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Preºedintele PSD Liviu Dragnea
a declarat ieri, dupã consultãrile de
la Cotroceni, cã avea dreptul
legitim sã solicite pentru el funcþia
de prim-ministru, dar cã o “condamnare nedreaptã ºi o lege
profund neconstituþionalã” l-au
fãcut sã nu solicite acest lucru
“deocamdatã”. “A trebuit sã þin
cont de dorinþa de a face o propunere de prim-ministru care sã îmi
dea garanþia cã îndeplineºte
câteva condiþii: nu merge acolo
pentru a construi un proiect personal, pentru a face acþiuni pentru
presã”, a spus Dragnea. El a
arãtat cã propunerea de premier
pe care a avansat-o trebuie sã îi
dea garanþia cã este “un om care
munceºte, care ºtie, care are
determinare, care are capacitate
de muncã ºi de înþelegere”. Sevil
Shhaideh (51 de ani), propusã de
PSD ºi ALDE pentru funcþia de
premier, a fost ministru al Dezvoltãrii Regionale în anul 2015 în
Guvernul Ponta. Sevil Shhaideh a
fost timp de aproape 20 de ani
director de servicii în Consiliul
Judeþean Constanþa, iar din 2012,
dupã numirea lui Liviu Dragnea la
conducerea MDRAP, este secretar de stat în acest minister.
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Senatorii ºi-au ales conducerea.
6 din 12 sunt de la PSD
Senatorii i-au ales pe cei 12 membri
ai Biroului Permanent, ºase dintre ei
fiind social-democraþi, în timp ce ALDE,
cu excepþia funcþiei de preºedinte, nu
are niciun alt membru în conducere.
Potrivit propunerilor fãcute în plenul
Senatului, în funcþia de vicepreºedinte
au fost aleºi Nicolae Bãdãlãu (PSD),
Claudiu Manda (PSD), Laura Iuliana
Scâtei (PNL) ºi Mihai Goþiu (USR), iar
în cea de secretar au fost aleºi Adrian
Þuþuianu (PSD) ºi Marian Pavel (PSD),
Marcel Vela (PNL) ºi Ioan Iustin Talpoº
(PMP). În funcþia de chestor au fost aleºi
Doina Fedorovici (PSD), Paul Stãnescu (PSD), Tantzos Barna (UDMR) ºi Alexandru Pereº (PNL). Astfel, din totalul
din cele 12 funcþii, ºase aparþin PSD, trei
PNL, iar USR, UDMR ºi PMP au câte
una. Lista a fost votatã în unanimitate de
toþi cei 130 de senatori prezenþi. Votul a
fost secret, cu bile.

Cãlin Popescu Tãriceanu
Tãriceanu, reales preºedinte
al Senatului

Liderul ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, a fost reales miercuri preºedinte al Senatului, el fiind candidat
unic, în condiþiile în care nicio altã
formaþiune nu a fãcut nominalizãri
pentru ºefia acestui for. Din cele 127
de voturi valabil exprimate, 87 au fost
favorabile, iar 40 contra.

PNL a împãrþit funcþiile

PNL ºi-a împãrþit în ºedinþa de miercuri funcþiile în Camera Deputaþilor, Raluca Turcan fiind aleasã lider de grup,
iar Gheorghe Andrei Daniel, Nicolãescu Gheorghe-Eugen, Olar Cornel, Schelean-ªomfelean Valeria-Diana, ªtefan
Ion ºi Oprea Dumitru au fost aleºi vicelideri. În Biroul permanent, PNL îl va
avea pe Cãtãlin Predoiu în funcþia de
vicepreºedinte ºi pe Cozmanciuc Corneliu-Mugurel în cea de secretar. Liberalii ºi-au împãrþit ºi preºedinþiile comisiilor parlamentare care le revin. Preºedinte al Comisiei pentru Administraþie publicã ºi amenajarea teritoriului a
fost ales Cristian Buican, iar al celei
pentru Cultura, arte, mijloace de informare în masã Gigel-Sorinel ªtirbu. Comisia pentru Transporturi ºi infrastructurã va fi condusã de Bode Lucian Nicolae. Preºedintele Comisia pentru
Cercetarea abuzurilor, corupþiei ºi pentru petiþii va fi Ioan Bãlan. Cezar Preda
va fi preºedintele Comisiei comune pentru controlul SIE. Preºedinte al Comisiei comune pentru relaþia cu UNESCO
a fost ales Eugen Nicolãescu
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Sevil Shhaideh, propusã pentru
funcþia de premier al României
Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ieri, dupã
consultãrile de la Cotroceni, cã avea dreptul legitim sã
solicite pentru el funcþia de prim-ministru, dar cã o “condamnare nedreaptã ºi o lege profund neconstituþionalã”
l-au fãcut sã nu solicite acest lucru “deocamdatã”. “A
trebuit sã þin cont de dorinþa de a face o propunere de
prim-ministru care sã îmi dea garanþia cã îndeplineºte
câteva condiþii: nu merge acolo pentru a construi un proiect personal, pentru a face acþiuni pentru presã”, a spus
Dragnea. El a arãtat cã propunerea de premier pe care a
avansat-o trebuie sã îi dea garanþia cã este “un om care
munceºte, care ºtie, care are determinare, care are capacitate de muncã ºi de înþelegere”. Sevil Shhaideh (51 de ani),
propusã de PSD ºi ALDE pentru funcþia de premier, a fost
ministru al Dezvoltãrii Regionale în anul 2015 în Guvernul
Ponta. Sevil Shhaideh a fost timp de aproape 20 de ani
director de servicii în Consiliul Judeþean Constanþa, iar din
2012, dupã numirea lui Liviu Dragnea la conducerea
MDRAP, este secretar de stat în acest minister.
“Aºa cum ºtiþi, PSD a câºtigat alegerile ºi
conform cutumelor ºi din þarã ºi din alte þãri eu
aveam dreptul legitim sã solicit pentru mine
funcþia de prim-ministru în guvernul României”,
a declarat Liviu Dragnea, dupã consultãrile de
ieri dintre delegaþia PSD-ALDE ºi preºedintele
Klaus Iohannis. Din delegaþia PSD-ALDE au
fãcut parte preºedintele PSD, Liviu Dragnea, ºi
co-preºedinþii ALDE Cãlin Popescu Tãriceanu
ºi Daniel Constantin.
Dragnea a precizat cã nu a solicitat funcþia
de premier, þinând cont de douã aspecte. “Am
þinut cont de afirmaþiile repetate ale preºedintelui României ºi în plan principal, nu secundar,
de o lege în vigoare. Pentru mine legea nu reprezintã o chestiune secundarã ºi nu vreau ca
vreun mandat pe care l-aº fi putut începe sã fie
prin forþarea unei legi în vigoare. O condamnare nedreaptã ºi o lege profund neconstituþionalã nu mi-au dat posibilitatea sã solicit aceastã
demnitate pentru mine. Deocamdatã! Dar nici
nu pot sã arunc peste umeri o responsabilitate
uriaºã datã de un vot popular masiv, o rãspundere care este a mea, pentru cã eu am conceput ºi realizat împreunã cu colegii mei un program de guvernare care ne-a adus în principal
aceste voturi”, a adãugat Dragnea.
Preºedintele PSD Liviu Dragnea a mai precizat, ieri, cã Sevil Shhaideh reprezintã o propunere
de premier în care el are “încredere totalã”, o eventualã desemnare a acesteia dându-i posibilitatea sã
îºi asume cã ºi acþiunile viitorul Executiv vor urma
în detaliu programul de guvernare al PSD. “A trebuit sã þin cont de dorinþa de a face o propunere
de prim-ministru care sã îmi dea garanþia cã îndeplineºte câteva condiþii: nu merge acolo pentru a
construi un proiect personal, pentru a face acþiuni pentru presã”, a spus Dragnea.
El a arãtat cã propunerea de premier pe care
a avansat-o trebuie sã îi dea garanþia cã este
“un om care munceºte, care ºtie, care are determinare, care are capacitate de muncã ºi de

înþelegere”. Preºedintele PSD a spus cã pe
Shhaideh o recomandã pentru aceastã funcþie
“capacitatea de muncã, ºtiinþa administraþiei,
viziunea de dezvoltare” ºi cunoaºterea “activitãþii tuturor ministerelor”. Dragnea a spus cã
nu are nicio relaþie de rudenie cu Sevil Shhaideh ºi cã aceasta este membrã a PSD din 2015.
“Aºteptãm desemnarea din partea preºedintelui. Sevil Shhaideh este o persoanã pe care ºi
preºedintele o cunoaºte, cu care am lucrat împreunã ºi eu ºi domnul preºedintele ºi doamna
Sevil Shhaideh. Sperãm ca aceastã desemnare
sã vinã mai repede”, a mai spus Dragnea. Întrebat la ce proiecte au lucrat împreunã Sevil
Shhaideh ºi preºedintele Klaus Iohannis, Dragnea a precizat cã este vorba de proiectele descentralizãrii ºi regionalizãrii.
Dragnea a spus cã Shhaideh este un om cu
care el personal a lucrat “ani de zile” ºi în care
are “încredere totalã”. “Sevil Shhaideh a fost
ministrul Dezvoltãrii, a lucrat cu mine ani de
zile, a lucrat cu mine nu numai în Ministerul
Dezvoltãrii, dar, din poziþia mea de vicepremier,
am lucrat împreunã la toate dosarele guvernamentale ºi cunoaºte activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totalã iar aceastã propunere din partea mea este
un mesaj puternic pe care îl transmit tuturor
cetãþenilor cã îmi asum întreaga responsabilitate pentru activitatea guvernamentalã ºi pentru punerea în aplicare a programului de guvernare”, a spus Dragnea.

Cine este Sevil Shhaideh

Sevil Shhaideh, propusã de PSD ºi ALDE
pentru funcþia de premier, a fost ministru al
Dezvoltãrii Regionale în anul 2015 în Guvernul
Ponta. Sevil Shhaideh a fost timp de aproape
20 de ani director de servicii în Consiliul Judeþean Constanþa, iar din 2012, dupã numirea lui
Liviu Dragnea la conducerea MDRAP, este secretar de stat în acest minister.

Sevil Shhaideh are 51 de ani, iar în 1987 a
absolvit Academia de ªtiinþe Economice, Facultatea de Planificare Economicã ºi Ciberneticã. În 1995 ºi 2001, ea a obþinut specializãrile:
expert în administraþie publicã ºi manager ONG
la organizaþia internaþionalã USAID din Statele
Unite ale Americii, iar în 2003 a primit titlul de
auditor în urma unui curs susþinut la TUV Institution, potrivit CV-ului sãu publicat pe site-ul
Ministerului Dezvoltãrii.
În perioada 1987-1991, ea a fost angajatã ca
analist programator la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanþa, iar din 1991 ºi pânã
în 1993 a fost manager Sisteme Informatice la
Direcþia de Muncã ºi Protecþie Socialã a judeþului Constanþa. Ulterior, din 1993 ºi pânã în 2007,
Sevil Shhaideh a fost director Sisteme Informatice în Consiliul Judeþean (CJ) Constanþa, iar între anii 2007 ºi 2012 a condus Direcþia Generalã
de Proiecte din CJ Constanþa, având ca principale atribuþii coordonarea ºi managementul proiectelor cu finanþare europeanã. Simultan, ea a
ocupat postul de coordonator al Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România (UNCJR),
în perioada în care Liviu Dragnea era preºedinte
al Consiliului Judeþean Teleorman, între principalele activitãþi ºi responsabilitãþi numãrându-se
elaborare de amendamente legislative cu privire
la actele normative care reglementeazã administraþia publicã localã. De asemenea, din anul 2000,
ea este preºedinte al Asociaþiei Naþionale a Informaticienilor din Administraþia Publicã.
În 2012, imediat dupã desemnarea lui Liviu
Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice, Sevil Shhaideh a fost numitã în funcþia de secretar de stat
la acelaºi minister.
Potrivit celei mai recente declaraþii de avere,
Sevil Shhaideh are un apartament în Constanþa, trei clãdiri în Siria – în coproprietate cu soþul sãu – ºi aproape 600.000 de lei în douã conturi deschise în 2011.

Liviu Dragnea ar putea fi preºedinte
al Camerei Deputaþilor
Grupul parlamentar PSD l-a propus pe Liviu Dragnea pentru funcþia de preºedinte al
Camerei Deputaþilor, celelalte grupuri parlamentare nefãcând nicio propunere. Dragnea,
a precizat, ieri, cã ‘’probabil’’ va prelua ºefia
Camerei, la propunerea ‘’insistentã’’ a colegilor sãi din PSD, el arãtând cã aceastã poziþie i-ar permite sã se asigure cã Guvernul ºi
Parlamentul respectã programul de guvernare votat la alegeri.
„O sã am o discuþie foarte serioasã cu cole-

gii mei. Recunosc cã mi s-a fãcut insistent
aceastã propunere de cãtre colegii mei ºi
CExN, numai cã trebuie sã decid eu. Probabil
cã da, dar vreau sã mã gândesc foarte serios’’,
a spus Dragnea. ‘’Vreau sã mã asigur cã poziþia în care voi fi eu este cea care îmi dã posibilitate maximã sã mã asigur cã Guvernul nu iese
din programul de guvernare ºi cã Parlamentul
intrã într-un proces serios de recredibilizare ºi
de preluare a iniþiativei legislative într-un mod
real’’, a adãugat Liviu Dragnea.
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22 decembrie 1989:
sfârºit de regim la sfârºit de an!
MIRCEA CANÞÃR
„Trucajele revoluþiei române”
constituie doar un capitol al cãrþii
„Spionii ruºi de la Stalin la Putin”
(Ed. Litera, 2010) cu doi autori din
care unul, Patrick Pesnot, îºi divulgã numele, celãlalt preferând sã
rãmânã anonim („Monsieur X”),
exprimã un punct de vedere destul de limitat asupra celor care au
cucerit puterea în decembrie ‘89,
consideraþi fiind „într-o formã sau
alta reprezentaþi ai sistemului. Comuniºti, dar comuniºti gorbacioviºti. Creierul complotului era însã
la Kremlin. Gorbaciov dorea însã
eliminarea lui Ceauºescu, dar rãmânerea la putere a partidului comunist (n.r. – teza aceasta va fi
reiteratã ulterior ºi de Silviu Brucan). Nu întâmplãtor zvonurile
referitoare la teribilul mãcel au fost
transmise de posturi de radio influenþate de comuniºti ºi preluate
apoi de posturi de radio controlate de CIA”. În decembrie 2010, la
interogaþia „ce ºtiu eu aºa important ºi nu trebuie sã spun”, gene-

ralul Victor Atanasie Stãnculescu,
recunoºtea fãrã echivoc prezenþa
militarilor sovietici ºi a „combinezoanelor negre” care au acþionat
la Timiºoara, la EletroBanat ºi nu
numai. Dacã admitem cã scenariul revoluþiei de acum 27 de ani a
fost scris cu mult înainte – ceea
ce nu s-a putut dovedi cu probe
concrete – stãruie însã îndoielile
asupra non-profesionalismului, al
celor care gestionau capacitãþile
informaþionale ale þãrii, aºa cum a
încercat sã ni se inducã. Or, dimpotrivã, adevãrul este altul. Pe 22
decembrie 1989, Craiova a fost în
stradã, prin nesfârºite coloane de
manifestanþi plecate de pe platforma economicã de Est (Electroputere, I.U.G., Uzina de Avioane).
Nu puþini cetãþeni s-au adãugat pe
parcurs. Îngroºând rândurile. Armata trecuse de partea populaþiei
dupã anunþarea sinuciderii ministrului Apãrãrii, Vasile Milea, urmatã
de retragerea în cazarmã, din dispoziþia gen. Dumitru Roºu, co-

mandantul Armatei a III-a, obsedat încã de ceea ce se petrecuse
la Timiºoara, de care avea cunoºtinþã. Ridicarea dispozitivului militar, din zona English Park, în
aplauzele manifestanþilor, ºi transferul paºnic de putere cãtre o conducere localã constituitã ad-hoc
(Radu Berceanu, Marin Nisipeanu, Gh. Vasilescu, Tudor Gheorghe, Nucu Marinescu, Toma Velici, Ion Bãrãgan ºi Stelicã Trandafirescu) au marcat începutul
victoriei revoluþiei la Craiova. Chiar
dacã au urmat provocãri în toatã
regula. Un lider comunist, extras
din mediul universitar, Ioan Traian ªtefãnescu, doctor în drept
încã din 1974, înþelegea ca nimeni
altul ceea ce se petrecea. Cu lumea în stradã, nemulþumitã deplin
de nivelul de trai, proasta aprovizionare a magazinelor cu produse
agroalimentare de strictã necesitate, cele douã ore de televiziune
omagialã, un sistem politic care se
credea infailibil se nãruia. Era un

început de revoluþie tãcutã, la care
nimeni nu ºtia conþinutul ºi nu prevãzuse geneza. Enormele greºeli,
unele din partea comandamentului gãrzilor patriotice, care a distribuit arme „pe baza de buletin de
identitate”, altele din partea comandamentului Armatei a III-a,
apoi absenþa unor repere morale
cu credibilitate deplinã la nivelul
urbei, tentativele de asmuþire a
Armatei contra Miliþiei ºi Securitãþii, au generat multe situaþii confuze. Greu de surmontat. Nu mai
adãugãm cã, aºa cum se întâmplã
la orice revoluþie, calitatea îndoielnicã a oamenilor intraþi în Palatul Administrativ, dar ºi în sediul
actualei Primãrii, în absenþa oricãrei pregãtiri prealabile, genera
dificultãþi în a coagula centre de
putere. Subversiunea externã a
existat, însã infima influenþã a
KGB-ului asupra conducerii Securitãþii Statului, identificarea acesteia ca naþionalistã, apoi rusofobia
îndelung întreþinutã au creat ser-

viciilor secrete sovietice dificultãþi
de acþiune la nivelul agenþilor de
influenþã. În nici o împrejurare nu
a fost contestatã prezenþa masivã
de adevãrate comandouri sovietice pe teritoriul þãrii ºi ar trebui
amintitã coloana turisticã, somatã
la 24 decembrie 1989, la Brãdeºti,
între Filiaºi ºi Craiova, de o subunitate a UM 2540 Craiova, care,
refuzând oprirea, a determinat deschiderea focului, soldatã cu avarierea a 5 autoturisme Lada ºi Moskvich, toþi pasagerii fiind rãniþi.
Acum 27 de ani, la Craiova, în
consens cu restul þãrii, se prefigura schimbarea unei lumi. Ne apropiam, ca ºi acum, de sfârºitul anului. Începea „faza teroriºtilor”, care
a cunoscut un crescendo pânã la
25 decembrie, dar asta este altceva. Mulþi participanþi direcþi care
nu s-au autointitulat revoluþionari,
dar ºi mulþi dintre aceºtia, ca sã nu
mai vorbim de cei care ºi-au pierdut viaþa, meritã întreaga noastrã
consideraþie.

lucrãm în liniºte pe cursurile de
apã. Dacã pe Teslui aveam în urmã
cu mai mulþi ani inundaþii serioase,
acum aproape cã am realizat în
totalitate punerea în siguranþã a localitãþilor aflate pe cursul de apã.
S-a lucrat anul acesta foarte mult
pe zona Murgaºi ºi la barajul Fântânele. Nu doar protecþia împotriva inundaþiilor este importantã pentru noi, ci ºi protecþia resurselor
de apã. De aceea, ducem o activitate de lãmurire cu autoritãþile locale. Trebuie ºtiut cã, în ceea ce
priveºte investiþiile legate de ape,
ºi cele mai multe sunt legate ºi de
ape, indiferent cã vorbim de cele
de suprafaþã sau subterane, ar trebui sã ni se adreseze”, a mai spus
Marin Talãu.

rul de Dunãre cuprins între Baziaº
ºi Bechet, între kilometrii fluviali
1.075 ºi respectiv 680, interfluviul
dintre Jiu ºi Olt ºi subbazinul hidrografic al Tesluiului, teritoriu ce corespunde din punct de vedere administrativ judeþului Dolj. Aceste
bazine hidrografice sunt situate în
partea de sud a þãrii, fiind delimitate
la nord de bazinul hidrografic al
Mureºului, la vest de bazinul hidrografic al Cernei precum ºi cu graniþa Serbiei, la sud cu graniþa de stat
a Bulgariei iar la est cu bazinul hidrografic al Oltului. Suprafaþa totalã a bazinului hidrografic este de
18.975 kmp, iar lungimea reþelei
hidrografice este de 5.884 km.
Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu Craiova are în structura organizatoricã trei Sisteme de Gospodãrirea Apelor, la Dolj, Gorj ºi
Mehedinþi ºi un Sistem Hidrotehnic independent la Petroºani. Sistemul de Gospodãrirea Apelor
Gorj este singurul care are în
subordine un Sistem Hidrotehnic,
cel de la Rovinari.
LAURA MOÞÎRLICHE

Marin TTalãu,
alãu, directorul Administraþiei Bazinale de Apã Jiu:

„2016, un an bun în care
am continuat investiþiile!”
Conducerea Administraþiei Bazinale de Apã Jiu a susþinut, ieri, la sediul instituþiei, conferinþa de final de an. Cu aceastã ocazie, directorul Marin Talãu a prezentat bilanþul activitãþii pe
2016, an pe care l-a caracterizat ca fiind „unul bun”, cu realizãri în plan hidrotehnic.

Au continuat investiþiile pentru
barajele Iºalniþa ºi Fântânele

Anul ce tocmai se încheie au
fost avizate notele de fundamentare pentru actualizarea studiilor de
fezabilitate la obiectivele de investiþii „Regularizare ºi îndiguire râu
Gilort pe tronsonul Târgu Cãrbuneºti – Andreeºti” – judeþul Gorj,
„Amenajare râu Jiu pentru mãrirea
gradului de siguranþã a digurilor pe
sectorul baraj Iºalniþa – aval Municipiul Craiova” – judeþul Dolj ºi
„Regularizare râu Amaradia în zona
localitãþii Melineºti – confluenþã râu
Jiu” – judeþul Dolj. Pentru primele
douã au fost întocmite expertize
tehnice urmând a se trece la ur-

mãtoarea etapã, actualizarea studiilor de fezabilitate.
„Acest an a fost unul bun dacã
avem în vedere cã, împreunã cu
Administraþia Naþionalã Apele Române ºi Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor, am reuºit sã atragem fonduri pentru menþinerea ºi
întreþinerea infrastructurii de apã.
Banii pentru aceste lucrãri au provenit din trei categorii: surse proprii, bugetul de stat ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei
(BDCE)”, a declarat Marin Talãu,
directorul Administraþiei Bazinale
de Apã Jiu.

Tot anul acesta, a fost aprobat
Studiul de prefezabilitate pentru
obiectivul de investiþii „Amenajare
râu Gilort în zona localitãþii Novaci”
– judeþul Gorj ºi înaintat Ministerului de Finanþe pentru aprobarea
sursei de finanþare.
A fost întocmit proiectul tehnic
pentru obþinerea de investiþii în
vederea construirii „acoperiº tip
ºarpantã ºi reabilitare faþã de sediu
A.B.A. Jiu”, iar pentru obiectivul
„Construire sediu formaþie de lucru Topolniþa ºi atelier mecanic” –
judeþul Mehedinþi a fost avizat
„Studiul de Fezabilitate, studii de
teren, documentaþii de avize, documentaþie tehnicã pentru obþinere autorizaþie de construire”.
La nivelul anului 2016, Biroul de
Inspecþie a Apelor a efectuat 1.034
de controale, din care 63 s-au încheiat cu sancþiuni contravenþionale. De asemenea, potrivit reprezentanþilor ABA Jiu, barajul Iºalniþa la care se lucreazã de cel puþin
opt ani, a beneficiat în 2016 de una
dintre cele mai mari sume de bani
alocate, 10 milioane de lei. „Putem
spune ºi cã timpul ne-a permis sã

Aproape 6.000 km de reþea
hidrograficã, în grija ABA Jiu
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova este sucursalã bazinalã a
Administraþiei Naþionale „Apele Române” ºi îºi desfãºoarã activitatea
în bazinul hidrografic Jiu ºi secto-
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Fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon,
achitat în dosarul de abuz în serviciu
Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova
l-au achitat, ieri, pe fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, în dosarul în care a
fost trimis în judecatã în urmã cu doi ani
pentru abuz în serviciu cu consecinþe deosebit de grave. Achitate au fost ºi celelalte
douã inculpate din dosar, Nicoleta Miulescu, secretarul Primãriei Craiova, ºi Carmen
Liana Grigore, la data faptelor consilier juProcurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus, în
decembrie 2014, trimiterea în judecatã a inculpaþilor Antonie Solomon, la data faptelor primar al
municipiul Craiova, în sarcina cãruia s-a reþinut sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu; Carmen
Liana Grigore, la data faptelor consilier juridic la Direcþia Contencios
Juridic ºi Asistenþã de Specialitate
din cadrul Primãriei municipiului
Craiova, în sarcina cãreia s-a reþinut sãvârºirea infracþiunii de abuz
în serviciu în formã continuatã
(2acte materiale), ºi Nicoleta Miulescu, secretar al municipiului Craiova, la data faptelor, în sarcina
cãreia s-a reþinut sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu.
În rechizitoriu, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fapt: în
cursul anului 2007, inculpatul
Solomon Antonie, în calitate de
primar al municipiul Craiova ºi
preºedinte al comisiei de aplicare
a prevederilor Legii 10/2001, împreunã cu cele douã inculpate, ºiau exercitat în mod necorespunzãtor atribuþiile de serviciu cu prilejul emiterii unei dispoziþii de restituire în naturã a unui imobil
compus din teren în suprafaþã de

ridic la Direcþia Contencios Juridic ºi Asistenþã de Specialitate. Cei trei au fost acuzaþi de procurorii craioveni din cadrul DNA
cã nu ºi-au exercitat corespunzãtor atribuþiile de serviciu cu prilejul emiterii unei dispoziþii de restituire a unui imobil în naturã.
Hotãrârea de ieri a Curþii de Apel Craiova
nu este definitivã, putând fi atacatã la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

1310 m.p. ºi clãdire în suprafaþã
de 330 m.p., situat în municipiul
Craiova. Acest document a fost
întocmit de cãtre inculpata Grigorie Carmen Liana fãrã a þine seama cã actele prezentate de persoana notificatoare nu cuprindeau
motivele de fapt pe care se întemeiazã cererile de restituire ºi erau
contradictorii, întrucât prezentau
aspecte diferite, nefiind apte sã
demonstreze calitatea de moºtenitor legal sau testamentar al acesteia, existenþa unui act de deposedare abuzivã sau sã stabileascã

caracterul abuziv al preluãrii imobilului ºi fãrã ca notificarea sã fi
fost examinatã pe fondul ei ºi sã fi
primit o propunere de soluþionare
din partea comisiei interne de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/
2001. Mai mult, inculpata Grigorie Carmen Liana a atestat faptul
neadevãrat cã imobilul ar fi fost
naþionalizat în baza Decretului nr.
92/1950, deºi era donat autoritãþii publice locale prin act autentic. Prin aceste demersuri, s-a produs o pagubã în dauna Primãriei
Craiova în valoare de 2.064.216

lei, echivalentul a 660.000 euro.Procurorii au instituit sechestru
asupra mai multor imobile ce aparþin inculpaþilor Solomon Antonie ºi
Miulescu Nicoleta.

Se menþine sechestrul instituit
de DNA Craiova

Dosarul s-a judecat la Curtea de
Apel Craiova, instanþã care, ieri, a
hotãrât sã-i achite pe cei trei inculpaþi: „Achitã pe inculpata Grigorie Carmen Liana pentru infracþiunea de abuz în serviciu cu consecinþe deosebit de grave. Achitã
pe inculpata Miulescu Nicoleta
pentru infracþiunea de abuz în serviciu cu consecinþe deosebit de
grave. Achitã pe inculpatul Solomon Antonie pentru infracþiunea
de abuz în serviciu cu consecinþe
deosebit de grave. Menþine mãsurile asiguratorii dispuse prin ordonanþele nr.154/P/2013 din
12.12.2014 ºi nr.154/P/2013 emise de DNA Serviciul Teritorial

Craiova asupra bunurilor inculpaþilor Solomon Antonie, Miulescu
Nicoleta ºi pãrþii responsabile civilmente Cernãzeanu Mihaela.
Aceste mãsuri înceteazã de drept
dacã persoana vãtãmatã nu introduce acþiune în faþa instanþei civile în termen de 30 de zile de la
rãmânerea definitivã a hotãrârii.
Disjungerea cererii formulatã de
DNA Serviciul Teritorial Craiova
având ca obiect constatarea nulitãþii absolute a contractului de
asistenþã juridicã nr.21/06.10.2005
încheiat între Cabinetul Individual
de Avocaturã Stãnicã Constantin
respectiv Câmpeanu Gabriela ºi
declinarea competenþei în favoarea Judecãtoriei Târgu Jiu. Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statului. Cu apel în termen de
10 zile de la comunicarea copiei
minutei”, se aratã în hotãrârea instanþei. Procurorii DNA Craiova
pot face apel, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova.

Prinºi de jandarmi cu 24 de telefoane furate
Doi tineri din Craiova, de 15, respectiv 25 de ani,
au fost prinºi de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj cu o ladã de telefoane mobile pe
care tocmai de furaserã de la un magazin din centrul
Craiovei, de pe strada „A.I. Cuza”. Tânãrul de 25 de
ani a reuºit sã fugã, iar oamenii legii încearcã acum
sã-i dea de urmã, întrucât l-au identificat.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj, miercuri, 21 decembrie a.c., în jurul orei
02.45, un echipaj mobil din cadrul IJJ Dolj, aflat în misiune
de menþinere a ordinii publice
pe strada „A.I. Cuza”, din municipiul Craiova, a
surprins în flagrant doi tineri în
timp ce pãrãseau
incinta unui magazin aparþinând
unei societãþi de
telefonie mobilã,
având asupra lor o
ladã cu mai multe
obiecte. La vederea echipajului de
jandarmi, cei doi
tineri au fugit de la
faþa locului, iar
unul dintre aceºtia
a fost prins ºi
imobilizat, fiind
recuperatã ºi lada
în care se aflau 24

de telefoane mobile, de diferite
mãrci.
În urma primelor verificãri
efectuate, a rezultat faptul cã
N.C.D., de 15 ani, împreunã cu
G.M.L., de 25 ani, ambii din Craiova, au pãtruns în incinta societãþii de telefonie mobilã prin
forþarea uºii de acces ºi au spart
o vitrinã de unde au sustras cele
24 de telefoane mobile.
Minorul a fost condus la se-

diul Secþiei 1 Poliþie Craiova
unde a fost predat împreunã
obiectele sustrase ºi actele de
constatare sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de distrugere
ºi furt calificat, în vederea continuãrii cercetãrilor. Prejudiciul
a fost recuperat în totalitate, iar
în continuare se desfãºoarã activitãþi pentru prinderea tânãrului de 25 de ani care a participat la comiterea faptei.
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Moº
Moº Crãciun
Crãciun aa ajuns
ajuns la
la copiii
copiii internaþi
internaþi
la
la Spitalul
Spitalul de
de Urgenþã
Urgenþã din
din Craiova
Craiova
Puþin triºti cã nu sunt acasã lângã frãþiorii lor pentru a se bucura împreunã de
luminiþele din pomul de iarnã, mulþi dintre copiii internaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova vor petrece, mai mult ca sigur, noaptea de Crãciun

Crãciunul pãtrunde în orice ungher, acolo unde existã un suflet
generos care se gândeºte la ceilalþi, sã le facã o bucurie oricât de
mãruntã. De mai mulþi ani, chirur-

gul Corneliu Sabetay se strãduieºte ca fiecare copilaº, care se nimereºte sã primeascã îngrijiri medicale chiar în perioada sãrbãtorilor de iarnã, sã simtã ºi un pic din

spiritul Crãciunului, acolo, pe patul de spital. La îndemnul sãu, doctorii ºi asistentele medicale au pus
globuleþe ºi coroniþe de betealã
într-un brãduþ, pe care l-au aºezat
în sala de mese. Când toate pregãtirile au fost gata ºi micuþa încãpere s-a umplut cu cadouri, au fost
invitaþi copiii.
Însoþiþi de pãrinþi, în pijamãluþele lor de spital, prichindeii nu au
ratat o astfel de întâlnire. Nu micã
le-a fost bucuria când doamnele
asistentele le-au întins plãsuþe cu
dulciuri ºi fructe ºi cutii în care
îi aºteptau câte o micã surprizã.
Cadourile i-au emoþionat pe micuþi, iar unii dintre ei ºi-au amintit ºi de obiceiul de a-i spune
Moºului o poezioarã, pentru a-l
convinge, în felul acesta, cã a fost
un copil cuminte la ºcoalã, dar ºi

„Crucea Roºie”, implicatã
în ajutorarea celor aflaþi în dificultate
Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de „Cruce Roºie” din România a þinut
sã sãrbãtoreascã, aºa cum se cuvine, Naºterea Domnului, ºi se implicã în
ajutorarea tinerilor cu probleme ºi a familiilor cu o situaþie deficitarã.
La Centrul Comunitar de Zi din
Craiova, deschis în cadrul proiectului „Incluziune socialã a copiilor ºi tinerilor, cu sprijinul ºi implicarea comunitãþii”, derulat de
„Crucea Roºie Românã”, a sosit
Moº Crãciun!
«Copiii ºi tinerii din comunitãþi
dezavantajate,care vin aici, zi de
zi, l-au întâmpinat cu bucurie pe
Moºul, care le-a adus daruri din
partea Fundaþiei „Velux”, dar ºi pe
elevii de la Seminarul „Grigorie
Teologul”, care i-au colindat. De
spectacol s-au bucurat ºi voluntarii „Crucii Roºii” – Filiala Dolj, datoritã cãrora sunt posibile activitãþile desfãºurate în centru, dar ºi
pãrinþii copiilor. Recent, Centrul
Comunitar de Zi a fost dotat cu
16 calculatoare, printr-un program
al Asociaþiei „Ateliere fãrã frontie-

re”, cu sprijinul BCR Asigurãri de
Viaþã. „Calculatoare pentru incluziune” are drept obiective reducerea decalajului din Centru, care au
nevoie de calculatoare ca mijloc de
educaþie sau integrare socialã»,a
precizat Maria Vintilã, director al
Filialei Dolj a Societãþii Naþionale
de „Cruce Roºie” din România.

Pachete din colectã

Nu este singura acþiune desfãºuratã de „Crucea Roºie” din Dolj.
«Filiala noastrãorganizeazã, împreunã cu „AUCHAN”, pânã pe 24
decembrie, o acþiune de colectare
de fonduri, „Ajutã o familie de sãrbãtori!”, la care participã 40 de voluntari ai organizaþiei noastre. Ei
împacheteazã gratuit, cu materiale puse la dispoziþie de AUCHAN,
cadourile pe care cumpãrãtorii le
achiziþioneazã din magazine, „serviciu” în
schimbul cãruia aceºtia din urmã pot depune ce sumã doresc în
urna special amenajatã. Banii colectaþi vor
fi folosiþi pentru a pregãti pachete cu alimente de bazã ºi produse
de igienã, ce vor fi donate unor familii vulnerabile, aflate în evidenþa filialei», a mai menþionat Maria Vintilã.
Este un mod prin care

Societatea Naþionalã de „Cruce
Roºie” din România este alãturi de
cei care sunt la limita existenþei.
CRISTI PÃTRU

în saloane. Prin strãdania chirurgului
pediatru acad. dr. Corneliu Sabetay, cãldura sãrbãtorilor a ajuns totuºi ºi la sufletele lor: fiecare pacient a primit cadouri, dulciuri ºi fructe, ca din partea lui
Moº Crãciun.

pentru a mulþumi pentru jucãrii.

Dragostea
unui medic pentru
micii sãi pacienþi

Pus pe glume, dar cu o dragoste sincerã pentru copiii pe
care-i trateazã în lunga sa carierã
de chirurg pediatru, doctorul Corneliu Sabetay a vrut sã-i scuteascã pe micii lui pacienþi de toate
aceste emoþii ºi le-a urat sã se
bucure, în liniºte, de cadouri, dar
ºi de luminiþele din pomul de Crãciun, care va strãluci vesel lângã
saloanele lor.
„Este un gest pe care-l fac în fiecare an pentru copiii care sunt internaþi ºi care trebuie sã-ºi petreacã sãrbãtorile aici, cu noi, medicii.
Sunt 40 de ani de când fac pe Moº
Crãciun în Spitalul Judeþean de Ur-

genþã ºi este un lucru care mã bucurã foarte mult ºi pe care îl fac cu
mare drag. Cu ajutorul unor oameni
de bine, sponsori care au vrut sã ni
se alãture, le-am oferit copiilor
noºtri mici atenþii, iar ei au fost foarte bucuroºi”, ne-a mãrturisit, apoi,
distinsul medic, Corneliu Sabetay,
care îºi va petrece ºi noaptea de Ajun
în spital, fiind de gardã.
Printre sponsorii care au contribuit la cadourile micilor pacienþi
de la Spitalul Judeþean de Urgenþã
din Craiova se numãrã Organizaþia Studenþilor Farmaciºti, Biserica Baptistã (medic Damaris Ardelean), precum ºi companiile „CocaCola” ºi „Leonidas”. Preotul Marcel Rãduþ Seliºte, alãturi de studenþi, au împãrþit ºi ei cadouri copiilor internaþi la Pediatrie.
RADU ILICEANU
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actualitate

274.000 de întreprinderi
prin fondurile structurale

au beneficiat de sprijin
ºi de investiþii europene

Comisia Europeanã a publicat pentru prima datã ieri, un raport intermediar privind
sprijinul financiar acordat prin fondurile structurale ºi de investiþii europene (ESI) pentru
2014-2020. Potrivit acestuia, pânã la sfârºitul
anului 2015, 274.000 de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin aceste fonduri, 2,7 mi-

Comisia Europeanã a publicat
pentru prima datã un raport intermediar privind sprijinul financiar
acordat prin fondurile structurale
ºi de investiþii europene (ESI) pentru 2014-2020. „Cifrele vorbesc de
la sine ºi aratã cã suntem pe calea
cea bunã în ceea ce priveºte implementarea, chiar ºi în condiþiile
unui cadru mai ambiþios pentru
fonduri, care a contribuit deja la
sprijinirea reformelor structurale ºi
la înlãturarea obstacolelor din calea investiþiilor. A sosit momentul

ca proiectele finanþate de UE sã
fie lansate ºi, în acest scop, fac apel
la statele membre sã accelereze ºi
mai mult procesul de selectare ºi
de implementare…”, a subliniat
Comisarul pentru politica regional, Corina Creþu.

ESI) au fost investite pânã în
toamna anului 2016 în întreprinderi
mici, cercetare, reþele în bandã largã, eficienþã energeticã ºi mii de alte
proiecte axate pe prioritãþile strategiei UE pentru creºtere ºi locuri
de muncã. În plus, obiectivul de a
dubla utilizarea instrumentelor financiare în cadrul investiþiilor finanþate prin fondurile ESI a fost
aproape atins la sfârºitul anului
2015. Odatã cu publicarea raportului, Comisia a lansat o versiune
actualizatã a Platformei de date
deschise privind coeziunea. Aceasta cuprinde o nouã secþiune de
monitorizare a performanþelor investiþiilor fãcute prin fondurile ESI
ºi mãsoarã nivelul de atingere a
obiectivelor.

O versiune actualizatã a Platformei de date deschise privind
coeziunea

Un bilanþ este efectuat în
contextul modificãrilor majore
introduse în 2014

Potrivit raportului Comisiei,
aproximativ 130 de miliarde de
euro (20% din totalul fondurilor

Fondurile ESI pentru perioada
2014-2020 ºi cofinanþarea naþionalã oferã o capacitate de inves-

lioane de persoane au primit asistenþã pentru
a-ºi gãsi un loc de muncã sau dezvolta competenþele, iar biodiversitatea a fost îmbunãtãþitã pe 11 milioane de hectare de teren agricol. Un milion de proiecte au fost selectate
spre finanþare, totalizând aproape 60 de miliarde de euro.

tiþii de 638 de miliarde de euro,
din care 181 de miliarde pentru
„creºterea inteligentã”, cu investiþii în cercetare ºi inovare, tehnologii digitale ºi sprijin direct
pentru peste douã milioane de
întreprinderi mici. Prezentul raport este primul dintr-o serie de
rapoarte anuale cu privire la implementarea celor 533 de programe cu finanþare prin fondurile

ESI. Acest bilanþ este efectuat în
contextul modificãrilor majore introduse în 2014 pentru a spori
calitatea cheltuirii fondurilor,
cum ar fi concentrarea pe obiective tematice, noi condiþii prealabile pentru investiþii ºi o mai mare
importanþã acordatã rezultatelor
ºi mecanismelor de mãsurare a
performanþei.
MARGA BULUGEAN

Curtea de Justiþie a UE: Firmele Amenzi de 63.000 lei
de telecomunicaþii nu au voie pentru comercianþii
sã stocheze datele clienþilor de fructe ºi legume
Curtea Europeanã de Justiþie a
decis, ieri, cã guvernele statelor din
blocul comunitar nu pot obliga firmele de telecomunicaþii sã pãstreze toate datele clienþilor lor pentru
o anumitã perioadã de timp.
În decizia din 2014 privind
drepturile digitale, Curtea de Justiþie a declarat nulã directiva privind
pãstrarea datelor de trafic ºi de localizare, arãtând cã se încalcã
dreptul la viaþã privatã ºi de protecþie a datelor personale. Pe baza
acestei decizii s-au înaintat Curþii
douã solicitãri privind obligativitatea firmelor de telecomunicaþii din
Suedia ºi Marea Britanie de a pãstra datele, se aratã într-un comunicat al Curþii de Justiþie de la Lu-

xemburg. O astfel de legislaþie „depãºeºte limitele a ceea ce este strict
necesar ºi nu poate fi consideratã
justificatã într-o societate democraticã”, au arãtat judecãtorii de la
Curtea de Justiþie a UE (CJUE) în
decizia de ieri.
Guvernele pot solicita date þintite, cu condiþia unor mecanisme
de control stricte, dar datele trebuie stocate doar în interiorul UE,
fiindcã existã riscul ca acestea sã
fie accesate ilegal, se aratã în decizia CJUE. Hotãrârea vine dupã un
lung ºir de dezbateri care a pornit
în 2013, atunci când Edward
Snowden a fãcut publice date despre spionajul în masã al Marii Britanii ºi Statelor Unite. (Mediafax)

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice de la IPJ Dolj au organizat, în cursul zilei de marþi, o acþiune în municipiul
Craiova, pentru prevenirea ºi combaterea activitãþilor ilicite de comerþ din domeniul comercializãrii
legumelor fructelor precum ºi comercializãrii ornamentelor de Crãciun.
În cadrul acþiunii, oamenii legii au verificat aproape 30 de agenþi economici, persoane fizice ºi juridice,
iar în urma neregulilor constatate au aplicat 6 sancþiuni contravenþionale în valoare de 63.000 lei. De asemenea, oamenii legii au confiscat aproape 1.500 kg
legume ºi fructe, dar ºi 140 de ornamente de Crãciun, în valoare de aproape 3.000 de lei.
Astfel, în urma unui control efectuat la un agent

economic din Craiova, oamenii legii au constatat cã
reprezentantul acestuia comercializa cantitatea de 200
kg banane ºi 150 kg struguri, pentru care nu s-au
putut prezenta documente de provenienþã. „Agentul
economic a fost sancþionat contravenþional cu amendã în cuantum de 20.000 lei dispunându-se totodatã
confiscarea mãrfurilor pentru care nu s-au prezentat
documente de provenienþã”, a precizat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Revoluþia din 1989
va fi celebratã
în centrul Craiovei
Craiovenii sunt aºteptaþi, astãzi, în Piaþa „A. I. Cuza” din Craiova (în faþa Primãriei) pentru a comemora evenimentele
ce au avut loc în decembrie 1989. Ceremonialul, care este organizat de Prefectura Dolj, va începe la ora 11.30 ºi va fi
deschis cu intonarea Imnului Naþional al
României. Va fi oficiatã o slujbã religioasã, apoi vor susþine alocuþiuni reprezentanþii administraþiei judeþene ºi locale, în
speþã prefectul judeþului Dolj, Sorin Rãducan, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
ºi primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu. Un reprezentant al revoluþionarilor va adresa ºi el un mesaj
craiovenilor, apoi vor fi depuse coroane de flori la troiþa eroilor Revoluþiei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Amenzi
Amenzi drastice
drastice lala ultimul
ultimul control
control alal DSVSA
DSVSA Dolj
Dolj
Ultima acþiune de control efectuatã de inspectorii sanitari
veterinari la nivelul Doljului s-a încheiat cu amenzi ce depãºesc
430 de milioane de lei vechi. Au fost verificate 234 de obiective,
din mai toate domeniile de activitate comercialã ce presupun
transferul de produse alimentare pe lanþul de distribuþie alimentarã. Totodatã, conducerea DSVSA Dolj îndeamnã populaþia sã
efectueze examenul trichineloscopic înainte de a consuma carnea
de porc obþinutã de la animalul crescut ºi sacrificat în gospodãria
proprie sau de la porcii mistreþi. De asemenea, este interzisã
vânzarea porcilor vii, fãrã control sanitar veterinar, la „samsari”,
sau în alte locuri neaprobate sanitar veterinar!
Acþiunile de supraveghere ºi control
desfãºurate de inspectorii de la Direcþia
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj, în perioada 9-12 decembrie a.c., s-a materializat prin verificãri
la 234 de obiective. Au fost controlate 6
abatoare ºi unitãþi de procesare carne, 18
carmangerii ºi mãcelãrii, 38 de unitãþi de
alimentaþie publicã ºi baruri, 28 de supermarketuri ºi hipermarketuri, 12 patiserii ºi cofetãrii, 67 de magazine alimentare, 1 stupinã, 4 exploataþii de animale,
17 cabine/farmacii ºi depozite veterinare, 20 de târguri ºi pieþe agroalimentare,
9 brutãrii ºi mori, 18 depozite de produse
alimentare de origine animalã ºi nonanimalã, 1 unitate de prelucrare, conservare
ºi fabricarea produselor de origine animalã, 2 centre ºi automate de lapte, 2
pescãrii, 1 centru de ambalare ouã.

mitãþi legate de produse, cum ar fi etichetare, buletine de analizã, ambalare,
compatibilitãþi. Inspectorii au mai descoperit deficienþe ºi la capitolul personal. Concret, aici au gãsit nereguli privind examenele medicale, fiºele de aptitudini, echipamentele de protecþie. Pentru toate aceste abateri au fost acordate
26 de sancþiuni, respectiv 22 de amenzi
contravenþionale a cãror valoarea totalizeazã 43.280 de lei ºi 4 avertismente”, a
precizat dr. Costicã Retea, director executiv adjunct al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj.

Apel cãtre consumatori

Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor reia,
în aceste zile, apelul cãtre oameni sã

nav, nu riscaþi vânzarea, sacrificarea ºi
consumul cãrnii. Veþi fi despãgubit de stat
la valoarea de piaþã a animalului. ANSVSA vã recomandã sã cumpãraþi carne
de porc, produse sau preparate obþinute
din aceasta, numai din locuri sau spaþii
autorizate ºi supravegheate sanitar-veterinar, care, prin programul de control
implementat de cãtre inspectorii, sanitari veterinari, garanteazã cã aceastea
provin din abatoare aprobate, unde este
asiguratã asistenþa sanitarã veterinarã
permanentã”, a mai precizat dr. Costicã
Retea.

Telefon gratuit
pentru consumatori

Nereguli multiple
Controlul unitãþilor a vizat, în principal, aspecte privind producerea, depozitarea ºi comercializarea alimentelor, a
spaþiilor în care produsele alimentare
sunt manipulate, prelucrate, precum ºi
cele de depozitare a materiilor prime ºi
produselor finite, evidenþa documentelor ºi a informaþiilor privind sistemul
HACCP, condiþiilor de igienã ºi de funcþionare a unitãþilor.
„În urma controalelor s-au constatat
neconformitãþi privind regulile de igienã, depozitare, substanþe dezinfectante,
pereþi, paviment, spaþii, echipamente,
contract ºi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, frigider, sursã de apã caldã, grup sanitar,
chiuvetã, corpuri de iluminat, vestiar, recipienþi, uºi, canalizare –, neconformitãþi privind documentarea ºi implementarea procedurilor bazate pe principiile
HACCP – monitorizare, documentaþie
HACCP, precodeuri –, dar ºi neconfor-

efectueze examenul trichineloscopic înainte de a consuma carnea de porc obþinutã de la animalul crescut ºi sacrificat
în gospodãria proprie sau de la porcii
mistreþi. În perioada 1 – 13 decembrie,
în urma analizelor efectuate de cãtre
centrele judeþene au fost depistate 14
focare de trichinelozã în judeþele: Bacãu, Cluj, Galaþi, Olt, Satu Mare, Suceava, Teleorman ºi Vrancea. Parazitul
a fost descoperit în carnea provenitã de
la 9 porci domestici ºi 6 porci mistreþi.
Nu au lipsit nici cazurile din Dolj: unul
la Segarcea ºi altul la Filiaºi ºi alte douã
suspiciuni, ce nu s-au confirmat.
La nivel naþional, ca urmare a consumului de carne de porc netestatã, 28 de
persoane au fost trimise cãtre spitale,
manifestând simptomele infestãrii cu
parazitul Trichinella spp. Carnea infestatã a fost pusã sub sechestru ºi dirijatã
cãtre unitãþile autorizate sanitar veterinar pentru neutralizarea deºeurilor. „În
situaþia în care medicul veterinar constatã cã porcul dumneavoastrã este bol-

Numãrul de telefon al „Call Center”ului A.N.S.V.S.A. este 0800 826 787 ºi
poate fi apelat gratuit de cãtre cetãþeni,
din orice reþea de telefonie, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranþei alimentelor. Pentru evitarea posibilelor toxiinfecþii alimentare ºi evitarea posibilei
infestãri cu parazitul Trichinella spp.,
ANSVSA recomandã: cumpãraþi carne
de porc, produse sau preparate obþinute
din aceasta, numai din locuri sau spaþii
autorizate ºi supravegheate sanitar vete-

rinar, care, prin programul de control
implementat de cãtre inspectorii sanitar-veterinari, garanteazã cã acestea
provin din abatoare aprobate, unde este
asiguratã asistenþa sanitarã veterinarã
permanentã.
În condiþiile unei cereri crescute, specifice perioadei premergãtoare Crãciunului, unii români continuã sã cumpere
carne proaspãtã sau produse ºi preparate din carne de porc sau chiar porci vii
crescuþi în gospodãrie, pentru sacrificare. S-au întâlnit situaþii în care, unii dintre crescãtorii de porci în sistem gospodãresc aleg sã vândã sau sã sacrifice
animalele, evitând controlul sãnãtãþii
acestora de cãtre medicii veterinari. Sacrificarea porcului ºi consumarea acestuia în familie, sau vânzarea de carne sau
de produse obþinute de la acesta, fãrã
controlul sanitar veterinar al stãrii de sãnãtate a animalului ºi a salubritãþii cãrnii
obþinute, poate avea consecinþe grave.
Dacã porcul este bolnav de trichinelozã
sau de o altã boalã infecþioasã, prin vânzarea necontrolatã riscaþi sã îmbolnãviþi
alþi oameni sau alte animale, iar rãspândirea bolilor la animale sau om se pedepseºte, conform legii.
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Jandarmii IJJ Dolj ºi-au comemorat eroii
La 27 de ani de la Revoluþia din Decembrie 1989,
jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj i-au comemorat pe cei care s-au jertfit
pentru gloria neamului românesc.
Astfel, ieri, în prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor publice locale,
a familiilor Eroilor Jandarmi ºi a cadrelor Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj, la Monumentele Eroilor Jandarmi ridicate în localitatea Palilula în memoria slt. p.m.
Nicolae Ungureanu ºi cel din localitatea Ghizdãveºti ridicat în memoria slt. p.m. Aurel Radu, ambii cãzuþi la datorie în ziua de 23 decembrie 1989, la Aeroportul Otopeni, sa desfãºurat un ceremonial militar
ºi religios de pomenire a acestora.
Slujba de pomenire a lor, precum ºi
a tuturor jandarmilor care au plãtit

preþul suprem pe frontul
luptei cu infractorii, pentru apãrarea vieþii, a avutului cetãþenilor ºi a comunitãþii a fost oficiatã de preotul militar din cadrul I.J.J.
Dolj ºi au fost depuse coroane de flori.
De asemenea, o delegaþie de cadre militare din partea I.J.J. Dolj va participa,
alãturi de reprezentanþii autoritãþilor publice locale, la
activitãþile organizate astãzi în municipiul Craiova pentru comemorarea
Eroilor Revoluþiei din Decembrie

1989. Comemorarea ºi cinstirea eroilor în preajma celei mai mari sãrbãtori a creºtinãtãþii reprezintã un prilej

Expoziþia „O Europã
a Diasporelor” ºi-a închis porþile

toarea
concursului, cu
fotografia
intitulatã “Joia
Mare”, din proiectul “Armeni în România”.
Expoziþia de fotografie “O Europã a
Diasporelor” a fost prezentatã în urmãtoarele oraºe: Bruxelles - Belgia, Plovdiv Bulgaria, Napoli - Italia, Barcelona - Spain,
Atena - Grecia, Bucureºti - România.
Membrii juriului au fost: Alex Monie,
Arthur Conka, Benny Fischer, John
Stanmeyer, Tatevik Revazyan, Vicente
Rodrigues Fernandez.
MARGA BULUGEAN

Consiliul Judeþean al
Elevilor are Birou de Presã

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului a fost celebratã, aºa cum se cuvine, ºi de
cadrele didactice ºi elevii ªcolii Gimnaziale „Decebal” din Craiova. Prin contribuþia elevilor, a fost posibilã oferirea unor daruri copiilor din mai multe centre
educaþionale, care au posibilitãþi restrânse de a-l primi pe Moº Crãciun.

Ca în fiecare an, cei care fac parte din
ªcoala Gimnazialã „Decebal”ºtiu sã sãrbãtoreascã Naºterea Domnului. Din puþinul lor,
oferã daruri ºi celor mai puþin fericiþi. «Nu
suntem la prima activitate de acest fel.
Preºcolarii ºi elevii noºtri au participat la
acþiunea „Dãruieºte! ªi tu poþi fi Moº Crãciun!”, care face parte din Strategia Naþionalã de Acþiune Comunitarã (SNAC). Au fost
donate peste 160 de pachete cu jucãrii, dulciuri, rechizite, haine. Toate aceste daruri vin
din contribuþia copiilor. Cei mici au bucurat
, prin darurile oferite din suflet, inimile altor

Consiliul Judeþean al Elevilor are, de câteva zile, ºi un
Birou de presã. „Ne dorim sã-i informãm pe toþi cei interesaþi cu activitatea desfãºuratã de noi. Ne dorim o foarte bunã comunicare cu opinia publicã. Au fost depuse
mai multe CV-uri ºi au fost selectaþi patru redactori –
Theodora Florea, Sabina Birãu, Iulia Roºu ºi Andreea Maria Ion, alãturi de doi fotografi – Elena Mitroi ºi
Ovidiu Sterie. Împreunã vom face, sunt convins, lucruri bune ºi ne vom implica în rezolvarea problemelor
ºcolare”, a precizat Andrei Dogaru, preºedintele Consiliului Judeþean al Elevilor.
CRISTI PÃTRU

Comunicat de presã
În sãptãmâna 19 - 22 decembrie, tema din proiectul Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai mãricei derulat de Secþia pentru Copii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman
este: Colinde, colinde, e vremea
colindelor.
Cum colindul este un cântec tradiþional, copiii vor arãta cum au
înþeles ºi cum pãstreazã minuna-

tele tradiþii româneºti de iarnã.
Secþia pentru Copii ºi Tineret
mulþumeºte colaboratorilor, massmedia, cadrelor didactice, copiilor
ºi pãrinþilor deopotrivã pentru felul în care s-au implicat în proiectele desfãºurate în acest an.
Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!
Ne sunt alãturi preºcolarii ºi
ºcolarii de la urmãtoarele grãdiniþe
ºi ºcoli craiovene, programaþi astfel:
Luni , 19 decembrie
Orele
900-1000
Grãdiniþa nr. 18

acestei þãri ºi au asigurat dãinuirea
noastrã în timp pe aceste locuri, au
precizat reprezentanþii IJJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Elevii de la ªcoala „Decebal”,
daruri din ºi pentru suflet

Spaþiul Public European a gãzduit, în perioada 5-21
decembrie 2016, expoziþia de fotografie „O Europã a
Diasporelor”, organizatã în cadrul proiectului omonim,
cofinanþat de Uniunea Europeanã.
Expoziþia de fotografie “O Europã a
Diasporelor” ilustreazã viaþa ºi moºtenirea
diasporelor de evrei, armeni, romi ºi asirieni
din Europa ºi prezintã amprentele lor
culturale, precum ºi relaþiile dintre aceºtia.
Douãzeci de fotografii au fost alese de
cãtre juriul competiþiei de fotografie “O
Europã a Diasporelor” pentru a fi prezentate în cadrul unei expoziþii itinerante ce se
deruleazã pe parcursul anului 2016.
Expoziþia prezintã fotografii deosebite
realizate de 14 artiºti din 11 þãri europene,
fotografiile fiind prezentate pentru prima
oarã în cadrul conferinþei “O Europã a
Diasporelor”, desfãºuratã în data de 2 mai
în Parlamentul European. Fotojurnalista
Andreea Tãnase a fost desemnatã câºtigã-

de recunoºtinþã ºi smerenie, în amintirea celor care, prin sacrificiul suprem, au scris o paginã în istoria

L.T.T.A

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 Paradisul Copiilor
1500-1600 C.N. Carol I

copii mai puþin norocoºi decât ei.
Am mers la ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf. Mina”, la structurile noastre – Grãdiniþa „Decebal” ºi instituþia de la Izvoru Rece –
, la Complexul de Servicii Comunitare „Noricel”, Asociaþia ACCES România. Faptele
bune aduc Spiritul Crãciunului în suflet. Sã
fie cât mai multã bucurie în casele tuturor!
Naºtere Domnului Iisus Hristos sã însemne
pentru toþi copiii prilej de sãrbãtoare», a precizat prof. Angelica Nuþã, director aº ªcolii Gimnaziale „Decebal”
CRISTI PÃTRU

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 scenetã comicã, scrisã chiar de unul dintre actorii trupei, domnul Dan
Constantin Nichita.
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Rãsplãtiþi cu premii pentru
activitatea scriitoriceascã din anul trecut
Continuând tradiþia acordãrii premiilor pentru cele mai bune cãrþi publicate în decursul
anului precedent, Filiala Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România (USR) a organizat, ºi
anul acesta, o festivitate în cadrul cãreia cei
mai reprezentativi creatori au primit felicitãri,
o diplomã ºi un „bonus” financiar pentru activitatea din 2015. Evenimentul s-a desfãºurat
ieri, la restaurantul „Flora”, iar între participanþi s-au aflat scriitori nu numai craioveni, ci
din întreaga Oltenie, cu toþii membri ai filialei
locale a USR. Deºi rãbdarea le-a cam fost
pusã la încercare de prezentãri în amãnunt ºi

divagaþii, invitaþii au aºteptat curioºi sã afle
care dintre ei se regãseºte pe lista premianþilor întocmitã de un juriu prezidat de conf. univ.
dr. Gabriel Coºoveanu ºi avându-i membri pe
scriitorii Ioan Lascu, Ileana Roman, Ovidiu
Ghidirmic ºi George Sorescu. Premiul „Cartea Anului” a fost înmânat poeþilor ºi profesorilor Gheorghe Dãniºor ºi Aurelian Zisu, celelalte distincþii ajungând la trei scriitori mehedinþeni. De asemenea, Filiala Craiova a
USR a acordat ºase diplome aniversare „pentru remarcabila creaþie literarã” unor membri
ajunºi la vârste „rotunde”.

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

„Craiova ºi Oltenia îºi celebreazã vârfurile culturale. (…) Mã bucur cã ne vedem aici în numãr mare
pentru a-i premia pe cei mai buni
dintre noi în anul trecut”, le-a spus
invitaþilor preºedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, conf. univ. dr. Gabriel
Coºoveanu. Acesta a adãugat cã
spre jurizare a fost primit „un numãr impresionant de cãrþi, dupã
pãrerea mea valoroase toate”, dintre care doar câteva
au fost rãsplãtite cu premii.

Moment emoþionant pentru
scriitorul ºi profesorul Aurelian Zisu
Premiul „Cartea Anului” i-a
fost acordat ºi scriitorului Aurelian
Zisu, îndrãgit profesor la Colegiul
Naþional „Carol I”, pentru volumul
de versuri „Nopþile mele,
nopþi…”, publicat la Editura „Aius”.
Momentul a fost unul emoþionant
pentru premiat, care a dedicat car-

care de 41 de ani stã lângã un poet
despre care domnul Beºteliu (n.r. –
regretatul prof. univ. dr. Marin Beºteliu, critic ºi istoric literar) spunea
cã scrie o poezie tragicã”, a menþionat scriitorul, care, cu acest prilej, a citit câteva versuri din cartea
premiatã.
Aurelian Zisu a publicat, recent,
tot la „Aius”, volumul „Azil”, care,
potrivit editorului, continuã mi-

Prof. univ. dr.
Gheorghe Dãniºor,
premiat din nou de USR
Premiul „Cartea Anului” a fost înmânat prof.
univ. dr. Gheorghe Dãniºor, pentru volumul de versuri „Dincolo de dincolo”,
apãrut în 2015 la Editura
„Scrisul Românesc”. Cadru didactic al Facultãþii de
Drept din Craiova din anul
1996, iar în prezent conducãtor de doctorat la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Sociale, Gheorghe Dãniºor
este autor a peste 20 de
cãrþi ºi aproximativ 100 de
articole publicate în reviste de specialitate din þarã ºi
strãinãtate. De-a lungul carierei,
a primit numeroase distincþii, între care ºi premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru eseu
pe anul 2001, dar ºi premiul
Uniunii Juriºtilor din România pe
anul 2002, premiul Academiei
Române „Simion Bãrnuþiu” pe
anul 2004 ºi premiul Academiei
Române pe anul 2007.
„Domnul Gheorghe Dãniºor
este de o anumitã configuraþie
mentalã ºi profesionalã. E un om
puternic, pentru cã în domeniul
Dreptului nu ai cum sã nu fii puternic. Totuºi, acest om e capabil sã scrie ºi versuri. (…) Ca sã
ajungi de la domenii foarte concrete ºi cu vocabular strict denotativ sã scrii poezie mie mi se
o performanþã. Aºadar, un om
foarte exact, care are ca discurs
alternativ ºi metafora”, a remarcat Coºoveanu. Gheorghe Dãniºor s-a declarat onorat sã primeascã acest premiu. „Mã obligã, în viitor, sã fac mai mult ºi
în domeniul poeziei”, a adãugat
domnia sa.

tea fiului sãu, prematur dispãrut dintre noi, în anul 2014. „Aceastã carte – ca, de fapt, întreaga mea poezie – a trecut, în faza ei finalã, în
umbra unui eveniment tragic, moartea copilului meu, ºi a trebuit sã
schimb ceva înainte de a o depune
la editurã. Îi mulþumesc soþiei mele,

croepopeea personalã începutã în
„Nopþile mele, nopþi…”, „în care
eroul principal este propriul eu
ajuns într-un moment de cotiturã
existenþialã în care viaþa nu mai e
viaþã, moartea nu mai e moarte ºi
poezia nu mai e doar poezie, ci este
un strigãt în pustiu, este sânge însingurat, este durere descântatã, este,
în fine, vindecare a deznãdejdii”.

Doi autori mehedinþeni
premiaþi pentru întreaga
activitate pe anul 2015
În cadrul festivitãþii de ieri a

fost acordat ºi Premiul pentru
Excelenþã scriitorului Titu Dinuþ, pentru volumul „Anotimpuri
morgane” (Editura „MJM”). Originar din ªiºeºti – locul unde altãdatã a zãbovit Nichita Stãnescu, poet pe care Titu Dinuþ l-a cunoscut personal ºi cu care a ºi istorisit o întâmplare –, premiatul a
fost prezentat de alt cunoscut autor mehedinþean, Ileana Roman,
care l-a apreciat ca fiind
„un scriitor
complet”. Tot
unor creatori
din Mehedinþi
le-au revenit ºi
cele douã Premii pentru
întreaga activitate pe anul
2015.
Primul –
Florian Copcea, din Valea
Copcii, comuna ªimian. „De vreo doi ani, Drobeta a devenit cartierul Bãniei literare. Mã simt onorat ºi vã mulþumesc ºi dvs. cã existaþi. Fiindcã, dacã nu am avea cititori, ce
ar însemna oare creaþia unui
poet?”, a declarat Florian Copcea.
Despre domnia sa, Ioan Lascu,
membru al juriului, a afirmat cã
„este un scriitor polivalent”, care
„a debutat în 1984 cu un volum
de prozã scurtã, a continuat cu
volume de poeme, iar între timp
personalitatea dumnealui a cãpãtat complexitate, pentru cã a cercetat în domeniile istoriei literare,

Premiile Filialei
Craiova a USR
pentru cãrþi
apãrute
în anul 2015:
 Premiul „Cartea Anu-

lui”: Gheorghe Dãniºor, pentru
volumul „Dincolo de dincolo”
(Editura „Scrisul Românesc”, Craiova)
 Premiul „Cartea Anului”: Aurelian Zisu, pentru volumul de „Nopþile mele, nopþi…”
(Editura „Aius”, Craiova)
 Premiul pentru Excelenþã: Titu Dinuþ, pentru volumul
„Anotimpuri morgane” (Editura
„MJM”, Craiova)
 Premiul pentru întreaga
activitate pe anul 2015: Florian
Copcea
 Premiul pentru întreaga
activitate pe anul 2015: Victor
Rusu
 Diplome aniversare pentru remarcabila creaþie literarã: Nicolae Bãbãlãu (70 de ani),
Emil Lãzãrescu (70 de ani), Mihai
Duþescu (75 de ani), Ion R. Popa
(75 de ani), Sonia Cuciureanu (75
de ani), Florian Saioc (85 de ani)

folclorului ºi etnografiei, documentelor”.
Acelaºi Premiu pentru întreaga
activitate pe 2015 a fost decernat
ºi scriitorului Victor Rusu, personalitate a culturii mehedinþene,
care se apropie de sãrbãtorirea a
75 de ani de viaþã ºi a aproape 60
de ani de activitate în domeniul
creaþiei artistice ºi culturii. „Mã
bucur enorm cã aþi avut generozitatea sã îmi acordaþi acest premiu.
Am activat toatã viaþa în ºi pentru
literaturã, am sprijinit cât am putut fenomenul de creaþie ºi oamenii care scriu” a þinut sã sublinieze
Victor Rusu.
***
Cei cinci nu au fost însã singurii scriitori aflaþi în prim-planul
festivitãþii Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Organizatorii au acordat mai multe
Diplome Aniversare pentru remarcabila creaþie literarã membrilor ajunºi la vârste „rotunde”:
Nicolae Bãbãlãu (70 de ani),
Emil Lãzãrescu (70 de ani), Mihai Duþescu (75 de ani), Ion R.
Popa (75 de ani), Sonia Cuciureanu (75 de ani), Florian Saioc (85 de ani).
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Franþa intensificã
verificãrile
la frontiera
cu Germania,
pe fondul riscului
terorist
Ministerul de Interne din
Franþa a dispus miercuri
intensificarea controalelor
la frontiera cu Germania,
relateazã cotidianul Le
Figaro. Dupã atacul cu
camion comis în Germania,
soldat cu 12 morþi ºi revendicat de organizaþia teroristã Stat Islamic, Ministerul
francez de Interne s-a
consultat cu autoritãþile
regionale. Printre mãsurile
hotãrâte se numãrã “intensificarea rapidã a controalelor
la frontiera franco-germanã”, precum ºi reevaluarea
riscurilor la obiectivele care
sunt aglomerate în perioada sãrbãtorilor, au declarat
surse din cadrul serviciilor
de securitate franceze. “Vor
fi intensificate mãsurile de
securizare la târgurile de
Crãciun”, au declarat
sursele citate.

Cel puþin 26
de morþi, în urma
protestelor violente
din Republica
Democraticã Congo
Forþele de securitate din
R.Democraticã Congo au
ucis cel puþin 26 de manifestanþi care participau la
protestele faþã de refuzul
preºedintelui Joseph Kabila
de a renunþa la putere, a
anunþat organizaþia Human
Rights Watch. Joseph Kabila,
care a preluat conducerea
þãrii în anul 2001, dupã
asasinarea tatãlui sãu, nu
mai are dreptul sã candideze
pentru un nou mandat de
preºedinte, însã o instanþã a
decis cã acesta poate rãmâne
în funcþie pânã la organizarea de noi alegeri, care însã
au fost amânate pe termen
nedeterminat. Scrutinul
prezidenþial era programat sã
aibã loc în luna noiembrie,
însã partidul de guvernãmânt a anunþat cã are
nevoie de mai mult timp
pentru organizarea lor, cel
puþin pânã în 2018. Proteste violente au avut loc în
capitala þãrii, Kinshasa,
oraºul Lubumbashi ºi în
alte zone, iar forþele de
securitate au folosit muniþie de rãzboi pentru a
dispersa demonstranþii,
astfel cã numãrul celor
decedaþi ar putea fi mult
mai mare, a precizat organizaþia non-guvernamentalã. La Kinshasa, protestatarii au incendiat sediul
partidului de guvernãmânt.

ªTIRI

externe

joi, 22 decembrie 2016

TTunisian,
unisian, cãutat
cãutat de
de poliþia
poliþia din
din Germania
Germania
înîn legãturã
legãturã cu
cu atacul
atacul de
de lala Berlin
Berlin
Poliþia din Germania se aflã în
cãutarea unui tunisian al cãrui document de identitate a fost gãsit
în camionul care a intrat într-un
târg de Crãciun luni searã la Berlin, anunþã publicaþiile germane,
citate de BBC News online ºi Le
Figaro. Potrivit informaþiilor difuzate de cotidianul Bild ºi Allgemeine Zeitung, bãrbatul de 21 sau
23 de ani este cunoscut sub trei
identitãþi diferite. Documentul de
identitate gãsit în camion este
unul oferit unui imigrant a cãrui
cerere de azil a fost respinsã.
Potrivit site-ului revistei Spiegel,
individul, pe nume Anis A., a fost
nãscut în anul 1992 în oraºul tunisian Tataouine, scrie BBC
News online. Un permis de ºedere temporarã a fost gãsit sub
scaunul din cabina camionului.
Presa germanã a mai anunþat cã
o operaþiune a poliþiei are loc în
landul Renania de Nord-Westfalia, însã nu existã deocamdatã
detalii legate de acest aspect.
Ministrul german de Interne,

Thomas de Maiziere, a declarat
cã autoritãþile studiazã mai multe
piste în legãturã cu atacul comis
la un târg de Crãciun din Berlin,
soldat cu 12 morþi. “Am primit
un mesaj de revendicare din partea aºa-numitului Stat Islamic,
care nu este decât o bandã de teroriºti. Pânã acum nu existase
nicio revendicare”, a declarat De
Maiziere. Ministrul german a adãugat cã anchetatori “studiazã mai
multe piste”. Reþeaua teroristã

Stat Islamic, care ocupã teritorii
în Siria ºi Irak, a revendicat,
marþi searã, atacul terorist cu
camion comis luni searã la un
târg de Crãciun din Berlin, soldat cu 12 morþi ºi zeci de rãniþi.
De Maiziere a mai precizat cã nu
este exclus ca autorul atacului sã
fie încã în libertate. Suspectul
pakistanez reþinut luni searã în
investigaþia privind atentatul de la
Berlin a fost eliberat, o decizie
previzibilã dupã ce poliþia nu a

putut confirma cã a fost implicat
în atentat. Anchetatorii nu au reuºit sã gãseascã nicio dovadã materialã care sã facã legãtura între
solicitantul de azil pakistanez ºi
utilizarea TIR-ului cu care a fost
comis atacul. Potrivit BBC, autoritãþile germane ar fi indicat cã mai
mult de un suspect ar putea sã se
afle în libertate ºi este posibil ca
aceºtia sã fie înarmaþi. Pe strãzile
din Berlin au fost desfãºurate forþe
de securitate suplimentare. Cel
puþin 12 persoane au murit, iar
alte 48 au fost rãnite în atacul cu
camion comis luni searã într-un
târg de Crãciun din capitala Germaniei. Este al treilea atac cu camion revendicat de organizaþia
fundamentalistã sunnitã Stat Islamic în ultimele luni. În noiembrie,
un simpatizant al reþelei Stat Islamic a lovit cu o camionetã un grup
de persoane, la Universitatea din
Ohio (SUA). Atacul s-a soldat cu
11 rãniþi. În iulie, un terorist a
omorât 86 de persoane, cu un camion, în oraºul francez Nisa.

Asasinul ambasadorului rus la Ankara
era membru al filialei siriene a reþelei Al-Qaida

Fostul agent de poliþie care l-a
asasinat pe ambasadorul Rusiei în
Turcia era membru al Frontului al-

Nusra, filiala sirianã a reþelei teroriste Al-Qaida, afirmã surse citate
de site-ul israelian de informaþii

militare DEBKAfile. Mevlut Mert
Altinas, un fost agent al poliþiei turce care avea 22 de ani, s-a apropiat din spate de ambasadorul Rusiei, Andrei Karlov, ºi l-a împuºcat
de cinci ori pe diplomat în timp ce
acesta rostea un discurs la Galeria
de Artã contemporanã din Ankara.
Dupã crimã, individul a strigat:
“Noi murim în Alep, voi muriþi
aici”. Teroristul a adãugat: “Am
fãcut jurãmânt de a muri ca martiri..., este un act de rãzbunare
pentru Siria ºi Alep. Pânã când
acolo nu va fi liniºte, nu veþi fi în
siguranþã. Doar moartea mã va
scoate de aici”. Fraza rostitã conþine fragmente din imnul organizaþiei teroriste Frontul al-Nusra

(Jabhat Fateh al-Sham - Frontul
pentru Cucerirea Levantului), filiala
sirianã a reþelei teroriste Al-Qaida.
Nu este clar dacã asasinul era
membru al dispozitivului de securitate pus la dispoziþie de autoritãþile turce pentru protejarea ambasadorului Rusiei sau dacã i se permisese intrarea pentru cã era cunoscut. Presa turcã a relatat cã
asasinul fusese agent de poliþie
pânã în iulie, dupã care fusese disponibilizat în cadrul anchetei privind tentativa de loviturã de stat
care a vizat Administraþia Recep
Tayyip Erdogan. Conform unor
surse, teroristul reuºise sã intre în
Galeria de artã cu o legitimaþie falsã de poliþist.

Poliþia din Marea Britanie va bloca accesul la strãzile
din jurul Palatului Buckingham, în urma atacului din Berlin
Poliþia din Marea Britanie va
bloca temporar accesul la strãzile din jurul Palatul Buckingham, reºedinþa din Londra a
reginei Elisabeta a II-a, pe fondului riscului terorist, dupã atacul din Berlin. Poliþia Metropolitanã din Londra a comunicat
cã astfel se va testa planul de
închidere a strãzilor din jurul
palatului, vreme de douã ore pe
zi, timp de trei luni, pentru a
proteja mulþimile care se adunã în zilele când are loc Ceremonia de schimbare a gãrzii, din
afara Palatului Buckingham.
Închiderea drumului are loc
mai devreme decât era plãnuitã de cãtre ºefii forþelor de se-

curitate, din cauza atacului care
a avut loc luni în Berlin. “Închiderea drumurilor, care era
plãnuitã deja de ceva timp, reprezintã o mãsurã preventivã ºi
nu are legãturã cu servicii anume de informaþii”, a comunicat Poliþia. Marea Britanie se
aflã sub incidenþa celui de-al
doilea mare nivel de ameninþare, ceea ce înseamnã cã existã
riscul unui atac terorist. La începutul lunii decembrie, ºeful
serviciilor de informaþii din
Marea Britanie a declarat cã
Stat Islamic se foloseºte de
conflictul din Siria pentru a plãnui atacuri împotriva statului
britanic ºi aliaþilor acestuia.
CMYK

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Pirineii
18:00 Lozul cel mare
18:30 Carpaþii, Plãmânul
Europei
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)
03:30 România 9 (R)
04:05 România 9 (R)

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Înfruntarea
1997, SUA, Dramã
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Tata mare
2015, SUA, Comedie
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,
Thriller
02:45 Daune ºi interese
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
03:30 Fãrã ruºine
2011, SUA, Comedie, Dramã
05:00 Familia Heck
2009, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

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 Next Star
00:00 Albã ca zãpada, o
poveste întunecatã
1997, SUA, Fantastic, Horror
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineata 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 Destine ca-n filme (R)
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 Domnul Pip
2012, Papua Noua Guinee,
Australia, Noua Zeelanda, Dramã,
Rãzboi
23:10 Les galettes de Pont-Aven
01:00 Carpaþii, Plãmânul
EuropeiImnul României

HBO
07:45 Cântecul lebedei
09:35 Cum sa fii o persoanã
normalã
11:00 Îndrãzneºte sã visezi
12:40 The Walk: Sfideazã limitele
14:45 Întors pe dos
16:20 Aºa cool ca mine
17:55 Joy
20:00 The First Monday in May
21:30 O sãptãmânã nebunã
23:15 Haide cu mine!
00:45 Strada Cloverfield 10
02:30 Ethel
04:05 Pierdut în Yonkers

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 împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)

PRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Sã-þi trãieºti visul
14:00 Robbersonii ºi poliþia (R)
16:00 La bloc
18:15 Un Cadillac din aur masiv
20:30 Condamnat la iertare
22:30 Bag of Bones
00:15 Woke Up Dead
02:00 Câmpuri ucigaºe
03:45 Escadronul Întâi
04:45 Cine A.M.
06:00 Looney Tunes
06:30 Un Cadillac din aur masiv
(R)

SPORT.RO
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: Manchester City Barcelona
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Europa
League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro (R)
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
20:00 Fotbal Cupa Ligii:
Dinamo - Steaua
20:30 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
21:15 Fotbal Cupa Ligii:
Dinamo - Steaua
21:30 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
22:15 Fotbal Cupa Ligii:
Dinamo - Steaua
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

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 Revendicarea
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 Acþiunea Zuzuc
1983, România, Dramã
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Misiune pentru preºedinte
II (R)
2002, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
02:30 Acþiunea Zuzuc (R)
1983, România, Dramã
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României
(R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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)
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programe TV / utile

Aºa cool ca mine
Se difuzeazã la HBO, ora 16:20
Filmul spune povestea unei
adolescente inteligente - Lucy,
o tânãrã prinsã într-un mic
oraº din America. Cu multe
aºteptãri de la viaþã, Lucy se
trezeºte prinsã la mijloc în
cãsnicia nefericitã a pãrinþilor
ei. Gãsind prea durã trecerea
chiar ºi prin propriile relaþii,
Lucy nu numai cã îºi deschide
sufletul în faþa celui mai bun
prieten - Kenny, dar se ºi
bazeazã pe relaþia dintre ei...
Înfruntarea
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 22:15
Filmul pune în prim plan
povestea cutremurãtoare a
doi bãrbaþi total diferiþi –
pe de o parte un intelectual plin de bani ºi de cealaltã un fotograf monden care se întâlnesc într-o
situaþie limitã. În urma
prãbuºirii avionului cu
care cãlãtoresc, cei doi
luptã pe cont propriu, în
sãlbaticia Alaskãi, pentru
supravieþuire.
Albã ca zãpada,
o poveste întunecatã
Se difuzeazã la Antena 1, ora 00:00
Fantezie horror, inspiratã de
povestea Fraþilor Grimm. Claudia, o femeie frumoasã, egoistã, nu acceptã prezenþa fiicei
vitrege – Lili în viaþa ei. Deºi nu
este adevãrat, Claudia e convinsã cã a pierdut o sarcinã din
cauza lui Lili. De aceea, pune la
cale uciderea fetei. Reuºind sã
scape de urmãrirea mamei
vitrege, Lili este adãpostitã de
ºapte vagabonzi...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 22 decembrie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5195 ............. 45195
1 lirã sterlinã................................5,3657....................53657

$

1 dolar SUA.......................4,3442........43442
1 g AUR (preþ în lei)........158,4459.....1584459

METEO

joi, 22 decembrie - max: 3°C - min: -7°C

În mare parte
ploaie
senin
ploaie
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Dulcele ecou al
colindelor strãmoºeºti sã rãsune în
toate casele gospodarilor din comuna Secu,
sã împãrtãºeascã tuturor
bucuria Sfintei Sãrbãtori
a Crãciunului, sã ne aducã
sãnãtate, prosperitate ºi numai bucurii alãturi de
cei dragi! Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Secu, Dan Victor Marian

Toate gândurile frumoase sã devinã fapte,
acum în preajma Sfintei Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos. Cu toþii sã fim mai buni ºi
iertãtori, iar minunãþia colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele locuitorilor comunei
Orodel, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,
belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,
vã ureazã Primarul Comunei Orodel,
Vîlcomeanu Jane

Acum, în prag de Sfântã
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern
fulgii de nea, cu puritate ºi
speranþã, le doresc locuitorilor oraºului Segarcea sã-ºi îmbrace
sufletele cu bucurii ºi încredere, sã primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã cu inimile
încãrcate de bunãtate, iertare ºi nãdejde!
Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi! Luminã în case,
pace în suflete, mese îmbelºugate ºi toþi cei
dragi acasã, vã ureazã la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului, Primarul Oraºului Segarcea,
Tutunaru Nicolae. “La Mulþi Ani!”

Mireasma cetinei de brad ºi
colindele strãvechi sã împãrtãºeascã bucuria tuturor locuitorilor comunei Poiana Mare,
aducându-le din partea Primarului Marin Vintilã, multã,
multã sãnãtate ºi împliniri
alãturi de cei dragi! Calde urãri
la ceas de Sfinte Sãrbãtori, sã
aibã parte de un Crãciun
îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii! Fie ca ºi Noul An sã vã
gãseascã mulþumiþi sufleteºte, sã vã îmbie cu sãnãtate,
dragoste ºi multe realizãri!
CRÃCIUN FERICIT!

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã deosebita
plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Terpeziþa
cele mai calde urãri de
sãnãtate, fericire ºi prosperitate! Fie ca tradiþionalele colinde
româneºti sã rãsune în toate casele ºi sã vesteascã
un Crãciun îmbelºugat pentru familiile dumneavoastrã ºi pentru cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!
Primarul Comunei Terpeziþa, Gruia Virgil-Daniel.

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
vã ureazã multã sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi putere de muncã! Fie ca Sfânta
Sãrbãtoare a Crãciunului sã ne gãseascã
pe toþi la fel de înþelepþi, puternici ºi solidari
faþã de cei care ne sunt alãturi ºi care se
bazeazã pe noi! SÃRBÃTORI FERICITE
ªI UN AN NOU CU ÎMPLINIRI!
“LA MULÞI ANI!”

Pace în suflete, Luminã în
case, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la
ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, Ovidiu Gângioveanu,
Primarul Comunei Valea
Stanciului. Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtorile
de Iarnã cu multe bucurii ºi împliniri alãturi de
familiile dumneavoastrã! Mireasma cetinei de
brad ºi colindele sã vã mângâie sufletele în liniºte
ºi bucurie! CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

În dulcele ecou al
colindelor româneºti
sã ne deschidem
inima pentru bucurie
ºi Luminã, sã privim
cu încredere în viitor,
sã ne amintim cã viaþa este o
binecuvântare. Urez locuitorilor oraºului Dãbuleni
sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi, sã fie sãnãtoºi,
sã se bucure de viaþã ºi de cãldura din casele ºi din
sufletele dumnealor!
Crãciun Fericit ºi “La Mulþi Ani!” Primar, Bãjenaru Aurel.

Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorlor comuniei Almãj cu sãnãtate, fericire ºi
bucurii, din partea Primarului Ion Rãcãreanu. Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã le aducã armonie
în case ºi în gânduri, împãcare ºi regãsirea înþelepciunii în sânul familiei! Fie ca ºi Noul An sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi
sufleteºte, sã vã bucuraþi de familiile dumneavoastrã,
mesele sã le aveþi pline, la fel ºi inimile, sã tresalte
de bucuria Sfintelor Sãrbãtori!
”LA MULÞI ANI!”

joi, 22 noiembrie 2016

Primarul Comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, în preajma
Sfintelor Sãrbãtori ureazã
tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de împliniri
alãturi de toþi cei dragi,
sãnãtate ºi bunãstare, casele sã
vã fie colindate de mireasma cetinei
de brad, de toate gândurile bune ºi de urãrile de
sãnãtate ºi prosperitate. Crãciun Fericit!
„LA MULÞI ANI!”

Toate gândurile frumoase
sã devinã fapte, în preajma
Sfintei Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos.
Cu toþii sã fim mai buni
ºi iertãtori, iar minunãþia
colindelor strãmoºeºti
sã rãsune în toate casele
locuitorilor comunei Brãdeºti,
sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºug
ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun Fericit alãturi
de familiile dumneavoastrã, vã ureazã Primarul
Comunei Brãdeºti, Ionel Rãcãreanu

Crãciunul e aproape ºi sufletul se pregãteºte sã
primeascã în pace ºi–n veselie vestea Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos! Primarul Comunei
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, transmite tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de un Crãciun Fericit, cu mese
îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã! Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã multã sãnãtate, prosperitate ºi
bucurii, sã pãºim împreunã cu multe speranþe în
Noul An, cu sufletele pline de iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

publicitate
Dincã Dumitru, Primarul Comunei
Drãgoteºti, transmite tuturor locuitorilor
comunei multã sãnãtate, prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi!
Vã doresc sã petreceþi Sfintele Sãrbãtori
în liniºte ºi armonie, sã vã bucuraþi de cei
apropiaþi inimilor dumneavoastrã ºi sã le
fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

E vremea colindelor ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi bunãstare, pace în
suflet, sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei
dragi. Le urez, din tot sufletul, locuitorilor
comunei Cârcea, sã primeascã gândurile
bune ºi curate din partea primarului
Valericã Pupãzã.
CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Acum, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului, sunt alãturi
de toþi locuitorii comunei
Podari, cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, pace în suflete,
gânduri bune ºi curate! Fie ca
ºi Noul An ce stã sã batã la uºã
sã vã gãseascã împãcaþi sufleteºte, bucuroºi ºi fericiþi!
“LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã
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Fie ca Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos sã
fie un prilej de bucurie,
bunãstare ºi liniºte
sufleteascã, de prosperitate ºi îndeplinirea
tuturor idealurilor!
Consiliul Local al Comunei Iºalniþa, Primarul Flori
Ovidiu ºi Viceprimarul Bãlan Eugen transmit
tuturor locuitorilor comunei Iºalniþa, Sãrbãtori
minunate în tihnã ºi armonie, sãnãtate, liniºte
sufleteascã, belºug în case, sã-i aibã aproape pe
toþi cei dragi, sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã aibã
parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”

Primarul comunei Rast, Iulian Siliºteanu,
în preajma Sãrbãtorii Crãciunului este
alãturi de toþi locuitorii cu un gând curat
ºi cu cele mai calde urãri de sãnãtate,
belºug ºi prosperiate. Le doresc sã se
bucure de Sfânta Sãrbãtoare alãturi de
familiile dumnealor, casele sã le fie
îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe
ºi izbândã, sã întâmpine Naºterea
Domnului cu multe bucurii ºi împliniri
ºi sã se bucure de magia Sãrbãtorilor de
Iarnã alãturi de cei dragi! LA MULÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad sã poarte aiasma
datinelor strãbune ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor comunei Carpen. În vremea colindelor, vremea împãcãrii ºi a încrederii cã toate
visele pot deveni realitate, Primarul Comunei
Carpen, Vasilca ªtefan, ureazã tuturor locuitorilor multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi! Sã primim Sfintele Sãrbãtori în case ºi
în inimi, cu bucurie, speranþã ºi liniºte sufleteascã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
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Duþã Marin, Primarul Comunei Cetate, este alãturi de
locuitorii comunei, în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã, când toþi
trebuie sã fim mai buni, curaþi
la suflet ºi iertãtori! Crãciun
Fericit alãturi de cei dragi, multã
sãnãtate, belºug în case, sufletele sã ne fie
uºoare ca un fulg de nea, sã ne bucurãm din plin
de dragoste, preþuire ºi bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

publicitate
Calafeteanu Mihai-Puiu,
Primarul Comunei Pleniþa, este
alãturi de toþi locuitorii comunei cu un gând bun ºi cu o
urare caldã, acum, în preajma Crãciunului, când cerul
parcã e mai aproape ºi
sufletul se pregãteºte sã
primeascã vestea Naºterii Mântuitorului.
Mireasma cetinei de brad ºi colindele strãbune
sã fie prilej fe bucurie, speranþã ºi încredere pentru
toþi locuitorii, sã încãlzeascã sufletele ºi casele
tuturor, sã vã mângâie inimile în liniºte ºi bucurie!
CRÃCUN FERICIT plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

joi, 22 decembrie 2016

Fraþii Bacriz ºi Conducerea Centrului
Comercial Oltenia Sucpi ureazã tuturor salariaþilor,
comercianþilor, 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 bucurii în inimi, iar în case fericire ºi
belºug! Sã vã colinde norocul, iar cetina de
brad sã vã dea încredere ºi speranþã în cel mai
frumos dar divin:Viaþa!

La mulþi ani!

Sãrbãtori minunate
în tihnã ºi armonie le
urez tuturor locuitorilor
comunei Ghidici. Bunul
Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu sãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug în case, sã-i
aibã aproape pe toþi cei dragi inimii lor,
sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã aibã parte
de un an mai bun! CRÃCIUN FERICIT ªI
“LA MULÞI ANI!” Primarul Comunei Ghidici,
Tache Constantin

Steaua Crãciunului sã aducã multã
sãnãtate, bucurii ºi Sfânta Luminã în
casele ºi în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Sopot. Le doresc sã aibã parte
de tot ce este mai bun pentru familiile
dumnealor ºi sã primeascã un gând de
preþuire ºi calde urãri de sãnãtate din
partea Primarului Trãistaru Cãtãlin.
CRÃCIUN FERICIT!
Mulþi ani fericiþi!

A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prosperitate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!
La mulþi ani!
Preºedinte,
Horaþiu Stãnescu

Primarul Comunei Ostroveni,
Preduº Silviu Dorel, transmite în
preajma Sãrbãtorilor de Iarnã,
tuturor locuitorilor comunei,
multã sãnãtate ºi belºug, casele
sã le fie luminate de Sfânta
Sãrbãtoarea a Crãciunului!
Sã purtaþi în suflete mireasma
cetinei de brad ºi a colindelor din bãtrâni!
Deschideþi inimile spre bucurie, speranþã ºi
încredcere! Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de Crãciun sã-i însoþeascã mereu pe toþi locuitorii oraºului Calafat, sã le
aducã multã sãnãtate, pace
în suflete, bucurii ºi realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
din partea Primarului Ciobanu Lucian.
CRÃCIUN FERICIT!

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

joi, 22 decembrie 2016
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

CII TOADER LUDMILA anunþã
cã prin Încheierea din 14.12.2016 pronunþatã de Tribunalul Dolj, în dosarul 8195/63/2016 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenþã a debitoarei Kraimolino
SRL, CUI:12959232; J16/224/2000.
Termen limitã pentru depunerea
creanþelor este la data de 25.01.2017.
Întocmirea tabelului preliminar al
creanþelor la data de 01.02.2017. Termen pentru contestaþii ºi pentru afiºarea tabelului definitiv al creanþelor la data de 15.02.2017.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã si Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post temporar vacant de inspector specialitate gr.I.
Condiþii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificãrile ulterioare.
Condiþii specifice de participare la
concurs: · 1 post inspector specialitate gr.I - studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul educaþiei fizice ºi sport. vechime în specialitate minimum 2
ani; Concursul se organizeazã la
sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã si Protecþia Copilului Dolj în data 10 ianuarie 2017,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data
de 12 ianuarie 2017, ora 14.00 (interviul). Dosarele de concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã si Protecþia Copilului Dolj, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ, respectiv pânã pe
data de 29.12.2016. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
telefon 0251/407009, pagina de internet www.dgaspcdolj.ro.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 1
post medic ºi 1 post asistent medical. Condiþii generale de participare la concurs: Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011
cu modificãrile ulterioare. Condiþiile specifice necesare în vederea
participãrii la concurs ºi a ocupãrii
funcþiilor contractuale sunt: - 1 post
medic; · studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, în domeniul medicinã;
- 1 post asistent medical; · studii
postliceale sanitare; Concursul se
organizeazã la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã si Protecþia Copilului Dolj în data 18 ianuarie 2017, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 20 ianuarie 2017,
ora 14.00 (interviul). Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ, respectiv pânã pe data de 06.01.2017. Relaþii suplimentare se pot obþine la
sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, telefon 0251/407009, pagina de
internet www.dgaspcdolj.ro.
S.C Herman SRL organizeazã în
data de 27.12.2016 ora 10.00 concurs
de selecþie pentru coordonator program de promovare a sãnãtãþii ºi
prevenirea îmbolnãvirilor la personalul angajat. Cv-urile ºi scrisorile de
intenþie vor fi trimise la adresa de email comalextour@yahoo.com pânã
la data de 23.12.2016. Informaþii suplimentare pot fi obþinute la telefon
0251/ 418.073.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de mediu. COMUNA COªOVENI prin primar
Coandã Nicuºor, anunþã publicul interesat 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, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº,
nr.1, Craiova, zilnic între orele 9-14 ºi la
sediul primãriei comunei Coºoveni, str.
Principalã, nr.5, comuna Coºoveni, judeþul Dolj. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P. M. Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, Craiova.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vinde prin negociere directã urmãtoarele: - aproximativ 39195 Kg deºeu metalic provenit de la 6 autospeciale (autobasculante, autocompactoare ºi autocontainierã), cu preþul de 0,4 lei/Kg. aproximativ 6650 kg metal rezultat din
133 containere zincate cu capacitatea
de 1,1 mc, cu preþul de 0,4 lei/kg. Negocierea va avea loc la sediul societãþii din
str. Brestei, nr.129A, în data de
28.12.2016, ora 11,00.
Documente necesare: copie C.I. pentru persoana care participã la negociere, împuternicire, copie CUI, , autorizaþie mediu care atestã cã pot prelua deºeuri metalice, cerere participare. Relaþii la telefon: 0251.412.628,
0251.414.660. Persoanã de contact:
Þîrdel Sebastian.
Poliþia Localã a Municipiului Craiova organizeazã, în perioada 2326.01.2017, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie vacante în cadrul Biroului disciplina în construcþii ºi afiºaj stradal: poliþist local, clasa I, gradul profesional debutant 2 posturi, - poliþist local,
clasa I, gradul profesional principal –
1 post- Biroul achiziþii publice ºi logisticã; consilier, clasa I, gradul profesional principal 2 posturi . Relaþii suplimentare la sediul ºi pe site-ul Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova.
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Primãria comunei Ghidici, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor publice de execuþie vacante de Referent grad profesional debutant,
clasa III (în cadrul compartimentului Evidenþa Persoanelor), Referent grad profesional debutant , clasa III (în cadrul compartimentului Evidenþa Persoanelor) ºi Referent grad profesional principal , clasa III (în cadrul Compartimentului Stare Civilã).
Concursul se organizeazã în intervalul 23.01 – 25.01.2017 la sediul Primãriei Ghidici, astfel, în data de 23 ianuarie 2017, ora 10:00 ,proba scrisã ºi în
data de 25.01.2017 ,orele 10:00(referent debutant),11:00(referent debutant),12:00
(referent principal), proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României , partea a III-a , la Primãria Ghidici, judeþul Dolj (22 decembrie 2016 – data publicãrii).
I. Condiþiile generale de participare la concurs , valabile pentru cele trei posturi,
sunt cele prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
II. 1. Condiþii specifice de participare la concurs pentru cele douã posturi de
Referent clasa III grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Evidenþa Persoanelor:
- studii medii liceale finalizate cu diplomã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – nu este cazul;
- cunoºtinþe de operare pe calculator.
2. Condiþii specifice de participare la concurs pentru Referent clasa III grad
profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civilã:
- studii medii liceale finalizate cu diplomã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de minim
5 ani;
- cunoºtinþe operare pe calculator.
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Microcomputer Service Sa
ureazã salariaþilor firmei
ºi colaboratorilor Crãciun Fericit
ºi Noul An 2017 sã vã aducã
realizãri depline, prosperitate.
La Mulþi Ani! Preºedinte inf.
Constantin Mândruleanu

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon: 0251/323352.
satul Ghizdãveºti Dorim sã intrãm în posesia exemplarului ziarului în care apare anunþul. Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
APARTAMENTE
OFERTE DE SERVICI PRESTÃRI SERVICII
0748/542.454.
DJ - organizez eveni- Fotografiez, filmez Full Apartament 4 decomente pentru ono- HD la diverse eveni- mandate toate îmbuCasã mare cu toate
masticã, cununie, bo- mente: nunþi, botez, nãtãþirile. Telefon:
utilitãþile super-îmbutez, nuntã. Relaþii la majorat. Relaþii la tele- 0745/995.125.
nãtãþitã în comuna Litelefon: 0727/757.913. fon: 0767/674.328.
povu cu teren 7000
CASE
Cãutãm cuplu cu vâr- Execut zugrãveli, Vând casã 2 camere Vând casã în comuna mp. Telefon: 0742/
sta 23-33 ani, permis gletuieli, montez par- bucãtãrie ºi hol cu utili- Apele Vii, judeþul Dolj, 450.724.
conducere: englezã în- chet. Garantez cali- tãþi. Craiova, str. Rãºi- din cãrãmidã (anul
TERENURI
cepãtor, pentru a lu- tatea. Telefon: 0755/ nari, Nr. 91 cu ieºire în construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
cra ca ºi persoanã fi- 010.296.
str. Râului nr. 162. Te- teracotã, parchet ºi Vând pãdure Borãscu
zicã independentã în
lefon: 0771/723.968. mobilã), douã holuri ºi - Gorj. Telefon: 0723/
Filmãri
foto
video
de
Anglia – Regiune Es693.646.
Vând
vilã
Centru.
Tecalitate
superioarã
bucãtãrie;
anexe
gossex. Cuplul lucreazã
Proprietar vând teren
împreunã la curãþenie: la preþuri avantajoa- lefon: 0740/757.206. podãreºti ºi beci; te- Cârcea ºi Gara Piecase, birouri, grãdini. se. Telefon: 0766/ Vând casã Craiova, 5 ren de aprox. 1.400 leºti. Telefon: 0752/
camere, 2 bãi, încãlzi- mp; grãdinã cu viþãTrimiteþi C.V. cu pozã 359.513.
re centralã sau schimb de-vie ºi pomi fructi- 641.487.
ºi numãr de telefon la
VÂNZÃRI
cu apartament. Tele- feri; fântânã în curte ºi Vând 400 ºi 1500
e-mail: ploaelaurentiuGARSONIERE
fon: 0746/498.818.
posibilitate de racor- mp Bãile Govora,
@yahoo.com. Cuplurile alese vor primi pe Vând garsonierã Vând teren casã co- dare la reþeaua publi- toate utilitãþile, îmemail-ul lor toate deta- zonã centralã 40 mp, muna Pieleºti, judeþul cã de alimentare cu prejmuit, asfalt,lânliile. Preþul drumului decomandatã confort Dolj – 1820 mp. Infor- apã. Preþ: 50.000 lei, gã pãdure. Telefon:
este suportat de fieca- A sporit. Telefon: maþii. Telefon: 0723/ negociabil. Telefon: 0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
0766/304.708.
0744/810.932.
re, fãrã alte costuri.
447.493.

Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat, stare impecabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbaguri; - Geamuri Electrice; Închidere centralizatã; ABS; Servodirecþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la telefon: 0765/
312.168.
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Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folosit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
VÂND vin ananas ºi
þuicã de prunã. Telefon: 0749/012.505.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã în bunã stare de
funcþionare. Preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/
515.044.
Vând televizor Panasonic funcþionabil. Telefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã AB-ROCKET 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, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu,
comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

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 handicap, TV
color 102 cm, sobã teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pentru piese. Telefon:
0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Romaneºti- Craiova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe comandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zincatã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ rezervã200lei, cruce albã scrisã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bibliotecã, 1 vitrinã micã unde poþi
pune un aparat de radio cu picup ºi o noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
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Vând menghinã instalaþii butelie aragaz. 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 suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, 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 arzãtoare gaze
sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Telefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Goldstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon: 0770/298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Telefon: 0726/
230.679.
DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracentral, complet mobilat, 2
camere 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 decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decomandate, confortabil în
zona centralã, preferabil studenþi. Negociabil. Telefon: 0767/
008.528.

PIERDERI

Pierdut certificat de
membru eliberat de
Colegiul Medicilor Dolj
pe numele DINCÃ MIHAELA ELVIRA. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE

Cu nespusã durere,
mã despart de bunul meu prieten ing.
PETRUª MIRCEA
BÃRBULESCU, plecat
în nefiinþã la o vârstã
timpurie. Dumnezeu
sã-l odihneascã.
Barbu Bohoreanu

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

VOLEI – LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – ETAPA A 2-A

Craiova pierde dramatic la Ljubljana
Dan Pascu: “Felicit bãieþii pentru modul în care s-au
comportat, au dat dovadã de o mare dãruire în teren”
Autoarea unei surprize imense
în runda inauguralã, când a trecut cu 3-1, la Polivalentã, de
sfert-finalista ediþiei trecute, formaþia polonezã PGE Skra Belchatow, SCM Universitatea Craiova
n-a fost deloc departe, marþi searã, sã bifeze o nouã victorie de
senzaþie în cea mai tare competiþie continentalã inter-cluburi,
eºuând cu 2-3 (13-15 în decisiv)
pe terenul slovenilor de la ACH
Volley Ljubljana.
Punând pe tapet ºi celelalte seturi, gazdele arenei “Stozice” – ºi
ele cu o prestaþie entuziasmantã
în prima etapã, 2-3 în deplasarea
din Italia, cu Modena, principala
favoritã la trofeu –, au început tare
disputa, cu un act adjudecat facil: 25-17. Manºele urmãtoare au
fost de asemenea fãrã istoric! Albalbaºtrii au strâns rândurile ºi au
reuºit sã întoarcã rezultatul, la
capãtul unor seturi închise la 18,

respectiv 17, pentru ca ex-iugoslavii sã egaleze situaþie pe tabelã
dupã un 25-21.
„Un meci tipic pentru cea mai
importantã competiþie intercluburi
din Europa. Un meci spectaculos,
care a fãcut o bunã propagandã
voleiului. Mã bucur cã bãieþii, deºi
debutanþi în Liga Campionilor, au
dovedit ºi astãzi (n.r. marþi) cã pot
sã joace la cel mai înalt nivel, fãrã
trac. Au fãcut un meci foarte bun
din punct de vedere tactic ºi au
dat dovadã de o mare dãruire în
teren. Consider cã este un rezultat foarte bun în compania unei
echipe foarte puternice. Felicit
bãieþii pentru modul în care s-au
comportat, atât în pregãtire, cât
ºi în joc”, a declarat tehnicianul
Dan Pascu.
În celãlalt meci al grupei (D),
Azimut Modena s-a impus la Belchatow cu 3-1 (25-22, 21-25, 2517, 25-22).

În clasament conduce Modena, cu 5 puncte, urmatã de SCM
“U” Craiova (4p), ACH Ljubljana
(3p) ºi PGE Skra Belchatow (0p).
Runda care urmeazã, formaþia
din Bãnie evolueazã la Modena

(miercuri, 18 ianuarie, ora 21:30),
iar Ljubljana primeºte vizita lui Belchatow (19 ianuarie).
În week-end-ul care urmeazã
deplasãrii din Italia, SCM “U” revine în campionat cu un meci de

foc, urmând a da piept, la Sala
Polivalentã, cu liderul ACS Municipal Zalãu. Trei locuri ºi opt
puncte le separã pe cele douã în
clasament, dupã 13 etape scurse
din Divizia A1.

Handbalistele vor susþine un turneu
A fost anunþat bugetul
amical, înainte de Anul Nou
pentru JO de la Tokyo 2020

SCM Craiova va participa
în intervalul 28-30 decembrie
la un turneu amical la ClujNapoca, unde, pe lângã
gazdele de la Universitatea,

vor mai da piept cu HC Zalãu
ºi cu divizionara secundã CS
Minaur Baia Mare.
Sportivele pregãtite de
Bogdan Burcea ºi Grigore

Albici vor susþine partidele,
astfel: miercuri, 28-12, ora
20:00, cu “U” Cluj, joi 29-12,
ora 13:00, cu HC Zalãu ºi
vineri 30-12, ora 12:00, cu
Minaur Baia Mare.
Dupã 11 etape trecute din
Liga Naþionalã, Craiova e pe
locul 4, cu 17 puncte, în timp
ce Zalãul e pe 3, cu 19 puncte, iar “U” Cluj, pe 10, cu 11
puncte. În disputele din
campionat, handbalistele
noastre au pierdut clar la
Zalãu, 19-25, pentru ca mai
apoi, chiar în runda finalã din
2016, sã remizeze, la 21, cu
“U” Cluj, în Bãnie.
În primul meci din anul
care urmeazã, în week-end-ul
7-8 ianuarie, Craiova se
deplaseazã pe terenul “lanternei” fãrã punct, CSM Cetate
Devatrans.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020 au anunþat, ieri, cã bugetul pentru aceste
evenimente sportive este în valoare de aproximativ 15 miliarde de
euro, mai puþin decât propunerea
iniþialã, noteazã Reuters.
Este vorba despre 1,6-1,8 trilioane de yeni japonezi, ceea ce
înseamnã între 14,5 ºi 16,2 miliarde de euro
Luna trecutã, propunerea a fost
de 2 trilioane de yeni, dar au existat
presiuni pentru reducerea costurilor. Care vizeazã, printre altele, infrastructura, transportul ºi securi-

tatea evenimentelor. O comisie guvernamentalã din Tokyo estima în
septembrie cã limita maximã privind fondurile va fi de 3 trilioane
de yeni (29 de miliarde de euro).
Comitetul Internaþional Olimpic
(CIO) a fost de pãrere cã astfel de
cifre de proporþii ar putea sã-i descurajeze pe viitorii ofertanþi ºi a solicitat reducerea drasticã.
Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020 vor avea loc în perioada 24
iulie-9 august ºi includ 33 de sporturi, 47 de discipline ºi 324 de evenimente, la care vor participa peste 12.000 de sportivi.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii:
Dinamo – Steaua.

DIGI SPORT 2
15:00 – HOCHEI – Cupa României: Sport Club Miercurea Ciuc

– ASC Corona Braºov / 18:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Dinamo – BCM U Piteºti / 20:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Steaua
Roºie Belgrad – Real Madrid /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Fiorentina – Napoli.
DIGI SPORT 3
19:00 – HOCHEI – Cupa României: CSM Dunãrea Galaþi – CSA
Steaua Bucureºti / 21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Gent –
Anderlecht.
DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Roma – Chievo.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii:
Dinamo – Steaua / 2:30 – HOCHEI
– NHL: NHL: Montreal Canadiens
– Minnesota Wild.
EUROSPORT 1
14:30 – SCHI ACROBATIC –
Cupa Mondialã FIS, Skiercross, la
Innichen (Italia) / 21:30 – SCHI

ALPIN (M) – CM, la Madonna Di
Campiglio (Italia).
LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Gent – Anderlecht.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii:
Dinamo – Steaua.
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Vãtãjelu ,
aproape sã pãrãseascã ªtiinþa
Cãpitanul alb-albaºtrilor este în negocieri avansate
cu vicecampioana Cehiei, Sparta Praga

Universitatea Craiova este aproape sã-ºi vândã cãpitanul. Antrenorul Gigi Mulþescu a anunþat cã Bogdan Vãtãjelu este pe picior de plecare din Bãnie, având ofertã din
Cehia „99 % va pleca, în schimbul
unei sume bune. Este singurul din
lotul nostru care pleacã, deocam-

datã. Va merge în Europa, la o echipã care a jucat în preliminariile
Champions League. Luam jucãtori
oricum, ºi dacã nu pleca Vãtãjelu
luam jucãtori. Suntem setaþi sã ne
facem cea mai puternicã echipã
posibil. Ne mai trebuie un fundaº
dreapta, dar prioritatea este un ata-

cant. Fundaº stânga poate juca
Briceag, chiar acesta este postul lui”
a declarat Mulþescu la Digi Sport.
Destinaþia probabilã a cãpitanului ªtiinþei este vicecampioana Cehiei, Sparta Praga, formaþie eliminatã de Steaua din preliminariile
Champions League, în vara trecutã. Suma de transfer este în jurul a
1 milion de euro, plus TVA, o parte din aceºti bani urmând a ajunge
la fostul club al fundaºului de 23
de ani, Metalul Reºiþa, de unde a
fost adus în Bãnie în urmã cu 3
ani. Vãtãjelu este cotat chiar la 1
milion de euro pe transfermarkt, el
fiind integralist în acest sezon la
Universitatea Craiova, pentru care
a jucat în toate cele 24 de meciuri
din toate competiþiile, marcând ºi
douã goluri.
Sparta Praga a câºtigat grupa din
Europa League în care a evoluat ºi
din care nu s-au calificat formaþii
precum Inter Milano ºi Southampton, iar în ºaisprezecimile competiþiei va întâlni gruparea FK Rostov din Rusia.
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Alb-albaºtrii se reunesc
pe 4 ianuarie ºi pleacã în Malta
Lotul Universitãþii Craiova va schimba locaþia pentru cantonamentul
de iarnã. Dacã pânã acum juveþii s-au pregãtit în Antalya, dupã evenimentele tragice din Turcia din ultima perioadã conducãtorii clubului din
Bãnie au hotãrât ca alb-albaºtrii sã se pregãteascã în Malta pentru restul
sezonului. Vacanþa va fi destul de scurtã pentru olteni, Gigi Mulþescu
hotãrând ca reunirea lotului sã aibã loc miercuri, 4 ianuarie, în Bãnie.
Dupã efectuarea vizitei medicale, pe 6 ianuarie, craiovenii vor zbura în
Malta pentru stagiul de pregãtire. În perioada 6-27 ianuarie, lotul ªtiinþei
va fi hotelul San Antonio din Qawra, St. Paul’s Bay. Printre adversarii pe
care Universitatea îi va întâlni în Malta sunt Borussia Monchengladbach,
Red Bull Salzburg ºi Dinamo Zagreb, programul amicalelor urmând a fi
stabilit în perioada urmãtoare.

Dan Podeanu, vedeta serii la Gala Sportului Doljean
Distincþia de „sportivul anului”,
Pastor,, a fost destul de controversatã
acordatã Adelinei Pastor
Superlativele judeþului în sport
au fost acordate marþi seara, în
cadrul Galei Sportului Doljean,
desfãºuratã în locaþia „La Rocca
Ballroom”, în organizarea DJST
Dolj. Sportivi ºi antrenori cu rezultate meritorii au fost invitaþi sã
primeascã recunoaºterea din partea autoritãþilor locale. În privinþa
antrenorului anului nu a fost loc de
discuþii, fiindcã cel mai bun din Dolj
este ºi antrenorul anului în România, Dan Podeanu, cel care a pregãtit naþionala femininã de spadã,

Premii acordate în cadrul Galei Sportului Doljean:
Categoria seniori ºi tineret – sporturi olimpice:Ancuþa Bobocel (atletism, CS Universitatea Craiova), Yulia Dumanska (handbal, SCM Craiova), Cristina Zamfir (handbal, SCM Craiova), Ionuþ Moise
(lupte, CS Universitatea Craiova), Alexandra Anghel
(lupte, CS Universitatea Craiova – LPS „Petrache
Triºcu”), Cleonia Râciu (judo, CS Universitatea Craiova), Cosmin Sorescu (atletism, CSM Craiova),
Mihaela Nunu (atletism, CSM Craiova), Andrei ªtefana (atletism, CSM Craiova), Raluca Sbîrcia (scrimã, CS Universitatea Craiova).
Sportivi participanþi la Jocurile Olimpice de la Rio:
Claudia ªtef (atletism, CSM Craiova), Marius Ionescu (atletism, CSM Craiova), Valentina Ardean Elisei
(handbal, SCM Craiova), Ancuþa Bobocel (atletism,
CS Universitatea Craiova), Adelina Pastor (atletism,
CSM Craiova).
Antrenori (seniori ºi tineret) sporturi olimpice:Mircea Cãlin (atletism, CSM Craiova), Eleodor Roºca (atletism, CSM Craiova), Marin Istrate (atletism,
CS Universitatea Craiova), Mihai Voinea (judo, CS
Universitatea Craiova), Aurel Cimpoeru (lupte, CS
Universitatea Craiova), Marius Cimpoeru (lupte, CS

Universitatea Craiova), Dãnuþ Pascu (volei, SCM
Craiova), Dorian Pârvan (scrimã, CS Universitatea
Craiova).
Sportivi (seniori, tineret) sporturi neolimpice: Gabriel Iordache (karate, CS Universitatea Craiova),
Alexandra Rombu (karate, LPS „Petrache Triºcu”
Craiova).
Antrenori (seniori ºi tineret) sporturi neolimpice:Geri Mitroi (karate, CS Universitatea Craiova).
Sportivi juniori sporturi olimpice: ªtefania Priceputu, Vidu Miclescu, Florin Dinu, Daniela Vîrban,
Sergiu Constantin, ªtefan Coman, Gheorghe Constantin, Cristian Bogdan, Mihai Bigea, Mãdãlina Vasile, Ana
Maria Gornoviceanu.
Speranþele anului 2016: George Emilian Minoiu
(orientare), David Gavrilescu (ºah), Ana Maria Stãnucã (karate).
Antrenori juniori sporturi olimpice: Valentin Boboºca, Petre Banciu, Marcel Sârba, Olimpiu Oproiu, Daniel Sãvoiu, Daniel Matache, Ion Joiþa.
Antrenori juniori sporturi neolimpice: Geri Mitroi.
Premii speciale: Theo Matican (ciclism), Costel
Torcea (culturism).

medaliatã cu aur la Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.
În schimb, titlul de „sportivul
anului în Dolj” a fost unul destul de
controversat, deoarece a fost acordat unei sportive din Timiºoara ºi
care se aflã în dublã legitimare, la
CSM Timiºoara ºi la CSM Craiova, Adelina Pastor. Sportiva a obþinut anul acesta medalie de bronz la
Campionatul Mondial de salã, cu
ºtafeta de 4×400 a României, ºi trei
medalii de aur la Campionatul Balcanic. În acordarea acestei distinc-

þii s-a judecat sec, strict dupã rezultatele obþinute, însã nu s-a þinut
cont ºi de latura sentimentalã, de a
încuraja ºi promova o sportivã localnicã. De altfel, în discursul câºtigãtoarei s-a observat faptul cã nu
are nicio legãturã cu Craiova, neºtiind nici mãcar numele sau funcþiile
celor care i-au acordat premiile, ea
venind în Bãnie doar pentru a-ºi ridica trofeul. Consiliul Judeþean Dolj
a acordat 50.000 de lei pentru fondul de premiere, iar DJST Dolj a
adãugat încã 10.000 de lei.

Clubul Sportiv
Sportiv Judeþean
Judeþean ªtiinþa
ªtiinþa “U”
“U” Craiova
Craiova
Clubul
organizeazã înscrieri
înscrieri la
la fotbal,
fotbal,
organizeazã
pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009,
2009, 2010,
2010, 2011
2011 astfel:
astfel:
2008,
 antrenor
antrenor Vitan
Vitan Radu,
Radu, tel.
tel. 0752190531
0752190531 -
grupa 2008
2008
grupa
Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala
Scoala nr.
nr. 32
32 (Balon)
(Balon)
la

 antrenor
antrenor Dobrotescu
Dobrotescu Alin,
Alin, tel.
tel.
0723055640 -- grupa
grupa 2009
2009
0723055640
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00
la Liceul
Liceul Henri
Henri Coandã
Coandã (Balon)
(Balon)
la
 antrenorMogoºanu
antrenorMogoºanu
Daniel,
tel.
antrenor
Mogoºanu Daniel,
Daniel, tel.
tel.

0763311207 -- grupa
grupa 2010-2011
2010-2011
0763311207
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul
Henri Coandã
Coandã (Balon)
(Balon)
Henri
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