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- Ce alegeri au fost astea, Po-
pescule? Nu fasole cu cârnaþi, nu
mici, nu ulei, nu zahãr, nu sa-
coºe...
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Ieri, o ºedinþã „soft”
la Consiliul Judeþean
Dolj. De altfel, ultima
ºedinþã ordinarã din
anul 2016. Puþin obosiþi
dupã campania electo-
ralã, care tocmai s-a
încheiat, aleºii noºtri nu
au mai fost la fel de
incisivi. ªi anul acesta,
consilierii judeþeni au
fost vizitaþi, la începutul
ºedinþei, de colindãtori,
artiºti populari care au
încântat auditoriu cu
vocea, talentul, dar mai
ales cu portul popular
autentic, de o frumuse-
þe rarã. Ca sã continue
într-o notã festivistã,
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj i-a felici-
tat pe consilierii care
au obþinut un mandat
de parlamentar ºi le-a
dat cuvântul, pe rând,
pentru a se exprima
liber.
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Biroul Electoral Central a comu-
nicat rezultatele finale ale alegerilor
parlamentare din 11 decembrie a.c.,
aºteptate oarecum cu interes, mai
ales din perspectiva mandatelor dis-
ponibile pentru redistribuire. Câºti-
gând detaºat la ambele Camere cu
peste 45%, ceea ce pãrea nevero-
simil, PSD cumuleazã cel mai mare
numãr de mandate, fiind aproape
de a atinge o majoritate simplã, fãrã
nici o altã susþinere. Cum ALDE,
aliat ºi în legislatura precedentã,
rãmâne cel puþin declarativ alã-
turi, în acelaºi parteneriat, n-ar tre-
bui sã se punã probleme deosebite
în privinþa „zonei de extracþie” a
viitorului premier.
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Sfârºitul anului 2016 marchea-
zã încheierea primului deceniu de
când România este membrã a Uni-
unii Europene ºi, totodatã, a primu-
lui deceniu de implementare, de
cãtre Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã – APIA, a sche-
melor ºi mãsurilor de sprijin finan-
þate din fonduri europene ºi naþio-
nale destinate susþinerii fermierilor
români. APIA Dolj, potrivit analizei
efectuate de structura centralã,
este poziþionatã în multe dintre eva-
luãri pe locul al doilea la nivel naþio-
nal, cu o ratã impresionantã a ce-
rerilor admise la platã ºi o pondere
insignifiantã a celor respinse.
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Punctul de pensie a fost majorat
cu 5,25% de la 1 ianuarie 2017

Punctul de pensie a fost
majorat cu 5,25% de la 1
ianuarie 2017 prin Ordonanþã
de Urgenþã, a anunþat asearã
ministrul Muncii, Dragoº
Pîslaru. Decizia a fost luatã în
ultima ºedinþã de Guvern în
care Cabinetul Cioloº mai poate
emite ordonanþe de urgenþã.
Astfel, de luna viitoare punctul
de pensie creºte de la 871,7 lei
la 917,5 lei. Potrivit ministrului
Muncii, majorarea se aplicã ºi
pensiilor militare de stat.

Liviu Dragnea: Propunerea
de premier – care sã poatã
fi acceptatã – va fi fãcutã
prima datã la consultãri

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat asearã cã
propunerea de premier PSD-
ALDE va fi fãcutã prima datã
la consultãrile de la Palatul
Cotroceni ºi va fi una ‘’care sã
poatã fi acceptatã’’. El a
precizat cã se va consulta cu
liderii ALDE pe aceastã temã,
dar va exista ºi acordul Comite-
tului Executiv Naþional al PSD.
Dragnea a insistat cã are în
vedere o propunere ‘’care sã nu
poatã fi refuzatã matematic ºi
politic’’. ‘’Eu sper cã nu o va
refuza. Nu va avea niciun motiv
constituþional sã refuze aceastã
propunere’’, a subliniat el.

Dragnea a spus cã PSD nu
merge singur în Guvern,
alianþa de guvernare fiind
constituitã împreunã cu ALDE,
partid cu care a avut o primã
întâlnire ieri. „PSD a câºtigat
fãrã echivoc ºi fãrã dubiu
aceste alegeri”, a spus Drag-
nea, adãugând cã românii nu
au votat nici un guvern tehno-
crat, nici unul liberal. ‘’Cei
care vor sã ignore votul din 11
decembrie nu numai cã
greºesc, dar încalcã voinþa
cetãþenilor care au votat
duminicã ºi nu în acest fel vor
reuºi ei sã îºi recapete încrede-
rea sau credibilitatea’’, a
subliniat el.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Ministrul Muncii, Dragoº Pâs-
laru, a declarat, ieri, cã Executivul
a decis „îngheþarea” salariului mi-
nim la 1.250 de lei pentru o lunã,
lãsând la latitudinea urmãtorului
guvern majorarea acestuia.

„Rãmâne cum am stabilit, în
sensul cã a fost o discuþie în Con-
siliul Naþional Tripartid, în care am
discutat împreunã cu partenerii
sociali faptul cã dacã guvernul nou
se va instala pânã la sfârºitul anu-
lui, atunci, în mod evident, va pu-
tea sã adopte Hotãrârea de Guvern
pânã la sfârºitul anului (…). Dacã

Executivul a modificat, în ºedin-
þa de ieri, prin Hotãrâre de Guvern,
regulile de ridicare a maºinilor care
staþioneazã neregulamentar pe caro-
sabil, dar ºi a celor parcate pe tro-
tuare. Conform expunerii de moti-
ve, „ridicarea vehiculelor trebuie sã
fie posibilã pentru toate situaþiile în
care are loc o staþionare neregula-
mentarã”, nu doar pe partea carosa-
bilã, ci ºi de pe pistele obligatorii pen-
tru pietoni ºi/sau bicicliºti ori benzile
rezervate unor anumite categorii de
vehicule, semnalizate ca atare.

„Se propune abrogarea preve-
derii care permitea staþionarea au-
tovehiculului pe trotuar, atunci
când lãþimea minimã a trotuarului
lãsat la dispoziþia pietonilor era de
cel puþin un metru. În multe situa-
þii, aceastã prevedere a permis sã-
vârºirea unor abuzuri ºi, în gene-
ral, desconsiderarea dreptului pie-
tonilor la condiþii civilizate de de-
plasare pe drumul public”, se mai
aratã în expunerea de motive.

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,
la sosirea la reuniunea Consiliului European,
cã discuþiile post-Brexit trebuie purtate “cu
mare grijã”, þinând cont de interesele cetãþeni-
lor români. De asemenea, a precizat cã se aº-
teaptã sã fie întrebat de ceilalþi lideri europeni
despre rezultatul alegerilor parlamentare din
România. “Pentru noi sunt discuþii care trebuie
purtate cu mare grijã. Nu vrem sã fim în situa-
þia în care cetãþenii noºtri sã fie defavorizaþi”, a
spus preºedintele Iohannis la sosirea la reuniu-
nea Consiliului European, care se desfãºoarã la
Bruxelles.

Preºedintele a rãspuns la o întrebare referi-
toare la propunere Comisiei Europeanã referi-
toare la o regândire a modului în care ajutoarele
sociale vor fi acordate. “Trebuie sã înþelegem
cum s-a ajuns la aceastã propunere. Ea derivã
din discuþiile care s-au purtat înainte de Brexit,
când toatã lumea a încercat sã gãseascã (…)
cãile de abordare pentru a încerca sã prevenim

PSD a obþinut 45,47% din voturile
exprimate pentru Camera Deputaþilor ºi
45,67% din voturile exprimate pentru
Senat, conform rezultatelor finale oficiale
ale alegerilor parlamentare, comunicate,
ieri, de BEC.

La Camera Deputaþilor, clasamentul este:
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guvernul nu se va putea instala pânã
la sfârºitul anului, acest guvern va
proroga cu o lunã, va lãsa o lunã
salariul minim care este stabilit în
platã anul acesta – 1.250”, a spus
Dragoº Pâslaru.

El a explicat ºi diferenþa de ter-
mene de prorogare între mãsura
privind salariul minim ºi alte mã-
suri luate în ºedinþa de ieri. „În
cazul salariului minim discutãm de
hotãrâri de guvern care pot fi luate
independent de vacanþa parlamen-
tarã, fiind lucruri de rutinã”, a in-
format Pâslaru.

BEC a anunþat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare
PSD-45,47%, PNL- 20,04%, USR- 8,87%,
UDMR- 6,18%, ALDE – 5,62%, PMP –
5,34%. La distribuirea mandatelor pentru
Camera Deputaþilor, PSD a primit 154 de
mandate, PNL – 69, USR – 30, UDMR – 21,
ALDE – 20, PMP – 18. Un numãr de 17
mandate au fost atribuite minoritãþilor.

La Senat, clasamentul este: PSD –
45,67%, PNL – 20,41%, USR – 8,92%,
UDMR – 6,24%, ALDE – 6 %, PMP –
5,65%. La distribuirea mandatelor pentru
Senat, PSD a primit 67 de mandate, PNL –
30, USR – 13, ALDE – 9, UDMR – 9,
PMP – 8.

Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European:
Pentru noi, discuþiile despre Brexit trebuie purtate cu mare grijã

Maºinile parcate pe trotuare sau staþionate neregulamentar pot fi din nou ridicate
Administratorii drumurilor pu-

blice pot permite, cu avizul poliþiei
rutiere, oprirea sau staþionarea, par-
þial ori total, a vehiculelor pe anu-
mite zone ale trotuarelor, marcate
ºi semnalizate în mod corespun-
zãtor. Potrivit notei de fundamen-
tare, argumentul a fost cã operaþi-
unea este una utilã ºi deserveºte in-
teresul public deoarece urmãreºte
fluidizarea circulaþiei pe drumurile
publice.

Ridicãrile de autoturisme parcate
neregulamentar a fost declaratã ile-
galã printr-o decizia a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, care a admis
un recurs în interesul legii formu-
lat de Avocatul Poporului ºi a de-
cis cã procedura de aplicare a mã-
surii de ridicare a vehiculelor staþi-
onate sau oprite pe partea carosa-
bilã nu poate fi reglementatã prin
hotãrâri ale consiliilor locale.

Potrivit modificãrilor, ridicarea
nu poate fi dispusã sau (dacã a fost
dispusã) sã înceteze executarea

dacã în vehicul este vizibilã pre-
zenþa unor persoane. “Deºi primul
lucru pe care-l realizeazã agentul
de poliþie este sã verifice prezenþa
unor persoane în vehicul, apar si-
tuaþii când o astfel de constatare
nu este în mod obiectiv posibilã,

Brexitul. Nu s-a reuºit, dar discuþiile au avut
loc ºi iatã cã duc deja la anumite rezultate care,
pentru þãrile din partea mai vesticã a continen-
tului reprezintã oarecum abordãri foarte politi-
ce. Pentru noi reprezintã discuþii care trebuie
purtate cu mare grijã, pentru cã nu avem abso-
lut niciun interes ºi nu avem de gând sã se ajungã
în situaþii în care cetãþenii noºtri sã fie defavo-
rizaþi”, a remarcat Iohannis. El a susþinut cã
discuþiile despre Brexit în format UE-27 vor
avea “oarece complicaþii în ele”.

Consiliul European s-a întrunit, ieri, la Bru-
xelles, pentru discuþii asupra urgenþelor în ma-
terie de migraþie, securitate ºi relaþii externe.
Astfel, se va evalua stadiul aplicãrii Declara-
þiei UE-Turcia, se va reafirma angajamentul
faþã de Strategia de securitate internã a Uniu-
nii Europene ºi va avea loc o reuniune infor-
malã UE-27, referitoare la modul în care sta-
tele membre ale UE vor gestiona procedura
de Brexit.

mai ales dacã vehiculul are uºile blo-
cate”, este argumentul Guvernu-
lui. Mai mult, operaþiunea de ridi-
care va trebui întreruptã dacã la
vehicul se prezintã conducãtorul
auto, înainte de iniþierea transpor-
tului cãtre locul de depozitare.
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Liviu Dragnea, între orgoliu ºi raþionalitate!Liviu Dragnea, între orgoliu ºi raþionalitate!Liviu Dragnea, între orgoliu ºi raþionalitate!Liviu Dragnea, între orgoliu ºi raþionalitate!Liviu Dragnea, între orgoliu ºi raþionalitate!
MIRCEA CANÞÃR

Biroul Electoral Central a comunicat
rezultatele finale ale alegerilor parlamen-
tare din 11 decembrie a.c., aºteptate
oarecum cu interes, mai ales din per-
spectiva mandatelor disponibile pentru
redistribuire. Câºtigând detaºat la am-
bele Camere cu peste 45%, ceea ce
pãrea neverosimil, PSD cumuleazã cel
mai mare numãr de mandate,  fi ind
aproape de a atinge o majoritate sim-
plã, fãrã nici o altã susþinere. Cum
ALDE, aliat ºi în legislatura preceden-
tã, rãmâne cel puþin declarativ alãturi,
în acelaºi parteneriat, n-ar trebui sã se
punã probleme deosebite în privinþa
„zonei de extracþie” a viitorului premier.
Chiar dacã în teritoriul dreptei se mai
elaboreazã, încã, socoteli aritmetice,
adunând tot ce este posibil, cu excep-
þia PSD, este greu de crezut cã vom
putea asista la o repetare „la indigo” a

ceea ce sãvârºise Traian Bãsescu, în
2004, cu „soluþia imoralã” ºi, apoi, în
2008 cu „mandatul în plus” al partidu-
lui sãu de suflet, nejustificat, obþinut
„afarã”, în condiþiile în care adversarii
politici erau câºtigãtorii morali. Nicãieri
în Europa, în lumea civilizatã, un ase-
menea circ sordid, dupã încheierea ale-
gerilor, nu existã. Un precedent s-a mai
înregistrat în Albania, în urmã cu niºte
ani, pe vremea lui Sali Berisha. Cine va
fi noul premier, în urma furtunii gene-
rate de vehicularea numelui lui Liviu
Dragnea, rãmâne de vãzut. Oricum, li-
derul social-democrat este pe val ºi a
condus aidoma unui strateg inspirat
„trupele” spre o victorie de þinut min-
te. N-a sãrit în sus de bucurie – poate
ºi fiindcã a mai vãzut astfel de iposta-
ze la alþii –, nu a fãcut declaraþii beli-
coase la aflarea rezultatului, ºi-a cen-

zurat efuziunile, nu s-a hazardat în po-
lemici de duzinã ºi chiar a lãsat impre-
sia unei cumpãtãri politice, de invidiat.
Nu-i spunem viclenie. Mai exact, a în-
þeles unde au greºit predecesorii sãi.
Între „adjuncþii” pe care s-a rezemat au
fost ºi liderii PSD Dolj, care au obþinut
ºase mandate de deputat ºi trei manda-
te de senator, alãturându-se astfel PSD
Iaºi, PSD Argeº ºi PSD Bacãu, cu ace-
eaºi „recoltã” parlamentarã. Ducând pe
umeri o condamnare – cu suspendare,
e adevãrat –, Liviu Dragnea s-a vãzut,
însã, poziþionat între orgoliu ºi raþio-
nalitate. Are merite imense în perfor-
manþa partidului, chiar dacã e uºor de
spus cã Dacian Cioloº, devenit „mira-
jul liberal”, s-a dovedit o himerã care
nici candidat nu a fost, nici în campa-
nie nu s-a alãturat. S-a spus cã PSD a
obþinut peste 3,5 milioane de voturi,

ceea ce este adevãrat, ºi corespunde
numãrului de parlamentari obþinut. Este
un partid dominant, dar nu hegemonic,
ca sã spunem aºa. Un partid viu, cu un
eºalon tânãr, consistent, luat în serios.
Partidul s-a urbanizat, în sensul cã nu
mai depinde de o bazã ruralã exclusi-
vã, ºi a obþinut scoruri extrem de im-
portante în localitãþi urbane. La Dolj,
de pildã, PSD s-a impus în toate ora-
ºele ºi segmentul de votanþi decisivi nu
a mai fost cel reprezentat de vârstnicii
stigmatizaþi de elitistul care scria în
urmã cu câþiva ani cã „Matusalem vo-
teazã”. Lucrând temeinic în campania
electoralã pe „problematica socialã”,
argumentând în apariþiile televizate, dar
ºi în media scrisã, aceastã tezã, social-
democraþii s-au autodepãºit captând în-
crederea celor care i-au votat ºi au fã-
cut propria investiþie de încredere.

Ultima ºedinþã a CLM Craiova
a avut loc ieri. A început la ora
obiºnuitã, 10.00 a dimineþii, ºi au
fost prezenþi – cu o singurã ex-
cepþie – toþi consilierii. În salã au
fost întâmpinaþi cu o surprizã. Alã-
turi de un brad natural, de propor-
þii uriaºe, ghirlande cu mii de lu-
miniþe au fost întinse peste tot,
astfel cã atmosfera de sãrbãtori era
gata pregãtitã pentru ei. Nici nu s-
au aºezat bine pe fotolii cã au fost
invitaþi sã audieze un recital de
colinde pe care l-a susþinut pentru
aceºtia corul elevilor de la Liceul
de Artã „Marin Sorescu”. Preþ de
câteva minute, glasurile cristaline,
perfect armonizate, ale copiilor au
adus în salã bucuria sincerã a sãr-
bãtorilor de Crãciun.

10 hotãrâri nu au primit
viza de legalitate

Odatã depãºit momentul spe-
cial, consilierii municipali au pur-
ces la treabã. Îi aºteptau 26 de
proiecte de hotãrâre ºi încã unul
peste ordinea de zi, adicã o listã
nici lungã, dar nici prea scurtã de
propuneri care trebuiau discutate
ºi apoi votate. Dupã ce a fãcut,
ca de obicei, prezenþa celor din
salã, secretarul municipiului, Ovi-
diu Mischianu a anunþat cã 10
hotãrâri de consiliu, care fusese-
rã votate anterior, nu au primit
controlul de legalitate al Prefec-
turii Dolj. Informaþia nu a stârnit

Mai puþin de o jumãtate de orã, atât le-a luat consilierilor
municipali sã voteze proiectele ºi sã încheie socotelile cu

anul 2016. Cu toate cã sala de plen a fost decoratã cu mii de
luminiþe, a fost împodobit un brad imens ºi s-au cântat

colinde, consilierii nu au intrat în atmosfera sãrbãtorilor ºi
nici mãcar nu s-au despãrþit cu urãrile tipice de sãnãtate,

aºa cum se obiºnuieºte în prag de Crãciun.

nici o curiozitate din partea aleºi-
lor locali ºi a trecut neobservatã.

Cât pe ce sã se certe
iar pe bani

Chiar de la primul punct, opo-
ziþia a avut ceva de spus, promi-
þând sã fie, totuºi, o întâlnire cu
scântei. Liberalul Marinel Flores-
cu le-a spus colegilor cã PNL nu
va vota nici o rectificare din cele
propuse de municipalitate deoare-
ce este vorba de un „buget de cam-
panie”. Viceprimarul Mihail Geno-
iu, care a þinut locul primarului Lia
Olguþa Vasilescu, a solicitat unui
reprezentant al Direcþiei Economi-
ce sã clarifice situaþia banilor, adi-
cã de unde provin ºi unde se duc.
„Nu înþeleg de ce a fost un buget
de campanie. Ar fi trebuit sã nu
plãtim salariile ºi sã nu facem cu-
rãþenie în oraº? Era mai bine aºa?
Nu a fost nimic excesiv ºi nu pu-
tem sã facem afirmaþia cã este un
buget de campanie”, a replicat con-
silierul PSD Bianca Predescu.

Votul s-a rezolvat
în câteva minute

Cu explicaþiile specialiºtilor ºi
votul majoritar al PSD ºi ALDE
(PNL a votat împotrivã), toate pro-
iectele privind rectificãri bugetare
au trecut. De aici, ºedinþa a mers
ºnur, fãrã nici o poticnire. Mai mult
timp i-a luat preºedintelui de ºedin-
þã, consilierul Radu Marin Traian,

sã dea citire proiectelor, fiindcã
votul s-a rezolvat rapid, în numai
câteva secunde. În nici o jumãtate
de orã, întreaga ordine de zi a fost
parcursã ºi, cu o singurã excepþie
– proiectul nr. 25, care a fost re-
tras –, toate iniþiativele municipali-
tãþii au întrunit numãrul necesar de
voturi. Aºa s-a ajuns ºi la ultimul
punct „Întrebãri ºi interpelãri”,
care, de regulã, este cel mai aº-
teptat, ºi de consilieri, ºi de cei
prezenþi în salã, fiindcã se ches-
tioneazã autoritãþile, iar de multe
ori se pun în încurcãturã.

Fãrã întrebãri suplimentare
Nici vorbã de aºa ceva în ulti-

ma ºedinþã. Ceea ce nu s-a întâm-
plat niciodatã în acest mandat s-a
întâmplat ieri: când preºedintele de
ºedinþã a deschis lista vorbitorilor
ºi a aºteptat câteva minute, a tre-
buit sã o declare închisã fãrã nici
o persoanã doritoare sã arate cu
degetul sau sã cearã explicaþii de-
spre ce se întâmplã în oraº. Nici
unul dintre aleºii locali nu a avut
nimic de obiectat ºi nimic de în-
trebat, astfel cã preºedintele de
ºedinþã a putut sã încheie bucuros
plenul. A încercat sã facã o bine-
venitã urare de sãnãtate ºi sãrbã-
tori cu bine tuturor colegilor con-
silieri, dar aceºtia se ridicaserã de-
mult în picioare ºi se foiau, pe hol,
gata de plecare.

Învingãtori ºi învinºi
Singura încercare – ce-i drept,

timidã – de a sparge gheaþa, ce-

rând socotealã autoritãþilor, a
avut-o tot consilierul Marinel Flo-
rescu. Vãzând cã de la prezidiu
lipseºte, din nou, primarul Lia
Olguþa Vasilescu, liberalul a su-
gerat cã mãcar la ultimul plen ar
fi trebuit sã participe alãturi de
consilieri. „Nu se aflã pe ordinea
de zi chestiunea legatã de doam-
na primar”, i-a tãiat-o brusc pre-
ºedintele de ºedinþã ºi subiectul
a rãmas încheiat. Purtând pe
umeri povara unui scor extrem
de mic al PNL Dolj la alegerile
parlamentare, de numai 17%,
nici Florescu nu a mai fost aºa
de incisiv ºi a abandonat imediat
problema. În cealaltã tabãrã, a
învingãtorilor în alegeri, se sim-
þea, paradoxal, o stare de încor-
dare, care a fost remarcatã chiar
ºi de unii dintre aleºii locali.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Bu-
cureºti au anunþat, ieri, cã au ho-
tãrât sã restituie DNA rechizitoriul
prin care s-a dispus trimiterea în
judecatã a primarului Craiovei, Ol-
guþa Vasilescu, pentru infracþiuni
de corupþie. Este a doua oarã când
Tribunalul Bucureºti ia aceastã
hotãrâre dupã analizarea dosarului
în camera preliminarã. Prima datã,
pe 6 octombrie a.c., Tribunalul
anunþa cã s-au constatat mai mul-
te nereguli în rechizitoriu: „resti-
tuie cauza la Parchetul de pe lân-
gã ÎCCJ – DNA Secþia de Comba-
tere a Corupþiei constatând nere-
gularitatea actului de sesizare a
instanþei care atrage imposibilita-
tea stabilirii obiectului ºi limite-
lor judecãþii cu privire la inculpa-
þii PREDA RADU COSMIN, PO-
PESCU ELENA DANIELA ºi

Reamintim cã pe 22 iulie 2014 se înregis-
tra la Judecãtoria Craiova dosarul în care pro-
curorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova i-au trimis în judecatã pe Constantin
Nedelea, primarul comunei Murgaºi, pentru
comiterea infracþiunilor de abuz în serviciu
contra intereselor publice ºi fals intelectual,
Dumitru Palada, administrator al SC Oltana
Montaj SA, acuzat de comiterea infracþiunii
de complicitate la abuz în serviciu, fals inte-
lectual ºi uz de fals, ºi Constantin Adam, diri-
ginte de ºantier la investiþia „Traversare cur-
suri de apã ºi alimentare cu apã în comuna
Murgaºi“, acuzat tot de abuz în serviciu con-
tra intereselor publice ºi fals intelectual.

În urma cercetãrilor efectuate, anchetato-
rii au stabilit cã, în anul 2007, Primãria Mur-

Pentru a doua oarã,
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Judecãtorii de la Tribunalul Bucureºti au
hotãrât, ieri, sã restituie procurorilor DNA
dosarul în care a fost trimisã în judecatã Ol-
guþa Vasilescu, primar al Craiovei, împreunã
cu Radu Cosmin Preda, fost administrator
public al Craiovei, ºi Elena Daniela Popescu,

la data faptelor reprezentant al Asociaþiei
„Pro Craiova”. Este a doua oarã când Tribu-
nalul Bucureºti ia aceastã hotãrâre dupã ana-
lizarea dosarului în camera preliminarã. Pro-
curorii anticorupþie au anunþat cã vor contes-
ta la Curtea de Apel Bucureºti hotãrârea.

VASILESCU LIA OLGUÞA. Men-
þine dispoziþiile încheierii de ºedin-
þã din data de 20.09.2016 pronun-
þatã de judecãtorul de camerã pre-
liminarã ºi anume: În baza art.345
alin.2 Cpp rap.la art.282 alin.1
Cpp ºi art.102 alin.3 Cpp, cu ref.
la art.6 din CEDO constatã nuli-
tatea relativã a actelor de urmãri-
re penalã privind pe inculpata
VASILESCU LIA OLGUÞA, prin
încãlcarea dreptului acesteia la
apãrare. Exclude actele de urmã-
rire penalã efectuate de ofiþerii de
poliþie judiciarã fãrã a avea dele-
garea procurorului de caz ºi anu-
me: declaraþiile martorilor Sela-
vartea Constantin, Vlãsceanu Ion,
Miereanu Gabriela ºi denunþul
(declaraþie) formulat de Pârvules-
cu Ionuþ Cosmin la data de
07.03.2016. Exclude proba con-

stând în interceptarea convorbirii
ambientale dintre Vlãsceanu Ion
ºi Pãrvulescu Ionuþ din data de
19.02.2016, aceasta fiind obþinu-
tã în mod nelegal”. Hotãrârea Tri-
bunalului Bucureºti a venit dupã
ce, pe 20 septembrie a.c., aceeaºi
instanþã, a declarat nule o parte din
probele strânse la dosar de anche-
tatori. DNA a contestat în octom-
brie hotãrârea, Curtea de Apel Bu-
cureºti a admis contestaþia, iar
dosarul a revenit la Tribunalul Bu-
cureºti, în camera preliminarã.
Numai cã, ieri, instanþa s-a dove-
dit consecventã, hotãrând, din nou,
restituirea cauzei. Procurorii DNA
au declarat cã vor contesta ºi de
aceastã datã hotãrârea la Curtea de
Apel Bucureºti.

Reamintim cã, pe 18 iulie a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Bucu-

reºti dosarul în care procurorii
DNA au dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de libertate, a prima-
rului municipiului Craiova, Olguþa
Vasilescu, pentru luare de mitã,
folosirea autoritãþii sau influenþei în
scopul obþinerii de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite ºi spãlare
de bani. În acelaºi dosar, au fost

deferiþi justiþiei Radu Cosmin Pre-
da, fost administrator public al
Craiovei, pentru complicitate la
luare de mitã ºi instigare la spãlare
de bani, ºi Elena Daniela Popescu,
la data faptelor reprezentant al Aso-
ciaþiei „Pro Craiova”, pentru com-
plicitate la luare de mitã ºi spãlare
de bani.

Fostul primar din Murgaºi, condamnat definitiv pentru abuz în serviciuFostul primar din Murgaºi, condamnat definitiv pentru abuz în serviciuFostul primar din Murgaºi, condamnat definitiv pentru abuz în serviciuFostul primar din Murgaºi, condamnat definitiv pentru abuz în serviciuFostul primar din Murgaºi, condamnat definitiv pentru abuz în serviciu
Fostul primar al comunei doljene Murgaºi, Constantin Nedelea, a fost

condamnat definitiv la 1 an de închisoare cu suspendare pentru abuz în
serviciu ºi fals intelectual. Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat
sentinþa pe fond pe 27 aprilie a.c., în dosarul în care, alãturi de edil, au mai
fost trimiºi în judecatã, în anul 2014 Dumitru Palada, administrator al SC
Oltana Montaj SA, ºi Constantin Adam, diriginte de ºantier. Primarul a
primit 1 an de închisoare cu suspendare, iar ceilalþi doi inculpaþi au primit
câte 8 luni de închisoare, tot cu suspendare. Curtea de Apel Craiova a
menþinut, ieri, hotãrârea Judecãtoriei Craiova.

gaºi a contractat lucrarea de investiþii „Tra-
versare cursuri de apã ºi alimentare cu apã în
comuna Murgaºi“, execuþia fiind atribuitã fir-
mei SC Oltana Montaj SA Craiova. Contractul,
cu o valoare totalã de 1.293.058 de lei, a avut
ca obiect extinderea alimentãrii cu apã în sa-
tul Veleºti, alimentarea cu apã în satul Ruptu-
rile ºi construirea unui pod în Murgaºi ºi a
fost semnat pe 14 septembrie 2007 de pri-
marul Constantin Nedelea (din partea autori-
tãþii contractante) ºi de Dumitru Palada, ad-
ministratorul SC Oltana Montaj.
Lucrãri achitate, dar neefectuate

Anchetatorii au precizat cã, „în urma ve-
rificãrilor efectuate, a rezultat cã o parte
din cantitãþile de lucrãri înscrise în situaþii-

le de platã întocmite ºi con-
firmate nu fuseserã execu-
tate la data întocmirii aces-
tora, dar nici ulterior, pânã
în luna noiembrie 2010,
când s-a procedat la inven-
tarierea acestora de cãtre o
comisie numitã în perioa-
da controlului Curþii de
Conturi Dolj“.

De fapt, reprezentanþii
firmei au facturat diverse
echipamente ºi lucrãri ine-
xistente, iar primarul din
Murgaºi a achitat sumele
de bani cerute de construc-

tor, deºi la verificarea fãcutã lipseau
o pompã de incendiu, douã contoa-
re de apã, un hidrofor, douã venti-
latoare, 50 mp de pereþi tip san-
dwich, 33 m.p. de învelitoare, zece
metri jgheaburi din tablã, ºase me-
tri burlane din tablã, 32 de metri de
glafuri din tablã, 34 m.p. pardoseli
din ciment sclivisit. De asemenea,
cu ocazia construcþiei podului pes-
te pârâul Gemãrtãlui, constructo-
rul a  facturat dar nu a montat 293
de metri cubi de gabioane umplute
cu piatrã brutã, iar în cazul unui
drum nu a folosit 100 de metri cubi
de balast. Valoarea totalã a lucrãri-
lor neexecutate ºi plãtite construc-
torului a fost calculatã de Curtea
de Conturi la suma totalã de 57.184
de lei. Procurorii au mai reþinut în
dosar ºi faptul cã prejudiciul de
57.184 de lei a fost recuperat în
totalitate. Astfel, pe 4 martie 2011,
SC Oltana Montaj SA a predat Pri-
mãriei Murgaºi o parte din echipa-
mentele lipsã, iar pentru diferenþã
s-a convenit compensarea cu con-
travaloarea unor lucrãri executate ºi factu-
rate, însã neachitate de beneficiar.

Pe 27 aprilie a.c., Judecãtoria Craiova a
pronunþat sentinþa în dosar, toþi cei trei in-
culpaþi fiind gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi la
pedepse cu suspendare. Astfel, Constantin
Nedelea a primit 1 an de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încercare
de 3 ani, iar Dumitru Palada ºi Adam Con-
stantin câte 8 luni de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de încercare de
2 ani ºi 8 luni.

Atât procurorii, cât ºi fostul primar ºi
Constantin Adam au declarat apel, soluþio-
nat ieri de magistraþii Curþii de Apel Craiova.
Instanþa a respins apelul fostului edil, l-a
admis pe cel al lui Adam, însã nu i-a schim-

bat pedeapsa, astfel cã inculpaþii rãmân cu
pedepsele primite pe fond: „Respinge ape-
lul formulat de inculpatul Nedelea Constan-
tin, ca nefondat. Admite apelurile formula-
te de Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova ºi inculpatul Adam Constantin. (...)
contopeºte pedepsele aplicate inculpatului
Adam Constantin în pedeapsa rezultantã de
8 luni închisoare cu suspendare pe durata
termenului de încercare de 2 ani ºi 8 luni.
Menþine celelalte dispoziþii ale sentinþei,
care nu sunt contrare prezentei decizii pena-
le. Obligã pe apelantul inculpat Nedelea
Constantin la 300 lei, cheltuieli judiciare
cãtre stat. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa
publicã de la 15 decembrie 2016”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instanþei.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, le-a mul-
þumit ieri, celor cinci consilieri ju-
deþeni, care au participat la alege-
rile parlamentare de duminicã, 11
decembrie ºi  au obþinut un man-
dat de parlamentar. Aceºtia au pro-
mis cã vor respecta votul cetãþe-
nilor ºi îi vor reprezenta cu cinste

Obiectivele proiectelor de trans-
port cuprind reabilitarea a douã
poduri dunãrene, Borcea ºi Cer-
navodã, parte a liniei de cale fe-
ratã Bucureºti–Constanþa, prin

Cinci consilierii judeþeni doljeniCinci consilierii judeþeni doljeniCinci consilierii judeþeni doljeniCinci consilierii judeþeni doljeniCinci consilierii judeþeni doljeni
pleacã în Parlamentpleacã în Parlamentpleacã în Parlamentpleacã în Parlamentpleacã în Parlament

Ieri, o ºedinþã „soft” la Consiliul Judeþean
Dolj. De altfel, ultima ºedinþã ordinarã din anul
2016. Puþin obosiþi dupã campania electora-
lã, care tocmai s-a încheiat, aleºii noºtri nu
au mai fost la fel de incisivi. ªi anul acesta,
consilierii judeþeni au fost vizitaþi, la începu-
tul ºedinþei, de colindãtori, artiºti populari

care au încântat auditoriu cu vocea, talentul,
dar mai ales cu portul popular autentic, de o
frumuseþe rarã. Ca sã continue într-o notã
festivistã, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj i-a felicitat pe consilierii care au obþinut
un mandat de parlamentar ºi le-a dat cuvân-
tul, pe rând, pentru a se exprima liber.

în Parlamentul României. „Cinci
colegi din Consiliul Judeþean, cinci
voci puternice vor ajunge în Par-
lamentul României. Sunt cinci voci
care cunosc foarte bine situaþia
judeþului Dolj, ceea ce înseamnã
cã de acum înainte vom fi repre-
zentaþi aºa cum trebuie acolo. Ne
pare foarte rãu cã ne despãrþim de

dumneavoastrã, de toþi, dar ne
bucurãm cã aþi câºtigat”, a subli-
niat ºeful administraþiei judeþene.

Alina Tãnãsescu, vicepreºedin-
tele CJ Dolj, lasã administraþia ju-
deþeanã pentru un post de depu-
tat. „Am cãpãtat foarte multã ex-
perienþã administrativã, experien-
þã pe care o voi pune în practicã
în Parlamentul României. Voi do-
vedi acest lucru prin legile pe care
le voi face alãturi de ceilalþi colegi
de-ai mei parlamentari. Sper ca
viitorul Parlament al României sã
fie unul mai bun”, a spus Alina
Tãnãsescu.

Un post de senator a fost ocu-
pat de inspectorul ºcolar general,
Lavinia Craioveanu, de asemenea,
consilier judeþean, care a declarat
cã se simte onoratã de faptul cã a
fãcut parte din acest Consiliu Ju-
deþean. „Am fost desemnatã în
acest Consiliu de votul oamenilor
ºi tot votul oamenilor m-a trimis
acum, în Senatul României. Sper
ca alãturi de colegii din PNL sã
facem ceva pentru judeþul nostru.

Sunt convinsã cã la Dolj, colegii
din Consiliu vor face în continua-
re proiecte frumoase, cu care noi
ne vom mândri”, a consemnat La-
vinia Craioveanu.

Florinel Stancu, director exe-
cutiv al SGA Dolj ºi consilier jude-
þean, va pleca ºi el în Parlamentul
României, la Camera Deputaþilor.
Acesta a îngropat securea rãzbo-
iului ºi sperã ca PSD ºi PNL sã-ºi
dea mâna ºi sã facã ceva concret
pentru oamenii care i-au dus aco-
lo. „Sunt onorat sã ajut ºi eu în
Parlamentul României. ªi acolo ºi
aici darn trebuie sã nu mai existe
disensiuni între PSD ºi PNL ºi sã
se facã ceva pentru judeþ”, a spus
Florinel Stancu.

Nicolae Giugea...
se mai gândeºte

Profesorul Nicolae Giugea spu-
ne cã nu s-a decis încã. Are douã

opþiuni: sã-ºi continue mandatul de
consilier judeþean sau sã plece în
Parlament. „Nu m-am decis încã.
Am început de douã ori mandatul
în Consiliu Judeþean ºi nu am reu-
ºit sã-l duc niciodatã pânã la capãt.
Dezbaterile pe proiecte... dezbate-
rile politice le avem aici, când ie-
ºim, suntem oameni ºi sper ca acolo
sã fim mai uniþi...”, a mai spus prof.
univ. dr. Nicolae Giugea.

Alexandra Presurã, preºedinte-
le tineretului social-democrat dol-
jean, a mulþumit echipei de la CJ
Dolj. ªi ea a obþinut un mandat de
deputat ºi considerã cã experienþa
acumulatã în Consiliu o va ajuta
foarte mult în Parlament. „A fost
o experienþã foarte frumoasã.
Mulþi cetãþeni din judeþul Dolj ne-
au votat ºi îºi pun speranþele în noi,
aºa cã eu, alãturi de echipa mea
nu vreau sã-i dezamãgesc”, a de-
clarat tânãra deputatã.

Alãturi de alte 18 proiecte,
Drumul naþional Craiova-Calafat, reabilitat cu fonduri europene

Transport:
· Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 ºi

km 165+817 pe secþiunea feroviarã Bucureºti-Constanþa
· Reabilitarea drumului naþional DN56, secþiunea Craiova–Calafat

Eficienþã energeticã:
· Reabilitarea sistemului de termoficare urbanã la nivelul

municipiului Oradea, în scopul conformãrii la legislaþia de mediu ºi
creºterii eficienþei energetice

· Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul
Bacãu, în vederea conformãrii la normele de protecþia mediului pri-
vind emisiile poluante în aer ºi pentru creºterea eficienþei în alimen-
tarea cu cãldurã urbanã

Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã:
· Satu Mare; Mureº; Argeº; Arad; Bistriþa-Nãsãud; Bihor;

Vâlcea; Dâmboviþa; Maramureº ºi Suceava: Extinderea ºi rea-
bilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã

· Prahova; Timiº Mehedinþi: Reabilitarea ºi modernizarea
sistemelor de apã ºi canalizare

· Vaslui: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a siste-
mului de canalizare ºi a staþiilor de epurare în aglomerãrile Vaslui,
Bârlad, Huºi, Negreºti

· Botoºani: Extinderea ºi modernizarea sistemelor de alimen-
tare cu apã ºi canalizare-epurare a apelor uzate

Comisarul european pentru politicã regionalã, Corina
Creþu, a aprobat continuarea a 19 proiecte din mai multe
regiuni din România, în valoare totalã de 1,3 miliarde de
euro. Proiectele se referã la sistemul de alimentare cu apã,
cel de canalizare ºi epurare, sistemul centralizat de termo-
ficare urbanã ºi la infrastructura de transport feroviar ºi
rutier. O veste bunã ºi pentru judeþul Dolj. Unul dintre
proiectele vizate este „Reabilitarea drumului naþional
DN56, secþiunea Craiova–Calafat”.

modernizarea infrastructurii ºi spo-
rirea vitezei de circulaþie maximã
la 160 km/h pentru trenurile de cã-
lãtori ºi la 120 km/h pentru trenu-
rile de marfã, respectiv reabilita-

rea a 80,435 km din drumul naþi-
onal DN56, porþiunea dintre ora-
ºele Craiova ºi Calafat, la grani-
þa cu Bulgaria.
„Sunt convinsã cã astfel de
proiecte sunt vitale pentru a
îmbunãtãþi viaþa românilor”

Cele 15 proiecte de apã ºi apã
uzatã includ realizarea de infras-
tructurã ºi facilitãþi de tratare a apei
uzate. Astfel, captarea de apã va fi
îmbunãtãþitã, reþeaua ºi instalaþiile
de pompare vor fi reabilitate ºi ex-
tinse, iar staþiile de tratare a apei
uzate vor intra în categoria nou-
construite sau îmbunãtãþite. Aceas-
tã infrastructurã contribuie la ofe-
rirea de servicii ºi un grad de aco-
perire în ce priveºte apã curentã ºi
cea uzatã în conformitate cu di-
rectivele europene, în mod special
cele legate de calitatea apei ºi tra-
tarea apei uzate în mediul urban.

 „Toate aceste proiecte au înce-
put în perioada 2007-2013, dar pot
fi finalizate în perioada actualã de
programare. Sunt convinsã cã ast-
fel de proiecte sunt vitale pentru a
îmbunãtãþi viaþa românilor. În acest
scop, trebuie sã folosim la maxi-
mum fondurile europene disponi-
bile!”, a precizat Corina Creþu.
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Am tot scris în ultima vreme despre li-
mitele democraþiei, evidenþiind dificultãþile,
uneori veritabile capcane, în care se gãseº-
te în acele momente delicate în care politi-
cul, subjugat unor constrângeri partinice,
nu rezistã tentaþiei de a interpreta aleatoriu
o voinþã electoralã. Este ºi motivul pentru
care se tot vorbeºte în rândul unor polito-
logi dar ºi a unor personalitãþi din lumea
politicului, din SUA ºi pânã în þãrile din
Europa, despre nevoia unei schimbãri de
paradigmã, în care e repus în funcþiune
conceptul de democraþie participativã.

Nu voi intra în miezul acestei dezbateri
în contextul crizei declanºate, la noi, în
urma scrutinului electoral de duminica tre-
cutã. Notând, totuºi, cã pãrþile distribuite
deja pe douã fronturi de luptã acerbã (un
„rãzboi” sinucigaº pentru viitorul imediat
al societãþii româneºti, aºa cum nu pridi-
desc sã se susþinã de pe mai multe flan-
curi) probeazã cu prisosinþã teza cã locul
unei soluþii pragmatice e substituit de acti-
varea unor orgolii deseori infantile fãcând

Douã crize în oglindã,Douã crize în oglindã,Douã crize în oglindã,Douã crize în oglindã,Douã crize în oglindã,
douã soluþionãri diferitedouã soluþionãri diferitedouã soluþionãri diferitedouã soluþionãri diferitedouã soluþionãri diferite

din vot un pretext ºi nu o responsabilã bazã
de discuþie.

De aceea, mã voi referi în cele ce ur-
meazã la douã crize întâmplate în spaþiul
european comunitar, ambele subsumate
unui vot popular dar care, ca soluþii, se si-
tueazã la poluri opuse.

În 4 decembrie, deci cu o duminicã îna-
intea alegerilor parlamentare de la noi, ita-
lienii au fost chemaþi ºi ei la vot, la un refe-
rendum menit sã modifice o prevedere con-
stituþionalã. Iniþiativa a fost a guvernului în
funcþiune condus de premierul ºi ºeful Par-
tidului Democrat, Matteo Renzi, care ºi-a
asumat, ce-i drept spre finalul campaniei
electorale, riscul de a conferi scrutinului o
valoare de plebiscit. ªi a pierdut, fiindcã 61
la sutã din cei circa 19 milioane de concita-
dini, aliniaþi frontului NU susþinut de un larg
grup de forþe politice dintre cele mai diferi-
te ºi chiar de pe poziþii politice totalmente
diverse, au respins, aºadar, categoric, op-
þiunea iniþiatorilor.

În mod cât se poate de firesc, Matteo

Renzi ºi-a anunþat, seara târziu, demisia
sa ºi a executivului pe care l-a condus timp
de aproape 3 ani, dupã care s-a declanºat
criza a cãrei soluþie s-a mutat în mâinile
preºedintelui Mattarella. Cum câteva for-
maþiuni din cele mai gãlãgioase au pledat
pentru alegeri anticipate imediate, însã din
cauza celor douã legi electorale discordan-
te, pentru cele douã camere ale Parlamen-
tului, preºedintele a ales calea consultãri-
lor imediate, propunând, cum s-a dovedit
firesc, formarea unui guvern însãrcinat cu
revizuirea legilor respective ºi, abia apoi,
în decurs de sãptãmâni ori luni, sã se
meargã la vot.

Ilustrativ e faptul cã preºedintele, fidel
prevederilor constituþionale, a însãrcinat
tot partidul premierului demisionat cu o
propunere de guvern, în baza majoritãþii
din Parlament pe care n-a pierdut-o. ªi,
astfel, guvernul propus de PD-ul lui Renzi
a fost agreat de instituþia parlamentarã ºi
trimis în faþa Parlamentului spre a fi in-
vestit. Lucru care s-a ºi întâmplat, iar cri-

za s-a rezolvat în doar patru zile.
Revenind la situaþia noastrã, ceea ce fra-

peazã ºi ne particularizeazã – din pãcate ia-
rãºi în spaþiul unei democraþii „originale” –
e un ºir de poziþionãri ºi de interpretãri, care
mai de care mai inedite ºi mai insolite – în
care troneazã, în absenþa oricãror raþiuni ºi
luciditãþi benefice pentru Þarã, mai vechi
ºi mai noi orgolii, de partid ºi, deopotrivã,
de persoane. Grav e cã atât preºedinþia, cât
ºi partidele, par a aborda rezultatul votului
de duminica trecutã într-o hermeneuticã cu
un pronunþat caracter pro domo, cu intere-
se care, oricum am judeca, sfârºesc prin a
arunca în deriziune voinþa electoratului. ªi
nu e prima datã când, în numele unei de-
mocraþii emfatizate mai mult la nivel reto-
ric, mecanismul însuºi al statului de drept
devine o banalã anexã a jocurilor de culise
cu o mizã exclusiv politicianistã.

Sã ne mai întrebãm de care parte se aflã
interesul naþional atât de invocat ºi evocat
în campania electoralã, chiar aºa de ane-
micã ºi de fadã cum a fost?

În luna noiembrie, în judeþul
Dolj, au fost efectuate 1.670 de
testãri, patru dintre acestea fiind
pozitive. Douã din cazuri au fost
descoperite la persoane care au
avut contact cu o persoanã infec-
tatã cu virusul HIV, iar alte douã
în urma unor testãri ocazionale
(în scop diagnostic sau expuneri
accidentale).

În judeþul Dolj, la sfârºitul anu-
lui 2015, se aflau în evidenþã ac-
tivã 305  cazuri, din care 189 cu
infecþie HIV ºi 116 cu boalã SIDA.
În cursul primelor 9 luni ale anu-
lui 2016 au fost înregistrate 11
cazuri noi de infecþie cu HIV.

Patru cazuri de infectare cu HIV
depistate într-o singurã lunã

Patru cazuri de infectare cu virusul HIV au fost
descoperite în Dolj, în urma testelor care s-au
fãcut pe parcursul lunii noiembrie, în mai multe
laboratoare din judeþ. Direcþia de Sãnãtate Publicã
(DSP) a anunþat cã între acestea sunt douã cazuri
la care virusul a fost descoperit dupã ce au avut
contact cu o persoanã infectatã cu virusul HIV.

Lipsa de informaþii cu privire la
ce înseamnã virusul HIV
rãmâne o problemã

Potrivit medicilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Testul este însã
gratuit doar pentru femeile însãr-
cinate, în cadrul unui program
derulat de Ministerul Sãnãtãþii. În
funcþie de tipul testului, rezultatul
se poate da pe loc sau este nevoie
de 3-5 testãri pe o perioadã mai
îndelungatã.

Conform Raportului Naþional al
Departamentului pentru Monito-
rizarea ºi Evaluarea HIV/SIDA din

România al Institutului
de Boli Infecþioase
„prof. dr. Matei Balº”,
la 30 iunie a.c. erau în-
registrate la nivel naþi-
onal 14.078 persoane
infectate cu HIV/SIDA
(21.702 total cumulativ
1985 – 2016). Princi-
pala cale de transmite-
re a fost heterosexualã
(57,4% din toate cazu-
rile noi în 2015 ºi
63,2% în primele 6 luni
ale anului 2016). Nu-
mãrul de cazuri HIV în
rândul consumatorilor
de droguri injectabile a
fost de 20% în 2015 ºi
17,6% în primele 6 luni
ale anului 2016. Pro-
porþia de homosexuali fost de 16%
în 2015 ºi 17,2% în primele 6 luni
ale anului 2016. Cele mai multe ca-
zuri noi (6.503 cazuri) au fost în-
registrate în grupul de vârstã 25
– 29 ani, urmat de 40-49 ani

(2.133 cazuri).
Dincolo de toate, o pro-

blemã rãmâne lipsa de in-
formaþii cu privire la ce în-
seamnã virusul HIV ºi
SIDA. 30.8% din respon-
denþii cercetãrii „Sub Lupã”
cred cã toþi copiii nãscuþi
din mame seropozitive vor
fi ºi ei seropozitivi, iar 20%
din respondenþi cred cã este
nevoie de veselã separatã
pentru a se proteja de infec-
þia cu HIV. Totodatã, 69,8%
din respondenþi asociazã
persoanelor seropozitive
cuvinte aparþinând registru-
lui negativ („frustrate”, „la-

bile”, „nefericite”, „depresive”,
„izolate”, „stare de sãnãtate insta-
bilã ºi contagioasã”, „dependen-
te”, „iresponsabile”). 24.2% din
respondenþi nu s-ar simþi confor-
tabil sã îmbrãþiºeze o persoanã se-
ropozitivã.
Progresele înregistrate
de medicinã au salvat
câteva milioane de vieþi

Progresele înregistrate în me-
dicinã au fãcut, totuºi, ca persoa-
nele infectate cu HIV sã trãiascã
mai mult decât, spre exemplu, în
urmã cu 20 de ani. Se estimeazã
cã peste trei milioane de vieþi au
fost salvate începând cu anul
1996, când accesul la tratament a
fost permis. Potrivit reprezentan-
þilor Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te, în 2013, la nivel global, s-au
înregistrat 1,5 milioane de dece-
se cauzate de SIDA. Dar numã-

rul de victime provocate de SIDA
a scãzut net în  întreaga lume, fi-
ind cu 11,8% mai mic decât în
anul precedent. Este cea mai pu-
ternicã scãdere de la vârful epide-
miei în 2005.

În timp ce numãrul deceselor
legate de SIDA a scãzut constant
cu 100.000 pe an începând din
2005, în 2013 scãderea a fost de
200.000. Numãrul deceselor le-
gate de SIDA a scãzut cu 35%
de la vârful înregistrat în 2005.
De asemenea, numãrul cazurilor
noi de infestare cu HIV a scãzut
de la 2,2 milioane în 2012, la 2,1
milioane în 2013. Cazurile noi de
contaminare la copii s-au dimi-
nuat de asemenea, de la 270.000
la 240.000. Din 2005, numãrul
cazurilor noi de îmbolnãvire s-a
redus în total cu 27,6% în în-
treaga lume.

RADU ILICEANU
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Un deceniu cu rezultate im-
portante în ceea ce priveºte ab-
sorbþia fondurilor europene, în
care România s-a aliniat cerin-
þelor ºi rigorilor aferente meca-
nismelor ºi instrumentelor vechii
Politicii Agricole Comune. Ulte-
rior, s-a concentrat pe adapta-
rea la Noua Politicã Agricolã
Comunã. În tot acest timp, APIA
a reuºit sã gestioneze situaþiile
ºi provocãrile apãrute în prelu-
crarea cererilor depuse de peste
1 milion de beneficiari, pentru
toate schemele ºi mãsurile ges-
tionate. Anual, APIA deruleazã 45
de scheme de platã/mãsuri de
acordare a ajutoarelor financia-
re europene ºi naþionale, cuprin-
zând 89 de submãsuri, respec-
tiv pachete/sub-pachete, punând
în aplicare fluxurile procedurale
în conformitate cu prevederile
legislaþiei comunitare ºi naþionale
în vigoare.

Absorbþie de 98%
a fondurile europene

Valoarea plafonului financiar
alocat de Uniunea Europeanã, pe
care APIA l-a derulat în perioada
de programare 2007-2014, a fost
de 11,82 miliarde euro, fiind com-
pus din 7,8 miliarde euro desti-
naþi schemelor de plãþi directe,
mãsurilor de piaþã ºi intervenþie
finanþate din FEGA ºi 3,02 mili-
arde euro destinaþi implementãrii
mãsurilor delegate din cadrul Pro-
gramului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2007-2013, finanþaþi din
FEADR.

În perioada 2007-2013, rapor-
tat la alocarea financiarã aferen-
tã fiecãrui an, APIA a înregistrat
o ratã a absorbþiei fondurilor eu-
ropene de 98%. Din totalul fon-
durilor destinate agriculturii pen-
tru România, în perioada 2007-
2014, APIA a asigurat absorbþia
fondurilor europene pentru agri-

Sfârºitul anului 2016 marcheazã
încheierea primului deceniu de când
România este membrã a Uniunii Eu-
ropene ºi, totodatã, a primului dece-
niu de implementare, de cãtre Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã – APIA, a schemelor ºi mã-
surilor de sprijin finanþate din fonduri

europene ºi naþionale destinate sus-
þinerii fermierilor români. APIA Dolj,
potrivit analizei efectuate de structu-
ra centralã, este poziþionatã în multe
dintre evaluãri pe locul al doilea la
nivel naþional, cu o ratã impresionan-
tã a cererilor admise la platã ºi o pon-
dere insignifiantã a celor respinse.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

culturã, contribuind astfel la în-
curajarea transferului de cunoº-
tinþe ºi a inovãrii, creºterea com-
petitivitãþii, promovarea organi-
zãrii lanþului alimentar ºi a ges-
tionãrii produselor, refacerea,
protecþia ºi consolidarea ecosis-
temelor, încurajarea utilizãrii efi-
ciente a resurselor ºi tranziþia
cãtre o economie cu consum re-
dus de carbon, dar ºi la promo-
varea incluziunii sociale, a redu-
cerii sãrãciei ºi a dezvoltãrii eco-
nomice în zonele rurale.

Alocãri dublate
pentru urmãtorii ani

În perioada 2015-2020, Ro-
mânia beneficiazã de alocãri fi-
nanciare de peste 20 miliarde de
euro de la Uniunea Europeanã,
fapt ce impune luarea tuturor
mãsurilor necesare pentru a de-
rula fondurile destinate finanþãrii
Politicii Agricole Comune ºi pen-
tru a asigura o capacitate ridica-
tã de absorbþie a acestor fonduri.
Astfel, bugetul încredinþat APIA
pentru gestionare, în cadrul noii
Politici Agricole Comune, a cres-

cut substanþial: aproximativ 14,25
miliarde euro, din care circa 11,35
miliarde euro revin României pen-
tru acordarea plãþilor directe ºi a
mãsurilor de piaþã, restul fiind
alocaþi prin delegare de la buge-
tul FEADR pentru gestionarea
mãsurilor care vizeazã mediul,
agricultura ecologicã, zonele care
se confruntã cu constrângeri na-
turale, dar ºi pentru asigurarea
bunãstãrii animalelor.

Procentual, APIA gestioneazã
în noua perioadã de programare
circa 70% din valoarea totalã a
fondurilor alocate României pen-
tru sectorul agricol. Reforma Po-
liticii Agricole Comune reprezin-
tã o schimbare fundamentalã a
acestei politici faþã de perioada
2007-2014, cu noi reglementãri
de care fermierii trebuie sã þinã
cont în activitatea lor viitoare.

APIA s-a încadrat
în termen

Noua Politicã Agricolã Comu-
nã, intratã în vigoare începând cu
anul 2015, a presupus aplicarea
unor scheme ºi mãsuri noi, mult
mai complexe. În 2016, în acest
context, Comisia a decis ca plã-
þile aferente anului 2015 sã se
efectueze pânã la data de 15 oc-
tombrie. APIA a reuºit sã se în-
cadreze în acest termen, având
în vedere cã peste 90% din plãþi
s-au efectuat pânã la sfârºitul lunii
august.

În plus, în acest an, APIA a
reuºit 2 performanþe: plata în
avans a peste 870 milioane de
euro, pentru un numãr de
754.421 de fermieri, o valoare
record a plãþilor în avans pe care
le face România pentru o cam-
panie de plãþi directe ºi începe-
rea plãþilor finale la data de 1 de-
cembrie 2016, reprezentând, de
asemenea, o nouã reuºitã a Agen-
þiei. APIA este angajatã în conti-

nuare la capacitate maximã sã
contribuie, în interesul ºi cu spri-
jinul direct al fermierilor, la o agri-
culturã modernã ºi eficientã, la
dezvoltarea spaþiului rural ºi la
creºterea economiei în ansamblul
ei, pe termen mediu ºi lung, în
România.

Doljul e în topul
naþional

Despre activitatea APIA Dolj
aflãm cã lucrurile sunt, deja, pe o
traiectorie pozitivã. “Am încheiat
plãþile aferente Campaniei 2015,
iar de douã sãptãmâni am finali-
zat ºi avansul acordat pentru Cam-
pania 2016 la peste 80% dintre
fermieri. Despre Campania 2015
pot sã vã spun cã numãrul cereri-
lor unice depuse a fost de 42.421.
Dintre acestea, 933 au fost
respinse. Au fost autorizate la pla-
tã 41.260 de cereri. Procentul de
cereri unice autorizate la platã a
fost de 97,25% ºi al celor respin-
se de doar 2,20%. Aºadar, au fost
procesate 99,46% dintre cererile
unice de platã. Analizând distribu-
þia pe judeþe a a numãrului de ce-
reri unice depuse ºi autorizate la
platã în Campania 2015, judeþul
Dolj se situeazã pe locul al doilea,
dupã Suceava. Suprafaþa solicitatã
pe total scheme de platã în Dolj a
fost de 1.619.936 ºi au fost auto-
rizate la platã 1.538.334 ha, su-
prafaþa neeligibilã fiind de 81.602
ha, adicã am atins un nivel de eli-
gibilitate de 94,96%”, ne-a preci-
zat Laurenþiu Nicolae Dãdules-
cu, director executiv al Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã Dolj.

Campania 2015,
una a premierelor

Sã mai punctãm despre Cam-
pania 2015 cã a însemnat cu ade-
vãrat o Campania a premierelor.
A fost prima campanie agricolã
desfãºuratã în conformitate cu
noua Politicã Agricolã Comunã ºi,
totodatã, prima campanie agrico-
lã în care fermierii au depus ce-
rere unicã de platã, pentru solici-

tãri de subvenþii atât pentru sec-
torul vegetal, cât ºi pentru cel
zootehnic. A mai reprezentat pri-
ma campanie agricolã în care, la
nivel naþional, numãrul dosarelor
de platã depuse a scãzut sub
1.000.000, respectiv pânã la
944.076. Au fost gestionate 84 de
scheme de platã, reprezentând o
creºtere de 1.050% faþã de cele 8
scheme de platã gestionate în
2014 iar plãþile directe cãtre fer-
mieri au depãºit 2 mld. euro.
Campania 2015 a mai însemnat,
la nivel naþional, 944.076 fermieri
care au depus cerere unicã. Nu-
mãrul fermierilor înregistreazã un
trend descrescãtor de la o cam-
panie agricolã la alta, ca urmare a
comasãrii suprafeþelor agricole.
România este cunoscutã pentru
fragmentarea masivã a terenuri-
lor, iar procesul de consolidare a
acestora este unul firesc ºi nece-
sar pentru trecerea la o agricultu-
rã modernã ºi performantã. În
2015, au fost 4.421.496 de sche-
me solicitate la platã în cele
944.076 cereri depuse, dintre
care peste 4 milioane au fost soli-
citãri în sectorul vegetal, ºi aproa-
pe 300.000 au fost solicitãri în
sectorul zootehnic. Vorbim, de
asemenea, de 34.552.510 ha –
suprafaþa autorizatã la platã, cu-
mulatã la nivelul tuturor scheme-
lor solicitate în cele 944.076 ce-
reri unice depuse. Creºterea faþã
de Campania 2014 a fost de peste
200%, ceea ce aratã cã fermierii
români au aplicat pe mai multe
scheme de platã cu suprafeþele
deþinute de ei, primind, astfel, mai
mulþi bani pentru susþinerea agri-
culturii. Sã mai specificãm cã, 4.
927.951 fermieri intrat la platã,
adicã peste 98% dintre cei care
au depus cereri unice iar
2.088.057.161 euro au fost plãþi
directe cãtre fermieri. Este prima
campanie agricolã, în care este
depãºit pragul de 2 miliarde euro,
ceea ce demonstreazã cã agricul-
tura româneascã este sectorul cu
cea mai mare absorbþie de fon-
duri europene.
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„A fost o echipã extrem de
dinamicã ºi de sufletistã”

Devenitã una dintre cele mai
ample ºi consecvente campanii
umanitare ale studenþilor din
centrul universitar craiovean,
Târgul Winterland a fost pre-
gãtit, ºi în acest an, cu grijã ºi
mult efort de tinerii de la Hor-
ticulturã, dar ºi de la alte fa-
cultãþi. „Continuãm tradiþia ºi cu
bucurie spunem cã anul acesta
au lucrat ºi mai mulþi studenþi
alãturi de cei de la secþia Pei-

sagisticã. A fost o echipã ex-
trem de dinamicã ºi de sufle-
tistã. De aceea noi credem cã
decoraþiunile acestea sunt cu
suflet… De prin octombrie au
început sã aleagã materialele
ori sã le procure din naturã –
de la conuri, scoarþã, diverse
fructe uscate la boabe de ca-
fea ºi orez, dopuri de plutã,
sfoarã, pânzã de sac etc.”, a
precizat lect. univ. dr. Manue-
la Mandã, de la Facultatea de
Horticulturã.

Winterland, târgul studenþesc de decoraþiuni de CrãciunWinterland, târgul studenþesc de decoraþiuni de CrãciunWinterland, târgul studenþesc de decoraþiuni de CrãciunWinterland, târgul studenþesc de decoraþiuni de CrãciunWinterland, târgul studenþesc de decoraþiuni de Crãciun
ºi de fapte bune. Pentru Loredana!ºi de fapte bune. Pentru Loredana!ºi de fapte bune. Pentru Loredana!ºi de fapte bune. Pentru Loredana!ºi de fapte bune. Pentru Loredana!

Holul central al Universitãþii din Craiova a fost,
ieri, neîncãpãtor pentru studenþii care s-au unit
într-un gest pe cât de frumos, pe atât de impor-
tant pentru un tânãr ca ºi ei: organizarea Târgu-
lui Winterland. Ajuns la cea de-a VI-a ediþie, eve-
nimentul are scop caritabil, fondurile rezultate
din vânzarea exponatelor de Crãciun fiind dona-
te, în acest an, Loredanei Jianu – o tânãrã de 27

de ani, studentã în anul I la Facultatea de Drept,
aflatã în incapacitatea de a se deplasa. Sute de
coroniþe din brad, aranjamente ºi decoraþiuni spe-
cifice sãrbãtorilor de iarnã, realizate cu talent ºi
ingeniozitate, din felurite materiale, de studenþi
de la Facultatea de Horticulturã, îºi aºteaptã cum-
pãrãtorii pânã marþi, 20 decembrie, inclusiv. Pen-
tru cã magia ºi spiritul Crãciunului ne aduc pe

În perioada 21 noiembrie –
15 decembrie  2016, în cadrul
proiectului  ,,Cãrticica pentru
prichindei  ºi copii mai
mãricei” s-a desfãºurat
campania de strângere de
jucãrii pentru preºcolarii cu
cerinþe educative speciale de la
ºcoala Gimnazialã Specialã ,,Sf.
Vasile”, Craiova,  denumitã
generic „Sã fim mai buni de
sãrbãtori”.

Campania a avut dublu rol.
Pe de o parte, copiii înscriºi în
proiect, sub îndrumarea cadrelor
didactice, învaþã sã dãruiascã,
sã fie generoºi, sã aducã
zâmbetul pe faþa micuþilor mai

Elevii aduc
„Magia
Crãciunului”

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” gãzduieºte astãzi, de la ora
12.30, în Salonul Medieval, pro-
gramul artistic „Magia Crãciunu-
lui”, organizat de trei unitãþi de
învãþãmânt craiovene: Colegiul
„ªtefan Odobleja”, Liceul „Traian
Vuia” ºi ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Romanescu”. Manifestarea este
realizatã în cadrul proiectului de
parteneriat „Educaþie ºi identitate
culturalã localã” ºi va consta într-
o suitã de colinde ºi scenete susþi-
nute de elevii ºcolilor partenere.

MAGDA BRATU

Concert caritabil de colinde laConcert caritabil de colinde laConcert caritabil de colinde laConcert caritabil de colinde laConcert caritabil de colinde la
Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”

Parohia „Sfântul Ioan Bo-
tezãtorul”, din cartierul craio-
vean Craioviþa Nouã, invitã
credincioºii duminicã, 18 de-
cembrie, ora 11.00, la concer-
tul de colinde susþinut de Gru-
pul coral al Seminarului Teo-
logic „Sfântul Grigorie Teolo-
gul” ºi Grupul coral al Paro-
hiei „Sfântul Ioan Botezãtorul”.
Potrivit pr. Gheorghe Cioiu, concertul va avea loc dupã sãvârºirea Sfin-
tei Liturghii, în biserica parohialã situatã pe strada George Enescu nr. 79
(vizavi de complexul comercial „Racheta”). Aflatã la cea de-a V-a ediþie,
manifestarea – sub genericul „Dãruind vei dobândi” – este iniþiatã de
pãrintele paroh Marius Neacºu ºi pãrintele slujitor Cristin Sperlea, profe-
sor la Seminarul Teologic din Craiova, ºi are scop caritabil: strângerea de
fonduri financiare ºi alimente neperisabile pentru persoanele nevoiaºe.

MAGDA BRATU

,,SÃ FIM MAI BUNI DE SÃRBÃTORI”
puþin norocoºi decât ei, pe de
altã parte, copiii cãtre care
merg jucãriile, cu siguranþã se
vor bucura ºi îºi vor simþi
semenii aproape.

La Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru  ºi Aristia
Aman” s-au strâns numeroase
jucãrii ce vor fi donate, vineri
16 decembrie, cãtre ªcoala
Gimnazialã Specialã ,,Sf.
Vasile”, Craiova, iar  în acest
demers ne-au fost alãturi
cadrele didactice de la grãdini-
þele ºi ºcolile înscrise în proiect
cãrora le mulþumim pentru
implicare.

Gestul studenþilor, salutat de
conducerea Universitãþii

Organizarea evenimentului a
fost salutatã de conducerea Uni-
versitãþii craiovene, prof. univ. dr.
Nicolae Panea felicitându-i, ieri,
pe studenþi pentru implicarea lor.
„Este o vreme a generozitãþii,
sensibilitãþii, grijii faþã de celãlalt
mai mult decât oricând în timpul
anului… Studenþii noºtri s-au
gândit sã realizeze toate aceste
obiecte pe care le vând azi ca sã
salveze un coleg. Deci, aici nu

este doar o expoziþie minunatã,
ci una caritabilã. În acelaºi timp,
ea întruchipeazã hãrnicia, imagi-
naþia, talentul, dar ºi largheþea su-
fletului acestor studenþi”, a subli-
niat prorectorul Nicolae Panea.
Dãrnicia tinerilor a fost aprecia-
tã ºi de decanul Facultãþii de
Horticulturã, prof. univ. dr. Sina
Cosmulescu.

Târgul Winterland s-a des-
chis cu un recital de colinde sus-
þinut de Corul Facultãþii de Te-
ologie, condus de pr. Adrian

Maziliþa, în rândul auditoriului
aflându-se ºi tânãra Loredana
Jianu, la care vor ajunge banii
rezultaþi din vânzarea decoraþi-
unilor. Bucuria întrezãritã în fru-
moºii ei ochi albaºtri ºi speran-
þa cã starea de sãnãtate i se va
îmbunãtãþi ºi cu ajutorul fondu-
rilor donate de ei au fost cea mai
bunã rãsplatã pentru studenþii de
la Horticulturã…

Însoþitã de mama sa chiar ºi la
cursurile de la facultate

Loredana Jianu suferã de
tetraparezã spasticã, sindrom dis-
tonic, hipotomie muscularã, dis-
kinezie muscularã ºi dizartrie ºi
are nevoie de recuperare neuro-
motorie prin tratament speciali-
zat. Vine din comuna Grãdinile,
judeþul Olt, ºi a absolvit cursurile
Colegiului Naþional „Ioniþã
Asan” din Caracal. Deºi are nu-
mai 27 de ani, este þintuitã într-
un scaun cu rotile ºi mereu înso-
þitã de mama sa, Valeria Jianu.
„Are mare nevoie de recupera-
re, care trebuie fãcutã la un cen-
tru privat, la care vom ajunge în
vacanþa de varã. Acum nu pu-
tem merge, pentru cã trebuie sã
vinã la facultate, fiind studentã
în primul an Drept – specializa-
rea Administraþie Publicã”, spu-
ne, cu lacrimi în ochi, Valeria Jia-
nu. O însoþeºte pe Loredana in-
clusiv la cursuri, unde îºi ia noti-
þe, tânãra neputând scrie. „Se
simte foarte bine între colegi, fi-
ind o fire sociabilã, un copil deo-
sebit…”, adaugã mama.

Tratament specializat în þarã
sau în strãinãtate

Loredana s-a nãscut cu ste-
nozã de canal cervical, iar în

timp problemele de sãnãtate s-
au agravat. Dacã ar fi fost dia-
gnosticatã corect ºi operatã
pânã la vârsta de 2 ani, ar fi
avut ºansa unei vieþi normale…
În anii trecuþi, Loredana a mai
primit un ajutor umanitar dato-
ritã cãruia a putut face un tra-
tament în Turcia. Suma de care
are nevoie acum pentru recupe-
rare este însã una pe care fa-
milia nu ºi-o permite. „Am pu-
tea merge ºi în strãinãtate, dacã
s-ar putea, dar costurile sunt
foarte mari. Chiar ºi în þarã…
La Târgu Mureº, unde existã o
astfel de clinicã de recuperare,
se plãtesc 400 de lei pe zi. Iar
ea are nevoie ºi de însoþitor, deci
costurile se dubleazã”, mai spu-
ne Valeria Jianu. De douã luni,
de când a venit studentã în Cra-

iova, un voluntar medical o aju-
tã pe tânãrã sã se recupereze.

***
Târgul de Crãciun Winter-

land rãmâne deschis în holul cen-
tral al Universitãþii din Craiova
pânã marþi, 20 decembrie, ºi poa-
te fi vizitat zilnic, între orele 9.00
ºi 17.00, iar în weekend – între
9.00 ºi 14.00. Decoraþiunile pe
care le puteþi achiziþiona de aici
costã de la câþiva lei la câteva zeci
de lei, fiecare exponat vândut
aducând un strop de bucurie ºi de
speranþã pentru organizatorii eve-
nimentului, dar mai ales pentru
Loredana Jianu. Îi puteþi citi în-
treaga poveste, însoþitã de foto-
grafii de pe vremea când putea
sã meargã singurã, pe https://lo-
redanajianu.wordpress.com/.

MAGDA BRATU
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Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã vineri,
16 decembrie 2016, ora
15:00, în sala Acad.
Dinu C. Giurescu, la
evenimentul de lansare
a volumului Masa care
plânge înlãuntru, al au-
torului Emilian Mirea.

Invitaþi în carul
evenimentului: Ga-
briel Coºoveanu, critic
literar – preºedintele
Filialei Craiova a USR;
Mihaela Albu, scriitor;
George Popescu, scri-
itor; Mihai Firicã,
scriitor.

Luni , 19 decembrie Orele 900-1000     L.T.T.A  Grãdiniþa nr. 18
1000-1100    Liceul de Arte Marin Sorescu-Grãdiniþã
1100-1200     ªc. Gimn. Mihai Viteazul
1500-1600    C.N. ªtefan Velovan

Marþi, 20 decembrie 1000-1100    Liceul de Arte Marin Sorescu
1100-1200    Liceul de Arte Marin Sorescu

Miercuri, 21 decembrie 1000-1100     Grãdiniþa Castelul Fermecat

Joi, 22 decembrie 1100-1200    Grãdiniþa Paradisul Copiilor
1500-1600    C.N. Carol I

Comunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presã
În sãptãmâna 19 - 22 decembrie, tema din pro-

iectul Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãri-
cei derulat de Secþia pentru Copii ºi Tineret a Biblio-
tecii Judeþene Alexandru ºi  Aristia Aman este: Co-
linde, colinde, e vremea colindelor.

Cum colindul este un cântec tradiþional, copiii vor
arãta cum au înþeles ºi cum pãstreazã minunatele tra-
diþii româneºti de iarnã.

Secþia pentru Copii ºi Tineret mulþumeºte colabo-

ratorilor, mass-media, cadrelor didactice, copiilor ºi
pãrinþilor deopotrivã pentru felul în care s-au implicat
în proiectele desfãºurate în acest an.

Sãrbãtori fericite
ºi La mulþi ani!

Ne sunt alãturi preºcolarii ºi ºcolarii de la ur-
mãtoarele grãdiniþe ºi ºcoli craiovene, programaþi
astfel:

ComunicatComunicatComunicatComunicatComunicat
de presãde presãde presãde presãde presã

Organizat de Asociaþia Caricatu-
riºtilor Profesioniºti din România,
Muzeul Olteniei ºi Muzeul de Artã
Craiova, Salonul Internaþional de
Caricaturã „Nicolae Petrescu-Gãi-
nã” – ce poartã numele unuia dintre
cei mai importanþi caricaturiºti ro-
mâni din secolul al XX-lea – are o
tradiþie apreciabilã, anul acesta ajun-
gând la ediþia a IX-a. «Ne-am obiº-
nuit sã ne întâlnim cu iubitorii de ca-
ricaturã, la sfârºit de an. Dupã ce este
deschisã la Craiova, expoziþia este
itineratã în diverse oraºe, ultima datã
ajungând, de exemplu, la Muzeul Ju-
deþean de Istorie din Râmnicu Vâl-
cea ºi Muzeul Judeþean „Alexandru
ªtefulescu” din Târgu Jiu. Sperãm
ca ea sã ajungã în continuare în cât
mai multe localitãþi», a precizat, ieri,
la vernisaj, Florin Ridiche, mana-
gerul Muzeului Olteniei.

Ce au în comun fostul premier Emil Boc, cancelarul german
Angela Merkel, cântãreþul Smiley, actorul Toma Caragiu, artiº-
tii Corneliu Baba ºi Constantin Brâncuºi? Nimic, veþi spune, dacã
nu aþi vizitat încã Salonul Internaþional de Caricaturã „Nicolae
Petrescu-Gãinã”! ªi, totuºi: toþi au fost surprinºi, cu talent, umor,
ba chiar ºi un strop de ironie, de câþiva dintre expozanþi. 60 de
artiºti din România ºi din alte 12 þãri de pe 5 continente (Europa,
Asia, Africa, Australia ºi America de Nord) îºi prezintã lucrãrile
în cadrul expoziþiei-concurs de la Craiova – portrete ºi compozi-
þii, alb-negru ºi color, în care umorul de limbaj ºi comicul de situa-
þie vã vor aduce cel puþin un zâmbet pe buze. Salonul este des-
chis în Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei (clãdirea
nouã, din strada „Madona Dudu” nr. 14) ºi poate fi vizitat pânã
în ianuarie 2017, accesul publicului fiind liber.

Premiile salonului:
Marele Premiu „Nicolae Petrescu-Gãinã” – Daniela-Elena Grapã
Premiul „Francisc ªirato” – Constantin Ciosu
Premiul „Nicolae Drãgulescu-Drag” – Vasile Mândrã-Crãiþã
Premiul „Benedict Gãnescu” – Octavian Covaci
Premiul „Eugen Taru” – Octavian Bour
Premiul „Silvan Ionescu” – Valentin Chibrit
Premiul „Dumitru Negrea-Gan” – Adrian Dragomirescu

În anul 2005 se reuºea,
prin eforturile Muzeului de

Artã ºi ale cunoscuþilor
artiºti ªtefan Popa Popa’s ºi
Gabriel Bratu, organizarea
la Craiova a primului Salon

Naþional de Graficã Satiricã.
Anul  urmãtor devenea

Salon Naþional de Carica-
turã, cu participare inter-
naþionalã, pentru ca, înce-
pând din 2007, sã se trans-
forme în Salonul Internaþi-
onal de Caricaturã „Nico-

lae Petrescu-Gãinã”.

Salonul Internaþional de Cari-
caturã „Nicolae Petrescu-Gãinã”
reuneºte aproape 130 de lucrãri,
realizate de 12 artiºti din tot atâtea
þãri (India, Israel, Serbia, Polonia,
Ucraina, Franþa, Siria, Australia,
Rusia, Cuba, S.U.A. ºi Egipt) ºi alþi
46 români, între aceºtia regãsindu-
se Viorel Baciu, Octavian Bour,
Constantin Ciosu, Florian Doru
Crihanã, Vasile Mândra Crãiþã, Ni-
colae Lengher, Horaþiu Mãlãele,
Gheorghe Postelnicu, Aurelian Iu-
lius ªuþã-ªAI, Virgil Tomuleþ. În
afara concursului, expune graficia-
nul craiovean Gabriel Bratu, iar
caricaturistul timiºorean ªtefan
Popa Popa’s aduce pe simeze o
lucrare cu cancelarul german An-
gela Merkel ºi alta în care premie-
rul Dacian Cioloº apare alãturi de
preºedintele Comisiei Europene,

Jean Claude Junker.
„Veþi gãsi lucrãri care vã vor

smulge hohote de râs. Altele vã vor
ridica doar zâmbetul la colþul bu-
zelor. Unele vor nedumeri, altele
vor intriga. Toate sfârºesc prin a
încânta, fiind expresia spiritului
împrãºtiat peste tot în lume. Mo-
zaicul de pe simeze pune multe în-
trebãri, dar toate se conjugã, final-
mente, într-una singurã: omenirea,
încotro? Globalizare, violenþã, to-
talitarism, imoralitate ºi amoralita-
te sucombã sub peniþa, creionul
sau pensula unor gânditori talen-
taþi”, a remarcat Emilian ªtefâr-
þã, managerul Muzeului de Artã.

Premiile celei de-a IX-a ediþii a
Salonului au fost decise de un ju-
riu prezidat de ªtefan Popa Popa’s
– preºedinte al Asociaþiei Caricatu-
riºtilor Profesioniºti din România ºi

avându-i ca membri pe Gabriel Bra-
tu – vicepreºedinte al aceleiaºi aso-
ciaþii, Elvira Romaniuc – preºedin-
te al Festivalului „Umor la Gura
Humorului” ºi graficianul Ionel
Gavrilescu. „Este o bucurie imen-
sã pentru mine cã am reuºit ºi de
data aceasta! Este, iatã, a IX-a edi-
þie a unui Salon ce poartã numele
celui cu care s-a început caricatu-
ra în România, craiovean de-an
nostru: Nicolae Petrescu-Gãinã.

Sunt aici lucrãri excepþionale. Sunt
din ce în ce mai bune, pãcat cã din
ce în ce caricaturiºtii sunt mai pu-
þini…”, a apreciat graficianul Ga-
briel Bratu, care, cu consecven-
þã, s-a ocupat de organizarea eve-
nimentului. Marele sãu „of” rãmâ-
ne imposibilitatea – din motive fi-
nanciare – invitãrii la Craiova, cu
prilejul vernisajului expoziþiei, mã-
car a premianþilor.

MAGDA BRATU
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La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, ieri, conducerea Fi-
lialei Dolj a Federaþiei Sindicatelor
din Educaþie „Spiru Haret” a þinut
sã facã o prezentare a anului care
tocmai se apropie de final, prezen-
tând ºi aºteptãrile pentru 2017. În
opinia conducerii, ºi nu este depar-
te de adevãr, au fost mai multe mi-
nusuri. Deziluziile au fost foarte
mari ºi s-a mers dintr-o speranþã
într-alta.  „Am început acest 2016

Campania de informare va con-
tinua în judeþul Dolj, fiind progra-
mate în urmãtoarele zilele ºi alte
întâlniri cu elevii interesaþi de acest
domeniu de activitate sau de sub-
iectele legate de cultura de securi-
tate ºi de particularitãþile organiza-
þionale ale SRI.

Potrivit Serviciului Român de
Informaþii, liceenii vor putea afla
detalii despre ceea ce înseamnã sã
fii ofiþer de informaþii, îºi vor pu-
tea contura mult mai bine percep-
þia asupra realitãþii acestei profe-
sii, diferitã uneori de imaginea pe
care i-o construiesc literatura ºi
cinematografia, ºi vor putea veri-
fica online dacã au calitãþile per-
sonale cerute de o astfel de me-
serie. Prezenþa ofiþerilor SRI prin-
tre tinerii liceeni are ºi menirea de
a trece în revistã modalitãþile în
care tinerii cu rezultate bune la în-
vãþãturã, caracter puternic ºi va-
lori solide pot deveni ofiþeri ai Ser-
viciului Român de Informaþii. Pre-
zentarea se va încheia cu o sesiu-

Moment emoþionant, ieri, la
ªcoala Gimnazialã din Drãgo-
teºti, unde 17 elevi au fost rãs-
plãtiþi pentru premiile obþinute, în
anul ºcolar trecut, la diferite con-
cursuri. „Iniþiativa a aparþinut
Consiliului Local, de la care am
primit ºi banii pentru premii: câte
o bicicletã pentru fiecare elev. Le
mulþumim consilierilor ºi sperãm
sã fie alãturi de noi ºi cu alte oca-
zii. Îi felicit, de asemenea, pe
colegii din învãþãmântul primar,
care i-au îndrumat pe micii câº-
tigãtori”, ne-a declarat prof.
Adriana Radu, directorul unitã-

Rãsplatã pentru eleviiRãsplatã pentru eleviiRãsplatã pentru eleviiRãsplatã pentru eleviiRãsplatã pentru elevii
premianþi din Drãgoteºtipremianþi din Drãgoteºtipremianþi din Drãgoteºtipremianþi din Drãgoteºtipremianþi din Drãgoteºti

þii de învãþãmânt. A fost desem-
nat ºi cadrul didactic cu cele mai
bune rezultate – învãþãtoarea
Corina Vasile, care a fost, de
asemenea, premiatã cu un laptop
ºi o imprimantã multifuncþiona-
lã. Sãptãmâna viitoare, pe 22 de-
cembrie, la Drãgoteºti va avea loc
serbarea de Crãciun, la care toþi
elevii vor primi cadouri. Dupã
cum a mai spus prof. Adriana
Radu, vizita lui Moº Crãciun este
posibilã, ca în fiecare an, datori-
tã primarului comunei Drãgoteºti,
Dumitru Dincã.

CRISTI PÃTRU

„SRI în 50 de minute”, din nou în judeþul Dolj:
Promovarea culturii de securitate ºiPromovarea culturii de securitate ºiPromovarea culturii de securitate ºiPromovarea culturii de securitate ºiPromovarea culturii de securitate ºi

modalitãþi de a accesa o carierã în instituþiemodalitãþi de a accesa o carierã în instituþiemodalitãþi de a accesa o carierã în instituþiemodalitãþi de a accesa o carierã în instituþiemodalitãþi de a accesa o carierã în instituþie

Un an cu mai multe minusuri, dar cu speranþe
pentru 2017, în viziunea Sindicatului „Spiru Haret”

Ieri, Filiala Dolj a Federaþiei Sindicatelor din Învãþãmânt
– „Spiru Haret” s-a prezentat în faþa mass-media ºi ºi-a
prezentat opinia referitoare la un an care este aproape de
încheiere, cu speranþele pentru 2017. În percepþia condu-
cerii doljene, a fost un 2016 cu mai multe neîmpliniri decât
cu plusuri, iar evaluarea nu este foarte departe de adevãr.

cu speranþe mari. Ne-am dorit sã
avem o lege a salarizãrii cât mai
aproape de realitate, promovatã,
conform promisiunilor, de un gu-
vern tehnocrat. Deziluzia a fost
foarte mare. A apãrut una, care de
la 1 ianuarie va intra în vigoare, dar
nu rezolvã problemele. Creºterea
cu 15% a salariilor nu va influenþa,
pe fond, problema învãþãmântului.
Remuneraþiile trebuie sã fie altele,
astfel încât sã-i atragã pe tinerii

merituoºi sã se îndrepte spre învã-
þãmântul preuniversitar. Actul nor-
mativ care reglementa salarizarea a
fost, în opinia noastrã greºit, a fost
un fel de pãcãlealã. Am ºi protestat,
pe 1 iunie, în Bucureºti, dar nu s-a
întâmplat nimic. Mai mult, cred cã
peste 3.000 de persoane din perso-
nalul auxiliar care lucreazã în sis-
tem s-au trezit cu diminuarea retri-
buþiilor. Sãptãmâna trecutã, în
ºedinþa de Guvern, s-a stabilit sã se
revinã la salarizarea din lunile au-
gust – noiembrie, însã nu a apãrut
ceva în Monitorul Oficial. O altã
nemulþumire a fost cea a plãþii do-
bânzilor pentru salariile diminuate în
anii din urmã. Aveam speranþa cã
vom primi aceste diferenþe, dar, la
fel, nu s-a rezolvat ceva. Se spune
cã se vor eºalona pe cinci ani. Sun-
tem convinºi cã nu este vorba de
sume foarte mari, de aceea se pot
acorda mult mai repede”, a preci-
zat prof  Constantin Lungules-
cu, preºedintele filialei Dolj de la
„Spiru Haret”.
Nemulþumiri referitoare ºi la
concursul directorilor

O altã deziluzie a fost organiza-
rea concursului pentru posturile de
director ºi director adjunct al in-

stituþiilor de învãþãmânt preuniver-
sitar. «Credem cã s-a efectuat în
pripã. Am ºi atras atenþia cã se
poate ajunge la situaþii neplãcute.
În prezent, sunt 70 de unitãþi din
România, douã din Dolj, unde nu
s-a putut desfãºura concursul, de-
oarece autoritãþile publice locale nu
ºi-au putut desemna doi reprezen-
tanþi în comisiile de examinare ºi
se va ajunge la instanþele de jude-
catã. Am propus, de la început, ca,
în cazul în care sunt douã termene
nerespectate, sã poatã fi numiþi
reprezentanþii, de cãtre autoritãþile
judeþene, din partea altor unitãþi
administrative locale. Nu mai vor-
bim cã, aºa cum s-a mai discutat,
cã au fost multe controverse ºi în
testele grilã. Am considerat inad-
misibil ca sã fie probã eliminatorie
cea a CV-ului. Pãi, putea veni un
tânãr, cu experienþã mai micã, dar

care nu îndeplinea punctajul, chiar
dacã avea aptitudini de manager.
O altã scãpare ni s-a pãrut lipsa
unor întrebãri, în „grilã”, referitoa-
re la legislaþie, care, aºa cum ºtim
cu toþii, este schimbãtoare. Rãmâ-
nem la pãrerea cã dacã nu existã o
strategie naþionalã pe termen lung,
de cel puþin zece ani, degeaba vor-
bim, ºi nu este numai cazul Edu-
caþiei. Dar, au fost, din fericire ºi
plusuri. Unul este cel al plãþii na-
vetei elevilor, pentru a ajunge ºi a
se întoarce de la cursuri, ºi, chiar
dacã puþin controversatã, a susþi-
nerii definitivatului ºi dupã picarea
a trei examene. În fine, avem foarte
multe aºteptãri de la noul guvern,
deoarece educaþia este un capitol
important al vieþii noastre, fãrã de
care nu putem trãi», a mai spus
prof. Constantin Lungulescu.

CRISTI PÃTRU

La jumãtatea lunii noiembrie, ofiþerii SRI au
reluat sesiunile de prezentare ºi informare a
activitãþii acestei instituþii, „SRI în 50 de minute”,
în cele mai bune unitãþi de învãþãmânt liceal din
þarã. Sãptãmâna aceasta, ofiþerii SRI au partici-
pat la mai multe întâlniri cu elevii de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþional
„Carol I”, Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”.

ne amplã de întrebãri
ºi rãspunsuri.
Cum pot tinerii sã urmeze o
carierã în SRI

 „Campania are ca obiectiv pro-
movarea culturii de securitate ºi
modalitãþi de a accesa o carierã în
instituþie, cu aceastã ocazie repre-

zentanþii SRI împãrtãºind lucruri
fascinante din universul serviciilor
de informaþii. Pe parcursul a 50 de
minute, o echipã de ofiþeri SRI va
prezenta, în sesiuni interactive,
activitãþile din domeniul securitãþii
în care instituþia noastrã are un rol
important, ameninþãrile cu care
þara noastrã, alãturi de alte state
ale lumii, se confruntã, valorile în
care credem ºi, nu în ultimul rând,
cum pot tinerii sã urmeze o carie-
rã în SRI”, se precizeazã în co-
municatul SRI.

Programul “SRI în 50 de mi-
nute” a demarat în 2013 ºi “se
adreseazã în special liceenilor aflaþi
în clasele a XI-a ºi a XII-a. În
egalã mãsurã, la prezentãri sunt bi-
nevenite ºi cadre didactice, pre-
cum ºi formatorii ºi consilierii de
carierã care sunt interesaþi de sub-
iectele legate de cultura de secu-
ritate ºi de particularitãþile organi-
zaþionale ale SRI.

MARGA BULUGEAN
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Uniunea Europeanã ar putea avea unele
poziþii comune cu Rusia împotriva politicii
externe a Administraþiei Donald Trump, afir-
mã Federica Mogherini, Înaltul reprezentant
UE pentru Afaceri Externe, însã Kremlinul a
transmis cã nu este interesat de o alianþã cu
Europa contra SUA. Federica Mogherini a
declarat, într-un interviu acordat publicaþiei
The Wall Street Journal, cã problema acor-
dului nuclear cu Iranul nu este singurul sub-
iect în care ar putea apãrea disensiuni între
Administraþia Donald Trump, pe de o parte,

Barack Obama permite prelungirea
sancþiunilor impuse Iranului, însã
a refuzat sã semneze proiectul de lege

Barack Obama, preºedintele în funcþie
al SUA, a refuzat sã semneze proiectul de
prelungire a sancþiunilor impuse Iranu-
lui, care însã a intrat în vigoare ºi fãrã
semnãtura preºedintelui, aceastã acþiune
reprezentând o încercare simbolicã a lui
Obama de a-ºi manifesta dezaprobarea.
Deºi Casa Albã a comunicat cã Barack
Obama intenþioneazã sã semneze reîn-
noirea acordului, termenul limitã a fost
depãºit fãrã ca proiectul de lege sã fie
semnat de cãtre preºedintele american,
acesta spunând cã nu va schimba cu
nimic acordul nuclear cu Teheranul,
pentru cã Administraþia de la Casa Albã
va continua sã suspende toate sancþiunile
legate de programul nuclear iranian.
Administraþia deþine ºi continuã sã
utilizeze întreaga autoritate pentru a
ridica sancþiunile relevante care fac parte
din acordul nuclear”, a spus Josh
Earnest, purtãtorul de cuvânt al Casei
Albe. Potrivit Constituþiei, preºedintele
american are la dispoziþie zece zile pentru
a aproba prin semnare sau respinge prin
veto un proiect de lege, în caz contrar
legea intrã în vigoare dacã Congresul este
în sesiune. Deºi congresmanii au plecat
deja în vacanþã, din punct de vedere
tehnic, ºedinþele Colegiului nu sunt
suspendate ºi au loc “pro forma” în
aceastã sãptãmânã.

Forþa balisticã strategicã a Rusiei
are 400 de rachete intercontinentale
nucleare

Forþa balisticã strategicã a Rusiei are
400 de rachete intercontinentale dotate
cu focoase nucleare, 99% fiind disponibi-
le pentru atac, anunþã comamndantul
Grupului balistic strategic, generalul
Serghei Karakaiev. “În momentul de
faþã, Forþa balisticã strategicã dispune de
400 de rachete intercontinentale dotate
cu focoase nucleare de diverse categorii”,
a declarat Karakaiev. Forþa balisticã a
Rusiei reprezintã 60% din arsenalul
strategic ºi din focoasele nucleare ale
þãrii. Potrivit generalului Serghei Kara-
keiev, “99% dintre sistemele Forþei
balistice strategice sunt disponibile pentru
atac”. “Punem accent pe dezvoltarea
grupurilor de atac ale Forþei balistice
strategice în sens calitativ (...)”, a
subliniat Karakaiev.

Finalizarea acordului comercial
post-Brexit între Marea Britanie
ºi UE ar putea dura 10 ani

Finalizarea unui acord comercial post-
Brexit între Marea Britanie ºi Uniunea
Europeanã ar putea dura zece ani ºi
existã riscul cã ar putea sã eºueze, a
declarat Ivan Rogers, reprezentantul
permanent al Marii Britanii la Uniunea
Europeanã. În cadrul unei reuniuni
private a Guvernului de la Londra,
Rogers a avertizat cã liderii europeni se
aºteaptã ca un astfel de acord comercial
nu va fi finalizat înainte de începutul sau
mijlocul deceniului viitor. Diplomatul
britanic a mai declarat cã acordul ar
putea fi respins de parlamentele statelor
membre UE. Potrivit BBC News, Rogers
ar mai fi sugerat cã liderii europeni ar fi
mai degrabã favorabili unui acord de
liber schimb dupã Brexit, decât unei
opþiuni prin care Marea Britanie sã
rãmânã membrã a pieþei comune.

Avionul de pasageri al companiei Egyp-
tAir prãbuºit în luna mai în Marea Medite-
ranã, un incident soldat cu 66 de morþi, pro-
babil a fost doborât de explozia unei bom-
be, afirmã surse din cadrul comisiei de an-
chetã, citate de ziarul La Repubblica. Avio-
nul Airbus A320 al companiei EgyptAir, care
efectua Cursa 804 - pe ruta Paris (Charles
de Gaulle) / Cairo - s-a prãbuºit pe 19 mai
în sud-estul Mãrii Mediterane, în largul in-
sulei elene Karpathos. Cele 66 de persoane
aflate la bord au murit. La bordul aerona-
vei erau 56 de pasageri ºi zece membri ai
echipajului. Este vorba de 30 de cetãþeni
egipteni, de 15 francezi ºi de cetãþeni din
Marea Britanie, Belgia, Irak, Kuwait, Ara-
bia Sauditã, Sudan, Ciad, Portugalia, Alge-

Beijingul a emis prima sa alertã cod roºu
de poluare a aerului pe anul 2016, ieri, smo-
gul înnecãcios fiind aºteptat sã acopere
oraºul ºi împrejurimile din nordul Chinei
în urmãtoarele cinci zile. Începând de as-
tãzi, ora 20.00, doar jumãtate din maºinile
private ale Chinei vor circula pe drumuri,
la solicitarea autoritãþilor, un sistem rota-
tiv bazat pe numere impare intrând în vi-
goare, potrivit unei notificãri postate pe
site-ul oficial al guvernului municipiului
Beijing. ªantierele de construcþie vor fi
închise, ºi anumite centrale industriale ºi
firme îºi vor limita sau opri producþia, mai
menþioneazã respectiva notificare. Alerta
vine pe fondul unei zile extrem de rare cu
cer senin, în oraº. “Firmele ºi instituþiile
publice îºi pot adapta programul sau îi pot
ruga pe angajaþi sã lucreze de acasã. Grã-
diniþele, ºcolile primare ºi gimnaziale pot
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Europa ºi Rusia, pe de alta. “De la caz la
caz, vom descoperi probleme în care nu aº
fi surprinsã sã vãd europenii ºi ruºii de ace-
eaºi parte - acordul nuclear cu Iranul, pro-
cesul de pace în Orientul Mijlociu, posibil
rolul Naþiunilor Unite”. “Deciziile politice
europene nu sunt legate de hotãrârile Wa-
shingtonului”, a subliniat Mogherini. Fede-
rica Mogherini a exprimat scepticism cã
Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu
Rusia în privinþa crizelor din zone precum
Ucraina ºi Siria fãrã acceptul europenilor.

În opinia Înaltului reprezentant UE pentru
Afaceri Externe, în acest caz, congresmenii
republicani “ar putea fi mai îngrijoraþi decât
europenii” despre planurile preºedintelui
Donald Trump de a îmbunãtãþi relaþiile cu
omologul sãu rus, Vladimir Putin. Ieri, lide-
rii UE au participat, la Bruxelles, la ultimul
summit din anul 2016, redus la o singurã zi
de la douã zile, cele douã teme principale de
discuþie fiind Brexit ºi sancþiunile împotriva
Moscovei. Aceºtia au participat, de aseme-
nea, la o cinã fãrã premierul britanic There-
sa May, în cadrul cãreia au discutat despre
ieºirea Marii Britanii din Blocul comunitar.
Finlanda a anunþat, miercuri, cã va face pre-
siuni asupra Uniunii Europene la summit sã
îºi intensifice eforturile de a limita migraþia
ilegalã prin intermediul negocierii unor acor-
duri cu Irakul, Afganistanul ºi Somalia. Li-
derii europeni au avut, de asemenea, pro-
gramate discuþii, în cadrul summitului de joi,
privind rezultatele unor înþelegeri recente pe
tema migraþiei cu cinci state africane - Ni-
ger, Nigeria, Mali, Senegal ºi Etiopia. În
schimbul sprijinului financiar, UE cere ace-
lor þãri sã impunã controale mai solide la
graniþã ºi sã îi primeascã înapoi pe imigran-
þii clandestini. Premierul Finlandei, Juha Si-
pila, a spus cã noua abordare pare sã dea
roade ºi cã UE ar trebui sã o extindã asupra
altor state.

Beijingul a emis prima alertã cod roºu
de poluare severã a aerului pe anul 2016

avea program flexibil sau
îºi pot lua vacanþã”. Alerta
de cod roºu emisã când
smogul va dura mai mult
de 72 de ore, este cea mai
gravã din sistemul de aler-
tare al Consiliului munici-
pal din Beijing. Capitala a
emis prima sa alertã cod
roºu în decembrie de la
adoptarea unui program de
urgenþã pentru poluarea
aerului, în 2013, în ciuda
crizelor frecvente provoca-
te de smog. Mare parte din
emisiile de dioxid de carbon din China, care
sunt cauza principalã a smogului, provine
din arderile de cãrbune pentru electricita-
te ºi încãlzire, acestea înteþindu-se din
cauza consumului mare din iarnã. Aceas-

tã chestiune este o sursã de nemulþumire
constantã în China, þarã ce a înregistrat o
creºtere economicã rapidã în ultimele de-
cade cu costul unor probleme de mediu
pe scarã largã.

Un avion de pasageri al companiei EgyptAir,
prãbuºit în luna mai, doborât de explozia unei bombe

ria ºi Canada. Comisia de anchetã a depistat
urme de explozibil pe corpurile pasageri-
lor, afirmã surse citate de cotidianul italian
La Repubblica. La câteva zile dupã inci-
dent, reþeaua teroristã Stat Islamic a reven-
dicat doborârea avionului. “Un pasager ira-
kian s-a aruncat în aer la bordul avionului
companiei EgyptAir”, a informat atunci
agenþia de ºtiri AMAQ, afiliatã reþelei tero-
riste Stat Islamic. Informaþiile au fost con-
firmate de surse islamiste citate de Centrul
European pentru Studii Strategice ºi Secu-
ritate (ESISC). Oficiali din cadrul Admi-
nistraþiei SUA ºi din serviciile de securitate
americane au stabilit cã avionul de pasa-
geri egiptean probabil a avut o bombã la
bord. “Primele indicii par sã confirme ipo-

teza unei bombe”, declarau oficiali din ca-
drul Administraþiei americane. În toamna
anului 2015, organizaþia teroristã Stat Isla-
mic a revendicat prãbuºirea unui avion de
pasageri rus în Egipt, un incident soldat cu
224 de morþi. Avionul Airbus A321 al com-
paniei ruse Kogolimavia (Metrojet), care
zbura pe ruta Sharm el-Sheikh - Sankt-Pe-
tersburg, s-a prãbuºit pe 31 octombrie în
Peninsula Sinai, în nordul Egiptului. Inci-
dentul aerian s-a soldat cu moartea celor
224 de persoane aflate la bord. Gruparea
fundamentalistã Provincia Sinai, filiala egip-
teanã a reþelei teroriste Stat Islamic, a re-
vendicat doborârea avionului, informaþia
fiind confirmatã de Rusia, Statele Unite ºi
Marea Britanie.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

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

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

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

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

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 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
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu uti-
litãþi. Craiova, str. Rã-
ºinari, Nr.91 cu ieºire
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 (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
VÂND capre, preþ
negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 16 decembrie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând porci greutãþi
diferite- ªimnic. Tele-
fon: 0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, cen-
trale termice -
D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazã-
pezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufra-
gerie pe burete
1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon:
0 3 5 1 / 4 6 3 . 6 6 1 ;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
pentru piese. Tele-
fon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele
trei canate cu gea-
muri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

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 Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecom-
andã, defecte - 100
RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc
cu jug, original, pre-
tabil terase, grãdini.
Telefon: 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 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

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

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

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.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În contextul în care miza
o reprezenta un loc în ca-
reul cu aºi, partida dintre
România ºi Danemarca, de
miercuri searã, din runda fi-
nalã a Grupei Principale II,
s-a transformat într-un ve-
ritabil sfert de finalã. Câteva
jucãtoare mai trecuserã
printr-o astfel de situaþie anul
trecut, la Campionatul Mon-
dial, când au jucat în sfer-
turi tot cu Danemarca (gaz-
dã atunci), pe care reuºeau
s-o învingã cu 31-30, dupã
prelungiri. De astã datã, tri-
colorele aveau la îndemânã
ºi varianta remizei, iar timp
de mai bine de 20 minute au
oferit suficiente speranþe de
calificare. Treptat însã, re-
prezentativa nordicã, mult
mai potentã fizic ºi, în plus, cu temele fãcu-
te privind anihilarea Cristinei Neagu (15 go-
luri în sfertul de la Mondialul trecut, dar 3
acum) a preluat frâiele disputei. Pe care nu
l-au mai cedat pânã în final, 21-17 (12-10).
De menþionat ºi faptul cã goalkeeper-ul da-
nez Sandra Toft ºi-a trecut în cont o evolu-
þie excelentã, încheind cu un procentaj de
peste 50 la sutã. România ºi Danemarca se
mai întâlniserã o datã în primãvara acestui
an, la turneul preolimpic gãzduit de þara nor-
dicã, iar tricolorele se impuseserã clar, 32-
25, punând mâna pe biletele pentru Rio, alã-
turi de Muntenegru.

Iatã cele douã distribuþii utilizate
miercuri searã

România a ratat ºansa de a luptaRomânia a ratat ºansa de a luptaRomânia a ratat ºansa de a luptaRomânia a ratat ºansa de a luptaRomânia a ratat ºansa de a lupta
pentru medaliipentru medaliipentru medaliipentru medaliipentru medalii

Tricolorelor le-a rãmas acum doar posibilitatea de a juca
pentru locurile 5-6, într-un meci în care vor întâlni Germania,

astãzi, de la ora 16:45, în direct la TVR 2 ºi TVR HD

Grupa Principalã I
Rezultate runda finalã: Spania – Olanda 24-29, Suedia – Ger-

mania 22-28, Serbia – Franþa 21-28.
1. Olanda 5 4 0 1 142-128 8
2. Franþa 5 4 0 1 111-100 8
3. Germania 5 3 1 1 124-110 7
4. Suedia 5 1 1 3 126-131 3
5. Serbia 5 1 1 3 122-142 3
6. Spania 5 0 1 4 108-122 1

Grupa Principalã II
Rezultate runda finalã: Ungaria – Rusia 26-26, Danemarca –

România 21-17, Cehia – Norvegia 24-35.
1. Norvegia 5 5 0 0 127-109 10
2. Danemarca 5 3 1 1 123-113 7
3. România 5 3 0 2 119-110 6
4. Rusia 5 1 2 2 116-121 4
5. Cehia 5 1 0 4 132-146 2
6. Ungaria 5 0 1 4 111-129 1

Semifinale (astãzi, TVR 2 / TVR HD): Olanda – Danemarca
(19:15), Franþa – Norvegia (21:45).

România: Dedu, Ungureanu – portari;
Udriºtoiu 1, Szucs, Geiger 1, Pintea 2, Bu-
ceschi 4, Neagu 3, Florica, Laslo 2, Iuganu
1, Zamfir 1, Manea 1, Zamfirescu 1, Chin-
toan, Chiper. Antrenor: Ambros Martin

Danemarca: Toft, Reinhardt – portari;
Okkels, Fisker 1, Hansen 9, Woller, Hein-
dahl, Grigel, Nielsen 3, Tranborg 4, Kris-
tiansen, Dornonville de la Cour 1, Jensen 1,
Spellerberg, S. Jorgensen 2, Haugsted. An-
trenor: Klavs Bruun Jorgensen.

Ambros Martin: “Factorul fizic a fost
decisiv. Adversara a meritat sã câºtige”

Selecþionerul României, Ambros Martin,
a precizat cã diferenþa dintre Danemarca ºi

echipa naþionalã a fost fãcutã de factorul
fizic.

”Danemarca a meritat sã câºtige ºi sã
fie în semifinale, diferenþa a fost clarã în
repriza a doua. Am avut câteva ºanse de a
reveni, dar nu a fost posibil. Echipa a cre-
zut pânã în final cã poate câºtiga, dar tre-
buie sã acceptãm cã adversarii au fost mai
buni, mai puternici. Nu este un sentiment
plãcut când pierzi. Balanþa a fost înclinatã
de factorul fizic. Talentul nu este suficient,
în astfel de jocuri. Partea fizicã este mai
importantã decât talentul. Trebuie lucrat mai
mult la cluburi la acest aspect, la naþionalã
nu este posibil. Este clar cã în astfel de
meciuri, semifinale, finale, trebuie sã fii
aproape perfect pentru a câºtiga”, a co-
mentat Ambros Martin dupã meci.

De partea cealaltã, danezul Klavs Bruun
Jorgensen a spus: ”Cheia victoriei a fost
rezolvarea problemei cu Neagu, dupã ce ne-

a fãcut multe probleme la Campionatul
Mondial din 2015 ºi la turneul preolimpic.
Azi am reuºit sã o blocãm”.

Cristina Neagu: “Ne-au bãtut în douã
jucãtoare. Apãrarea nu a funcþionat,
mintea nu a funcþionat”

Cristina Neagu, cãpitanul naþionalei, a
declarat la final cã nordicele au câºtigat par-
tida cu ajutorul a douã jucãtoare.

“Asta este viaþa. Trebuie sã privim îna-
inte. Am fãcut niºte meciuri foarte bune la
acest Campionat European. N-am avut
prospeþime. Ne-au bãtut în douã jucãtoare:
portarul ºi interul stânga. Apãrarea nu a
funcþionat, mintea nu a funcþionat. Ele au
adunat foarte multã frustrare, antrenorul lor
plângea la final. Vã daþi seama câtã frus-
trare au strâns dupã ce le-am bãtut în ulti-
mele douã meciuri la ele acasã.”

Deþinãtoarea UEFA Champions
League, Real Madrid, a acces, ieri, în
ultimul act de la Mondialul cluburilor,
dupã ce a trecut cu 2-0, la Yokohama,
de campioana zonei CONCACAF,
formaþia mexicanã Club America.
„Galacticii” au marcat în prelungirile
ambelor reprize, prin Karim Benzema

Real Madrid o urmeazã pe Kashima
Antlers în finala CM al cluburilor

(45+2) ºi Cristiano Ronaldo (90+3).
În finalã, programatã duminicã (12:30,

TVR 2), gruparea ibericã va da piept cu
deþinãtoarea titlului în þara gazdã, Japonia,
numind-o aici pe Kashima Antlers,
învingãtoare, în semifinala de miercuri,
scor 3-0 cu regina Copei Libertadores,
Atletico Nacional Madellin, din Columbia.

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – CS U Craiova.

DIGI SPORT 2

17:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BC CSU Sibiu - Steaua CSM Eximbank Bu-
cureºti / 19:30 – BASCHET (M) – Euroliga:
ÞSKA Moscova – Barcelona / 21:45 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Alaves – Betis.

DIGI SPORT 3

18:00 – HANDBAL (F) – Cupa Româ-
niei: Potaissa Turda – HC Vaslui / 21:45
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Angers –
Nantes.

DIGI SPORT 4

21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Panat-
hinaikos – Fenerbahce.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – CS U Craiova / 3:00 – BASCHET
NBA: Philadelphia – LA Lakers.

DOLCE SPORT 2

18:00 – HANDBAL (F) – Cupa Româ-
niei: Potaissa Turda – HC Vaslui / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Alaves – Betis.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT 1

11:15, 13:00, 14:45 – SCHI ALPIN (F,
M) – Cupa Mondialã, la Val d’Isere (Franþa)
/ 18:15 – BIATLON (F) – CM, la Nove
Mesto (Cehia) / 21:00 – SNOOKER – Seria
Home Nation, la Glsagow (Scoþia): sferturi
de finalã / 0:30, 1:45 – SANIE – CM, la Park
City (SUA).

EUROSPORT 2

14:00 – SNOOKER – Seria Home Na-
tion, la Glsagow (Scoþia): sferturi de finalã /
18:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE (M) –
Cupa Mondialã, la Engelberg (Elveþia) /
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Hoffenheim – Dortmund.

TVR 2 / TVR HD

16:45, 19:15, 21:45 – HANDBAL (F) –
Campionatul European, în Suedia, finala pen-
tru locurile 5-6 ºi semifinalele: România –
Germania, Olanda – Danemarca, Franþa –
Norvegia.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – CS U Craiova.

LOOK PLUS

21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Hamilton – Rangers.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN (SUEDIA)
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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
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1. Viitorul 20 12 3 5 26-18 39
2. Gaz Metan 20 10 7 3 33-20 37
3. Steaua 20 11 4 5 26-16 37
4. Craiova 20 11 3 6 28-21 36
5. Dinamo 20 9 5 6 32-25 32
6. CFR Cluj 20 10 6 4 33-18 30
7. Astra 20 7 5 8 20-25 26
8. Botoºani 20 7 4 9 24-22 25
9. Pandurii 20 6 6 8 22-29 24
10. CSMP Iaºi 20 6 4 10 19-22 22
11. Voluntari 20 6 4 10 25-28 22
12. Chiajna 20 4 4 12 11-26 16
13. ASA 20 4 3 13 16-33 9
14. ACS Poli 20 6 4 10 21-33 8

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 21-a

Chiajna – „U” Craiova, astãzi, ora 20.30
FC Voluntari – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 14
Steaua – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20.30
ASA – Pandurii, duminicã, ora 18
CSMP Iaºi – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Gaz Metan – Astra, luni, ora 18
Viitorul – FC Botoºani, luni, ora 20.30

Alb-albaºtrii încheie astãzi so-
cotelile cu anul 2016, cu ocazia
partidei de la Chiajna, contra Con-
cordiei. Echipa pregãtitã acum de
fostul jucãtor al Victoriei Bucu-
reºti, Emil Ursu, a fost printre
puþinele care i-au pus în dificulta-
te pe olteni, în tur, când îl avea pe
bancã pe Emil Sãndoi. Pe „Ex-
tensiv” a fost 1-1, egalarea sur-
venind datoritã unei reuºite de ex-
cepþie a lui Constantinescu, jucã-
tor pus între timp pe lliber de ilfo-
veni. Aceºtia au probleme pentru
partida de astãzi în centrul defen-
sivei, unde lipsesc Koenders, Albu
ºi Mamele. Chiajna a avut un par-
curs ciudat, reuºind rezultate bune
tocmai împotriva echipelor de cotã,
respectiv victorii cu Steaua, Gaz
Metan ºi la Dinamo ºi remize în
Bãnie ºi la Giurgiu. Din Cupa Ro-
mâniei, echipa ilfoveanã a fost eli-

Dupã ce 3 echipe, Universitatea
Craiova, Steaua ºi Dinamo, au anun-
þat cã nu-ºi vor lãsa jucãtorii pentru
turneul din Antalya al selecþionatei
under 23 conduse de selecþionerul
Christoph Daum, FRF a decis sã
anuleze acest turneu.

Gigi Mulþescu precizase clar cã
ªtiinþa nu-ºi va lãsa jucãtorii la lotul
naþional, atât pentru cã în ianuarie
are loc ºi cantonamentul Craiovei
în Antalya, dar ºi pentru cã la me-
ciurile oficiale ale naþionalei, alb-al-
baºtrii sunt ignoraþi. „Conducerea
administrativã ºi noi, cei din con-
ducerea tehnicã, am decis sã nu lã-
sãm jucãtorii în cantonamentul na-
þionalei Under 23, pentru cã avem
nevoie de ei. Sunt jucãtori de bazã
ºi vrem sã ne organizãm ºi noi foarte
bine jocul, pentru cã începe cam-
pionatul devreme. Plus cã în can-
tonament vom întâlni niºte echipe
foarte bune ºi cei de la naþionalã pot
sã vinã ºi sã vadã jucãtorii la noi, la
meciuri. Vom juca împotriva unor
echipe din prima ligã din Rusia, cu
Monchengladbach din Germania,
avem adversari ºi din Austria, deci
echipe puternice. Noi vrem sã ju-
cãm cu echipe tari. ªi în varã am

Optimile Cupei României
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.
FC Voluntari – ASA 3-0
Au marcat: Popadiuc 42, Cazan 56, Cãpãþânã 79.
CS Mioveni – Steaua 6-5, dupã pen., (0-0, 1-1)
Au marcat: Nilã 95 / Achim 114.
Luceafãrul Oradea – Astra 1-3
Aui marcat: Cigan 40 / Junior Morais 33, D. Niculae 68, Hlinka 88 – aut.
Meciurile Viitorul – Pandurii ºi Gaz Metan Mediaº – Dinamo s-au jucat asearã.

Fãrã vreun pocinog în epilog!Fãrã vreun pocinog în epilog!Fãrã vreun pocinog în epilog!Fãrã vreun pocinog în epilog!Fãrã vreun pocinog în epilog!
Concordia Chiajna –Concordia Chiajna –Concordia Chiajna –Concordia Chiajna –Concordia Chiajna –

Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
Chiajna, stadion: „Concordia”, ora 20.30
Concordia Chiajna: Bãlgrãdean – Bãrboianu, Tincu, Asanache,

Bucuricã – R. Costin – Serediuc, N. Roºu, M. Cristescu – R. Rãdu-
canu, Pena. Antrenor: Emil Ursu. Rezerve: Drãghia – Rogoveanu,
Ad. Cristea, C. Ciobanu, O. Marin, Novacek, Padovani.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vãtãjelu
– Zlatinski – Bancu, Bãluþã, Gustavo, Nuno Rocha - Ivan. Antre-
nor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Kelic, Dumitraº, Suru-
giu, R. Petre, Mateiu, Manea.

Arbitru: George Rãdulescu (Bucureºti)

Universitatea Craiova disputãUniversitatea Craiova disputãUniversitatea Craiova disputãUniversitatea Craiova disputãUniversitatea Craiova disputã
în seara aceasta, la Chiajna,în seara aceasta, la Chiajna,în seara aceasta, la Chiajna,în seara aceasta, la Chiajna,în seara aceasta, la Chiajna,
ultimul meci de anul acestaultimul meci de anul acestaultimul meci de anul acestaultimul meci de anul acestaultimul meci de anul acesta

minatã tocmai de echipa învinsã
sãptãmâna aceasta de Universi-
tatea, Dacia Unirea Brãila.

Gheorghe Mulþescu îºi doreº-
te ca elevii sãi sã încheie anul în
nota evoluþiei de pânã acum ºi
apreciazã cã un obstacol în plus
va fi suprafaþa sinteticã, totuºi una
de preferat, în condiþiile în care în
aceastã perioadã terenurile cu
iarbã sunt denivelate sau înghe-
þate. „Este un meci greu. Un ad-
versar în plus va fi terenul sinte-
tic pe care nu suntem obiºnuiþi sã
jucãm. Dar suntem toþi concen-
traþi la meciul cu Chiajna. Sunt
convins cã jucãtorii vor fi deter-
minaþi ºi vor depãºi toate obsta-
colele. Pentru cã toþi ne dorim sã
câºtigãm. Vrem sã încheiem bine
acest an“ a spus Mulþescu. Cãpi-
tanul Bogdan Vãtãjelu a prefaþat
ºi el disputa de astãzi: „Este un

meci important, ultimul din 2016.
Trebuie sã rãmânem concentraþi,
sã tratãm serios partida de la
Chiajna ºi sã luãm cele trei punc-
te. Ne dorim sã încheiem cu o
victorie un an, dupã pãrerea mea,
bun pentru noi“.

Pentru acest meci, Mulþescu
nu va conta pe Madson, acciden-
tat, ºi pe Rambe, suspendat, iar
Mãzãrache probabil cã nu va prin-
de lotul de 18 jucãtori, din cauza
formei slabe din ultima perioadã.

FRF a renunþat la cantonamentul
selecþionatei under 23 în Antalya

jucat cu Zenit, cu Salzburg...Am
fãcut douã liste de transferuri, una
cu cine pleacã ºi una cu ce trebuie
sã vinã, dar vorbim dupã ultima eta-

pã“ a spus Mulþescu. Pe lista celor
indezirabili se aflã jucãtori precum:
Kelic, Popov, Rambe, Mãzãrache,
Dumitraº, Kay ºi Mateiu.
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