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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!
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Spitalul Judeþean
din Craiova încearcã
sã rezolve, mãcar
parþial, criza de per-
sonal cu care se con-
fruntã de câþiva ani.
Ieri, cea mai mare
unitate sanitarã din
Oltenia a anunþat cã
scoate la concurs 51
de posturi de asistent
medical ºi 74 de infir-
mierã. În plus, se
cautã îngrijitoare,
muncitori calificaþi ºi
brancardieri. Zilele
acestea, unitatea
sanitarã organizeazã
concurs ºi pentru 14
posturi de medic. 55555 AC
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Peste 20 de tone
de produse
alimentare,
confiscate
de inspectorii
sanitari în perioada
sãrbãtorilor

Inspectorii sanitar veterinari ºi
pentru siguranþa alimentelor au
efectuat, în perioada 5 – 22
decembrie, controale ce au avut
ca tematicã sãrbãtorile de iarnã
la 4.865 de unitãþi de producþie
ºi comercializare de produse
alimentare, în urma cãrora au
confiscat peste 20 de tone de
produse ºi au aplicat 394 de
amenzi în valoare totalã 657.310
lei. Totodatã, 11 unitãþi au
primit ordin de suspendare, iar
pentru alte ºase s-a decis interzi-
cerea activitãþii. “Verificãrile
inspectorilor au vizat: târguri de
animale, pieþele agro-alimenta-
re, abatoare, unitãþi de tranºare
a cãrnii, unitãþi de procesare ºi
depozitare a alimentelor de
origine animalã, unitãþi de
vânzare cu amãnuntul (carman-
gerii, mãcelãrii, unitãþi de
alimentaþie publicã, pizzerii,
cantine, unitãþi de tip catering,
cofetãrii, patiserii, laboratoare de
cofetãrie/patiserie, pensiuni
turistice, unitãþi de tip hipermar-
ket/supermarket, magazine
alimentare etc.)”, se aratã într-
un comunicat de presã emis,
miercuri, de Autoritatea Naþio-
nalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
(ANSVSA). Cele mai multe
amenzi au fost aplicate în
judeþul Dolj, acolo unde inspec-
torii sanitar veterinari au acordat
sancþiuni în valoare totalã de
99.480 de lei pentru nereguli
precum: comercializarea
produselor alimentare în unitãþi
neautorizate sanitar veterinar,
etichetarea incompletã a produ-
selor, depozitarea în condiþii
improprii a produselor alimenta-
re, manipulare ºi igienã necores-
punzãtoare, vânzarea animalelor
necrotaliate ºi fãrã documente
sanitare veterinare.
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Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat, ieri, în plen, dupã respingerea ce-
rerii de reexaminare a legii pentru elimina-
rea a 102 taxe cã ar vrea sã nu mai plângã
nimeni pe umerii SRTV ºi SRR, afirmând
cã abia de acum aceste instituþii pot ieºi
din depolitizare. „A fost contestatã la CCR,
Curtea a respins contestaþia ºi a declarat-
o constituþionalã. A fost retrimisã la Par-
lament (…) doar, doar renunþãm la acestã
lege pentru ca românii în continuare sã
stea ca în perioada comunistã la cozi. Aº
vrea sã nu mai plângã nimeni pe umãrul

  Preºedintele UDMR Kelemen Hunor i-a contrazis ieri pe liderii PSD-ALDE,
susþinând cã ºeful statului, Klaus Iohannis, nu a încãlcat Constituþia prin respin-

gerea nominalizãrii lui Sevil Shhaideh ca premier, el arãtând cã, în consecinþã,
suspendarea nu se susþine ºi nu e fezabilã.

Legea pentru eliminarea a 102 taxe: Camera
Deputaþilor a respins cererea de reexaminare

         Legea pentru eliminarea a 102 taxe a fost introdusã pe ordinea de
zi a plenului Camerei Deputaþilor, urmând ca dupã ce va fi dezbãtutã în

Comisia de buget sã ajungã la vot final, în cursul aceleaºi zile, a declarat
ieri, secretarul Camerei Deputaþilor, deputatul PSD Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor, preºedintele UDMR, îi contrazice
pe liderii PSD-ALDE: Iohannis nu a încãlcat Constituþia

“Varianta cu Sevil Shhaidehh am avut-o
în minte pânã azi noapte. A primit multe ame-
ninþãri cu moartea. ªi mi-a spus cã nu mai
poate merge înainte. În aceste condiþii nu
mai putem menþine propunerea iniþialã”, a
declarat Dragnea. “A doua propunerea a co-
legilor a fost sã fiu eu. N-am vrut sã forþez
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pentru funcþia de premierpentru funcþia de premierpentru funcþia de premierpentru funcþia de premierpentru funcþia de premier
Sorin Grindeanu, actualmente preºedinte al Consiliului Jude-

þean Timiº, este cea de-a doua propunere de premier a PSD. Anun-
þul a fost fãcut  ieri seara de Liviu Dragnea, secondat de liderii
PSD, dupã ºedinþa Comitetului Executiv Naþional al partidului.

legea”, a completat Dragnea. “Am gã-
sit o soluþie cu un coleg care nu mer-
ge la Palatul Victoria ca sã-ºi facã aco-
lo un pol de putere”, a mai spus lide-
rul PSD, care l-a anunþat ca propune-
re de premier de Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a absolvit Facul-
tatea de Matematicã, Secþia informa-
ticã ºi a fost viceprimar al Timiºoa-
rei. Grindeanu este nãscut în 5 de-
cembrie 1973, la Caransebeº, este ab-
solvent al Universitãþii de Vest Timi-
ºoara, Facultatea de Matematicã,

Secþia Informaticã (1992 - 1997), apoi, timp
de un an, a urmat studii aprofundate, spe-
cializarea Baze de Date, Universitatea de
Vest Timiºoara, Facultatea de Matematicã,
Secþia înformaticã. În 1999 a avut o bursã
Tempus pe o perioadã de 3 luni la Univer-
sitatea Bologna - Italia, în domeniul statis-

ticã socialã, iar în 2001 a fãcut specializãri
în domeniul Educaþia adulþilor la Institutul
für Erwahscnenbildung din Frankfurt - Ger-
mania, Universidade de Aveiro, Portugalia,
Metropolitan Leeds University, Marea Bri-
tanie. În perioada octombrie 1998 - oc-
tombrie 2000 a fost preparator la Univer-
sitatea de Vest Timiºoara, Facultatea de
Sociologie ºi Psihologie, apoi timp de un
an a fost asistent la Universitatea de Vest
Timiºoara, Facultatea de Sociologie ºi Psi-
hologie, din noiembrie 2001pânã în ianua-
rie 2004 a fost director la Direcþia pentru
Tineret ºi Sport Jud. Timiº, în urmãtorii
trei ani a deþinut funcþia de director gene-
ral adjunct la Delpack Invest SRL, timp
de câteva luni, în 2008, a fost director SC
Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 pânã la
alegerea ca deputat a fost viceprimar la
Primãria Timiºoara.

TVR-ului ºi Radioului Public, abia de aici
înainte aceste instituþii pot ieºi din politi-
zare ºi dependenþa faþã de politic în con-
diþiile în care în fiecare an prin lege câºti-
gau o sumã foarte clarã nu au de ce sã se
mai cãciuleascã nici la primul ministru, nici
la Parlament, nici la ministrul de Finanþe,
nici la alt lider politic de influenþã în mo-
mentul respectiv”, a declarat preºedintele
PSD, Liviu Dragnea, în plenul Camerei
Deputaþilor, dupã ce aleºii au respins ce-
rerea de reexaminare a preºedintelui Klaus
Iohannis.

“Constituþia permite preºedintelui sã de-
cidã dacã acceptã sau dacã nu acceptã o
nominalizare ºi din acest punct de vedere
prea multe comentarii nu trebuie sã facem.
Singura observaþie – dacã era ºi argumen-
tatã aceastã respingere cu câteva propo-
ziþii, sã ºtim de ce a fost respinsã nomina-
lizarea domnei Sevil Shhaideh, poate era
mai bine. Dar, din punct de vedere consti-
tuþional, preºedintele nu a greºit, nu a în-
cãlcat nicio literã, niciun articol din Con-
stituþia în vigoare”, a spus Kelemen. În-
trebat dacã varianta suspendãrii lui Iohan-
nis, prezentatã de liderii coaliþiei PSD-

ALDe, este nepotrivitã, Kelemen a rãspuns:
“Nu existã niciun articol constituþional pe
care se poate construi o iniþiativã de sus-
pendare a preºedintelui “.

“Eu nu vãd acel articol care ar fi fost
încãlcat de preºedintle Iohannis. Deci sus-
pendarea, din punctul nostru de vedere,
nu este fezabilã ºi nici nu am susþine un
astfel de demers fiiindcã nu a încãlcat Con-
stituþia. Ne place sau nu ne place decizia
preºedintelui, dar nu poþi sã mergi pe sus-
pedare dacã nu ai argumente constituþio-
nale. ªi aici argumente constituþionale nu
existã”, a mai spus preºedintele UDMR.
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Cum ne-a luminat Augustin Zegrean!Cum ne-a luminat Augustin Zegrean!Cum ne-a luminat Augustin Zegrean!Cum ne-a luminat Augustin Zegrean!Cum ne-a luminat Augustin Zegrean!
MIRCEA CANÞÃR

Fost judecãtor la CCR, în perioada
2007-2016, ºi în douã rânduri preºedin-
te al acestei autoritãþi publice – garantul
supremaþiei Constituþiei – în mandate suc-
cesive de câte trei ani fiecare, Augustin
Zegrean, 62 de ani, lãsat la vatrã, dupã 9
ani de activitate, ar trebui considerat o
competenþã indubitabilã în materie con-
stituþionalã. ªi poate chiar este, numai cã
exact propria virtuozitate ºi concomitent
propria eticã deontologicã ºi le mineazã
singur. Cu interpretarea variabilã a arti-
colului 103 din Constituþie, Augustin Ze-
grean este deplin familiarizat, adicã o vi-
seazã ºi noaptea. Cã domnia sa poate tra-
duce sui-generis o construcþie juridicã,
nu impecabilã, dar suficient de logicã,
este o altã poveste. Deunãzi, a declarat
cã ºeful statului nu poate fi obligat „sã
desemneze ca prim-ministru o persoanã
pe care nu o doreºte, iar acesta nu poate
fi un motiv de suspendare (...). Sã vinã

cu altã propunere (n.r.-PSD). Asta se
poate face. Nu îl poate obliga nimeni pe
preºedinte sã desemneze o persoanã pe
care nu o doreºte”, a spus Augustin Ze-
grean, pentru Agerpres. În multe apariþii
publice anterioare, ex-judecãtorul CCR
Augustin Zegrean, pe vremea când se
afla în mandat, a avut intervenþii la limita
bãnuieli de parti-pris politic. Multe i s-au
reproºat, îndeosebi dupã referendumul
din 2012, nelãsându-se bãnuit de o mo-
ralitate desãvârºitã. Punctul de vedere,
de acum câteva zile, nu îi valideazã com-
petenþa. Din pãcate. Sã admitem cã sunt
mulþi cetãþeni ai României care n-au în
preocupãrile cotidiene „decorticarea” ar-
ticolului 103 din Constituþia României.
Care, în cheia fostului consilier preziden-
þial, prof. univ. dr. ªtefan Diaconu, se
citeºte astfel (...) „Preºedintele trebuie
sã aibã grijã spre a propune un candidat
eligibil la funcþia de prim-ministru. De

altfel, propunerea pe care o face Preºe-
dintele se ia în urma consultãrii acestuia
cu partidul care are majoritatea absolutã
sau în lipsa acestei majoritãþi, cu parti-
dele aflate în Parlament. Deºi este doar
o consultare, în practicã, Preºedintele tre-
buie sã þinã cont de opþiunile partidelor
parlamentare, având în vedere cã de spri-
jinul parlamentar depinde acordarea vo-
tului de încredere sau respingere a vali-
dãrii Guvernului”. Fãrã a sugera o subti-
litate interpretativã de excepþie, comen-
tariul de mai sus, preluat din „Constitu-
þia României – comentarii pe articole”
(pag. 828), pãleºte de-a dreptul în faþa
conciziei din Decizia CCR numãrul 80
din 16 februarie 2014, privind propune-
rile legislative de revizuirea a Constitu-
þiei României, unde articolul 103 (alin. 1
ºi 3) capãtã o interpretare clarã, exclu-
siv raþionalã: „De aceea, Preºedintele Ro-
mâniei, neputând avea rol de decident în

aceastã procedurã, ci de arbitru, media-
tor, între forþele politice, are doar com-
petenþa de a desemna drept candidat pe
reprezentantul propus de alianþa politicã
sau partidul politic care deþine majorita-
tea absolutã a mandatelor parlamentare,
sau în cazul în care nu existã o aseme-
nea majoritate, pe reprezentatul propus
de alianþa politicã sau partidele politice
care poate asigura susþinerea parlamen-
tarã necesare obþinerii votului de încre-
dere al Parlamentului”. Abordarea con-
stituþionalã, recomandatã de judecãtorii
CCR, la tentativa de revizuire a Constituþiei,
nu era strãinã lui Augustin Zegrean. A susþi-
ne una acum, ºi alta în urmã cu doi ani,
cum se poate citi în corpul Deciziei CCR
nr. 80/2014, este descumpãnitor ºi genera-
tor de dezbateri fãrã sfârºit. De fapt „mãre-
þia dreptului”, consta, în opinia sa, în faptul
cã „toate legile lasã loc de interpretare”.
Adicã ºi Legea fundamentalã.

La pachet cu menþinerea ta-
xelor ºi impozitelor pe clãdiri, te-
renuri ºi auto, care au vor rã-
mâne neschimbate în 2017, vine
ºi decizia ca nici tarifele pentru
închirierea locurilor din pieþele
craiovene sã nu creascã. Aleºii
locali au votat, în ultima ºedinþã
a acestui an, un proiect de ho-
tãrâre prin care s-a propus ca
nivelul tarifelor aferente trans-
miterii în folosinþã a locurilor
publice/private din pieþele muni-
cipiului Craiova sã se menþinã la
nivelul tarifelor aplicate în anul
2016. De asemenea, s-a propus

Primãria Craiova menþine, pentru 2017,
aceleaºi tarife pentru comercianþii care închi-
riazã locuri în pieþe. Propunerea municipalitã-
þii a fost aprobatã, cu unanimitate de voturi, ºi

de consilierii municipali, în ultima ºedinþã a
acestui an. Administraþia pieþelor a inclus ºi o
taxã nouã pentru cei care vor închiria spaþiile
comerciale – tip pe care le va amenaja pe cont

propriu în Târgul de sãptãmânã.
reformularea denumirii unor
taxe astfel încât sã se asigure ºi
posibilitatea aplicãrii tarifelor
aprobate atât lunar, pe baza de
abonament sau acord, cât ºi zil-
nic, prin încasarea tarifului, în
funcþie de solicitãrile agenþilor
economici sau producãtorilor
agricoli.

Sectoarele
de lactate,
taxate mai scump

Comercianþii care vând pe
mesele pliante din pieþele craio-

vene vor plãti un tarif de 9 lei pe
metru pãtrat pe zi – atât produ-
cãtorii agricoli, cât ºi agenþii

economici care vând pe bazã de
acord. Cei care vând în pieþele
din Valea Roºie, Dezrobirii ºi Ori-
zont (Craioviþa Nouã) vor plãti
însã un tarif de 5 lei.

Pentru sectoarele de lactate,
tarifele sunt diferite. Pentru a în-
chiria o masã în aceastã zonã,
tariful este de 16 lei pe metru
pãtrat pe zi. Cei care utilizeazã
ºi vitrinele frigorifice, inclusiv
cântarul electronic, vor plãti încã
un tarif de 22 de lei pe metru
pãtrat pe zi. Comercianþii care
folosesc propria ladã frigorificã
vor plãti un tarif de 25 de lei pe
metru pãtrat pe zi.

Tariful pentru comercializarea
ouãlelor, în boxe, este taxat cu
3 lei pe metru pãtrat pe zi.

O taxã nouã în
Târgul de
sãptãmânã

Pentru Târgul de sãptãmânã,
sunt taxe diferite, care, de aseme-
nea, se menþin la nivelul lui 2016.
Comercianþii care vând haine se-

cond-hand, pe terenuri neamena-
jate, trebuie sã plãteascã 0,5 lei
pe metru pãtrat pe zi. Cei care
vând fructe ºi legume, atât pe te-
renuri neamenajate, cât ºi direct
din maºini – 3 lei pe metru pãtrat
pe zi. Agenþii economici care vând
la tonete plãtesc un tarif de 3 lei
pe metru pãtrat pe zi.

Existã ºi o a doua categorie
de comercianþi, care vor sã în-
chirieze terenuri în Târgul de
sãptãmânã. Cei care închiriazã
doar terenul ºi, în calitate de
chiriaºi, vor sã îºi ridice singuri
niºte construcþii provizorii, tre-
buie sã solicite autorizaþie de
construcþie de la Primãria Cra-
iova ºi sã achite un tarif de 15
lei pe metru pãtrat pe lunã.
Aceºtia au la îndemânã ºi o altã
variantã, ºi anume sã închirie-
ze direct spaþii comerciale-tip,
amenajate de administraþia pie-
þelor. În acest ultim caz, tariful
care este perceput comerician-
þilor este de 30 de lei pe metru
pãtrat pe lunã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Tarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºiTarifele din pieþele Craiovei rãmân aceleaºi
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins, ieri, cererea lui Luigi
Teodorescu, de 20 de ani, de înlo-
cuire a arestãrii preventive cu ares-
tul la domiciliu sau control judiciar.
Mai mult, instanþa a admis propu-
nerea procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi au dis-

Arest prelungit pentru fraþii implicaþiArest prelungit pentru fraþii implicaþiArest prelungit pentru fraþii implicaþiArest prelungit pentru fraþii implicaþiArest prelungit pentru fraþii implicaþi
în crima din Craioviþa Nouãîn crima din Craioviþa Nouãîn crima din Craioviþa Nouãîn crima din Craioviþa Nouãîn crima din Craioviþa Nouã

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23,
respectiv 20 de ani, din Craiova, arestaþi pen-
tru omor, respectiv complicitate la omor, în ca-
zul tânãrului înjunghiat mortal în cartierul cra-
iovean Craioviþa Nouã, îºi petrec Revelionul
dupã gratii. Asta pentru cã, ieri, magistraþii Tri-
bunalului Dolj i-au respins lui Luigi Teodores-

cu cererea de înlocuire a arestãrii preventive
cu o mãsurã mai blândã ºi, în plus, la propune-
rea procurorilor, le-au prelungit cu încã 30 de
zile arestarea preventivã. Procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au stabilit cã
ambii tineri au agresat victima, pe Ionuþ An-
toni Fieraru, de 20 de ani.

pus prelungirea mãsurii arestãrii
preventive cu încã 30 de zile pen-
tru fraþii Gabriel ºi Luigi Teodo-
rescu, de pe 6 ianuarie pânã pe 4
februarie. Hotãrârea Tribunalului
Dolj poate fi contestatã de incul-
paþi la Curtea de Apel Craiova. Fra-
þii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de

23, respectiv 20 de ani, au fost
arestaþi pentru implicare în ucide-
rea lui Ionuþ Antoni Fieraru, de 20
de ani, în stradã, în cartierul cra-
iovean Craioviþa Nouã.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, „marþi, 6 decembrie
a.c., în jurul orei 01.45, în timp ce
se aflau pe bulevardul Tineretului
din municipiul Craiova, în zona
Poºtei din Craioviþa Nouã, pe fon-
dul unui conflict preexistent între
Teodorescu Luigi (20 de ani) ºi
Fieraru Antoni-Ionuþ (20 de ani),
Teodorescu Gabriel (23 de ani) l-
a lovit pe acesta din urmã cu un
cuþit în zona cervicalã anterioarã,
cu consecinþa producerii unor le-
ziuni traumatice care i-au produs
decesul, fiind ajutat de fratele sãu
care, prin agresiuni exercitate con-
comitent asupra victimei, a con-
tribuit la menþinerea ºi întãrirea
rezoluþiei infracþionale de supri-
mare a vieþii acesteia”. Potrivit an-
chetatorilor, crima a avut la bazã o
serie de neînþelegeri care existau

deja între victimã, Ionuþ Antoni
Fieraru, ºi Luigi Teodorescu, dis-
puta fiind legatã de relaþiile lor cu
o fatã. În momentul când s-au în-
tâlnit pe stradã, Luigi s-a apucat la
ceartã cu Fieraru, l-a lovit, ºi chiar
l-a împiedicat sã fugã în momen-
tul când Gabriel a scos cuþitul: „in-
culpatul Teodorescu Luigi i-a re-
dus acestuia posibilitatea de a se
apãra ºi de a-ºi asigura scãparea,
atunci când a încercat sã se înde-
pãrteze, întrucât a observat cã in-
culpatul Teodorescu Gabriel era
înarmat cu o armã albã (corp tã-
ietor-înþepãtor)”, au mai reþinut
procurorii. Din analiza coroboratã

a fiºei de constatãri preliminare
medico-legale, rezultã cã numitul
Fieraru Antoni-Ionuþ a fost lovit cu
corp tãietor-înþepãtor, în zona în
zona cervicalã anterioarã, fiindu-i
provocate leziuni traumatice in-
compatibile cu viaþa.

Imediat dupã comiterea faptei
cei doi fraþi au dispãrut, fiind de-
pistaþi marþi, 6 decembrie, seara,
de poliþiºti ºi duºi la audieri la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj.
Au fost reþinuþi pentru 24 de ore,
iat miercuri searã au fost prezen-
taþi instanþei de judecatã care le-a
emis mandate de arestare prentru
30 de zile.

Bãrbatul de 48 de ani, din Dãbuleni, ajuns dupã gratii ºi
trimis în judecatã pentru ultraj ºi refuzul sau sustragerea de
la prelevarea de mostre biologice, dupã ce a lovit un agent
de poliþie din localitate, a cerut sã fie eliberat pe cauþiune sau
sub control judiciar. Judecãtoria Craiova i-a respins cererea
ºi l-a menþinut în arest
preventiv, hotãrârea
rãmânând definitivã pe
22 decembrie a.c., la
Tribunalul Dolj.

Judecãtorii Tribu-
nalului Dolj au respins,
pe 22 decembrie a.c.,
contestaþia fãcutã de
Vasile Zdurcea, de 48
de ani, din Dãbuleni,
împotriva hotãrârii prin
care Judecãtoria Cra-
iova i-a respins cere-
rea de eliberare pe cau-
þiune sau sub control
judiciar: „respinge ca
nefondatã contestaþia
declaratã de inculpa-
tul ZDURCEA VASI-
LE împotriva încheie-
rii din data de
20.12.2016 pronunþa-
tã de Judecãtoria Craiova. Definitivã. Pronunþatã în camera
de consiliu din data de 22.12.2016”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei, astfel cã va face Revelionul dupã gratii.

Reamintim cã fapta s-a petrecut duminicã, 30 octombrie
a.c., în jurul orei 18.00, în oraºul Dãbuleni. Potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, în
sarcina inculpatului, Vasile Zdurcea, de 48 de ani, s-a reþinut
cã, în timp ce-ºi conducea autoturismul marca Mercedes,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii
Inspectoratului de
Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj au anun-
þat cã, marþi, 27
decembrie a.c., ofi-
þerii din cadrul Cen-
trului de Cooperare
Poliþieneascã Inter-
naþionalã ºi Servi-
ciului de Investiga-
þii Criminale Dolj, în
cooperare cu auto-
ritãþile judiciare din
Franþa, în urma ac-
tivitãþilor specifice
desfãºurate, l-au
identificat, în Paris, ºi l-a preluat sub escortã, pe Daniel Sa-
muel Ivaºcu, de 21 de ani, din comuna Cârna, judeþul Dolj.
 Persoana în cauzã, datã în urmãrire la nivel internaþional
din 2016, a fost condamnatã de magistraþii Judecãtoriei
Segarcea la 3 ani ºi 4 luni închisoare pentru sãvârºirea mai
multor infracþiuni de furt din locuinþã. Bãrbatul fost predat
unei escorte din cadrul Agenþiei Naþionale a Penitenciarelor
urmând a fi încarcerat în Penitenciarul Rahova în vederea
executãrii pedepsei privative de libertate. Mai exact, tânã-
rul a fost condamnat pe fond, de Judecãtoria Segarcea, pe
15 martie a.c., împreunã cu un alt doljean (care a primit
închisoare cu suspendare) ºi amândoi au declarat apel. Pe
10 octombrie a.c., magistraþii Curþii de Apel Craiova le-au
respins apelurile ca nefondate, astfel cã Ivaºcu a fost cãu-
tat pentru a fi încarcerat în penitenciar, în vederea ispãºirii
pedepsei. Oamenii legii n-au mai dat de el, a fost dat în
urmãrire la nivel naþional ºi internaþional, iar în urma cer-
cetãrilor efectuate au aflat cã era fugit în Franþa, de unde a
fost ridicat acum.

Doljean urmãrit
internaþional preluat sub

escortã din Paris
Bãrbatul care a agresat un poliþistBãrbatul care a agresat un poliþistBãrbatul care a agresat un poliþistBãrbatul care a agresat un poliþistBãrbatul care a agresat un poliþist

din Dãbuleni s-ar fi vrut liber de Reveliondin Dãbuleni s-ar fi vrut liber de Reveliondin Dãbuleni s-ar fi vrut liber de Reveliondin Dãbuleni s-ar fi vrut liber de Reveliondin Dãbuleni s-ar fi vrut liber de Revelion
înmatriculat în Bulgaria, pe strada „Simion Bãrnuþiu” din lo-
calitate, a fost oprit pentru control, de un echipaj format din
doi agenþi de poliþie. Unul dintre poliþiºti (Mihai Ovidiu Du-
gãeºescu) l-a testat pe Zdurcea cu aparatul etilotest, rezul-
tând o concentraþie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat,

astfel cã bãrbatul a fost ur-
cat în maºina Poliþiei ºi dus
la Spitalul Orãºenesc Dãbu-
leni în vederea recoltãrii de
probe biologice pentru sta-
bilirea alcoolemiei. „În in-
cinta Spitalului Oraºului
Dãbuleni, inculpatul a re-
fuzat prelevarea de mostre
biologice ºi a înjurat-o, a
agresat-o fizic pe persoana
vãtãmatã, a lovit-o cu co-
tul în zona toracicã ºi cu
pumnul în zona feþei, adre-
sându-i, totodatã, amenin-
þãri cu acte de violenþã. Ur-
mare a agresiunilor fizice
exercitate asupra sa, per-
soanei vãtãmate i-au fost
distruºi ochelarii de vede-
re ºi a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare
un numãr de 2-3 zile de în-

grijiri medicale, conform certificatului medico-legal ataºat
la dosarul cauzei. De asemenea, inculpatul a adus în stare
de degradare uniforma purtatã de persoana vãtãmatã în
exercitarea atribuþiilor de serviciu”, ne-au comunicat re-
prezentanþii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova.
Dosarul în care bãrbatul a fost trimis în judecatã s-a înregis-
trat la Judecãtoria Craiova pe 23 noiembrie, fiind acum ana-
lizat în camera preliminarã.
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Nu sunt, prin formaþie mai
ales, un fan al lui Stephen Haw-
kins, fizicianul ºi teoreticianul de
geniu, cum e recunoscut în toa-
tã lumea, iar în ce mã priveºte
m-am lãsat oarecum captivat mai
mult de ieºirile sale publice de-
cât de contribuþiile, cu siguranþã
meritorii, în domeniul pe care îl
reprezintã ºi-l întruchipeazã.

Ateu convins, a rãspuns în
aceastã toamnã unei invitaþii a
Papei, împreunã cu alte perso-
nalitãþi dintr-un spectru mai larg,
ºi ºi-a afirmat admiraþia pentru
diligenþele papale împotriva con-
flictelor armate, ale sãrãciei ºi ale
atâtor nedreptãþi ce caracterizea-
zã lumea de azi. Nu ºtiu dacã toc-
mai acest eveniment din biogra-
fia sa singularã l-a determinat la
o atitudine publicã pe care a in-
serat-o într-un articol apãrut re-
cent în populara publicaþie The
Guardian cu titlul „Elitele sã în-
veþe pioºenia sau populismul va
ieºi triumfãtor”.

Aserþiunile sale din acest con-
sistent articol mi se par însã de
o actualitate pe cât de precisã,

Stephen Hawking ºi falimentul elitelorStephen Hawking ºi falimentul elitelorStephen Hawking ºi falimentul elitelorStephen Hawking ºi falimentul elitelorStephen Hawking ºi falimentul elitelor
pe atât de importantã în decan-
tarea problemei – vechi ºi totuºi
nouã – a rolului elitelor într-o
societate pe pragul unui nou se-
col ºi al unui mileniu.

Hawking porneºte de la a se
recunoaºte el însuºi în rândul
acelor elite care, recent, în Ame-
rica ºi în Marea Britanie, fac ob-
iectul unei respingeri, în urma
alegerii lui Donald Trump la Casa
Albã ºi a votului britanic pentru
ieºirea din UE. Aceste douã eve-
nimente îl determinã sã admitã
cã, în ciuda oricãror elucubraþii
din mintea unor analiºti ºi comen-
tatori, „fãrã niciun dubiu, ne
aflãm în faþa unui strigãt de mâ-
nie din partea persoanelor care
s-au simþit abandonate de liderii
lor”. ªi adaugã un fapt de care
ar trebui sã þinã seama ºi mulþi
dintre elitiºtii de carton de la noi,
afirmând cã trebuie sã fie de
acord cu toþii cã s-a ivit momen-
tul în care cei uitaþi au vorbit,
gãsindu-ºi vocea spre a exclude
sfatul ºi ghidul experþilor ºi ale
elitelor de orice latitudine.

S-a ivit astfel cel mai bun pri-

lej de a ne întreba cu privire la
modul în care elitele vor reacþio-
na în perspectivã. Iar perspecti-
va priveºte deopotrivã consecin-
þele lumii în era globalizãrii sub
efectul unui progres tehnologic
fãrã precedent în cadru cãruia
automatizarea fabricilor a deci-
mat deja locurile de muncã în in-
dustria tradiþionalã iar accelera-
rea inteligenþei artificiale va lãrgi
ºi mai mult acest clivaj ºi la ni-
velul claselor medii lãsând în
funcþiune doar munci de asistenþã
personalã, rolurile cele mai cre-
ative ori cele de supervizare.

Un proces care, corelat cu
cracul financiar arãtând, dacã
mai era nevoie, cã un numãr ex-
trem de redus de indivizi lucrã-
tori în sectorul financiar pot acu-
mula averi nemãsurate prin avi-
ditatea lor, în vreme ce ceilalþi
devin garanþi ºi-ºi reduc costu-
rile pânã la limita supravieþuirii.
Aºadar, cei din urmã, cei mulþi,
uitaþi ºi abandonaþi, cautã alt sis-
tem, unul nou, iar Trump ºi Bre-
xit, dar ºi atâþia populiºti le in-
cumbã impresia cã sunt în stare

sã li-l dea. Internetul a fãcut ca
inegalitatea ºi injustiþia social sã
aparã în toatã cruzimea lor.

Enumerând câteva dintre sfi-
dãrile recente, Hawking conside-
rã cã am ajuns în „momentul cel
mai periculos al evoluþiei omeni-
rii”, fiindcã posedãm tehnologia
pentru distrugerea planetei, dar
n-am descoperit soluþia evitãrii
acestei catastrofe. Printre con-
diþii, savantul considerã urgent
ca liderii – þi mai ales elitele re-
trase aparent, dar în fapt pretin-
zând ultimul cuvânt în agorà –
sã-ºi recunoascã falimentul. Care
trebuie sã fie adevãrata ºi unica
lecþie pe care elitele, de oriunde
ºi oricum se autoprezintã, pe
care s-o înveþe, debarasându-se
de orgolii la rândul lor falimen-
tare în care autosuficienþa pare
a fi unicul resort al intervenþiilor
lor în ieºiri egal trompetiste ca ºi
ale populiºtilor de toate culorile.
O mai mare umilinþã, în sensul
unei raportãri mai lucide faþã de
acele pãrþi ale populaþiei de pe
Planetã care îndurã nu doar
agresiuni armate ºi repercusiuni

ale foametei, ci ºi puseurile de
orgolii ale unor elite al cãror nar-
cisism le eºapeazã de la mersul
real al lucrurilor. ªi al Lumii.

În ce priveºte armatele de eli-
tiºti de la noi – fiindcã sunt ali-
niate pe toate fronturile – le-aº
aminti niºte vorbe înþelepte ale
unuia din marii gânditori ºi poli-
tologi de ieri ºi de azi, Norberto
Bobbio, cel care nota cã intelec-
tualii, alias elitele, trebuie sã se-
mene dubii, iar nu sã culeagã ºi
sã declame certitudini. Cãci de
certitudini, reinvestite cu fantas-
magorii mitomane, sunt pline in-
tervenþiile pseudo-culturii impro-
vizatorilor, a diletanþilor ºi a pro-
pagandiºtilor de grupuri de inte-
rese.

Un aviz, mai ales în contextul
actualei crize politice în care ne
aflãm în acest moment al cum-
penei dintre ani, în atenþia „pro-
feþilor” mincinoºi suiþi pe podiu-
murile mediatice de unde clamea-
zã unui popor prea bolnav ca sã
nu cadã încã o datã victimã unor
inventate elixiruri nu doar utopi-
ce, ci uneori chiar otrãvite.

În ceea ce priveºte posturile de
asistent medical, cele mai multe -
zece la numãr - sunt pentru Secþia
clinicã ATI. Se cautã ºase posturi
pentru Secþia Clinicã neurochirur-
gie; douã posturi  pentru Blocul
operator III – Chirurgie I; trei
posturi  pentru Serviciul de preve-
nire a infecþiilor asociate asistenþei
medicale (epidemiologie); trei
posturi  pentru Secþia Clinicã me-
dicinã internã; douã posturi  pen-
tru Compartimentul de pneumolo-
gie; un post pentru Compartimen-
tul de endoscopie bronºicã; douã
posturi  pentru Compartimentul de
arºi; douã posturi  pentru Secþia
clinicã ortopedie; douã posturi
pentru Blocul operator IV – Orto-
pedie; un post pentru Secþia clini-
cã radioterapie; un post pentru
Secþia clinicã nefrologie; un post
pentru Laborator radioterapie;
cinci posturi pentru Laborator de
radiologie ºi imagisticã medicalã;
douã posturi  pentru Blocul opera-
tor VII- chirurgie pediatricã; ºase
posturi  pentru Ambulatoriul inte-
grat; douã posturi pentru Labora-
torul de analize medicale.

Totodatã, existã un post vacant
de Kinetoterapeut debutant în ca-
drul Secþiei clinice ATI ºi cinci
posturi de registrator medical de-
butant în cadrul Serviciului de eva-
luare ºi statisticã medicalã.

Proba scrisã se va desfãºura în
data de 23 ianuarie 2017, de la ora
9.00, în timp ce interviul este pro-
gramat în data de 25 ianuarie

Numãr record de posturi scoase la concurs
de Spitalul Judeþean din Craiova

Spitalul Judeþean din Craiova încearcã sã rezolve, mãcar parþial, criza de personal
cu care se confruntã de câþiva ani. Ieri, cea mai mare unitate sanitarã din Oltenia a
anunþat cã scoate la concurs 51 de posturi de asistent medical ºi 74 de infirmierã. În
plus, se cautã îngrijitoare, muncitori calificaþi ºi brancardieri. Zilele acestea, unitatea

sanitarã organizeazã concurs ºi pentru 14 posturi de medic.

2017, la ora 14.00. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs pânã la data 11 ianuarie
2017, orele 15.00, la secretaria-
tul comisiei de concurs – Servi-
ciul RUNOS.

Sunt vacante 74 de posturi
de infirmierã

Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Craiova are în vedere ºi rezolva-
rea deficitului de infirmiere, în acest
sens fiind scoase la concurs 74 de
posturi. Printre acestea, un post de
infirmierã debutantã pentru Secþia
clinicã diabet zaharat, nutriþie ºi
boli metabolice; douã posturi pen-
tru Secþia clinicã reumatologie;
douã posturi  pentru Comparti-
mentul clinic de medicinã internã
– Secþia clinicã gastroenterologie;

douã posturi pentru Secþia clinicã
medicinã internã; trei posturi pen-
tru Compartimentul pneumologie;
un post pentru Compartimentul
oncopediatrie; douã posturi pentru
Secþia clinicã recuperare, medici-
nã fizicã ºi balneologie; douã
posturi pentru Secþia clinicã chi-
rurgie II; douã posturi pentru Sec-
þia clinicã chirurgie III; un post
pentru Secþia clinicã chirurgie plas-
ticã, microchirurgie reconstructi-
vã; douã posturi pentru Comparti-
mentul pentru arºi; trei posturi pen-
tru Secþia clinicã chirurgie toraci-
cã; un post pentru Secþia clinicã
oftalmologie; douã posturi pentru
Secþia clinicã ortopedie; patru
posturi pentru Secþia clinicã ORL
copii; trei posturi pentru Secþia cli-
nicã urologie; douã posturi pentru

Secþia clinicã chirurgie oralã ºi
maxilo-facialã; patru posturi pen-
tru Secþia clinicã cardiologie; cinci
posturi pentru Secþia clinicã neu-
rochirurgie; douã posturi pentru
Bloc operator IV - ortopedie; douã
posturi pentru Bloc operator VI-
urologie; cinci posturi pentru Com-
partimentul clinic neurologie; opt
posturi pentru Secþia clinicã ATI;
cinci posturi pentru Compartiment
ATI copii; patru posturi pentru
Compartiment dializã peritonealã ºi
cinci posturi pentru Compartiment
prematuri.

Care sunt specialitãþile în care
se cautã medici

La sfârºitul lunii trecute au fost
scoase la concurs 14 posturi. Prin-
tre acestea, douã posturi de rezi-
dent aflat în ultimul an de pregãti-
re în specialitatea radiologie - ima-
gisticã medicalã pentru Laborato-
rul de radiologie ºi imagisticã me-
dicalã; un post de medic specialist
în specialitatea radiologie – imagis-
ticã medicalã pentru Laboratorul de
radiologie ºi imagisticã medicalã;
un post de medic specialist în spe-

cialitatea neurochirurgie pentru
Secþia clinicã Neurochirurgie; un
post medic specialist în specialita-
tea oncologie medicalã pentru Sec-
þia clinicã Oncologie medicalã; un
post de medic specialist în specia-
litatea pediatrie pentru Secþia cli-
nicã Pediatrie II; un post de medic
specialist în specialitatea medicinã
de urgenþã pentru UPU-SMURD;
trei posturi de medic specialist în
specialitatea medicinã de laborator
pentru Laboratorul de analize me-
dicale; un post de medic specialist
în specialitatea cardiologie pentru
Secþia clinicã Cardiologie; un post
de medic rezident aflat în ultimul
an de pregãtire în specialitatea car-
diologie pentru Secþia clinicã Car-
diologie; un post de medic specia-
list în specialitatea medicinã nu-
clearã pentru Laboratorul de me-
dicinã nuclearã; un post de medic
specialist în specialitatea radiote-
rapie pentru Laboratorul de radio-
terapie. De asemenea, au fost scoa-
se la concurs douã posturi de far-
macist cu drept de liberã practicã
pentru Farmacia cu circuit închis.

RADU ILICEANU
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu cred, Popescule, cã
sunt strânºi câini maidanezi,
ca nu cumva sã le ia ciolanul
politicienilor.

50% dintre români au o percep-
þie cu privire la UE pozitivã, 36%
una neutrã, iar 13% una negativã.
Pe plan european, procentele înre-
gistrate sunt 35% pentru percep-
þia pozitivã, 38% pentru cea neu-
trã ºi 25% pentru cea negativã.
Patru din zece europeni (40%)
considerã cã vocea lor conteazã în
UE, procentul înregistrat în Româ-

nia fiind de 47%. 67% dintre ro-
mâni se simt cetãþeni ai UE (67%
fiind ºi media europeanã).

UE, un pol de stabilitateUE, un pol de stabilitateUE, un pol de stabilitateUE, un pol de stabilitateUE, un pol de stabilitate
Majoritatea românilor au încredere în UE

(52%, faþã de 36% media europeanã) mai
mult decât în propriul guvern (29% în Ro-
mânia, faþã de 31% media europeanã). 59%
dintre români ºi 53% dintre europeni con-
siderã cã ar trebui luate mai multe decizii la

Dacã în primãvara anului tre-
cut, în Dolj, fuseserã însãmânþate
cu grâu 175.811 ha, iatã cã, în pre-
zent, sunt cultivate 157.131 ha.
Vremea foarte prielnicã a permis
agricultorilor sã efectuezã la timp
arãturile de toamnã ºi sã cultive mai
mult de jumãtate din totalul supra-
feþei agricole a judeþului.

În aceastã toamnã, alte 1.184
ha au fost însãmânþate cu seca-
rã, 6.935 ha cu triticale, 20.104
ha cu orz, 2.464 ha cu orzoaicã
de toamnã, 1.500 ha cu ovãz de
toamnã. Cultura de rapiþã a fost
deja pusã la „dospit” natural pe
cele 29.507 ha. Putem remarca,
la rapiþã, cã spre deosebire de
toamna anului 2015, când supra-
faþa cult ivatã nu a depãºit
19.647 ha, iatã cã, acum, vor-
bim de o creºtere cu aproape o
treime a suprafeþei cultivate cu
aceastã culturã ce are un profit
substanþial.

Datele pentru sondajul Euro-
barometru standard din toamna
anului 2016 (EB 86) au fost
colectate prin interviuri faþã-în-
faþã, desfãºurate în perioada 3–
16 noiembrie 2016.
 În total, au fost intervie-

vate 32.896 de persoane din toate
statele membre UE ºi din þãrile
candidate.
 Sondajul Eurobarometru

special 451 „Viitorul Europei” a
fost realizat tot prin interviuri
faþã-în-faþã, desfãºurate în pe-
rioada 24 septembrie – 3 octom-
brie 2016.
 Numãrul total de persoa-

ne intervievate, din toate statele
membre UE, a fost de 27.768
persoane.

Românii enumerã imigraþia
(36%) ºi terorismul (34%) prin-
tre principalele preocupãri cu care
se confruntã Uniunea Europeanã,
în timp ce pe plan personal pla-
seazã pe primele locuri creºterea
preþurilor ºi a inflaþiei (31%) ºi sã-
nãtatea ºi securitatea socialã
(24%). 59% dintre români se de-
clarã în favoarea unei politici co-

mune în domeniul migraþiei, 77%
susþin libera circulaþie ºi 55%
moneda euro, iar 54% apreciazã

cã fondurile publice ar trebui fo-
losite pentru stimularea investiþii-
lor sectorului privat.

69% dintre cei români apre-
ciazã cã proiectul european
oferã o perspectivã de viitor
tineretului

ªi pe plan european, imigraþia
(45%) ºi terorismul (32%) conti-
nuã sã fie considerate provocãrile
cele mai importante cu care se con-
fruntã UE, deºi într-o mai micã
mãsurã decât în primãvara anului
2016. Urmãtoarele trei locuri sunt
ocupate, în topul preocupãrilor la
nivel european, de situaþia econo-
micã (20%), starea finanþelor pu-
blice din statele membre (17%) ºi
ºomaj (16%).

Acestea sunt printre principale-
le rezultate ale celui mai recent son-
daj Eurobarometru standard, pu-
blicat de Comisia Europeanã în 22
decembrie.

Odatã cu aceste prime rezulta-
te, a fost publicat ºi un Eurobaro-
metru special cu tema „Viitorul
Europei”, potrivit cãruia : 66% din-
tre europeni ºi 79% dintre români
considerã cã UE este un loc de sta-
bilitate într-o lume tulbure;

60% dintre respondenþii euro-
peni ºi 69% dintre cei români

apreciazã cã proiectul european
oferã o perspectivã de viitor ti-
neretului; pentru 82% dintre ce-
tãþeni europeni ºi 79% dintre cei
români existenþa economiei de

piaþã libere ar trebuie sã fie înso-
þitã de un nivel ridicat de protec-
þie socialã.

MARGA BULUGEAN

nivelul Uniunii Europene într-o serie de do-
menii, cum ar fi combaterea terorismului,
promovarea democraþiei ºi a pãcii, protec-
þia mediului, promovarea egalitãþii de ºansã
între femei ºi bãrbaþi ºi abordarea aspecte-
lor privind migraþia din afara UE.

Tot la mâna Cerului,
Peste 150.000 de hectare însãmânþatePeste 150.000 de hectare însãmânþatePeste 150.000 de hectare însãmânþatePeste 150.000 de hectare însãmânþatePeste 150.000 de hectare însãmânþate

cu grâu aºteaptã precipitaþiilecu grâu aºteaptã precipitaþiilecu grâu aºteaptã precipitaþiilecu grâu aºteaptã precipitaþiilecu grâu aºteaptã precipitaþiile
Jumãtate din suprafaþa agricolã a Doljului este deja cultivatã.

Cea mai mare suprafaþã este deþinutã de cultura de grâu, pe locul
secund fiind rapiþa. Toamna blândã a permis ca arãturile sã fie
fãcute în timp util, rãmânând acum ca vremea sã fie binefãcãtoare
cu pãmântul. Lipsa de precipitaþii din ultima perioadã nu pare sã
fie de folos agricultorilor, care sperã cã anotimpul rece va aduce în
perioada urmãtoare ploaia sau zãpada mult aºteptate.

Lipsa apei în sol,
o problemã gravã

Veºtile din agricultura doljeanã
nu vor continua sã fie la fel de îm-
bucurãtoare, dacã precipitaþiile nu-
ºi aratã prezenþa în urmãtoarele
zile.  Potrivit datelor meteo, în Ol-
tenia, în primele zile ale intervalu-
lui de prognozã, 26 decembrie 2016
– 8 ianuarie 2017, vremea va fi uºor
mai caldã decât în mod normal în
aceastã perioadã a anului, cu me-
dii ale temperaturilor maxime de
6...7 grade, în timp ce media mi-
nimelor nocturne se va situa în ju-
rul a 0 grade. Apoi, vremea se va
rãci ºi valorile termice vor scãdea
spre 1...2 grade ziua ºi -9...-8 gra-
de noaptea, între 29 ºi 31 decem-
brie. Dupã 01 ianuarie va avea loc
o uºoarã creºtere a temperaturii,
astfel incât se va atinge o medie
diurnã de 6 grade, dar ulterior, pe
parcursul celei de a doua sãptã-
mâni, vremea se va rãci din nou ºi
spre data de 8 ianuarie se vor con-
semna valori medii de 1....2 grade
ziua ºi -7...-6 grade noaptea. Pre-
cipitaþii slabe ºi pe arii restrânse,
vor fi posibile, cel mai probabil,
în perioada 27-28 decembrie ºi
dupã 3 ianuarie. Aºadar, mai ni-

mic la capitolul precipitaþii!

Bruma poate cauza pagube
Specialiºtii agricoli mai spun cã

în cultura grâului de toamnã, apro-
vizionarea cu apã pe adâncimea de
sol 0-100 cm se va încadra în li-
mite satisfãcãtoare, apropiate de
optim, în aproape toate regiunile
agricole ale þãrii. Deficite modera-
te de umiditate în sol se vor înre-
gistra în centrul, sud-estul ºi local
în sudul Dobrogei. În aceste con-
diþii, la culturile agricole ºi la spe-
ciile pomi-viticole se va continua
repausul vegetativ, în aproape toa-
te regiunile agricole.

În Dolj, ca urmare a fenomenu-
lui de viscol, pe terenurile cu strat
de zãpadã discontinuu, superficial
(sub 10 cm) sau chiar absent, tem-
peraturile minime din aer scãzute,
situate sub pragurile biologice criti-
ce de rezistenþã (Tmin <-10...-
15°C) ale plantelor vor produce
vãtãmãri ale aparatului foliar prin

brunificãri ºi arsuri ale vârfului frun-
zelor. Sub aspect fenologic, orzul
ºi grâul de toamnã vor parcurge
fazele de formare a frunzei a treia
(40-100%) ºi înfrãþire (10-100%),
iar în culturile tardive vor predomi-
na rãsãrirea ºi apariþia frunzei a tre-
ia (10-100%). În funcþie de data
semãnatului, la cultura de rapiþã se
va semnala predominant dezvolta-
rea aparatului foliar (6-13 frunze).
Speciile pomicole ºi viticole îºi vor
menþine stadiul de repaus biologic,
la nivelul întregii þãri.

Sã mai amintim cã, din cauza
deficitului de precipitaþii din iulie –
august 2016, la nivelul judeþului
Dolj, a fost afectatã de secetã o
suprafaþã de 36.710,48 ha, cu pier-
deri estimate de 35.576 mii lei; aºa
cum rezulta din Raportul final al
comisiei judeþene pentru situaþii de
urgenþã. Principalele culturi afec-
tate au fost: porumb 14.475,11 ha
ºi floarea-soarelui 16.932,63 ha

VALENTIN CEAUªESCU
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Un Crãciun cât o masã
caldã…

De trei ani, membrii LIONS
Club Craiova vin în parohia
„Sfântul Ioan Gurã de Aur” pen-
tru a oferit un prânz oamenilor
nevoiaºi. De altfel, de 17 ani pre-
gãtesc o masã caldã de Crãciun,
în Craiova, pe lângã câte o bise-
ricã. O sutã de persoane – „co-
piii de toate vârstele, fete ºi fe-
mei rãvãºite de timpuri, ici-colo
câte un bãrbat doborât de via-
þã”, dupã cum îi descrie Xenia
Negrea, voluntar LIONS Club
Craiova – au simþit, în sfântã zi
de sãrbãtoare, cã pe cineva in-
tereseazã de soarta lor…

„Am þinut cont de familiile nu-
meroase ºi de familiile care într-
adevãr au probleme – de sãnãta-
te, financiare, cu locuinþele –
sunt familii destrãmate, sunt or-
fani”, spune pãrintele paroh Ci-
prian Sanda. Dupã farfuriile cu
mâncare aburindã, suc ºi porto-
cale, o altã surprizã i-a bucurat ne-
spus pe cei mai mici dintre meseni,
readucându-le bucuria pe chip: au

În perioada sãrbãtorilor de iarnã, LIONS Club
Craiova desfãºoarã o serie de evenimente cari-
tabile… din dragoste de oameni! În a doua zi de
Crãciun, membrii organizaþiei au oferit o masã
caldã nevoiaºilor din parohia Bisericii „Sfântul
Ioan Gurã de Aur”, pãstoritã de preotul paroh
Ciprian Sanda. Aici, „leii” au servit 100 de oa-
meni care au nevoie sã ºtie cã nu sunt uitaþi în

necazul lor. Tot pe 26 decembrie, copiii internaþi
la Spitalul nr. 3, „Victor Babeº”, din Craiova, l-
au primi pe Moº Crãciun, care a venit de la
LIONS Club Craiova încãrcat de daruri. Eveni-
mentele caritabile au continuat cu un concert de
binefacere susþinut asearã, pe scena Filarmoni-
cii „Oltenia”, donaþiile fiind destinate persoane-
lor cu probleme de vedere.

Acþiuni ale LIONS Club Craiova în anul 2016
• Partener oficial al Târgului GAUDEAMUS, ediþia 2015, LIONS Club Cra-

iova a oferit trei premii pentru trei vizitatori.
• Cu ocazia sfintelor sãrbãtori pascale, LIONS Club Craiova a oferit ca-

douri bãtrânilor de la Cãminul pentru Persoane Vârstnice.
• LIONS Club Craiova a finanþat deplasarea a 25 de copii din centrele de

plasament de tip familial la un spaþiu de joacã, unde au sãrbãtorit 1 Iunie.
• În perioada 29 august – 3 septembrie, LIONS Club Craiova a fost parte-

ner în organizarea unei tabere pentru dezvoltarea personalã a 18 copii aflaþi în
grija DGASPC Olt.

• ªi în acest an, membrii LIONS Club Craiova au participat la proiectul
naþional „Let’s do it Romania” ºi au curãþat de gunoaie terenurile din cartierul
Mofleni.

• Pe 27 octombrie, membrii LIONS Club Craiova au servit masa legaþi la
ochi, împreunã cu invitaþi din lumea artisticã, dar ºi cu persoane cu probleme
de vedere. Evenimentul a fost unul de conºtientizare, sub genericul „Cina în
întuneric”.

• Pe 16 noiembrie, de Ziua Diabetului, LIONS Club Craiova a oferit testere
glicemice pentru efectuarea de screening diabetic, împreunã cu studenþii de la
Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Craiova.

• LIONS Club Craiova a susþinut financiar cumpãrarea de ochelari pentru
20 de copii aflaþi în evidenþele DGASPC Dolj. Consultaþiile au fost oferite de
Clinica Belle Optique Craiova.

• În fiecare an, în a doua zi de Crãciun, LIONS Club Craiova a oferit o masã
caldã enoriaºilor parohiei „Sf. Ioan Gurã de Aur”.

• 30 de copii internaþi la Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” au
primit, în a doua zi de Crãciun, cadouri de la mesagerii Moºului – membrii
LIONS Club Craiova.

primit în dar jucãrii. „Sperãm ca oa-
menii cã capete curaj sã se gândeas-
cã ºi la cei mai puþin norocoºi. Noi
ne propunem doar sã adunãm cât mai

multe resurse ºi sã le distribuim cã-
tre oameni mai puþin norocoºi”, adau-
gã dr. Iulian Diaconescu, membru
LIONS Club Craiova.

Concert caritabil,
pentru persoanele

cu probleme de vedere
Evenimentele caritabile au conti-

nuat cu un concert de binefacere
susþinut asearã, pe scena Filarmo-
nicii „Oltenia”, de tânãrul pianist
Mihai Diaconescu, alãturi de care a
evoluat un alt excepþional talent,
pianista Adela Liculescu. Donaþiile
au putut fi fãcute în urnele special
amenajate, dar ºi prin completarea
Formularului 230, pus la dispoziþie
de organizatori, ele urmând sã fie
destinate persoanelor cu probleme
de vedere. Concertul este o conti-
nuare a programului LIONS „Ochi
sãnãtoºi, copii voioºi”. Prin  progra-
mul de screening oftalmologic înce-
put în 2014 au beneficiat de consul-
taþii medicale de specialitate ºi de
ochelari sute de copii din Craiova,
dar ºi din satele Olteniei.

Adela Liculescu (n. 1993, Craio-
va) este studentã la Viena, la „Uni-
versitat fur Musik und darstellende
Kunst”. A primit multe recunoaºteri
ale valorii sale, între care Premiul I
la „Elena Rombro Stepanow Kla-
vierwettbewerb” (Viena, 2012), Pre-
miul V ºi Premiul Special „Molly Joo-
Mathe” la „Concursul Internaþional
de Pian Beethoven” (Viena, 2013).
A susþinut recitaluri ºi concerte pe
scene din Viena, Berlin, Munchen,
Veneþia, Gdansk, Bucureºti, Cluj ºi
a participat la cursuri de mãiestrie
susþinute de Walter Krafft, Diana
Ketler, Konstantin Lifschitz, Carlos
Roque Alsina, Jacques Rouvier,
Csiky Boldizsar.

Mihai Diaconescu (n. 1991, Cra-
iova) este masterand al Academiei Si-
belius din Helsinki, Finlanda, la cla-
sa profesorului Erik T. Tawaststjer-

na. A câºtigat numeroase concursuri
internaþionale ºi a fost invitat sã cânte
în deschiderea Festivalului ,,Carl
Filtsch” (Veneþia, 2006). Tânãrul pia-
nist a susþinut recitaluri pe importan-
te scene ale muzicii clasice din Mun-
chen, Dresda, Veneþia, Aosta,
Gdansk, Viena, Sofia, Moscova º.a.

***
LIONS Club este o organizaþie

nonguvernamentalã, bazatã pe vo-
luntariat în beneficiul membrilor co-
munitãþii din care face parte. LIONS
Club Craiova (http://www.lions-
club-craiova.ro/) s-a înfiinþat pe 3
martie 1990 ºi a fost „nãºit” (cum se
spune în organizaþie) de Cluburile
LlONS franceze din Suresnes ºi Ne-
uilly-Doyen.

MAGDA BRATU

Profesorii de limba englezã, care
predau în învãþãmântul liceal, au ºansa de
a urma cursuri de specializare în Statele
Unite ale Americii. Programa se adreseazã
unui grup de 20 de profesori cu experien-
þã ºi, totodatã, cu o profundã înþelegere a
societãþii, educaþiei ºi culturii americane
– trecut ºi prezent. Accentul va fi pus pe
oferirea de materiale ºi conþinuturi despre
SUA, care sã dezvolte curricula ºcolarã,

Profesorii de englezã, aºteptaþi în SUA

 Poate fi o situaþie dificilã, dar se rezolvã
prin aplicarea legislaþiei în vigoare. „Cred
cã putem vorbi, în acest moment, pânã la finali-
zarea datelor, despre aproximativ 100 de cadre
didactice, care au ocupat posturile de director
ºi director adjunct, nevoite sã se întoarcã la
posturile deþinute anterior  concursului, titulare,
la ºcolile unde au fost înregistrate. Pentru cadre-
le didactice care sunt afectate de revenirea la
catedrã a celor care au ocupat funcþii de condu-
cere, se vor organiza ºedinþe publice, în zilele de
5 ºi 6 ianuarie. Unele cazuri pot fi rezolvate la

Peste 100 de foºti directori ºi adjuncþi se întorc la catedrã
Dupã susþinerea concursului pentru

ocuparea posturilor de director ºi
director adjunct în unitãþile de învãþã-

mânt preuniversitar, au rãmas, aºa cum
am  amintit, 23 de funcþii „pline” ºi
ºase de „adjunct”. Dar, apar ºi alte

probleme. Una dintre ele este cea
referitoare la situaþia celor care au

ocupat posturile ºi care trebuie sã se
întoarcã la catedrã, prin care poate  fi
afectatã ºi mobilitatea întregului corp

profesoral. În acest moment, centraliza-
rea datelor nefiind finalizatã, peste 100

de directori ºi adjuncþi trebuie sã se
întoarcã la posturile deþinute anterior

numirii în funcþiile de conducere.

nu metode de predare ºi pedagogie. „Este
un proiect amplu ºi noi l-am trimis în
teritoriu, astfel încât toþi cei interesaþi sã
poatã aplica , la adresa de e-mail alexan-
drescui@state.gov, pânã pe 22 ianuarie
2017. Cursul este organizat în jurul unor
teme centrale din civilizaþia SUA ºi va
sprijini lãmurirea unor aspecte politice,
sociale ºi economice ale societãþii
americane. Vor fi patru sãptãmâni de

învãþare, urmate de o alta
de studiu. Scopul progra-
mului este acela de a
cãpãta o viziune de
ansamblu asupra diversitã-
þii culturale, geografice ºi
etnice a Statelor Unite ale
Americii.  Universitatea din
Illinois – la Urbana –
Champaign, va gãzdui
cursul pentru cei 20 de
profesori, începând cu
iunie 2017”, a precizat prof.
Mona Burcheºin, inspector
pentru limba englezã, în
cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

nivelul unitãþii ºcolare, deoarece directorul care
este pe funcþie are aceeaºi specializare cu cel
care vine”, a precizat prof. Janina Vaºcu, inspec-
tor general adjunct al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Deocamdatã, sunt înregistrate 18
dosare pentru învãþãtori, ºapte pentru educa-
toare, 16 pentru „Limba ºi literatura românã”, trei
la „Limba englezã”, patru la „Educaþie fizicã ºi
sport”, destinate revenirii la post.

CRISTI PÃTRU
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Noul An 2017 sã fie presãrat

cu realizari remarcabile,
împliniri, sãnãtate, fericire
ºi izbândã! Fie ca bucuriile
ºi gândurile frumoase ale
prezentului sã devinã aminti-
rile frumoase ale viitorului!
Un An Nou fericit!”
LA MULÞI ANI 2017!”
Luminã în case, pace în suflete, mese îmbelºugate
ºi toþi cei dragi acasã, vã ureazã la ceas de sãrbãtoare,
Primarul Oraºului Calafat, Ciobanu Lucian.

LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

CMYKCMYK

CMYKCMYK

2017 sã vinã  cu sãnãtate, voie
bunã, trai uºor, bucurii ºi mult spor!
Le doresc locuitorilor comunei
Podari, acum, când orologiul stã sã
batã Anul Nou, sã-l întâmpinaþi cum
se cuvine, cu inimile pline de dra-
goste ºi bunãtate, cu mesele îmbel-
ºugate, familiile sã vã fie unite ºi
sã aveþi parte de tot ce este mai bun! Cele mai
alese gânduri de preþuire ºi încredere, multã
sãnãtate, putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”
vã ureazã Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

Când ultimele file cad din mii de
calendare ºi se aprind steluþe-n crengi
de brad, ca semn de urare ºi preþuire
le sunt  alãturi locuitorilor comunei

Orodel ºi le doresc  sã aibã parte de un
An Nou 2017 mai bun, presãrat cu

succese ºi realizãri, alãturi de tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” Primarul Comunei

Orodel, Vâlcomeanu Jane

Este vremea colindelor ºi-
a bucuriei! Norocul sã vã
urmeze, bunãstare s-aveþi,
pace în suflete vã doresc de
Sãrbãtori ºi-n Anul care
vine! Lãsaþi magia Sãrbãto-
rilor de Iarnã sã vã picure în
suflete fiori de sfinþenie ºi
primiþi cu drag toate gându-
rile de preþuire, realizãri ºi
prosperitate, din partea

Primarului Vintilã Marin! În preajma Anului Nou
sunt alãturi de toþi locuitorii comunei Poiana Mare cu
cele mai calde urãri de sãnãtate, belºug ºi împliniri!

LA MULÞI ANI 2017!

Primarul Comunei Maglavit,
Ion Dinu, ureazã tuturor locuitorilor un
An Nou Fericit alãturi de toþi cei dragi,
sãnãtate ºi bunãstare, casele sã le fie
colindate de mireasma cetinei de brad

ºi de toate gândurile bune ºi urãrile
de sãnãtate!

LA MULÞI ANI 2017!

Ca iarba sub zãpadã,
ca fulgul în zbor sã primim
speranþa unui An Nou 2017!
La Cumpãna dintre Ani, Primarul
Comunei Valea Stanciului,
Ovidiu Gângioveanu, este
alãturi de toþi locuitorii comunei
ºi le transmite  multã sãnãtate,
bucurii, sã-i aibã aproape pe cei dragi,
sã se bucure de dragoste, iubire ºi preþuire!
”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã rãsune
în toate casele ºi sã vesteascã un An Nou 2017
îmbelºugat pentru locuitorii comunei Iºalniþa.
Sãrbãtoarea Anului Nou ne oferã deosebita plãcere
sã le adresãm  tuturor  sincere urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate alãturi de familii ºi de cei
dragi! LA MULÞI ANI 2017! Consiliul Local Iºalniþa,
Primar Flori Ovidiu ºi Viceprimar Bãlan Eugen

La Cumpãna dintre Ani,
Lumina bucuriei ºi  încre-
derii sã pãtrundã în casele
ºi-n sufletele tuturor, sã vã
bucure inimile de liniºte,
împliniri ºi speranþe!

Fie ca toate visele pe care le
fãuriþi în aceste zile magice de Sãrbã-
toare sã se împlinescã, drumul strãbã-
tut pentru realizarea lor sã vã aducã
bucurie în inimi, iar în case sã aveþi parte numai de
fericire ºi belºug! Mulþi ani fericiþi!
Primarul Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae



cuvântul libertãþii / 9joi, 29 decembrie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de Iarnã
sã-i însoþeascã mereu pe toþi locuitorii

comunei Cârcea, sã le aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii ºi realizãri alãturi de
toþi cei dragi. Primiþi cu inimile curate, cu

speranþe ºi încredere Anul Nou 2017!
O caldã urare ºi tradiþionalul

„LA MULÞI ANI!”  din partea primarului
Pupãzã Valericã

Vergicã ªovãilã, Primarul Comunei
Cãlãraºi, transmite tuturor locuitorilor,
calde urãri la ceas de Sfinte Sãrbãtori,
sã aibã parte de un An Nou  îmbelºu-
gat, iar sufletele sã le fie colindate de
multe bucurii. Fie ca spiritul Sãrbatorilor

de Iarnã sã pãtrundã în toate casele
ºi-n inimile celor dragi!
 LA MULÞI ANI 2017!

Duþã Marin,
Primarul Comunei Cetate,
ureazã tuturor locuitorilor,
multã sãnãtate, belºug
în case, Sãrbãtori liniºtite
alãturi de cei dragi
ºi numai realizãri! În speranþa unui an
mai bun, vã trimit o caldã felicitare,
un strop de încredere ºi fericire!
LA MULÞI ANI 2017!

Primarul Comunei Ostroveni, Preduº Silviu-Dorel,
în Ajun de An Nou 2017, nu i-a uitat pe  locuitorii

comunei ºi le este alãturi  cu cele mai calde urãri de
sãnãtate, prosperitate ºi belºug! Le transmit cele mai

calde ºi sincere gânduri de  încredere ºi preþuire!
„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Belºug ºi realizãri sã vã aducã
Noul An 2017! Multe împliniri în viaþã,
inimile sã tresalte de dragoste ºi iubire,

sã aveþi familiile unite ºi casele pline
de bucurii! Primarul Comunei Sopot,
Cãtãlin Trãistaru, transmite cele mai
alese ºi preþioase gânduri pentru toþi
locuitorii comunei, multã sãnãtate,

putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”

Este Cumpãna dintre
Ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã,
în jos cu înþelegere ºi în Sus cu
recunoºtinþã! Speranþa sã vã
deschidã poarta spre un An Nou
plin de bucurii ºi împliniri! Sunt cu
toatã inima alãturi de toþi locuitorii comunei
Ghidici ºi le transmit cele mai  calde gânduri
de sãnãtate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtori
ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2017!
Tache Constantin, Primarul Comunei Ghidici

Calafeteanu Mihai-Puiu,
Primarul Comunei Pleniþa,
la ceas de sãrbãtoare, închin
o cupã a bucuriei ºi speranþei
pentru toþi locuitorii comunei
ºi le transmit din tot sufletul
sã aibã parte de un an mai bun,
cu multe realizãri ºi satisfacþii, sã fie sãnãtoºi,
sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi ºi sã se bucure
împreunã cu familiile dumnealor de tot ce este
mai de preþ!

LA MULÞI ANI 2017!

Iulian Siliºteanu, Primarul Comunei Rast,
închinã în cinstea cetãþenilor comunei
o cupã a bucuriei, nãdejdei ºi speranþei,
acum, la Cumpãna dintre Ani,
când trebuie sã fim cu toþii mai buni,
mai liniºtiþi ºi încrezãtori. Iubirea,
bucuria, înþelepciunea ºi generozitatea
sã vã fie cãlãuzã în 2017! În speranþa
unui an mai bun, vã transmit tuturor
un cãlduros: “La Mulþi Ani!”

Ionel Rãcãreanu,
Primarul Comunei Brãdeºti,
este alãturi de toþi locuitorii
cu un gând bun ºi cu
o urare caldã, acum,
în preajma Noului An 2017,
când toate sufletele
aºteaptã o mângâiere ºi o
vorbã bunã, iertare ºi dragoste!
Vã doresc sã aveþi parte de un an prosper,
plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

LA MULÞI ANI!
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O defectare a flapsurilor este
ipoteza principalã în cazul prãbu-
ºirii avionului militar rus în Marea
Neagrã, afirmã, dupã gãsirea ce-
lor trei cutii negre, surse din ca-
drul investigaþiei citate de presa
rusã. Cele trei înregistratoare de
bord, aºa-numitele cutii negre, au
fost scoase marþi dupã-amiazã din
Marea Neagrã, au declarat oficiali
ruºi. Ministerul rus al Apãrãrii a
anunþat gãsirea a douã cutii negre.
Site-ul de ºtiri Life.ru a prezentat
ultima conversaþie dintre pilotul ºi
copilotul avionului Tupolev Tu-
154: “Nu merg flapsurile... Co-
mandante, ne prãbuºim...”, este, potrivit
unor surse, ultima afirmaþie înregistratã a
copilotului. Autoritãþile ruse nu au difuzat ste-
nograma conversaþiei între piloþi. Surse ci-
tate de agenþia de presã Interfax au confir-

Turcia ºi Rusia ar fi ajuns

la un acord privind planul

unui armistiþiu pentru Siria
Turcia ºi Rusia ar fi ajuns la

un acord privind planul unui
armistiþiu care sã fie implemen-
tat în toatã Siria, ºi care ar putea
sã intre în vigoare la miezul
nopþii, relateazã agenþia turcã de
ºtiri Anadolu. Potrivit sursei
citate de Anadolu, organizaþiile
teroriste vor fi excluse de la
acordul de încetare a focului,
însã nu a precizat ce grupuri
insurgente sunt/ vor fi considera-
te drept teroriste. Un proces de
pace, negociat sub conducerea
Rusiei ºi Turciei, ar urma sã fie
implementat în cazul în care
armistiþiul rezistã. Anadolu a
mai anunþat cã cele douã state ar
urma sã garanteze procesul de
pace. Ministerul turc de Externe
încã nu a confirmat informaþiile
prezentate de agenþia de ºtiri
Anadolu. Rusia, Turcia ºi alte
pãrþi implicate în conflictul din
Siria au convenit ca viitoarele
negocieri de pace privind
aceastã crizã sã aibã loc în
capitala kazahã Astana.

Washingtonul considerã

“ridicole” afirmaþiile

lui Erdogan cã SUA ar susþine

organizaþii teroriste
Departamentul american de

Stat a respins categoric afirma-
þiile preºedintelui turc Recep
Erdogan potrivit cãrora Statele
Unite ar oferi susþinere unor
organizaþii teroriste, inclusiv
Stat Islamic, catalogând aceste
declaraþii drept “ridicole”.
Mark Toner, purtãtorul de
cuvânt al Departamentului
american de Stat, a declarat cã
nu existã niciun fundament
pentru aceste acuzaþii. Potrivit
lui Recep Tayyip Erdogan,
coaliþia internaþionalã coordo-
natã de Statele Unite oferã
susþinere organizaþiei teroriste
Stat Islamic ºi grupurilor
separatiste kurde. Coaliþia
internaþionalã condusã de SUA
“ne acuzã pe noi cã oferim
susþinere organizaþiei teroriste
Daesh” (Stat Islamic), a afirmat
Recep Tayyip Erdogan. “Dar,
acum, ei oferã susþinere grupuri-
lor teroriste, inclusiv organiza-
þiei Daesh (Stat Islamic - n.red.),
ºi miliþiilor kurde YPG ºi PYD.
Este foarte clar. Avem dovezi
care s-au confirmat, cu imagini
ºi înregistrãri video”, a declarat
Recep Erdogan, citat de
publicaþia Daily Sabah. Wa-
shingtonul colaboreazã cu
miliþiile kurde din nordul Siriei,
despre care Ankara afirmã cã ar
avea legãturi cu Partidul
Muncitorilor din Kurdistan
(PKK), organizaþie consideratã
drept teroristã de Turcia, SUA ºi
UE. Relaþiile dintre Ankara ºi
Washington s-au înrãutãþit dupã
tentativa de loviturã de stat
militarã care a avut loc în
Turcia în iulie. Administraþia
Recep Tayyip Erdogan a
atribuit complotul clericului
musulman disident Fethullah
Gulen, un fost aliat cãzut în
dizgraþie ºi aflat în Statele
Unite.

Premierul japonez Shinzo Abe, în cursul
vizitei simbolice la Pearl Harbor, a afirmat cã
þara sa nu va mai purta niciodatã un rãzboi ºi
a prezentat condoleanþe victimelor atacului
efectuat de Japonia pe data de 7 decembrie
1941. “Nu trebuie sã mai repetãm ororile rãz-
boiului. Acesta este un jurãmânt solemn fãcut
de noi, poporul Japoniei”, a declarat premie-
rul. “Transmit sincere ºi veºnice condolean-
þele pentru sufletele celor care ºi-au pierdut
vieþile aici, precum ºi pentru sufletele tuturor
femeilor ºi bãrbaþilor curajoºi ale cãror vieþi
au fost curmate într-un rãzboi care a început
chiar aici”, a mai afirmat Abe. Premierul japo-
nez însã nu ºi-a cerut scuze pentru atac, o
acþiune care i-ar fi iritat pe susþinãtorii sãi con-
servatori, dintre care mulþi susþin cã Japonia
a fost forþatã sã declanºeze rãzboiul din cauza

Autoritãþile locale din Ierusalim
au anulat votul cu privire la acor-
darea unor autorizaþii pentru con-
struirea a aproape 500 de locuinþe
noi pentru evrei în zona de est a
oraºului, a anunþat un oficial muni-
cipal, aparent într-un efort de a de-
tensiona relaþiile cu Statele Unite.
Hanan Rubin, un oficial municipal,
a indicat cã aceastã decizie s-a luat
la cererea premierului Benjamin
Netanyahu, cu câteva ore înaintea
unui discurs al secretarului ameri-
can de Stat, John Kerry, în care
acesta urmeazã sã-ºi prezinte viziu-
nea privind încheierea conflictului
între israelieni ºi palestinieni, infor-
meazã site-ul postului France 24.
“Primul ministru a spus cã deºi sus-
þine dezvoltarea în Ierusalim, nu tre-
buie sã inflamãm ºi mai mult situa-
þia”, a declarat Rubin. Oficialul a mai
precizat cã autoritãþile urmau sã
decidã asupra acordãrii a 492 auto-
rizaþii de construire în zonele Ra-
mot ºi Ramat Shlomo, care au fost
ocupate de Israel în urma rãzboiu-
lui din 1967. Comisia care se ocu-

Blocarea flapsurilorBlocarea flapsurilorBlocarea flapsurilorBlocarea flapsurilorBlocarea flapsurilor, principala ipotezã în cazul, principala ipotezã în cazul, principala ipotezã în cazul, principala ipotezã în cazul, principala ipotezã în cazul
avionului rus prãbuºit în Marea Neagrãavionului rus prãbuºit în Marea Neagrãavionului rus prãbuºit în Marea Neagrãavionului rus prãbuºit în Marea Neagrãavionului rus prãbuºit în Marea Neagrã

mat cã ancheta se concentreazã pe o pro-
blemã la flapsurile aripilor. Serviciul Federal
rus de Securitate (FSB) a transmis marþi cã
nu existã indicii care sã susþinã ipoteza unui
act terorist. “Principalele ipoteze sunt: mo-

torul lovit de un obiect în zbor, car-
burant neconform care a generat
oprirea motoarelor, eroare de pi-
lotaj sau defecþiune tehnicã”, a
transmis FSB. Un avion militar rus
de tip Tupolev Tu-154 s-a prãbu-
ºit duminicã dimineaþã în Marea
Neagrã. Avionul decolase de la
Soci ºi a dispãrut de pe ecranele
radarelor dupã circa 20 de minu-
te. Avionul fãcuse escalã la Soci
pentru realimentare, dupã decola-
rea iniþialã de pe Aerodromul ªka-
lovski, situat în apropiere de Mos-
cova, în drumul spre Latakia (Si-
ria). 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.

Israelul a anulat acordarea unor autorizaþii
de construire pentru evrei în Ierusalimul de Est

pã cu acordarea autorizaþiilor de
construcþie ar putea sã decidã asu-
pra acestei chestiuni la o datã vii-
toare. Consiliul de Securitate ONU
a adoptat, vineri searã, o rezoluþie
istoricã prin care se cere suspen-
darea activitãþilor israeliene de co-
lonizare în Cisiordania, în contex-
tul în care Administraþia Barack
Obama a refuzat cererea lui Benja-
min Nentanyahu ºi a lui Donald
Trump de a bloca iniþiativa prin
veto. Statele Unite, unul dintre cei
cinci membri permanenþi ai Consi-
liului de Securitate ONU, s-au abþi-
nut de la vot, permiþând adoptarea
rezoluþiei antiisraeliene cu 14 voturi
pentru ºi 0 împotrivã. Rezoluþia ara-
tã cã toate coloniile evreieºti de pe
teritoriile palestiniene ocupate dupã
anul 1967, inclusiv din Ierusalimul
de Est, nu au “nicio validitate lega-
lã”. Rezoluþia cere încetarea “tutu-
ror activitãþilor israeliene de colo-
nizare”, argumentând cã mãsura
este “esenþialã pentru menþinerea
soluþiei coexistenþei a douã state”.
Potrivit rezoluþiei, toate activitãþile

israeliene de colonizare sunt “încãl-
cãri flagrante” ale reglementãrilor
internaþionale. Statele Unite au con-
spirat împotriva Israelului, permi-
tând adoptarea de cãtre Consiliul de
Securitate a rezoluþiei anticoloniza-
re, a acuzat, dupã vot, Benjamin
Netanyahu, în timp ce viitorul pre-
ºedinte al SUA, Donald Trump, a
avertizat cã lucrurile se vor schim-

ba la ONU dupã începerea manda-
tului sãu. Secretarul de Stat ameri-
can, John Kerry, a argumentat cã
rezoluþia condamnã în mod corect
“acþiunile de instigare ºi activitãþile
de colonizare”. Kerry a îndemnat
atât Israelul, cât ºi Autoritatea Pa-
lestinianã sã relanseze negocierile în
sensul soluþiei coexistenþei a douã
state, israelian ºi palestinian.

Premierul Shinzo Abe, la Pearl Harbor:
Japonia nu va mai declanºa niciodatã un rãzboi

sancþiunilor impuse de SUA. În dimineaþa zi-
lei de 7 decembrie 1941, o flotã aeronavalã
japonezã a bombardat prin surprindere baza
navalã americanã de la Pearl Harbor, cu inten-
þia de a paraliza puterea militarã americanã din
Pacific. Abe este primul premier japonez care
viziteazã memorialul USS Arizona, construit
peste rãmãºiþele cuirasatului USS Arizona, care
a fost scufundat în cursul atacului. De la în-
cheierea rãzboiului, trei alþi ºefi de guvern de
la Tokyo au întreprins vizite la Pearl Harbor,
însã fãrã a vizita ºi memorialul. În luna mai,
Barack Obama a efectuat o vizitã istoricã la
Hiroshima, fiind primul preºedinte american
care viziteazã oraºul japonez în timpul man-
datului la Casa Albã, dupã bombardamentele
nucleare din 1945, care au provocat decesul
a 140.000 de persoane.
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Primarul Comunei
Urzicuþa, Grigorescu

Florea, ureazã tuturor
locuitorilor multã sãnãtate,

prosperitate, bucurii ºi
putere de muncã. Fie ca

Noul An 2017 sã ne
gãseascã pe toþi mai buni, mai iertãtori,

cu sufletele curate ºi mulþumite!
SÃRBÃTORI  FERICITE! LA MULÞI ANI!

În vremea colindelor, vremea bucuriei
ºi speranþei, primarul comunei Drãgoteºti,
Dincã Dumitru, ureazã tuturor locuitorilor,
multã sãnãtate, un An Nou îmbelºugat
ºi fericit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã

în preajmã pe toþi cei dragi. Iubirea,
bucuria, înþelepciunea ºi generozitatea

sã vã fie cãlãuzã în 2017!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Mireasma cetinei de brad sã poarte
bucuria colindelor ºi sã ajungã în casele

tuturor locuitorilor comunei Carpen,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea

Primarului, Vasilca ªtefan.
Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,

iar norocul sã vã urmeze în Anul 2017!
LA MULÞI ANI!

„La Mulþi Ani!”
le urez tuturor locuitorilor
comunei Secu! Sãrbãtorile
de Iarnã sã lumineze
casele ºi inimile tuturor,
sã le aducã sãnãtate,
fericire, belºug ºi bucurii,
din partea primarului

Dan Victor Marian. Fie ca Noul An 2017 sã vã
gãseascã la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi
sufleteºte!

LA MULÞI ANI!

La Cumpãna dintre Ani,
Primarul Comunei Terpeziþa,
Gruia Virgil-Daniel, transmite
tuturor  cetãþenilor  multã
sãnãtate, bucurii, sã pãºim
încrezãtori în Noul An,
cu sufletele pline de iubire
ºi nãzuinþe! Speranþele ce au
rãmas speranþe sã le preia
Anul Nou 2017!

LA MULÞI ANI!

Bãjenaru Aurel,
Primarul Oraºului
Dãbuleni, transmite
un sincer ºi cãlduros
„La mulþi ani!”
tuturor locuitorilor ºi îi asigurã de toatã consideraþia
ºi preþuirea. Lãsaþi magia colindului strãbun sã vã
picure în suflet numai bucurii ºi primiþi-mi cu drag
toate gândurile de preþuire, realizãri depline,
sãnãtate ºi prosperitate! LA MULÞI ANI 2017!

Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã  sã fie speciale
pentru fiecare familie, sã se bucure de succese ºi
realizãri, sã nu-i ocoleascã bunãstarea, voia bunã
ºi belºugul!Le doresc dragilor mei consãteni din
comuna Almãj sã fie sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte
ºi încrezãtori! Îmi doresc ca Anul Nou 2017 sã vã

gãseascã alãturi de familiile dumneavoastrã,
sã fiþi fericiþi ºi bucuroºi! LA MULÞI ANI!

Primar Ion Rãcãreanu.

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

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!”



12 / cuvântul libertãþii joi, 29 decembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
ANUNT PUBLIC. S.C. DELFIN

GAZ S.R.L. anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea „AMPLASARE
POMPÃ DISTRIBUÞIE CARBU-
RANÞI ªI COPERTINÃ, REZER-
VOR SUBTERAN, CONSTRUIRE
CABINÃ STAÞIE CU MAGAZIN(P),
TERASÃ NEACOPERITÃ, SPÃLÃ-
TORIE AUTO(P) ªI RAMPÃ GUNOI
ªI AMPLASARE FIRME LUMINOA-
SE, RELOCARE SKID GPL” ce se
desfaºoarã în judetul Dolj, com. Pe-
risor, sat Perisor, str. Henri Coan-
da, nr. 93/1. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1,  zilnic între orele 9 - 14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
12.01.2017.

Titular COMAT DOLJ S.A. (prin
BRAILA WINDS CONCEPT S.R.L)
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul: „Centru multifunctional cu spa-
þii comerciale, servicii ºi birouri-re-
gim de înãlþime 2S+P+2, amenaja-
re drumuri interioare, platforme ºi
amenajari exterioare” propus a fi
amplasat în localitatea Craiova,Mu-
nicipiul Craiova, Calea Bucureºti nr
78A, B, C, D, jud Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str.Petru
Rareº nr.1, Craiova, jud Dolj, site-ul
APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro, la
sediul  titularului in Craiova, strada
Sarari, nr 31, în zilele de Luni-Joi,
între orele 9-12.00.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul 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 deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu utili-
tãþi. Craiova, str. Rãºi-
nari, Nr. 91 cu ieºire în
str. Râului nr. 162. Te-
lefon: 0771/723.968.
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 29 decembrie 2016

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

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

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

Primãria Malu Mare – Dolj, orga-
nizeazã concurs de recrutare la se-
diul Primãriei din Malu Mare, str.
Primãriei nr. 7, jud. Dolj,  în data de
30 ianuarie 2017, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de 01 februarie
2017, ora 1400, interviul, pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a
funcþiei publice de execuþie vacante-
Inspector, clasa I, grad profesio-
nal Principal, în cadrul Compar-
timentului  Contabilitate.

Dosarele de concurs se primesc pânã
la data de 18 ianuarie 2017, ora 16,00
la sediul Primãriei Malu Mare – Dolj.

Informaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul Primãriei Malu Mare –
Dolj sau la telefon 0251446145.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.

Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/ 611.136.
VÂND vin ananas ºi
þuicã de prunã. Tele-
fon: 0749/012.505.
Vând lãmâi în primul
an de fructificare  , flori
de apartament tranda-
fir japonez, maica
domnului ºi flori de pia-
trã. Telefon: 0742/
023.399.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecoman-
dã în bunã stare de
funcþionare. Preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/
515.044.
Vând televizor Pana-
sonic funcþionabil. Te-
lefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.

Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Tele-
fon: 0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pen-
tru piese. Telefon:
0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craiova.
Telefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã pen-
tru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.

Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0 7 4 5 / 6 0 1 . 4 3 8 ;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei
Real Madrid, a fost desemnat fotbalistul anului la cea
de-a 7-a ediþie a Globe Soccer Awards, galã desfãºu-
ratã marþi, la Dubai. Jucãtorul în vârstã de 31 de ani
crede cã 2016 a fost cel mai bun an din cariera sa.

“Atât la nivel colectiv, cât ºi individual, a fost
probabil cel mai bun an al meu de pânã acum. Am
câºtigat Liga Campionilor cu Real Madrid, am câº-
tigat primul titlu major din istoria naþionalei Portu-
galiei, am câºtigat Balonul de Aur, Campionatul
Mondial al Cluburilor. Nu aº fi avut ce sã îmi do-
resc mai mult de atât.

Oamenii care încã se îndoiesc de mine, de Real
Madrid ºi de naþionala Portugaliei nu au niciun ar-
gument. Am câºtigat tot ce se putea câºtiga. Aºa
cã a fost un an fantastic ºi sunt foarte fericit. Vreau
sã le mulþumesc coechipierilor de la echipa naþio-
nalã ºi de la Real Madrid”, a afirmat Ronaldo, prin
intermediul unei înregistrãri video, dupã acest ul-
tim premiu câºtigat.

Lusitanul i-a avut drept contracandidaþi pe argen-

Încã un premiu important!

Cristiano Ronaldo, laureatul GaleiCristiano Ronaldo, laureatul GaleiCristiano Ronaldo, laureatul GaleiCristiano Ronaldo, laureatul GaleiCristiano Ronaldo, laureatul Galei
Globe Soccer AGlobe Soccer AGlobe Soccer AGlobe Soccer AGlobe Soccer Awardswardswardswardswards

tinianul Lionel Messi (FC Barcelona) francezul An-
toine Griezmann (Atletico Madrid), galezul Gareth
Bale (Real Madrid) ºi pe englezul Jamie Vardy (Lei-
cester City).

Cristiano Ronaldo, a devenit în 2016 campion al
Europei alãturi de naþionala Portugaliei, iar cu echi-
pa de club a cucerit trei trofee: Liga Campionilor,
Supercupa Europei ºi Campionatul Mondial al Clu-
burilor. La nivel individual, atacantul în vârstã de 31
de ani a câºtigat Balonul de Aur ºi a mai ieºit, de
asemenea, învingãtor în ancheta pentru cel mai bun
fotbalist al anului a agenþiei poloneze de presã PAP.

Celelalte superlative ºi le-au însuºit: Florentino
Perez (Real Madrid) — cel mai bun preºedinte de
club al anului, Real Madrid (Spania) — cel mai bun
club de fotbal al anului, Unai Emery (FC Sevilla/
PSG) — premiu special, Fernando Santos (Portu-
galia) — cel mai bun antrenor al anului, Samuel
Eto’o (Antalyaspor/Camerun) — premiu pentru
întreaga carierã, Mark Clattenburg (Anglia) — cel
mai bun arbitru al anului.

Simona Halep, numãrul patru
mondial, a declarat presei austra-
liene cã se simte pregãtitã sã câº-
tige primul sãu titlu de Grand
Slam, dupã cea mai durã pregãti-
re din cariera sa.

“Am lucrat foarte dur în aceas-
tã perioadã, cred cã a fost cea
mai durã pregãtire din carierã”, a
afirmat Halep.

“Darren (n.r. Darren Cahill, an-
trenorul sãu) a fost în România
timp de câteva sãptãmâni ºi ne-

Halep, gata sã câºtige primul Grand Slam:
“Cred cã a fost cea mai durã pregãtire din carierã”

am antrenat din greu, apoi am
venit aici, în Australia, la Adelai-
de, fãrã pauze, un lucru bun, de-
oarece în trecut am avut acciden-
tãri ºi a trebuit sã stau mai mult
acasã, însã acum mã simt pregã-
titã sã încep sezonul ºi sã fac
meciuri bune’’, a mai spus Simo-
na Halep.

Jucãtoarea de 25 de ani simte
cã în cei doi ani de când lucreazã
cu Cahill, australianul i-a adus mai
multã încredere în jocul sãu ºi în

faptul cã poate câºtiga un turneu
major.

“Cred cã am mai multã încre-
dere în mine, el crede mult în
mine. Îmi aratã cã sunt capabilã
sã câºtig turnee importante ºi am
reuºit acest lucru anul trecut”, a
precizat Halep.

“Ne pregãtim foarte bine pen-
tru câºtigarea unui turneu de Mare
ªlem, acesta e principalul obiec-
tiv, dar în tenis nu ºtii niciodatã.
Muncesc din greu în fiecare zi, iar
antrenorul îmi dã încredere cã sunt
puternicã pe teren”, a declarat ju-
cãtoarea românã pentru site-ul Our
Sporting Life South Australia.

În 2017 debuteazã la Shenzhen
Halep se aflã la Adelaide de douã

sãptãmâni, þinta sa fiind partici-
parea la Australian Open, primul
turneu de Grand Slam al anului
(16-29 ianuarie), însã debutul sãu

în noul sezon va avea loc la Shen-
zhen (China), turneu care începe
odatã cu Noul An, în direct la Digi
Sport, ºi pe care Simona l-a câº-
tigat în 2015.

“Cred cã e un lucru bun cã mã
pot antrena pentru Australian Open
în aceleaºi condiþii de la Melbour-
ne. Simt cã mã va ajuta, m-am
simþit bine aici ºi cu siguranþã voi
reveni”, a menþionat Halep.

Darren Cahill considerã cã Ha-
lep este o vedetã autenticã a cir-
cuitului WTA ºi nu ºi-a atins încã
potenþialul.

“Cred cã a avut un an 2016 bun,
fãrã sã fie extraordinar. Cred cã
oricine terminã anul în top cinci în
lume e capabilã sã câºtige titluri
majore. A avut câteva momente
bune anul trecut, s-a oprit în sfer-
turi la Wimbledon, unde a avut o
ºansã în faþa germancei Angelique

Kerber, s-a oprit în sferturi la US
Open, jucând unul dintre cele mai
bune meciuri ale anului contra Se-
renei Williams. Acum urmeazã ur-
mãtorul pas, sã profite de aceste
ºanse, vom încerca sã creºtem la
turneele majore”, a spus, la rândul
sãu, Darren Cahill.

În 2014 ºi 2015, Halep a ajuns
de fiecare datã în sferturile de fi-
nalã la Australian Open, dar, o pre-
gãtire mai bunã în presezon îi ofe-
rã ºansa de a merge ºi mai depar-
te în acest turneu, considerã sur-
sa amintitã.

“Îmi plac terenurile de la Aus-
tralian Open, îmi place vremea,
aºtept cu nerãbdare sã încep se-
zonul ºi sã dat tot ce pot. Mã simt
mai bine pregãtitã decât anul tre-
cut ºi sper ca anul acesta sã fiu
mai bunã decât în anii trecuþi’”, a
conchis Halep.

Federaþiile de fotbal susþin mãrirea
numãrului de participante la Cupa
Mondialã la mai mult de 32 de echipe, a
anunþat ieri, la Dubai, cu ocazia celei de-
a 11-a Conferinþe internaþionale pe teme
de sport, preºedintele FIFA, elveþianul
Gianni Infantino (foto). Acesta doreºte
creºterea numãrului de selecþionate care
sã joace turneul final al Cupei Mondiale
pânã la 48, susþinând cã acest lucru nu
ar necesita modificarea duratei de
disputare a competiþiei.

Federaþiile de fotbal la nivel mondial
sunt “favorabile într-o majoritate covâr-
ºitoare” extinderii Cupei Mondiale, a
precizat Infantino, care sugerase anterior
ºi o posibilã desfãºurare a turneului cu
40 de echipe.

Gianni Infantino a explicat cã un

DIGI SPORT 1
20:00, 22:00 – SPORTURI DE CONTACT

– Kickboxing – Galele Glory 36 ºi Glory Col-
lision.

DIGI SPORT 2
19:00, 21:00, 22:45 – BASCHET (M) – Eu-

roliga: Anadolu Efes Istanbul – Real Ma-
drid, Olympiacos Pireu – Fenerbahce Is-
tanbul, Steaua Roºie Belgrad – ÞSKA Mos-
cova.

DOLCE SPORT 1
3:00 – HOCHEI – NHL: Ottawa Senators

– Detroit Red Wings.
EUROSPORT 1
11:15, 14:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa

Mondialã, la Santa Caterina (Italia) / 16:00
– SCHI ALPIN (F) – CM, la Semmering
(Austria) / 17:30 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – CM, Turneul celor patru trambuli-
ne, la Oberstdorf (Germania) / 19:00 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Semmering.

Conform preºedintelui FIFA,

Federaþiile de fotbal susþin extinderea Cupei Mondiale
turneu final cu 48 de echipe prezentã
structura cea mai atrãgãtoare din punct
de vedere financiar.Conducãtorul FIFA
sugerase anterior organizarea pe viitor a
Cupei Mondiale cu participarea a 48 de
selecþionate, dar care sã
implice un tur preliminar
în urma cãruia sã rãmânã
16 echipe, care sã se
alãture apoi celorlalte 16
formaþii calificate direct.

În momentul alegerii
sale la conducerea forului
fotbalistic mondial, în
luna februarie, Infantino a
promis cã va extinde
Cupa Mondialã de la 32
de echipe, aºa cum se
deruleazã în prezent, la

40. Ulterior, el a declarat cã membrii
consiliului FIFA sunt cei care vor
decide, în cadrul unui “proces democra-
tic”, mãrirea numãrului de participante la
Cupa Mondialã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
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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,
marþi, un acord valabil trei ani ºi
jumãtate cu vicecampioana Ce-
hiei, Sparta Praga, în schimbul
unei sume nedivulgatate deo-
camdatã de cele douã pãrþi, dar
care se vehiculeazã a fi, conform
celor mai multe dintre surse, de
1,3 milioane de euro. Totodatã,
ªtiinþa ar urma sã primeascã ºi
10 la sutã dintr-un transfer ulte-
rior al sãu.

În cadrul unei ultime conferin-
þe de presã susþinute la Universi-
tatea Craiova, Bogdan Vãtãjelu
a declarat, ieri, cã este fericit cã
acest transfer s-a realizat, dar ºi
faptul cã regretã cã nu a ridicat
un trofeu în tricoul alb-albastru.

„Sunt fericit cã acest transfer
s-a realizat. Am susþinut de la bun
început cã numai în condiþiile în
care o echipã va face o ofertã bunã
pentru Universitatea sunt dispus sã
fac urmãtorul pas. Iatã cã acum
s-a întâmplat acest lucru. Plec însã
ºi cu un regret, cã nu am ridicat
un trofeu în tricoul Universitãþii
Craiova, dar sunt sigur cã bãieþii
se vor gândi ºi la mine atunci când
vor câºtiga un trofeu. Sper ca la
finalul sezonului sã îmi trimitã ºi
mie tricoul de campion ºi o meda-
lie, pentru cã am muncit împreunã
pânã acum. Sunt mulþi jucãtori
valoroºi în lot, de aceea sunt con-
vins cã Universitatea va gãsi cea

mai bunã soluþie pentru acoperi-
rea postului de fundaº stânga”, a
declarat Vãtãjelu.

Apãrãtorul a dezvãluit cã a
fost primit bine la gruparea din
capitala cehã ºi cã a vorbit deja
cu “vedeta” Tomas Rosicky,
care i-a promis cã îl va ajuta sã
se adapteze. La noua echipã,
apãrãtorul sperã sã poarte tot

VãtãjeluVãtãjeluVãtãjeluVãtãjeluVãtãjelu: „Plec cu regretul cã nu: „Plec cu regretul cã nu: „Plec cu regretul cã nu: „Plec cu regretul cã nu: „Plec cu regretul cã nu
am luat un trofeu cu Universitatea“am luat un trofeu cu Universitatea“am luat un trofeu cu Universitatea“am luat un trofeu cu Universitatea“am luat un trofeu cu Universitatea“

Fundaºul de 23 de ani, care a semnat, marþi, cu Spar-
ta Praga, sperã însã ca la finalul sezonului sã primeas-
cã dinspre Bãnie un tricou de campion ºi o medalie

tricoul cu numãrul 5.
“E un pas foarte important în

cariera mea. Acum, trebuie sã îmi
câºtig locul de titular, sã le câºtig
încrederea celor de acolo. Am
discutat ºi sper cã voi continua tot
cu numãrul 5. M-au primit destul
de bine, am fost sã vizitez stadio-
nul. M-am întâlnit cu Tomas Ro-
sicky, mi-a urat bun venit ºi mi-a
spus cã o sã mã bucur de tot spri-
jinul lui”, a mai spus Vãtãjelu.

Cât priveºte Naþionala, Vãtã-
jelu susþine cã “transferul meu nu
reprezintã o palmã pentru nimeni,
implicit nici pentru domnul Daum
(n.r. selecþionerul României). Eu
continui sã visez cã voi juca pen-
tru echipa naþionalã, ar fi încunu-
narea muncii mele începutã la 5
ani. Dar pentru asta trebuie în
primul rând sã devin om de bazã
la Sparta Praga, apoi mã voi gândi
la Naþionalã.”

Finalmente, Vãtãjelu, care a
mai fost dorit în aceastã perioadã
ºi de divizionara secundã germa-
nã VfB Stuttgart, a spus: “Mulþu-
mescu suporterilor care m-au spri-
jinit, care au fost tot timpul lângã
echipã în aceºti ani minunaþi pe-
trecuþi la Universitatea. Am avut
multe de învãþat de la craioveni.
Le doresc tuturor suporterilor
Universitãþii un an plin de împli-
niri ºi sã susþinã necondiþionat
echipa.“

Marcel Popescu: “Subiectul
plecãri este unul închis, urmea-
zã subiectul veniri”

La întâlnirea cu media craio-
veanã a participat ºi preºedintele
Marcel Popescu, care i-a mulþu-
mit lui Bogdan Vãtãjelu în nume-
le clubului ºi al suporterilor ºi a
declarat cã fundaºul stânga este

singurul fotbalist de care Craiova
se desparte în aceastã iarnã.

“Ieri (n.r. marþi) s-a oficializat
cel mai important transfer al ier-
nii pentru Universitatea Craiova.
În numele clubului, îi mulþumesc
lui Bogdan, iar în numele supor-
terilor fac acelaºi lucru Exportãm
direct în Europa, fapt ce repre-
zintã o probã a valorii unui club
care-ºi recapãtã strãlucirea. Uni-
versitatea a discutat exclusiv cu
Sparta Praga, confidenþial, pro-
fesional, nu au existat tratative
cu alte cluburi. Politica clubului
va rãmâne aceea de a vinde un
singur jucãtor pe an. Aºadar,
subiectul plecãri este unul în-
chis, urmeazã subiectul veniri.
Pentru cã principalul scop va fi
acela de a construi o echipã so-
lidã. Trebuie cã toatã lumea sã
înþeleagã cã Universitatea nu
vinde sã trãiascã, ci mizeazã pe
o dinamicã a transferurilor care
sã le dea posibilitatea tinerilor
Craiovei de a creºte în carierã.
Bugetul clubului este dimensio-
nat astfel încât sã nu ne bazãm
pe vânzarea unui jucãtor.

Acum trebuie sã ne calculãm
paºii, sã nu facem mari schimbãri
la nivelul lotului. Stabilitatea, în-
tãrirea lotului ºi creºterea forþei
de joc a Universitãþii Craiova sunt
principalele obiective pe care le
avem acum. Pentru a ne bate sus
avem nevoie de doi atacanþi, un
fundaº central ºi unul lateral. Im-
portant este ca ei sã vinã cu con-
vingerea cã pot scrie istorie sub
culorile Universitãþii Craiova. Toþi
trebuie sã înþeleagã spiritul aces-

tui club. Faptul cã bogãþia noas-
trã nu e contul, cã tot suntem la
capitolul acestui transfer, ci bu-
curia sutelor de mii de suporteri“,
a declarat ºi Marcel Popescu.

Bogdan Vãtãjelu evolua în tri-
coul Universitãþii din ianuarie
2014, când a fost transferat pen-
tru 250.000 de euro de la Metalul
Reºiþa. În cei trei ani petrecuþi în
Bãnie, Vãtãjelu a disputat 111
partide ºi a înscris 8 goluri.

Din acest sezon, el a preluat
banderola de cãpitan ºi a fost in-
tegralist în toate partidele. Noua
echipã a lui Vãtãjelu se reuneºte
în data de 4 ianuarie, la fel ca
Universitatea. Dupã efectuarea
vizitei medicale, pe 6 ianuarie,

craiovenii vor zbura în Malta, pen-
tru un stagiu de pregãtire care se
va încheia în data de 27. Printre
adversarii pe care ªtiinþa îi va în-
tâlni în Malta sunt Borussia Mon-
chengladbach, Red Bull Salzburg
ºi Dinamo Zagreb, programul
amicalelor urmând a fi stabilit în
perioada urmãtoare.

Pe locul 4 în campionat, cu 37
de puncte dupã 21 de etape, Cra-
iova revine în campionat (4-7 fe-
bruarie) cu un meci pe teren pro-
priu cu FC Voluntari. Pânã la fi-
nalul sezonului regulat, Universi-
tatea va mai  da piept, în ordine,
cu FC Botoºani (d), Steaua (a),
Dinamo (d) ºi cu Gaz Metan
Mediaº (a).

.
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