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- Degeaba are Popescu o min-
te bogatã, dacã are buzunarul
sãrac.

culturã / 9

educaþie / 8

Brazii, accesibili oricãrui buzunar

Petrecerile de iar-
nã nu au farmec fãrã
mirosul inefabil al
bradului de Crãciun.
Oferta în pieþele
craiovene se aratã a
fi generoasã, în aces-
te zile, la acest capi-
tol, cu preþuri înce-
pând de la 30 de lei ºi
urcând la 170 de lei.
Nu lipsesc coroniþele
din crengi proaspete
de brad sau molid,
ornamentele florale
de sezon, globuleþele
ºi beteala. ªi pentru
cã sãrbãtorile în-
seamnã prepararea
tradiþionalã a porcu-
lui sacrificat de Ig-
nat, tuciuri de care
volum pot fi cumpã-
rate din piaþa Cen-
tralã, numai bune
pentru a topi slãnina
ºi a scoate cele mai
bune jumãri cu ade-
vãrat naturale.
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Liviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu Dragnea
are la îndemânãare la îndemânãare la îndemânãare la îndemânãare la îndemânã
„modelul”„modelul”„modelul”„modelul”„modelul”
JaroslawJaroslawJaroslawJaroslawJaroslaw
Kaczynski!Kaczynski!Kaczynski!Kaczynski!Kaczynski!

Harta þãrii este înroºitã, dupã ale-
gerile legislative de duminicã, indivi-
dualizându-se doar în Ardeal trei mici
insule, de culoare verde ºi portoca-
lie, deþinute de UDMR ºi PNL. Vic-
toria social-democraþilor, altminteri
anunþatã de sondaje, surprinde însã
prin proporþii. Este momentul astral
al partidului condus de Liviu Drag-
nea ºi dupã redistribuirea tuturor
mandatelor, vom ºtii cu exactitate
dacã PSD – singur – neacompaniat
de ALDE, deþine sau nu majoritatea
în Parlament.

Craiovenii GigiocCraiovenii GigiocCraiovenii GigiocCraiovenii GigiocCraiovenii Gigioc
ºi Cimpoeru,ºi Cimpoeru,ºi Cimpoeru,ºi Cimpoeru,ºi Cimpoeru,
încã 30 de zileîncã 30 de zileîncã 30 de zileîncã 30 de zileîncã 30 de zile
dupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratii

Concert vocal-Concert vocal-Concert vocal-Concert vocal-Concert vocal-
simfonicsimfonicsimfonicsimfonicsimfonic
aniversaraniversaraniversaraniversaraniversar,,,,,
de Ziuade Ziuade Ziuade Ziuade Ziua
FilarmoniciiFilarmoniciiFilarmoniciiFilarmoniciiFilarmonicii
„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”„Oltenia”

Lecþia istoricului Vladimir
Iliescu, din postura de Doctor
Honoris Causa al Universitãþii
din Craiova:

„Un dascãl bun„Un dascãl bun„Un dascãl bun„Un dascãl bun„Un dascãl bun
nu poate fi plãtitnu poate fi plãtitnu poate fi plãtitnu poate fi plãtitnu poate fi plãtit
niciodatã!”niciodatã!”niciodatã!”niciodatã!”niciodatã!”

Facultatea de Litere ºi Fa-
cultatea de ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii din Cra-
iova au decernat, ieri, titlul de
Doctor Honoris Causa profe-
sorului universitar doctor
Vladimir Iliescu, una dintre
vocile incontestabile ale isto-
riei contemporane ºi ºcolii de
romanisticã....
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Începând de ieri,

toate taxele,

impozitele

ºi amenzile

se pot plãti

online
Persoanele fizice îºi pot

plãti, din 14 decembrie
2016, obligaþiile fiscale ºi
prin intermediul www.ghi-
seul.ro. ANAF a finalizat
procedura de achiziþie
publicã a serviciilor de
acceptare a plãþilor online de
taxe ºi impozite cu ajutorul
cardului bancar, prin Siste-
mul Naþional Electronic de
Plãþi. Acordul-cadru a fost
încheiat cu trei bãnci ºi este
valabil 32 de luni. „Pentru
maximizarea eficienþei
economice a achiziþiei ºi
pãstrarea posibilitãþii adap-
tãrii comisioanelor la volu-
mul plãþilor, BCR, Banca
Transilvania ºi Garanti Bank
au semnat cu ANAF Acor-
dul-cadru conform cãruia,
periodic, este aleasã oferta
cu preþul cel mai mic ºi este
semnat un contract subsec-
vent pentru maximum 12
luni. Primul contract sub-
secvent va fi semnat cu
Garanti Bank, care va
percepe ANAF un comision
de 0,24%, dar nu mai mult
de 14,40 lei, din valoarea
fiecãrei plãþi efectuate
electronic de contribuabil”,
se anunþã într-un comunicat
al ANAF. În prezent, existã ºi
posibilitatea achitãrii obliga-
þiilor fiscale în numerar sau
prin card bancar la casieriile
unitãþilor Trezoreriei Statu-
lui, prin virament (ordin de
platã, internet banking etc)
sau prin mandat poºtal.
Ultimele douã zile au fost
dedicate asigurãrii funcþio-
nãrii optime ºi compatibili-
zãrii sistemelor informatice
ale AADR ºi MFP-ANAF.
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Comisiile reunite de buget ºi muncã din Ca-
mera Deputaþilor au aprobat majorarea cu 15%
a salariilor de bazã din învãþãmânt începând cu
1 ianuarie 2017, amendamentul fiind votat de
cãtre parlamentarii PSD ºi UDMR, liberalii ab-
sentând. Totodatã, deputaþii din comisiile men-
þionate au mai aprobat ºi plata sporurilor pentru
personalul medical la nivelul anului 2016, nu
2009 cum era pânã acum, precum ºi majorarea
cu 25% a salariului de bazã de încadrare de
care beneficiazã personalul din aparatul propriu
al CNAS.

Ei au introdus în lege ºi alte categorii de be-
neficiari. Astfel, în sistemul gradaþiilor de merit
va fi inclus, alãturi de personalul didactic de
predare, ºi personalul de predare ºi cercetare
din universitãþi, cel auxiliar din învãþãmânt ºi
asimilat acestuia, în care este inclus ºi perso-
nalul din Bibliotecile Centrale Universitare, în
urma unui amendament propus de preºedintele
Federaþia Naþionalã Sindicalã “Alma Mater”,

Liderul USR Nicuºor Dan a de-
clarat ieri, dupã consultãrile de la
Cotroceni, cã parlamentarii for-
maþiunii pe care o conduce nu va
vota un guvern PSD ºi cã varian-
ta “Cioloº premier” este una prea
puþin posibilã, din cauza rezulta-
tului alegerilor. “I-am spus preºe-
dintelui cã am susþinut ºi conti-
nuãm sã susþinem aceastã vari-
antã (Cioloº premier - n.r.), nu-
mai cã rezultatele, numãrul de
mandate din Parlament fac din
aceastã variantã una prea puþin
posibilã(...) Noi am exprimat con-
stant, în timpul campaniei electo-
rale, faptul cã pentru acest mo-
ment în care partidele au o credi-
bilitate redusã în rândul popula-
þiei, opþiunea unui prim-ministru
tehniocrat este cea care sã nu de-
pindã de grupurile de interese din
partide. Ar fi cea mai bunã solu-
þie, iar Dacian Cioloº, prin expe-
rienþa pe care o are, este cu atât

Curtea Constituþionalã a decis cã majorãrileCurtea Constituþionalã a decis cã majorãrileCurtea Constituþionalã a decis cã majorãrileCurtea Constituþionalã a decis cã majorãrileCurtea Constituþionalã a decis cã majorãrile
salariale din educaþie ºi sãnãtate, adoptatesalariale din educaþie ºi sãnãtate, adoptatesalariale din educaþie ºi sãnãtate, adoptatesalariale din educaþie ºi sãnãtate, adoptatesalariale din educaþie ºi sãnãtate, adoptate

de Parlament, sunt constituþionalede Parlament, sunt constituþionalede Parlament, sunt constituþionalede Parlament, sunt constituþionalede Parlament, sunt constituþionale
Majorãrile salariale din Educaþie ºi

Sãnãtate sunt constituþionale, a decis
miercuri Curtea Constituþionalã a
României, dupã ce legea de aprobare a
OUG 20, adoptatã în Parlament, a fost
atacatã atât de Guvernul României, cât
ºi de PNL, pe motiv cã rapoarte au fost
depuse târziu. O decizie pe legea privind
reducererea a 102 taxe va fi luatã abia
vineri. Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat în luna noiembrie cã acþiunea priveº-
te legea ºi nu ordonanþa în sine.

Consultãri la Cotroceni dupã alegeri
Preºedintele Klaus Iohannis a început consultãrile cu

partidele intrate în Parlament, pentru formarea noului gu-
vern, estimând cã este foarte probabil ca în cursul sãptãmânii
viitoare sã convoace noul Legislativ. Iohannis i-a felicitat pe
noii lideri ai PNL, în debutul consultãrilor de la Cotroceni.

Nicuºor Dan a spus, dupã consultãri, cã parlamentarii formaþi-
unii pe care o conduce nu va vota un guvern PSD.

mai bunã o soluþie potrivitã”, a
declarat liderul USR, Nicuºor Dan.

Turcan: PNL nu are acum
o propunere de premier,

dar prima opþiune ar fi
Dacian Cioloº

 PNL nu are “în momentul de
faþã” o propunere de premier, dar
dacã va fi în aceastã situaþie prima
opþiune va fi Dacian Cioloº, a de-
clarat ieri preºedintele interimar la
PNL Raluca Turcan, dupã consul-
tãrile de la Palatul Cotroceni. “În
momentul de faþã nu avem o pro-
punere de premier, dar dacã va fi
sã ajungem în situaþia de a face
propunerea de premier, cu siguran-
þã va fi un om integru, cu siguran-
þã va fi un om implicat, pentru care
sã vorbeascã faptele”, a spus Tur-
can. Ea a mai spus cã România are
nevoie de un program de dreapta.
“Vom urmãri ce se întâmplã cu

partidele de dreapta, care se cla-
meazã a fi de dreapta, vom discu-
ta ºi vom vedea. (...) Dacã vom
ajunge în situaþia de a propune pre-
mier, binenþeles cã dl. Dacian Cio-
loº va fi prima opþiune, însã în ace-
laºi timp noi suntem oameni rea-
liºti ºi dacã vom ajunge în situaþia
de a propune premier, trebuie sã
fie o persoanã care sã strângã
dreapta”, a adãugat Turcan.

Preºedintele UDMR, Kelemen
Hunor, a declarat ieri dupã con-
sultãrile de la Palatul Cotroceni cã
legea care interzice condamnaþilor
penal sã facã parte din Guvern tre-
buie respectatã ºi nu poate fi oco-

litã de nimeni, deºi existã acte nor-
mative care nu sunt respectate ºi
nimeni nu pãþeºte nimic. El a pre-
cizat cã UDMR nu are o poziþie
oficialã privind viitorul guvern deo-
camdatã, având în vedere cã re-
zultatele alegerilor nu au fost ofi-
cializate, iar o nominalizare de pre-
mier nu existã încã.

Liderul PMP, Traian Bãsescu,
fost preºedinte al României, i-a spus
în glumã lui Klaus Iohannis cã pe
vremea lui politicienii veniþi la con-
sultãri “aveau posibilitatea sã doar-
mã în fotolii”, aluzie la faptul cã în
sala unde se desfãºoarã consultãri-
le cei prezenþi stau pe scaune.

Anton Hadãr.

Dragnea: Dacã legea e promulgatã rapid,
intrã în vigoare de la 1 ianuarie

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a salutat,
ieri, decizia CCR privind creºterea veniturilor
cu 15% pentru angajaþii din sãnãtate ºi educa-
þie, el arãtând cã are încredere cã ºeful statu-
lui, Klaus Iohannis, va promulga legea cât mai
repede, astfel încât sã intre în vigoare de la 1
ianuarie 2017. “Salut decizia CCR privind creº-
terea veniturilor cu 15% pentru angajaþii din
sãnãtate ºi educaþie! Avem încredere cã pre-
ºedintele Iohannis va promulga legea cât mai
repede, astfel încât aceste majorãri sã intre în
vigoare de la 1 ianuarie 2017”, a scris Drag-
nea pe Facebook.El a menþionat cã PSD a luat
în calcul aceste majorãri în proiectul de buget
prezentat încã din campania electoralã, aºa cum
a luat în calcul ºi creºterea salariului minim la
1.450 lei începând tot cu 1 ianuarie 2017.

Impactul bugetar anunþat de ministerul Fi-
nanþelor va fi de 4,8 miliarde de lei, dar eco-
no-miºtii cred cã el va fi mult mai mare. Po-
trivit acestora, majo-ra-rea nu va avea influ-
enþã asupra bugetului pe 2016, dar va face un
an 2017 extrem de dificil, în condiþiile în care
cheltuielile sunt deja la limitã, potrivit unei ana-
lize realizate de Ziarul Financiar.  Impactul
pentru 2017 este unul major. Repetãm greºeli-
le din 2008, când felul în care s-a acþionat -
un de-fi-cit bugetar de 5,5% din PIB, la o creº-
-tere economicã de peste 8% - a fost ex-pre--
sia unei iresponsabilitãþi totale”, a co-men-tat
economistul Ionuþ Dumitru.

Economistul Aurelian Dochia adaugã: „O
sã tragem ponoasele mai târziu, poate nu chiar
ca în 2008 - 2009, pentru cã nu suntem într-
o conjuncturã de crizã. Însã riscurile sunt evi-
dente. 2017 va fi un an cu multe semne de
întrebare: este improbabil cã vom mai avea o
creºtere economicã de 5% ca în 2016, la care
se adaugã toate presiunile pe buget decise în
acest an. Este posibil ca peisajul favorabil sã
se schimbe ca urmare a depãºirii deficitului
bugetar de 3% din PIB, prin urmare ratele de
dobândã sã se modifice, iar ratingul de þarã sã
fie pus sub semnul întrebãrii”.
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Liviu Dragnea are la îndemânãLiviu Dragnea are la îndemânãLiviu Dragnea are la îndemânãLiviu Dragnea are la îndemânãLiviu Dragnea are la îndemânã
„modelul” Jaroslaw Kaczynski!„modelul” Jaroslaw Kaczynski!„modelul” Jaroslaw Kaczynski!„modelul” Jaroslaw Kaczynski!„modelul” Jaroslaw Kaczynski!

MIRCEA CANÞÃR

Harta þãrii este înroºitã, dupã alege-
rile legislative de duminicã, individua-
lizându-se doar în Ardeal trei mici in-
sule, de culoare verde ºi portocalie, de-
þinute de UDMR ºi PNL. Victoria so-
cial-democraþilor, altminteri anunþatã de
sondaje, surprinde însã prin proporþii.
Este momentul astral al partidului con-
dus de Liviu Dragnea ºi dupã redistri-
buirea tuturor mandatelor, vom ºtii cu
exactitate dacã PSD – singur – nea-
companiat de ALDE, deþine sau nu ma-
joritatea în Parlament. Cu ALDE, ºi
probabil „independenþi”, o va deþine
neîndoielnic. Discuþiile exploratorii le-
gate de desemnarea viitorului premier
devanseazã într-un fel etapele premer-
gãtoare prevãzute de Constituþie, fãrã
a constitui un capãt de þarã. Cu argu-

mente pro ºi contra se dezbate, febril,
oportunitatea propunerii lui Liviu Drag-
nea, liderul PSD, ºi unul dintre artiza-
nii eclatantului succes, fãrã precedent
la nivel de partid, unic în post-decem-
brism, cum opineazã ºi Ion Cristoiu,
ca premier. Logic, PSD nu îl poate
propune – în prima etapã – decât pe
Liviu Dragnea. Care este însã condam-
nat penal, nederobat însã de alte drep-
turi civice. În aceste condiþii se încal-
cã legea. Românii au votat duminicã
PSD ºi nu pe Liviu Dragnea, care poa-
te juca însã, spre a se evada din criza
politicã, pentru care existã apetenþã,
rolul omologului sãu polonez, Jaroslaw
Kaczynski, liderul conservator al par-
tidului „Lege ºi Justiþie” (PiS), câºti-
gãtorul (37,6%) alegerilor parlamenta-

re din august 2015, în urma cãrora a
desemnat-o premier pe Beata Szydlo,
53 de ani, ex-primar al unei mici loca-
litãþi, dar ºi ex-parlamentar, vicepreºe-
dinte al PiS, care bineînþeles nu-i iese
din cuvânt mentorului sãu politic. Nu
altul decât Jaroslaw Kaczynski, fratele
geamãn al fostului preºedinte al þãrii,
Lech Kaczynski, decedat în tragicul
accident aviatic de la Smolensk (2010).
Chiar dacã PiS – care a surclasat Plat-
forma Civicã (PO) – prevestea o rãci-
re a relaþiilor dintre Polonia ºi vecinii
sãi, ºi s-a confruntat cu miºcãri de
protest, organizate de ONG-uri apro-
piate liberalilor, ºi „atenþionãrii” de la
Bruxelles, dupã adoptarea unei linii dure
în chestiunea migranþilor, liderul parti-
dului nu a fãcut pasul înapoi. Fireºte,

comparaþia dintre social-democratul
Liviu Dragnea ºi conservatorul Jaros-
law Kaczynski poate pãrea forþatã.
Însã, la suportul popular al PSD, dupã
alegerile legislative de duminicã, ºi Li-
viu Dragnea poate adopta o linie real-
mente inflexibilã. Ceea ce n-ar fi de
dorit. Când adversarii sãi politici, din
rândul PNL ºi USR, fac declaraþii poli-
tice de circumstanþã, dincolo de mâh-
nirea fireascã, ar trebui ca premergãtor
sã mai priveascã odatã harta înroºitã a
þãrii. Care nu exprimã altceva decât ceea
ce a dorit electoratul. Cã place sau nu
place aºa ceva, asta este o altã discuþie.
Atâta vreme cât votul popular aratã aºa
cum se vede, covârºitor roºu, pãrerea
adversarilor politici, de pe margine, con-
teazã deocamdatã mai puþin.

Ion Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj, a precizat cã suma ob-
þinutã prin intermediul acestui
demers va asigura dotarea la
standarde europene a unei sãli
de operaþii din noua structurã
medicalã, construitã printr-o in-
vestiþie a administraþiei judeþe-
ne. „Am primit chiar în aceste
zile o veste foarte bunã, fiind
înºtiinþaþi în mod oficial cã un
proiect în care Consiliul Jude-
þean Dolj este lider ºi pe care l-
am depus în cadrul Programu-
lui Interreg V-A România - Bul-
garia a fost acceptat pentru fi-
nanþare. Este vorba de un de-

În cadrul Programului Interreg....

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat ieri, cã încã
un proiect cu finanþare europeanã, în va-
loare totalã de aproape 1,5 milioane de
euro, prin care va fi achiziþionatã apara-

turã pentru Clinica de cardiologie inter-
venþionalã ºi chirurgie cardiovascularã,
a fost selectat pentru finanþare în cadrul
Programului Interreg V-A România -
Bulgaria.

mers cu o valoare totalã de
aproximativ 1,5 milioane de
euro, în care suntem parteneri,
pe de o parte, cu Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova ºi,
pe de altã parte, cu municipali-
tatea din Kozlodui ºi cu Admi-
nistraþia Districtului Vratsa”, a
subliniat Ion Prioteasa.

„Pentru noi,
este un proiect
foarte important“

ªeful administraþiei doljene a
mai spus cã suma obþinutã din
fonduri europene se împarte în
mod echitabil între partea româ-

nã ºi cea bulgarã, urmând sã fie
folositã pentru acoperirea unor
necesitãþi privind dezvoltarea sis-
temului de sãnãtate. „Pentru noi,
este un proiect foarte important,
deoarece reuºim astfel sã asigu-
rãm dotãrile necesare pentru a
echipa la standarde europene o
salã de operaþii din cadrul noii
Clinici de cardiologie interven-
þionalã ºi chirurgie cardiovascu-
larã, pe care CJ Dolj o constru-
ieºte la Spitalul de Urgenþã. Vor-
bim despre aparaturã de înaltã
performanþã - atât cea folositã
pentru intervenþiile chirurgicale
propriu-zise, cât ºi sistemele
pentru anestezie ºi monitoriza-
re, totul în acord cu cerinþele pe
care le-au formulat specialiºtii”,
a mai spus preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj.

“Avem mai mult
decât o clãdire
modernã“

Finanþarea  respectivã  vine în
completarea demersurilor prin
care s-au alocat deja fonduri din
bugetul propriu al consiliului ju-
deþean în vederea dotãrii clini-
cii, sume din care au putut fi

achiziþionate deja mai multe echi-
pamente, dintre care cea mai im-
portantã rãmâne, fãrã îndoialã,
instalaþia pentru angiografie.-
“Doresc sã-i felicit ºi sã le mul-
þumesc tuturor celor care au
contribuit la reuºita acestui pro-
iect, datoritã cãruia facem un
pas semnificativ cãtre obiectivul
pe care ni l-am propus: acela ca,
la finalizarea investiþiei, sã avem
mai mult decât o clãdire moder-
nã, la înãlþimea exigenþelor pe
care le impune actul medical în
acest domeniu, sã avem o struc-
turã funcþionalã, care permite
tratarea afecþiunilor cardiace
grave, în beneficiul pacienþilor
din toatã regiunea Oltenia“, a de-

clarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

O clinicã de 4 mili-
oane de euro

Clinica de cardiologie inter-
venþionalã ºi chirurgie cardiovas-
cularã reprezintã o iniþiativã fi-
nanþatã cu fonduri din bugetul
propriu al CJ Dolj, cu o valoare
de aproape 4 milioane de euro,
care include construirea clãdirii
prevãzute cu propriul bloc ope-
rator ºi saloane pentru pacienþi,
amenajarea depozitului de gaze
medicale, asigurarea alimentãrii
cu energie electricã a noii struc-
turi ºi achiziþionarea unui grup
electrogen pentru consumatorii
vitali. De asemenea, CJ Dolj a
alocat Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova echivalentul
a peste un milion de euro în ve-
derea achiziþionãrii unor echipa-
mente necesare clinicii.

MARGA BULUGEAN

Proiectul „Coordonarea ºi sprijinirea modernizãrii serviciilor publice
de sãnãtate în regiunea Dolj - Vratsa“, depus în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria, are o valoare eligibilã totalã de
1.483.009,98 euro, inclusiv TVA, din care aproximativ 770.000 de euro
revin activitãþilor implementate de Consiliul Judeþean Dolj ºi Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
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Reamintim cã, ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj, sub
coordonarea procurorului desem-
nat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au prins,
miercuri, 31 august a.c., pe Ste-
lian Smãdoi, de 54 de ani, din mu-
nicipiul Calafat, în timp ce îi ofe-
rea 2.000 de lei agentului Valentin
Pîrvuleþu, de 34 de ani, de la Sec-
þia 3 Poliþie Craiova, pentru a nu
lua mãsurile legale, dupã ce a fost
prins în trafic în timp ce trans-
porta marfã fãrã documente de
provenienþã, cu un autoturism ce
avea RCA-ul expirat.

Mai exact, marþi, 30 august
a.c., seara, un echipaj de sigu-
ranþã publicã al Secþiei 3 Poliþie
a oprit pentru control o autouti-
litarã, care se deplasa pe strada
Caracal din Craiova, condusã de
Ionuþ V., de 33 de ani, din Poia-
na Mare, moment în care pro-
prietarul acesteia, Stelian Smã-
doi, de 54 de ani, din Calafat, le-
a înmânat poliþiºtilor un plic cu
mai multe documente ºi bancno-
te de 100 lei, fãrã a putea stabili
suma exactã. Oamenii legii i-au
restituit plicul bãrbatului ºi i-au
specificat ce documente trebuie
prezentate. Întrucât nu le avea,
poliþiºtii i-au condus pe cei doi
doljeni la sediul secþiei, anunþând
conducerea Inspectoratului Ju-
deþean de Poliþie ºi apoi pe ofiþe-
rii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj cu privire la intenþiile
proprietarului vehiculului.
Flagrant în stradã

La sediul secþiei, agent princi-
pal de poliþie Pîrvuleþu Valentin a
luat mãsura sancþionãrii contra-
venþionale a conducãtorului auto
cu amendã de 1000 lei pentru lip-
sã asigurare auto, totodatã dis-
punând reþinerea plãcuþelor de
înmatriculare ºi a certificatului.
Stelian Smãdoi le-a declarat po-
liþiºtilor cã se va întoarce în cur-
sul zilei de miercuri (31 august)

Craiovenii Gigioc ºi Cimpoeru,
încã 30 de zile dupã gratii

Judecãtorii Tribunalului
Dolj au admis, ieri, propu-
nerea procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi au dispus prelungi-
rea cu încã 30 de zile a mã-
surii arestãrii preventive
faþã de craiovenii Ioneluº
Cimpoeru ºi Gigi Vadik Za-
vera zis Gigioc ajunºi în
spatele gratiilor luna trecu-
tã, dupã un scandal de am-
ploare petrecut la un bar din
centrul Craiovei. Mai exact, cei doi sunt cercetaþi într-un do-
sar penal deschis dupã scandalul de la barul ON OFF din Cra-
iova, de la începutul lunii noiembrie, în care sunt inculpaþi mai
mulþi craioveni. Ioneluº Cimpoeru ºi Gigi Vadik Zavera sunt
arestaþi preventiv de pe 17 noiembrie a.c., în sarcina lor fiind
reþinutã comiterea infracþiunilor de tentativã la omor, consti-
tuirea unui grup infracþional organizat, tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi portul sau folosirea fãrã drept de obiecte peri-
culoase; respectiv complicitate la aceste infracþiuni. Hotãrâ-
rea de ieri a Tribunalului Dolj nu este definitivã, inculpaþii pu-
tând formula contestaþie la Curtea de Apel Craiova.

Comercianþii din judeþ
verificaþi de poliþiºti

Conform IPJ Dolj, poli-
þiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminali-
tãþii Economice împreunã
cu specialiºti din cadrul
D.S.V.S.A. au organizat,
marþi, o acþiune, în judeþul
Dolj, pentru prevenirea ºi
combatere activitãþilor ilici-
te de comerþ, din domeniul
comercializãrii legumelor,
fructelor, precum ºi în domeniul comercializãrii cãrnii ºi pro-
duselor din carne. În cadrul acþiunii, oamenii legii au verificat
aproape 30 de agenþi economici, persoane fizice ºi juridice, iar
în urma nergulilor constatate au aplicat 9 sancþiuni contraven-
þionale în valoare de 36.000 lei. Totodatã, oamenii legii au con-
fiscat mãrfuri, reprezentând pastã de mici ºi legume ºi fructe,
în valoare de aproape 1000 lei. Astfel, în urma controlului efec-
tuat în Târgul de Sãptãmânã din comuna Mârºani, oamenii
legii au constatat cã o persoanã a comercializat 10 kg pastã de
mici, pentru care nu a putut prezenta documente legale de
provenienþã. „Persoana a fost sancþionatã contravenþional cu
suma de 5.000 lei, dispunându-se totodatã confiscarea canti-
tãþii de 10 kg pastã mici pentru care nu s-au prezentat docu-
mente de provenienþã”, a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Borsetã pierdutã, restituitã
de jandarmi proprietarului

Jandarmii Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean
Dolj, aflaþi în serviciul de
pazã ºi protecþie la Direcþia
Generalã Regionalã a Finan-
þelor Publice Dolj, au gãsit,
miercuri, 14 decembrie
a.c., în jurul orei 14.30, în
sala ghiºeelor, o borsetã în
care se aflau mai multe do-
cumente, card-uri bancare
ºi suma de 290 lei. Jandar-
mii au identificat proprietarul borsetei, dupã documentele de
identitate, dar nefiind gãsit în incinta instituþiei, au solicitat
sprijinul unui echipaj mobil al unitãþii care, în urma verificãri-
lor efectuate, l-a identificat pe G. D. T., de 56 de ani, din
Craiova. Jandarmii s-au deplasat la domiciliul craioveanului
pentru restituirea borsetei, pe bazã de proces verbal, a preci-
zat ofiþerul de presã al IJJ Dolj.

Înch isoare  cu  suspendare  pentruÎnchisoare  cu  suspendare  pentruÎnchisoare  cu  suspendare  pentruÎnchisoare  cu  suspendare  pentruÎnchisoare  cu  suspendare  pentru
dol jeanul  care a vrut  sã mituiascãdol jeanul  care a vrut  sã mituiascãdol jeanul  care a vrut  sã mituiascãdol jeanul  care a vrut  sã mituiascãdol jeanul  care a vrut  sã mituiascã

un pol i þ ist  craiovean cu 2000 de leiun pol i þ ist  craiovean cu 2000 de leiun pol i þ ist  craiovean cu 2000 de leiun pol i þ ist  craiovean cu 2000 de leiun pol i þ ist  craiovean cu 2000 de lei
Bãrbatul de 54 de

ani, din municipiul
Calafat, reþinut în
ultima zi a lunii august
ºi plasat apoi în arest
la domiciliu, pentru
comiterea infracþiunii
de dare de mitã, a fost
condamnat, ieri, de
judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj la o pedeapsã
de 2 ani ºi 6 luni
închisoare cu suspen-
dare pe durata unui
termen de încercare
de 3 ani ºi 60 de zile
de muncã în folosul
Primãriei Calafat.
Bãrbatul a fost prins
de ofiþerii anticorupþie ºi procurorul desemnat de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj în timp ce îi oferea
unui agent de la Secþia 3 Poliþie Craiova 2.000 de lei
pentru a nu lua mãsurile legale, dupã ce fusese depistat,
în trafic, în timp ce transporta marfã fãrã documente de
provenienþã, cu un autovehicul ce avea RCA-ul expirat.

Agent principal de poliþie Valentin Pîrvuleþu, de 34 de ani, îºi
desfãºoarã activitatea la Compartimentul Siguranþã Publicã ºi Pa-
trulare din cadrul Secþiei 3 Poliþiei, acesta fiind recrutat din sur-
sã externã în anul 2006, ºi trimis la Postul de Poliþie Coþofenii
din Dos. Este a doua oarã când poliþistul refuzã mitã, dupã ce, în
anul 2011 doi conducãtori auto i-au oferit suma de 2000 lei pen-
tru a nu le întocmi dosar penal pentru conducerea unui autotu-
rism neînmatriculat, bani pe care i-a refuzat anunþând conduce-
rea IPJ Dolj ºi Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj.

la unitatea de poliþie pentru a pre-
zenta documentele justificative
ale mãrfii, totodatã solicitând
numãrul de telefon personal al
agentului principal Pîrvuleþu Va-
lentin. Doljeanul l-a sunat pe po-
liþist ºi i-a cerut sã se întâlneas-
cã în afara secþiei de poliþie, un-
deva în apropierea Pieþei din Va-
lea Roºie, unde s-a realizat ºi prin-
derea în flagrant, Smãdoi fiind
prins în timp ce îi oferea agentu-
lui de poliþie suma de 2000 lei.-
 Bãrbatul de 54 de ani a fost con-
dus la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, unde a fost
audiat ºi reþinut pe 24 de ore, în
baza odronanþei emise de procu-
ror, pentru comiterea infracþiu-
nii de dare de mitã. Pe 1 septem-
brie, bãrbatul a fost prezentat Tri-

bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile, însã instanþa l-a plasat în
arest la domiciliu, mãsurã rãma-
sã definitivã pe 6 septembrie la
Curtea de Apel Craiova.
A recunoscut comiterea faptei

Pe 21 septembrie a.c. s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care bãrbatul a fost trimis
în judecatã, în stare de arest la
domiciliu, pentru dare de mitã.
Bãrbatul a recunoscut comiterea
faptei ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, astfel cã, ieri, ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au
pronunþat sentinþa. Stelian Smã-
doi a fost condamnat la 2 ani ºi 6
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 3 ani ºi 60 de zile de muncã în
folosul comunitãþii, judecãtorii
constatând încetatã de drept mã-
sura arestului la domiciliu faþã de
inculpat. Hotãrârea nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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Temperaturile scãzute din ulti-
mele zile ne transpun, deja, în lu-
mea sãrbãtorilor de iarnã. Fulgii de
zãpadã aºternuþi, recent, ne bucu-
rã ºi ne provoacã la a fi mai buni ºi
mai înþelepþi. Pe lângã bucuria vã-
zutã în ochii celor mici, al cãror
zâmbet nevinovat nu poate fi as-
cuns la vederea primei zãpezi, iatã
cã, vine momentul sã se gândeas-
cã, la cum vor împodobi bradul de
Crãciun.
Sute de brazi îºi aºteaptã locul
într-un cãmin cald

În pieþele craiovene, comercian-
þii ºi-au fãcut apariþia cu sute ºi
sute de brazi ºi molizi. Sezonul lor
începe cu adevãrat peste câteva
zile, pentru cã, aºa cum spun ofer-
tanþii, cumpãrãtorii nu se grãbesc
deocamdatã, având o temere,
cumva fireascã, sã nu se scuture
brazii ajunºi în case sau apartamen-
te, din cauza temperaturilor mai
ridicate.

Faþã de anii precedenþi, acum,
oferta este una atrãgãtoare, la pre-
þuri acceptabile oricãrui buzunar.
De pildã, în piaþa Centralã, ieri, mai
mulþi comercianþi au scos la vân-
zare brazi ºi molizi, cu preþuri în-
cepând de la 80,00 la 170,00 lei.
„Primul transport a ajuns aici, în
piaþã, vinerea trecutã. Sunt brazi
aduºi din Danemarca, o regiune
pitoreascã. Preþurile sunt accepta-
bile, chiar mai mici decât altãdatã.
Brazii au înãlþime de la 1,00 m la
4,5m. Totul este fiscalizat ºi dãm
clineþilor bon fiscal, factura, etc.
Estimez cã, în acest sezon, voi vin-
de în medie 1.000 de bucãþi”, ne-a
declarat Nelson Bambaloi, repre-
zentat al SC Construcþii ºi Finisãri
SRL, ce-ºi expusese, deja, marfa.

Cum, concurenþa le este bene-
ficã în primul rând clienþilor, la
micã distanþã de comerciantul sus-

Brazii, accesibili oricãrui buzunar

Farmecul sãrbãtorilor prinde conturFarmecul sãrbãtorilor prinde conturFarmecul sãrbãtorilor prinde conturFarmecul sãrbãtorilor prinde conturFarmecul sãrbãtorilor prinde contur
Petrecerile de iarnã nu au farmec fãrã mirosul

inefabil al bradului de Crãciun. Oferta în pieþele
craiovene se aratã a fi generoasã, în aceste zile, la
acest capitol, cu preþuri începând de la 30 de lei ºi
urcând la 170 de lei. Nu lipsesc coroniþele din crengi
proaspete de brad sau molid, ornamentele florale de
sezon, globuleþele ºi beteala. ªi pentru cã sãrbãtorile
înseamnã prepararea tradiþionalã a porcului sacrificat
de Ignat, tuciuri de care volum pot fi cumpãrate din
piaþa Centralã, numai bune pentru a topi slãnina ºi a
scoate cele mai bune jumãri cu adevãrat naturale.

menþionat întâlnim un altul. Preþu-
rile de aici sunt la fel de atrãgãtoa-
re. Ba, chiar coboarã la 50,00 de
lei. ªi bradul ajunge în mâinile cum-
pãrãtorului, nu oricum, ci trecut
prin dispozitivul de înfoliere.
Coroniþe pentru cei cuminþi ºi
nu numai

Simbolizând renaºterea ºi spe-
ranþa unui nou început, coroniþa
de brad – de forma unui cerc fãrã
început ºi fãrã sfârºit – ne face sã
simþim cã eternitatea existã. Ce
poate fi mai frumos, decât sã vezi
în faþa uºii prietenilor la care mer-
gem în vizitã, coroniþa de Crãciun,
un adevãrat „Bun venit!” spe-
cific sãrbãtorilor de iarnã!?

ªi acestea se gãsesc, din
plin, în pieþele din Craiova. Iar
preþurile pornesc de la 3,00 lei.
În aceastã lunã, cu o puternicã
încãrcãturã emoþionalã, când
generaþiile familiale se reunesc,
astfel de decoraþiuni naturale
devin adevãrate simboluri ale
dragostei eterne.
Felicitãrile pierd din perso-
nalitate

Bradul nu este pe deplin în-
cântãtor pentru familie, fãrã glo-
buleþe, instalaþii de lumini ºi tot
felul de mici artificii decorati-
ve, lãsate de cele mai multe ori
în grija imaginaþiei copiilor. Cu
preþuri pornind de la 7,00 lei ºi
ajungând la 30,00 de lei; insta-
laþiile pentru pomul de iarnã dau
savoare oricãrei case, mai ales
pe timpul serii ºi al nopþii.

Felicitãrile scrise, o practicã
cumva cãzutã în desuetudine, nu
mai prinde în prezent. Deºi au pe-
renitatea lor, felicitãrile ºi ilustrate-
le specifice Crãciunului rãmân în-
rãdãcinate în memoria multora din-
tre noi, ele având o vechime con-

siderabilã. Trebuie amintit cã, pri-
mele felicitãri de Crãciun aparþin
spaþiului britanic ºi au fost coman-

date de cãtre Sir Henry Cole ºi ilus-
trate de cãtre John Callcott Hor-
sley la Londra, la 1 mai 1843. Sã
mai punctãm cã, acele câteva cu-
vinte scrise prietenilor pe o carte
poºtalã se constituie într-o am-
prentã unicã ºi irepetabilã peste
timp care sedimenteazã relaþii
apropiate, cu adevãrat trainice.
Impactul ºi influenþa gadgeturilor
au fãcut ca astfel de impresii pline
de afectivitate sã se transforme în
forme impersonale, lipsite de ori-
ginalitate ºi spontaneitate, pentru
cã acum simplul click transmite un
gând ºi o urare, gata preparate de
mediul virtual.
Tradiþia ºi tuciul

Tot frigul ne face sã poftim,
acum de sãrbãtori, la preparatele
din carnea de porc. La minus 8
grade Celsius, cât se prognozeazã
în perioada Ignatului, comerciaþii
din piaþa Centralã s-au gândit cã e
momentul sã scoatã la vânzare ºi
tradiþionalele tuciuri sau ceaune
folosite la “topit” slãnina. Dimen-

siunile sunt variate. Preþurile ase-
menea. Cel mai scump tuci ajunge
la 200 de lei. Dar cu el ai mult spor,

spun vânzãtorii, unii dintre ei fini
cunoscãtori ai tainelor obþinerii ju-
mãrilor de calitate. “O reþetã bunã

de jumãri ar fi ºi aceasta: Tã-
iaþi în cubuleþe cât mai egale
slãnina curãþatã de ºorici.
Puneþi-le pe foc mic, într-un
tuci cu fundul gros împreunã
cu apa. Amestecaþi des, la în-
ceput, pânã ce slãnina începe
sã se topeascã ºi sã lase un-
tura, apoi tot mai rar. Lãsaþi
la foc, pânã ce jumãrile sunt
formate, rumenite, dar nu în
exces, plutesc la suprafaþa
grãsimii ºi sunt atât de cro-
cante, cât vã doriþi. Daþi deo-
parte, scoateþi jumãrile într-o
strecurãtoare cu ajutorul unei
spumiere, apoi lãsaþi la scurs.
Pentru a elimina grãsimea în
exces, apãsaþi jumãrile din stre-
curatoare cu spumiera”, ne-a
destãinuit Dumitra Trancã,
comerciantã de tuciuri, cu sta-
te vechi în branºã.

“În Piaþa Centralã au solicitat locuri, pânã acum, ºapte comer-
cianþi de pomi de Crãciun. ªase dintre ei ºi-au etalat, deja, marfa. Noi
suntem pregãtiþi sã le oferim locuri de desfacere acestor comercianþi,
în orice piaþã din Craiova în care avem spaþii disponibile. Iar cumpã-
rãtorilor þinem sã le reamintim cã cei mai frumoºi pomi pentru împo-
dobit la sfârºit de an nu-i vor gãsi în supermarketuri, ci tot în pieþele
Craiovei, ca în fiecare an” - Adrian Dinu, purtãtor de cuvânt al SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.
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În ultimele zile temperaturile maxime
au depãºit cu greu zero grade Celsius,
în timp ce minimele au coborât ºi pânã
la minus 11 grade. Gerul s-a resimþit mai
tare dimineaþa ºi noaptea, însã medicii îi
avertizeazã pe cei cu probleme medicale
sã evite pe cât posibil ieºirile, chiar ºi la
amiazã, atunci când temperaturile sunt
negative. Probleme au fost însã ºi pen-
tru cei care nu acuzau vreo afecþiune
cronicã.

Expunerea la frig,
de evitat

Degerãturile ºi chiar hipotermiile sunt, de
asemenea, în aceastã perioadã cu tempera-

Pentru cã ultimele zile au fost destul de geroase, temperaturile
coborând noaptea ºi sub minus zece grade Celsius, autoritãþile

sanitare avertizeazã asupra riscului apariþiei unor afecþiuni provo-
cate de ger. Cele mai frecvente în aceastã perioadã sunt pneumonii-
le ºi infecþiile cãilor respiratorii, dar au fost ºi destule situaþii în
care pacienþi aflaþi deja sub supraveghere cu afecþiuni cronice au

fost diagnosticaþi cu complicaþii medicale.

turi scãzute, un real pericol. În aceste con-
diþii, medicii de la Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã (DSP) Dolj îi sfãtuiesc pe doljeni sã
evite expunerea prelungitã la frig. Ar trebui
sã se fereascã mai ales persoanele vârstni-
ce, copiii, bolnavii cu afecþiuni cronice car-
dio-vasculare ºi respiratorii care au fost
avertizaþi sã nu stea prea mult timp în aer
liber în perioadele cu ger. Pentru a evita
astfel de neplãceri trebuie folosite îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte adecvatã. Spre
exemplu, îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea
strâmtã nu sunt recomandate pentru cã nu
pãstreazã cãldura.

„Persoanele care se expun frigului tre-
buie sã poarte cãciulã, fular ºi mãnuºi.

Mersul pe jos – pentru distanþe mici – este
de preferat unor staþionãri prelungite în aº-
teptarea unui mijloc de transport în co-
mun. Trebuie evitat efortul fizic prea
mare,  care suprasolicitã organismul. Asi-
guraþi-vã o alimentaþie completã adaptatã
la vârsta ºi activitatea zilnicã care sã fie
bazatã  pe o hranã caldã, cu multe legume
ºi fructe proaspete ce aduc un aport cres-
cut de vitamine ºi minerale. Cresc imuni-
tatea ºi ne aparã de viroze ºi infecþii respi-
ratorii. Este necesarã hidratarea corespun-
zãtoare din care sã nu lipseascã supele
calde sau ceaiurile vitaminizante. Trebuie
folosite în limita toleranþei mierea de albi-
ne ºi usturoiul ca ºi adjuvante naturale
împotriva rãcelilor”, a declarat dr. Narci-
sa Dinicã, consilier superior în cadrul Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Bolnavii cronic,
cei mai expuºi riscurilor
unor complicaþii
medicale

Medicii spun cã în aceastã perioadã
este de evitat consumul de alcool ºi ca-
fea, dar ºi fumatul. O altã recomandare
se adreseazã bolnavilor cronic, sfãtuiþi sã

nu uite de afecþiunea de care suferã ºi sã
urmeze corect tratamentul. Medicamen-
taþia nu trebuie întreruptã decât cu acor-
dul medicului. Altfel, existã riscul decom-
pensãrii unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apariþiei unor
simptome de rãcealã sau degerãturi pa-
cientul trebuie sã meargã la medic. În nici-
un caz nu este recomandatã automedica-
þia. ªi în locuinþã trebuie pãstrat un am-
bient adecvat cu temperaturã optimã de
22-24 grade Celsius. Potrivit specialiºti-
lor, sub 20 grade intervine stresul asupra
organismului fãcându-l vulnerabil ºi in-
capabil sã se concentreze sau sã se odih-
neascã. Un alt sfat este acela de a nu fo-
losi aragazul pentru încãlzirea locuinþei.

Unitãþile sanitare, mai ales prin unitãþi-
le ºi compartimentele de primiri urgenþe,
sunt pregãtite ºi sã acorde asistenþã me-
dicalã pentru cazurile de hipotermie. Po-
trivit autoritãþilor, Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Craiova are suficiente paturi
pentru a primi eventualele cazuri de ur-
genþã ºi medicaþia necesarã pentru trata-
rea pacienþilor cu degerãturi, hipotermie
sau afecþiuni cardiace, care ar putea ajun-
ge în aceastã perioadã la UPU.

RADU ILICEANU

Asociaþia de Consultanþã ºi Consilie-
re Economico-Socialã Oltenia organi-
zeazã, pe 15 decembrie 2016, înce-
pând cu ora 18:00, Gala Voluntaru-
lui Doljean – Ediþia a II-a, eveni-
ment desfãºurat la Filarmonica Olte-
nia, sala Filip Lazãr.

Scopul evenimentului vizeazã
recunoºterea publicã a meritelor
voluntarilor doljeni din anul 2016, ca
urmare a implicãrii în proiecte de
responsabilitate socialã.   Înscrierea
candidaþilor a fost posibilã în perioada
05-11 decembrie 2016 prin trimiterea
unei scrisorii de intenþie, jurizarea
aplicaþilor a fost realizatã între 12-14
decembrie 2016, urmând ca anunþarea
câºtigãtorilor sã aibã loc în cadrul
Galei de joi, 15 decembrie 2016.

Vor fi premiate ºi celebrate cele mai
implicate persoane care au demonstrat
cã putem construi o comunitate a
binelui ºi a frumosului, punând bazele

unei culturi a voluntariatului. Se vor
acorda distincþii pentru voluntarul
anului în domeniile artã fotograficã,
culturã, educaþie, sãnãtate ºi social,
dar se vor acorda ºi diplome de
excelenþã pentru reprezentanþi de
seamã ai societãþii civile locale.

Seara va fi completatã de momente
artistice oferite de Corul „Glasuri
cristaline” al Asociaþiei „Pãrinþi pentru
copii – Oltenia” ºi de elevii Liceului de
Arte „Marin Sorescu” (Ruben Natan
Ghidiceanu, Miruna Maria Dascãlu,
grupul instrumental de clopotei
„Sunete Cristaline”).

Evenimentul, Gala Voluntarului
Doljean – Ediþia a II-a, se va desfãºura
sub egida Campaniei ACCES LA
SPERANÞÃ, sub umbrela cãreia
A.C.C.E.S. Oltenia desfãºoarã nume-
roase proiecte în domeniul social,
cultural, educaþional, de mediu,
sãnãtate sau educaþie civicã.
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Surdocecitatea este o deficien-
þã multisenzorialã gravã,  de cele
mai multe ori asociatã ºi cu alte
tipuri de deficienþe, care generea-
zãdificultãþi majore în sfera comu-
nicãrii, a accesului la informaþie,
în oriectare ºi mobilitate. „A fost
destul de dificil, la început, sã lã-
murim autoritãþile despre nevoia pe
care o au aceºti copii. Din 2001,
de când fiinþãm, am dezvoltat opt
ateliere vocaþionale, la Craiova fi-
ind ultimul. Ideea a venit de la pã-
rinþii copiilor cu surdocecitate ºi

Ieri, la ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf. Vasile” din Craiova a fost inaugu-
ratã oficial o mini-tipografie destinatã
tinerilor cu surdocecitate din Craiova,
care va funcþiona ca un atelier vocaþio-
nal pentru pregãtirea profesionalã a ti-
nerilor. Proiectul – „Sens pentru via-

þã”- este realizat de Fundaþia „Sense In-
ternaþional România”, în parteneriat
cu ªcoala Gimnazialã „Sf. Vasile”, Con-
siliul Judeþean Dolj, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj ºi cu sprijinul spon-
sorilor Fundaþia Medicor ºi Fundaþia
Orange.

de la profesorii acestora. Am venit
aici, în urmã cu mai mulþi ani, ºi
am vãzut disponibilitatea cadrelor
didactice, a autoritãþilor locale, iar
unul dintre cei mai buni interpreþi
de limbaj mimico-gestual din Ro-
mânia se aflã aici ºi este vorba de
prof.  Mihaela Filimon. De ase-
menea, cel care va lucra nemijlo-
cit cu cei 11 elevi din program este
prof.  Dãnuþ Alexandru Nuþã,
care a urmat cursuri de perfecþio-
nare. Însã nu putem sã rezolvãm
toate problemele, fãrã sprijinul au-

toritãþilor locale, pentru cãtrebuie
obþinutã cât mai repede autoriza-
rea ºi legalizarea atelierului. Aceºti
copii pot obþine o calificare, iar aju-
torul pãrinþilor estev promordial”,
a precizat  Cristiana Salomie,
preºedinte al „Sense Internaþional
România”. Prezentã în salã, la ina-
ugurare, Violeta Bãrbulescu,
mama unuia dintre tineri a spus:
„mulþumim pentru acest sprijin ºi
observãm cã problemele sunt tra-
tate la nivel occidental, iar din par-
tea noastrã aveþi tot concursul”.

Asugurãri din partea
autoritãþilor

La inaugurare au participat re-
prezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj ºi administrato-
rul public al judeþului Dolj,  Cos-
min Durle.  „Este un eveniment
foarte important pentru noi ºi dãm
asigurãri cã vom duce la bun sfâr-
ºit acest proiect. Toþi aceºti copii
meritã o ºansã ºi fiþi convinºi cã îi
vom ajuta sã o valorifice” – prof.
Florentina Cornea, director al

ªcolii Gimnaziale Speciale „Sf.Va-
sile”. Prof . Ani Drãgici , inspec-
tor pentru implementarea proiec-
telor europene în cadrul ISJ Dolj,
a menþionat cã va încerca intro-
ducerea unitãþii ºcolare ºi an alte
programe europene, iar prof.  Puiu
Oprica, inspector pentru manage-
ment educaþional la ISJ Dolj a dat
asigurãri cã se va implica ºi ca vo-
luntar, grãbind obþinerea tuturor
atestatelor. La rîndul sãu, inspec-
torul pentru învãþãmânt special la
ISJ Dolj, prof.  Iuliana Gheor-
ge, a declarat: „Pentru mine, în-
vãþãmântul special este ceva de su-
dlet. M-am implicat în astfel de
proiecte, iar cel de astãzi a avut ºi
sprijinul inspectorului ºcolar gene-
ral Lavinia Elena Craioveanu,

care a intermediat discuþiile între
pãrþile implicate. Acum, va fi nevo-
ie de o nouã evaluare a Agenþiei
Naþionale de Asigurare a Calitãþii În-
vãþãmântului Preuniversitar ºi spe-
rãm sã obþinem cât se poate de re-
pede acreditãrile necesare” . Cos-
min Durle,  administratorul public
al judeþului Dolj, a precizat: „Este o
onoare pentru mine sã particip la
acest eveniment ºi aduc ºi salutul
domnului  Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj. În
fiecare an, încercãm sã asigurãm
fonduri cât mai mari de la buget
pentru învãþãmântul special ºi fiþi
siguri cã aºa vom proceda în con-
tinuare ºi vom acorda întregul spri-
jin pentru derularea acestui proiect”.

CRISTI PÃTRU

Pentru Liceul „Charles Laugier”
este încã o activitate extra-ºcola-
rã, la care iau parte elevii ºi ca-
drele didactice din unitate. „Am
dovedit cã, pe lângã misiunea edu-
caþionalã, avem ºi alte proiecte ex-
tra-curriculare, iar programele cu
aplicabilitate europeanã stau mãr-
turie. Vizita voluntarilor studenþi
face parte din acest program am-
plu de educare a tinerilor. Dar, mai
multe vã pot spune coordonato-
rul ºi tinerii de la Facultatea de
Medicinã Dentarã a Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova”, a precizat prof.  Roxana
Budicã, director adjunct al Liceu-
lui „Charles Laugier”, care s-a
ocupat de punerea în practicã a
proiectului.

Asociaþia Veteranmont România
va organiza în perioada 16-18 de-
cembrie o serie de manifestãri de-
dicate sãrbãtoririi acelor membri
care au vârsta de peste 70 de ani.
«Din numãrul de 105 membri per-
manenþi activi, 46 sunt în catego-
ria „70+”, iar 16 dintre aceºtia nu
au mai fost sãrbãtoriþi pânã în pre-
zent», precizeazã preºedintele Con-
stantin Brânzan. Evenimentul este
unul cu tradiþie, anul acesta ajun-
gând la ediþia a IX-a. Cu acest pri-
lej, la Craiova sunt aºteptaþi, înce-
pând de mâine, membri ai asocia-
þiei din Târgu Jiu, Ploieºti, Tecuci,
Râmnicu Vâlcea, Bucureºti º.a.

Deschiderea oficialã va avea loc

„Sãnãtate dentarã de nota 10”, la Liceul „Charles Laugier”
 Eveniment important,
ieri, la Liceul „Charles

Laugier” din Craiova. Elevii
instituþiei de învãþãmânt au

participat la ºedinþe de
profilaxie dentarã, în cadrul
proiectului „Sãnãtate denta-
rã de nota 10”, coordonat de

medicul stomatolog Andrei
Ilie, cadru didactic al liceului,

la care au participat 14
voluntari din cadrul Asociaþiei

studenþilor în medicina
dentarã, cei care se împlicã de
nouã ani în astfel de programe

destinate elevilor din toate
ciclurile de învãþãmânt.

Receptivitate în rândul elevilor
„Sãnãtate dentarã de nota 10” a

debutat în urmã cu nouã ani ºi are
drept scop mãsuri profilactice de
sãnãtate . „De la început, am con-
siderat cã este nevoie de o educaþie
a copiilor ºi tinerilor din ºcoli, în
ceea ce priveºte igiena dentarã. Am
mers în ºcoli ºi am purtat discuþii
cu elevii, care, la început, se arãtau
reticenþi, asta ºi din cauza emoþiilor
inerente vârstei, dar, la finalul întâl-
nirilor eram ºi suntem asaltaþi cu în-
trebãri adresate de cãtre tineri. Cei
mai receptivi au fost cei din ciclul
primar, dar, în ultimul timp, am ob-
servat un interes crescând ºi din
partea celor de gimnaziu ºi liceu.
Din grupul de lucru fac parte doi
medici, un farmacist ºi 16 studenþi
voluntari. În acest an, am avut opt
unitãþi ºcolare vizitate, dar, de-a lun-
gul timpului, cred cã am acoperit
întreg judeþul. Am fost sprijiniþi ºi

de o firmã specializatã în compo-
nente de igienã oralã, care ne-au aju-
tat sã ajungem ºi în mediul rural ”,
a menþionat medicul  Andrei Ilie.
Una dintre studentele voluntare,
Cristina Dumitru s-a arãtat încân-
tatã de proiectul la care participã ,
„deoarece este un lucru foarte im-
portant pentru noi sã participãm la
aceste acþiuni. Astãzi suntem 14 ve-
niþi la „Charles Laugier”, ne-am îm-
pãrþit pe grupe ºi am discutat cu ele-
vii. Am avit surpriza plãcutã sã-i ve-
dem pe colegii noºtru mai mici cã
sunt interesaþi de sãnãtatea lor den-
tarã ”. La rândul sãu, un elev de 17
ani,  Mihai Ionaºcu, s-a arãtat în-
cântat de cele vãzute, „având de în-
vãþat ºi, mai mult, ne va fi folositor
în viaþã, iar eu, chiar zilele trecute,
am mai participat la o acþiune de
educaþie sexualã. Sunt proiecte pe
care le consider foarte binevenite”.

CRISTI PÃTRU

sâmbãtã, 17 decembrie, ora 11.00,
la Secþia de ªtiinþele Naturii a Mu-
zeului Olteniei. Aici va putea fi vizi-
tatã o expoziþie special amenajatã
pentru acest eveniment, cu imagini
foto ºi o serie de obiecte din patri-
moniul Muzeului Turismului Mon-
tan iniþiat de Veteranmont România
în municipiul Petroºani. Nu vor lipsi
alocuþiunile de prezentare a sãrbãto-
riþilor ºi înmânarea de însemne sim-
bolice, specifice acestui tip de eve-
niment (cupe, diplome, insigne etc.).
Duminicã, oaspeþii vor vizita obiec-
tive de interes din Craiova – Centrul
Vechi, Parcul „Nicolae Romanescu”,
Grãdina Botanicã, Muzeul de Artã.

MAGDA BRATU
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În galeria personalitãþilor care
fac cinste Universitãþii din Cra-
iova a intrat, de ieri, ºi profesor
universitar, Vladimir Iliescu, unul
dintre istoricii contemporani cei
mai apreciaþi ai momentului.

Prof. univ. dr. Nicolae Panea,
prorectorul Universitãþii din Cra-
iova, a subliniat faptul cã decer-
narea titlului de Doctor Honoris
Causa pentru profesorul Vladimir
Iliescu este, în egalã mãsurã, fes-
tiv ºi emoþionant.

„Este un moment cu totul ºi
cu totul aparte pentru cã, în
mod normal, decernarea este
recunoaºterea unor valori ºtiin-
þifice. Dincolo de acest fapt
însã, este un moment încãrcat
de foarte multã emoþie pentru
cã domnul profesor Vladimir
Iliescu, împreunã cu soþia dom-
niei sale, au contribuit la ceea
ce se numeºte consolidarea in-
stituþionalã. Dumnealor sunt un
exemplu de responsabilitate ºi
de angajare pentru ca o insti-
tuþie tânãrã sã devinã maturã,
ca profesorii ºi studenþii aces-
tei instituþii sã devinã oameni
de ºtiinþã ºi ca vocile lor sã fie
cât se poate de respectate în
domeniile pe care le reprezin-
tã. Imediat dupã Revoluþie,
domniile lor au preluat aceas-
tã sarcinã de a face din facul-
tãþile de litere, de romanisticã în
special – de la Facultatea de
Litere ºi de istorie – de la Fa-
cultatea de Istorie, douã specia-
lizãri cu o dimensiune absolut
europeanã. Acest titlu pe care îl
decernãm nu este atât o recu-
noaºtere, cât o formã de mulþu-
mire pentru ceea ce domnul pro-
fesor Iliescu a fãcut pentru Uni-
versitatea din Craiova”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Lecþia istoricului Vladimir Iliescu,
din postura de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Craiova:

„„„„„Un dascãl bun nu poate fi plãtit niciodatã!Un dascãl bun nu poate fi plãtit niciodatã!Un dascãl bun nu poate fi plãtit niciodatã!Un dascãl bun nu poate fi plãtit niciodatã!Un dascãl bun nu poate fi plãtit niciodatã!”””””
Facultatea de Litere ºi Facultatea de ªtiinþe Sociale din

cadrul Universitãþii din Craiova au decernat, ieri, titlul de
Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Vla-
dimir Iliescu, una dintre vocile incontestabile ale istoriei con-
temporane ºi ºcolii de romanisticã. La venerabila vârstã de
90 de ani, dar cu un tonus al spiritului de invidiat, renumitul
profesor, care ºi-a împãrþit viaþa între catedrã (predând la
mai multe universitãþi din Germania) ºi cercetare, a ales sã
le vorbeascã studenþilor craioveni, aflaþi în salã, despre ro-
lul dascãlului în viaþa fiecãruia. Universitarii craioveni l-au
primit cu cãldurã în mijlocul lor, înconjurându-l ca pe un ade-
vãrat magistru ºi mulþumindu-i, totodatã, pentru experinþa
din care se împãrtãºesc ori de câte ori profesorul Vladimir
Iliescu ajunge la Craiova.

„Cunoºtinþele vaste,
extraordinara capacitate
de sintezã ºi devotamentul
faþã de disciplina Istorie”

Într-o Laudatio adresatã magis-
trului, decanul Facultãþii de Isto-
rie, prof. univ. dr. habil Sorin Da-
mean a prezentat distinsa perso-
nalitate a istoricului ºi romanistu-
lui Vladimir Iliescu, accentuând
lungul ºir de studii complexe ºi
solide la care s-a angajat pe par-

cursul întregii sale vieþi. ”Domnul
profesor Vladimir Iliescu a reuºit
rapid sã câºtige consideraþia ºi res-
pectul cadrelor didactice de la spe-
cializarea Istorie pentru profesio-
nalismul de care a dat dovadã ºi
dedicaþia faþã de studenþii craio-
veni. Noi, înºine, am avut ocazia
de a-l cunoaºte îndeaproape pe
magistru profesor ºi de a colabo-
ra, ca ºi colegi, chiar dacã preo-

cupãrile istoriografice erau diferi-
te. Am putut aprecia astfel cunoº-
tinþele vaste, extraordinara capa-
citate de sintezã ºi devotamentul
faþã de disciplina Istorie”. Deca-
nul Sorin Damean a punctat fap-
tul istoricul Vladimir Iliescu a fost
ºi cel care a contribuit, în egalã
mãsurã, la vizibilitatea internaþio-
nalã a universitãþii craiovene ºi la
înlesnirea contactelor interuniver-
sitare, îndeosebi în mediul acade-
mic german, unde distinsul magis-

tru a emigrat din anul 1983.

„Opera sa este
vastã ºi consistentã”

Academicianul Rãzvan Theodo-
rescu a fost prezent la evenimen-
tul din Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova, atât în calitate de Doc-
tor Honoris Causa, dar îndeosebi
pentru a-i fi alãturi prietenului sãu,
magistrul Vladimir Iliescu.

„Sprinten la minte, cu replica
mereu pregãtitã ºi neobosit cãlã-
tor, acest fiu al Cernãuþilor, de la
care a împrumutat apetenþele sale
multiculturale, Vladimir Iliescu
este o personalitate inconfunda-
bilã ºi inconturnabilã. A fost ele-

vul lui Gheorghe Brã-
tianu, citez acest
nume pentru a marca
o anvergurã internaþi-
onalã în care s-a for-
mat. Opera sa este
vastã ºi consistentã,
cu peste 90 de studii
de istorie, filologie,
politologie, cu culegeri
de texte clasice, cu
ediþii de autori antici,
iar contribuþile sale în
probleme majore ale
spaþiului carpato-da-
nubiano-pontic sunt
notabile”.

Rãzvan Theodores-
cu a punctat faptul cã
implicarea sa în cadrul
Institutului Naþional
pentru Studiul Totalita-
rismului din Bucureºti

îl face pe Vladimir Iliescu un cer-
cetãtor ºi mai preþios pentru ro-
mâni. „Propunerile sale, experien-
þa de viaþã, nuanþele sale într-o þarã
în care a avut patru dictaturi în ºir,
de la cea a lui Carol ºi pânã la cea
comunistã, trecând prin Antones-
cu ºi legionari, demonstreazã cã
are mereu ceva de spus ºi a avut
niºte propuneri extrem de impor-
tante pentru noi”.

”România a avut niºte
foarte buni profesori de liceu”

Studiind deopotrivã Istoria,
Dreptul ºi Filologia, istoricul Vla-
dimir Iliescu a ales sã le vorbeas-
cã studenþilor despre rolul dascã-
lului, pornind de la „marii dascãli
de care am avut parte ºi fãrã de
care nu ajungeam aici”. „Un das-
cãl bun nu poate fi plãtit nicioda-
tã! Asta vã spun fiindcã mare par-
te dintre dumneavoastrã sunteþi
dascãli sau veþi deveni dascãli,
sub orice formã - ºi învãþãtorul
de la sate ºi institutorul de la oraº
ºi profesorii din liceele. România
a avut niºte foarte buni profesori
de liceu, unii cu doctorat, drept
care dupã 23 august 1944, mulþi
au intrat în învãþãmânt fiindcã
meritau. Deci un dascãl nu poa-
te fi plãtit niciodatã pentru ope-
ra pe care o face. El trebuie, pã-
rerea mea, ca ºi ca un medic,
ca ºi un preot al unui cult mare
sã dea ceva din el studenþilor,
ucenicilor sãi. Dacã ei simt asta,
el va avea succes mult mai
mare, chiar ºi oameni care nu
sunt prea dotaþi, dar doresc sã
facã o meserie intelectualã se
vor lãsa antrenaþi. Deci, glorie
dascãlilor dezinteraþi!”.

Cu emoþie vãditã în glas, isto-
ricul Vladimir Iliescu, ajuns acum
la venerabila vârstã de 90 de ani,
a conturat pentru studenþii craio-
veni imaginea celui mai iubit pro-
fesor al sãu, renumitul lingvist
român, Alexandru Graur.
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Stagiune pe tema prieteniei, atât între muzicieni, cât ºi între
public ºi artiºti, „Friendship Season” se desfãºoarã timp de opt
luni, între 14 octombrie 2016 ºi 16 iunie 2017. «De ce se nu-
meºte Stagiunea Prieteniei? Pentru cã Filarmonica „Oltenia”
nu putea sã existe fãrã o poveste de prietenie. La început a fost
un grup de oameni entuziaºti, care a pus bazele primei orches-
tre simfonice a Craiovei, la 17 decembrie 1904. Aºadar, vom
împlini în curând 112 ani de la primul concert simfonic susþinut
aici. Suntem datori sã fim încã o datã prieteni ºi sã nu uitãm cã
aceastã instituþie s-a nãscut din dorinþa unor oameni de a face
niºte lucruri frumoase ºi de a aduce muzicã prietenilor ºi oraºu-
lui. Avem, deci, 112 ani de tradiþie, pe care îi marcãm prin slo-
ganul „Friendship Season – it never gets old”. Prietenia nu
îmbãtrâneºte niciodatã!», declara, în cadrul unei conferinþe de
presã ce anunþa deschiderea stagiunii, Vlad Drãgulescu, fostul
manager al Filarmonicii „Oltenia”.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Concert vocal-simfonic aniversarConcert vocal-simfonic aniversarConcert vocal-simfonic aniversarConcert vocal-simfonic aniversarConcert vocal-simfonic aniversar, de Ziua Filarmonicii „Oltenia”, de Ziua Filarmonicii „Oltenia”, de Ziua Filarmonicii „Oltenia”, de Ziua Filarmonicii „Oltenia”, de Ziua Filarmonicii „Oltenia”
La 19 iunie 1904 lua naºtere la Craiova Societatea Filar-

monicã, iar la 17 decembrie, acelaºi an, avea loc primul con-
cert public, cu orchestrã ºi cor, sub bagheta dirijorului C. Gaudy
ºi Elie Mihãilescu, soliºti fiind Valeria Graepel ºi I. G. Mayer.
Evenimentul atesta înfiinþarea actualei Filarmonici ºi este
celebrat ºi astãzi, dupã 112 ani.

Astfel, Filarmonica „Oltenia” va prezenta mâine, 16 de-
cembrie, de la ora 19.00, un concert vocal-simfonic susþinut
de Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale instituþiei
(dirijor – Gian Luigi Zampieri, din Italia; maestru de cor –
Manuela Enache) ºi de solista pianistã Luiza Borac, din Ger-
mania. Evenimentul se desfãºoarã în cadrul Stagiunii Prie-
teniei / „Friedship Season” ºi este precedat astãzi, ora 18.00,
în Trend Studio (lângã cinematograful „Modern”), de Întâl-
nirile AmiTea, la care, alãturi de muzicienii invitaþi, va par-
ticipa ºi muzicologul Constantin Secarã.

Întâlnirile AmiTea sunt cu acces liber pentru public, iar
la concertul de mâine-searã biletele costã 30 lei, 20 lei pen-
tru pensionari ºi 15 lei pentru elevi ºi studenþi.

În program:
Carl Philipp Emanuel
Bach: Simfonia nr. 1 în

Re major, Wq. 183
Wolfgang Amadeus

Mozart: Concertul nr. 21
în Do major pentru pian

ºi orchestrã, K. 467
Georg Friedrich

Handel: Oratoriul
„Messiah” pentru cor ºi

orchestrã, HWV 56
(fragmente)

Joseph Haydn: „Te
Deum” în Do major
pentru cor, orchestrã

ºi orgã

Dirijorul concertului aniversar, Gian Luigi Zampieri (n. 1965,
Roma), este reprezentant al ºcolii italiene de dirijat, fiind unul
dintre ultimii discipoli ai maestrului Franco Ferrara. Din 1986
este profesor titular de studii orchestrale la conservatoarele italie-
ne de stat. În prezent, este dirijor invitat al Filarmonicii din Sao
Carlos (Brazilia) ºi dirijor al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova.

Cât o priveºte pe pianista Luiza Borac, „pasiune, sensibilitate
ºi tehnicã formidabilã sunt cuvintele care descriu performanþa
sa”, nota BBC Music Awards. În 2007, i s-a acordat premiul
BBC, aºa-numitul „Oscar” al CD-urilor în Marea Britanie, pentru
cea mai bunã înregistrare instrumentalã CD a anului. Artista a
promovat în mod spectaculos creaþia compozitorilor George
Enescu ºi Dinu Lipatti în plan internaþional, prin intermediul înre-
gistrãrilor premiate de cele mai importante publicaþii de speciali-
tate precum BBC, New York Times, Gramophone, Der Spiegel
etc., cât ºi al numeroaselor concerte ºi prelegeri pe scenele lumii.

Astfel, mâine va avea loc un atelier de decorat turta dul-
ce, cu Andreea Melinescu, sâmbãtã – atelier de  brioºe ºi
prãjiturele pentru Moº Crãciun, cu Bella‘s Bakery, dumini-
cã – atelier de globuri handmade, cu Ramona Colþatu, Vasi
Calotã ºi Cercetaºii României, iar luni – un atelier de coroni-
þe decorative de Crãciun, cu Miki Fleuriste. Toate atelierele
vor începe la ora 14.00, sunt gratuite ºi fiecare va dura
aproximativ trei ore.

Winter Bazaar: expoziþie cu vânzare ºi ateliere pentru copii din centrele de plasament
Dupã ediþia de Moº Nicolae, desfãºuratã în perioada

2-5 decembrie, Winter Bazaar revine în foaierul Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” cu ediþia de Crãciun,
între 16 ºi 19 decembrie. Pe lângã expoziþia de manu-
facturã (decoraþiuni de sezon, bijuterii, accesorii, jur-
nale, tablouri, obiecte de decor din ceramicã, lemn, pie-
le, sticlã), Asociaþia CAROUSEL PROJECT împreunã
cu Cercetaºii României ºi câþiva tineri întreprinzãtori
din Craiova vor desfãºura patru ateliere pentru copii.

În cadrul eveni-
mentului Winter

Bazaar va continua
campania „Cufãrul cu
cadouri”, începutã la

expoziþia din 2-5
decembrie. Donaþiile
de jucãrii ºi cãrþi vor

fi redirecþionate, dupã
eveniment, cãtre copii

defavorizaþi din
Craiova: ca în fiecare
an, copiilor internaþi
în Secþia de Oncope-

diatrie a Spitalului de
Urgenþã Craiova, dar
ºi altor cazuri sociale

ºi medicale mediatiza-
te de presa localã.

Potrivit preºedintelui Asociaþiei CAROUSEL PROJECT,
Sorina Stãiculescu, „sunt invitaþi toþi copiii care vor sã-l pri-
meascã pe Moº Crãciun aºa cum se cuvine”. «În urma invita-
þiei adresate de organizaþia noastrã, ºi-au anunþat deja prezenþa
peste 80 de copii, elevi cu deficienþe de auz de la ªcoala Spe-
cialã „Sfântul Vasile” din Craiova ºi copii din centrele de plasa-
ment ale DGASPC Dolj. Toþi participanþii vor primi daruri din
partea organizatorilor, la sfârºitul atelierelor», se menþioneazã
într-un comunicat de presã. Bucurie vor dãrui celor mici ºi
Asociaþia Studenþilor Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor Timo-
ceni din Craiova, din donaþiile membrilor acestora urmând a fi
achiziþionate dulciuri, fructe ºi jucãrii. De asemenea, în toate
cele patru zile ale evenimentului, tinerii cercetaºi vor construi
decoruri de iarnã din materiale reciclate, atelier la care se pot
alãtura la orice orã atât copiii, cât ºi adulþii interesaþi.

Târgul Winter Bazaar este organizat în parteneriat cu
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, Cercetaºii României ºi
Magic Hobby.

În holul central al Universitãþii
din Craiova se deschide astãzi, ora
12.00, Târgul Winterland – expo-
ziþie cu decoraþiuni de Crãciun.
Ajuns la cea de-a VI-a ediþie, eve-
nimentul este organizat de Facul-
tatea de Horticulturã ºi are scop ca-
ritabil. Ca în fiecare an, studenþii
acestei instituþii au realizat decora-
þiuni deosebite, unicat, cu specific
de sãrbãtoare, suma obþinutã din
vânzarea acestora urmând a ajun-
ge la Loredana Jianu (https://lore-
danajianu.wordpress.com/), stu-
dentã la Facultatea de Drept.

„Din casã în casã, din inimã în
inimã, cãldura, magia ºi spiritul Crã-
ciunului ne aduc pe toþi mai aproa-
pe. În aceastã perioadã a anului,
parcã mai intens ca niciodatã, în-
þelegem cã, dãruind, de fapt do-
bândim. Anul acesta sumele strânse din vânzarea de-
coraþiunilor le vom dãrui cu drag Loredanei Jianu, o
tânãrã optimistã, avidã de cunoaºtere, o luptãtoare,

În Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei are loc astãzi, ora
11.00, deschiderea Salonului Internaþional de Caricaturã „Nicolae
Petrescu-Gãinã” – ediþia a IX-a. Sunt prezentate aproape 130 de lu-

crãri, realizat de artiºti din Româ-
nia ºi din alte 12 þãri: India, Israel,
Serbia, Polonia, Ucraina, Franþa,
Siria, Australia, Rusia, Cuba, S.U-
.A. ºi Egipt. De asemenea, publi-
cul va putea admira creaþii ale gra-
ficianului craiovean Gabriel Bratu
ºi ale caricaturistului timiºorean
ªtefan Popa Popa’s. Cu acelaºi
prilej vor fi acordate premiile Sa-
lonului, alãturi de cei doi artiºti din
juriu mai fãcând parte Elvira Ro-
maniuc – preºedinte al Festivalu-
lui „Umor la Gura Humorului” ºi
graficianul Ionel Gavrilescu. Sa-
lonul Internaþional de Caricatu-
rã „Nicolae Petrescu-Gãinã” este
organizat de Muzeul Olteniei, Mu-
zeul de Artã Craiova ºi Asociaþia
Caricaturiºtilor Profesioniºti din
România.

Artiºti din 13 þãri expun la Artiºti din 13 þãri expun la Artiºti din 13 þãri expun la Artiºti din 13 þãri expun la Artiºti din 13 þãri expun la SalonulSalonulSalonulSalonulSalonul
Internaþional de CaricaturãInternaþional de CaricaturãInternaþional de CaricaturãInternaþional de CaricaturãInternaþional de Caricaturã de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova

Se deschide Târgul de Crãciun Winterland
care este însã captivã în propriul
corp, aflatã în incapacitatea de
a-ºi controla musculatura ºi de a
se deplasa...”, precizeazã orga-
nizatorii. Loredana Jianu suferã
de tetraparezã spasticã, sindrom
distonic, hipotomie muscularã,
diskinezie muscularã ºi dizartrie
ºi are nevoie de recuperare neu-
romotorie prin tratament specia-
lizat.

Târgul de Crãciun Winterland
va rãmâne deschis în holul Uni-
versitãþii craiovene pânã pe data
de 20 decembrie. Anul trecut,
fondurile rezultate din vânzarea
decoraþiunilor au sprijinit proce-
sul educaþional al copiilor de la
Liceul Tehnologic Special „Be-
ethoven” din Craiova. La ediþia
din 2014, organizatorii au dat o

mânã de ajutor micuþei Ambra Maria Chirculescu,
care suferea de o malformaþie gravã ce necesita o
operaþie în Italia.
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Comisia Europeanã urmeazã
sã preia sarcina de coordonare
a negocierilor dintre Uniunea
Europeanã ºi Marea Britanie pe
tema Brexit, afirmã funcþionari
europeni citaþi de presa de la
Londra. Propunerea este conþi-
nutã într-un proiect de acord
prezentat de cele 27 de state
membre UE ºi care va fi apro-
bat formal astãzi, cu ocazia sum-
mitului Consiliului European.
Proiectul de acord reprezintã o
victorie pentru Comisia Europea-
nã, condusã de Jean-Claude Jun-
cker, având rolul de a-i opri pe
negociatorii britanici sã profite
de eventualele disensiuni între
þãrile membre UE. Proiectul de
acord, obþinut de postul brita-
nic Sky News, confirmã în scris

Stat Islamic produce arme

într-o mainerã industrializatã
Gruparea teroristã Stat

Islamic produce arme la
scarã industrialã, iar nivelul
de sofisticare ºi standardiza-
re indicã un sistem de
producþie complex controlat
central, se aratã într-un
studiu al organizaþiei Con-
flict Armament Research
(CAR). “Deºi centrele de
producþie utilizeazã o serie
de materiale ºi produse
chimice explozive nestandar-
dizate, gradul de organizare,
control al calitãþii ºi gestio-
nare indicã un sistem
industrial de producþie
complex ºi controlat cen-
tral”, se afirmã în studiul
CAR, întocmit dupã ce
experþii au vizitat ºase foste
centre de producþie ale Stat
Islamic, aflate în zona de est
a oraºului Mosul. Potrivit
organizaþiei, care monitori-
zeazã producþia ºi transferul
de arme convenþionale,
reþeaua teroristã are acces la
materii prime din Turcia,
iar nivelul de finisare a
produselor indicã cã nu se
poate vorbi de o un sistem
“improvizat” de producþie de
arme. În studiu se precizeazã
cã instalaþiile de producþie
vizitate fãceau parte dintr-
un sistem care produce arme
pe baza unor indicaþii
precise emise de o autoritate
centralã, lucru ce a permis
standardizarea armelor
fabricate pe întreg teritoriul
SI. Experþii CAR estimeazã
cã în centrele de producþie
ale Stat Islamic au fost
fabricate zeci de mii de
rachete ºi proiectile de
mortiere.

Circa 1.800 de combatanþi

ai Statului Islamic, morþi în urma

operaþiunilor militare turce
Preºedintele Turciei, Recep

Tayyip Erdogan, a declarat
cã operaþiunile militare ale
Turciei în Siria s-au soldat
cu moartea a aproximativ
1.800 de militanþi Stat
Islamic (SI) ºi combatanþi ai
miliþiei kurde de când
acestea au fost lansate în
luna august. Turcia a lansat
operaþiunea „Scutul Eufra-
tului” în urmã cu patru luni
urmãrind, în acelaºi timp,
îndepãrtarea militanþilor Stat
Islamic ºi oprirea expansiunii
kurde la frontiera sa. Erdo-
gan susþine cã peste 40.000
de persoane au fost arestate
în urma tentativei de loviturã
de stat din luna iulie. Peste
100.000 de persoane au fost
demise sau suspendate din
funcþiile pe care le ocupau în
cadrul serviciului civil, al
armatei, judiciar ºi în alte
instituþii de când a avut loc
lovitura de stat eºuatã, în
care au murit peste 240 de
persoane.

Ryan Zinke, reprezentantul republican al
statului Montana ºi fost comandant al Navy
Seals, va fi nominalizat de preºedintele ales
al SUA, Donald Trump, pentru funcþia de
secretar al Departamentului de Interne, con-
form unui oficial al echipei de tranziþie. În
vârstã de 55 de ani, Zinke va fi nominalizat
ºeful Departamentului de Interne, care are
peste 70.000 de angajaþi în SUA ºi controlea-
zã peste 20% din terenurile federale, inclusiv
parcuri naþionale precum Yellowstone sau
Yosemite. Zinke este susþinãtor al pãstrãrii
terenurilor publice sub proprietate federalã,
fapt ce nu este susþinut de unii membrii ai
Partidului Republican. Nu se cunoaºte încã
dacã Zinke va susþine forajul ºi exploatarea
minierã a mai multor terenuri federale, unul
dintre lucrurile promise de Trump în cadrul
campaniei prezidenþiale. Ieri, Donald Trump

Activiºti sirieni susþin cã avioa-
ne de vânãtoare au reluat bombar-
damentele asupra regiunilor încã
ocupate de rebeli din estul Alepului,
periclitând un acord de încetare a
focului. Activistul media Mahmoud
Raslan spune cã aeronavele au
bombardat, ieri, districtul rebel An-
sari din oraº. El spune cã avioanele
“au început sã atace ca ºi cum nu
ar exista vreun acord de încetare a

Comisia Europeanã ar urma sã coordonezeComisia Europeanã ar urma sã coordonezeComisia Europeanã ar urma sã coordonezeComisia Europeanã ar urma sã coordonezeComisia Europeanã ar urma sã coordoneze
negocierile UE - Londra pe tema Brexitnegocierile UE - Londra pe tema Brexitnegocierile UE - Londra pe tema Brexitnegocierile UE - Londra pe tema Brexitnegocierile UE - Londra pe tema Brexit

pentru prima datã cã Marea Bri-
tanie nu va participa la “discu-
þiile privind deciziile care o vi-

zeazã”. Conform documentului,
Uniunea Europeanã aºteaptã ini-
þierea negocierilor imediat ce

“Marea Britanie va lansa proce-
dura de ieºire din UE activând
Articolul 50” al Tratatului comu-
nitar. Imediat dupã activarea
clauzei de pãrãsire a Uniunii Eu-
ropene, miniºtrii de Externe ai
statelor europene se vor reuni
în cadrul Consiliului pentru Afa-
ceri Generale, înainte de a se
stabili “directive de negociere”
la nivelul ºefilor de stat ºi de gu-
vern. În acel punct, la câteva
sãptãmâni dupã declanºarea
procedurii Brexit, echipa CE,
condusã de Michel Barnier, va
deveni formal principalul nego-
ciator cu Londra. “Consiliul UE
va avea un rol de susþinere”, iar
reprezentanþii Parlamentului Eu-
ropean probabil nu vor fi impli-
caþi în negocieri.

Bombardamentele au fost reluate în Alep
în ciuda acordului de încetare a focului

focului sau problema evacuãrii ci-
vililor”. Bombardamentul este un
anunþ de facto cã “ne vor omorî pe
toþi”, a mai spus Raslan. Un mem-
bru al echipelor de salvare din estul
Alepului, Ibrahem alHaj, a confir-
mat existenþa acestor raiduri. Nu se
ºtie dacã avioanele aparþin regimu-
lui sirian sau Rusiei. Rusia ºi Tur-
cia au intermediat, marþi noapte, un
acord de încetare a focului pentru

a-i evacua pe rebelii sirieni ºi pe ci-
vilii rãmaºi în estul Alepului, însã
se pare cã acesta s-a prãbuºit mier-
curi, potrivit ambelor pãrþi. Raidu-
rile aeriene, tirurile de artilerie ºi
focurile de armã au început ieri di-
mineaþã. Postul public de televiziu-
ne sirian a anunþat cã tirurile de ar-
tilerie lansate de rebeli asupra dis-
trictului Bustan al-Qasr, recucerit
recent de armatã, s-au soldat cu
moartea a ºase oameni, relateazã
Reuters. Rusia a comunicat, la rân-
dul sãu, cã forþele guvernamentale
au rãspuns atacurilor rebelilor. Mi-
nistrul rus de Externe, Serghei La-
vrov, a spus cã rezistenþa rebelilor
ar putea lua sfârºit în urmãtoarele
douã sau trei zile. Marþi, ambasa-
dorul rus la ONU, Vitali Ciurkin,
anunþa încetarea confruntãrilor mi-
litare dupã ce serviciile de securi-
tate siriene au preluat în totalitate
controlul asupra oraºului sirian.
“Cele mai recente informaþii pe
care le-am primit în ultima orã ara-
tã cã operaþiunile militare în Alep
au încetat”, declara marþi searã
Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei
la Naþiunile Unite. “Trupele guver-

namentale siriene deþin în totalita-
te controlul asupra pãrþii de est a
oraºului Alep, iar acum au început
operaþiunile umanitare”, mai pre-
ciza Ciurkin, citat de agenþia Tass
ºi de site-ul T-Online.de. Rusia este
unul dintre principalii aliaþi ai Ad-
ministraþiei Bashar al-Assad, iar
aviaþia militarã rusã efectueazã
bombardamente pentru a ajuta ar-
mata sirianã. Marþi dimineaþã, ar-
mata sirianã a acceptat sã permitã
ieºirea insurgenþilor ºi a civililor
care mai erau în partea de est a
oraºului Alep. Siria se confruntã,
începând din martie 2011, cu re-
volte reprimate violent ºi cu un
conflict militar între serviciile de
securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad, forþele opoziþiei
ºi grupuri teroriste, inclusiv orga-
nizaþia sunnitã Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Siria / Stat Isla-
mic în Irak ºi Levant). Conform
celui mai recent bilanþ estimat de
ONU, 270.000 de oameni au murit
în acest rãzboi. Bilanþul anunþat
marþi de organizaþia Observator Si-
rian pentru Drepturile Omului
(OSDO) este de 312.000 de morþi.

SUA: Ryan Zinke va fi nominalizat de Trump la ºefia Departamentului de Interne
a anunþat cã Rick Perry, fostul guvernator al
statului Texas, a fost nominalizat la funcþia
de secretar al Energiei. Perry, fost guverna-
tor al statului Texas ºi unul dintre rivalii lui
Trump din timpul alegerilor primare din ca-
drul Partidului Republican, va conduce De-
partamentul american al Energiei. Dacã no-
minalizarea sa este aprobatã de Senat, Perry
ar urma sã conducã un departament federal
despre care a declarat în trecut cã ar dori sã-l
vadã desfiinþat. Între 2000 ºi 2015, Perry a fost
guvernator al Texasului, un important centru al
industriei petroliere americane. „Rick Perry a
creat (...) un mediu de afaceri care a produs
milioane de noi locuri de muncã ºi a generat o
scãdere a preþurilor energiei în statul sãu ºi va
avea o abordare similarã pentru întreaga þarã
din funcþia de secretar al Energiei”, a declarat
Trump potrivit unui comunicat.
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Anunþul tãu!
Aceastã informare este efectua-

tã de S.C. CAPRI-LACT SRL, cu
sediul social  în sat Motoci, comu-
na Mischii, strada Agromecului,
nr.148, ( DN 65C, Tarlaua 12, Parce-
la 11/11, judeþul Dolj, ce intenþionea-
zã sã solicite la ABA  Jiu, SGA Dolj,
aviz de gospodãrire a apelor pen-
tru proiectul „ Execuþie foraje mo-
nitorizare „ comuna Mischii, jude-
þul Dolj. Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al investiþiei nu vor re-
zulta ( temporar/ permenent ) ape
uzate menajere. Aceastã solicitare
de aviz este conformã cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodã-
rire a apelor pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului,
dupã data de 06.12.2016.

Subsemnatul Rãdulescu Mihai,
cu domiciliul în municipiul Craiova,
str. Tudor Vladimirescu, nr.128, ju-
deþul Dolj, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „DESFIINÞARE
CORP C1 ºi C2; CONSTRUIRE
LOCUINÞE COLECTIVE P+2 ªI
ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus
a fi amplasat în judeþul Dolj, mu-
nicipiul Craiova, str. Vasile Lupu,
nr.15. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, municipiul Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.1 ºi la se-
diul: municipiul Craiova, str. Va-
sile Lupu, nr.15, judeþul Dolj, în
zilele de L-J, între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj munici-
piul Craiova, str. Petru Rareº, nr.1.

UAT COMUNA CETATE,
JUDETUL DOLJ, anunþã cã in-
tentioneazã sã solicite la A.N.
Apele Romane-Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu,aviz de gos-
podãrire a apelor pentru obiecti-
vul de investiþie”Construire Re-
þea Canalizare ºi Statie Epurare
Ape Uzate în comuna Cetate”.

Persoanele care doresc sã ob-
þinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contac-
ta emitentul de aviz la adresa:
B-dul Nicolae Romanescu, nr.
54, Craiova, Dolj, 200738.

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 SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi 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. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
zonã centralã 40 mp,
decomandatã con-
fort A sporit. Telefon:
0766/304.708.

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

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 2 came-
re bucãtãrie ºi hol cu
utilitãþi. Craiova, str.
Rãºinari, Nr.91 cu ie-
ºire în str. Râului nr.
162. Telefon: 0771/
723.968
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
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Primaria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)

funcþii  publice temporar vacante respectiv:
a)-denumire funcþia publicã-inspector, cls l, grad Superior din cadrul Comp.

Programe finanþate din fonduri externe, nerambursabile ºi monitorizarea ser-
viciilor, utlitãþi publice;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 - proba scrisã la sediul instituþiei - str. T. Vladimirescu nr. 24, în data de

29.12.2016, ora 10,30.
 -interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor-8 zile de la publicare la sediul primãriei,

str.T.Vladimirescu nr.24-Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii de participare la concurs
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioare

de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, profil tehnic
-condiþia minimã de vechime  în specialitatea studiilor - 9 ani
- sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999(r2).
e)-conditii specifice:
-absolvent de programe de perfectionare în organizarea ºi funcþionarea ad-

ministraþiei publice locale
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la
telefon:  0251231424 int 107.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

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

AUTO
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 im-
pecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
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 capre, preþ
negociabil. Telefon:
0747/963.794.
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.
Vând porci greutãþi
diferite- ªimnic. Tele-
fon: 0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.

Vând colþar sufrage-
rie pe burete 1300 lei,
sufragerie 350 lei. Te-
lefon: 0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
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 menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 15 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:

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
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 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, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc
cu jug, original, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. 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, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc 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,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre 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. Telefon: 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, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. 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 închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere de-
comandate, micro-
centralã, aer condi-
þionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. 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, pre-
ferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Vicenþiu Ciocãnes-
cu ºi Marin Dumitru
sunt alãturi de prie-
tenul Jan Gîlcescu,
la decesul mamei.
Sincere condolean-
þe familiei îndoliate!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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.



14 / cuvântul libertãþii joi, 15 decembrie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Formaþia japonezã Kashima Ant-
lers a rãsturnat calculele hârtiei ºi
s-a calificat, ieri, în finala Campio-
natului Mondial al Cluburilor, dupã
ce a dispus la un scor de nepre-
zentare, 3-0, de deþinãtoarea Co-
pei Libertadores, Atletico Nacional
Medellin (Columbia), graþie reuºi-
telor semnate de Shoma Doi (33
penalty – primul din istorie acor-
dat dupã proba video), Yasushi
Endo (83) ºi Yuma Suzuki (85).

Este pentru întia oarã, în 13
ediþii, când o grupare din Asia va
lupta cu trofeul pe masã, iar rivala
sa, aºa cum am notat deja, se va
decide astãzi, odatã cu disputarea
celeilalte semifinale, care va opu-
ne lui Real Madrid – câºtigãtoarea
UEFA Champions League, replica
mexicanilor de la Club America –
laureata din zona CONCACAF.

Calificatã în calitate de cam-
pioanã a þãrii organizatore, Kas-

Kashima Antlers, prima echipã din Asia careKashima Antlers, prima echipã din Asia careKashima Antlers, prima echipã din Asia careKashima Antlers, prima echipã din Asia careKashima Antlers, prima echipã din Asia care
va disputa un ultim act la CM al cluburilorva disputa un ultim act la CM al cluburilorva disputa un ultim act la CM al cluburilorva disputa un ultim act la CM al cluburilorva disputa un ultim act la CM al cluburilor

Cealaltã finalistã se va decide azi (12:30, TVR 2),
din confruntarea Real Madrid – Club America

hima Antlers a mai eliminat, în
drumul cãtre finalã, pe deþinãtoa-
rea titlului din Oceania, echipa
neo-zeelandezã Aukland City, 2-1
în play-off, ºi pe campioana Afri-
cii, Mamelodi Sundowns (Africa
de Sud), 2-0 în sferturi.

Tot ieri, echipa de pe continen-
tul negru a fost strivitã, scor 1-4
în finala pentru locurile 5-6, de
cãtre campioana Asiei, Jeonbuk
Hyundai Motors (Coreea de Sud),
ceea care în sferturi eºuase în
compania lui Club America (1-2).
Amintim, Atletico Nacional ºi Real
Madrid au fost primite, aºa cum
se obiºnuieºte pentru reprezen-
tantele Americii de Sud ºi Euro-
pei, direct în semifinale.

Pentru disputa de azi, contra
lui Club America, spaniolii, marii
favoriþi ai întrecerii, nu se pot
baza pe Sergio Ramos, în timp
ce prezenþa lui Pepe este pusã

sub semnul întrebãrii.
“Sergio nu va juca miercuri. Nu

este nimic grav, însã s-a resimþit
dupã cãlãtorie ºi este puþin obo-

sit”, a spus antrenorul  Zinedine
Zidane. Ramos a fost esenþial în
ultimele douã partide de campio-
nat pentru Real, ºi de fiecare datã

în finalul partidelor, înscriind la 1-
1 cu Barcelona, pe “Camp Nou”
(min. 90), ºi la 3-2, acasã, cu De-
portivo la Coruna (min. 90+2).

Kerber ºi Murray, desemnaþi cei mai buni jucãtori ai anului
Toate premiile acordate de ITF

dupã ce ambii au încheiat se-
zonul pe locul 1 mondial pentru
prima oarã în carierã.

La vârsta de 28 de ani, Kerber a
fost desemnatã în premierã cea
mai bunã jucãtoare a anului! Fãrã

îndoialã cã titlul onorific primit,
marþi searã, este unul meritat,
nemþoaica având un sezon fabu-
los! A detronat-o pe Serena Wil-
liams din fotoliul de lider mondial,
dupã trei ani de hegemonie a ame-

ricancei, Angelique triumfând ºi la
douã turnee de Grand Slam, Aus-
tralian Open ºi US Open. “Sunt
onoratã sã primesc acest titlu ºi sã
intru într-o galerie de mari cam-
pioane. Anul 2016 a fost cel mai
bun al carierei mele, cu multe ex-
perienþe de neuitat. Voi încerca sã
repet performanþele acestea pe vi-
itor”, a declarat sportiva care în
acest an a câºtigat ºi medalia olim-
picã de argint.

Cât îl priveºte pe Murray, era
greu de crezut, la începutul anu-
lui, cã va ajunge în postura de a fi
desemnat “cel mai bun jucãtor din
lume”. Dar britanicul în vârstã de
29 de ani a devenit formidabil în
a doua jumãtate a sezonului, luân-
du-i faþa lui Novak Djokovic, te-
nismen imbatabil în primele 6 luni.
Murray a câºtigat numai un tur-
neu de Grand Slam în 2016
(Wimbledon), pe când Djokovic
s-a impus la Australian Open ºi
Roland Garros, dar a contat mai
mult faptul cã Andy l-a învins pe

sârb în bãtãlia pentru locul 1 mon-
dial, pe care cei doi au dat-o în
finala Turneului Campionilor, scor
6-3, 6-4. De asemenea, britanicul
se poate lãuda cu medalia de aur
cuceritã la JO de la Rio (7-5, 4-6,
6-2, 7-5 în faþa lui Juan Martin
del Potro).

ITF le-a oferit premii ºi jucãto-
rilor care s-au remarcat la celelal-
te discipline mai puþin populare,
cum ar fi dublu masculin, dublu
feminin, juniori sau tenis în scaun
rulant. Astfel, Jamie Murray (Ma-
rea Britanie) ºi Bruno Soares (Bra-
zilia) au fost declaraþi cei mai buni
tenismeni de dublu, iar cea mai de
succes pereche femininã a anului
este Caroline Garcia/Kristina Mla-
denovic (Franþa). Un alt treilea bri-
tanic premiat de forul internaþio-
nal este Gordon Reid, acesta fiind
desemnat cel mai bun tenismen în
scaun rulant. La categoria “junio-
rii anului” au ieºit câºtigãtori Mio-
mir Kecmanovic din Serbia ºi An-
stasia Potapova din Rusia.

DIGI SPORT 1
13:30, 17:30, 20:30 – FOTBAL – Cupa

României: Luceafãrul Oradea – Astra, Vii-
torul – Pandurii, Gaz Metan Mediaº – Di-
namo.

DIGI SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Da-

russafaka Dogus Istanbul – Real Madrid /
21:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Genoa –
Fiorentina.

DIGI SPORT 3
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Bro-

se Bamberg – Anadolu Efes Istanbul.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1
13:30, 17:30, 20:30 – FOTBAL – Cupa

României: Luceafãrul Oradea – Astra, Vii-
torul – Pandurii, Gaz Metan Mediaº – Di-
namo / 5:30 – HOCHEI SUA/Canada – NHL:
Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins.

SPORT.RO
20:30 – FOTBAL – Cupa României: Gaz

Metan Mediaº – Dinamo.
EUROSPORT 1
13:00 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-

dialã, la Val Gardena (Italia) / 14:45 – SNO-
OKER – Seria Home Nations, la Glasgow

(Scoþia): etapa a 4-a / 18:15 – BIATLON
(M) – CM, la Nove Mesto (Cehia) / 21:00
– SNOOKER – Seria Home Nations, la
Glasgow.

EUROSPORT 2
14:00 – SNOWBOARD – Slalol paralel

uriaº, la Carezza (Italia) / 18:15 – SNOO-
KER – Seria Home Nations, la Glasgow
(Scoþia): etapa a 4-a.

TVR 2
12:30 – FOTBAL – Campionatul Mon-

dial al Cluburilor, în Japonia: Real Madrid –
Club America.

Angelique Kerber (Germania)
ºi Andy Murray (Marea Britanie)
sunt cei mai buni tenismeni ai anu-
lui 2016, în viziunea Federaþiei In-
ternaþionale de tenis (ITF). “An-
gie” ºi Andy au primit distincþiile
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

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

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

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul
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Juniorul care a debutat pentru
Universitatea Craiova în meciul din
optimile Cupei României cu Dacia
Unirea Brãila, Jovan Markovic, se
înscrie în topul celor mai precoce
debutanþi din fotbalul românesc.
Lider în aceastã ierahie este legen-
darul Nicolae Dobrin, care a evo-
luat prima oarã în Divizia A la doar
14 ani ºi 10 luni. Markovic este
aproape cu un an mai mare decât
„Gâscanul”, dar din pricina regu-
lamentului actual al LPF el nu poa-
te juca în Liga I pânã când nu îm-
plineºte 16 ani. Paradoxal, Marko-
vic a suferit din cauza precocitãþii
sale ºi nu doar acum, când nu poa-
te juca în Liga I, ci ºi pe vremea
când evolua la CSS Corabia, clu-
bul la care a crescut ºi de unde
Universitatea l-a adus acum un an.
Datoritã înãlþimii sale (Markovic are
acum 1,83 metri), juniorul a fost
contestat în dese rânduri de adver-
sari în meciurile de juniori ºi chiar
s-a ajuns la FRF, care, prin inter-
mediul lui Miodrag Belodedici, s-a
interesat la spitalul din capitala Ser-
biei unde s-a nãscut Jovan despre
data exactã a naºterii, cei de la Bel-
grad confirmând cã Jovan a venit
pe lume la 23 martie 2001.

Interzis în Liga I,
a fost aproape sã nu joace

nici în Cupa României
Dacã regulamentul LPF îi inter-

zice sã evolueze în Liga I pânã
când nu împlineºte 16 ani, Craio-
va a profitat cã FRF nu are ase-
menea interdicþii în ceea ce priveºte
Cupa României, aºa cã Mulþescu
l-a folosit în finalul partidei cu Brãi-
la. Totuºi, ºi pentru acest lucru a
fost nevoie de o lãmurire din par-
tea Federaþiei, fiindcã Markovic
fusese eliminat într-un meci al echi-
pei de juniori la care evolueazã ºi
s-ar fi aflat în stare de suspendare
dacã aceasta ar fi fost valabilã doar
în cazul Cupei României ºi nu pu-
tea fi ispãºitã în meciurile din Liga
Elitelor. Craiova s-a temut de un
nou caz „Minerul Certej”. Astfel,
tot în optimile Cupei României,
ediþia 1982-1983, un meci dispu-
tat la Târgu Jiu ºi câºtigat de ªtiin-
þa cu 5-0 în faþa Minerului Certej,
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a fost pierdut ulterior la „masa ver-
de”. Motivul: Florin Cioroianu, in-
trat pe final în locul lui Nae Tilihoi,
s-ar fi aflat în stare de suspendare
din pricina unor cartonaºe galbene
primite la „tineret-speranþe”, deºi
Universitatea a demonstrat cã el îºi
ispãºise suspendarea. A fost atunci
un scandal imens, FRF a revenit la
pãstrarea scorului de pe teren, dar
sancþiunea avea sã fie menþinutã în
cele din urmã, dupã intervenþia
ºefului de atunci al Securitãþii, Tu-
dor Postelnicu.

Nãscut la Belgrad,
din tatã sârb ºi mamã româncã

Jovan Markovic este jumãtate
sârb, jumãtate român. Nãscut la
Belgrad, pe 23 martie 2001, din
tatã sârb ºi mamã româncã, puº-
tiul n-a avut o copilãrie lângã pã-
rinþii sãi ºi a fost crescut de la
câteva luni la Corabia, de bunica
din partea mamei, tatãl sãu aban-
donându-l, iar mama plecând în
Germania. Alãturi de ceilalþi doi
fraþi ai sãi, de 18 ºi 19 ani, Jovan
a crescut în localitatea de la Du-
nãre, de unde este originar ºi Tu-
narul ªtiinþei, Nelu Oblemenco.
De altfel, antrenorul care l-a cres-
cut la juniorii Corabiei, Gigi Vâl-
cu, îl comparã pe Jovan cu legen-
da ºi golgheterul all-time al Uni-
versitãþii. De când a venit la Cra-
iova, Markovic nu a jucat prea
mult, având unele probleme me-
dicale, iar în perioada de pauzã s-
a îngrãºat. În meciurile în care a
evoluat însã, puºtiul s-a remarcat
prin eficacitate, având o medie de
peste 2 goluri pe meci. Echipa de
juniori B a Universitãþii în care evo-
lueazã Markovic, antrenatã de fos-
tul tehnician al primei echipei, Da-
niel Mogoºanu, este lider de iarnã
în Liga Elitelor under 17. În com-
ponenþa formaþiei se aflã un alt ju-
cãtor crescut la CSS Corabia, Vla-
dimir Screciu, care a debutat ºi el
în acest sezon pentru Universita-
tea, în meciul de pe Arena Naþio-
nalã cu Steaua, el având atunci 16
ani, 8 luni ºi 8 zile. Dupã spusese
antrenorilor care au lucrat cu
Markovic, acesta ar poseda toate
calitãþile necesare pentru a ajunge

un vârf de clasã: forþã, vitezã, teh-
nicã ºi simþul porþii. Jovan a câº-
tigat cu CSS Corabia atât Cupa
Hagi-Danone pe þarã, dar ºi cam-
pionatul naþional de juniori E, ata-
cantul fiind golgheterul ambelor
competiþii, în urmã cu 3 ani.

Al treilea cel mai precoce
debutant la Craiova, dupã
Gângioveanu ºi Geolgãu

La fel ca în cazul unui alt ata-
cant de perspectivã al Craiovei,
Andrei Ivan, o mare contribuþie la
venirea lui Markovic în Bãnie a
avut-o Gheorghiþã Geolgãu, care
i-a convins pe cei de la Corabia
sã-i dea dezlegarea, dupã ce ºi ac-
tualul manager general al clubului
din Bãnie, Silviu Bogdan, încer-
case sã-l aducã la ºcoala sa de
fotbal. Gigi Vâlcu, antrenorul Co-
rabiei, este un fan înfocat al ªtiin-
þei ºi a þinut ca jucãtorul sã sem-
neze pentru Universitatea. Geo-
lgãu însuºi este al doilea cel mai
precoce debutant din istoria Uni-
versitãþii Craiova, la doar 15 ani,
8 luni ºi 18 zile, „eroul de la Bra-
tislava” depãºindu-l cu o douã zile
din acest punct de vedere pe Jo-
van Markovic. Când a intrat pe
teren în meciul cu Brãila, Marko-
vic avea 15 ani, 8 luni ºi 20 de
zile. Cel mai tânãr jucãtor care a
evoluat în tricoul alb-albastru este

CS Afumaþi – ACS Poli Timiºoara 0-3
Au marcat: Drãghici 4, Vãdrariu 75, Llorente 90.
Dacia Unirea Brãila – Universitatea Craiova 0-2
Au marcat: Surugiu 7, R. Petre 90.
CFR Cluj – CSM Poli Iaºi 2-0
Au marcat: Bud 6, D. Roman 73.
Meciurile FC Voluntari – ASA ºi CS Mioveni – Steaua s-au jucat asearã.
Luceafãrul Oradea – Astra, astãzi, ora 13.30, Oradea, stadion: „Iuliu Bodola”
Viitorul – Pandurii, astãzi, ora 17.30, Ovidiu, stadion: Academia Gheorghe Hagi”
Gaz Metan Mediaº – Dinamo, astãzi, ora 20.30, Mediaº, stadion: “Gaz Metan”

Constantin Gângioveanu, care, la
15 ani ºi 7 luni, debuta într-un
meci cu Dinamo în ªtefan cel
Mare. Dacã Geolgãu a contribuit
la promovarea unui jucãtor care a
debutat cam la aceeaºi vârstã, Ilie
Balaci l-a remarcat pe Vladimir
Screciu, care a jucat la Craiova la
16 ani ºi 8 luni, iar „Minunea Blon-
dã” a debutat la 16 ani ºi 11 luni.

Topul celor mai tineri jucãtori
care au evoluat în România îi cu-
prinde pe: Dobrin (14 ani, 10 luni
ºi 5 zile), Rareº Lazãr (15 ani, o
lunã, 15 zile), Rãzvan Popa (15 ani,
2 luni, 3 zile), Codrin Epure (15
ani, 2 luni, 21 de zile), Marius Ni-
colae (15 ani, 6 luni, 6 zile).

Idolii lui Markovic:
Oblemenco ºi Ibrahimovic
Deºi se antreneazã de ceva vre-

me cu prima echipã a Craiovei,
Jovan Markovic spune cã nu se
aºtepta sã debuteze aºa de curând.
ªi-ar dori sã ajungã precum Nelu
Oblemenco, „Tunarul” ªtiinþei pro-

venit tot de la Corabia, iar din fot-
balul actual îl apreciazã pe Zlatan
Ibrahimovic. „Nu mã a’teptam sã
debutez atât de repede, a fost un
vis devenit realitate. Este un senti-
ment aparte, care nu poate fi de-
scris în cuvinte, atunci când pori
tricoul Universitãii Craiova. Ar fi
fost o searã perfectã dacã ºi mar-
cam în meciul cu Brãila, dar am
tot timpul înainte. În 2017 îmi do-
resc sã rãmân în lotul primei echi-
pe ’i sã dau goluri pentru ‘tiina în
Liga 1. Am fost crescut în spiritul
Universitãii Craiova. Sper sã îi calc
pe urme lui Ion Oblemenco. Din
pãcate nu am apucat sã-l vãd ju-
când, dar l-am urmãrit în câteva
clipuri pe Youtube. Era un jucãtor
fantastic ’i mi-a’ dori, ca la rândul
meu, sã ajung un idol pentru Cra-
iova. Sunt con’tient însã cã am
mult de muncã pânã acolo. Din
fotbalul de acum, modelul meu este
Zlatan Ibrahimovic, multã lume mi-
a zis cã mã asemãn cu el ca stil de
joc, ca execuii” spune Markovic.
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