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La mulþi ani 2017!

Fraþii Bacriz  ºi Conducerea Centrului Comer-
cial Oltenia Sucpi, la Cumpãna dintre Ani, ureazã
tuturor salariaþilor, comercianþilor, colaboratori-
lor ºi cãlãtorilor un An Nou Fericit, cu realizãri,
împliniri ºi sãnãtate alãturi de familii ºi cei dragi!

La mulþi ani 2017!

Peste 600 de per-
soane au ajuns la
Urgenþa Spitalului
Judeþean din Craiova
în zilele de Crãciun.
Oamenii s-au aºezat
la masa de sãrbãtori
ºi au mâncat din toa-
te preparatele fãrã
sã mai þinã cont de
tratamentul sau regi-
mul alimentar pre-
scrise de medici. Ca
în fiecare an, o pro-
blemã sunt însã cazu-
rile sociale care pur
ºi simplu aglomerea-
zã activitatea medici-
lor ºi ocupã paturile
ce în mod normal ar
trebui rezervate doar
pacienþilor.
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Peste un milion de oameni
au trecut frontiera României
de Crãciun
Peste un milion de oameni au trecut

graniþele þãrii, în perioada 19-26 decem-
brie, cei mai mulþi pe la punctele de tre-
cere cu Ungaria ºi Moldova, anunþã
Inspectoratul General al Poliþiei de Fron-
tierã (IGPF). “În perioada 19-26.12.2016,
frontiera românã a fost tranzitatã de
aproximativ 1.148.000 de persoane, din-
tre care 674.000 pe sensul de intrare ºi
474.000 pe sensul de ieºire din þarã ºi
de 318.000 mijloace de transport. Com-
parativ cu perioada similarã a anului
2015, când au trecut frontiera 1.195.000
persoane ºi 326.000 mijloace de trans-
port, traficul s-a menþinut la aceleaºi
valori. Cele mai tranzitate au fost punc-
tele de trecere de la frontiera comunã
româno-ungarã, unde au trecut graniþa
peste 449.000 persoane ºi de la frontie-
ra româno- moldoveanã, unde au tre-
cut graniþa 195.000 persoane, atât pe
sensul de ieºire, cât ºi pe cel de intrare
în þarã. De asemenea, valori ridicate de
trafic s-au înregistrat ºi prin punctele
de trecere aeroportuare, unde au trecut
frontiera peste 294.000 persoane”, se
aratã într-un comunicat remis ieri agen-
þiei MEDIAFAX.

CFR Cãlãtori pune în circulaþie
un vagon pentru transportul
de biciclete ºi schiuri
CFR Cãlãtori a pus în circulaþie, de ieri,

un vagon special dedicat transportului
de biciclete ºi schiuri, ca rãspuns la soli-
citãrile comunitãþii de bicicliºti, potrivit
unui comunicat transmis marþi de trans-
portatorul feroviar. Proiectul-pilot vizeazã
reamenajarea unui vagon prototip cu 20
de locuri pentru biciclete sau schiuri, 20
de locuri pentru cãlãtori ºi cu un spaþiu
bar-bistro. „Demersurile noastre rãspund
solicitãrilor comunitãþilor de bicicliºti de
a folosi ca mijloc de transport trenul. În
funcþie de felul în care va fi primit acest
proiect-pilot ºi de numãrul solicitãrilor
din perioada urmãtoare, luãm în calcul
extinderea lui”, a declarat Iosif Szentes,
directorul general al CFR Cãlãtori. Va-
gonul va putea fi comandat de gru-
puri care vor sã cãlãtoreascã pe diferi-
te rute cu trenul, transportând în acelaºi
timp ºi echipamentul sportiv, în baza unei
solicitãri trimise pe adresa
RelPublic.Calatori@cfrcalatori.ro cu
cinci zile înainte de efectuarea cãlãto-
riei. În 2016, CFR Cãlãtori a vândut
16.000 de bilete pentru biciclete. „Ofer-
ta tarifarã este flexibilã ºi va fi calculatã
pe fiecare solicitare în parte”, precizea-
zã CFR Cãlãtori.
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Preºedintele Klaus Iohannis a fã-
cut, ieri, o scurtã declaraþie de pre-
sã în care a anunþat cã nu acceptã
propunerea PSD-ALDE ca Sevil
Shhaideh sã fie desemnatã ca pre-
mier al României. “Când am avut
consultãri cu partidele politice PSD
si ALDE, care au þinut sã vinã îm-
preunã la consultãri, mi-au propus-
o pe doamna Sevil Shhaideh pentru
funcþia de prim ministru.  Am cân-
tãrit cu grijã argumentele pro ºi con-
tra ºi am decis sã nu accept aceas-
tã propunere. În consecinþã, solicit
coaliþiei PSD-ALDE sã facã altã
propunere. Vã mulþumesc”, a de-
clarat preºedintele Klaus Iohannis.

Coaliþia de guvernare PSD-ALDE
a înaintat la consultãrile de sãptã-
mâna trecutã propunerea ca fostul
ministru al Dezvoltãrii Regionale în guvernul
Ponta, Sevil Shhaideh, de religie musulmanã,
sã fie desemnatã ca prim-ministru al României.
Dupã ce a consultat toate partidele, preºedinte-
le Iohannis a anunþat cã amânã desemnarea pre-
mierului dupã Crãciun.

Dragnea a þinut sã precizeze la ieºirea de la
consultãrile cu preºedintele Klaus Iohannis pe
tema desemnãrii premierului, cã Sevil Shhai-
deh este singura propunere de premier ºi cã
‘’dacã preºedintele nu acceptã, ne vedem în
altã parte’’. ‘Prima datã, la CCR. Prima datã’’,
a rãspuns Dragnea. Întrebat care ar fi a doua
variantã, liderul PSD a replicat: ‘’Eu sper sã nu
ajungem nici la CCR. Dar eu am spus cã voi
utiliza toate mijloacele constituþionale ºi legale.
ªi am mai spus ceva în noaptea alegerilor: vo-
tul pe care l-am primit nu-l voi vinde, nu-l voi
face cadou, nu-l voi tranzacþiona ºi nu-l voi trã-
da. Pentru oricine este foarte simplu de înþeles
ce am vrut eu sã spun. ªi atunci, ºi acum’’.

Liviu Dragnea: “Preºedintele vrea
sã declanºeze criza

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a anunþat,
ieri dupã-amiazã, cã respingerea ca premier a

Opt deputaþi din noul Parlament
sunt în situaþie de incompatibilita-
tea, potrivit notificãrilor pe care le-
au transmis Biroului Permanent
(BP), urmând ca în termenul legal
noii aleºi sã opteze între mandatul
de deputat ºi funcþia incompatibilã,
demisionând potrivit opþiunilor lor.

Deputatul PSD Lia Vasilescu
care deþine ºi calitatea de primar al
municipiului Craiova, a notificat Bi-
roului Permanent cã se aflã în stare
de incompatibilitate, potrivit Statu-
tului deputaþilor ºi senatorilor. Lia
Vasilescu a comunicat, potrivit do-
cumentului depus la BP, cã îºi re-
zervã dreptul de a opta între cele
douã funcþii în termenul legal de 30
de zile de la depunerea notificãrii.
Deputatul PSD Eliza Peþa a trans-
mis conducerii Camerei Deputaþi-
lor cã se aflã în situaþie de incom-
patibilitate, deþinând ºi funcþia de
administrator/director la S.C. Salu-
britate Craiova, urmând ca în ter-
menul prevãzut de lege sã aleagã
între cele douã funcþii.

Deputatul PSD Mihaela Huncã,
care deþine ºi funcþia de inspector
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lui Sevil Shhaideh este un semnal cã preºedin-
tele vrea sã declanºeze criza politicã ºi cã sunt
voci care iau în considerare suspendarea ºefu-
lui statului. “Urmeazã sã vedem dacã este opor-
tun pentru þarã”, a declarat Liviu Dragnea legat
de o posibilã suspendare.

„Am încercat sã gãsim resorturile care stau
în baza acestei decizii. Preºedintele a sunat-o
pe doamna Sevil Shhaideh în cursul zilei de joi.
Dupã alegeri, am sperat cã ºi domnul Iohannis
ºi instituþiile cu care se consultã au înþeles cã
românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea
lor. M-am înºelat. Aceºti oameni nu înþeleg”, a
afirmat preºedintele PSD, Liviu Dragnea, într-
o declaraþie susþinutã la Palatul Parlamentului,
alãturi de liderii ALDE Cãlin Popescu Tãricea-
nu ºi Daniel Constantin.

El l-a acuzat pe ºeful statului cã nu vrea ‘’sub
nicio formã’’ sã respecte votul din 11 decem-
brie. De asemenea, acesta a precizat ca are în
vedere chiar suspendarea preºedintelui Klaus
Iohannis dacã va fi oportun pentru þarã, aºa
cum spun unele voci: „Nu voi avea nicio ezita-
re”, a declarat Dragnea.

Cãlin Popescu Tãriceanu a sprijinit la rândul
sãu afirmaþiile liderului PSD: „Se doreºte de-

clanºarea unei crize politice majo-
re. Va trebui sa stãm sa cumpãnim
bine ce decizie se va lua. Noi nu
dorim sã bãgãm Romania într-o
crizã politicã”. ‘’Am vorbit cu dom-
nul Tãriceanu, cu domnul Daniel
Constantin, cu colegi din partid, ºi
mâine, pânã mâine searã o sã tre-
buiascã sã luãm o decizie. Parafra-
zând pe cel care a vorbit la 12.00
(Klaus Iohannis, n.r.) vreau sã cum-
pãnesc foarte bine, nu între un in-
teres personal sau de grup, ci între
ceea ce e bine ºi rãu pentru Româ-
nia’’, a spus Dragnea.

El a menþionat cã nu va fi o de-
cizie uºoarã. ‘’Nu are rost sã ne
ascundem dupã degete. Este o ava-
lanºã de mesaje de la oameni care
se simt jigniþi, care cer cu fermita-

te suspendarea preºedintelui. Nu e o decizie
foarte uºoarã. Dacã în urma acestei analize pe
care o vom face rapid vom ajunge la concluzia
cã pentru þarã e bine sã-l suspendãm pe preºe-
dinte, nu o sã am nicio ezitare’’, a subliniat li-
derul PSD.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat
marþi cã l-a sunat sâmbãtã pe preºedintele Klaus
Iohannis, dar cã n-a reuºit sã vorbeascã cu el
pentru cã ‘’suna închis’’, ceea ce îl face sã
creadã cã ºeful statului i-a ºters numãrul sau l-
a ‘’blocat’’: „Sâmbãtã am încercat sã îl sun pe
domnul preºedinte. Ori a blocat numãrul, ori
nu îl avea în memorie. Suna închis. Am fãcut
acest gest.”

El s-a arãtat deranjat cã nu a primit niciun
semn de la Iohannis în ultimele zile. Dragnea a
subliniat cã el a ‘’fãcut gestul’’ de a-i telefona
sâmbãtã, în ajunul Crãciunului, dar nu a reuºit
sã vorbeascã cu ºeful statului. Social-democra-
tul a fost nemulþumit cã ºeful statului nu a con-
tactat-o nici pe Sevil Shhaideh, aceasta fiind
pregãtitã sã meargã la Palatul Cotroceni pentru
o discuþie în momentul în care, împreunã cu
liderii partidului, a vãzut la televizor cã este
respinsã.

Opt deputaþi, în stare de incompatibilitate.
Lia Vasilescu nu a decis dacã rãmâne deputat

ºcolar general, în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Botoºani, a trans-
mis BP cã va alege în termen de
30 de zile între cele douã funcþii.
Un alt deputat aflat în stare de in-
compatibilitate este Ioan Balint
(PMP), care notificã Biroului Per-
manent cã la data intrãrii în exer-
ciþiul nu este compatibil cu statu-
tul de deputat, neoferind însã in-
formaþii suplimentare.

Deputatul PSD Zamfira Con-
stantin a transmis BP cã deþine si-
multan ºi funcþiile de consilier ge-
neral al Municipiului Bucureºti ºi
de director general al SC Ecovol
SA ºi ca în termen de 15 zile va
demisiona din cele douã funcþii
pentru a-ºi putea pãstra mandatul
de deputat. Deputatul PNL Robert
Sighiartãu a notificat BP cã este
incombatibil cu Statutul deputaþi-
lor ºi senatorilor, precizând cã în
data de 19.12.2016 a înaintat cã-
tre CJ Bistriþa cererea de demisie
din calitatea de consilier judeþean.

Un alt deputat în stare de incom-
patibilitate este liberalul Aurel Varga
care a notificat BP cã îºi va depune

demisia din funcþia de administra-
tor al societãþilor comerciale pe cale
le deþine pentru a-ºi pãstra manda-
tul de deputat. Deputatul PNL Ma-
rius Bodea a comunicat BP cã ºi-a
dat demisia din funcþia de membru
al Consiliului de Administraþie al
Companiei Naþionale Aeroporturi
Bucureºti, în data de 12 decembrie
2016, ieºind astfel din starea de in-
compatibilitate.

ANI precizeazã la solicitarea
Parlamentului cã “deputatul sau
senatorul care la data intrãrii în

exerciþiul mandatului se aflã în una
dintre situaþiile prevãzute în pre-
zentul statut sau în alte legi spe-
ciale are la dispoziþie un termen
de 15 zile pentru a notifica Birou-
lui Permanent al Camerei din care
face parte cu privire la starea sa
de incompatibilitate. Dupã expi-
rarea acestui termen, deputatul sau
senatorul va opta în termen de 30
de zile între mandatul de deputat
sau senator ºi funcþia ori funcþiile
incompatibile, demisionând con-
form opþiunii sale”.
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Acum ºtim. Nu totul, dar mai
multe decât înainte zilei de ieri.
Avem ºi cel puþin douã certitu-
dini. Mai întâi, preºedintele Klaus
Iohannis a anunþat cã, dupã ce a
cântãrit cu grijã argumentele pro
ºi contra, nu a acceptat nomina-
lizarea premierului desemnat de
alianþa PSD plus ALDE, solici-
tând acesteia o altã propunere.
Cealaltã certitudine vine de la
preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, liderul PSD, Liviu Dragnea,
ºi preºedintele Senatului ºi co-
preºedintele ALDE, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, care, într-o
apariþie împreunã, la ora 16.00,
au declarat cã încã reflecteazã
la decizia ce urmeazã a o lua.
Nãdãjduim cã noaptea e un sfet-
nic bun. Iniþial, Liviu Dragnea
declarase cã propunerea fãcutã

cu desemnarea lui Sevil Shhai-
deh este ºi unica. S-a deschis,
iatã, un front de confruntare te-
ribilã ºi de acum miºcãrile tacti-
ce sunt extrem de importante.
Klaus Iohannis nu a prezentat
motivele concrete ale refuzului
nominalizãrii doamnei Sevil
Shhaideh, premierul propus de
PSD. Dar, în declaraþia succintã
de numai 50 de secunde, a inse-
rat totuºi, în temeiul rezultatului
obþinut de social-democraþi prin
alegeri deplin democratice, cã
oferã alianþei menþionate latitu-
dinea exclusivã de a avansa o
altã propunere. Preºedintele
Klaus Iohannis ºi-a asumat nu
puþine riscuri, inclusiv iminenþa
unei suspendãri, de care s-a vor-
bit pe tot parcursul zilei, dar cam
lãlãit. I-ar conveni un asemenea

demers, în condiþiile în care pra-
gul de referendum e mult mai mic
ºi mult mai uºor de atins? Are
þara nevoie de aºa ceva într-un
context regional ca cel existent?
Pe de altã parte, vulnerabilitãþile
prezumate ale doamnei Sevil
Shhaideh, cãsãtoritã cu un siri-
an, Akram Shhaideh, cu cetãþe-
nie românã dobânditã în 2015, nu
puteau fi trecute cu vederea, în
condiþiile în care urma a face
parte din Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT). Refu-
zul numirii sale þine de siguranþa
naþionalã, vehiculându-se faptul
cã fraþii lui Akram Shhaideh ar
avea legãturi cu guvernul de la
Damasc. Oricum, povestea s-a
inflamat. Liviu Dragnea joacã pe
termen scurt destinul partidului
câºtigãtor la scor istoric al ale-

gerilor parlamentare ºi pe termen
lung viitorul societãþii româneºti.
A spus cã avea dreptul legitim
de a ocupa funcþia de premier.
A mai spus cã Sevil Shhaideh,
fost ministru al Dezvoltãrii Re-
gionale – cu toate avizele nece-
sare de la instituþiile abilitate –,
urma a avea o discuþie cu pre-
ºedintele þãrii, cum se conveni-
se telefonic. Suntem în pragul
unei crize politice. Fiindcã ºi pri-
peala lui Liviu Dragnea de a afir-
ma cã o altã propunere nu mai
face, judecatã definitivã, e o gre-
ºealã impardonabilã, excluzând
compromisul atât de familial în
politicã, iar completarea „ne ve-
dem în altã parte” nu e altceva
decât o ameninþare cam deghi-
zatã, defazatã de la linia raþio-
nalã a campaniei electorale.

Refuzul preºedintelui de a o
numi pe Sevil Shhaideh repre-
zintã, cel puþin aparent, un semn
al acutizãrii luptei politice. Liviu
Dragnea este un câºtigãtor de-
taºat al alegerilor parlamentare.
Are un cec în alb pe care nu l-a
mai deþinut un alt lider politic.
Nu poate juca însã la cacialma.
Aici e vorba de destinul þãrii.
Orice demers pripit, în actualul
context, este o joacã inaccep-
tabilã cu focul. Cartea împãciui-
toare rãmâne în continuare po-
sibilã. Deºi, decizia de ieri lasã
urme adânci pe imaginea fiecã-
rui personaj implicat. Soluþii la
îndemânã, nu simple, dar clare,
mai existã. Ceea ce a declarat
însã Cãlin Popescu Tãriceanu,
dacã este adevãrat, rãmâne însã
descumpãnitor.

Parcarea se gãseºte la
subsolul imobilului în care
funcþioneazã RDS-RCS ºi are o
suprafaþã totalã de 1.494,31 de
metri pãtraþi, fiind distribuitã în
douã pãrþi individuale: o supra-
faþã de 677 de metri pãtraþi ºi o
altã suprafaþã de 742 de metri
pãtraþi, ambele cu intrãri
separate. Autoritãþile susþin cã
imobilul respectiv este liber de
orice sarcinã ºi cã se aflã în
domeniul privat al municipiului
Craiova din anul 2008, când a
fost ºi înregistrat în lista bunuri-
lor de inventar –  cu o valoare
de 2,15 milioane de lei, aprobatã
printr-o hotãrâre de guvern.

Primãria Craiova scoate la licitaþie prima parcarePrimãria Craiova scoate la licitaþie prima parcarePrimãria Craiova scoate la licitaþie prima parcarePrimãria Craiova scoate la licitaþie prima parcarePrimãria Craiova scoate la licitaþie prima parcare
Autoritãþile locale au ajuns la concluzia ca par-

carea de pe strada „Olteþ” sã fie gestionatã de
un privat, dat fiind faptul cã spaþiul, deºi ultra-
central, stã gol ºi nu aduce nici un venit la buge-
tul local. Fiind vorba de un spaþiu aflat în dome-
niul privat al municipiului, este prima parcare
care este scoasã la licitaþie.

Deºi ultracentralã,
parcarea e mereu goalã

În tot acest timp, subsolurile
respective nu au fost folosite
niciodatã într-un cadru organizat
de Primãria Craiova. Aºa se
face cã, în ciuda faptului cã este
situatã într-o zonã ultracentralã,
una foarte aglomeratã, parcarea
nu a servit la nimic, fiind folositã
doar de chiriaºii care se aflã în
clãdirea respectivã. Prin urmare,
acum ar fi pentru prima oarã
când municipalitatea craioveanã
încearcã sã exploateze într-un
mod adecvat parcãrile, sumele
provenite din chirii intrând ca
venituri la bugetul local.

Consilierii municipali
au dat un vot favorabil

Propunerea a fost formulatã
ºi înaintatã deja consilierilor
municipali, care au votat, în
ultima ºedinþã de dinainte de
Crãciun, în unanimitate ºi fãrã
comentarii.  În proiectul de
hotãrâre se precizeazã cã,
dupã aprobarea propunerii de
închiriere, urmeazã ca munici-
palitatea sã realizeze ºi toatã
documentaþia necesarã:
raportul de evaluare pe baza
cãruia se va stabili cuantumul
chiriei minime, studiul de
oportunitate ºi caietul de
sarcini.

Primãria va elabora
documentaþia de atribuire
Potrivit Regulamentului-cadru

de închiriere a bunurilor aparþi-
nând domeniului public sau
privat al municipiului Craiova,
care a fost aprobat în 2015,
atribuirea contractului de
închiriere se face prin licitaþie
publicã. Dupã ce va fi întocmitã,
toatã documentaþia privind
organizarea licitaþiei va fi
supusã din nou votului consilieri-
lor municipali. Mai cu seamã
aceºtia trebuie sã îºi dea
acordul pe suma de bani de la
care se va porni pe care o va
plãti cel care va dori sã închirie-
ze acel spaþiu.

Închirierea va fi scoasã
la licitaþie

În cazul în care, în urma
publicãrii anunþului de licitaþie, nu
au fost depuse cel puþin trei oferte
valabile, Primãria Craiova este
obligatã sã anuleze procedura ºi sã
organizeze o nouã licitaþie. Dacã
nici dupã reluarea procedurii, nu se
vor gãsi trei firme care sã depunã
oferte în acest sens, municipalita-
tea va închiria parcarea respectivã
printr-o altã procedurã, cea de
negociere directã. În acest caz,
toatã documentaþia de atribuire
rãmâne valabilã, iar autoritãþilor
vor negocia cu fiecare ofertant în
parte.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri-dimineaþã, în ju-
rul orei 8.30, pe DJ 604A, s-a
produs un accident rutier în urma
cãruia opt persoane au ajuns la
spital pentru acordarea de îngri-
jiri medicale. Din primele cerce-
tãri ale poliþiºtilor rutieri s-a sta-
bilit cã Robert Dobrin, de 41 de
ani, din comuna Amãrãºtii de Jos,
în timp ce conducea un autotu-
rism Volkswagen Passat înmatri-
culat în Bulgaria, pe DJ 604 A,
dinspre Mârºani cãtre comuna
Rojiºte, nu a adaptat viteza la con-
diþiile de drum, respectiv caro-
sabil umed, a pierdut controlul

Reamintim cã avocatul Dan Bã-
lãnescu ºi subofiþerul de poliþie din
cadrul IPJ Mehedinþi, Valentin Io-
nuþ Chiriac, de la Poliþia Rutierã,
au fost reþinuþi pentru luare de mitã
ºi trafic de influenþã de procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Cra-
iova în noaptea de 26 spre 27 no-
iembrie 2013, dupã ce avocatul a
fost prins în flagrant cu 3.500 de
lei, bani ceruþi drept ºpagã. Suma
reprezenta o parte din cei 5.000 de
lei pe care Bãlãnescu îi ceruse unui
bãrbat care fusese implicat într-un
eveniment rutier, promiþându-i în
schimb cã va interveni Chiriac pe
lângã poliþistul ce avea în instru-
mentare cauza ºi îl va determina
sã adopte o soluþie favorabilã de-
nunþãtorului. Dupã ce au petrecut
24 de ore în arestul IPJ Dolj, in-
culpaþii au fost prezentaþi la Cur-
tea de Apel Craiova cu propunere
de arestare preventivã, propunere

Opt rãniþi într-un accident violent la MârºaniOpt rãniþi într-un accident violent la MârºaniOpt rãniþi într-un accident violent la MârºaniOpt rãniþi într-un accident violent la MârºaniOpt rãniþi într-un accident violent la Mârºani

AAAAAvocat ºi poliþist condamnaþi definitiv pentru infracþiuni de corupþievocat ºi poliþist condamnaþi definitiv pentru infracþiuni de corupþievocat ºi poliþist condamnaþi definitiv pentru infracþiuni de corupþievocat ºi poliþist condamnaþi definitiv pentru infracþiuni de corupþievocat ºi poliþist condamnaþi definitiv pentru infracþiuni de corupþie
Avocatul Dan Bãlãnescu, din cadrul Baroului Mehedinþi,

ºi subofiþerul de poliþie rutierã Valentin Ionuþ Chiriac,
trimiºi în judecatã în urmã cu 3 ani de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova pentru infracþiuni de corupþie
(trafic de influenþã ºi luare de mitã), au fost condamnaþi
definitiv. Magistraþii de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie le-au menþinut pedepsele primite pe fond,
la Curtea de Apel Craiova, de 2 ani închisoare, respectiv
2 ani ºi 6 luni închisoare, ambele fiind cu suspendare.
Hotãrârea Curþii Supreme este definitivã. 

respinsã de instanþã, astfel cã au
fost cercetaþi, iar ulterior trimiºi în
judecatã, în stare de libertate.
Trimiºi în judecatã
în decembrie 2013

Pe 23 decembrie 2013 s-a în-
registrat la Curtea de Apel Craio-
va dosarul în care cei doi au fost
trimiºi în judecatã pentru infrac-
þiuni de corupþie. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut cã: „În cur-
sul lunii octombrie 2013, incul-
patul Bãlãnescu Dan a pretins de
la un denunþãtor suma de 5.000
lei, în scopul remiterii acesteia in-
culpatului Chiriac Valentin-Ionuþ,
agent-ºef adjunct în cadrul Bi-
roului Rutier al Poliþie munici-
piului Drobeta-Turnu Severin.
Acesta din urmã, dupã primirea
sumei de bani, trebuia sã-l deter-
mine pe un agent de poliþie sã nu-
ºi îndeplineascã atribuþiile de ser-

viciu, respectiv, sã nu întocmeas-
cã dosar penal împotriva denun-
þãtorului, implicat într-un eveni-
ment rutier. La data de 14 octom-
brie 2013, denunþãtorul i-a remis
inculpatului Bãlãnescu Dan, în
prezenþa inculpatului Chiriac Va-
lentin Ionuþ, suma de 1.500 lei,
din cei 5.000 lei pretinºi, iar la
data de 26 noiembrie 2013, avo-
catul Bãlãnescu Dan a primit de
la denunþãtor ºi diferenþa de
3.500 lei, ocazie cu care s-a pro-
cedat la constatarea infracþiunii
flagrante. În timpul urmãririi pe-

nale, au fost consemnate la o uni-
tate bancarã sumele de 3.095 euro
ºi 11.800 lei, ce au fost ridicate
cu ocazia percheziþiei efectuatã la
domiciliul inculpatului Chiriac
Valentin-Ionuþ, urmând ca ulte-
rior, instanþa de judecatã sã dis-
punã restituirea cãtre denunþãtor
a sumei de 1.500 lei”.

Dupã un an ºi jumãtate de pro-
ces, pe 23 iunie 2015, magistraþii
Curþii de Apel Craiova i-au gãsit
vinovaþi pe inculpaþi, avocatul Dan
Bãlãnescu fiind condamnat la 2 ani
de închisoare cu suspendare pe

durata unui termen de încercare
de 4 ani, în timp ce poliþistul Va-
lentin Ionuþ Chiriac a primit o pe-
deapsã de 2 ani ºi 6 luni închisoa-
re cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 5 ani.

Atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii DNA Craiova au declarat
apel, soluþionat de magistraþii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie pe 16 decembrie a.c. Curtea
Supremã a decis ca lui Chiriac
sã i se restituie cei 1.500 lei ºi
le-a menþinut pedepsele primite
pe fond: „Înlãturã obligaþia in-
stituitã în sarcina inculpatului
Chiriac Valentin Ionuþ, de resti-
tuire cãtre martorul denunþãtor
Stoica Cosmin a sumei de 1.500
lei. Ridicã mãsura sechestrului
asigurãtor instituitã asupra su-
mei de 1500 lei ridicatã de la
inculpatul Chiriac Valentin Io-
nuþ ºi dispune restituirea aces-
tei sume cãtre inculpat. Menþine
celelalte dispoziþii ale sentinþei
penale atacate. II. Respinge, ca
nefondate, apelurile declarate de
Parchetul de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie – Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie, Ser-
viciul Teritorial Craiova ºi de
inculpatul Bãlãnescu Dan împo-
triva aceleiaºi sentinþe penale”,
se aratã în hotãrârea ÎCCJ, care
este definitivã.

Un grav accident de circulaþie s-a petre-
cut ieri-dimineaþã, pe DJ 604 A, în comuna
doljeanã Mârºani. Opt persoane au fost
transportate la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova de ambulanþe ºi echipaje

SMURD, dupã o ciocnire violentã între douã
autoturisme. Poliþiºtii rutieri au stabilit cã
ºoferul vinovat nu a adaptat viteza la caro-
sabilul umed ºi a pierdut controlul direcþiei
de mers, pãtrunzând pe contrasens.

asupra direcþiei de mers ºi a pã-
truns pe sensul opus de mers
unde a lovit un alt autoturism,
Volkswagen Golf, condus de
Cristian Baciu, de 47 de ani, din
comuna Rojiºte.

Cele douã maºini s-au fãcut praf
în urma impactului violent, opt
persoane aflate în ambele autotu-
risme fiind rãnite. Cel mai grav este
Mihai Stãncuþ, de 41 de ani, din
comuna Rojiºte, pasager în al doi-
lea autoturism, care a suferit mul-
tiple traumatisme. Atât el, cât ºi
Daniela Iliuº (34 de ani), Cristinel
Voicu (34 de ani), Samin Tãnasie
(22 de ani), Adrian Tãnasie (16
ani), Ciprian Stan (20 de ani), Fili-

mon Costache (25 de ani) ºi Cris-
tian Baciu, ºoferul Golfului, au fost
transportaþi de ambulanþe ºi echi-
pajele SMURD din cadrul ISU Dolj
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru investigaþii ºi
îngrijiri medicale.

Conducãtorii auto a fost testaþi
cu aparatul etilotest constatându-
se cã nu se aflau sub influenþa bã-
uturilor alcoolice, iar în cauzã a fost
întocmit un dosar de cercetare
penalã: „În cauzã, poliþiºtii au în-
tocmit un dosar penal sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã ºi conti-
nuã cercetãrile pentru stabilirea cu
exactitate a cauzelor ºi împrejurã-
rilor în care s-a produs acest acci-
dent rutier”, ne-a declarat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Accident mortal la Dioºti
Un eveniment rutier tragic s-a

înregistrat ºi luni, 26 decembrie
a.c., seara, în jurul orei 18.30, pe
D.N. 6, în satul Radomir din co-
muna Dioºti. Conform poliþiºtilor
IPJ Dolj, Giuseppe Catalano, de 49
de ani, din municipiul Roºiorii de
Vede, judeþul Teleorman, în timp
ce conducea un autoturism BMW,
dinspre Craiova cãtre Caracal, l-a
accidentat mortal pe Paul Petcu,
de 46 de ani, din comuna Dioºti,
care era cãzut pe partea carosabi-

lã. Conducãtorul auto a fost testat
cu aparatul alcooltest, rezultatul
fiind negativ, iar poliþiºtii rutieri au
întocmit ºi în acest caz dosar pe-
nal, sub aspectul comiterii infracþi-
unii de ucidere din culpã, în cauzã

fiind continuate cercetãrile pentru
a se stabili cu exactitate mecanis-
mul de producere  a accidentului
de circulaþie ºi de ce era victima
pe carosabil, dupã cum a mai pre-
cizat subcomisar Alin Apostol.
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Din cauza consumului exagerat
de bucate tradiþionale ºi alcool,
mulþi petrecãreþi au ajuns de la
masã direct pe patul de spital. În
cele mai multe cazuri a fost însã
vorba de urgenþele minore, pacienþi
care au fãcut abuz de alimente sau
au mâncat dezordonat.

Mesele îmbelºugate
au cãzut greu

Potrivit medicilor, cei mai mulþi

Peste 600 de persoane au ajuns la Ur-
genþa Spitalului Judeþean din Craiova
în zilele de Crãciun. Oamenii s-au aºe-
zat la masa de sãrbãtori ºi au mâncat
din toate preparatele fãrã sã mai þinã
cont de tratamentul sau regimul ali-

mentar prescrise de medici. Ca în fie-
care an, o problemã sunt însã cazurile
sociale care pur ºi simplu aglomereazã
activitatea medicilor ºi ocupã paturile
ce în mod normal ar trebui rezervate
doar pacienþilor.

pacienþi au fost bolnavi cronic,
care au uitat de recomandãri ºi s-
au înfruptat din bucatele tradiþio-
nale fãrã sã mai þinã cont de con-
secinþe. Au ignorat regimul ali-
mentar ºi tratamentul prescris de
medic ºi au dat medicamentele ºi
restricþiile de orice fel pe meniul
de sãrbãtoare. Iar bucatele de pe
masã nu a fost tocmai uºor de di-
gerat. Tentaþi de mesele îmbelºu-
gate, foarte mulþi pacienþi s-au

ales cu suferinþe digestive, dar ºi
cu suferinþe cardiovasculare, fi-
ind nevoiþi sã-ºi petreacã sãrbã-
torile pe patul de spital.

„Au fost pacienþi care s-au pre-
zentat cu dureri abdominale ca ur-
mare a abuzului de bucate tradiþi-
onale ºi a faptului cã au amestecat
neinspirat alimentele. Un numãr
destul de mare de persoane a ajuns
la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalul Judeþean din Craiova din
cauza abuzului de alcool. Au fost
ºi pacienþi cronic care ºi-au negli-
jat tratamentul ºi regimul dietetic.
Faþã de alþi ani, au fost mai puþine
afecþiuni fizice. În zilele de 25 ºi
26 decembrie au fost 9 cazuri, mai
puþine decât în alþi ani ºi nu aºa de
grave. Nici accidente nu au fost
aºa de multe”, a declarat Cristina
Geormãneanu, purtãtor de cuvânt
al Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova.

Stau cu nopþile în sala
de aºteptare

O realã problemã sunt însã per-
soanele fãrã adãpost care stau cu

nopþile în sala de aºteptare a Ur-
genþei. Medicii spun cã prezenþa
lor acolo este toleratã, dar cã to-
tuºi le aglomereazã activitatea.
Ieri, în Unitatea de Primiri Urgenþe
a Spitalului Judeþean din Craiova
se aflau trei cazuri sociale. Dacã
pentru douã dintre ele se fãcuse-
rã deja toate demersurile necesa-
re în vederea transferului într-un
centru social, cel de-al treilea caz
le dã mari bãtãi de cap medicilor.
Este vorba de o femeie, în vârstã
de 81 de ani, care nu a avut nici-
odatã acte de identitate ºi care în
ultimele trei luni ºi-a gãsit adãpost
la UPU.

„Douã cazuri sociale sunt la noi
în observator ºi s-au fãcut demer-
surile pentru a fi preluate. Aceste
persoane au fost evaluate din punct
de vedere medical, sunt conºtien-
te ºi nu au nici un fel de problemã
medicalã. Problema lor este una
socialã ºi trebuie sã fie preluate în

centre specializate. O situaþie spe-
cialã este cea a unei femei care nu
a avut niciodatã acte de identitate.
Ne-a spus doar cã are 81 de ani.
Au fost sesizate poliþia ºi Evidenþa
Populaþiei ºi au fost declanºate pro-
cedurile pentru întocmirea  acte-
lor de identitate. Am fãcut analize
medicale amãnunþite din care a re-
ieºit cã femeia nu are probleme de
sãnãtate care sã necesite interna-
rea. Este, aºadar, un caz social care
ar trebui preluat de instituþiile spe-
cializate”, a spus dr. Cristina Geo-
rmãneanu.

Dincolo însã de problemele de
sãnãtate ale pacienþilor ce au ajuns
la Urgenþã ºi de cazurile sociale,
Crãciunul a adus multã bucurie
celor care în aceste zile au devenit
pãrinþi. Chiar în noaptea de Crã-
ciun, la ora 3.15, a venit pe lume o
fetiþã perfect sãnãtoasã, cel de-al
treilea copil al unei familii din Dolj.

RADU ILICEANU

Având în vedere riscul apariþiei influenþei
aviare în sud-vestul României, din cauza pre-
siunii epidemiologice crescute induse de nu-
meroasele focare de gripã aviarã care au fost
diagnosticate în Bulgaria – focarele fiind sta-
bilite la trei exploataþii situate în regiunea Vi-
din, la mai puþin de 10 km de graniþa Ro-
mânei –, în scopul asigurãrii ºi pãstrãrii in-
demnitãþii teritoriale a României faþã de Influ-
enþa aviarã înalt patogenã – H5N8 – pe raza
judeþului Dolj au fost dispuse mai multe mã-
suri sanitare veterinare de supraveghere.

Zonã de supraveghere obligatorie
Astfel, în conformitate cu legislaþia în vi-

goare, în data de 23 decembrie a.c., a fost
convocat la Instituþia Prefectului Dolj, Cen-
trul Local de Combatere a Bolilor (CLCB),
unde au fost stabilite mãsurile sanitare veteri-
nare ce se aplicã cu prioritate în zona de su-

Pericol de gripã aviarã în cinci
localitãþi din sud-vestul Doljului

Confirmarea focarelor de gripã aviarã la trei exploa-
taþii situate în localitatea bulgarã Vidin a pus autoritã-
þile sanitare veterinare doljene pe jar. Acestea au tre-
buit sã punã în aplicare normativul european în mate-
rie, mai ales cã distanþa dintre comunitãþile doljene
potenþial afectate ºi cea a statului bulgar cu focare do-

vedite este de mai puþin de 10 km. Localitãþile situate
pe o razã de 10 km distanþã de focarele confirmate la
Vidin sunt, acum, atent monitorizate de medicii veteri-
nari ºi fac obiectul unui plan de supraveghere. Au fost
incluse, aici, Ciupercenii Vechi, Calafat, Basarabi, Mo-
reni ºi Cetate.

praveghere – delimitatã de un cerc cu raza
de 10 km în jurul focarelor din Bulgaria –,
zonã ce cuprinde localitãþile Ciupercenii
Vechi, Calafat, Basarabi, Moreni ºi Cetate.

Principalele mãsuri sanitare veterina-
re, pe care autoritãþile le impun populaþiei
ºi autoritãþilor implicate ºi care se aplicã
în scopul prevenirii apariþiei acestei boli
sunt: þinerea tuturor pãsãrilor în adãpos-

turi închise ºi izolate, interzicerea scoaterii
pãsãrilor din exploataþiile situate în cadrul zo-
nei de supraveghere ºi a palmipedelor pe lu-
ciul de apã; evitarea contactului pãsãrilor
domestice cu cele sãlbatice; interzicerea
miºcãrilor de pãsãri din zona de suprave-
ghere cãtre alte localitãþi ale judeþului; inter-
zicerea târgurilor, expoziþiilor, pieþelor sau
a altor aglomerãri de pãsãri în aceastã zonã;
interzicerea eliminãrii ºi împrãºtierii pe sol
a aºternutului – gunoi de grajd – rezultat în
exploataþiile din aceastã zonã; respectarea
cu stricteþe a mãsurilor de biosecuritate în
toate exploataþiilor de pãsãri prin controlul
introducerii de pãsãri, circulaþia personalu-
lui ºi a furajelor, prelevarea de probe pentru
diagnostic de laborator la toate pãsãrile
domestice sau sãlbatice gãsite moarte sau
în agonie; supravegherea sanitarã veteri-

narã activã a pãsãrilor domestice ºi sãl-
batice din aceastã zonã.

Mãsura se menþine
pânã dispar focarele din Vidin

 „Pentru a asigura o protecþie epidemio-
logicã ridicatã, recomandãm tuturor cetãþe-
nilor judeþului Dolj sã aplice mãsurile pre-
ventive generale privind biosecuritatea
exploataþiilor de pãsãri ºi, respectiv, sã
anunþe de urgenþã medicul veterinar
local, primãria localitãþii sau, chiar di-
rect, Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj, orice caz
de îmbolnãvire sau suspiciune de îm-
bolnãvire, respectiv toate cazurile de
mortalitãþi la pãsãrile domestice ºi sãl-
batice de care au cunoºtinþã”, a preci-
zat dr. Andrei Butaru, director exe-
cutiv al Direcþiei Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.

Acesta mai precizeazã cã suprave-
gherea pe o razã de 10 km se va aplica
atâta vreme cât bulgarii nu ridicã re-
stricþiile în cazul focarelor din propria
arie de competenþã. Tot potrivit nor-
mativului european, autoritãþile din Vi-
din sunt obligate sã instituie mãsuri de

protecþie pe o razã de 3 km în jurul focare-
lor, fiind necesar sã distrugã pãsãrile conta-
minate. Numai dupã ce analizele de labora-
tor vor stabili cã focarele de gripã aviarã nu
mai existã, abia atunci se poate proceda la
ridicarea restricþiilor impuse de DSVSA Dolj
pentru cele cinci localitãþi doljene.

VALENTIN CEAUªESCU
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dr. Andrei
Butaru
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Propunerile referitoare la fluxu-
rile financiare au în vedere pe de o
parte, stabilirea de criterii minime
de definire a infracþiunilor ºi
sancþiunilor, eliminarea obstacole-
lor din calea cooperãrii poliþieneºti
ºi judiciare transfrontaliere ºi ar-
monizarea normelor europene cu

Alegerea  acestui logo asigurã
identitatea vizualã unitarã a campa-
niei, ºi va fi folosit pe materialele
campaniei, pe diferite canale de
comunicare utilizate de cãtre cele
trei instituþii. “Logo-ul va fi folosit,
în 2017, de Preºedinþia României,

O mai bunã combatere a terorismuluiO mai bunã combatere a terorismuluiO mai bunã combatere a terorismuluiO mai bunã combatere a terorismuluiO mai bunã combatere a terorismului
ºi a criminalitãþii transfrontaliereºi a criminalitãþii transfrontaliereºi a criminalitãþii transfrontaliereºi a criminalitãþii transfrontaliereºi a criminalitãþii transfrontaliere

Mãsuri de combatere a spãlãrii ba-
nilor, a fluxurilor ilicite de numerar ºi
de îngheþare ºi confiscare a bunurilor,
cuplate cu cele pentru consolidarea
eficienþei operaþionale a Sistemului de

Informaþii Schengen (SIS) fac parte
din pachetul propus recent de Comi-
sia Europeanã. Principalul scop este
mai buna combatere a terorismului ºi
a criminalitãþii transfrontaliere.

Prim-vicepreºedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans:
“Prin propunerile de astãzi consolidãm instrumentele legale ce ne
permit întreruperea ºi blocarea surselor financiare pentru teroriºti ºi
infractori. Trebuie sã ne asigurãm cã avem instrumentele potrivite
pentru a detecta ºi stopa fluxurile financiare, precum ºi pentru a
sprijini mai buna cooperare între autoritãþile de aplicare a legii, pentru
a proteja astfel mai bine securitatea cetãþenilor europeni.”  

Comisarul european pentru Uniunea securitãþii, Julian King:
“Sistemul de Informaþii Schengen este esenþial pentru securitatea
internã a Europei. Mãsurile propuse vor furniza îmbunãtãþiri majore
din punct de vedere tehnic ºi operaþional, pentru a face mai uºoarã
identificarea celor ce ne doresc rãul. De asemenea, ele vor îmbunã-
tãþi cooperarea ºi schimbul de informaþii dintre statele membre ºi
dintre acestea ºi agenþiile europene relevante.”

obligaþiile internaþionale în dome-
niu; iar pe de altã parte, creºterea
rigurozitãþii controalelor fluxurilor
financiare de volum mare, printr-
un nou regulament pe aceastã
temã, ce permite autoritãþilor, prin-
tre altele, sã acþioneze ºi în cazul
unor sume sub plafonul de 10.000

de euro, dacã existã suspiciuni de
activitãþi infracþionale. Legat de
bani se tine cont ºi de îngheþarea
resurselor financiare ale teroriºti-
lor ºi confiscarea bunurilor aces-
tora, printr-un regulament ce se
bazeazã pe recunoaºterea mutualã
a ordinelor în domeniu.
Mai buna utilizare a datelor de
identificare facialã

Modificãrile propuse la SIS vi-
zeazã pe de o parte, îmbunãtãþirea
securitãþii ºi accesibilitãþii sistemu-
lui, prin cerinþe uniforme de pro-
cesare a datelor; consolidarea pro-
tecþiei datelor prin introducerea de
condiþii suplimentare; îmbunãtãþi-
rea schimbului de informaþii ºi co-
operãrii prin introducerea unei noi
categorii de alerte; mai buna com-
batere a terorismului prin introdu-
cerea obligaþiei de a crea alerte în
cazul incidentelor teroriste; mai
buna protecþie a copiilor, prin po-
sibilitatea de a introduce pre-alerte
în cazul celor cu risc mare de a fi
rãpiþi; iar pe de altã parte, punerea
în aplicare a interdicþiei de intrare
pentru resortisanþii þãrilor terþe la
graniþele externe; îmbunãtãþirea
aplicãrii deciziilor de returnare; mai

buna utilizare a datelor de identifi-
care facialã sau prin amprente ºi
nu în ultimul rând, consolidarea
sprijinului pentru prevenirea ºi in-
vestigarea furturilor ºi contraban-
dei, prin introducerea de alerte pen-
tru o gamã mai largã de bunuri ºi
documente falsificate.
Sistemul de Informaþii Schengen
este un sistem centralizat

Securitatea este o temã constan-
tã a mandatului Comisiei Juncker.
Pe baza Agendei europene de se-

curitate din aprilie 2015, a fost
adoptat, în februarie 2016, un Plan
de acþiune de combatere a finan-
þãrii terorismului, pentru a garanta
cã statele membre au la dispoziþie
instrumentele necesare pentru a
face faþã noilor ameninþãri. Siste-
mul de Informaþii Schengen este
un sistem centralizat, de anvergu-
rã, care sprijinã verificãrile efec-
tuate la graniþele externe Schengen.
De asemenea, el sprijinã coopera-
rea poliþieneascã ºi judiciarã dintre
29 de þãri din întreaga Europã.

320 de propuneri pentru logo-ul folosit în 2017
Reprezentanþa Comisiei Europene ºi Guvernul României

prezintã logo-ul care va însoþi activitãþile de comunicare privind
sãrbãtorirea a 10 ani de când, la 1 ianuarie 2007, România a
devenit stat membru al Uniunii Europene. Preºedinþia României,
Guvernul ºi Reprezentanþa Comisiei Europene în România vor
coordona în parteneriat o campanie naþionalã de comunicare
dedicatã marcãrii momentului ºi evaluãrii acestei decade de
apartenenþã a României la Uniunea Europeanã.

Guvern ºi Reprezentanþa Comisiei
Europene în România pentru a mar-
ca cei 10 ani de când România a
aderat la UE. Timp de un an întreg,
dezbaterea despre ce aduce Româ-
nia Uniunii ºi ce înseamnã Uniunea
pentru români va sta sub semnul

acestui logo. Nu trebuie sã fii spe-
cialist, trebuie sã fii însã creativ,
foarte inspirat ºi sã te simþi, simul-
tan, ºi român ºi european. Dacã eºti
cel mai bun, vei primi ca premiu o
tabletã graficã ºi suma de 700
EURO brut, ca remuneraþie pentru
cesiunea drepturilor de autor…”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Comisiei Europene, repre-
zentanþa din România.

Un element unitar ºi recognoscibil
Logo-ul a fost astfel selectat,

dintre 320 de propuneri, în urma
unui concurs public adresat deo-
potrivã specialiºtilor ºi amatorilor.
Autorul propunerii câºtigãtoare
este Mugur Mihai, din Braºov-
. ”Sunt încântat cã voi avea o con-
tribuþie la imaginea þãrii în 2017.
Acesta este singurul concurs de de-
sign de logo-uri la care am partici-
pat vreodatã ºi m-am înscris mai
ales datoritã componenþei juriului,
format din nume importante din
domeniu. Apreciez eforturile depu-
se de ceilalþi participanþi, dar evi-
dent cã mã bucur cã ideea mea a
fost câºtigãtoare…”, a declarant
acesta. Logo-ul selectat este un ele-
ment unitar ºi recognoscibil, care
sã sublinieze apartenenþa României
la Uniunea Europeanã ºi împãrtãºi-

rea unui set de valori comune cu
aceasta, sã fie memorabil, creativ,
lizibil ºi relevant. Logo-ul ales este
unul versatil, pentru a putea fi folo-
sit pe variate medii de comunicare,
de la semnãtura electronicã ºi pânã
la panouri de afiºaj public.

Albumul cu propunerile finaliste
poate fi vizionat în pagina de
Facebook

Concursul a fost organizat în
perioada noiembrie – decembrie
2016, iar selecþia finalã a fost reali-
zatã inclusiv cu participarea publi-
cului, care a fost invitat sã voteze
online propunerea preferatã. Au
putut participa toþi românii peste 18
ani. Concursul s-a adresat cu pre-
cãdere studenþilor la arte plastice ºi
la arhitecturã, artiºtilor plastici, de-
signerilor, arhitecþilor (în nume pro-

priu, nu ca angajaþi ai unor socie-
tãþi comerciale ºi nu în nume co-
lectiv), precum ºi tuturor cetãþeni-
lor români în vârstã de minimum
18 ani la data înscrierii în concurs,
cu domiciliul în România sau în
orice alt stat. Acest logo va fi utili-
zat pe parcursul anului 2017 în co-
municãrile ºi evenimentele ce vor
marca parcursul european al Ro-
mâniei în ultimii 10 ani. Preselecþia
a fost fãcutã de ªerban Alexandres-
cu (Headvertising), Eugen Erhan-
 (Universitatea de Arte Bucureºti)
ºi Teodor Frolu (DC Communica-
tion), iar jurizarea finalã a fost fã-
cutã de reprezentanþi ai Guvernului
român, Preºedinþiei României ºi Re-
prezentanþei Comisiei Europene în
România, împreunã cu publicul
larg. Albumul cu propunerile fina-
liste poate fi vizionat în pagina de
Facebook dedicatã.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce þi-a adus, Popescule,
Moº Crãciun?

- Factura de la întreþinere.

Metodologia privind fundamen-
tarea cifrei de ºcolarizare pentru
învãþãmântul preuniversitar de stat,
evidenþa efectivelor de preºcolari ºi
elevi ºcolarizaþi în unitãþile de învã-
þãmânt particular, precum ºi emite-
rea avizului conform în vederea or-
ganizãrii reþelei unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar, pentru anul
ºcolar 2017/2018, aprobatã prin
Ordinul ministrului MENCS nr.
5777/27.11.2016, prevede, la art.6:
„Fundamentarea proiectului planu-
lui de ºcolariazare pentru învãþã-
mântului profesional ºi liceal, în
cadrul criteriului relevanþei, con-
form cãruia educaþia rãspunde ne-
voilor de dezvoltare socio-economi-

A început centralizarea datelor pentru viitorul an ºcolarA început centralizarea datelor pentru viitorul an ºcolarA început centralizarea datelor pentru viitorul an ºcolarA început centralizarea datelor pentru viitorul an ºcolarA început centralizarea datelor pentru viitorul an ºcolar,,,,,
în învãþãmântul profesional ºi tehnicîn învãþãmântul profesional ºi tehnicîn învãþãmântul profesional ºi tehnicîn învãþãmântul profesional ºi tehnicîn învãþãmântul profesional ºi tehnic

În luna august 2016 a apãrut Metodologia de
funcþionare a învãþãmântului profesional de stat,
care prevede: „Cifra de ºcolarizare pentru în-
vãþãmântul profesional se stabileºte anual, pe
baza nevoilor pieþei muncii ºi a tendinþelor de
dezvoltare, conform documentelor de planifica-
re, respectiv Planul Regional de Acþiune pentru
Învãþãmânt (PRAI) la nivel regional ºi Planul
Local de Acþiune pentru Învãþãmânt (PLAI),

precum ºi pe baza solicitãrilor operatorilor eco-
nomici”. Se merge pe fundamentarea efectuatã
de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice (MENCS) ºi Centrul Naþional de Dez-
voltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic
(CNDIPT). La jumãtatea acestei luni, prevede-
rile au fost transmise în teritoriu, iar, în prezent,
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj se lucrea-
zã la centralizarea tuturor datelor.

cã, va urmãri: investigarea necesa-
rului solicitat de specializãri, care sã
ofere acces pe piaþa muncii sau în
învãþãmântul superior; calificãri
profesionale ale agenþilor econo-
mici, precum ºi – analiza solicitãri-
lor exprimate de cãtre operatorii
economici ºi proiectarea ofertei de
formare profesionalã în învãþãmân-
tul profesional ºi tehnic”.

Calendar obligatoriu
Inspectoratele ªcolare Judeþe-

ne au avut, în sarcina lor, un în-
treg calendar, cu activitãþi care tre-
buia prezentate tuturor structuri-
lor subordonate, cu date câtse poa-
te de stricte. Astfel, pânã pe 19

decembrie, trebuia fãcutã „infor-
marea unitãþilor de învãþãmânt pro-
fesional ºi tehnic cu privire la pro-
cedura de solicitare de cãtre ope-
ratorii economici a ºcolarizãrii în
învãþãmântul profesional de stat
pentru anul ºcolar 2017/2018”.
Pânã pe 29 decembrie este obliga-
torie „Colectarea ºi centralizarea
adreselor de solicitare a ºcolarizã-
rii în învãþãmântul profesional,
transmise de cãtre operatorii eco-
nomici”. Ziua de 6 ianuarie 2017,
are o „dublã semnificaþie”: „Reali-
zarea de cãtre ISJ a analizei solici-
tãrilor operatorilor economici ºi
stabilirea ofertei de formare pro-
fesionalã la învãþãmântul profesi-

onal, în concordanþã cu solicitãri-
le operatorilor economici, pe uni-
tãþi de învãþãmânt ºi calificãri”,
respectiv „Comunicarea cãtre ope-
ratorii economici ºi cãtre unitãþile
de învãþãmânt, propuse pentru alo-
carea de clase de învãþãmânt pro-
fesional pentru a rãspunde solici-
tãrilor operatorilor economici, a
obligaþiei de încheiere a contracte-
lor-cadru, în conformitate cu Me-
todologia de organizare ºi func-
þionare a învãþãmântului profe-
sional de stat, aprobatã prin

OMEN nr.5033/29.08.2016”.
„Deja lucrãm la centralizarea

datelor venite din teritoriu, astfel
încât sã ne încadrãm în calendarul
prezentat în metodologie. Pe 23
ianuarie 2017, trebuie transmis la
MENCS ºi CNDIPT Proiectul pla-
nului de ºcolarizare, în conformi-
tate cu legislaþia”,a precizat prof.
Simona Ciulu, inspector pentru
învãþãmântul profesional ºi tehnic
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Daruri de la ISU Dolj pentru
Centrul „Sf. Dumitru” din Filiaºi

Aºa cum a intrat
deja în tradiþia
Inspectoratului
pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj, în
preajma marilor
sãrbãtori, cadrele
unitãþii obiºnuiesc
sã meargã cu
daruri la persoane-
le mai puþin
norocoase, care au
nevoie de sprijin.
Asta s-a întâmplat
ºi de Crãciun,

când, din contribuþiile benevole ale pompierilor ºi angajaþilor ISU Dolj,
s-au strâns 5.800 de lei, bani din care s-au achiziþionat o protezã de
coapsã, un sistem de prindere protezã coapsã, dar ºi alimente specifice
sãrbãtorilor de iarnã, pe care reprezentanþii ISU Dolj le-au dus la
Centrul de Recuperare ºi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Sf.
Dumitru” din Filiaºi.

CARMEN ZUICAN

Conform metodologiei destinate desfãºurã-
rii concursului pentru ocuparea posturilor de
director ºi director adjunct în unitãþile de învã-
þãmânt preuniversitar, dupã validarea rezultate-
lor ºi dupã prezentarea opþiunilor celor care au
câºtigat în mai multe unitãþi ºcolare, au rãmas
neocupate, care vor fi stabilite „prin detaºare
în interesul învãþãmântului”,  23 de posturi de
manager ºi ºase de „adjunct”.Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a anunþat cã va organiza
ºedinþe publice pentru ocuparea posturilor care
rãmân libere, în zilele de 5 ºi 6 ianuarie, astfel
încât pe 9 ianuarie, la reluarea cursurilor, elevii
sã aibã cadre didactice la clasã.

„Vor fi cazuri în care se vor gãsi soluþii di-
rect în cadrul instituþiilor de învãþãmânt, cum

ªedinþe pentru completare
Deºi au fost termene legislative, conform cãrora concursul pentru

ocuparea posturilor de director ºi de director adjunct al unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar trebuia finalizat, nici în prezent nu este to-
tul bine pus la punct. La nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
vor fi organizate ºedinþe publice pentru ocuparea funcþiilor rãmase libe-
re în conducerea unitãþilor ºcolare, în zilele de 5 ºi 6 ianuarie 2017.

ar fi la grãdiniþe. Pe 5 ia-
nuarie, va avea loc o
ºedinþã publicã,  sã gã-
sim soluþii pentru cadrele
didactice rãmase fãrã
posturi dupã revenirea la catedre a manageri-
lor care nu au promovat concursul. Vor avea
prioritate cadrele titulare care au nevoie de
completare de normã, dar ºi titularii care au
fost detaºaþi pe posturile care aparþineau foº-
tilor manageri. Nu lipsesc din nici suplinitorii,
care vor avea prioritate în funcþie de notele pe
care le-au obþinut la concurs, cu atât mai mult
cu cât avem situaþia punctajelor în baza noas-
trã de date. Pe 6 ianuarie vom organiza ºedin-
þa conformã cu metodologia de mobilitate a

personalului didactic, aferentã anului ºcolar în
curs, pentru repartizarea orelor ºi posturilor
didactice rãmase libere ºi se va avea în vedere
rezolvarea cadrelor care au cerut detaºare, cu
prioritate pentru cele care au solicitat venirea
din alte judeþe. Dar, nu vor fi luate în calcul
decât cei care au depus dosare în vara anului
2016”, a precizat prof. JaninaVaºcu,inspec-
tor general adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Uniunea Teatralã din România (UNITER) anunþã
cã ediþia 2016 a Concursului de dramaturgie „Cea
mai bunã piesã româneascã a anului” primeºte piese
de teatru pentru înscrierea în competiþie pânã la data
de 30 ianuarie 2017 (data poºtei). Concursul se
desfãºoarã sub egida Casei Regale a României.

Înscrieri la concursul
„Cea mai bunã piesã româneascã a anului 2016”

Piesele vor fi trimise în format electronic
(salvate pe un CD, nu prin e-mail), prin
poºtã sau vor fi depuse direct la Secretaria-
tul UNITER. Pe prima paginã se vor scrie
un motto scurt (ce va þine loc de numele
autorului) ºi titlul piesei, precizeazã organiza-
torii. CD-ul ce conþine piesa înscrisã la
concurs va fi însoþit de un plic închis în
care vor figura datele de identificare ale
autorului (nume, adresã, telefon, e-mail).
Acelaºi motto de pe pagina de titlu a piesei
va fi scris ºi pe plicul închis cu datele de
identificare.

Potrivit UNITER, nu se primesc în
concurs piese foarte scurte (într-un act),
dramatizãri, piese publicate sau reprezentate.

Textele înscrise nu se înapoiazã. Adresa poºtalã
pentru trimiterea pieselor este strada „George
Enescu” nr.2-4, sector 1 Bucureºti, cod poºtal
010305, cu menþiunea „Pentru Concursul Cea
mai bunã piesã româneascã a anului 2016”.

MAGDA BRATU
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Am regãsit prin paginile revistei

„Ramuri”, în nr. din decembrie 1991,
un articol pe care l-am tradus, semnat
de marele poet italian ºi universal
Giuseppe Ungaretti, cu titlul „Timp ºi
logos”, a cãrui actualitate îi las pe
cititorii acestei rubrici s-o evalueze.

Îl repropun din douã motive care mi
se par dotate cu semnificaþie aparte în
contextul lumii în care trãim, conferind
astfel cuvintelor poetului o dimensiune,
într-un anumit fel, profeticã. Articolul e
cuprins în seria „Operelor complete”
(Tutte le opere, vol. 2 care adunã într-un
tom masiv scrierile sale teoretice ºi
jurnalistice de-a lungul unei excepþiona-
le cariere) a prestigioasei edituri
milaneze Mondadori.

Scrise spre sfârºitul vieþii, însemnând
la peste un sfert de secol de la sfârºitul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, mi se
pare cã, la 27 de ani de la evenimentele
din decembrie 1989 din þara noastrã,
aserþiunile lui Ungaretti par a rãspunde
ºi reacþiei noastre comunitare la ceea ce
ni se întâmplã ºi în raport cu ceea ce s-a
întâmplat atunci.

GEORGE POPESCU

S-a produs în lume, dupã rãzboi, o schim-
bare atât de profundã încât ea ne-a rupt de
ceea ce noi fusesem ºi de ceea ce fãcusem,
ca ºi când dintr-odatã ar fi trecut milioane de
ani. Dintr-odatã lucrurile au fost gãsite înve-
chite, tocmai bune pentru muzeu. Azi, tot ceea
ce a fost cuprins în cuvinte e ascultat ca mãr-
turie a trecutului, dar nu mai poate fi acceptat
ca mijloc de expresie propriu timpului nostru.

Fapt singular: cuvintele înseºi, aceste meta-
fore, aceste cadenþe poetice, acest ritm pictu-
ral, ne-au devenit în întregime strãine. Le ac-
ceptãm totuºi ca lucruri scufundate în istorie,
dotate cu o viaþã istoricã ce nu ni se mai dã în
mod direct Existã în lumea limbajelor ceva anu-
me care s-a sfârºit definitiv. Cu doar câþiva ani
în urmã, limbajul trecutului putea încã sã ne
aparþinã. Veacurile se-nlãnþuiau unul cu altul ºi
dintr-odatã ne deveneau contemporane. Astãzi
convenþiile, retoricele pe care s-a întemeiat dis-
cursul uman, au devenit de nesusþinut. NU mai
este posibil, dupã pãrerea mea, de-a instaura o
nouã retoricã; imediat ne-a blocat falsitatea în-
tregii convenþii, iar cuvântul însuºi apare ca o
convenþie definitiv uzatã...

Omul – se va spune – nu mai parvine sã
cuvinte. Existã o violenþã în lucruri mai pu-
ternicã decât cuvântul. Lucrurile se schimbã
ºi ne împiedicã sã le numim, deci, sã inven-
tãm regulile pentru a le numi ºi-a îngãdui ce-
lorlalþi sã savureze astfel evenimentul. Poate
cã ele mãrturisesc despre o lume apocalipti-
cã în care speþa umanã trebuie sã existe cu
posibilitatea de a se nimici ea însãºi. Totul se
acumuleazã pe un singur plan, iar tot acest
prezent acumulat devine un soi de tenebrã în
care noi nu mai discernem urmele epocii noas-
tre, deoarece viteza cu care timpul înainteazã
este peste orice limitã umanã. Apocalipsa,
poate asta este. E sigur cã, neputând imita
trecutul de care suntem legaþi, noi am pier-
dut ºtiinþa lucrurilor...

Se spune: ºtiinþele materiei. În fiecare zi,
e adevãrat, natura ne dispenseazã de noi
mijloace. Dar, în cele din urmã, acestea su-
focã activitatea spiritualã a omului. Poate cã
timpul nostru va reinventa astfel într-o bunã
zi convenþiile. Va trebui ca memoria sã se
întoarcã pânã la adãpostul inocenþei prima-
re. Atunci, poate, poezia îºi va redescoperi
prestigiul emotiv...

Da, am visat aceastã putere fãrã a o obþi-
ne. Sunt un om pe punctul de a-ºi încheia
propria sa istorie: nu mai am nimic de spe-
rat în afara odihnei. Însã privesc la cei tineri
confruntaþi cu imposibilitatea de a vorbi, cu
violenþa mai tare decât cuvântul. Desigur,
omul rãmâne viu, deci infinit cu simplitate.
El are sentimente, copii, are religia ºi grijile
noastre de toate zilele. Dar odatã intrat în
lume, se simte pierdut: îl preocupã numai
neverosimilitatea ºi violenþa. Tot ceea ce
omul continuã amãgindu-se, literatura în
primul rând, este caduc.

Îmi place încã s-ascult Bach sau Leopardi.
Dar mai fac ei parte din adâncul nostru ?
Suntem oameni rupþi de propriul adânc...

Singurã taina poate apãra o valoare. Poate
lucrurile devin ºi mai tainice pe mãsurã ce
progreseazã mijloacele de cunoaºtere. Înþe-
lepciunea oamenilor augmenteazã taina... Cu
cât ºtim mai mult cu atât lucrurile se-ndepãr-
teazã de noi, ºi cu atât mai dificil devine efor-
tul de a descifra numele, ºi cu atât mai mult
pãrem sã fim loviþi de afazie. Raþiunile devin
în întregime din ce în ce mai obscure. Nu,
cuvintele nu ne mai ajutã. Cuvintele vechilor
retorici lipsesc taina de putere.

TTTTTimp ºi logosimp ºi logosimp ºi logosimp ºi logosimp ºi logos
GIUSEPPE UNGARETTI

A doua zi de Crãciun a repre-
zentat pentru toþi cei prezenþi în
Centrul Vechi al Craiovei un mo-
ment inedit de a împãrtãºi alãturi
de cei 42 de membri ai Ansam-
blului Folcloric „Cununiþa” din
cadrul Palatului Copiilor Craiova
clipe frumoase de iarnã, în care
datinile ºi obiceiurile olteneºti au
fost la ele acasã. Bucuria sufle-
teascã, emoþia puternicã provo-
cate de cele douã grupe de dan-
satori conduse de prof. Simona
Creþan au smuls ropote de aplau-
ze din partea publicului, iar co-
lindele autentice compuse de po-
eta Alina Sãndoi au adus lacrimi
de bucurie în ochii craiovenilor
de toate vârstele.

„Ceea ce se întâmplã astã sea-
rã aici, la Craiova, poate fi pus sub
Semn Ceresc! Pentru cã purita-
tea acestor copii ºi dorinþa doam-
nei profesor Simona Creþan de a
pãstra tradiþiile ºi datinile olteneºti
ne aduc, pe fiecare dintre noi, într-
o lume de poveste. Dragostea lor
pentru folclorul autentic mã va in-
spira sã le scriu cele mai frumoa-
se versuri. Le doresc un viitor
strãlucit, pentru cã îl meritã, zbo-
ruri înalte ºi aripi puternice!”, a
afirmat Alina Sãndoi pe scena
spectacolului.

Ansamblul „Cununiþa” – un deceniuAnsamblul „Cununiþa” – un deceniuAnsamblul „Cununiþa” – un deceniuAnsamblul „Cununiþa” – un deceniuAnsamblul „Cununiþa” – un deceniu
de activitate, cu premii valoroasede activitate, cu premii valoroasede activitate, cu premii valoroasede activitate, cu premii valoroasede activitate, cu premii valoroase

Luni searã, în a doua zi de Crãciun, Ansamblul Folcloric
„Cununiþa” din cadrul Palatului Copiilor Craiova a susþi-
nut un minunat concert de muzicã, joc ºi voie bunã în Pia-
þa „Fraþii Buzeºti” din centrul Craiovei. Evenimentul a
coincis cu celebrarea unui deceniu de activitate neîntre-
ruptã în rândul acestei formaþii artistice, premiatã cu lo-
cul întâi, la majoritatea concursurilor de profil din þarã ºi
strãinãtate. Încã o dovadã cã, aici, în Craiova, tradiþia ºi
portul popular sunt, pe mai departe, însuºite de tineri ºi
descoperite unui public din ce în ce mai exigent.

„Un profesor bun
este asemenea unei lumânãri”

«Premiile pe care le-am obþinut
la diverse festivaluri din þarã, meri-
tele deosebite ale acestor copii, care
îºi sacrificã anii copilãriei – pentru
cã vreau sã vã spun cã este o mun-
cã titanicã, iar fãrã eforturi nu se
pot întrevedea rezultatele –, aºadar,
toate aceste rezultate ne-au adus cu
fruntea sus în faþa dumneavoastrã!
Vrem sã vã spunem cã, în luna
aceasta, am participat la festivalul
de colinde organizat la Hunedoara
ºi am adus, cu mare cinste, în Bã-
nie, locul întâi pe þarã! Acestor  co-
pii le-am insuflat dragostea pentru
folclor, le-am schimbat oarecum
destinul, pentru cã împreunã ne
dorim sã punem în valoare tot ceea
ce este autentic oltenesc, întrucât
aceasta este menirea dascãlului pe
pãmânt. ªi îmi vine în minte un ci-
tat: „Un bun profesor este aseme-
nea unei lumânãri. El se mistuie pe
sine însuºi pentru a lumina calea
altor!”. Prin tot ceea ce am creat
pentru ei – suite olteneºti, dansuri
populare, costume tradiþionale –
vom lãsa o urmã de Luminã, aºa
cum ne dorim ºi în aceastã searã sã
vã picurãm în suflete o parte din
trãirile ºi realizãrile noastre. Pentru

cã ne-a ambiþionat ºi faptul cã, mer-
gând la atâtea festivaluri în þarã ºi
întâlnindu-ne cu ansambluri din di-
verse regiuni, am simþit nevoia sã
promovãm ºi sã scoatem din lada
de zestre a folclorului oltenesc tot
ce este mai de preþ, sã ne creãm
repertorii ºi sã fim mândri cã sun-

tem olteni!», a precizat prof. Si-
mona Creþan, în cuvântul de
deschidere.

42 de îngeraºi,
ce nu atingeau podeaua!

Concertul s-a întins pe durata a
douã ore, cu începere de la ora
18.00. Grupul vocal „Cununiþa”, alã-

turi de cele douã grupe de dansatori,
au dovedit cã premiile întâi obþinute
în acest an la Concursul Naþional de
Folclor «Pe fir de baladã», desfãºu-
rat la Târgu Jiu; Concursul Naþional
de Muzicã ºi Dans «Batca» de la
Drãgãºani – Vâlcea ºi Festivalul In-
ternaþional «Carpatica» Deva sunt în-
cununarea unei muncii asidue. ªase
suite de dansuri olteneºti au fost pre-
zentate de cei 42 de membri ai An-
samblului „Cununiþa”. Solistele Ma-
ria Teodora Roman (10 ani), Simina
Mãtulescu (16 ani), Oana Deliu (15
ani), Monalisa Fira (14 ani) ºi Ale-
xandra Popii (15 ani) au reuºit sã
convingã publicul cã nimic altceva
nu poate defini mai bine spiritul unui
popor decât strãvechile sale tradiþii
si obiceiuri, precum ºi cã ºcoala tre-

buie sã aibã un rol important în con-
servarea ºi transmiterea spre gene-
raþiile viitoare a acestor comori de
suflet românesc.

«Am citit, recent, un  articol al
marelui teolog George Breazul,
care spunea aºa: „Nu e datorie ro-
mâneascã mai vrednicã de a fi în-
deplinitã ºi nu e ostenealã mai de

folos, decât sã facem pãrtaºi pe
cei mai tineri de bunurile sufleteºti
moºtenite din vechime, iar zestre
mai de preþ nu e alta ca averea de
cuget ºi simþire închisã ºi pãstratã
cu sfântã grijã în adâncurile sufle-
tului românesc ºi creºtinesc al
moºilor ºi strãmoºilor noºtri”.
Aceastã avere ne va individualiza
pregnant în lumea tot mai globali-
zatã de azi ºi de mâine, constituin-
du-se într-o patã de culoare auten-
ticã ºi inconfundabilã în conceptul
naþiunilor Europei», a mai spus
prof. Simona Creþan.

Doina ºi cãluºul, patrimoniu
imaterial al umanitãþii

Craiova, municipiu universitar cu
o bogatã tradiþie în pãstrarea obi-
ceiurilor ºi datinilor tradiþionale, iatã
cã îºi revigoreazã, an de an, suflul
imaterial al tradiþiei. Mereu nepieri-
toare, mereu antrenatã în redesco-
periri ºi reinterpretãri ce pot ajunge
mai uºor la public, doina ºi cãluºul
interpretate de Ansamblul Folcloric
„Cununiþa” din Craiova confirmã
ceea ce UNESCO declara tot aproa-
pe în urmã cu un deceniu: cãluºul
(2005) ºi doina (2009) drept patri-
moniu imaterial al umanitãþii, recu-
noscând astfel inestimabilele valori
care fac parte intrinsecã din fiinþa
poporului român.

Melodia „Oltenii-s olteni”, de pe
albumul „Viaþa mea e pom cu rod”,
interpretatã de Simona Creþan, text
Alina Sãndoi, a încheiat spectaco-
lul ºi a fost închinatã oltenilor, iar
debutul a fost cât se poate de su-
gestiv: «Cerul e senin peste-o Ro-
mânie/ Dar nu e albastru cum e în
Bãnie!». Cum altfel, decât cu mare
parte din public prinzându-se în joc!

VALENTIN CEAUªESCU
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Avionul de pasageri prãbuºit pe data de
28 noiembrie în apropiere de oraºul colum-
bian Medellin, a rãmas fãrã combustibil în
timpul zborului, iar pilotul a anunþat prea târziu
cã aeronava era într-o situaþie criticã, au
comunicat autoritãþile aviatice din Columbia.
“Niciun factor tehnic nu a contribuit la ac-
cident, în totalitate a fost
doar eroare umanã, la care
se adaugã factorul adminis-
trativ în cazul companiei
aeriene, dar ºi gestionarea ºi
organizarea planurilor de
zbor de cãtre autoritãþile din
Bolivia”, a declarat colone-
lul Freddy Bonilla, secreta-
rul columbian pentru Sigu-
ranþã aviaticã. Compania
aerianã ºi autoritãþile aviati-
ce boliviene au “acceptat
condiþii pentru zbor care
erau inacceptabile”, a com-
pletat Bonilla, care a preci-
zat cã raportul preliminar al

Senatorul republican John McCain:
“Statele Unite vor menþine
angajamentele în cadrul NATO”

Statele Unite vor menþine angajamente-
le în cadrul Alianþei Nord-Atlantice ºi vor
proteja þãrile baltice, a dat asigurãri ieri
senatorul republican american John
McCain, aflat în vizitã în Estonia. În
campania electoralã, Donald Trump,
viitorul preºedinte al SUA, a generat
preocupãri sugerând cã va revizui angaja-
mentele în cadrul Alianþei Nord-Atlantice.
#Cred cã prezenþa trupelor americane aici,
în Estonia, reprezintã un semnal cã avem
încredere în ceea ce credea Ronald
Reagan, în pacea prin putere”, a declarat
John McCain. “Iar cel mai bun mod de a
descuraja comportamentul Rusiei este
printr-o armatã credibilã ºi puternicã ºi
printr-o Alianþã Nord-Atlanticã puterni-
cã”, a subliniat John McCain. În cursul
vizitei de trei zile în þãrile baltice alãturi
de senatorul republican Lindsey Graham,
McCain a declarat cã nu se aºteaptã ca
Statele Unite sã anuleze restricþiile impuse
Rusiei. “Din ceea ce ºtiu, nu se pune
aceastã problemã”, a subliniat McCain.

Igor Dodon l-a demis pe ministrul
Apãrãrii, Anatol ªalaru, acuzat
de vederi unioniste

Preºedintele moldovean Igor Dodon a
semnat, ieri, decretul privind demisia din
funcþie a ministrului Apãrãrii, Anatol
ªalaru, despre care spune cã pledeazã
deschis pentru unirea Republicii Moldova
cu România ºi cooperarea cu NATO.
“Câteva minute în urmã am semnat
decretul privind demisia din funcþie a
ministrului de faimã proastã ªalaru. Îi
mulþumesc lui Mihai Ghimpu pentru acest
demers ºi îi sugerez sã o facã ºi în raport
cu ceilalþi miniºtri liberali din cabinetul
actual”, a anuþat Dodon pe pagina sa de
Facebook. “Reamintesc cã acest ministru
este cel care a cochetat cu NATO ºtiind
foarte bine cã suntem o þarã neutrã
conform Constituþiei Republicii Moldova,
a favorizat ºi a stat în avangarda apariþiei
tehnicii militare americane în Piaþa Marii
Adunãri Naþionale de Ziua Victoriei, care
nu poate fi calificatã altfel decît o provo-
care. A pledat ºi pledeazã deschis pentru
unirea Republicii Moldova cu România. A
disponibilizat numeroºi profesioniºti din
sistemul de apãrare ºi securitate de stat,
înlocuindu-i cu persoane apropiate
Partidului Liberal ºi ideologiei unioniste”,
a completat preºedintele de la Chiºinãu.

Cel puþin 21 de morþi, în urma
consumãrii unei bãuturi alcoolice
toxice, în Pakistan

Cel puþin 21 de persoane au decedat,
cei mai mulþi dintre ei creºtini, iar alte
zeci au fost afectate, dupã ce au consumat
o bãuturã alcoolicã toxicã produsã
artizanal, în regiunea centralã a Pakista-
nului, a anunþat poliþia. Incidentul a avut
loc în colonia creºtinã din oraºul Toba
Tek Singh, aflat la 338 de kilometri sud
de Islamabad. “Locuitorii au fabricat o
bãuturã alcoolicã în Ajunul Crãciunului,
pe care ulterior au consumat-o. Bãuturã
alcoolicã, care s-a dovedit a fi toxicã, a
cauzat 21 de decese ºi a afectat grav alte
50 de persoane”, a declarat Muhammad
Nadeem, un oficial de poliþie. Acesta a
mai precizat cã cele mai multe decese s-
au produc luni seara, iar printre cei
decedaþi sunt 19 creºtini ºi doi musul-
mani. Deºi existã ºi producãtorii legali
de bãuturi alcoolice în Pakistan, consu-
mul ºi vânzarea bãuturilor alcoolice este
interzisã musulmanilor ºi strict regle-
mentatã pentru în cazul strãinilor ºi
minoritãþilor religioase. Din acest motiv,
persoanele sãrace apeleazã la bãuturi
alcoolice produse artizanal, care însã
pot conþine metanol.

Guvernul Israelului a decis limita-
rea cooperãrii cu zece þãri care au
votat rezoluþia ONU anticolonizare, iar
premierul Benjamin Netanyahu susþi-
ne cã Administraþia Barack Obama s-
ar afla la originea iniþiativei antiisrae-
liene. “Israelul va limita contactele cu
zece ambasade, precum ºi deplasãri-
le oficialilor israelieni în aceste þãri”,
a transmis ieri Emmanuel Nahshon,
purtãtorul de cuvânt al Ministerului
israelian de Externe. Þãrile vizate de
limitarea cooperãrii sunt Marea Brita-
nie, Franþa, Rusia, China, Japonia,
Ucraina, Angola, Egipt, Uruguay ºi
Spania. Premierul Benjamin Netany-
ahu a adus acuzaþii grave Administra-
þiei Barack Obama, care s-a abþinut
de la vot în cadrul Consiliului de Se-

curitate ONU, facilitând adoptarea
rezoluþiei anticolonizare. “Nu avem
niciun dubiu cã Administraþia Obama
a iniþiat rezoluþia, a susþinut-o, a co-
ordonat elaborarea textului ºi a cerut
aprobarea”, a afirmat Netanyahu. “Is-
raelul este o þarã cu mândrie naþiona-
lã, noi nu întoarcem celãlalt obraz.
Avem o reacþie inteligentã, agresivã
ºi responsabilã, un rãspuns natural
care sã le arate naþiunilor din lume cã
ceea ce s-a întâmplat la ONU este in-
acceptabil pentru noi”, a adãugat Ne-
tanyahu, citat de cotidianul Haaretz.
Guvernul Israelului l-a convocat pe
ambasadorul Statelor Unite în Israel
pentru a-i cere explicaþii în legãturã
cu abþinerea de la vot în cadrul Con-
siliului de Securitate ONU.

Scafandrii au gãsit una dintre cutiile ne-
gre ale avionului de transport militar rusTu-
154 care s-a prãbuºit duminicã în Marea
Neagrã, a declarat o sursa pentru agenþia
TASS. În cadrul amplei operaþiuni de cãuta-
re, aflatã în desfãºurare, au fost recuperate
mai multe trupuri neînsufleþite. “Prima cutie
neagrã a aeronavei Tu-154 a fost gãsitã ºi
adusã la suprafaþã la ora localã 8:48 (ora
României, 7:48)”, a declarat o sursã din ca-
drul forþelor de securitate, citatã de Sputnik

News. “În timpul operaþiunilor de cãutare,
una dintre cutiile negre a fost gãsitã sub ca-
bina aeronavei. Acesta va fi scoasã din mare
în curând”, a declarat un oficial militar, po-
trivit Russia Today. “Una dintre teoriile che-
ie privind cauza prãbuºirii avionului ar fi cã
obiecte strãine au pãtruns în motor”,  a mai
spus sursa citatã, adaugând cã autoritãþile
iau în calcul ºi alte cauze posibile, cum ar fi
o eroare de pilotaj sau eventuale defecþiuni
tehnice. Cel puþin 12 cadavre au fost recu-

perate pânã în prezent, rela-
teazã RIA Novosti, citând o
sursã din cadrul poliþiei. Cu-
tia neagrã a fost recuperatã
ºi va fi trimisã la Moscova,
unde va fi examinatã de cãtre
specialiºtii Ministerului rus al
Apãrãrii, transmite agenþia
TASS. De altfel, încã de luni,
un fragment de mari dimen-
siuni al fuselajului avionului a
fost localizat la aproximativ
1,5-1,6 kilometri de þãrm, în
zona staþiunii Soci. Pânã

atunci, echipele de intervenþie localizaserã
doar resturi ale avionului, bagaje ºi cadavre
plutind în Marea Neagrã. “Cãutarea a fost
efectuatã deja pe toatã suprafaþa în care sunt
resuri ale avionului Tu-154; platoul marin
este examinat în ºapte locuri”, a comunicat
luni Ministerul rus al Apãrãrii. Fragmentele
avionului sunt împrãºtiate pe platoul marin
pe o razã de 500 de metri, explicã surse ci-
tate de agenþia Tass. Scafandrii au reuºit sã
recupereze douã piese ale sistemului de con-
trol al avionului. Un avion militar rus de tip
Tupolev Tu-154 s-a prãbuºit duminicã di-
mineaþã în Marea Neagrã. Avionul decolase
de la Soci ºi a dispãrut de pe ecranele rada-
relor dupã circa 20 de minute. Avionul fãcu-
se escalã la Soci pentru realimentare, dupã
decolarea iniþialã de pe Aerodromul ªkalov-
ski, situat în apropiere de Moscova, în dru-
mul spre Latakia (Siria). La bord erau 92 de
persoane, dintre care 83 de pasageri, în prin-
cipal membri ai Orchestrei militare Aleksan-
drov, care urma sã concerteze de sãrbãtori
în baza militarã rusã Hmeymim (Siria), ºi
jurnaliºti. Nu existã supravieþuitori.

anchetei se bazeazã pe analizarea cutiilor
negre ale avionului ºi alte dovezi. Printre ero-
rile indicate se numãrã decizia de permite
decolarea avionului fãrã ca acesta sã aibã
suficient combustibil pentru un zbor în si-
guranþã ºi nici nu a fost fãcutã o escalã pen-
tru realimentare. Accidentul aviatic de luna

trecutã din Columbia s-a soldat cu decesul a
71 de persoane ºi doar ºase supravieþuitori.
Dintre victimele accidentului aviatic 19 erau
componenþi ai echipei braziliene de fotbal
Chapecoense, iar alte persoane fãceau parte
din staff sau erau jurnaliºti. Doar ºase per-
soane au supravieþuit în urma accidentului

aviatic care a avut loc luni în ve-
cinãtatea oraºului Medellin: trei fot-
baliºti, portarul Jackson Ragnar
Follmann, fundaºii Helio Hermi-
to Zampier Neto ºi Alan Luciano
Ruschel, jurnalistul Rafael Hen-
zel, însoþitoarea de bord Jimena
Suarez ºi tehnicianul de zbor Er-
win Tumiri. Chapecoense ar fi
trebuit sã dispute finala turneului
Copa Sudamericana, a doua com-
petiþie intercluburi din America de
Sud dupã Copa Libertadores. Man-
ºa tur dintre Atletico Nacional
(Columbia) ºi Chapecoense era
programatã pe data de 30 noiem-
brie, la Medellin.
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Cartea Junglei

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Celebra colecþie de povestiri a
lui Rudyard Kipling are parte
de o nouã ecranizare în regia
lui Jon Favreau. Vom vedea
cum micul Mowgli este crescut
de lupoaica Raksha în junglã,
devenind prieten la cataramã
cu voiosul urs Baloo ºi precau-
ta panterã neagrã Bagheera.
Pornit în cãutarea familiei sale,
Mowgli va trebui sã-l înfrunte
pe regele maimuþelor...

Karate Kid

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora  20:30

În producþia Columbia
Pictures, Karate Kid, puº-
tiul de 12 ani Dre Parker
(Jaden Smith) ar fi putut
deveni cel mai simpatizat
bãiat din Detroit, dar din
cauza mamei sale (Taraji P.
Henson) care este detaºatã
cu serviciul, cei doi trebuie
sã plece în China. La înce-
put, Dre îºi face cu greu
prieteni, dar reuºeºte to-
tuºi sã înfiripe o relaþie cu
Mei Ying...

Regele Scorpion:
Rãzboinicul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  22:30

Filmul prezintã cum a înce-
put legenda Regelui Scor-
pion. Acþiunea filmului înce-
pe cu perioada în care Mat-
hyaus, cel mai temut luptãtor
din deºertul lumii antice,
avea doar 13 ani. Acesta
ajunge sã fie martor la rapi-
rea ºi uciderea propriului
sãu tatã de cãtre nemilosul
Sargon...

MIERCURI - 28 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Teleshopping
10:30 Pirineii
11:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Doar sã gustaþi
13:00 Gãri de poveste
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
16:50 Vorbeºte corect!
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi (R)
18:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Vorbeºte corect! (R)
22:10 Aºa-i Românul!
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Ediþie specialã (R)
01:45 România 9 (R)
02:00 TVR 60 (R)
02:50 Doar sã gustaþi... (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:25 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Concert extraordinar de

Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal-Marin Constantin

16:30 TVR 60
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 Cervantes, tânãrul rebel
1967, Spania, Franta, Italia
23:20 Tobruk
1967, SUA, Dramã, Rãzboi
01:10 Ne-bunia Shakespeare

400
01:20 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)

TVR 2

07:25 Anne de la Green Gables
08:55 Hotel Transilvania 2
10:25 Dezastrul din San

Andreas
12:20 Oddball
13:55 Cel mai lung drum
16:05 Noi suntem Marshall
18:15 Goosebumps: Îþi facem

pãrul mãciucã
20:00 Cartea Junglei
21:45 Fantastic 4
23:25 Corul de bãieþi
01:10 Momentum: Urmãrire

disperatã
02:45 Cum scapam de zombi,

frate?
04:20 Fantastic 4
06:00 Oddball

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Prietenia
2011, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:30 Cum ºtii dacã ai noroc?
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Karate Kid
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Familie, Sport
23:15 Reacþie în lanþ
1996, SUA, Acþiune, Dramã, SF,

Thriller
01:15 Karate Kid (R)
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Familie, Sport
03:45 Cum ºtii dacã ai noroc?

(R)
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (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 in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
05:30 Vorbeºte lumea (R)

08:30 La bloc (R)
11:00 Mama vitregã (R)
13:30 Prinþesa îndãrãtnicã (R)
15:45 La bloc
18:00 Ultima aventurã
20:30 Reteaua 2.0
22:30 Descendenþii
01:00 Amurg
03:00 Martorul
04:15 Parcul câinilor
05:45 Cine A.M.
06:00 Ultima aventurã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:30 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic, SF
22:30 Regele Scorpion:

Rãzboinicul
2008, SUA, Acþiune
00:30 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic, SF
02:30 Observator (R)
03:15 Regele Scorpion:

Rãzboinicul (R)
2008, SUA, Acþiune
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:30 Asta-i România! (R)
17:15 Pistruiatul 1 - Evadatul (R)
1986, România, Aventuri
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri
1986, România, Aventuri
22:00 Marele jaf
2011, SUA, Comedie, Crimã
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Marele jaf (R)
2011, SUA, Comedie, Crimã
03:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Veronica
1972, România, Familie, Muzical
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Veronica (R)
1972, România, Familie, Muzical
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Europa

League
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Zmãrãndescu
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Kickboxing ''WelKome to

Sibiu!"
21:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Zmãrãndescu
01:30 1000 de întâmplãri mortale
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte
înnoratmiercuri, 28 decembrie - max: 5°C - min: -4°C

$
1 EURO ........................... 4,5363 ............ 4,5363
1 lirã sterlinã................................5,3243....................53243

1 dolar SUA.......................4,3397........43397
1 g AUR (preþ în lei)........159,5337.....1595337

Cursul pieþei valutare din 28 decembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii miercuri, 28 decembrie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



cuvântul libertãþii / 11miercuri, 28 decembrie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Gradiniþa cu P.P. „VOINICEII” cu se-

diul în localitatea Craiova, str. Colonel
Scarlat Demetriade, nr. 10, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: -ingri-
jitor copii: 2 posturi, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: - Proba scrisã în data de
20.01.2017, ora 14.00. - Proba interviu
în data de 25.01.2017, ora 14.00. - Pro-
ba practicã în data de 27.01.2017, ora
14.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: - studii: liceale cu
bacalaureat - vechime: minim 6 luni -
experienta în activitatea cu copiii de vâr-
sta preºcolarã, sau activitate de volun-
tariat în domeniu - apt din punct de ve-
dere medical - fara cazier judiciar. Can-
didaþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial (28.12.2016), Partea a
III-a la sediul  gradiniþei. Relaþii suplimen-
tare la sediul gradiniþei, persoanã de
contact: Cilibiu Lavinia Nadia telefon:
0766.627.833, sau Filip Corina telefon:
0727.882.512  fax: 0251/554166 E-mail :
gradinita32_craiova@yahoo.com .

LIDL ROMANIA SCS, cu sediul în
SAT Chiajna, comuna Chiajna, str. In-
dustriilor, nr. 19, camera E05, etaj 1, ju-
deþul Ilfov  anunþã elaborarea  primei
versiuni  a planului ”Elaborare Plan Ur-
banistic Zonal ºi obþinere avize pentru
construire I mobil parter + 1 etaj parþial,
funcþiune de magazin retail, realizare
parcaje la sol, amenajare incintã cu spa-
þii verzi plantate, alei carosabile ºi pie-
tonale, împrejmuire teren, amplasare
semnale publicitare, amplasare post
trafo, organizare de ºantier ºi amena-
jare accese” în Mun. Craiova, Str. Bres-
tei, nr. 185,  judeþul Dolj. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate realiza
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, judeþul Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj în termen de 18 zile ca-
lendaristice de la publicarea anunþului.

Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare (titular). Chiriac Gina Anti-
gona, Rãduleacu Mihai, Rãdulescu Olim-
pia titular al proiectului: Desfinþare clã-
diri C1+C2- construire locuinþe colecti-
ve P+2 împrejmuire teren în Craiova, str.
Vasile Lupu nr.15. anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj, pentru pro-
iectul propus a fi amplasat în  str. Vasile
Lupu nr. 15 Craiova. 1. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare ( în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 2 ianuarie 2017.

ANUNT privind informarea ºi  con-
sultarea publicului în conformitate cu
ordinul nr.2701/2010 al MDRT asupra
propunerilor preliminare din ’’ELABO-
RARE P.U.D. ªI OBÞINERE AVIZE  PEN-
TRU CONSTRUIRE ATELIER AUTO
PARTER’’ municipiul Craiova, ALEEA 1
ªIMNIC, nr. 11C, MUNICIPIUL CRAIOVA,
beneficiar STOICA IONEL, proiectant
S.C. MND PROIECT SRL. Publicul este
rugat sã transmitã observaþii asupra
documentaþiei expuse/disponibile la se-
diul Primãriei Municipiului Craiova –
Serviciul de urbanism, str. A.I. Cuza nr.7
sau pe pagina de internet a Primãriei
Municipiului Craiova: www.primaria cra-
iova.ro – în perioada 03.01.2017 -
13.01.2017, între orele 8.00-16.00. Publi-
cul este invitat sã participe la comenta-
rea propunerilor supuse procesului de
avizare ºi elaborarea propunerii finale,
care include toate observaþiile ºi se su-
pune procedurii de transparenþã deci-
zionalã. Raspunsul la observaþiile
transmise va fi publicat pe pagina de
internet a Primãriei Craiova ºi va fi pre-
zentat timp de 10 zile de la încheierea
perioadei de consultare a publicului, la
sediul propriu.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Consiliul Local al comunei Pleniþa,
judeþul Dolj, scoate la licitaþie în
vederea închirierii pentru desfã-
ºurare activitãþi comerciale, su-
prafaþa de 87 mp, situatã în in-
travilanul localitãþii Pleniþa, str.
Pieþei nr. 19A.

Preþul de pornire la licitaþie:
3 lei/mp/lunã.

Data þinerii licitaþiei:  18.01.2017,
orele  12:00  la sediul primãriei.

Termenul limitã pentru depune-
rea ofertelor: 17.01.2017, orele
12:00.

Condiþii de participare la licitaþie
sunt afiºate la sediul primãriei.
Relaþii suplumentare la sediul pri-
mãriei sau  telefon la  0251368086.

La cumpãna dintre ani,
conducerea „Corimex”
transmite tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi clienþilor,
numai bucurii, sãnãtate,
un an mai bun presãrat
cu satisfacþii, realizãri
ºi prosperitate!
Fie ca bucuriile ºi
gândurile frumoase
ale prezentului sã
devinã amintirile
frumoase ale
viitorului!
Un An Nou
fericit!
”LA MULÞI
ANI 2017!”
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A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prospe-
ritate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!

La mulþi ani!
Preºedinte,

Horaþiu Stãnescu

S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL orga-
nizeazã concurs, proba scrisã ºi interviu, în data de
25.01.2017, ora 11.00, la sediul societãþii din Mun.
Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 51, jud. Dolj, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:

· ºef formaþie muncitori calificaþi, paznici ºi ºoferi
(1 post), perioadã nedeterminatã, studii medii;

· paznic (1 post), perioadã nedetermintã, studii medii;
· muncitor calificat (1 post), perioadã nedeterminatã,

studii medii.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la con-

curs pânã la data de 18.01.2017, ora 10.00, la sediul SC
PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL - Biroul Resurse
Umane, Salarizare ºi Imagine.

 Tematica ºi condiþiile de participare vor fi afiºate la
sediul societãþii.

 Relaþii suplimentare la numãrul de telefon 0251/
410696.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Lucrãri
întreþinere ºi reparaþii drumuri, Serviciul Administrare ºi întreþinere drumuri,
Direcþia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova - 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Administrare ºi
monitorizare transport public local ºi siguranþa circulaþiei, Direcþia Servicii
Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craio-
va - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 30.01.2017, ora 10:00 - proba scrisã, ur-
mând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice
de participare:

1. pentru funcþia publicã de consilier, clasa I, grad profesional debutant -
Compartimentul Lucrãri întreþinere ºi reparaþii drumuri, Serviciul Administra-
re ºi întreþinere drumuri, Direcþia Servicii Publice, din cadrul aparatului de spe-
cialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
2. pentru funcþia publicã de consilier, clasa I, grad profesional superior -

Serviciul Administrare ºi monitorizare transport public local ºi siguranþa circu-
laþiei, Direcþia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-
33 ani, permis conducere:
englezã începãtor, pentru
a  lucra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în An-
glia – Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împreunã la
curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri le
alese vor primi pe email-
ul lor toate detaliile. Preþul
drumului este suportat de
fiecare, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

CASE

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cã-
rãmidã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de ra-
cordare la reþeaua publicã
de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 2 camere bucãtã-
rie ºi hol cu utilitãþi. Craiova,
str. Rãºinari, Nr. 91 cu ieºire
în str. Râului nr. 162. Telefon:
0771/723.968.
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, încãlzire centralã sau
schimb cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon: 0723/
447.493.

Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Ce-
laru, cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

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

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an fa-
bricaþie 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 28 decembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execu-
þie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Cadastru, Direcþia Urba-
nism ºi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Craiova - 1 post;

- referent, clasa a III-a, grad profesional superior - Biroul Cadastru, Direcþia
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 31.01.2017, ora 10:00 - proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Bi-
roul Cadastru, Direcþia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- perfecþionãri/specializãri: cadastru/topografie;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel avansat în programe

de specialitate cadastru/topografie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
2. pentru funcþia publicã de referent, clasa a III-a, grad profesional superior -

Biroul Cadastru, Direcþia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatu-
lui de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
- perfecþionãri/specializãri: cadastru/topografie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-

ciul Resurse Umane.

Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/ 023.399.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând maºinã de cusut. Tele-
fon: 0740/ 611.136.
VÂND vin ananas ºi þuicã de
prunã. Telefon: 0749/012.505.
Vând lãmâi în primul an de
fructificare  , flori de aparta-
ment trandafir japonez, maica
domnului ºi flori de piatrã. Te-
lefon: 0742/ 023.399.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color IVORY
cu telecomandã în bunã sta-
re 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. Tele-
fon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.
Vând coº metalic 5 m - pen-
tru sobe, centrale termice -
D15mm, jgheaburi tablã, câr-
lige, apomentru apã, parazã-
pezi. Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe bu-
rete 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 pi-
cioare schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin, casã
de marcat marca Samsung
pentru piese. Telefon: 0727/
884.205.
Presã hidraulicã mase plasti-
ce, aragaz 3 ochiuri funcþiona-
bil, giurgiuvele trei canate cu
geamuri vopsite. Cielo- 2006
cu gaz. Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Ro-
maneºti- Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, aspi-
rator, fotolii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã, masã,
saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând sãpun de casã 5 lei /
kg, ºubã îmblãnitã, guler as-
trahan 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
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, covor
persan 200/1800 bine întreþi-
nut – 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bi-
bliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de radio
cu picup ºi o noptierã pentru
telefon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii bu-
telie aragaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mormânt - con-
struit din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm, pat
mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior han-
dicap, 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, ori-
ginal, pretabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 50 lei,
expresor cafea 100 lei, maºi-
nã de spãlat 50 lei. Negocia-
bil. Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator, te-
lefon mobil EBODA, cutii pãs-
trare armament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canis-
trã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã copii pentru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând televizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
BIANCA & CLAUDIU SRL J16/
1442/2004 declarã pierdute
certificat de înregistrare al so-
cietãþii ºi certificate constata-
toare emise de ORC Dolj. Se
declarã nule.
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“Cholo” Simeone, desemnat cel“Cholo” Simeone, desemnat cel“Cholo” Simeone, desemnat cel“Cholo” Simeone, desemnat cel“Cholo” Simeone, desemnat cel
mai bun antrenor din 2016mai bun antrenor din 2016mai bun antrenor din 2016mai bun antrenor din 2016mai bun antrenor din 2016

Tehnicianul echipei Atletico
Madrid, Diego Simeone, a fost
desemnat, ieri, de Federaþia
Internaþionalã de Istorie ºi
Statisticã a Fotbalului (IFFHS)
cel mai bun antrenor de club
din 2016.

Tehnicianul argentinian a
adunat 113 puncte ºi a fost
urmat de francezul Zinedine
Zidane, de la Real Madrid, cu
108 puncte, ºi de tehnicianul

Cei mai buni antrenori din 2016, la nivel de club, potrivit IFFHS

1. Diego Simeone (Atletico Madrid) – 113 puncte
2. Zinedine Zidane (Real Madrid) – 108
3. Claudio Ranieri (Leicester City) – 86
4. Josep Guardiola (Bayern M. /Man. City) – 62
5. Unai Emery (FC Sevilla/PSG) – 38
6. Luis Enrique (FC Barcelona) – 24
7. Jurgen Klopp (FC Liverpool) – 16
8. Mauricio Pochettino (Tottenham) – 15
9. Massimiliano Allegri (Juventus Torino) – 6
10. Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) – 5
11. Arsene Wenger (Arsenal) – 4
12. Leonardo Jardim (AS Monaco) – 3
12. Laurent Blanc (PSG) – 3

Cei mai buni selecþioneri din 2016
1. Fernando Santos (Portugalia) – 199 de puncte
2. Lars Lagerbeck (Islanda) – 71
3. Joachim Low (Germania) – 62
4. Chris Coleman (Þara Galilor) – 61
5. Didier Deshamps (Franþa) – 52
6. Antonio Conte (Italia) – 17
7. Ante Cacic (Croaþia) – 8
8. Marc Wilmots (Belgia) – 3
9. Tite (Brazilia) – 3
10. Bernd Storck (Ungaria) – 1

italian al echipei Leicester City,
Claudio Ranieri, care a acumu-
lat 86 de puncte.

Simeone nu a câºtigat vreun
trofeu în 2016, însã a calificat-o
pe Atletico Madrid în ultimul act
al Ligii Campionilor, finalã
pierdutã în faþa rivalei Real
Madrid. În 2016, formaþia de pe
Santiago Bernabeu a cucerit trei
trofee – Liga Campionilor,
Supercupa Europei ºi Campio-

natul Mondial al Cluburilor –
toate sub comanda lui Zidane.
Celãlalt antrenor prezent pe
podium, Claudio Ranieri, a
produs una dintre cele mai mari
surprize din istoria fotbalului,
conducând-o pe Leicester City
spre primul titlu din istoria
clubului.

Selecþionerul anului –
Fernando Santos

Tot ieri, IFFHS a anunþat ºi
numele celui mai bun selecþio-
ner al anului: Fernando Santos.
Tehnicianul de 62 de ani a
câºtigat Euro 2016 cu naþionala
Portugaliei. Lusitanul a fost
urmat pe podium de suedezul
Lars Lagerbeck, care a condus
Islanda pânã în sferturile de
finalã ale CE, ºi de Joachim
Low, ajuns cu Germania pânâ
în penultimul act. Low la
depãºit la “mustaþã” pe Chris
Coleman, care a dus reprezen-
tativa galezã, de asemenea în
careul cu aºi.

SCM Craiova va susþine de astãzi ºi
pânã în 30 decembrie un turneu amical
la Cluj-Napoca, urmând sã dispute câte
un meci în fiecare dintre cele trei zile. În
ordine, oponentele vor fi gazda Univer-
sitatea (miercuri, ora 20:00), HC Zalãu
(joi, ora 13:00) ºi divizionara secundã
Minaur Baia Mare (vineri, ora 12:00).

Dupã 11 etape trecute din Liga Naþi-
onalã, Craiova e pe locul 4, cu 17 punc-
te, în timp ce Zalãul e pe 3, cu 19 punc-

Handbalistele craiovene
debuteazã în turneul

de la Cluj Jucãtorul argentinian
Juan Martin Del Potro (38
ATP) a anunþat cã nu va
participa la ediþia din 2017
a Australian Open, primul
turneu de Mare Slem al se-
zonului (16-29 ianuarie),
motivând cã doreºte sã se
ocupe mai mult de pregãti-
rea sa fizicã, informeazã
BBC.

În vârstã de 28 de ani,
del Potro a avut de sufe-
rit în ultimele sezoane din
cauza unor probleme la
încheietura mâinii. Dupã
ce a ratat o pare parte din
sezoanele 2014 ºi 2015,
spaniolul a revenit în 2016
ºi a ajuns din nou în pri-
ma sutã a ierarhiei mon-
diale. Cea mai bunã clasare din cariera
sud-americanului a fost locul patru, ocu-
pat în 2010.

 “Tenisul m-a aºteptat doi ani, deci mai
pot aºtepta o ediþie de Australian Open”,
a spus del Potro, care a avut un an 2016

Juan Martin del Potro nu va
participa la Australian Open

te, iar “U” Cluj, pe 10, cu 11 puncte. În
disputele din campionat, sportivele pre-
gãtite de Bogdan Burcea ºi Grigore Al-
bici au pierdut clar la Zalãu, 19-25, pen-
tru ca mai apoi, chiar în runda finalã
din 2016, sã remizeze, la 21, cu “U”
Cluj, în Bãnie.

În primul meci din anul care urmea-
zã, în week-end-ul 7-8 ianuarie, SCM
se deplaseazã pe terenul “lanternei” fãrã
punct, CSM Cetate Devatrans.

încununat cu reuºite, cele mai importan-
te rezultate ale sale fiind medalia de ar-
gint în proba de simplu la Jocurile Olim-
pice de la Rio ºi trofeul Cupei Davis, cu-
cerit alãturi de echipa Argentinei, în de-
plasare, contra Croaþiei.

DIGI SPORT 1
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: SCM “U” Craiova – BC
SCM Timiºoara / 21:45 – FOTBAL
Scoþia – Premier League: St. Johnsto-
ne – Rangers.

DOLCE SPORT 1
5:00 – HOCHEI – NHL: Vancouver

Canucks – Los Angeles Kings.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa

Mondialã, la Semmering (Austria) /
12:30 – SCHI ALPIN (M) – CM, la
Santa Caterina (Italia) / 14:15 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la Semme-
ring / 19:00 – BIATLON – World
Team Challenge, la Gelsenkirchen
(Germania).
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

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

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

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

Henri Coandã (Balon)
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Bogdan Vãtãjelu a parafat, ieri, o
înþelegere valabilã trei ani ºi jumã-
tate cu Sparta Praga! Trecerea la
vicecampioana Cehiei s-a fãcut în
schimbul a 1,4 milioane de euro,
record în istoria clubului, iar Uni-
versitatea va primi ºi 10 la sutã dintr-
un transfer ulterior al sãu.

“Sunt foarte fericit pentru acest
transfer. E un pas important în ca-
riera mea, cred cã e cel mai bun lu-
cru pentru mine, e un pas înainte ºi
vreau sã câºtig titlul cu Sparta. Cred
cã Sparta m-a dorit cel mai mult, a
fost singurul club care m-a vrut cu
adevarat, cei de aici au venit în Ro-
mânia de multe ori sã mã vadã. A
fost prima ºi singura opþiune pentru
mine ºi sunt foarte fericit cã am ve-
nit la Sparta”, a declarat Vãtãjelu.

În vârstã de 23 de ani, Vãtãjelu
s-a transferat în Bãnie de la Metalul
Reºiþa, în ianuarie 2014, pentru
250.000 de euro Fundaºul a contri-
buit la revenirea ªtiinþei pe prima
scenã a fotbalului românesc, iar în
ultimele trei sezoane a fost cel mai

Baschetbaliºtii de la SCM Uni-
versitatea Craiova sã aflã în faþa
ultimei partide oficiale din 2016,
pe parchetul Polivalentei popo-
sind, astãzi, BC Timiºoara, echi-
pã care în turul de pe Bega se
impunea la limitã, 62-60. Încleº-
tarea contra bãnãþenilor a fost
prefaþatã, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, de tehnicianul Vla-
dimir Vuksanovic ºi de Cãtãlin
Burlacu, revenit, vineri, la echi-
pã, dupã despãrþirea din varã.

„Ne aºteaptã un meci greu cu
Timiºoara, care a obþinut rezul-
tate foarte bune pânã acum.
Sper sã facem un joc bun, sã fim
mulþumiþi de prestaþia noastrã ºi
poate vom reuºi sã ºi câºtigãm,
mai ales cã a venit ºi Cãtãlin Bur-
lacu”, a declarat Vuksanovic.

“Vreau sã vin sã ajut tot ce
înseamnã fenomenul baschetba-
listic de aici. Craiova a trãit ºi

Clasament
1. Steaua 11/1 23
2. U-BT Cluj 10/2 22
3. Piteºti 8/5 21
4. Sibiu 8/4 20
5. Mureº 7/6 20
6. Timiºoara 6/6 18
7. Oradea 6/6 18
8. Galaþi 5/8 18
9. CRAIOVA 4/8 16
10. Baia Mare 1/12 14

11. Dinamo 2/10 14

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-A Douã achiziþii în douã zile! Dupã Tayloe Taylor,
Burlacu a revenit în alb-albastru ºi e gata de prima bãtãlie:Burlacu a revenit în alb-albastru ºi e gata de prima bãtãlie:Burlacu a revenit în alb-albastru ºi e gata de prima bãtãlie:Burlacu a revenit în alb-albastru ºi e gata de prima bãtãlie:Burlacu a revenit în alb-albastru ºi e gata de prima bãtãlie:

“V“V“V“V“Va fi greu, însã sper sã facem un joc bun”a fi greu, însã sper sã facem un joc bun”a fi greu, însã sper sã facem un joc bun”a fi greu, însã sper sã facem un joc bun”a fi greu, însã sper sã facem un joc bun”
SCM “U” Craiova – BC SCM
Timiºoara, astãzi, ora 18:00,

în direct la Digi Sport 1
trãieºte prin baschet, meritã sã
fie din nou o echipã de top. Voi
juca în meciul cu Timiºoara, va
fi o partidã grea, însã sper sã
facem un joc bun. Aºteptãm sã
vinã cât mai mulþi spectatori, sã
începem sã umplem din nou
sala. Am venit sã facem treabã,
sã obþinem rezultate bune la Cra-
iova”, a spus ºi Burlacu. Cel mai
titrat jucãtor din baschetul româ-
nesc a ales în varã sã continue
cu CSM Ploieºti, numai cã for-
maþia prahoveanã, din cauze fi-
nanciare, nu a mai luat startul în
aceastã stagiune. În sezonul
2015/2016, Burlacu a înregistrat
la Craiova medii de 11,8 puncte,
4,8 recuperãri ºi 1,4 pase deci-
sive în aproape 28 de minute pe
partidã. El a avut procentaje de
38 la sutã la ariuncãrile de la dis-
tanþã, de 49 la sutã la aruncãrile

de douã puncte ºi de 68 la sutã
de la linia liberelor.

Amintim, conducerea clubu-
lui craiovean a ajuns, joi, ºi la
un acord cu baschetbalistul ame-
rican Tayloe Taylor, care va pur-
ta maioul alb-albastru pânã la fi-
nalul acestui sezon. Sportivul de
peste Ocean are 30 de ani, mã-
soarã 1,93 m., ºi evolueazã pe
poziþia 1. Taylor a evoluat ulti-
ma oarã la echipa finlandezã Bi-
sons Liomaa.

Marinovic ºi Gregory, out
Venirile lui Burlacu ºi Taylor au

fãcut ca gruparea din Bãnie sã re-
nunþe, aºa cum s-a anunþat, ieri,
în cadrul aceleiaºi conferinþe de
presã, la serviciile lui Marko Ma-
rinovic ºi Dino Gregory. Marino-
vic a ajuns la Craiova în varã,
dupã un prim sezon petrecut în
România la Steaua CSM Exim-
bank Bucureºti. El a jucat în 12
partide de campionat pentru
SCM “U” ºi a avut cifre statisti-

ce de 11,3 puncte, 4,8 pase de-
cisive ºi 2,2 recuperãri.

Gregory nu a fãcut parte din
lotul Universitãþii de la startul se-
zonului. Pivotul nu a convins în
cele opt partide jucate, înregis-
trând medii de 7,0 puncte, 3,3 re-
cuperãri ºi 0,9 pase decisive.

Contra bãnãþenilor,
fãrã omul numãrul 1

Revenind la meciul cu Timi-
ºoara, Craiova nu va putea con-
ta pe Jamar Abrams, cel mai bun
om al sãu în acest sezon (cele
mai multe puncte ºi recuperãri
pe meci: 16,2, respectiv 6,4),
dupã ce yancheul s-a accidentat
la gleznã în timpul antrenamen-

tului de vineri. De asemenea,
Florin Popa a acuzat dureri la
genunchi ºi a pãrãsit mai devre-
me antrenamentul desfãºurat în
a doua zi de Crãciun. În ceea ce-
l priveºte pe Taylor, acesta nu
se aflã la parametrii optimi cu
pregãtirea ºi ar putea rata ºi el
partida de azi.

În restul rundei: CS Dinamo
Bucureºti – BCM U Piteºti 64-72,
U-Banca Transilvania Cluj – BC
Mureº Tg. Mureº 89-104, CS
Phoenix Galaþi – BCM Olimpic
Baia Mare 102-57. Partida CSM
CSU Oradea - BC CSU Sibiu are
loc vineri, în vreme ce Steaua
CSM Eximbank Bucureºti.

Vãtãjelu, acord pe trei ani
ºi jumãtate cu Sparta Praga

Universitatea va încasa nu mai puþin
de 1,4 milioane de euro

folosit jucãtor al Craiovei. Din se-
zonul 2016-2017, el a preluat ban-
derola de cãpitan al Universitãºii ºi
a fost integralist în toate partidele
din actuala stagiune.

“Universitatea anunþã cã niciun
alt jucãtor nu va mai pãrãsi clubul
în acest mercato, politica ªtiinþei
fiind aceea de a transfera maxim un
jucãtor pe an”, a precizat site-ul clu-
bului din Bãnie.

Vãtãjelu a crescut la fosta acade-
mie pe care a avut-o Gigi Becali, însã
a fost lãsat sã plece liber de contract.
Înainte de a ajunge la Reºiþa, a mai
jucat la CSM Râmnicu Vâlcea.

Sparta Praga a fost eliminatã de
FCSB în turul III preliminar al Ligii
Campionilor, însã apoi, ajunsã în gru-
pele Europa League, s-a calificat în
ºaisprezecimile competiþiei, unda va
da piept cu ruºii de la FK Rostov.

Gruparea praghezã este cea mai
titratã formaþie din Cehia, având în
palmares 33 de titluri, 14 Cupe ºi
douã Supercupe. Actualmente,
Sparta e pe trei în campionat, dupã

16 etape, cu 32 de puncte, fiind
devansatã de Viktoria Plzen (36
puncte ºi cu un joc mai puþin) ºi de
Slavia Praga (35p).

Înlocuitor de la Chiajna?
Dupã plecarea lui Vãtãjelu, ªtiin-

þa ar urma sã-l aducã pe Bogdan
Bucuricã de la Concordia Chiajna.-
Fotbalistul va împlini în februarie

31 de ani, însã se considerã cã s-
ar încadra bine cerinþelor pe care
le are Gigi Mulþescu.

“Din punctul meu de vedere,
Bucuricã ar fi o achiziþie foarte bunã
pentru Craiova, mai ales acum,
dupã ce a plecat Vãtãjelu. Cei doi
se aseamãnã ca joc. Bucuricã este
un fundaº foarte ofensiv, exact
ceea ce joacã acum Craiova, cred

cã s-ar plia foarte bine.
Este un jucãtor cu experienþã

care ar putea ajuta echipa. Înainte
mai avea probleme pe faza defen-
sivã, dar acum ºi le-a rezolvat. Ar
fi o achiziºie bunã, deºi Craiova îl
mai are acolo ºi pe Briceag”, a de-
clarat Emil Sãndoi, fostul antrenor
al ilfovenilor ºi al oltenilor, pentru
digisport.ro.
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