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Fraþii Bacriz ºi Conducerea Centrului Comercial
Oltenia Sucpi  ureazã tuturor salariaþilor, comercian-
þilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã parte de un
Crãciun Fericit, multe realizãri, sãnãtate  ºi împliniri !

Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în aceste zile
magice de Sãrbãtoare sã se împlineascã ºi drumul
strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucu-
rii în inimi, iar în case fericire ºi belºug!Sã vã co-
linde norocul, iar cetina de brad sã vã dea încre-
dere ºi speranþã în cel mai frumos dar divin:Viaþa!

La mulþi ani!

Ca în fiecare an, Moº Crãciun s-
a îmbrãcat în alb-albastru pen-
tru a veni la micuþii fotbaliºti ai
Craiovei. La Centrul Multifunc-
þional din Bãnie, componenþii
Craiovei Maxima au fost prezenþi
pentru a le oferi cadouri puºtilor
de la CS Universitatea Craiova,

CSJ ªtiinþa U Craiova ºi de la Pala-
tul Copiilor, Clubul Sportiv Univer-
sitatea Craiova  fiind în postura de
sponsor al Moºului, fiind vorba de
câteva sute de juniori. Au rãspuns
prezent ºi doi dintre fotbaliºtii ac-
tuali ai ªtiinþei, Olivian Surugiu ºi
Robert Petre, care nu demult au fost
ºi ei în postura celor premiaþi, iar
acum o sãptãmânã au marcat golu-
rile prin care Universitatea s-a califi-
cat în sferturile Cupei României.

Copiii au aºteptat sã-ºi primeascã pla-
sele cu cadouri, iar entuziasmul lor
a fost la cote ridicate atunci când au
fluturat eºarfele emise cu aceastã
ocazie, pe care scria „Eu sunt Uni-
versitatea Craiova” ºi au scandat în
cor numele ªtiinþei. Festivitatea a con-
þinut ºi un program artistic, iar câþiva
dintre componenþii Craiovei Maxima,
alãturi de Pavel Badea ºi Marcel Po-
pescu le-au oferit poveþe celor mici
pentru a le fi de folos în carierã ºi în

viaþã. „Când am demarat acest pro-
iect pentru renaºterea ªtiinþei ºi a fot-
balului craiovean ne-am gândit în pri-
mul rând la copiii Craiovei, pentru ca
ei sã nu mai plece ºi sã facã perfor-
manþe prin ate pãrþi, în special la clu-
burile din Bucureºti, aºa cã am simþit
o bucurie deosebitã sã vãd sute de
copii cu eºarfe ºi fulare strigând „Hai
Universitatea, hai Craiova!” a spus
Pavel Badea.

COSMIN STAICU
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Lia Olguþa Vasilescu :

Am preluat mandatul

de deputat, dar nu am decis

dacã renunþ la primãrie
Primarul Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu ºi-a îndepli-
nit ieri, formalitãþile de
preluare a mandatului de
deputat, ea precizând cã nu a
decis încã dacã va renunþa la
funcþia de edil, urmând sã
opteze în perioada legalã, dar
ºi dupã ce va avea o discuþie
cu preºedintele PSD, Liviu
Dragnea. “Încã nu m-am
decis. Am termen de 15 zile ca
sã îmi declar starea de incom-
patibilitate, apoi încã 30 de
zile ca sã pot sã optez. Eu
sunt soldat disciplinat al
partidului ºi ce mi se va
spune sã fac, asta voi face”, a
spus Vasilescu, ea menþionând
cã, personal, îºi doreºte sã
rãmânã primar.

Dragnea îi rãspunde

primarului Craiovei
Preºedintele PSD Liviu

Dragnea i-a rãspuns tot ieri,
prin intermediul jurnaliºtilor,
primarului  Craiovei, el
precizând cã aleºii locali PSD
care au candidat ºi au câºti-
gat mandate de deputat sau
de senator vor opta pentru a
rãmâne în Parlament. “Ei nu
au candidat ca sã tragã lista.
Din moment ce au mers în
campanie, au vorbit cu
oamenii, le-au spus sã aibã
încredere în ei, atunci vor
rãmâne aici, în Parlamen-
t”, a precizat Dragnea.
Primarul Craiovei, Lia
Vasilescu ºi-a îndeplinit marþi
formalitãþile de preluare a
mandatului de deputat, ea
precizând cã nu a decis încã
dacã va renunþa la funcþia de
edil, urmând sã opteze în
perioada legalã, dar ºi dupã
ce va avea o discuþie cu
preºedintele PSD Liviu
Dragnea.
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“Poporul român îºi pune mari
speranþe în noi, deputaþii aleºi în
aceastã legislaturã, pentru cã dom-
niile lor au votat cu mari speranþe
în noi reprezentanþii alegãtorilor.
Speranþa lor consta în faptul cã noi
vom elabora legi care vor duce la
dezvoltarea României, vor duce la
creºterea bunãstãrii populaþiei, o
viaþã mai bunã, mai demnã, pentru
toate categoriile de populaþie”, a
declarat preºedintele de ºedinþã al
Camerei Deputaþilor, decanul de
vârstã Miron Ignat.

“Noi, cei prezenþi în aceastã salã
suntem rezultatul unui vot transpa-
rent, desfãºurat corect ºi alegãtorii
au votat din inimã, în cunoºtinþã de
cauzã pentru ca noi sã îi reprezen-
tãm cu cinste. În aceastã campanie
electoralã oamenii au votat liber, fãrã
sã fie influenþaþi de o gãleatã verde,
roºie, albastrã sau portocalie, fãrã sã
fie amãgiþi de o sticlã de ulei sau de
un pui congelat sau de o geacã in-
scripþionatã cu sloganuri electorale.
Prin aceasta s-a demonstrat cã Ro-
mânia pãºeºte pe calea democraþiei
în cãutarea respectului ºi a demini-
tãþii cetãþeanului”, a susþinut deca-
nul de vârstã al Camerei Deputaþilor.

Preºedintele PSD Liviu Drag-
nea i-a propus ieri pe Eugen Ni-
colice ºi ªerban Nicolae pentru
funcþiile de lider de grup parla-
mentar la Camera Deputaþilor, res-
pectiv Senat, el arãtând cã în ia-
nuarie vor exista numiri definiti-
ve pentru prima sesiune parlamen-
tarã. “Vor fi niºte oameni numiþi
în niºte funcþii, lideri de grup, pre-
ºedinþi de comisii ºi alte poziþii în
Parlament pe o perioadã tempo-

“În ceea ce priveºte perioada
urmãtoare, nu vã angajaþi în nicio
vacanþã, pentru cã sper ca foarte

Camera Deputaþilor ºi SenatulCamera Deputaþilor ºi SenatulCamera Deputaþilor ºi SenatulCamera Deputaþilor ºi SenatulCamera Deputaþilor ºi Senatul
nou alese s-au reunit separatenou alese s-au reunit separatenou alese s-au reunit separatenou alese s-au reunit separatenou alese s-au reunit separate

Camera Deputaþilor ºi Senatul, nou alese, s-au întrunit,
ieri, pentru prima datã în noul mandat de patru ani. Preºe-

dintele de ºedinþã al Camerei Deputaþilor, decanul de
vârstã Miron Ignat a declarat, în primul discurs susþinut în

plenul noului Legislativ, cã poporul român îºi pune mari
speranþe în aleºi, afirmând cã alegerile s-au desfãºurat

corect ºi electoratul “nu a fost amãgit cu o sticlã de ulei”.

Preºedintele de ºedinþã le-a rea-
mintit noilor deputaþi cã lor le revi-
ne obligaþia de a îmbunãtãþi legis-
laþia.”România este o þarã frumoa-
sã. Are milioane de hectare culti-
vabile. România numitã cândva
grânarul Europei trãieºte acum din
importuri. Nouã deputaþilor ne re-
vine obligaþia (…) de a îmbunãtãþi
legile (…)”, a mai spus Miron Ig-
nat. Miron Ignat a vorbit ºi despre
domeniile în care legislaþia este
deficitarã ºi care ar avea nevoie de
un cadru legislativ adecvat pentru
a-ºi valorifica potenþialul.

Camera Deputaþilor a votat,
marþi, în unanimitate, Comisia de
validare a mandatelor noilor aleºi,
formatã din 30 de deputaþi care
aparþin partidelor parlamentare, la
prima ºedinþã a plenului fiind pre-
zenþi 256 de deputaþi din totalul de
329 de deputaþi. Cei 256 de depu-
taþi au votat în unanimitate Comisia
de validare a mandatelor din care
va face parte 14 deputaþi PSD, 6
PNL, 3 USR, câte doi deputaþi de la
ALDE, UDMR ºi PMP, precum ºi
un deputat din parte minoritãþilor
naþionale. Potrivit Regulamentului,
numãrul deputaþilor care vor fi de-

semnaþi în Comisia de validare de
cãtre fiecare grup parlamentar se
stabileºte în funcþie de proporþia
membrilor sãi în numãrul total al
deputaþilor. Comisia de validare
funcþioneazã pe întreaga duratã a
mandatului Camerei Deputaþilor.

Prima ºedinþã a Senatului a fost
condusã de decanul de vârstã al
noilor senatori, Leon Dãnãilã, în
vârstã de 83 de ani. El a fost se-
condat de patru secretari asistenþi,
respectiv cei mai tineri senatori de
la PNL, PSD, USR ºi PSD. “Înce-
pem activitatea parlamentarã în le-
gislaþia 2016-2020. Vã înformãm
cã în Senat au fost aleºi 136 de
senatori. Din acest total se aflã în
salã 126 de senatori, 10 fiind ab-
senþi. Aºadar cvorumul legal de

lucru este îndeplinit”, a spus Leon
Dãnãilã. El le-a prezentat noilor sãi
ºi câteva gânduri personale. “Avem
ºansa unui mandat care sã ne dea
tuturor posibilitatea sã contribuim
la întãrirea instituþiei emblematice
pentru orice democraþie, adicã a
Parlamentului. De-a lungul vremii
Senatul României ºi-a demonstrat
cu prisosinþã vocaþia de principal
promotor al democraþiei româneºti,
un puternic for de dezbatere poli-
ticã a tuturor problemelor cu care
se confruntã societatea. Este rolul
nostru sã contribuim activ la men-
þinerea echilibrului între structuri-
le de conducere ale þãrii, la apãra-
rea drepturilor ºi libertãþilor demo-
cratice ºi la promovarea idealuri-
lor naþionale”, a spus Dãnãilã.

Liviu Dragnea, parlamentarilor PSD: Sper ca Iohannis
sã ne accepte rapid premierul ºi sã instalãm guvernul

Preºedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis ieri parla-
mentarilor PSD noi aleºi, reuniþi în prima ºedinþã, sã nu se

“angajeze” în nicio vacanþã pentru cã el sperã ca ºeful statu-
lui, Klaus Iohannis, sã accepte rapid propunerea de premier

PSD-ALDE, iar sãptãmâna viitoare sã fie instalat.

curând, foarte rapid, preºedintele
sã accepte propunerea noastrã de
prim-ministru, sã desemneze, sã

putem instala guvernul sãptãmâna
viitoare, pentru a avea buget pânã
cel mai târziu 15 ianuarie, în jurul
acestei date”, a spus Dragnea.

El a arãtat cã, dupã instalarea
guvernului, mai rãmân câteva zile
pentru a se face discuþia cu fieca-
re ministru în parte, pentru a se
face fila de buget pentru fiecare
minister. “În aceste condiþii, pânã
în 15 ianuarie sunteþi disponibili.
ªi chiar era foarte urât sã începem
parlamentul cu o vacanþã. Eu cred

cã nu sunteþi foarte obosiþi dupã
campania electoralã, ºi eu cred cã
ceea ce am spus tuturor românilor
în ultimele douã luni trebuie sã se
realizeze. Bugetul este poate cea mai
importantã lege. Vor veni, de ase-
menea, multe legi importante pe
care trebuie sã le adoptãm în ca-
lendarul pe care l-am prezentat în
campanie ºi pe care românii l-au
votat ºi pentru asta vreau sã fiþi
prezenþi”, le-a spus Dragnea par-
lamentarilor.

Eugen Nicolicea ºi ªerban Nicolae, propuºi lideri de grup PSD din Camerã, respectiv Senat
rarã, pânã când vom avea discu-
þia finalã la sfârºitul lunii ianuarie,
când vom avea numiri cât de cât
definitive pentru prima sesiune
parlamentarã. Ca lider de grup,
pentru a intra efectiv în proceduri
la Camera Deputaþilor îl propun
pe Eugen Nicolicea, la Senat pe
ªerban Nicolae”, a precizat Drag-
nea la prima reuniune a grupuri-
lor parlamentare PSD, la care ºi
presa a avut acces.
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Dilemele Angelei Merkel!Dilemele Angelei Merkel!Dilemele Angelei Merkel!Dilemele Angelei Merkel!Dilemele Angelei Merkel!
MIRCEA CANÞÃR

Cancelarul german Angela
Merkel, în prima sa declaraþie,
pentru media, dupã carnagiul din
Târgul de Crãciun, de la Berlin,
soldat cu 12 morþi ºi 48 de rãniþi,
unii în stare gravã, a spus cu des-
cumpãnire: „ªtiu cã va fi dificil
pentru noi, de suportat, dacã se
confirmã cã actul a fost comis
de o persoanã care a cerut aju-
tor ºi azil în Germania. Cum vom
putea continua sã trãim împreu-
nã, dupã cele întâmplate”, s-a
întrebat pe un ton grav, cea mai
puternicã femeie a lumii. Care a
adãugat, însã, cã nu va renunþa
la organizarea Târgului de Crã-
ciun ºi „vom continua sã trãim
împreunã cu toþi cei care vor sã
trãiascã cu noi în Germania”.
Cancelarul s-a deplasat, ieri, la
locul dramei, declarându-se com-
plet bulversatã. Actul incompre-
hensibil ºi atroce a luat viaþa unor
tineri, care pregãteau Crãciunul.
Hebdomadarul german „Der
Spiegel”, deºi o face cu pruden-
þã, fiindcã suspectul ar fi putut sã-
ºi falsifice documentele de iden-

titate, vorbeºte de un pakistanez
de 23 de ani, care se considera
afgan, a fi fost autor, sosit în Ger-
mania în perioada decembrie
2015 – februarie 2016, pentru a
cere azil. Preºedintele american,
încã în mandat, Barack Obama,
a propus Angelei Merkel un aju-
tor în investigarea atacului tero-
rist. Se vorbeºte de un atentat.
Ministrul german de interne, Tho-
mas de Maiziere, a confirmat
acest lucru, în dimineaþa zilei de
ieri. Carnagiul a fost provocat de
un camion de 25 de tone, înma-
triculat la Gdansk, în Polonia, de-
plasat la Târgul de Crãciun, pe
zona pietonalã, pentru a comite
deliberat un act criminal. Târgul
de Crãciun face obiectul amenin-
þãrilor recurente din partea tero-
riºtilor islamiºti, atât în Germania,
cât ºi în Franþa. De altfel, Târgul
de Crãciun din Berlin, cu câteva
zile înainte de sãrbãtorile de iar-
nã, este echivalentul promenadei
din 14 iulie a.c., de la Nisa, unde
s-au înregistrat 86 de morþi ºi sute
de rãniþi. Chiar dacã poliþia a

anunþat cã a identificat „un om”
care s-a manifestat ca „ºoferul
camionului”, existã destule reþi-
neri. Târgul de Crãciun este si-
tuat lângã Biserica Amintirii, o
atracþie turisticã berlinezã, cu o
semnificaþie particularã. Distru-
sã în mare parte de bombarda-
mentele aliaþilor, în 1943, ruinele
au devenit un loc de amintire al
ravagiilor celui de al doilea rãz-
boi mondial. Locul este conside-
rat un simbol al reconcilierii. Sã
mai spunem doar cã în Regatul
Unit nivelul de ameninþare tero-
ristã rãmâne „sever”, la nivelul 4
pe o scarã de 5 nivele, dupã aten-
tatul de la Berlin. Patronul servi-
ciului de informaþii MI-6 a eva-
luat un risc terorist „fãrã prece-
dent pentru þarã”. Siria ºi Irakul
sunt în centrul atenþiei. Conster-
narea este maximã ºi dacã într-
unul din cele mai frecventate lo-
curi ale Capitalei germane s-a pu-
tut întâmpla aºa ceva, mai exact
o dramã, în urma cãreia Angela
Merkel este în doliu, dupã cum a
anunþat purtãtorul sãu de cuvânt,

Steffen Seibert, pe contul sãu de
Twitter, toþi partenerii Germaniei
împãrtãºesc durerea momentanã,
exprimându-ºi compasiunea ºi
solidaritatea cu poporul german
ºi familiile victimelor. Nu e mai
puþin adevãrat cã tragedia din
Breitscheidplatz dã apã la moa-
rã extremei drepte, AfD (Alter-
nativa pentru Germania), care
a reproºat sistematic politica
cancelarului german în privinþa
migraþiei, dupã ce a acceptat

primirea a peste un milion de
migranþi. Germania este sub
ºoc. Atacul terorist a fost re-
vendicat de Statul Sialmic. ªi
nu este primul. Este al treilea
dacã nu al patrulea coºmar.
Povestea se încurcã de abia
din acest moment, fiindcã
anul viitor sunt programate
alegeri legislative ºi în Ger-
mania, Angela Merkel ata-
când un al patrulea mandat de
cancelar.

Medicii trebuie sã introducã da-
tele pacienþilor asiguraþi ºi neasi-
guraþi, inclusiv istoricul medical, în
sistemul informatic al CNAS. Do-
sarul electronic va funcþiona alã-
turi de cardul de sãnãtate ºi reþeta
electronicã, urmând sã reducã,
potrivit autoritãþilor, birocraþia din
sistemul sanitar. Vor fi înregistrate
date despre alergii, intoleranþe, in-
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- Popescu îºi cheltuie toatã
leafa ca sã o îmbrace pe ne-
vastã-sa, iar prietenii lui o dez-
bracã gratis.

Peste ºapte milioane de dosarePeste ºapte milioane de dosarePeste ºapte milioane de dosarePeste ºapte milioane de dosarePeste ºapte milioane de dosare
electronice de sãnãtate au fost activateelectronice de sãnãtate au fost activateelectronice de sãnãtate au fost activateelectronice de sãnãtate au fost activateelectronice de sãnãtate au fost activate

Pânã în prezent au fost iniþializate peste 7 milioane de dosare
electronice de sãnãtate. Componentã a Platformei Informatice a
Asigurãrilor de Sãnãtate (PIAS), documentul conþine informaþii
medicale despre pacient, colectate la nivel naþional de la toþi furni-
zorii de servicii medicale cu care pacientul a intrat în contact.

tervenþii chirurgicale, vaccinuri sau
analize, care pot fi urmãrite pe plat-
forma Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate.

Dosarul electronic de sãnãtate
conþine informaþii medicale relevan-
te privind starea de sãnãtate a pa-
cientului, informaþii care au ca ob-
iectiv sprijinirea medicului în acti-
vitatea sa de îngrijire a pacientului.
Datele sunt colectate de la toþi fur-
nizorii de servicii medicale cu care
acesta a intrat în contact ºi sunt
organizate pe criteriul relevanþei
medicale. Dosarul de sãnãtate este
organizat pe cinci secþiuni: sumar
pentru situaþii de urgenþã, istoric
medical, antecedente declarate de
pacient, documente medicale, date
personale. Autentificarea se face pe
baza cardului de sãnãtate sau a co-
dului numeric personal.

Baza de date va cuprinde
istoricul medical al pacienþilor

Dosarul electronic de sãnãtate
le va permite pacienþilor sã pãstre-
ze într-o formã standardizatã ºi sã
administreze informaþiile medicale
introduse de furnizorii de servicii
medicale. Datele clinice ºi rezulta-
tele investigaþiilor ºi tratamentelor
vor putea fi organizate pe diverse
criterii ºi categorii. Documentul
permite accesarea sigurã ºi prote-
jatã a informaþiilor medicale din
orice locaþie printr-o conexiune la

internet ºi asigurã accesul privat ºi
securizat la datele medicale înscri-
se în sistem. De asemenea, permi-
te oferirea sau limitarea accesului
la datele personale ºi faciliteazã
urmãrirea evoluþiei stãrii de sãnã-
tate ºi asigurarea continuitãþii în
procesul medical. Oferã transpa-
renþã actului medical ºi îmbunãtã-
þeºte controlul asupra activitãþii
furnizorilor de servicii medicale ºi
reduce semnificativ timpul de ac-
ces la informaþii medicale necesa-
re în situaþii de urgenþã.

ªi pentru medici dosarul oferã
o serie de avantaje. În primul rând,
o bazã de date sinteticã ºi sistema-
tizatã care cuprinde istoricul me-
dical al pacientului consultat, inves-
tigat ºi/sau tratat. Totodatã, asigu-
rã suport complet ºi cu acoperire
legalã pentru diagnostic, investigaþii

ºi tratamente; acces facil, rapid ºi
securizat la informaþia medicalã
existentã în sistem din orice loca-
þie, în orice moment; reducerea
timpului de luare a unei decizii
medicale corecte ºi eficiente; in-
tercomunicare facilã ºi standardi-
zatã între medicii ºi/sau între fur-
nizorii de servicii medicale; îmbu-
nãtãþirea calitãþii îngrijirilor ºi re-
ducerea numãrului de erori medi-
cale; asigurarea continuitãþii în pro-

cesul medical, prin monitorizarea
rezultatelor investigaþiilor ºi trata-
mentului recomandat; sursã esen-
þialã de informaþii medicale despre
pacient în situaþii de urgenþã.

Unicul proprietar al datelor
conþinute în DES este pacientul

Iniþializarea dosarului electronic
de sãnãtate se realizeazã de cãtre
orice medic care deþine semnãturã
electronicã extinsã. La iniþializarea
unui dosar, se va încãrca din Siste-
mul Informatic Unic Integrat (SIUI)
istoricul medical al pacientului în-
cepând cu anul 2010, din care func-
þioneazã acest sistem centralizat.

Unicul proprietar al datelor con-
þinute în DES este pacientul. Aces-
taeste singurulcare poate accesa
dosarul sãu de oriunde, ori de câte
ori doreºte, cu ajutorul datelor de
identificare personalã, a matricei de
securitate înmânatã de medicul
care constituie DES precum ºi a
parolei personalizate de fiecare be-
neficiar în parte. Tot pacientulpoate
decide asupra accesului sau restric-
þionãrii utilizãrii datelor din propriul
dosar electronic de sãnãtate, cu
excepþia celor din sumarul pentru
situaþiile de urgenþã.

RADU ILICEANU



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 21 decembrie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 4 octombrie
a.c., s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au dispus trimiterea în judecatã, în
stare de libertate, a fostului primar
din comuna Malu Mare, Alexandru
Dicu, alãturi de David Constantin
Mãtuºa, Marian Marius Fu-
garu zis Moni, Constantin
Cosmin Fugaru zis Neamþu,-
 Gheorghe Rogojinaru, Ion
Ursu, Marin Sbora ºi Stelicã
Mãtuºa. Procurorii au reþinut
cã, pe 7 iunie 2012, în jurul
orei 22.30, inculpatul Steli-
cã Mãtuºa a fost sunat de fiul
sãu, David Constantin, care
i-a spus cã observase o dubã,
de culoare albã, din care mai
mulþi bãrbaþi aruncau în cur-
þile cetãþenilor baxuri de hâr-
tie igienicã care aveau fie-
care ataºat un afiº cu foto-
grafia lui Alexandru Dicu,
sub care era mesajul: „L-ai folo-
sit? Aruncã-l! Pãstraþi comuna cu-
ratã!”. Despre aceste manifeste
electorale a fost informat telefonic
inclusiv Alexandru Dicu, fapt care
l-a revoltat, solicitând susþinãtori-
lor sãi oprirea persoanelor respec-
tive. Imediat, inculpaþii Marian
Sbora zis Porcu, Gheorghe Rogo-
jinaru, Stelicã Mãtuºa, Constantin
Cosmin Fugaru zis Neamþu ºi Ion
Ursu s-au urcat în autoturismul

Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 de lei,Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 de lei,Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 de lei,Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 de lei,Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 de lei,
trimis în judecatã ºi menþinut în arest la domiciliutrimis în judecatã ºi menþinut în arest la domiciliutrimis în judecatã ºi menþinut în arest la domiciliutrimis în judecatã ºi menþinut în arest la domiciliutrimis în judecatã ºi menþinut în arest la domiciliu

Craioveanul de origine arabã, mai exact din Siria, în vârstã
de 51 de ani, care a fost prins în flagrant în timp ce voia sã
mituiascã doi poliþiºti de la Rutierã cu 2.500 de lei, a fost
trimis în judecatã pentru dare de mitã ºi menþinut în arest la
domiciliu. Cei doi agenþi l-au prins în trafic, la volanul unei
maºini, deºi bãrbatul nu are permis de conducere, iar pentru a
nu se alege cu dosar penal, acesta a insistat sã le dea ºpagã.

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut în noaptea de 15 spre 16 oc-
tombrie, în jurul orei 00.30. Agen-
þii Constantin Iovãnescu ºi Adri-
an Fota Balaci, ambii din cadrul
Biroului Rutier Craiova, în timp ce
patrulau pe strada Traian Lalescu
din Craiova, au oprit pentru con-
trol un autoturism Opel Corsa, la
volanul cãruia se afla un bãrbat
de 51 de ani, din Craiova, de ori-
gine sirianã, Atassi Mohammed
Mujab. Oamenii legii i-au solicitat
documentele pentru control, iar în
urma verificãrilor efectuate au
constatat cã bãrbatul nu posedã
permis de conducere pentru nici
o categorie de vehicule, motiv
pentru care a fost condus la se-
diul Biroului Rutier, de pe strada
Câmpia Islaz, pentru continuarea
cercetãrilor. Craioveanul le-a pro-
mis poliþiºtilor 800 de euro, pen-
tru ca aceºtia sã nu ia mãsurile
legale faþã de el, respectiv pentru
a nu i se întocmi un dosar de cer-
cetare penalã pentru sãvârºirea

infracþiunii de conducere pe dru-
murile publice a unui autovehicul
de cãtre o persoanã care nu deþi-
ne permis de conducere. Vãzând
cã bãrbatul insistã cu banii, cei doi
agenþi ºi-au informat superiorii
direcþi, dar ºi conducerea Inspec-
toratului cu privire la acest lucru,
apoi au fost anunþaþi ofiþerii Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie
Dolj. Imediat, s-a constituit o
echipã complexã formatã din pro-
curorul desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, ofiþeri DGA – Serviciul Te-
ritorial Craiova, ºi s-au pus la
punct detaliile prinderii în flagrant.
Bãrbatul de 51 de ani a fost prins
chiar în sediul Biroului Rutier Cra-
iova, imediat ce le-a pus pe birou
poliþiºtilor suma de 2500 lei. A
fost dus la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, unde a
fost audiat, pe numele sãu fiind
deschis dosar penal sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de dare de
mitã. Procurorul de caz a emis

ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore pe numele bãrbatului, care a
fost introdus în arestul IPJ Dolj.
O zi mai târziu a fost prezentat
Tribunalului Dolj, care a dispus
arestarea lui pentru 30 de zile, iar
pe 15 noiembrie a.c. a fost plasat
în arest la domiciliu. Procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile ºi sãp-
tãmâna trecutã l-au trimis în jude-
catã pe bãrbat pentru comiterea
infracþiunii de dare de mitã, fiind
menþinutã faþã de el ºi mãsura ares-
tului la domiciliu: „Menþine mãsu-
ra arestului la domiciliu dispunã
faþã de inculpatul ATASSI MO-
HAMMAD MUJAB, prin încheie-
rea nr. 283/15.11.2016 pronunþa-
tã de Tribunalului Dolj. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
la pronunþare. Pronunþatã în ca-
mera de consiliu din data de
12.12.2016”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei, pe care inculpatul nu
a mai contestat-o. Dosarul a intrat
în camera preliminarã.

Începe procesul fostului primar din Malu Mare ºi a celorlalþiÎncepe procesul fostului primar din Malu Mare ºi a celorlalþiÎncepe procesul fostului primar din Malu Mare ºi a celorlalþiÎncepe procesul fostului primar din Malu Mare ºi a celorlalþiÎncepe procesul fostului primar din Malu Mare ºi a celorlalþi
ºapte bãrbaþi acuzaþi de infracþiuni cu violenþãºapte bãrbaþi acuzaþi de infracþiuni cu violenþãºapte bãrbaþi acuzaþi de infracþiuni cu violenþãºapte bãrbaþi acuzaþi de infracþiuni cu violenþãºapte bãrbaþi acuzaþi de infracþiuni cu violenþã

Magistraþii Tribunalului Dolj au încheiat
analizarea în camera preliminatã a dosaru-
lui în care procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au trimis în ju-
decatã opt inculpaþi, între care se aflã ºi
fostul primar din comuna Malu Mare, pen-
tru comiterea infracþiunilor de tentativã de
omor, lovire sau alte violenþe, lipsire de li-
bertate ºi complicitate, respectiv instigare

la aceste infracþiuni. Instanþa a respins ce-
rerile ºi excepþiile formulate de inculpaþi
ºi a dispus luni, 19 decembrie a.c., începe-
rea procesului. Cauza vizeazã un incident
violent, petrecut în campania electoralã de
la alegerile locale din 2012, în timpul cãru-
ia susþinãtorii primarului în funcþie la acel
moment, Alexandru Dicu, s-au bãtut cu sim-
patizanþii candidatului PPDD.

marca Opel Astra, condus de cel
din urmã, ºi au plecat în direcþia
indicatã de cãtre inculpatul Alexan-
dru Dicu. Au reuºit sã-l prindã doar
pe Claudiu Tudor Teodorescu , l-
au bãgat cu forþa în Opel, unde a
fost bãtut de Rogojinaru, Stelicã
Mãtuºa ºi Fugaru.

Contracandidatul, lovit cu bâta
în cap

A apãrut ºi un BMW condus de
fiul lui Stelicã Mãtuºa (minor la
momentul respectiv), însoþit de
Marius Marian Fugaru zis Moni.
Emil Iovu, care conducea duba, l-
a observat pe marginea drumului
pe Titel Marius Stãnicã (candidat
la funcþia de consilier local din par-
tea P.P.D.D.), a oprit maºina, l-a

luat, apoi au continuat drumul spre
Craiova. În scurt timp, BMW-ul le-
a blocat drumul, concomitent, la
faþa locului ajungând ºi primarul
Alexandru Dicu. Au ajuns ºi bãr-
baþii cu Opelul, cu toþii nãpustin-
du-se asupra dubei. Procurorii mai
spun cã, în timp ce se afla pe par-

tea stângã a autoutilita-
rei, Alexandru Dicu l-a
dat la o parte pe Mari-
an Marius Fugaru zis
Moni, iar apoi l-a lovit
cu pumnii pe Iovu. În tot
acest interval, inculpa-
tul Alexandru Dicu i-a
instigat pe ceilalþi incul-
paþi sã comitã acte de
violenþã, exprimându-se
în mod imperativ prin 
îndemnuri de genul:
„Daþi-le bã!” sau
„Omorâþi-i ºi pe ãºtia”,
respectiv prin alte expri-
mãri injurioase adresa-

te persoanelor aflate în autoutili-
tarã. Titel Marius Stãnicã a fost
tras afarã din maºinã, fiind lovit
repetat, apoi aruncat jos unde Da-
vid Constatin Mãtuºa (ºoferul
BMW-ului) l-a lovit în cap cu o
bâtã. Nici ºoferul dubei n-a scã-
pat, fiind scos cu forþa din vehi-
cul ºi luat la bãtaie. Stãnicã a fost
operat la Bucureºti, rãmânând cu
o infirmitate permanentã în urma
acestei agresiuni.

Dupã ce au analizat cauza în ca-
mera preliminarã, luni, 19 decem-
brie a.c., judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj au respins toate cererile ºi
excepþiile formulate de inculpaþi, au
constatat legalitatea rechizitoriului ºi
a probatoriului administrat în cau-
zã ºi au dispus începerea judecãrii
procesului: Dispune începerea ju-
decãþii cauzei privind pe inculpaþii
Mãtuºa David Constantin, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de tenta-
tivã la omor, lovire sau alte vio-
lenþe, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice; Dicu Alexandru pentru
sãvârºirea infracþiunilor de instiga-
re la lovire sau alte violenþe, (p.v.
Stanicã Titel Marius), lovire sau
alte violenþe, (p.v. Iovu Sorin
Emil), tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice; Fugaru Marian Marius
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
lovire sau alte violenþe, (p.v. Sta-
nicã Titel Marius), lovire sau alte
violenþe, (p.v. Iovu Sorin Emil),
tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce; Fugaru Constantin Cosmin pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de lo-
vire sau alte violenþe, (p.v. Stanicã
Titel Marius), lovire sau alte vio-

lenþe, (p.v. Teodorescu Claudiu
Tudor), lipsire de libertate în mod
ilegal, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice; Rogojinaru Gheorghe,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
lovire sau alte violenþe (p.v. Stani-
cã Titel Marius), lovire sau alte vio-
lenþe, (p.v. Teodorescu Claudiu Tu-
dor), lipsire de libertate în mod ile-
gal, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice; Ursu Ion, pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de lipsire de li-
bertate în mod ilegal, tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice; Sbora
Marin, pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de lovire sau alte violenþe,
(p.v. Stanicã Titel Marius), lipsire
de libertate în mod ilegal, tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice; Mã-
tuºa Stelicã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de lovire sau alte vio-
lenþe (p.v. Teodorescu Claudiu Tu-
dor), lipsire de libertate în mod ile-
gal, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, a administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã., dupã cum se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. In-
culpaþii pot face contestaþie la Cur-
tea de Apel Craiova.
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„Telefonul de ajutor” este pus la dospoziþia persoanelor
care, aºa cum inspirat a ºi fost denumit, au nevoie de ajutor
în perioada sãrbãtorilor, dar ºi nu numai. „Având în vedere
accentuarea condiþiilor dificile de trai ale familiilor din me-
diul rural, invitãm toate primãriile din judeþul Dolj sã disemi-
neze toate informaþiile cu privire la Telefonul de ajutor, în
cadrul comunitãþilor în care îºi desfãºoarã activitatea”, a
declarat Andreea Niþã, preºedintele ACCES.

Primele familii au ºi apelat la „Telefonul de ajutor”, ce-
rând sprijinul semenilor pentru a-ºi putea creºte copii în
condiþii cât de cât normale. Sunt cazuri dramatice, cu po-
veºti de viaþã extrem de triste.

 Familia R., din satul Muereni, comuna Goieºti, judeþul
Dolj, este compusã din patru membri (doi adulþi ºi doi copii,
de 6, respectiv 8 ani), care locuiesc în casa bunicilor pe linie
paternã, fãrã a deþine însã acte de proprietate. Din discuþiile
purtate cu familia, proprietatea este revendicatã de mai mul-
te persoane, aceºtia aflându-se în pericol de evacuare. Casa
este puternic deterioratã, fiind compusã dintr-o camerã ºi o
bucãtãrie impovizatã într-un hol. Singurile venituri stabile
ale familiei sunt compuse din alocaþiile celor doi copii ºi aju-
torul social pe care adulþii îl primesc.
Nevoiþi sã meargã 1,5 kilometri pânã la prima fântânã

Familia B., din Satul Dudoviceºti, Comuna ªimnicu de
Sus, judeþul Dolj, formatã din ºase membri (doi adulþi ºi
patru copii minori) locuieºte într-o casã construitã pe tere-

Doljenii vor avea parte de de zile geroase ºi, dupã 27
decembrie, ºi de ceva ninsori, dacã vorbim de Sãrbãtorile
de iarnã. „Regimul termic pentru aceste zile este puþin dife-
rit faþã de anii trecuþi, când am avut temperaturi mai ridica-
te. Astfel, ne putem aºtepta la minime sub „0 grade”, uneori
atingând, în timpul nopþii, ºi „- 10 grade”. Putem vorbi de-
spre un regim deficitar în precipitaþii, dupã 27 decembrie
fiind aºteptate ºi ninsori. Pânã atunci, vom avea, aºa cum se
prognozeazã, ger ºi ceaþã, cu uºoare fulguieli”, a declarat,
în cadrul ºedinþei Colegiului Prefectural Dolj,  Cristina
Burada, director al Centrului de Meteorologie Craiova.

CRISTI PÃTRU

Joi, pe 22 decembrie, când se comemoreazã Revolu-
þia Românã din decembrie 1989, circulaþia rutierã va fi
închisã în centrul Craiovei. Între orele 9.00 ºi 13.00, nu
se va circula pe urmãtoarele strãzi: strada „A. I. Cuza” -
sectorul de drum cuprins între intersecþia cu strada „Uni-
rii” ºi intersecþia cu strada „Arieº”; strada „Unirii” - sec-
torul de drum cuprins între intersecþia cu strada „Mihai

Un Crãciun cu ger, dar un
posibil Revelion cu zãpadã

Centrul Craiovei va fi închis joi

Viteazul” ºi intersecþia cu strada „A.I. Cuza”. În situaþia
în care maºinile staþionate în zonele restricþionate sau în
parcãrile adiacente acestor zone obstrucþioneazã buna
desfãºurare a manifestãrilor, acestea vor fi ridicate ºi
relocate pe amplasamente din zonele aflate în imediata
apropiere, se menþioneazã într-un comunicat de presã
al Primãriei Craiova. (L. Moþîrliche)

„T„T„T„T„Telefonul de ajutor”, o nouãelefonul de ajutor”, o nouãelefonul de ajutor”, o nouãelefonul de ajutor”, o nouãelefonul de ajutor”, o nouã
campanie a ACCES Olteniacampanie a ACCES Olteniacampanie a ACCES Olteniacampanie a ACCES Olteniacampanie a ACCES Oltenia

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Econo-
mico-Socialã Oltenia (ACCES), frunizor de
servicii sociale integrate, a lansat o linie gratuitã
de telefonie cu scopul îmbunãtãþirii calitãþii vieþii
persoanelor aflate în risc de excluziune socialã.

nul fostei gropi de gunoi a localitãþii. Cea mai stringentã pro-
blemã a familiei, pe lângã veniturile reduse, este accesul la
apã potabilã, aceºtia fiind nevoiþi sã meargã 1,5 km pe jos
pânã la cea mai apropiatã fântânã.

Familia P., din Satul ªimnicu de Sus, judeþul Dolj, este
formatã din ºase persoane, doi adulþi ºi patru copii. Cel mai
mare dintre aceºtia are probleme grave de sãnãtate, dar si-
tuaþia financiarã extrem de dificilã a familiei nu le permite
acestora sã îi asigure un tratament medicamentos perme-
nant. Familia locuieºte în casa bunicii adoptive, pe linie ma-
ternã, împreunã cu aceasta, în condiþii insalubre. Veniturile
familiei sunt compuse din alocaþiile copiilor ºi ajutorul social
de la primãria localitãþii cât ºi din plata în urma muncii cu
ziua, ocazionale, a tatãlui.

Familia C., din satul Adîncata, Comuna Goieºti, compu-
sã din trei membri, doi adulþi ºi un bebeluº de 1 an, locuiesc
într-o casã puternic deterioratã. Veniturile celor trei membri
ajung la doar 150 lei pe lunã, ceea ce abia le permite sã
asigure hrana necesarã pentru bebeluº.
Cazurile pot fi sesizate la numãrul telefonic 0800 800 149

„Toate cazurile acestea se confruntã, în mare, cu ace-
eaºi problemã: excluziunea din viaþa normalã a societãþii
pentru persoanele care provin din medii dezavantajate. În
acest sens, toate cazurile sesizate la numãrul de telefon
0800 800 149, vor fi înregistrate ºi preluate ulterior de
specialiºti în terapie ºi consiliere”, a menþionat preºedinte-
le ACCES Oltenia, Andrea Niþã.

Aceastã campanie este implementatã de A.C.C.E.S. Ol-
tenia în parteneriat cu Asociaþia pentru Sprijin ºi Implicare
Socialã (ASIS) ºi face parte din proiectul ”We care, We
share”, finanþat prin fonduri nerambursabile de la Consiliul
Judeþean Dolj.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Acest lucru este posibil pentru
cã ultima zi de depunere a Cereri-
lor de acord prealabil pentru fi-
nanþare este 31 decembrie 2016,
zi nelucrãtoare (sâmbãtã), iar în
conformitate cu prevederile
art.12 din Regulament Delegat UE
nr. 640/2014 ºi ale Codului de
Procedurã Civilã: „în cazul în care
data limitã de depunere a unei ce-
reri de ajutor, a unei cereri de
sprijin, a unei cereri de platã sau
a altor declaraþii sau a oricãror
documente justificative sau con-

tracte sau data limitã pentru mo-
dificãri aduse cererii unice sau
cererii de platã este o zi de sãrbã-
toare legalã, o sâmbãtã sau o du-
minicã, termenul limitã se prelun-
geºte pânã în prima zi lucrãtoare
care urmeazã.”
Prezenþã obligatorie la sediul
de pe bld. N. Titulescu, nr. 22

Cererile se depun la Centrul ju-
deþen al APIA pe raza cãrora sunt
situate exploataþiile agricole pen-
tru care se solicitã ajutorul de stat
sau unde au fost depuse cereri de
platã pentru schemele de sprijin
pe suprafaþã, respectiv la centre-
le judeþene APIA pe raza cãrora
au fost depuse cererile pentru fi-
nanþare prin rambursare în cadrul
schemei de ajutor de stat pentru
motorina utilizatã în agriculturã,
aprobatã prin HG nr.763/2013
pentru aprobarea normelor meto-
dologice privind acordarea unui
ajutor de stat pentru motorina uti-
lizatã în agriculturã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Cererea de acord prealabil pen-
tru finanþare se depune anual, pen-
tru fiecare an calendaristic aferent
perioadei de aplicare a schemei de
ajutor de stat reglementatã prin

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Fermierii, aºteptaþi la APIA DoljFermierii, aºteptaþi la APIA DoljFermierii, aºteptaþi la APIA DoljFermierii, aºteptaþi la APIA DoljFermierii, aºteptaþi la APIA Dolj
pentru subvenþia la motorinãpentru subvenþia la motorinãpentru subvenþia la motorinãpentru subvenþia la motorinãpentru subvenþia la motorinã

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) informeazã cã termenul de de-
punere a Cererilor de solicitare a acordului
prealabil pentru finanþare aferente schemei de
ajutor de stat pentru reducerea accizei la mo-
torina utilizatã în agriculturã pentru anul 2017
se prelungeºte pânã pe data de 03.01.2017,

inclusiv. Conducerea APIA Dolj se aºteaptã,
în urmãtoarele zile, la peste o mie de fermieri
care vor veni sã depunã, în acest sens, cereri-
le. În termen de cel mult 20 de zile lucrãtoare
de la data depunerii cererii de acord, Centrul
Judeþean APIA Dolj va emite acordul preala-
bil pentru finanþare prin rambursare.

Hotãrârea Guvernului nr.1174/
2014, respectiv 2015-2020 inclu-
siv. Acordul prealabil pentru fi-
nanþare prin rambursare se emite
de cãtre Centrul Judeþean APIA,
în termen de cel mult 20 de zile
lucrãtoare de la data depunerii ce-
rerii de acord.
Peste 80% din fermierii doljeni
au primit ºi avansul pentru 2016

„Pânã în prezent am autorizat
la platã pentru Campania 2016
peste 80% din numãrul total al fer-

mierilor doljeni ce au depus ce-
reri unice de platã. Numãrul total
al acestora, pe anul în curs, este
de 39.742 având, acum, plãþi
efectuate la peste 30.000 de fer-
mieri. La capitolul depunerea Ce-
rerilor de solicitare a acordului
prealabil pentru finanþare aferen-
te schemei de ajutor de stat pen-
tru reducerea accizei la motorina
utilizatã în agriculturã pentru anul
2017 trebuie sã informãm fermie-
rii cã, termenul se prelungeºte
pânã pe data de 03.01.2017, in-
clusiv. Fac precizarea expresã
cã, fermierii trebuie sã se pre-
zintã la Centrul judeþean APIA
Dolj, situat pe bulevard Nico-
lae Titulescu, nr. 22, Craiova,
cu documentaþia aferentã. Noi
estimãm cã vor depune cereri, în
acest sens, peste 1.000 de fer-
mieri”, ne-a precizat Laurenþiu
Nicolae Dãdulescu, director exe-
cutiv al APIA Dolj.

Beneficiarii schemei de ajutor
de stat sunt: producãtorii agricoli,
persoane fizice autorizate, între-
prinderile individuale ºi întreprin-
derile familiale constituite potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guver-
nului nr. 44/2008, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, care

sunt înregistraþi în Registrul agri-
col, Registrul fermelor, Registrul
plantaþiilor viticole, alte evidenþe
funciare, care exploateazã terenuri
agricole, individual sau în forme
de asociere conform legislaþiei în
vigoare, în scopul obþinerii pro-
ducþiei agricole; producãtorii agri-
coli, persoane fizice autorizate, în-
treprinderile individuale ºi între-
prinderile familiale constituite po-
trivit Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr. 44/2008, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, ºi/
sau persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau or-
ganizaþii de producãtori recunos-
cute, dupã caz, care sunt înregis-
traþi în Registrul naþional al exploa-
taþiilor ºi care deþin, cresc sau
exploateazã animale, individual
sau în forme de asociere conform
legislaþiei în vigoare, în scopul
obþinerii producþiei agricole.
Condiþii cerute persoanelor
fizice

Mai pot solicita acest sprijin ºi
organizaþiile de îmbunãtãþiri fun-
ciare ºi federaþiile de organizaþii
de îmbunãtãþiri funciare înscrise
în Registrul naþional al organiza-
þiilor de îmbunãtãþiri funciare ºi
ANIF, aºa cum sunt definite în
Legea îmbunãtãþirilor funciare nr.
138/2004, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi organismele/organiza-
þiile de cercetare, respectiv uni-
versitãþile, institutele ºi staþiunile
de cercetare-dezvoltare din dome-

niul agricol, indiferent de statutul
lor juridic sau de modul lor de fi-
nanþare, al cãror scop principal
este de a realiza cercetare funda-
mentalã, cercetare industrialã sau
dezvoltare experimentalã ºi de a-

ºi face cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer de
tehnologie.

Persoanele fizice pot fi accepta-
te ca potenþiali beneficiari ai pre-
zentei scheme, dacã în termen de
60 de zile lucrãtoare de la data pri-
mirii notificãrii privind acordul prea-
labil, dar nu mai târziu de data de-
punerii primei cereri trimestriale, se
autorizeazã ca persoanã fizicã au-
torizatã sau întreprindere individua-
lã. Ajutorul de stat se acordã pro-
ducãtorilor agricoli care îndeplinesc
urmãtoarele condiþii, în funcþie de
sectorul/sectoarele vegetal, zooteh-
nic ºi/sau îmbunãtãþiri funciare în
care îºi desfãºoarã activitatea: sã fie
înscriºi în Registrul unic de identi-
ficare (RUI) al APIA (sã deþinã ID
fermier); sã fie înscriºi în eviden-
þele APIA cu suprafeþele de teren
pe care le exploateazã sau în Re-
gistrul plantaþiilor viticole, dupã caz;
sã fie înscriºi în Registrul agricol
cu suprafeþele agricole aflate în ex-
ploatare, inclusiv pentru spaþiile pro-
tejate (sere ºi solarii), precum ºi cu
efectivele de bovine/ovine/caprine/
porcine/ pãsãri/familii de albine/
viermi de mãtase, dupã caz; sã fie
înregistraþi în Registrul naþional al

exploataþiilor (RNE) al Autoritãþii
Naþionale Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor sau sã
deþinã document de înregistrare/au-
torizare sanitarã veterinarã pentru
porci/pãsãri/familii de albine/viermi

de mãtase, dupã caz; suprafeþele de
teren pe care le exploateazã sã fie
de minimum un hectar inclusiv, iar
suprafaþa parcelei agricole sã fie de
cel puþin 0,3 ha, cu excepþia supra-
feþelor aferente legumelor cultivate
în spaþii protejate.
Acte obligatorii

Cererea de acord prealabil pen-
tru finanþare prin rambursarea di-
ferenþei de accizã se depune în-
soþitã de urmãtoarele documente:
copie a documentelor de identita-
te ºi a documentelor de înregis-
trare; adeverinþã în original de la
Registrul agricol, cu suprafeþele
agricole aflate în exploatare, in-
clusiv pentru spaþii protejate dupã
caz; adeverinþã în original de la
Registrul agricol, eliberatã în anul
de cerere, cu efectivele de anima-
le/pãsãri/familii de albine/viermi
de mãtase, dupã caz; adeverinþã
în original eliberatã de cãtre Ofi-
ciul Naþional al Viei ºi al Produse-
lor Vitivinicole pentru suprafeþele
cu vie, dupã caz; situaþia supra-
feþelor ºi a structurii estimative a
culturilor pentru care solicitã aju-
torul de stat si/sau producþia de
ciuperci estimatã (Anexa 2 la Or-
dinul nr.1727/2015).

Mai trebuie ataºate copia docu-
mentului care atestã înregistrarea/
autorizarea sanitarã veterinarã pen-
tru porci/ pãsãri/familii de albine/
viermi de mãtase, dupã caz; situa-
þia privind calculul efectivului ru-
lat/mediu estimat anual, în funcþie
de specie, întocmitã de beneficiar
(Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015);
dovada cã solicitantul nu figurea-
zã ca debitor la organizaþiile de
îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile
de organizaþii de îmbunãtãþiri fun-
ciare înscrise în Registrul naþional
al organizaþiilor de îmbunãtãþiri
funciare, precum ºi la ANIF, fur-
nizorul de apã ºi de electricitate,
dupã caz; copie de pe contractul
de irigaþii/furnizare a apei, dupã
caz; cantitãþile de motorinã pentru
care se solicitã ajutorul de stat sub
formã de rambursare pentru sec-
torul îmbunãtãþiri funciare; anga-
jamentul solicitantului persoana fi-
zicã cu privire la autorizarea ca
persoanã fizicã autorizatã sau în-
treprindere individualã.
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Galileo a început sã furnizeze,
împreunã cu GPS, mai multe ser-
vicii în mod gratuit . Primul ar fi
“Sprijin pentru operaþiunile de
urgenþã”.  În prezent, pot fi ne-
cesare ore pentru a detecta o per-
soanã pierdutã pe mare sau în
munþi. Cu serviciul de cãutare ºi
salvare (SAR — Search and
Rescue), persoanele care lanseazã
un apel de urgenþã cu ajutorul unei
balize compatibile cu Galileo pot fi
acum gãsite ºi salvate mai rapid,
deoarece timpul de detectare va fi
redus la numai 10 minute. Acest
serviciu ar trebui sã fie îmbunãtã-
þit ulterior prin notificarea expedi-
torului apelului de urgenþã cã el/ea
a fost localizat(ã) ºi cã o echipã de
salvare este în curs de a interveni.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vicepreºedintele Comisiei Europene, Maroš Šefèoviè,
responsabil pentru Uniunea energiei :

“ Geolocalizarea se aflã în inima revoluþiei digitale în desfãºura-
re, prin servicii noi care ne schimbã modul de viaþã cotidian. Galileo
va spori precizia geolocalizãrii de zece ori ºi va promova noua ge-
neraþie de tehnologii bazate pe localizare, precum autovehiculele
autonome, dispozitivele conectate sau serviciile urbane inteligente.
Astãzi, fac apel la antreprenorii europeni ºi spun: imaginaþi-vã ce
puteþi face cu Galileo – nu aºteptaþi, inovaþi!..”,

Comisarul pentru piaþa internã, industrie, antreprenoriat
ºi IMM-uri, El¿bieta Bieñkowska :

„Furnizarea serviciilor iniþiale ale programului Galileo reprezintã
o realizare importantã pentru Europa ºi un prim beneficiu al recen-
tei noastre strategii spaþiale. Este rezultatul unui efort concertat pentru
proiectarea ºi construirea celui mai precis sistem mondial de navi-
gaþie prin satelit. El demonstreazã excelenþa tehnologicã a Europei,
precum ºi know-how-ul ºi angajamentul acesteia în ceea ce priveº-
te furnizarea de servicii ºi aplicaþii spaþiale. Nicio þarã europeanã nu
ar fi putut face acest lucru singurã.”

Primul sistem european de naviga-
þie prin satelit, Galileo, a devenit func-
þional zilele trecute. El furnizeazã un
set de servicii iniþiale gratuite pentru

autoritãþi publice, companii ºi cetã-
þeni. În prezent, sistemul numãrã 18
sateliþi pe orbitã ºi infrastructura la
sol necesarã pentru aceste servicii.

Telefoane
inteligente

Cel de-al doilea serviciu, “Na-
vigaþie mai precisã pentru cetã-
þeni”. Serviciul deschis Galileo
va oferi un serviciu gratuit de larg
consum pentru poziþionare, na-
vigaþie ºi cronometrare care poate
fi utilizat de chipseturile compa-
tibile cu sistemul Galileo din te-
lefoanele inteligente sau din sis-
temele de navigaþie instalate la
bordul autovehiculelor. O serie de
astfel de telefoane inteligente au
fost introduse pe piaþã începând
cu toamna anului 2016, acestea
putând, în prezent, sã utilizeze
semnalele pentru a oferi poziþio-
nãri mai precise. Cel târziu pânã

în 2018, Galileo va fi instalat, de
asemenea, în fiecare tip nou de
vehicul vândut în Europa, ofe-
rind servicii de navigaþie îmbu-
nãtãþite pentru o gamã largã de
dispozitive ºi abilitând funcþiona-
rea sistemului de reacþie în caz
de urgenþã, eCall. Persoanele care
utilizeazã dispozitive de naviga-
þie în oraºe, unde semnalele prin
satelit pot fi adesea blocate de
clãdiri înalte, vor beneficia în
mod special de creºterea preci-
ziei de poziþionare furnizat de
serviciul Galileo.

“Servicii sigure
pentru
autoritãþile
publice”

“O mai bunã sincronizare în
timp pentru infrastructurile cri-
tice”, este cel de-al treilea. Prin
intermediul ceasurilor de înaltã
precizie, Galileo va permite o sin-
cronizare în timp mai robustã a
operaþiunilor bancare ºi financia-
re, a telecomunicaþiilor ºi a reþe-
lelor de distribuþie a energiei, pre-
cum ºi a reþelelor inteligente.
Acest fapt le va ajuta sã funcþio-
neze mai eficient. “Servicii sigure
pentru autoritãþile publice” – al
patrulea serviciu. Prin interme-
diul serviciului public reglemen-
tat, Galileo va sprijini, de aseme-
nea, autoritãþile publice, cum
sunt serviciile de protecþie civi-
lã, serviciile de ajutor umanitar,
autoritãþile vamale ºi poliþia.
Acesta va oferi un serviciu deo-
sebit de robust ºi complet crip-
tat pentru utilizatorii autorizaþi de
autoritãþile publice în situaþiile de
urgenþã naþionalã sau de crizã,
cum sunt atacurile teroriste, pen-
tru a asigura continuitatea servi-
ciilor.

“Constelaþia
ar urma sã fie
finalizatã
în 2020”

Declaraþia privind serviciile ini-
þiale ale programului Galileo în-
seamnã cã sateliþii Galileo ºi in-
frastructura la sol sunt în prezent
pregãtite din punct de vedere ope-
raþional. Aceste semnale vor fi
foarte precise, însã nu vor fi dis-
ponibile în orice moment. Din
acest motiv, în timpul fazei iniþia-
le, primele semnale Galileo vor fi
utilizate în combinaþie cu alte sis-
teme de navigaþie prin satelit, pre-
cum GPS. “În urmãtorii ani, vor
fi lansaþi noi sateliþi pentru a lãrgi
constelaþia Galileo, ceea ce va
îmbunãtãþi treptat disponibilitatea
sistemului Galileo la nivel mondial.
Constelaþia ar urma sã fie finali-

zatã în 2020, când Galileo va atin-
ge capacitatea operaþionalã depli-
nã. Galileo este sistemul global de
navigaþie prin satelit al Europei.
Acesta oferã o gamã de servicii
de ultimã generaþie de poziþiona-
re, navigaþie ºi cronometrare pen-
tru utilizatorii din întreaga lume.
Galileo este pe deplin interopera-
bil cu sistemul GPS, însã va oferi
o poziþionare mai precisã ºi mai
fiabilã pentru utilizatorii finali”, a
subliniat europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu.

18 sateliþi, toþi
aflaþi deja
pe orbitã

La ora actualã, constelaþia Ga-
lileo este alcãtuitã din 18 sateliþi,
toþi aflaþi deja pe orbitã. Pentru

constelaþia completã este prevã-
zut un total de 30 de sateliþi ºi se
preconizeazã cã aceasta va fi fi-
nalizatã pânã în 2020. Deocam-
datã sunt deja disponibile pe piaþã
primele telefoane inteligente Gali-
leo, produse de societatea spanio-
lã BQ, si se preconizeazã cã ºi alþi
producãtori vor urma acest exem-
plu. Acest lucru va permite, de
asemenea, dezvoltatorilor de apli-
caþii sã-ºi verifice ideile pe baza
unor semnale reale. Serviciile ini-
þiale Galileo sunt gestionate de
Agenþia GNSS European (GSA).
Programul Galileo în ansamblu
este administrat de Comisia Eu-
ropeanã, care a transferat respon-
sabilitatea pentru dezvoltarea sis-
temului ºi pentru sprijinul tehnic
pentru sarcini operaþionale Agen-
þiei Spaþiale Europene (ESA).
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Comunicat de presã
Trupa de teatru

Cutezãtorii a
Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi
Aristia Aman” va
susþine cu ocazia
sãrbãtorilor de
iarnã, sceneta „ În
aºteptarea lui Moº
Crãciun”, la
Penitenciarul de
Maximã Siguranþã,
Craiova, joi 22
decembrie, 2016,
ora 10:30.

Cutezãtorii îºi doresc sã-i înveseleascã pe cei prezenþi cu o scene-
tã comicã, scrisã chiar de unul dintre actorii trupei, domnul Dan
Constantin Nichita.

În sãptãmâna 19 - 22 decem-
brie, tema din proiectul Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai mã-
ricei derulat de Secþia pentru Co-
pii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþe-
ne Alexandru ºi  Aristia Aman
este: Colinde, colinde, e vremea
colindelor.

Cum colindul este un cântec tra-
diþional, copiii vor arãta cum au
înþeles ºi cum pãstreazã minuna-

Comunicat de presã
tele tradiþii româneºti de iarnã.

Secþia pentru Copii ºi Tineret
mulþumeºte colaboratorilor, mass-
media, cadrelor didactice, copiilor
ºi pãrinþilor deopotrivã pentru fe-
lul în care s-au implicat în proiec-
tele desfãºurate în acest an.

Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!

Ne sunt alãturi preºcolarii ºi
ºcolarii de la urmãtoarele grãdini-
þe ºi ºcoli craiovene, programaþi
astfel:

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
Orele:1000-1100    Liceul de Arte

Marin Sorescu
1100-1200    Liceul de Arte Marin

Sorescu
Miercuri, 21 decembrie
Orele: 1000-1100     Grãdiniþa

Castelul Fermecat
Joi, 22 decembrie
Orele: 1100-1200    Grãdiniþa Pa-

radisul Copiilor
1500-1600    C.N. Carol I

Conform tradiþiei, la finele fiecã-
rui an, Filiala Dolj a Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt ºi-a
prezentat bilanþul pe acest an. Pe lîn-
gã date strict statistice, a reieºit o
nemulþumire, de altfel simþitã ºi din
alte pãrþi. „Cred cã a fost un an
greu. Am început cu un guvern teh-
nocrat, cu un premier care s-a re-
comandat apolitic, dar care s-a im-
plicat în procesul electoral. Am
schimbat, într-un an doi miniºtri la
„Educaþie”, dar mare lucru nu s-a
schimbat. Din punctul meu de ve-
dere, mi-e fricã de rezultatele obþi-
nute în alegeri, fiindcã avem nevoie
de un echilibru, cu o opoziþie puter-
nicã. Cu Guvernul Ponta am avut

Un alt sindicat din învãþãmântUn alt sindicat din învãþãmântUn alt sindicat din învãþãmântUn alt sindicat din învãþãmântUn alt sindicat din învãþãmânt
îºi aratã nemulþumireaîºi aratã nemulþumireaîºi aratã nemulþumireaîºi aratã nemulþumireaîºi aratã nemulþumirea

Problemele din sistemul educaþional sunt cât se poate de prezente ºi, cel puþin
pânã în prezent, nu sunt foarte multe cãi de rezolvare. Pe acelaºi palier a mers, ieri,
ºi preºedintele Filialei Dolj a Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt, care a
pus în discuþie întreaga metodologie a învãþãmântului.

beneicii. Aºteptãm foarte multe de
la noul executiv. Le dãm o perioadã
de graþie, timp de ºase luni, în care
trebuie sã gãseascã soluþii de rezol-
vare. Apoi, vom pune pe tapet lu-
crurile care ne nemulþumes foarte
mult, trei legi fiind, în opinia noas-
trã, primordiale – a salarozãrii, a
educaþiei ºi a pensiilor”, a precizat
prof.  Constantin Rada, preºedin-
tele Filialei Dolj a FSLI.

Nemulþumiri în ton cu opinia
publicã

Rugat sã puncteze nemulþumiri-
le, Constantin Rada a menþionat:
„Probabil, cea mai mare neîmplini-
re vine de la modul de desfãºurare

a concursului pentru ocuparea
posturilor de director ºi director
adjunct în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar. Credem cã au fost
ºi o metodologie ºi o susþinere a
examenelor foarte proaste. În Dolj,
an avut cel mai mare numãr de în-
scriºi, dar ºi cele mai multe conte-
staþii, trei dintre ele, aºa cum ºtiþi,
rãsturnând ierarhia iniþialã. Noi am
fost ºi suntem tot timpul de acord
cu susþinerea unui examen, dar nu
în orice condiþii. S-au schimbat doi
miniºtri, dar arãmas secretarul de
stat, Monica Anisie, cu care una am
vorbit ºi altceva a apãrut în Moni-
torul Oficial. A fost un concurs fã-
cut fãrã vreun fel de strategie pe

termen mediu, cel puþin. Sã nu ui-
tãm cã, la Dolj, avem douã situaþii,
binecunoscute, la Apele Vii ºi Bra-
loºtiþa, unde nu s-a putut susþine
concursul, ºi se va merge în in-
stanþã. Credem, dacã tot am amin-
tit de strategia viitoare, cã trebuie
schimbatã întreaga Lege nr.1/
2011, a Educaþiei, care a intrat în
vigoare prin rãspunderea guver-
nului, ori, „Executivul Boc”, cel

care l-a promovat, a cãzut. Nu
putem sã admitem, ca plus, faptul
cã s-a modificat  echivalarea gra-
dului I, chiar prin deþinerea de doc-
torate, dar numai dupã un stagiu
de patru ani, dupã obþinerea „de-
finitivatului” . Nu vom rãmâne in-
sensibili nici la „Legea salarizãrii”,
deoarece discrepanþele ni se par
foarte mari”.

CRISTI PÃTRU

Festivalul Internaþional „Rãdãcinile Noas-
tre - Am venit sã colindãm! Datini ºi obi-
ceiuri de Crãciun”, manifestare aflatã la
ediþia a XVIII-a, care s-a desfãºurat sâm-
bãta trecutã în Hunedoara, a avut câºtigã-
torul locului întâi chiar din Craiova. Este
vorba despre Ansamblul Folcloric „Cunu-
niþa” din cadrul Palatului Copiilor Cra-
iova. Un concurs riguros al portului
tradiþional, al emoþiei creaþiei popu-
lare ºi al frumuseþii cântãrilor dedi-
cate sãrbãtorii Crãciunului a cuprins
toatã asistenþa. Cei 11 copii din Cra-
iova au concurat cu alte 12 formaþii
din þarã ºi strãinãtate adjudecându-
ºi, la final, mare trofeu.

Iniþiatã cu scopul pãstrãrii tradiþii-
lor Sãrbãtorii Crãciunului, valorificãrii
colindelor deosebite din diferite zone
ale þãrii ºi nu numai ºi, mai ales, pen-
tru implicarea elevilor ºi a ºcolilor în
perpetuarea datinilor ºi obiceiurilor
ancestrale, manifestarea de la Hune-
doara a avut ºi în acest an  o vie emu-
laþie, atât în rândul copiilor cât ºi al
pãrinþilor.

12 echipe concurente
Festivalul Internaþional de Colinde „Rã-

dãcinile noastre – Am venit sã colindãm!
Datin ºi obiceiuri de Crãciun” aflat la ediþia a
XVIII-a a avut drept competitoare 12 echi-
pe de tineri din România, dar ºi din Serbia ºi

Elevii de la „MateiElevii de la „MateiElevii de la „MateiElevii de la „MateiElevii de la „Matei
Basarab” au sãrbãtoritBasarab” au sãrbãtoritBasarab” au sãrbãtoritBasarab” au sãrbãtoritBasarab” au sãrbãtorit
Crãciunul împreunãCrãciunul împreunãCrãciunul împreunãCrãciunul împreunãCrãciunul împreunã
cu Ansamblul „Floricicacu Ansamblul „Floricicacu Ansamblul „Floricicacu Ansamblul „Floricicacu Ansamblul „Floricica
TTTTTeiului”, din Dioºtieiului”, din Dioºtieiului”, din Dioºtieiului”, din Dioºtieiului”, din Dioºti

Sãrbãtoarea Crã-
ciunului a fost onora-
tã aºa cum se cuvine
ºi la Liceul „Matei Ba-
sarab” din Craiova.
„Datoritã efortului ca-
drelor didactice din
unitate, 57 de elevi ai
claselor IX-XII au
primit cadouri, iar
sprijinulul unor per-
soane din exterior -
Marian Popescu,
Cristian Nistorescu
ºi Nicolae Cotoc  a
fost binevenit. Elevii
noºtri, dirijaþi de prof.
Ramona Pornealã ºi
Laurenþia Miºcoci, au interpretat colinde. In-
vitaþi special au fost membrii Ansamblului Folc-
loric „Floricica Teiului”, din comuna Dioºti, care
ne-au arãtat tradiþiile ºi obiceiurile Naºterii Dom-
nului, întreaga activitate fiind cootdonatã de
consilierul educativ al liceului, prof.  Adina
Neamþu”, a precizat prof.  Matilda Blagu, di-
rector al Liceului „Matei Basarab”.

CRISTI PÃTRU

Ansamblul „Cununiþa” a adus trofeul datinilor la Craiova
Ucraina. „Þinuta tradiþionalã
autenticã, versurile de un pro-
fund mesaj emoþional speci-
fic sãrbãtoarei Naºterii Dom-
nului, compuse de Alina Sãn-
doi au fãcut ca echipa noas-
trã, respectiv Ansamblul

Folcloric «Cu-
nuniþa» din ca-
drul Palatului
Copiilor Craio-
va sã câºtige
locul întâi. Este
o confirmare a
calitãþii ºi a dra-
gostei cu care
noi ne aplecãm
asupra valorilor
tradiþionale ro-
mâneºti, pe
care le dorim

perene ºi mai bine asimilate de generaþia tâ-
nãrã”, ne-a precizat prof. Simona Creþan,
coordonatorul Ansamblului Folcloric „Cu-
nuniþa”. În cadrul competiþiei au fost pre-
zentate ºi programe de colinde specifice lo-
calitãþilor ºi zonelor de unde provin grupuri-
le de colindãtori.

Întâlnire cu campionii, la Craiova
În data de 26 decembrie a.c., cei din

Anasamblul „Cununiþa” vor susþine, timp
de douã ore, un spectacol în Centrul Vechi
din Craiova, începând cu ora 18.00.

Nãscutã la 26 ianuarie 1970, în Craiova,
Simona Creþan a absolvit ªcoala Popularã
de Artã, Craiova, apoi Facultatea de Fizicã
ºi Sport,  a Universitãþii din Craiova ºi Fa-
cultatea de Pedagogie Muzicalã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret din Craiova. A ob-
þinut un Master în Performanþe ºi Compe-
tiþii Sportive. Este interpretã de muzicã po-
pularã de peste douã decenii ºi practicã
sportul de la zece ani. Premiile pe care le-a
obþinut în sport sunt numeroase: 40 de
medalii, iar cele 15 titluri de campioanã na-
þionalã ºi balcanicã sunt rãsplata pentru
efortul depus de-a lungul anilor.

VALENTIN CEAUªESCU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Raritãþi medalistice care au aparþinut unor
colecþii publice sau private remarcabile, aflate
în prezent în patrimoniul Muzeului Olteniei,
vor fi expuse la Secþia de Istorie-Arheologie
(strada „Madona Dudu” nr. 14). Expoziþia
temporarã „Medalii rare din colecþia Mu-
zeului Olteniei” va fi vernisatã mâine, 22
decembrie, ora 12.00, ºi cuprinde, între al-
tele, Colecþia „Alexandru ºi Aristia Aman”,
Colecþia „Corneliu Bãlãcescu”, Colecþia
„Marius Metzulescu” ºi Colecþia „Constan-
tin Argetoianu”.

„Este pentru prima datã când sunt aduse
în faþa publicului, în cadrul unui eveniment
expoziþional, toate aceste medalii rare ºi pre-
þioase, realizate, unele din ele, de artiºti de
talie europeanã precum Wilhelm Kullrich,
Anton Scharff, Tony Szirmai sau Frederick
Storck”, precizeazã reprezentanþii muzeului
într-un comunicat de presã. Între cele aproa-
pe 100 de medalii prezentate se regãsesc
Medalia Inaugurãrii Academiei Mihãilene,
din anul 1838, cea mai veche medalie deþinu-
tã de Muzeul Olteniei, Medalia Revoluþiei de
la 1848, Medalia cãsãtoriei lui Carol I cu
Elisabeta de Wied, Medalia Comemorativã
a Rãzboiului de Independenþã, Medalia Ina-
ugurãrii Podului Carol I, Mãrturiile de bo-

Muzeului Olteniei expuneMuzeului Olteniei expuneMuzeului Olteniei expuneMuzeului Olteniei expuneMuzeului Olteniei expune
aproape 100 de medalii rareaproape 100 de medalii rareaproape 100 de medalii rareaproape 100 de medalii rareaproape 100 de medalii rare

tez ale Principilor Carol ºi Nicolae.
Expoziþia „Medalii rare din colecþia

Muzeului Olteniei” va putea fi vizitatã pânã
la sfârºitul lunii aprilie 2017, zilnic, de marþi
pânã duminicã, între orele 9.00 ºi 17.00.

Moluºte (gasteropode, bivalve, cefalo-
pode) ºi alte nevertebrate (celenterate, crus-
tacee, echinoderme), peºti, amfibieni, repti-
le, pãsãri ºi mamifere, existente în patri-
moniul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei, pot fi vãzute de publicul craio-
vean, ºi nu numai, în cadrul unei expoziþii
temporare cu caracter sistematic ºi ecolo-
gic. Intitulatã generic „Ineditul din colec-
þiile de ºtiinþele naturii”, expoziþia a fost
realizatã de muzeografii dr. Olivia Cioboiu,
dr. Claudia Goga ºi dr. Mirela Ridiche ºi
este vernisatã astãzi, ora 11.00, la sediul
din strada „Popa ªapcã” nr. 8.

«Cunoaºterea colecþiilor unor reprezen-
tanþi de seamã ai cercetãrii româneºti în do-
meniul ºtiinþelor naturii (Nyarady, Pãun, Al.
V. Grossu, I. P. Licherdopol, Virginia Ma-
rinescu, Firu, Stãnoiu, Mircea Popescu,
Dionisie Linþia, Constantina Sorescu etc.)
constituie o modalitate de valorificare a te-
zaurului natural existent în Patrimoniul
Cultural Naþional al României. Acesta este
ºi scopul expoziþiei: de a prezenta impor-
tanþa istoricã, ºtiinþificã ºi documentarã a
colecþiilor biologice provenite din donaþii,
achiziþii ºi colectãri în teren, care constitu-
ie material de comparaþie în activitatea de
cercetare efectuatã de specialiºtii secþiei»,

Craiovenii, invitaþi sã descopere piese
inedite din colecþiile de ºtiinþele naturii

se menþioneazã într-un comunicat de pre-
sã al muzeului.

Colecþiile instituþiei s-au constituit pe par-
cursul deceniilor ºi cuprind un numãr de
114.314 piese muzeale, precizeazã reprezen-
tanþii instituþiei.

Prestaþia dirijoralã a lui Jason
C. Tramm în abordarea reperto-
riului operistic, simfonic ºi coral a
întrunit elogiile criticii atât în Sta-
tele Unite, cât ºi în strãinãtate. Ab-
solvent al Crane School ºi Hartt
School, a obþinut titlul de doctor
în muzicã la Rutgers University, ca
beneficiar al prestigioasei Burse
Prezidenþiale de Cercetare.

Îndeplineºte dubla calitate de
director artistic ºi de dirijor prin-
cipal la MidAtlantic Opera, îm-
preunã cu care a debutat la Car-
negie Hall (Stern Auditorium) ºi
Lincoln Center (Alice Tully Hall)
în ultimele douã stagiuni, cu foarte
apreciatele concerte „Prayer for
Peace”. În ultimele zece stagiuni
de concerte ale Ocean Grove
Camp Meeting Association, Ja-
son Tramm deþine statutul de di-
rector muzical în rezidenþã, unde
coordoneazã concertele corale,
orchestrale ºi de muzicã sacrã
desfãºurate în lunile de varã în
incinta Marelui Auditoriu – mo-
nument istoric cu 6.500 de locuri
pentru spectatori. În perioada
2008-2012, a fost dirijor princi-
pal ºi director artistic al New Jersey
State Opera, unde a colaborat cu
unii dinte cei mai valoroºi cântãreþi,
printre care Samuel Ramey, Vladi-
mir Galouzine, Angela Brown,
Gregg Baker ºi Paul Plishka.

Un foarte respectat pedagog,
Jason Tramm activeazã în cadrul
facultãþii de pe lângã Seton Hall
University ca asistent universitar
ºi ca director al secþiei de activi-

 În program:

P.I. Ceaikovski: „Dansul zâ-
nei Dragée” ºi Trepak din baletul
„Spãrgãtorul de nuci”

Franz Schubert: „Ave Maria”
Harold Arlen: „Somewhere

over the Rainbow”
César Franck: „Panis Angelicus”
W.A. Mozart: Laudate Domi-

num din „Vesperae solenne de con-
fessore”, K. 339

Georg Friedrich Händel:
„Hallelujah”  din oratoriul
„Messiah”

Leroy Anderson: „Sleigh
Ride”; „A Christmas Festival”

Nino Rota: „Parla piu piano”
Nikolai Rimski-Korsakov:

Polonezã din opera „Ajunul Crã-
ciunului”

***: „We wish you a merry
Christmas”

John Reading/John Francis
Wade: „Oh, come, all ye faithful”
(„Adeste fideles”)

Pietro Yon: „Gesu bambino”
Franz Xaver Gruber: „Silent

Night”
Katherine Kennicotte Davis:

„Little Drummer Boy”
Adolphe Adam: „O holy

Night”
*** patru colinde româneºti a

cappella (dirijor: Pavel ªopov)

Trei concerte extraordinare de Crãciun vor
avea loc, sãptãmâna aceasta, la Filarmonica „Ol-
tenia”: astãzi, mâine, 22 decembrie, ºi vineri, 23
decembrie – toate cu începere de la ora 19.00.
Concertele sunt susþinute de Orchestra Simfo-
nicã ºi Corala Academicã ale instituþiei ºi îl au la
pupitrul dirijoral pe Jason Tramm, din S.U.A. –

director artistic ºi dirijor principal la MidAtlantic
Opera, precum ºi un respectat pedagog în cadrul
facultãþii de pe lângã Seton Hall University. Solis-
te sunt soprana Veronica Iovan (S.U.A.) ºi invi-
tatele ei: sopranele Noemi Modra ºi Olga ªain ºi
mezzosoprana Janina Spiridon. Biletele costã 35
lei ºi, pentru elevi, studenþi, pensionari, 25 lei.

tãþi corale (College of Communi-
cation and the Arts), unde con-
duce Corul mare, Corul de Came-
rã ºi Orchestra Universitãþii, ºi, de
asemenea, predã cursuri de canto
ºi de dirijat. Totodatã, susþine
frecvent conferinþe ºi prelegeri pe
teme muzicale. În 2003, în com-

pania starurilor de la Metropoli-
tan Opera, Renée Fleming ºi Step-
hanie Blythe, Jason Tramm a fost
onorat cu distincþia Rising Star
Award, din partea SUNY Potsdam
Alumni Association. Proiectele
sale viitoare includ douã reprezen-
taþii cu operele „Suor Angelica”
ºi „Gianni Schicchi” de Puccini
la Narnia Arts Festival (Narni, Ita-
lia), în iulie 2017.

Veronica Iovan s-a îndrãgostit
de scenã la vârsta de 7 ani, când a
început sã cânte ºi sã câºtige majo-
ritatea concursurilor vocale din þara
natalã, România. ªi-a continuat pre-
gãtirea de specialitate la instituþii
educaþionale de profil, unde a stu-
diat pianul, totodatã vãdind calitãþi
vocale remarcabile ca membrã a
corului ºcolii sau a unor coruri de
bisericã. Adolescentã fiind, avea deja
o voce impresionantã, iar la 15 ani
a fost angajatã în Corul Filarmoni-
cii „Oltenia”, alãturi de care s-a afir-
mat frecvent ca solistã ºi a partici-
pat la concerte.

Dupã ce a primit o bursã inte-
gralã de studii, Veronica Iovan a
urmat cursurile Universitãþii Na-
þionale de Muzicã, începând sã fie
solicitatã pentru o serie de con-
certe în þarã ºi în strãinãtate. Din-
tre acestea, amintim invitaþia de a
cânta în România la Palatul Prezi-
denþial, unde tânãra sopranã s-a
bucurat de o deosebitã apreciere
din partea criticilor. A susþinut, de
asemenea, recitaluri ºi a evoluat
ca solistã în concerte pretutindeni
în lume, încântând auditori din
Statele Unite, Norvegia, Franþa,
Anglia, Spania, Iran ºi Italia. A câº-
tigat burse care i-au permis sã-ºi
continue studiile muzicale la Ve-
rona ºi Strasbourg ºi sã finalizeze
un masterat de specializare în ope-
ra modernã. Mutându-se la New
York, unde locuieºte actualmen-
te, ºi-a urmat visurile, fiind ani-
matã de pasiunea ei pentru muzi-
cã ºi pentru scena de concert.

În New York, alãturi de maes-
trul Jason Tramm ºi de Opera de
Stat din New Jersey, a evoluat în
diverse concerte susþinute pe te-
ritoriul acestui stat. A colaborat
cu Orchestra Simfonicã din Qu-
eens ºi Opera MidAtlantic. Ca
artistã interpretã a participat, pen-
tru o perioadã de câþiva ani, la
Sãptãmâna Modei. Stilul ei vo-
cal s-a adaptat la profilul specta-
colelor de gen pop-opera, cân-
tând alãturi de Frank D’Ambro-
sio, binecunoscut publicului pen-
tru interpretarea rolului principal
din „Fantoma de la operã” ºi
pentru memorabilul rol al perso-
najului Anthony Vito Corleone din
„Naºul” – partea a III-a.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la FilarmonicaAtmosferã de sãrbãtoare la Filarmonica
„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!„Oltenia”: 3 concerte de Crãciun!



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 21 decembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne
 ªTIRI

 ªTIRI

Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin,
cere Turciei garanþii de securitate dupã
asasinarea ambasadorului rus, argumen-
tând cã Administraþia de la Ankara este
responsabilã de siguranþa diplomaþilor ruºi
aflaþi pe teritoriul turc. “Conform Con-
venþiei de la Viena privind relaþiile diplo-
matice, þara-gazdã este responsabilã de
securitatea misiunilor diplomatice”, a afir-
mat Dmitri Peskov, purtãtorul de cuvânt

Presupusul autor al atacului armat
de la o moschee din Zurich
a fost gãsit mort

Presupusul autor al atacului armat
de la o moschee din Zurich, soldat cu
rãnirea a trei persoane, a fost gãsit
mort în apropierea locului unde a avut
loc incidentul, au anunþat autoritãþile
elveþiene. “Bãrbatul decedat, gãsit la
aproximativ 300 de meteri de scena
crimei, dupã atacul din incinta mos-
cheei, este suspectul”, se afirmã într-
un comunicat postat pe site-ul Poliþiei.
Poliþia cantonului Zurich nu a oferit
alte detalii cu privire la suspect, însã a
anunþat cã urmeazã sã ofere mai multe
informaþii în cadrul unei conferinþe de
presã. Douã dintre cele trei victime au
suferit rãni grave, în timp ce a treia a
fost mai uºor rãnitã.

Luiz Inacio Lula da Silva, fost preºedinte
al Braziliei, este acuzat într-un alt
proces de corupþie

Luiz Inacio Lula da Silva, fost
preºedinte al Braziliei, este acuzat de
acte de corupþie în cel de-al cincelea
proces în care este judecat. Fostul
preºedinte brazilian Luiz Inacio Lula
da Silva este acuzat alãturi de alte opt
persoane de acte de corupþie ºi spãlare
de bani, într-un caz în care este impli-
catã si compania de construcþii Ode-
brecht. Judecãtorul federal Sergio
Moro a declarat cã procurorii au
descoperit suficiente dovezi pentru a
justifica acuzaþiile cum cã acesta ar fi
acceptat mitã din partea companiei
Odebrecht pentru a achiziþiona douã
proprietãþi. Silva a negat cã el sau
instituþiile sale deþin vreuna dintre
proprietãþile în cauzã. Soþia fostului
preºedinte, Marisa Leticia, ºi fostul
ministru al Finanþelor Antonio Palocci
sunt de asemenea acuzaþi în cadrul
celui de-al cincelea proces în care este
acuzat Luiz Inaci Lula da Silva. Silva a
fost preºedinte al Braziliei între 2003 ºi
20011. Potrivit sondajelor, în cadrul
alegerilor din 2018, acesta a fost
desemnat drept cel care are avea cele
mai mari ºanse de câºtig. Fostul
preºedinte a mai fost investigat vizând
acte de corupþie ºi spãlare de bani,
activitãþi asociate cu finanþarea campa-
niilor electorale ale Partidului Munci-
torilor. Lula da Silva ar fi obþinut
profituri ilegale printr-o schemã de
fraudare a companiei Petroleo Brasilei-
ro SA (Petrobras).

Stat Islamic revendicã atentatul
comis duminicã în Iordania

Organizaþia teroristã Stat Islamic a
revendicat atacul de duminicã în care
au fost vizaþi “poliþiºti ºi turiºti” în
oraºul Karak din Iordania, potrivit unui
comunicat. “Patru soldaþi ai Califatu-
lui, dotaþi cu arme automate ºi grenade,
au atacat grupuri în care se aflau
membri ai securitãþii iordaniene ºi
cetãþeni ai statelor coaliþiei cruciate în
oraºul Karak din Iordania”, se menþio-
neazã în textul de revendicare. Cel puþin
zece persoane, inclusiv patru agenþi de
poliþie ºi un turist canadian, au fost
ucise, iar altele au fost rãnite într-o
serie de atacuri armate comise dumini-
cã dupã-amiazã în oraºul iordanian
Karak. Indivizi au atacat cu arme
automate patrule de poliþie, înainte de a
se adãposti într-un castel, în oraºul
iordanian Karak.

Consiliul de administraþie al Fondului
Monetar Internaþional a reiterat, în urma
reuniunii de luni searã, menþinerea încre-
derii depline în directotrul FMI, Christine
Lagarde. “Consiliul executiv a luat în con-
siderare toþi factorii relevanþi, inclusiv con-
ducerea remarcabilã a doamnei Lagarde,
respectul larg ºi încrederea de care se bu-
curã la nivel global”, se aratã într-un co-
municat oficial. “În acest context, Consi-
liul executiv reafirmã încrederea deplinã în
abilitatea directorului de a continua activi-
tãþile în mod eficient”, precizeazã comu-
nicatul. Conducerea Fondului Monetar In-
ternaþional s-a reunit luni pentru a analiza
verdictul de neglijenþã stabilit de o instanþã
din Franþa în cazul directorului instituþiei.
Christine Lagarde a fost gãsitã vinovatã de
“neglijenþã” de cãtre judecãtorii Curþii de
justiþie a Franþei în procesul privind plãþi
ilegale în valoare de 400 de milioane de euro
fãcute cãtre omul de afaceri francez Ber-
nard Tapie. Judecãtorii instanþei de arbitraj
au hotãrât ca directorul FMI sã nu primeas-
cã nicio sancþiune. Christine Lagarde risca
pânã la un an de închisoare ºi o amendã
penalã de 15.000 de euro. Decizia Curþii
de Justiþie a Republicii Franþa poate fi con-
testatã la Curtea de Casaþie. Conform unor
surse citate de postul francez RTL, Chris-
tine Lagarde a pãrãsit Franþa înainte de
anunþarea verdictului, fiind la Washington.
Statutul FMI nu prevede demiterea auto-
matã în cazul condamnãrii. Cazul dateazã
de acum aproape 20 de ani, când Christi-
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al Kremlinului. “De aceea, preºedintele
Rusiei a evidenþiat necesitatea de a primi
garanþii din partea Turciei privind secu-
rizarea misiunilor diplomatice ruse”, a
subliniat Peskov. “Acest atac este în
avantajul celor care vor sã blocheze nor-
malizarea relaþiilor dintre Rusia ºi Turcia,
atât la nivel bilateral, cât ºi solidaritatea
în eforturile de soluþionare a crizei sirie-
ne”, a mai spus Peskov. Poliþia turcã a

arestat ºase persoane dupã asasinarea
ambasadorului Rusiei, împuºcat luni în
timp ce rostea un discurs la o galerie de
artã din Ankara. Atacatorul, care striga
“Nu uitaþi de Alep! Noi murim în Alep,
voi muriþi aici”, a fost neutralizat de for-
þele speciale turce. Potrivit forþelor de
ordine, asasinul ambasadorului rus fuse-
se concediat din poliþie dupã lovitura de
stat. Conform Haberturk, Altintas, în vâr-
stã de 22 de ani, nu mai era poliþist din
iulie, fiind disponibilizat pentru cã era
suspectat de implicare în tentativa de lo-
viturã de stat. Tatãl, sora, mama asasi-
nului ºi alþi doi apropiaþi ai asasinului sunt
audiaþi de poliþie iar persoana cu care lo-
cuia acesta într-un apartament din Ankara
a fost reþinutã, potrivit agenþiei Anatolia.
O delegaþie rusã trebuie sã ajungã la An-
kara la ora localã 11.00 pentru a ancheta
moartea ambasadorului rus, anunþã CNN
Turk. Ambasada SUA a anunþat cã activi-
tatea normalã a misiunilor diplomatice
americane de la Ankara, Istanbul ºi Adana
va fi suspendatã marþi. Autoritãþile turce
au reþinut un bãrbat care a deschis focul
în faþa Ambasadei americane de la Anka-
ra, însã nimeni nu a fost rãnit în urma aces-
tui incident, a declarat un oficial al Depar-
tamentului de Stat. Ambasadorul Rusiei în
Turcia, Andrei Karlov, a fost împuºcat
mortal, luni dupã-amiazã, la Ankara, de un
terorist islamist eliminat ulterior de forþele
speciale ale poliþiei turce.

Consiliul de conducere al FMI menþine
încrederea în Christine Lagarde

ne Lagarde era ministru al Economiei în
Administraþia preºedintelui Nicolas Sarko-
zy. Christine Lagarde fusese inculpatã în
Franþa în decembrie 2015, iar pentru iniþie-
rea procesului a fost nevoie de aprobarea
instanþei supreme. Decizia de inculpare, în
decembrie 2015, a fost surprinzãtoare, dat
fiind cã procurorii recomandaserã în sep-
tembrie încetarea anchetei care o viza pe
Christine Lagarde. Fostul ministru al Eco-
nomiei a fost cercetatã pentru neglijenþã în
serviciu, reproºându-i-se cã nu s-a opus

unei decizii de arbitraj ºi nu a formulat re-
curs contra sentinþei din iulie 2008 care îl
favoriza pe Bernard Tapie. Dosarul se re-
ferã la o sentinþã de arbitraj prin care Ber-
nard Tapie a primit 403 milioane de euro,
dintre care 45 de milioane ca prejudiciu
moral, pentru încheierea unui litigiu cu Ban-
ca Crédit Lyonnais privind vânzarea Adi-
das în 1994. Christine Lagarde a argumen-
tat, pe parcursul investigaþiei ºi a procesu-
lui, cã a acþionat în interesul statului fran-
cez, prin respectarea în totalitate a legii.
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Ajunul Craciunului

Se difuzeazã la HBO, ora 11:20

Ajunul Crãciunului – una din
cele mai magice nopþi ale
anului. Prieteni, familie, pace
pe Pãmânt, iubire pentru toþi...
dar nu la familia Blakemore.
Tot ce poate merge prost,
chiar merge prost.
Cursa cãtre distrugere
începe când Cesar Cortez
(Carlos Gomez) încearcã
sã lase un cãþeluº la uºa
familiei.

Omu' de la Zoo

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

În Omu’ de la Zoo, animalele
de la Franklin Park Zoo îl
iubesc foarte mult pe Griffin
Keyes (Kevin James), cel mai
bun îngrijitor al lor. Consta-
tând cã se simte mai în largul
lui în compania unui leu de-
cât a unei fete, Griffin se
hotãrãºte sã plece de la Zoo
pentru a-ºi cãuta o slujbã mai
spectaculoasã, fãrã de care
nu va reuºi niciodatã sã cu-
cereascã o fatã.

Câinii zãpezii

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Când dentistul Ted Brooks din
Miami aflã cã i-a fost lãsatã
prin testament o comoarã,
cãlãtoreºte pânã în Alaska
pentru a intra în posesia "co-
morii". Dar aici are parte de o
mare dezamãgire: "comoara"
sunt de fapt un grup de câini:
Diesel, Scooper, Nana, Yodel,
Sniff, Mack, Duchess ºi De-
mon care par sã nu-l placã pe
noul lor stãpân...

sursa: cinemagia.ro
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METEO

Înnoratmiercuri, 21 decembrie - max: 1°C - min: -6°C

$
1 EURO ........................... 4,5194 ............. 45194
1 lirã sterlinã................................5,3694....................53694

1 dolar SUA.......................4,3502........43502
1 g AUR (preþ în lei)........158,6720.....1586720

Cursul pieþei valutare din 21 decembrie 2016 - anunþat de BNR
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MIERCURI - 21 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Memoria fãrã de sfârºit a

românilor (R)
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Euroconsumatorul (R)
00:35 TVR 60 (R)
01:35 Perfect imperfect (R)
02:50 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:25 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Arte, carte ºi capricii
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Hanul melodiilor
1942, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
23:10 Zori însângerati
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Ne-bunia Shakespeare 400

TVR 2

07:25 Rodencia ºi dintele
08:50 Un tren numit Darjeeling
10:20 Eu sunt Hercule
11:20 Ajunul Craciunului
12:50 În ritmul tobei: un nou stil
14:35 Filme ºi vedete
15:10 Cântecul lebedei
16:55 Cum sa fii o persoanã

normalã
18:20 Îndrãzneºte sã visezi
20:00 The Revenant: Legenda

lui Hugh Glass
22:35 Lumea e a mea
00:15 Petrecerea burlacilor

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Omu' de la Zoo
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Adâncul Albastru 2: Reciful
2009, SUA, Acþiune
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Tata mare
2015, SUA, Comedie
01:45 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:15 Daune ºi interese
05:00 Familia Heck
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Dragoste cu împrumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi în Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
02:45 State de România (R)
03:30 Familia Heck
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:00 Bunã ziua, tristeþe (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Buffy, vânãtoarea de

vampiri
14:15 Þicniþii (R)
16:00 La bloc
18:15 Misterul crimei din

Manhattan
20:30 Între douã lumi
22:45 Gigli
01:15 FeardotCom
03:00 Jefuitorii de bãnci
04:30 Cine A.M.
05:45 Looney Tunes
06:45 Buffy, vânãtoarea de

vampiri (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Câinii zãpezii
2002, SUA, Comedie
22:30 Scufiþa Roºie
2011, SUA, Dramã, Thriller
00:30 Câinii zãpezii (R)
2002, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Dosarele DNA
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima

României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevãrul Live
06:00 Focus din inima Româ-

niei (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Uefa Champions

League: Real Madrid - Legia
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Europa

League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: Prinþ ºi

Luptãtor
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
SC Constant COM‘96 SRL, pentru

SC Eurogenetic SRL, prin Cosmin Cre-
þan, anunþã elaborarea primei versiuni a
planului: „Elaborare PUZ pentru ampla-
sare instalaþie distribuþie GPL -SKID mo-
nobloc, copertinã, cabinã operator, îm-
prejmuire parþialã, totem cu caracter pro-
vizoriu cu duratã de amplasare 10 ani” ºi
declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1,
Craiova, jud.Dolj, ºi la sediul titularului:
str.Nicolae Bãlcescu, nr.19, bl.23, ap.40,
oraºul Balº, jud.Olt. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunþ.

Subsemnatul Ion Ilie, cu domiciliul
în com. Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr.125,
jud. Dolj, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul “Desfiinþare
corpuri C1 ºi C2; -construire imobil
P+2(spaþii comerciale la parter ºi locuinþe
la etajele 1ºi 2) ºi imobil P+2 ( spaþii co-
merciale la parter ºi locuinþe la etajele 1ºi
2)” propus a fi amplasat in str. Brazda lui
Novac, nr.55, Craiova, jud. Dolj.  Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr.
1, si la domiciliul: Ion Ilie, com. Pielesti, str.
Calea Bucuresti, nr.125, jud. Dolj, in zilele
de luni pana joi, intre orele 8,00-16,30 si
vineri intre orele 8,00-14,00. Observatiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mdiului Dolj, Craiova,
str. Petru Rares, nr. 1, fax: 0251/419 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

SC AUTOTEILE SRL anunþã publi-
cul interest asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ,,Construire HALÃ (P+1) pen-
tru service-auto la parter ºi depozitare
la etaj”, propus a fi amplasat în munici-
piul Craiova, str. Elie Georgescu, nr.9,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada Petru
Rareº, nr 1, în zilele de L-V, între orele 9-
14 ºi la sediul SC AUTOTEILE SRL din
municipiul Craiova, str. Caracal, nr. 83,
bl 28, sc C, ap 3. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, str Petru Rareº nr 1, fax: 0251/
419035, email: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit

Dumbrava Minunatã, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Putnei, nr.50, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiilor contractuale temporar va-
cante, de: Îngrijitoare copii pentru Gradi-
niþã- 2 posturi, normã 1/1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfãºu-
ra astfel: Proba practicã în data de
13.01.2017, ora 09.30, Proba interviu în
data de 13.01.2017, ora 11.30. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Stu-
dii medii; Nu este necesarã vechime; Sta-
re de sãnãtate corespunzãtoare pentru
exercitarea funcþiei. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrãtoare de la publica-
rea anunþului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul instituþiei. Relaþii suplimen-
tare la sediul instituþiei: Craiova, str.Put-
nei, nr.50, judeþul Dolj, persoanã de con-
tact: Biticã Delia, telefon: 0764.466.526.

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj,
cu sediul în Craiova, str.1 Decembrie 1918
nr.8, organizeazã concurs de recrutare la
sediul instituþiei în data de 16.01.2017, ora
10,00 –proba scrisã, în data de 18.01.2017
ora 10,00 -proba practicã ºi în data de
20.01.2017, ora 10,00- proba interviu, pen-
tru ocuparea pe perioadã nedeterminatã
a funcþiei contractuale de ºofer din ca-
drul Biroului Logisticã ºi Patrimoniu -1
post, în conformitate cu HG. nr.286/2011,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Condiþiile specifice de participare la
concursul pentru ocuparea postului de
ºofer sunt urmatoarele: Nivel studii: me-
dii liceale, absolvite cu diplomã de baca-
laureat; vechime minimã in activitatea de
conducere auto: 5 ani; permis de con-
ducere: categoria B ºi C. În vederea par-
ticipãrii la concurs, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului,
respectiv pânã pe data de 06.01.2017- ora
14,00 , candidaþii depun dosarul de con-
curs la C.A.S. Dolj – Compartimentul
Resurse Umane, Salarizare Evaluare Per-
sonal. Relaþii suplimentare privind actele
necesare înscrierii candidaþilor, condiþii-
le de participare la concurs ºi  bibliogra-
fia de concurs se pot obþine la sediul
C.A.S. Dolj unde acestea sunt afiºate, pe
pagina de internet a CAS Dolj ºi la Com-
partimentul Resurse Umane Salarizare
Evaluare Personal al CAS Dolj, la telefon
0251/406666- int.140. 

SC Salubritate Craiova SRL orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea unui
post de agent de pazã, în cadrul Servi-
ciului Gestionare Câini fãrã Stãpân. Do-
sarele se depun la Compartimentul Re-
surse Umane, pânã la data de
27.12.2016, ora 16.00. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la numãrul de
telefon 0251/412628, interior 119.
Anunþ public privind depunerea soli-
citãrii de emitere a acordului de me-
diu. COMUNA COªOVENI prin primar
Coandã Nicuºor, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „ EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÃ ÎN COMUNA
COªOVENI, JUDEÞUL DOLJ” propus
a fi amplasat în comuna Coºoveni, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, Craiova, zil-
nic între orele 9-14 ºi la sediul primã-
riei comunei Coºoveni, str. Principa-
lã, nr.5, comuna Coºoveni, judeþul
Dolj. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul A.P. M. Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1, Craiova.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. prin
BAKRI MAHMOUD, cu sediul în mu-
nicipiul Craiova,str.Grigore Pleºioanu,
nr. 3B, judeþul Dolj anunþã publicul in-
teresat asupra deciziei etapei de înca-
drare  emisã de APM Dolj PUZ- „ CON-
STRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINÞE
COLECTIVE P+11E CU PARCARE LA
PARTER”, în Craiova, str. Sãrarilor,
nr.29A, judeþul Dolj-planul necesitã
evaluare de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare cu aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de încadra-
re poate fi consultatã în zilele de luni-
joi între orele 8.00- 16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00 la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr.1, Craiova sau pe site-ul APM
Dolj http: // apmdj.anpm.ro. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj( Fax: 0251/ 419.035, e-mail of-
fice@apmdj.anpm.ro, în termen de 10
zile calendarisatice de la data publi-
cãrii în mass- media.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 21 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:

Crãciunul este ziua în care se
naºte speranþa, iubirea ºi gân-
dul bun! E ziua în care iertãm
ºi dãruim, e ziua Naºterii Domnu-
lui! Conducerea Corimex S.A.
ureazã tuturor angajaþilor
ºi colaboratorilor
„Crãciun Fericit!”,
sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori,
cu multe realizãri
ºi împliniri alã-
turi de cei dragi!
La mulþi ani
cu sãnãtate!

A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prosperi-
tate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!

La mulþi ani!
Preºedinte,

Horaþiu Stãnescu

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente pentru
onomasticã, cununie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33 ani,
permis conducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este suportat de
fiecare, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la diver-
se evenimente: nunþi, botez, majo-
rat. Relaþii la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli, montez
parchet. Garantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 decomandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã 2 camere bucãtãrie ºi
hol cu utilitãþi. Craiova, str. Rãºinari,
Nr. 91 cu ieºire în str. Râului nr. 162.
Telefon: 0771/723.968.
Vând vilã Centru. Telefon: 0740/
757.206.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2
bãi, încãlzire centralã sau schimb
cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã locuibilã comu-
na Periºor + anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comuna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la reþeaua pu-
blicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon: 0744/
810.932.
Vând casã 5 camere 2400 mp te-
ren satul Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Vând teren casã comuna Pieleºti,
judeþul Dolj – 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Proprietar vând teren Cârcea ºi Gara
Pieleºti. Telefon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200 m, ca-
dastru, pomi fructiferi, vie la 10 km
de Craiova schimb – apartament +
diferenþa. Telefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour 1.6 ben-
zina, unic proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

Vand Seat Ibiza, roºu, an fabrica-
þie 2008, 1.4 benzinã, 4 uºi,
16.0000 km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi electri-
ce, pilot automat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închidere cen-
tralizatã; ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/231.610.
VÂND vin ananas ºi þuicã de prunã.
Tel.0749.012.505.
Vând frigider stare bunã de funcþio-
nare. Telefon: 0724/065.756.
Vând televiozor color IVORY cu tele-
comandã în bunã stare de funcþio-
nare . Preþ 100 lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/515.044.
Vând televizor Panasonic funcþiona-
bil. Telefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã AB-RO-
CKET nou  150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând porci greutãþi diferite- ªimnic.
Telefon: 0756/029.777.
Vând coº metalic 5 m - pentru
sobe, centrale termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârlige, apomen-
tru apã, parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe burete 1300
lei, sufragerie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, centralã termicã
Bosch, saltea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm, sobã tera-
cotã, 2 picioare schelã metalicã. Te-
lefon: 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 pie-
se. Telefon: 0727/884.205.
Vând 4 gropi în cimitirul Romaneºti-
Craiova. Telefon: 0744/846.895.

Presã hidraulicã mase plastice,
aragaz 3 ochiuri funcþionabil, giur-
giuvele trei canate cu geamuri vop-
site. Cielo- 2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut, aspirator,
fotolii, scaune tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei / kg,
ºubã îmblãnitã, guler astrahan pe
comandã, 4 bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Telefon: 0770/
303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ re-
zervã- 200lei, cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, covor persan
200/1800 bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând baloþi lucernã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde poþi pune un apa-
rat de radio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni (zona
Craiova) parcela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm, pat me-
canic, centralã Bosch, sobã teraco-
tã, cãrucior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Royal, tele-
comandã, defecte - 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug, original,
pretabil terase, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 50 lei, expre-
sor cafea 100 lei, maºinã de spãlat
50 lei. Negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator, telefon
mobil EBODA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã 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 negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.  Telefon:
0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 comparti-
mente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiular (flex) D 125
/ 850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon: 0251/
427.583.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier,
canapea, fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere apartament ul-
tracentral, complet mobilat, 2 came-
re decomandate, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o salariatã la bloc,
chirie + utilitãþi 500 lei. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 3 camere de-
comandate etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro negociabil.
Telefon: 0746/541.175.
Închiriez apartament douã camere
decomandate, confortabil în zona
centralã, preferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/008.528.
Închiriez apartament ultracentral.
Telefon: 0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Telefon: 0726/
230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
VLK CONF SRL –D declarã pier-
dute certificate constatatoare emise
de ORC Dolj. Se declarã nule.
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Federaþia Românã de Fotbal
(FRF) a anunþat, ieri, pe site-ul
oficial, cã a înºtiinþat UEFA cã
meciul România – Danemarca,
din cadrul etapei a V-a din Gru-
pa E a preliminariilor Cupei
Mondiale din 2018, se va dis-
puta pe Cluj Arena.

Acesta va fi al doilea joc al
echipei naþionale pe stadionul
din urbea transilvanã în actua-
lele preliminarii, dupã confrun-
tarea cu Muntenegru, scor 1-
1, din luna septembrie.

Tot în acest an, în martie, re-
prezentativa României a dispu-
tat pe Cluj Arena ºi amicalul cu
selecþionata Spaniei, încheiat de
asemenea cu un rezultat de ega-
litate, 0-0.

Comisia de Disciplinã a FIFA
stabilise, luni, ca meciul Româ-
nia – Danemarca, programat la
26 martie 2017, sã se dispute,
cu spectatori, pe un alt stadion
decât Arena Naþionalã, dupã in-
cidentele de la întâlnirea cu Po-
lonia. La acea partidã, jocul a
fost întrerupt mai întâi circa un

Partida România – DanemarcaPartida România – DanemarcaPartida România – DanemarcaPartida România – DanemarcaPartida România – Danemarca
va avea loc pe Cluj Arenava avea loc pe Cluj Arenava avea loc pe Cluj Arenava avea loc pe Cluj Arenava avea loc pe Cluj Arena

minut, dupã ce fanii tricolori au
aruncat torþe pe teren. Jandar-
mii au scos doi suporteri din
stadion, apoi au fost folosite
gaze lacrimogene pentru apla-
narea unui conflict între fani,
stewarzi ºi jandarmi.

Partida a mai fost întreruptã
o datã pentru scurt timp, când
atacantul Robert Lewandowski
s-a prãbuºit pe teren, dupã ce o
petardã a cãzut în apropierea lui.
Jucãtorul s-a ridicat de pe teren
dupã un minut, timp în care ar-
bitrul Damir Skomina a trimis
jucãtorii la mijlocul terenului.

România a fost învinsã, pe 11
noiembrie, de Polonia, scor 3-
0 (1-0), în preliminariile CM din
2018.

Dupã patru etape scurse din
actuala campanie de calificare,
România e pe locul patru, cu 5
puncte,  în  spatele  Poloniei
(10p), Muntenegrului (7p) ºi
Danemarcei (6p), ºi înaintea Ar-
meniei (3p) ºi Kazahstanului
(2p).

Dupã meciul cu Danemarca,

România va mai juca dupã cum
urmeazã: cu Polonia (d) – 10 iu-
nie, cu Armenia (a) – 1 septem-
brie, cu Muntenegru (d) – 4
septembrie, cu Kazahstan (a) –

5 octombire ºi cu Danemarca
(d) – 8 octombrie.

La turneul final, gãzduit de
Rusia, se calificã primul loc din
cele nouã grupe, în timp ce

echipele clasate pe poziþia se-
cundã, cu o excepþie, vor dis-
puta meciuri de baraj tur-retur,
câºtigãtoarele urmând sã mear-
gã ºi ele la CM.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv
(TAS) de la Lausanne a anunþat,
ieri, cã suspendarea pentru
transferuri instituitã împotriva
clubului spaniol Real Madrid a
fost redusã de la douã, la o
singurã perioadã competiþionalã.

Câºtigãtoarea Ligii Campioni-
lor a fost sancþionatã de FIFA
cu o interdicþie la transferuri în

TAS a redus suspendarea
de transferuri pentru Real Madrid

perioadele 1 ianuarie 2017 – 2
februarie 2017 ºi 1 iunie 2017 –
31 august 2017. În urma
apelului la TAS, gruparea
pregãtitã de Zinedine Zidane
(foto) va putea sã efectueze
achiziþii la varã.

“Apelul clubului spaniol Real
Madrid împotriva deciziei FIFA
a fost parþial acceptat. Prin

urmare, decizia Comisiei de Apel
a FIFA din data de 8 aprilie 2016
este înlãturatã ºi intrã în vigoare
decizia de astãzi a TAS: Real
Madrid CF are o interdicþie
privind înregistrarea jucãtorilor
noi, indiferent de competiþie,
pentru o perioadã de transferuri
(înainte fiind pentru douã). În
plus, Real Madrid CF trebuie sã
plãteascã o amendã cãtre FIFA
în valoare de 240.000 de franci
elveþieni (înainte fiind de
360.000 de franci elveþieni).

În septembrie 2016, Real
Madrid CF a depus un apel la
TAS în care a cerut anularea
sancþiunii impuse de FIFA,

dispuse pentru încãlcarea
regulamentelor privind înregis-
trarea unor jucãtori minori.

Arbitrul judecãtor Michele
Bernasconi (Elveþia) a audiat
pãrþile implicate ºi mai mulþi
experþi, în luna decembrie. Pe
baza probelor ºi declaraþiilor
celor douã pãrþi, domnul
Bernasconi a concluzionat cã
decizia Comisiei FIFA poate fi
doar parþial confirmatã. În
esenþã, arbitrul judecãtor a
descoperit cã unele încãlcãri ale
regulamentelor au fost judecate
corect de FIFA, iar altele nu au
fost. Având în vedere cã
infracþiunile comise de Real

Madrid CF sunt mai puþine ºi
nu atât de serioase precum a
argumentat FIFA, verdictul lui
Michele Bernasconi a fost cã
sancþiunile impuse clubului Real
Madrid trebuie sã fie reduse”,
s-a arãtat în comunicatul
Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Clubul de fotbal madrilen a
avut o reacþie oficialã în urma
anunþului Tribunalului de
Arbitraj Sportiv: “Decizia
subliniazã nedreptatea fãcutã
prin interdicþia iniþialã impusã
de FIFA, deºi clubul regretã
faptul cã TAS nu a avut curajul
de a revoca hotãrârea în
întregime.”

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: ASA Tg. Mureº – ACS Poli
Timiºoara / 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui: FC Barce-
lona – Hercules Alicante.

DIGI SPORT 2

17:30 – BASCHET (M) – Liga Campionilor: Avtodor Saratov
– CSM CSU Oradea / 19:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Fener-
bahce Istanbul – Darussafaka Dogus Istanbul / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Inter – Lazio.

DIGI SPORT 3

21:50 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Lorient.

DIGI SPORT 4

21:50 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Nice.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: ASA Tg. Mureº – ACS Poli
Timiºoara / 3:00 – HOCHEI – NHL: Philadelphia Flyers – Wa-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
shington Capitals.

DOLCE SPORT 2

19:30 – HANDBAL (M) Germania: THW Kiel – Rhein Neckar
Lowen.

EUROSPORT 1

14:30 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mondialã FIS, Skiercross,
la Innichen (Italia).

EUROSPORT 2

21:00 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Bayern Munchen
– RB Leipzig.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii: ASA Tg. Mureº – ACS Poli
Timiºoara.

LOOK PLUS

21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Zulte Waragem –
Genk.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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1. Viitorul 21 13 3 5 29-19 42
2. Steaua 21 12 4 5 27-16 40
3. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 21 8 5 8 21-25 29
8. Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
9. CSMP Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-31 21
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 21 5 3 13 18-33 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.
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Liga I – etapa a 21-a

Chiajna – „U” Craiova 0-0
FC Voluntari – CFR Cluj 2-1
Au marcat: L. Marinescu 86 – pen., Spahija 90+3 / Bud 13.
Steaua – ACS Poli 1-0
A marcat: Ad. Popa 33.
ASA – Pandurii 2-0
Au marcat: G. Mureºan 19, Morar 36.
CSMP Iaºi – Dinamo 3-1
Au marcat: Cristea 25 – pen., ªtefãnescu 72, Vasile Gheor-

ghe 90 – pen. / Nedelcearu 7.
Gaz Metan – Astra 0-1
A marcat: Alibec 55.
Viitorul – FC Botoºani 3-1
Au marcat: Iancu 17, Chiþu 50, R. Marin 62 / M. Roman 1.

Chiar dacã alb-albaºtrii sunt abia
pe locul patru într-un clasament al
golurilor marcate în campionatul
actual, Gigi Mulþescu este de pã-
rere cã echipa sa este cea mai
ofensivã din Liga I ºi doar ratãrile
imense ºi în serie au împiedicat
Universitatea sã se afle pe primul
la final de an. „De la începutul cam-
pionatului am spus cã vom juca
ofensiv, atât cât ne permit calitãþi-

Moº Crãciun a venit ieri ºi la
copiii sportivi legitimaþi la Liceul cu
Program Sportiv Petrache Triºcu
ºi la Clubul Sportiv Universitatea
Craiova. În sala de sport de la
„Triºcu” Moºul a împãrþit cadouri
într-o festivitate prefaþatã de un
moment artistic oferit de elevi. Ca
de obicei, directorul CS Universi-
tatea Craiova, Pavel Badea a fost
mesagerul Moºului, el primind
drept mulþumire de la copii o pla-
chetã personalizatã. „Acest parte-
neriat pe care-l avem de mai bine
de zece ani este profitabil pentru
ambele enititãþi, Clubul Sportiv
Universitatea Craiova ºi Liceul Pe-
trache Triºcu, aºa cã ºi de aceastã
datã am þinut sã-i premiem. Sco-
pul nostru este de a le oferi satis-
facþie copiilor craiovenilor ºi toto-
datã sã le dãm posibilitatea de a
continua ºi la seniori performanþe-
le obþinute ca juniori. Anul 2016 a
fost unul dintre cei mai buni pen-
tru CS Universitatea Craiova din
punct de vedere al performanþelor,
suntem în primele 3 cluburi uni-
versitare din þarã ca numãr de spor-
tivi ºi ca rezultate ºi sperãm ca ºi
în viitor sã fim la înãlþime. Noi pro-
movãm copiii din Craiova, care tre-
buie descoperiþi ºi ajutaþi sã per-
formeze, fiindcã au calitãþi deose-
bite” a spus directorul CS Univer-
sitatea Craiova, Pavel Badea. „Prin
bunãvoinþa domnului Pavel Badea
noi îl primim pe Moº Crãciun mai
devreme, prin cadourile oferite co-
piilor de la Liceul cu Program
Sportiv ºi totodatã viitorii sportivi
de la Clubul Sportiv Universitatea
Craiova. Sperãm ca ºi aceastã pre-
miere sã fie un motiv în plus pen-
tru ca aceºti copii sã aibã perfor-
manþe tot mai bune în anul urmã-
tor” a spus directorul LPS Petra-
che Triºu, Geri Mitroi. „Au fost
niºte performanþe deosebite reali-
zate anul acesta de clubul nostru,
am realizat eventul cu echipa de
spadã bãieþi, dar ºi fetele au avut
rezultate foarte bune, atât la indi-
vidual, prin Raluca Sbârcia, cât ºi

Moº Crãciun i-a rãsplãtit pe sportiviiMoº Crãciun i-a rãsplãtit pe sportiviiMoº Crãciun i-a rãsplãtit pe sportiviiMoº Crãciun i-a rãsplãtit pe sportiviiMoº Crãciun i-a rãsplãtit pe sportivii
de la CSU ºi LPS „Petrache Tde la CSU ºi LPS „Petrache Tde la CSU ºi LPS „Petrache Tde la CSU ºi LPS „Petrache Tde la CSU ºi LPS „Petrache Triºcu”riºcu”riºcu”riºcu”riºcu”

pe echipe. Ne-a motivat ºi perfor-
manþa  echipei naþionale de la Olim-
piadã, þinând cont cã mai mult de
jumãtate dintre fete s-au consacrat
la LPS Petrache Triºcu. Aceastã
premiere nu ne prinde în vacanþã,
fiindcã noi suntem în plin proces

de pregãtire, având în perioada ur-
mãtoare concursuri internaþionale,
respectiv „Ursul Alb”, la Berlin, dar
ºi o etapã de Cupã Mondialã, la
Heidenheim” a adãugat Dorian Pâr-
van, spadasin ºi antrenor la CS
Universitatea Craiova.

Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:Mulþescu:
„„„„„Suntem cea mai ofensivãSuntem cea mai ofensivãSuntem cea mai ofensivãSuntem cea mai ofensivãSuntem cea mai ofensivã

echipã din Liga Iechipã din Liga Iechipã din Liga Iechipã din Liga Iechipã din Liga I”””””
Antrenorul Craiovei considerã

cã echipa sa a exagerat cu ratãrile
ºi din cauza aceasta nu se aflã
pe primul loc la finalul anului

le noastre, forþa noastrã. Nu ne-
am dezis ºi am fost echipa care am
atacat în toate meciurile. Împreu-
nã cu Viitorul am fost cele mai
ofensive echipe, dar în meciurile
directe noi am fost cei care am ata-
cat mai mult, în consecinþã apre-
ciez cã suntem cea mai ofensivã
echipã din Liga 1. Din pãcate, meci
de meci am ratat foarte mult. Vreau
sã felicit echipa, jucãtorii pentru

efortul extraordinar susþinut de-a
lungul celor 21 de etape de cam-

pionat ºi trei meciuri în Cupe. Pen-
tru cã au fost meci de meci echipa
ofensivã, iar pentru asta trebuie sã
alergi mai mult ca adversarul pen-
tru a-l depãºi. Este de lãudat. Îi
felicit, pãcat cã nu ne-am încunu-
nat cu laurii de lider pentru cã me-
ritam, dar este vina noastrã în pri-
mul rând cã n-am reuºit, n-am avut
jucãtori eficienþi în faþã, iar în al
doilea rând un factor decisiv a fost
prestaþia unor arbitri. Una peste alta
consider cã este o surprizã plãcu-
tã Universitatea Craiova, pentru cã
i-a respectat crezul, ce a promis
de la început suporterilor, ºi-a res-
pectat blazonul. Încercãm din iar-
nã sã ne îmbunãtãþim lotul, cu ac-
cent pe eficienþã ºi astfel sã avem
rezultate ºi mai bune“ a fost radio-
grafia sezonului actual fãcutã de an-
trenorul Craiovei.

Badea: „Avem nevoie
de mai mult pentru a asipra

la primul loc”
Directorul Clubului Sportiv Uni-

versitatea Craiova, Pavel Badea, s-
a declarat mulþumit de evoluþia din
acest sezon a juveþilor, dar spune
cã pentru a spera la mai mult este
nevoie de o suplimentare de : „Am
avut un sezon bun, bugetul pe care-
l are echipa îi permite sã se situeze
în primele cinci echipe ale campio-
natului, dar pentru a spera la pri-
mul loc este nevoie de mai mult,
inclusiv de acel atacant de calibru
care sã concretizeze ocaziile pe
care le avem” a spus „Bãdiþã”, care
ºi-a exprimat încã o datã dorinþa
de a vedea mai mulþi fotbaliºti ori-
ginari din Bãnie în prima echipã a
ªtiinþei.
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