoare contribu-
þii la anumite organizaþii, Hammond
a declarat cã Londra “va studia
care este oferta, care sunt costu-
rile ºi apoi vom decide dacã este o
afacere bunã sau nu”.  Pe de alte
parte, Boris Johnson, ºeful diplo-

maþiei britanice, a declarat dumi-
nicã cã Londra ar putea plãti pen-
tru a continua sã aibã acces la unele
programe UE ºi dupã Brexit, refu-
zând însã sã confirme informaþiile
cã Marea Britanie ar putea sã coti-
zeze la bugetul UE pentru a obþine
acces la piaþa comunã europeanã.
Cancelarul german, Angela Merkel,
a declarat cã premierului britanic,
Theresa May, nu i se va permite
sã efectueze o selecþie în cadrul
negocierilor pentru ieºirea Marii
Britanii din Uniunea Europeanã.
Cancelarul german a afirmat în
cadrul unui congres al Uniunii
Creºtin Democrate cã Guvernul
Theresei May va trebui sã respec-
te libertatea de miºcarea ºi piaþa
unicã. “Nu vom permite selecta-
rea”, a afirmat Angela Merkel.
“Cele patru libertãþi trebuie sã fie
protejate, libertatea de miºcare a
oamenilor, articolele comerciale,
serviciile ºi produsele de pe piaþa
financiarã. Numai atunci poate
exista accesul la piaþa liberã”, a
adãugat aceasta.

Angela Merkel afirmã cã susþine interzicerea vãlului musulman integral în Germania
nu trebuie sã se mai repete”, adãu-
gând cã “Aceasta a fost ºi este sco-
pul nostru declarat”. Angela Merkel
candideazã pentru un nou mandat de
doi ani în fruntea Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU), partid pe care îl
conduce de 16 ani, fiind singura can-
didatã la aceastã funcþie. Luna tre-
cutã, Merkel a anunþat ca va candida
pentru ºefia CDU, dar ºi pentru al
patrulea mandat de cancelar al Ger-
maniei. Membrii CDU urmeazã sã
aleagã liderul formaþiunii conserva-
toare în cadrul congresului care are
loc în aceastã sãptãmânã la Essen.

Italia: O demisie îngheþatãItalia: O demisie îngheþatãItalia: O demisie îngheþatãItalia: O demisie îngheþatãItalia: O demisie îngheþatã
În urma eºecului la referendumul sãu

constituþional, Matteo Renzi, preºedintele
Consiliului de miniºtri italian, ºi-a prezen-
tat demisia, luni dimineaþã, la Palatul Qui-
rinal, sediul preºedenþiei. În cursul întâlni-
rii sale cu Sergio Mattarella (75 de ani),
acesta i-a cerut amânarea despãrþiiri de
Palatul Chigi, pânã dupã votul legii finan-

þelor pentru 2017, pentru a nu lãsa Italia
fãrã buget. Ori o asemenea lege nu poate
fi votatã mai devreme de 10-15 zile. În dis-
cuþie mai este ºi ajutorul acordat regiuni-
lor afectate de cutremurele din lunile au-
gust, septembrie ºi octombrie. ªi, în fine,
„salvarea” preºedenþiei semestriale a G7,
care începe în ianuarie. O situaþie comple-

xã, pe care impulsivul florentin este obli-
gat moralmente sã o accepte, chiar fãrã en-
tuziasm, dupã ce „NU” la reforma sa con-
stituþionalã s-a impus cu 59,9%. Pe de altã
parte, Matteo Renzi îºi pãstreazã rolul de
pivot în viaþa politicã italianã el fiind se-
cretarul de partid al principalei formaþiuni
politice din Peninsulã, Partidul Democrat,
cu 340 de deputaþi, rezultat în urma alege-
rilor legislative din 2013 ºi ºeful unei ma-
joritãþi care s-a lãrgit. Niciun succesor nu
ºi-a fãcut simþitã prezenþa. În vârstã de 41
de ani, Renzi a realizat o carierã „fulgerã-
toare” devenind în zece ani, secretarul ge-
neral al celui mai important partid italian ºi
preºedintele Consiliului de Miniºtri. Dar
ziariºtii, chiar cei apropiaþi, se întreabã dacã
este capabil de autocriticã ºi de renunþarea
la aroganþã. Astãzi, începând cu ora localã
15.00, în mica piaþã din inima Romei isto-
rice, Largo di Nazareno, se întruneºte co-
mitetul director al Partidului Democrat.
Discuþiile se anunþã mult mai complexe,
într-un context internaþional, aºa um este
el fiindcã „cãderea” lui Matteo Renzi poa-
te însemna ºi cea a ultimului bastion al
stângii europene. Este adevãrat cã n-a mai
rãmas mare lucru din fastuoasa social-de-
mocraþie de altãdatã a Bãtrânului continent.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa RECO REORGANIZA-
RE I.P.U.R.L. cu sediul în Craiova,
str. Nicolae Titulescu nr. 2 bl. N sc.
1 ap. 8, parter, judetul Dolj, repre-
zentatã prin Mitroiescu Florinel, li-
chidator judiciar al SC LEVAIOS
COM SRL cu sediul în Craiova, str.
Maria Rosetti nr. 80,  judþtul Dolj,
CUI 7871850, J16/1414/1995,în do-
sarul nr. 9871/63/2015 al Tribuna-
lului Dolj, vinde prin licitþie publi-
cã: -Bun imobil compus din teren
în suprafaþã de 2.600 mp ºi con-
strucþia de pe acesta: C1 –locuin-
þã cu regim de înãlþime P+1+M cu
destinaþia locuinþã sediu firmã cu
Su- 356,39 mp, situat în Craiova str.
Poienii nr. 52,(actualmente str. Po-
ienii nr. 54) jud. Dolj. Imobilul este
înscris în Cartea Funciarã nr.3518
a Mun. Craiova ºi are nr. cadastral
4704. Preþul de pornire la licitaþie
este 54.450 Euro, în echivalent lei
la cursul BNR din data licitaþiei, nu
coþine TVA ºi reprezintã 50% din
preþul de evaluare. Licitaþia va avea
loc în data de 20.12.2016, ora 12,00
la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str.Nicolae Titulescu nr.2
bl.N sc.1 ap.8, parter, judeþul Dolj.
In situaþia în care bunul nu se ad-
judecã la aceastã licitaþie, se or-
ganizeazã alta ºedinþe de licitaþie,
în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi în
aceleaºi condiþii, la 23.01.2017 ºi
22.02 .2016. Orice persoanã care
pretinde vreun drept asupra bu-
nului este invitat, mai înainte de
termenul de vânzare sã anunþe li-
chidatorul judiciar dreptul sau. Toþi
cei care doresc sã cumpere bunul
sunt invitaþi la termenul stabilit sã
liciteze, iar, pânã la aceastã datã,
vor prezenta în scris oferta de preþ.
Documentele necesare ºi condi-

Anunþul tãu!
þiile participãrii la licitaþie se regã-
sesc în caietul de sarcini. Partici-
parea la licitaþie este  conditionatã
de achitarea înainte de începerea
licitaþiei  a unei garanþii de 10% din
preþul de pornire la licitaþie. Taxa
de participare care include ºi con-
travaloarea caietului de sarcini
este de 3.000 lei ºi se achitã ante-
rior licitaþiei. In prezent, imobilul
este locuit. Relaþii la telefon:
0741.22.02.44, 0251.510.837. LI-
CHIDATOR  JUDICIAR RECO
REORGANIZARE I.P.U.R.L. Mitro-
iescu Florinel

DIRMON ION CRISTIAN ºi
DIRMON ALIN FLORIN anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul 3 Schim-
bare de destinaþie din kk Atelier
dezmembrãri auto, vânzare ºi
asamblare piese recuperate kk în
Spaþiu de dezmembrãri autovehi-
cule  scoase din uz ºi cabinã pazã-
C1, birouri-C2, depozit carburanþi,
depozit   ºi plastic recuperat-C33
propus a fi amplasat în Calafat, sat
Golenþi, str. Trandafirilor  nr. 247
(fost T16, P47 ºi P47/1). Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la se-
diul unde se va desfãºura activi-
tatea:Calafat, sat Golenþi, str. Tran-
dafirilor nr. 247(fost T16, P47 ºi
P47/1),  în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str.Petru Rareº
nr.1, fax:0251/419 035, email:offi-
ce@apmdj.anpm.ro.

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.

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

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

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

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

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

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

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2) ºi (4), art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi

art.106 din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã de îndatã  Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã ex-
traordinarã la data de 08.12.2016, ora 11.00 la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumei defalcatã din taxa pe
valoarea adãugatã în valoare de 4.104 mii lei pe unitãþi administrativ – teri-
toriale, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016.

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

3. Proiect de hotãrâre pentru aprobarea proiectului ”Reacþii coordonate
ºi eficiente ale autoritãþilor în situaþii de urgenþã în regiunea Dolj – Vratsa”.

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

NR.  784               Emisã astãzi, 06.12.2016

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

         ION PRIOTEASA            GHEORGHE BARBÃRASÃ

OFERTE DE SERVICI
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

Angajez domniºoarã
cu permis de condu-
cere. Telefon: 0729/
960.870.
Caut menajerã pen-
tru apartament în
Craiova, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând vilã Centru.
Telefon: 0740/
757.206.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu 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 – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centra-
lizatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecom-
andã în bunã stare
de funcþionare . Preþ
100 lei. Telefon:
0351/808.490 sau
0740/515.044
Vând televizor Pana-
sonic în  stare bunã
de funcþionare, ma-
ºinã de spãlat Whir-
lpool. Telefon: 0351/
414.149.
Vând aparat gimnas-
ticã AB-ROCKET
nou  150 lei. Telefon:
0351/413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 7 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.

Vând porci greutãþi
diferite- ªimnic. Tele-
fon: 0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, cen-
trale termice -
D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazã-
pezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufra-
gerie pe burete
1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon:
0 3 5 1 / 4 6 3 . 6 6 1 ;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 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
pentru piese. Tele-
fon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele
trei canate cu gea-
muri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.

Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi
tablã zincatã 2/1- 15
lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/ 684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0 7 4 5 / 6 0 1 . 4 3 8 ;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.

Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închirie-
re apartament ul-
tracentral, com-
plet mobilat, 2 ca-
mere decoman-
date, microcentra-
lã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte de-
pl inã. Telefon:
0722/956.600.

Primesc în gazdã o
salariatã la bloc,
chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/
850.986
Închiriez apartament
3 camere decoman-
date etaj1/8 zona
Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0746/
541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Naþionala României s-a înclinat luni sea-
rã, la Helsinborg, scor 21-23, în faþa Nor-
vegiei, în primul sãu meci la Campionatului
European din Suedia.

“Tricolorele” au fãcut un prim sfert de
orã excelent ºi au obligat Norvegia la o cursã
de urmãrire. Echipa antrenatã de Martin
Ambros a condus ultima oarã în minutul
13, cu 7-6, dupã care a încasat trei goluri
la rând: 7-9 (‘16). Nordicele, cu o Nora
Mork fenomenalã, s-au distanþat apoi la
patru goluri, 9-13 (‘25), însã în cele 5 mi-
nute rãmase pãnã la pauzã n-a mai punctat,
România reuºind sã mai micºoreze din
ecart: 11-13.

Dupã reluare, Denisa Dedu, trimisã în-
tre buturi în locul Paulei Ungureanu, a scos
câteva mingi importante iar handbalistele
noatre s-au apropiat la o singurã “lungime”,
14-15 (‘40). Au urmat 8 minute în care Ro-
mânia n-a marcat decât o singurã datã, în-
casând cinci goluri, 15-20 (‘48). “Tricolo-
rele” au gãsit puterea sã mai intre în cãrþi o
datã, 19-21 (‘54), dar nu au reuºit mai mult,
respectiva diferenþã rãmânând pe tabelã ºi
la final.

Nora Mork, autoare a 7 goluri, a fost de-
semnatã cea mai bunã jucãtoare a meciului.

Ca o concluzie, cu câteva mâini moarte
în teren, ceea ce a condus la mari erori în
ofensivã, cu mingi oferite cadou adversare-
lor, Neagu ºi compania n-au rezistat unui joc
nu sclipitor, dar constant al campioanei eu-
ropeane ºi mondiale.

Ambros Martin: “Am vãzut un viitor
frumos. Este abia începutul”

Selecþionerul Ambros Martin s-a declarat
mulþumit cum echipa lui s-a luptat în faþa
Norvegiei. ”Cred cã micile detalii au fãcut
diferenþa între cele douã echipe. Trebuie sã

Debut cu înfrângere contraDebut cu înfrângere contraDebut cu înfrângere contraDebut cu înfrângere contraDebut cu înfrângere contra
campioanei mondiale ºi continentalecampioanei mondiale ºi continentalecampioanei mondiale ºi continentalecampioanei mondiale ºi continentalecampioanei mondiale ºi continentale

Astãzi, de la ora 19:30 (TVR HD, TVR 2), “tricolorele” vor
înfrunta ºi deþinãtoarea titlului olimpic, Rusia, iar un nou

pas greºit, pe lângã cã ar aduce emoþii în privinþa
calificãrii, ar fi echivalent, într-o mare proporþie, cu bararea

drumului cãtre fazele finale

Astãzi, ora 21:45

GRUPA E: Leverkusen – Monaco, Tottenham –
ÞSKA Moscova.

Clasament: 1. MONACO 11p, 2. LEVERKUSEN
7p, 3. Tottenham 4p, 4. Moscova 3p.

GRUPA F: Real Madrid – Dortmund, Legia Varºo-
via – Sporting Lisabona.

Clasament: 1. DORTMUND 13p, 2. REAL 11p, 3.
Sporting 3p, 4. Legia 1p.

GRUPA G: Club Brugge – FC Copenhaga, FC Porto
– Leicester.

Clasament: 1. LEICESTER 13p, 2. Porto 8p, 3.
Copenhaga 6p, 4. Brugge 0p.

GRUPA H: Lyon – Sevilla. Juventus – Dinamo Za-
greb.

Clasament: 1. JUVENTUS 11p, 2. Sevilla 10p, 3.
Lyon 7p, 4. Zagreb 0p.

DIGI SPORT 2
19:45 – BASCHET (M) – Euro-

liga: Maccabi Tel Aviv – Brose
Bamberg.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Real Madrid – Borussia
Dortmund / 3:00 – HOCHEI SUA/
Canada – NHL: Washington Capi-
tals – Boston Bruins.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

jucãm mai mult timp împreunã pentru a avea
rezultatele dorite, dar am vãzut la aceastã
partidã un viitor frumos pentru echipa noas-
trã. Este abia începutul”, a susþinut Ambros
Martin.

Pe durata celor 60 de minute, România s-
a miºcat mai bine în apãrare decât în atac.
”Dacã vrei sã baþi Norvegia, trebuie sã joci
fantastic în apãrare. În atac am avut de ase-
menea câteva opþiuni, dar avem nevoie de
timp. Ne-am pregãtit doar douã sãptãmâni
înaintea acestui Campionat European, câte-
va jucãtoare nu s-au putut antrena, dar cred
cã începutul a fost bun”, a mai afirmat teh-
nicianul spaniol.

Geiger: “Vom lupta pânã la sfârºit”
România a fost aproape ºi de aceastã datã

de Norvegia, dar a pierdut din nou. Pentru a
5-a oarã în ultimele 6 jocuri oficiale disputa-
te în ultimul an. Melinda Geiger, care a avut
un început de meci foarte bun, a declarat la
final cã ”greºelile mici fãcute la momentul
nepotrivit au decis acest rezultat. Important
este cã am luptat pânã la final”.

Ca ºi la Jocurile Olimpice, când a pierdut
la limitã (27-28), România a alergat mult timp
dupã adversare. ”A fost un meci foarte greu
pentru cã ele aleargã foarte mult, iar noi tre-
buia sã alergãm mereu dupã ele, ºi din punct
de vedere fizic, ºi dupã scor, ºi dupã tot.
Din câte se observã, fiecare echipã are ju-
cãtoare noi, dar aþi vãzut cã jocul lor este
cam la fel, mereu pe vitezã, mereu atacând
poarta. Noi, în schimb, uneori pierdem ºirul”,
a sintetizat meciul Melinda Geiger.

Pentru România urmeazã un alt meci im-
portant, cel cu Rusia, programat desearã.
”O luãm de la capãt, de la zero. Vom lupta
pânã la sfârºit”, a concluzionat jucãtoarea
formaþiei franceze Brest.

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
GRUPE – ULTIMA RUNDÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei

GRUPA A: Paris SG – Ludogoreþ, FC Basel – Ar-
senal.

Clasament: 1. PSG 11p, 2. ARSENAL 11p, 3. Lu-
dogoreþ 2p, 4. Basel 2p.

GRUPA B: Dinamo Kiev – Beºiktaº, Benfica – Na-
poli.

Clasament: 1.Napoli 8p, 2. Benfica 8p, 3. Beºiktaº
7p, 4. Kiev 2p.

GRUPA C: Barcelona – Monchengladbach, Man-
chester City – Celtic

Clasament: 1. BARCELONA 12p, 2. CITY 8p, 3.
Monchengladbach 5p, 4. Celtic 2p.

GRUPA D: Bayern Munchen – Atletico Madrid, PSV
Eindhoven – Rostov

Clasament: 1. ATLETICO 15p, 2. BAYERN 9p, 3.
Rostov 4p, 4. Eindhoven 1p.

În faza urmãtoare acced primele douã clasate (echipele scrise cu majuscule obþinuserã deja
calificarea), în timp ce formaþiile care vor încheia pe treapta a treia îºi vor continua parcursul

în cealaltã comptetiþie continentalã, Liga Europa.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

pionilor: Lyon – Sevilla.
DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: FC Porto – Leicester City.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Bayer Leverkusen – AS
Monaco.

EUROSPORT 1
16:00 – CURSE DE CAI – Cam-

pionatul Internaþional al Jocheilor,
la Hong Kong / 21:30 – CICLISM

– Cursa de ºase zile, pe
velodrom, la Amsterdam
(Olanda).

EUROSPORT 2
19:15, 21:30 – BAS-

CHET (M) – Eurocupa: Lie-
tuvos Rytas Vilnius – Alba
Berlin, Malaga – Murcia.

TVR 2
19:30 – HANDBAL (M)

– Campionatul European, în
Suedia: România – Rusia.

♦ În cealaltã partidã a grupei (D), Rusia a trecut fãrã probleme de Croaþia, 32-26 (16-13).

♦ Primele trei clasate vor accede în faza a doua a grupelor, pãstrându-se rezultatele
directe. Va fi o contopire cu echipele calificate din Grupa C (din cele 6 vor avansa mai
departe primele douã). Grupa C a pornit la drum, tot luni, cu o imensã surprizã: Ungaria –
Cehia 22-27 (10-13). În al doilea meci, Danemarca s-a impus la limitã în încleºtarea cu
Muntenegru, 22-21 (14-11).

♦ Asearã, dupã închiderea ediþiei, în Grupele A ºi B: Spania (0p) – Serbia (2p), Slovenia
(0p) – Suedia (2p) / Polonia (0p) – Olanda (0p), Germania (2p) – Franþa (2p).

România 21-23 Norvegia
Ungureanu, Dedu – portari; Udriºtoiu,

Szucs, Geiger (2 goluri), Pintea, Buceschi
(4), Neagu (6), Florica, Laslo, Iuganu (2),
Zamfir (2), Manea, Zamfirescu, Chintoan,
Chiper (5).

Antrenor: Ambros Martin

Grimsbo, Silje Solberg – portari; Arntzen,
Kristiansen (5), Skogrand, Ingstad, Mork
(7), Oftedal (3), Aune, Frafjord (1), Waade,
Solaas, Kurtovic (1), Herrem (5), Sanna
Solberg, Tomac (1).

Antrenor: Thorir Hergeirsson.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN
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1. Steaua 19 11 4 4 26-15 37
2. Viitorul 19 11 3 5 24-17 36
3. Gaz Metan 19 9 7 3 28-18 34
4. Craiova 19 10 3 6 26-20 33
5. CFR Cluj 19 10 6 3 32-16 30
6. Dinamo 19 8 5 6 31-25 29
7. Botoºani 19 7 4 8 23-19 25
8. Pandurii 19 6 6 7 20-24 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 19 4 3 12 16-32 9
14. ACS Poli 19 5 4 10 20-33 5

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 19-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.
ASA – FC Botoºani 2-0
Au marcat: Kuku 46, Morar 48.
Steaua – Pandurii 3-1
Au marcat: Enache 20, 54 – pen., Pintilii 51 / Herea 33.
CFR Cluj – ACS Poli 2-2
Au marcat: Nascimento 43, 56 – ambele din pen. – Drãghici

36, 41.
Gaz Metan – Dinamo 4-0
Au marcat: Llullaku 31, 90 – ambele din pen., Axente 77, 81.

Elitele B ale Universitãþii Craio-
va au câºtigat cu 2-1 la Iaºi, în ul-
timul meci oficial din 2016. Victo-
ria oltenilor, coroboratã cu înfrân-
gerea lui Dinamo Bucureºti contra
celor de la Regal Bucureºti au fã-
cut ca juniorii ªtiinþei sã urce pe
prima poziþie a clasamentului, cu
38 de puncte ºi cel mai bun gola-
veraj, devansând Viitorul ºi Dina-
mo. În meciul din Copou, au mar-
cat pentru Universitatea: Mihãilã 15,

Clasament Liga Elitelor, under 17

1. U Craiova 16 12 2 2 55-18 38
2. Viitorul 16 11 3 2 44-12 36
3. FC Dinamo 16 11 3 2 42-17 36
4. Regal Buc. 16 9 4 3 40-21 31
5. Chiajna 16 9 2 5 26-16 29
6. Voluntari 16 7 5 4 40-26 26
7. CE Buzãu 16 6 4 6 33-23 22
8. Juventus B. 16 5 5 6 19-32 20
9. Petrosport 16 5 4 7 27-38 19
10. Farul 16 3 8 5 19-24 17
11. SportTeam 16 3 4 9 16-35 13
12. Poli Iaºi 16 2 4 10 16-47 10
13. Chindia 16 2 2 12 12-39 8
14. FC Braºov 16 1 2 13 10-51 5
 

Clasament Liga Elitelor, under 19

1. FC Dinamo 16 14 2 0 77-15 44
2. Viitorul 16 13 2 1 52-15 41
3. Chiajna 16 10 2 4 43-20 32
4. Voluntari 16 7 4 5 34-35 25
5. U Craiova 16 5 8 3 28-31 23
6. Farul 16 7 2 7 36-43 23
7. CS Dinamo 16 7 0 9 49-43 21
8. Chindia 16 6 3 7 25-32 21
9. Poli Iaºi 16 6 1 9 30-34 19
10. Mioveni 16 4 3 9 20-38 15
11. Steaua 16 4 3 9 23-43 15
12. Juventus 16 3 5 8 15-29 14
13. FC Braºov 16 4 2 10 37-71 14
14. Roman 16 3 1 12 20-40 10

Liga I – etapa a 20-a

ACS Poli – FC Voluntari, vineri, ora 17
„U” Craiova – CFR Cluj, vineri, ora 20.30
Pandurii – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 16
FC Botoºani – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – ASA, sâmbãtã, ora 20.30
Astra Giurgiu – Steaua, duminicã, ora 20.30
Concordia – Viitorul, luni, ora 20.30

Arena „Municipal” din Drobeta
- Turnu Severin va gãzdui în de-
curs de mai puþin de 24 de ore douã
jocuri de Liga I. Cele douã repre-
zentante ale Olteniei au mai jucat,
în actuala stagiune, în alte douã
rânduri pe acelaºi stadion, pe par-
cursul aceleiaºi etape, dar partide-
le  s-au disputat la o distanþã de
douã zile. De data aceasta, cele
douã jocuri de la malul Dunãrii se
disputã la un interval de doar o zi,
deoarece, în incinta tribunei oficiale
a Stadionului Municipal din Dro-
beta Turnu Severin va fi amplasa-
tã, duminicã, o secþie de votare.

Abonaþii ªtiinþei sunt invitaþi sã
se prezinte la magazinul oficial cu
un act de identitate ºi cu abona-
mentul pentru a primi un bilet cu
valoare 0, corespunzãtor tribunei

Juniorii under 17 ai Craiovei ierneazã pe primul locJuniorii under 17 ai Craiovei ierneazã pe primul locJuniorii under 17 ai Craiovei ierneazã pe primul locJuniorii under 17 ai Craiovei ierneazã pe primul locJuniorii under 17 ai Craiovei ierneazã pe primul loc
Echipa pregãtitã de Daniel

Mogoºanu este lider, în timp
ce juniorii A se aflã pe locul 5

dupã 16 etape

Gârbiþã 17. Daniel Mogoºanu nu
i-a avut la dispoziþie pe cei mai buni
jucãtori ai sãi, Vladimir Screciu ºi
Iovan Markovic, folosind echipa:
Bobonete – Niþuicã, Constantines-
cu, Sima, Pãtulea – ªerban, Do-
bre – Mihãilã, Pacionel, Gârbiþã –
Cercel (50 Stãiculescu). În partea
a doua a sezonului, Universitatea
Craiova va mai disputa 10 partide
în care are drept obiectiv menþine-
rea pe unul dintre primele douã

poziþii ale clasamentului, fapt care
ar echivala cu calificarea în semi-
finalele campionatului naþional.
„Performanþa realizatã pânã în
acest moment de juniorii B este im-
portantã, având în vedere cã evo-
luãm într-o serie grea, avându-i ad-
versari pe Viitorul Constanþa, Di-
namo Bucureºti, Regal Bucureºti,
printre cele mai puternice centre
de copii din România. Cu atât mai
mult cu cât pe toatã aceastã pe-
rioadã am avut la dispoziþie un lot
restrâns de jucãtori. Încercãm sã
realizãm o performanþã de acest
gen, dar nu va fi un capãt de þarã
dacã nu o atingem. Principalul ob-
iectiv al Centrului rãmâne acela de
a furniza jucãtori cãtre echipa a
doua, apoi mai departe cãtre pri-
ma echipã” spune Silviu Bogdan,
managerul centrului de copii ºi ju-
niori al Universitãþii.

La Liga Elitelor under 19, etapa
a 16-a, CSMP Iaºi – Universitatea
Craiova  1-2, au marcat pentru ol-
teni: Rodeanu 12, A. Popescu 46.
Antrenorul Bogdan Budescu a fo-
losit formula: Costoaie – Borþa,
Cojocaru, Ion, Andrei – Hodea,
Þoiu – Buzan (85 Bãloi), A. Po-
pescu (88 Cîrlig), Bîrzan (65 Gu-
nie) – Rodeanu.

 „Faptul cã din cadrul Centrului

de copii ºi juniori au promovat doi
juniori la prima echipã. Vlãdoiu,
care a debutat în Liga 1 pe terenul
campioanei en-titre Astra Giurgiu,
nãscut în 1998, ºi Vladimir Scre-
ciu, primul jucãtor nãscut dupã
2000 care a evoluat în acest se-
zon, primele sale minute fiind pe
Arena Naþionalã cu Steaua. În plus,
echipa a doua este formatã în pro-
porþie covârºitoare din copiii Cen-
trului, aceasta fiind rampa de lan-
sare cãtre prima echipã. În aceas-
tã pauzã de iarnã vom încerca sã
consolidãm toate loturile de juniori,

prin aducerea unor jucãtori în pri-
mul rând din Craiova ºi din zona
Olteniei, pentru cã ei înþeleg cel mai
bine spiritul Universitãþii Craiova.
În cazuri excepþionale vom aduce
ºi jucãtori din alte zone ale þãrii.
Aºteptãm în orice moment copii
care sã vinã cãtre clubul nostru
pentru a realiza performanþe îm-
preunã, selecþia fiind permanen-
tã, deschisã tuturor celor care vor
ºi pot sã joace în tricoul Universi-
tãþii Craiova” a declarat Silviu
Bogdan pentru site-ul oficial al clu-
bului din Bãnie.

Craiova ºi Pandurii joacã în decurs de 24 de ore pe acelaºi stadion
prevãzute pe abonament. Biletele
pentru meciul Universitatea Craio-
va – CFR Cluj pot fi comandate
online accesând link-ul de pe site-
ul oficial al clubului, iar tichetul de
acces va sosi acasã.

De asemenea, biletele pot fi pro-
curate din magazinele Germanos,
Vodafone, Orange ºi OMV din toatã

þara ºi de la magazinul oficial al
Universitãþii Craiova. La casele de
bilete de la stadionul Municipal din
Severin, biletele la meci vor fi la
vânzare joi, între orele 12-18 ºi vi-
neri, de la ora 10 pânã la startul jo-
cului. Preþul biletelor pentru meciul
Universitatea Craiova – CFR Cluj:
Peluza:  5 lei, Tribuna 2: 10 lei, Tri-
buna 1: 15 lei, Tribuna 0: 25 lei.
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