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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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Hanukiile au fost
aprinse, miercuri seara,
la sinagoga din Craio-
va. Membrii comunitã-
þii evreieºti – cei mai
mulþi dintre ei craioveni
cu înaltã reputaþie ºi
cariere în diverse pro-
fesii – au sãrbãtorit
împreunã Hanuka
5777, o sãrbãtoare a
luminii care este consi-
deratã printre cele mai
importante ºi mai fru-
moase ale
poporului
evreu. 55555 AC
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Salariul minim pe economie
pentru anul 2017 va fi stabilit
de viitorul Guvern

Valoarea salariului minim pe econo-
mie pentru anul 2017 va fi stabilitã de
viitorul Guvern. Actualul Executiv, aºa
cum a anunþat în Consiliul Naþional Tri-
partit din 12 decembrie, a decis sã men-
þinã actualul salariu minim, de 1.250 de
lei, a anunþat ieri purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, Liviu Iolu. „Viitorul Guvern
va avea legitimitatea necesarã pentru
stabilirea unei noi valori care sã se apli-
ce anul viitor”, a spus Liviu Iolu. În con-
diþiile în care valoarea salariului minim
pe economie garantat în platã pentru
2017 nu se modificã, nu este nevoie de
o nouã Hotãrâre de Guvern care sã re-
confirme actul normativ aflat deja în vi-
goare, întrucât valabilitatea acestuia nu
expirã la finalul acestui an. „Þinând cont
de faptul cã Hotãrârea Guvernului nr.
1017/2015 pentru stabilirea salariului de
bazã minim brut pe þarã garantat în platã
prevede cã începând cu data de 1 mai
2016, salariul de bazã minim este de 1.250
lei lunar, un alt act normativ care sã re-
glementeze acelaºi lucru, ar fi reprezen-
tat, din punct de vedere juridic, o re-
dundanþã legalã”, a mai spus oficialul.

Petre Tobã pleacã
de la Ministerul Afacerilor
Interne

Preºedintele Klaus Iohannis a sem-
nat, ieri, decretul privind încetarea ra-
porturilor de serviciu ale chestorului-
general de poliþie Petre Tobã – fost titu-
lar al portofoliului Internelor – cu Mi-
nisterul Afacerilor Interne. Încetarea ra-
porturilor de serviciu cu MAI s-a fãcut
“la cerere”, dupã ce fostul ministru de
Interne a înaintat o cerere de pensiona-
re, au precizat pentru MEDIAFAX sur-
se ministeriale. Petre Tobã ºi-a dat de-
misia din funcþia de ministru de Interne
dupã ce procurorii DNA au cerut aviz
preºedintelui pentru începerea urmãririi
penale pe numele ministrului în dosarul
privind fapte de corupþie la DIPI. Pe de
altã parte, titlul de doctor al lui Petre
Tobã a fost retras dupã ce Mircea Du-
mitru, ministerul Educaþiei, a semnat pe
22 decembrie ordinul, la propunerea
CNATDCU, cã acesta a plagiat în teza
de doctorat. Pe 12 octombrie, Consiliul
Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplo-
melor ºi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) a decis, cu 36 de voturi
pentru ºi unul împotrivã, cã fostul mi-
nistru Petre Tobã ºi primarul oraºului
Voluntari, Florentin Pandele, au plagiat
în lucrãrile de doctorat, propunând re-
tragerea lucrãrilor de doctorat.
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Preºedintele Klaus Iohannis amânã
desemnarea noului premier, deºi îl con-
siderã pe Sorin Grindeanu o soluþie mult
mai potrivitã decât Sevil Shhaideh, pri-
ma propunere a coaliþiei PSD-ALDE, au
declarat, ieri, surse politice. “Sorin Grin-
deanu este o variantã mai bunã decât
Sevil Shhaideh”, au precizat surse poli-
tice. Mai mult, preºedintele Iohannis a
acuzat ºi modalitatea prin care Sevil
Shhaideh a ajuns propunerea PSD pen-
tru ºefia Guvernului, respectiv faptul cã
nu a fost asumatã în structurile de con-
ducere ale PSD ºi ALDE, aºa cum s-a
întâmplat cu Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor citate, ºeful statu-
lui nu va face anunþul privind viitorul
premier în zilele urmãtoare, dar nici nu s-a decis
dacã îl va accepta sau nu pe Grindeanu. “Preºe-
dintele Iohannis va avea o relaþie instituþionalã
normalã cu viitorul premier, nu precum cea cu Vic-
tor Ponta, pe care o considera instituþional difici-

Dupã ce Liviu Dragnea a declarat cã sistemul
de urgenþã din România trebuie tratat cu mai multã
responsabilitate ºi va insista pentru achiziþiona-
rea a 3.000 de noi ambulanþe, Raed Arafat a preci-
zat cã þara noastrã nu duce lipsã de ambulanþe, ci
de personal în spitale.

,,În primul rând, nu consider cã am lucrat, îm-
preunã cu colegii mei, cu mai puþinã responsabili-
tate în dezvoltarea sistemului de urgenþã. ªtiu cum
am preluat sistemul în 2007 ºi vãd unde suntem
acum, sistemul însemnând inclusiv serviciul de
ambulanþã, ºi în mod cert diferenþa este una vizibi-
lã ºi pozitivã. A spune cã serviciul de ambulanþã
este cu probleme de personal este un adevãr pe
care l-am spus cu toþii, însã, oricât am deschis
posturi încercând sã completãm personalul, pro-
blema a fost ocuparea lor. Sunt judeþe care au or-
ganizat concursuri repetate pentru medici ºi asis-
tenþi, fãrã sã se prezinte nimeni. Deci, problema nu
este de neglijenþã din partea mea sau a Departa-
mentului pentru Situaþii de Urgenþã, ci o realitate
în care trãim, prin care trecem ºi pentru care încer-
cãm sã gãsim soluþiile adecvate ºi viabile” a trans-
mis Raed Arafat într-o postare pe pagina sa de
Facebook.

ªeful Departamentului pentru Situaþii de Urgen-
þã (DSU) a mai precizat cã ,,a zice cã trebuie lucrat cu
mai multã responsabilitate este o insinuare cã pânã
acum nu am fãcut acest lucru, iar, la rândul meu ºi în
numele colegilor cu care am lucrat pânã acum, îl
asigur pe domnul Dragnea cã am lucrat cu foarte
mare responsabilitate ºi cu foarte mare atenþie ca sã
asigurãm, cu resursele limitate pe care le avem, un
serviciu integrat adecvat cerinþelor populaþiei. Cei
care spun cã sunt probleme între ambulanþã ºi

Judecata în Dosarul Colectiv, în
care sunt vizaþi patronii clubului ºi cei
ai firmei de artificii, va începe la Jude-
cãtoria Sectorului 4, dupã ce magis-
traþii Tribunalului Bucureºti au
respins, ieri, contestaþiile inculpaþilor
din dosar faþã de începerea dezbateri-
lor pe fond, decizia fiind definitivã.

Magistraþii Tribunalului Bucureºti
au respins, ieri, contestaþiile inculpa-
þilor din dosarul Colectiv faþã de deci-
zia din luna octombrie a Judecãtoriei
Sectorului 4, care a dispus trimiterea
în judecatã a dosarului. Decizia jude-
cãtorilor este definitivã, dezbaterile pe
fond urmând sã înceapã la Judecãto-
ria Sectorului 4. Astfel, la mai bine de
un an de la incendiul din clubul Co-
lectiv, în urma cãruia 64 de persoane
ºi-au pierdut viaþa, iar alte peste o sutã
au fost rãnite, în dosarul Colectiv ur-

Klaus Iohannis amânãKlaus Iohannis amânãKlaus Iohannis amânãKlaus Iohannis amânãKlaus Iohannis amânã
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lã”, au mai precizat sursele citate. Potrivit acesto-
ra, ºeful statului a respins varianta Sevil Shhaideh
din raþiuni mai degrabã geostrategice, dar ºi din
cauza unor posibile efecte în relaþia cu Siria ºi cu
Statele Unite ale Americii.

“Preºedintele le-a trimis liderilor
PSD ºi ALDE scrisori prin care îi anun-
þa de decizia luatã (cu privire la refuzul
propunerii lui Sevil Shhaideh – n.r.).
Scrisorile au fost semnate de consilie-
rul prezidenþial Laurenþiu ªtefan ºi au
ajuns la destinaþie simultan cu anun-
þul preºedintelui”, au mai spus sursele
citate. Preºedintele a avut, ieri, la Co-
troceni o scurtã discuþie cu Sorin Grin-
deanu, preºedintele CJ Timiº, propus
premier de PSD-ALDE. 

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a
declarat, miercuri, sã se aºteaptã ca ºeful
statului, Klaus Iohannis, sã îl desemne-
ze joi pe Sorin Grindeanu, el arãtând cã,
în caz contrar, PSD ºi ALDE vor înþele-

ge „exact” care este „semnalul”. Preºedintele CJ
Timiº Sorin Grindeanu, fost ministru al Comunica-
þiilor, este a doua nominalizare fãcutã de PSD-ALDE
pentru funcþia de premier, dupã ce preºedintele Io-
hannis a refuzat desemnarea lui Sevil Shhaideh.

Începe judecata în dosarul Colectiv: Tribunalul
Bucureºti a respins definitiv toate contestaþiile

meazã sã fie audiaþi în faþa judecãtori-
lor atât inculpaþii, cât ºi cele 185 de
pãrþi civile constituite în acest caz.
Procurorii de la Parchetul General au
trimis în judecatã dosarul Colectiv la
data de 28 aprilie 2016. Patronii clubu-
lui, George Alin Anastasescu, Paul
Cãtãlin Gancea ºi Costin Mincu, sunt
acuzaþi de ucidere din culpã ºi vãtã-
mare corporalã din culpã.

Cercetãrile au fost extinse ºi asu-
pra reprezentanþilor firmei care a li-
vrat artificiile în club, Golden Ideas
Fireworks. Artificierul firmei, Viorel
Zaharia, este acuzat de ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã din cul-
pã în timp ce patronii Cristian Niþã ºi
Daniela Niþã sunt acuzaþi de favori-
zarea fãptuitorului ºi sustragerea sau
distrugerea de probe ori înscrisuri.
Cristian Niþã a fost interceptat de

anchetatori în timp ce discuta cu o
angajatã, a doua zi dupã incendiul
din club, despre ºtergerea unor do-
cumente care puteau constitui pro-
be în dosar. Angajata le-a spus an-
chetatorilor cã firma practic nu avea
evidenþã contabilã ºi cã s-a panicat
dupã ce a vãzut efectele incendiului
din Colectiv, motiv pentru care a re-
curs la ºtergerea unor documente.

În dosar au fost puse sub acuza-
re firmele SC Colectiv Club SRL ºi
SC Golden Ideas Fireworks Artists
SRL, sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de ucidere din culpã, în formã
agravantã, având ca urmare dece-
sul mai multor persoane ºi vãtãmare
corporalã din culpã, în formã agra-
vantã, având ca urmare vãtãmarea
mai multor persoane.

Din dosarul Colectiv au fost dis-

junse ºi alte dosare, unul dintre ele în
privinþa lui Marian Moise, pirotehnis-
tul rãnit în urma incendiului. Acesta
era angajat al firmei care a furnizat ar-
tificiile, iar în seara de 30 octombrie
2015 s-a ocupat de montarea lor în
club. Astfel, alãturi de Marian Moise,
se fac cercetãri ºi faþã de celelalte per-
soane trimise în judecatã. Cea de-a
doua cauzã se referã la ISU, Departa-
mentul de Urbanism al Primãriei Sec-
torului 4, firma de construcþii care s-a
ocupat de clãdirea clubului ºi socie-
tatea care a montat buretele în incin-
tã. Cererea de extindere a urmãririi pe-
nale în acest sens a fost depusã de
reprezentantul legal a 20 de pãrþi civi-
le din dosar, la data de 11 aprilie 2016.

În incendiul din clubul Colectiv ºi-
au pierdut viaþa 64 de persoane, iar
alte peste o sutã au fost rãnite.

Raed Arafat: Nu de ambulanþe avem nevoie, ci de medici în spitale
SMURD fie vorbesc despre trecut, sau vorbesc
despre probleme între anumite persoane, cum exis-
tã în toate instituþiile din România, însã ei nu pot ºi
nu a trebui sã generalizeze acest lucru asupra per-
sonalului întreg care, cel puþin pe teren, lucreazã
foarte bine împreunã ºi într-un mod armonios”.

Arafat susþine, de asemenea, cã propunerea li-
derului PSD, Liviu Dragnea, de a achiziþiona 3.000
de ambulanþe, este un obiectiv inutil, care va duce
la cheltuieli nejustificate, în condiþiile în care nu ar
avea cine sã lucreze pe aceste autospeciale. ,,În
primul rând, dacã vorbim de 3.000 de ambulanþe în
sate, deci suplimentare, înseamnã personal supli-
mentar, iar ca sã avem în fiecare ambulanþã mãcar
un ambulanþier ºi un asistent, înseamnã cã va tre-
bui sã angajãm un numãr de 30.000 persoane noi la
serviciile de ambulanþã, 15.000 ambulanþieri ºi 15.000
asistenþi pe considerentul cã pentru fiecare
post permanent trebuie 5 persoane ca sã aco-
pere ºi concediile ºi sã asigure o activitate
continuã. De unde vom angaja 15.000 asis-
tenþi cã sã deserveascã cele 3.000 ambulanþe?
ªi de unde cei 15.000 ambulanþieri? ªi cum îi
instruim într-un timp atât de scurt ca sã lucre-
ze pe ambulanþe? ªi ce facem cu înlocuirea
parcului actual de ambulanþe din municipii,
oraºe ºi sate unde avem deja staþii ºi echipa-
je? Acest proiect ar însemna cã ne vor trebui
în jur 1.400 de ambulanþe ca sã înlocuim ce
avem învechit, la care sã adãugãm 3.000 de
ambulanþe suplimentare, în total 4.400 ambu-
lanþe, la care sã suplimentãm paralel persona-
lul ambulanþei de la 12.000, cât este actual-
mente, la 42.000! Din punctul meu de vedere
trebuie mai multã responsabilitate în analiza-

rea acestor propuneri, care sunt nerealizabile ºi
care pot duce la cheltuieli total nejustificate, pen-
tru cã nu este realmente nevoie de un astfel de
numãr de ambulanþe în România! Sistemul sanitar
are nevoie de personal în secþiile de terapie inten-
sivã, în UPU, în chirurgie ºi nu numai la ambulanþã
ºi SMURD”, a scris Raed Arafat.

ªeful DSU a mai arãtat cã numãrul total de ambu-
lanþe de urgenþã, asigurate zilnic pe plan naþional,
este în medie de 700 de autospeciale de tip B ºi 70 de
ambulanþe de tip C2, la care se adaugã cele 290 echi-
paje SMURD, din care 29 sunt de terapie intensivã
mobilã. La ambulanþele terestre se adaugã elicopte-
rele SMURD ºi avionul, astfel, numãrul total de am-
bulanþe este de aproximativ 1.000 de unitãþi asigu-
rate zilnic de serviciile de ambulanþã ºi de SMURD,
în colaborare cu unitãþile de primiri urgenþe.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 30 decembrie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Aºteptându-l pe... viitorul prim-ministru!Aºteptându-l pe... viitorul prim-ministru!Aºteptându-l pe... viitorul prim-ministru!Aºteptându-l pe... viitorul prim-ministru!Aºteptându-l pe... viitorul prim-ministru!
MIRCEA CANÞÃR

Nu mai þin minte cu exactita-
te când am vãzut piesa de tea-
tru, scrisã de Samuel Beckett,
pe la 1848, dar ieri toatã ziua
senzaþia de suspans deplin a fost
copleºitoare, prin faptul cã pã-
rerea preºedintelui Klaus Iohan-
nis, la propunerea de premier, în
persoana lui Sorin Grindeanu,
avansatã de alianþa PSD-
ALDE, s-a lãsat întoarsã pe toa-
te feþele, reverberând ore în ºir
titlul piesei menþionate „En at-
tendent Godot”. Sorin Grin-
deanu, 43 de ani, preºedintele
Consiliului Judeþean Timiº, pro-
punerea PSD-ALDE, cum spu-
neam, pentru funcþia de premier,
fost deputat în legislatura pre-
cedentã (2012-2016) ºi ministru
al Comunicaþiilor în guvernul
Ponta, fost de asemenea vice-
primar al municipiului de pe
Bega (2008-2012), absolvent al
secþiei de Informaticã a Facul-
tãþii de Matematicã din cadrul
Universitãþii de Vest din Timi-
ºoara, în 1997, cu specializarea

ulterioarã în Baze de Date, ar
urma sã fie desemnat prim-mi-
nistrul þãrii, mai exact acceptat
de preºedintele Klaus Iohannis.
Ce trebuia spus în regim de
Breaking News despre Sorin
Grindeanu, un premier cu fizio-
nomie plãcutã, privire vioaie, s-
a cam spus. Ieri a avut o discu-
þie „tete-a-tete” la Palatul Co-
troceni, de 30 de minute, cu
Klaus Iohannis. Ceea ce nu l-a
determinat pe acesta din urmã
sã facã anunþul mult aºteptat de
o þarã întreagã. Un detaliu din
CV-ul lui Sorin Grindeanu pare
totuºi interesant: ca preºedinte
al PSD Timiº a câºtigat, pentru
prima datã dupã 1990, alegerile
parlamentare într-o redutã a
dreptei. Legat de acest amãnunt,
mai important decât faptul cã
Sorin Grindeanu este promovat
din propria pepinierã de cadre a
social-democraþilor, apropiat de
Liviu Dragnea, deºi toþi liderii lo-
cali din þarã o ard identic, pare
altceva: la 27 de ani de la revo-

luþia din decembrie 1989 – fun-
damentul actualei Republici –
începutã la Timiºoara, care a dat
jertfe, marele municipiu de pe
Bega, viitoare Capitalã Cultura-
lã a Europei în 2021, ar fi îndrep-
tãþit, moralmente, sã dea prim-
ministrul þãrii. Fapt fãrã pre-
cedent. Media localã din Timi-
ºoara a salutat fãrã rezerve op-
þiunea alianþei PSD-ALDE ºi
deºi spaþiul public nu a scãpat de
poluãri, prin diversiuni menite a
demola ºi demitiza, nota bene,
inclusiv adversari politici, în frunte
cu primarul Timiºoarei, liberalul
Nicolae Robu, au înþeles sã se
integreze adecvat. Trecut prin
mediul academic, familiarizat cu
administraþia publicã localã, cu un
mandat întreg de parlamentar, dar
ºi de membru al guvernului Pon-
ta, Sorin Grindeanu, cãsãtorit,
tatã a doi copii, pare o soluþie via-
bilã pe care se poate conta. Fa-
bulos este, totuºi, faptul cã Tra-
ian Bãsescu dupã ce a jelit peri-
colul cu teroriºtii sirieni, conec-

taþi la soþul lui Sevil Shhaideh,
acum clameazã „desereizarea”
guvernului, adicã blocarea prin
toate mijloacele a celor care, te-
oretic, sunt pregãtiþi între altele
sã previnã, sã anticipeze ºi chiar
sã lupte cu teroriºtii. Logica fos-
tului preºedinte ne încurcã. Cum
Klaus Iohannis „amânã”... ver-

dictul, suntem în continuare în in-
certitudine, dupã rezultatele cer-
te ale alegerilor parlamentare.
Pluteºte ameninþarea „rãzboiu-
lui”, anunþat de Liviu Dragnea –
nervii sunt întinºi la maximum în
tabãra social-democraþilor –, dar
situaþia  tensionatã pare cã ar
conveni ºi lui Klaus Iohannis.

La iniþiativa Casei de Culturã ºi cu susþi-
nerea Primãriei ºi Consiliului Local, în acest
an va fi organizat pentru prima datã în ora-

Centrul Craiovei va fi închis trei zile

Craiovenii sunt invitaþi sã petreacã noap-
tea dintre ani în centrul Craiovei. Autoritã-
þile locale promit cã vor avea parte de
distracþie, cu muzicã ºi foc de artificii.
Spectacolul de Revelion va începe la ora
22.30, când pe scena care va fi instalatã pe
strada „A.I. Cuza” – în zona Universitãþii,
vor urca unii dintre cei mai îndrãgiþi artiºti
ai momentului: Alex Velea, Irina Rimes ºi

Revelion 2017, în centrul CraioveiRevelion 2017, în centrul CraioveiRevelion 2017, în centrul CraioveiRevelion 2017, în centrul CraioveiRevelion 2017, în centrul Craiovei
Like Chocolate. Trecerea dintre ani, când
ne vom despãrþi de 2016 ºi vom intra în
2017, va fi marcatã de un foc de artificii,
care se anunþã grandios. De tot spectacolul
se ocupã o firmã privatã, desemnatã prin
licitaþie, iar costurile petrecerii se ridicã la
aproximativ 100.000 de lei, organizatorii
menþionând cã, la Revelionul din stradã,
sunt aºteptate în jur de 20.000 de persoane.

LAURA MOÞÎRLICHE

Circulaþia rutierã în centrul Craiovei se
închide începând de astãzi, 30 decembrie,
de la ora 22.00, pânã pe data de 31 decem-
brie, ora 19.00 pe strada „A.I. Cuza” – sec-
torul de drum cuprins între intersecþia cu
strada „Arieº” ºi intersecþia cu strada „Ro-
mul”. Începând de sâmbãtã, de la ora 19.00,
pânã pe 1 ianuarie, la ora 12.00, circulaþia
va fi închisã pe urmãtoarele strãzi: strada
„Popa ªapcã”; strada „A. I. Cuza” – secto-
rul de drum cuprins între intersecþia cu stra-
da „Unirii” ºi intersecþia cu strada „Arieº”;

strada „Unirii” – sectorul de drum cuprins
între intersecþia cu strada „Mihai Viteazul”
ºi intersecþia cu strada „A.I. Cuza”. „În si-
tuaþia în care autovehiculele staþionate în
zonele restricþionate sau în parcãrile adia-
cente acestor zone obstrucþioneazã buna
desfãºurare a manifestãrilor, aceste auto-
vehicule vor fi ridicate ºi relocate pe am-
plasamente din zonele aflate în imediata
apropiere”, se aratã într-un comunicat al
Primãriei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Revelion în aer liber la Filiaºi
ºul Filiaºi Revelion în aer liber. „Trecerea
dintre ani va fi marcatã de un frumos spec-
tacol ce va avea loc pe scena amplasatã la

intrare pe strada Stadion (acolo unde se
desfãºoarã în fiecare an zilele oraºului).
Într-o atmosferã plinã de lumini dinami-
ce, lasere, efecte pirotehnice ºi muzicã
live, spectacolul începe la ora 22.00,
când pe scenã vor evolua, alãturi de un
taraf local, soliºtii Cãtalina Munteanu,
Mãdãlina Dumitrescu ºi Costin Niþu. În
jurul orei 23.15 va urca pe scenã invita-
tul special Nicuºor Micºoniu”, anunþã
organizatorii.

Trecerea dintre ani va fi marcatã de
un frumos foc de artificii, de aproxima-
tiv 10 minute. La ora 01.10 va urca pe
scenã trupa BAMBI, însoþitã de trupa de
dans UNREAL. Întregul eveniment va
putea fi urmãrit pe un ecran uriaº am-
plasat lângã scenã.

„Aºteptãm publicul sã vinã în numãr cât
mai mare pentru a petrece într-un mod plã-
cut ºi relaxant trecerea dintre ani. Totoda-
tã, urãm cetãþenilor oraºului Filiaºi un an
nou plin de bucurii ºi împliniri ºi îi aºtep-
tãm sâmbãtã, începând cu ora 22.00, în
centrul oraºului, la primul Revelion în aer
liber! La mulþi ani!”, a declarat Valentin Flo-
rescu, directorul Casei de Culturã Filiaºi.

MAGDA BRATU
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Echipa Serviciului Judeþean An-
ticorupþie (SJA) Dolj este mai de-
grabã un colectiv mic, dar nu di-
mensiunile sunt importante, ci fap-
tul cã, la sfârºitul anului 2016, se
prezintã în faþa cetãþenilor cu re-
zultate profesionale dintre cele mai
bune. Cu siguranþã cã la aceastã
situaþie a contribuit ºi tinereþea
ofiþerilor anticorupþie doljeni, spi-
ritul proactiv, iniþiativa ºi dorinþa
de a impune în teritoriu principiile

de funcþionare ale structurii din
care fac parte: integritate, onesti-
tate si profesionalism.
„Au fost perioade în care
am ajuns acasã dupã trei zile...”

Activitatea ofiþerilor SJA Dolj
are ca principale coordonate pre-
venirea ºi combaterea corupþiei,
în vederea realizãrii unui mediu
corespunzãtor de integritate la ni-
velul personalului Ministerului Afa-
cerilor Interne. „Dincolo de ci-
frele de bilanþ, care aratã foarte
bine, anul care se încheie a fost
unul în care s-a muncit foarte
mult. Au fost perioade, anul aces-
ta, în care am ajuns acasã ºi dupã
trei zile, cu toþii, dar putem spu-
ne, într-adevãr, cã au fost rezul-
tate deosebite”, spune comisarul-
ºef Ovidiu Petrescu, cel care a
preluat de curând conducerea
structurii anticorupþie judeþene,
dar a cãrui experienþã profesionalã

Moment de bilanþ ºi un nou începutMoment de bilanþ ºi un nou începutMoment de bilanþ ºi un nou începutMoment de bilanþ ºi un nou începutMoment de bilanþ ºi un nou început
la Serviciul Anticorupþie Doljla Serviciul Anticorupþie Doljla Serviciul Anticorupþie Doljla Serviciul Anticorupþie Doljla Serviciul Anticorupþie Dolj

A fost un an cu rezultate foarte bune pentru ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj din cadrul Direc-
þiei Generale Anticorupþie. ªi dacã tot încheie un an
productiv din punctul de vedere al activitãþilor desfãºura-
te, echipa Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, condusã
de comisar-ºef Ovidiu Petrescu, îºi doreºte ca ºi pe viitor
structura sã aibã rezultate care sã confirme profesionalis-
mul dovedit nu numai pe linia combaterii acestui flagel
extrem de periculos care este corupþia în rândul persona-
lului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ci ºi în ceea
ce priveºte activitatea de prevenire. Colectivul tânãr ºi
bine pregãtit profesional, precum ºi colaborarea excelen-
tã cu unitãþile de parchet, dar ºi cu autoritãþile locale
interesate de lupta împotriva corupþiei, sunt premise
suficiente pentru ca lucrurile sã meargã bine ºi în 2017.

în cadrul acestei unitãþi depãºeº-
te deja 10 ani de activitate.

Astfel, dacã activitãþi de pre-
venire se desfãºoarã zilnic, la toa-
te unitãþile ºi subunitãþile din Dolj
ale MAI, în plan combativ, poli-
þia judiciarã din cadrul SJA Dolj
a efectuat cercetãri în peste 70
de dosare penale. Au fost puse la
punct ºi realizate 11 acþiuni de
prindere în flagrant, cu 18 per-
soane implicate, iar procurorii de

caz au dispus trimiterea în jude-
catã a peste 35 de persoane (din-
tre care 19 au fost reþinute pe baza
ordonanþelor emise de procurori,
13 fiind ºi arestate preventiv), în
cele 17 rechizitorii întocmite. ªi
tot anul acesta au fost pronunþate
de instanþe 16 hotãrâri judecãto-
reºti de condamnare, unele defi-
nitive, altele pe fond, însã un lu-
cru ce trebuie remarcat este cã,
în toþi aceºti ani de la înfiinþarea
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, în cauzele instrumentate ºi
ajunse în instanþã nu a existat nici
o achitare.

Rezultatele pozitive obþinute au
avut la bazã ºi buna cooperare in-
terinstituþionalã cu Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, Parchetul
de pe lângã Curtea de Apel Craio-
va, Direcþia Naþionalã Anticorup-
þie – Serviciul Teritorial Craiova,
Direcþia de Investigare a Infrac-
þiunilor de Crimã Organizatã ºi Te-

rorism – Serviciul Teritorial Cra-
iova, Serviciul Român de Infor-
maþii – Secþia Dolj ºi Inspectora-
tul de Poliþie Judeþean Dolj.
Labirintul Anticorupþie,
în premierã la Craiova

O activitate deosebit de apre-
ciatã, deopotrivã de cetãþeni, dar
ºi de autoritãþile publice partene-
re, a fost atragerea în judeþ, în pre-
mierã, a Labirintului Anticorupþie,
un proiect al Direcþiei Generale
Anticorupþie, în colaborare cu
Asociaþia Pro Democraþia ºi Fun-
daþia Hanns Seidel, de informare
ºi conºtientizare anticorupþie. Ac-
tivitãþile din acest an s-au axat pe
modalitãþile de sesizare a unei fap-
te de corupþie ºi riscurile implicã-
rii în astfel de fapte, Campania fi-
ind adresatã în mod special tine-
rilor. Interacþiunea directã cu pu-
blicul este deosebit de importantã
pentru succesul activitãþilor ofi-

þerilor DGA, iar faptul cã mesaje-
le anticorupþie transmise sunt în-
þelese ºi receptate se observã în
încrederea pe care o acordã cetã-
þenii în sensul sesizãrilor formu-
late, dar ºi a numãrului în creºte-
re a denunþurilor din partea anga-
jaþilor MAI care refuzã ofertele de
mitã. Anul acesta, cu sprijinul Pre-
fecturii Dolj ºi a celorlalte institu-
þii publice, Labirintul Anticorup-
þie a cunoscut o altã dimensiune
a activitãþilor proiectate, punând
la masa discuþiilor toþi factorii res-
ponsabili de lupta anticorupþie din
judeþ pentru gãsirea celor mai
bune soluþii de colaborare ºi con-
tracarare a acestui fenomen, con-
siderând cã numai împreunã se
pot obþine rezultate.

ªi fiindcã vorbeam de rezulta-
te, de la începutul acestui an, la
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj au fost formulate peste 12
denunþuri venite din partea unor

poliþiºti care au refuzat mitã, dar
ºi destule denunþuri cu privire la
infracþiuni de corupþie, concreti-
zate ulterior în dosare penale. Ofi-
þerii anticorupþie doljeni continuã,
în fapt, politica profesionalã per-
formantã a conducerii anterioare
a serviciului (comisar-ºef Ionel
Gone, retrãgându-se la pensie la
începutul acestui an), o politicã
bazatã pe respect faþã de munca
cinstitã ºi comunitate. În vederea
realizãrii unei comunicãri eficien-
te, Serviciul Judeþean Anticorup-
þie Dolj pune la dispoziþie Regis-
trul de Petiþii ºi Sugestii, însã pot
fi fãcute sesizãri ºi prin interme-
diul liniei telefonice gratuite TEL-
VERDE 0800.806.806, prin e-
mail la adresa petitii.dga@mai.-
gov.ro sau la numãrul de telefon-
fax 0251.553.951 aparþinând Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, precum ºi la adresa de e-mail
dolj.dga@mai.gov.ro.
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Reputat chirurg pediatru, acad.
dr. Corneliu Sabetay reprezintã,
de ani buni, comunitatea evreias-
cã din Craiova, o datorie pe care
ºi-o îndeplineºte de fiecare datã
cu onoare ºi multã dedicaþie. Sãr-
bãtoarea de Hanuka 5777 a fost
un astfel de prilej de a-i reuni, din
nou, pe membrii comunitãþii la si-
nagoga de pe strada Horezului.
Prin grija profesorului Sabetay, ºi
de aceastã datã s-au fãcut toate
pregãtirile necesare astfel încât
toþi invitaþii sã simtã atmosfera
aparte a acestei sãrbãtori: de la
decoraþiunile din hârtie multicolo-
rã ºi pânã la aroma de gogoºi
proaspete, dar mai cu seamã prin
prisma oaspeþilor speciali care le-
au fost alãturi.

Despre însemnãtatea
acestei sãrbãtori

Încã de la bun început, profe-
sorul Corneliu Sabetay a þinut sã
evidenþieze faptul cã sãrbãtoa-
rea de Hanuka a coincis, în acest
an, cu sãrbãtoarea de Crãciun a
creºtinilor ortodocºi ºi catolici,
fapt interpretat ca un semn cã
va urma un an mai bun. „Este,
dacã vreþi, în acest an, o între-
cere a luminilor în Þara Sfântã –
între luminile Crãciunului ºi lumi-
nile sãrbãtorii de Hanuka. Este
o întrecere pe tema lui Shalom
pentru pacea mondialã în aceste
momente atât de grele pentru
era noastrã. Acest consens iu-
deo-creºtin, care aureoleazã
aceste zile ale luminii de peste
întreaga lume, sunt lucruri care
ne dau speranþa cã mâine va fi o
zi mai bunã decât asta”, a subli-
niat preºedintele comunitãþii
evreieºti din Craiova.

Prin cuvinte simple, dar bine
cumpãnite, profesorul Corneliu
Sabetay a vorbit apoi despre sim-
bolistica bogatã a acestei sãrbã-

Sãrbãtoarea de Hanuka a adusSãrbãtoarea de Hanuka a adusSãrbãtoarea de Hanuka a adusSãrbãtoarea de Hanuka a adusSãrbãtoarea de Hanuka a adus
multã bucurie evreilor din Craiovamultã bucurie evreilor din Craiovamultã bucurie evreilor din Craiovamultã bucurie evreilor din Craiovamultã bucurie evreilor din Craiova

Hanukiile au fost aprinse, miercuri seara, la sinagoga din Craio-
va. Membrii comunitãþii evreieºti – cei mai mulþi dintre ei craioveni
cu înaltã reputaþie ºi cariere în diverse profesii – au sãrbãtorit îm-
preunã Hanuka 5777, o sãrbãtoare a luminii care este consideratã
printre cele mai importante ºi mai frumoase ale poporului evreu.

tori de Hanuka, care are în cen-
trul sãu lumina ºi minunile. „Eveni-
mentele acestei sãrbãtori s-au
petrecut în jurul anilor 165-163
î.e.n. Într-un templu pângãrit s-
a gãsit un ulcior în care era ulei
care sã poatã sã ardã timp de
câteva ore, dar a ars 8 zile.
Aceastã minune a macabeilor
rãzbate peste secole ºi rãmâne
în picioare ca bucuria de a ve-
dea lumina care ne face sã fim
mai buni, mai înþelegãtori”.

Minuni trãite
de-a lungul secolelor

Plecând de la minunea de Ha-
nuka, profesorul Corneliu Sabe-
tay a rememorat mai multe eve-

nimente din viaþa poporului evreu,
care pot fi interpretate ca niºte
minuni: refacerea statului Israel,
în anul 1948, precum ºi rãzboiul
din 1967 „când o mânã de oameni
– mã refer la o populaþie de pânã
la 3 milioane, care era înconjura-
tã de o masã de peste 100 de mi-
lioane – rãzbate în acest rãzboi
prin care aduce ºi pacea ºi inte-

gritatea teritoriului”.
„Comunitatea noastrã,
de aici, reprezintã ºi ea
tot o minune. Relaþiile
pe care evreii din Ol-
tenia le au cu popor
român sunt de atât
existente de mult timp
ºi noi ne mândrim în-
totdeauna cu aceste
lucruri. Printre minuni-
le noastre, trebuie sã
amintim cã aici existã
o piaþã care se numeº-
te Ierusalim, iniþiatã în
1994, cu concursul regretatului
mitropolit al Olteniei, cãrturarul
Nestor Vornicescu. De aseme-
nea, strãzi cu numele de Filip
Lazãr, Felix Aderca, numele
unor oameni reprezentativi ai
acestei comunitãþi”.

O urare sincerã de sãnãtate
Printre invitaþii speciali la sãr-

bãtoarea din acest an s-a aflat Iri-
na Cajal, secretar de stat în Mi-
nisterul Culturii ºi director de ima-
gine în cadrul Federaþiei Comu-
nitãþii Evreieºti din România.
Aceasta le-a vorbit cu multã cãl-
durã membrilor comunitãþii, urân-
du-le sã fie sãnãtoºi ºi sã aibã
speranþã într-un an mai bun. „Vã
consider pe toþi prieteni pentru cã
aþi venit într-o zi aºa de rãcoroa-
sã sã fiþi cu noi la aceastã sãrbã-
toare a luminii, care este o minu-
ne. Anul acesta, Hanuka a cãzut
în aceeaºi searã cu Ajunul Crã-
ciunului, iar Paºtele catolic ºi cel
ortodox cad în aceeaºi zi. Poate
cã este un semn cã vom avea un
an mai bun, cu realizãri mai mul-
te. Ceea ce vã doresc la toþi este
sã fiþi sãnãtoºi, cã restul putem
cumpãra, dar sãnãtatea este cel
mai de preþ lucru pe care ni-l dã
acest Dumnezeu. ªi Dumnezeu
nu va veni, el este cu noi tot tim-

pul ºi ne apãrã pe toþi de tot ceea
ce se întâmplã rãu în lume, în
aceste momente. Vã doresc sã
fie un an mai bun decât cel pe
care l-am avut”.

Prieteni din bisericile
ortodoxã ºi catolicã

De asemenea, la sãrbãtoarea
de Hanuka 5777, s-au aflat ºi re-
prezentanþi ai altor biserici – pre-
otul paroh Marcel Rãduþ Seliºte,
reprezentantul Bisericii Ortodoxe
Române ºi preotul Sebastian, re-
prezentantul Bisericii Catolice. În
cuvântul sãu, pãrintele Marcel Rã-
duþ Seliºte a punctat faptul cã sãr-
bãtori ca Hanuka ºi Crãciunul,
sãrbãtori ale luminii, sunt necesa-
re ºi trebuie sã existe în vremuri-

le actuale când „întunericul în-
cearcã sã cuprindã civilizaþia
umanã”. „Este un întuneric al fa-
natismului religios, al nepãsãrii
noastre faþã de semeni, al encla-
vizãrii, al egoismului fiinþei uma-
ne care a ajuns sã creadã cã doar
ea însãºi îºi poate determina des-
tinul. ªi astfel ajungem în întuneri-
cul unui faliment al acestei fiinþe
umane. De aceea, evenimente

cum am celebrat noi, creºtinii or-
todocºi, catolici, greco-catolici,
evenimentul numit Naºterea
Dumnezeului pe pãmânt, sau
acest eveniment de Hanuka, care
celebreazã lumina lui Dumnezeu
în oameni, sunt necesare”, a evi-
denþiat preotul ortodox.

O masã garnisitã cu gogoºi
Sãrbãtoarea de Hanuka este ºi

sãrbãtoarea gogoºilor, existând
obiceiul ca, în cele opt zile sã se
consume foarte multe gogoºi. „În
Þara Sfântã, în aceste zile, se gã-
sesc pe toate drumurile, nu mai
trebuie sã-þi faci tu acasã pentru
cã le gãseºti la orice magazin ºi
poþi, cu mare plãcere, sã le cum-
peri, fãrã a mai deranja pe cei din

familie sã le pregãteascã”, a adus,
prin cuvinte, un crâmpei din Þara
Sfântã, medicul Corneliu Sabetay.

Delicioasele gogoºi, cu umplu-
turi de ciocolatã ºi dulceþuri, nu
au lipsit nici de pe masa sãrbãto-
rii de Hanuka, la care au fost pof-
tiþi sã se aºeze toþi cei prezenþi.
O bucurie le-a fost fãcutã ºi co-
piilor care, conform tradiþiei, le-
au fost dãruite cadouri.
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GEORGE POPESCU

S-au scurs, traversând multe eveni-
mente furtunoase ºi nesfârºite suferin-
þe, unele surde, 27 de ani din acel de-
cembrie în care, tumultuoºi ºi ofensivi
pânã la vãrsãri de sânge, ne-am luat adio
de la un regim funest fãrã sã ºtim calea
de urmat. ªi ori de câte ori am pãºit într-
un nou decembrie, Þara s-a transformat
într-un teatru ad-hoc în care festivitãþi-
le de omagiere ºi de comemorare au cã-
pãtat gustul amar al unor chermeze cu
damf de iarmaroc.

Sunt revoltãtor de puþini cei care, mi-
litanþi activi ori protagoniºti mai margi-
nali ai „mãreþe opere” aruncate peste
bord ca un bagaj fãrã valoare, se mai re-

Rana deschisã a lui DecembrieRana deschisã a lui DecembrieRana deschisã a lui DecembrieRana deschisã a lui DecembrieRana deschisã a lui Decembrie
cunosc în acele vremuri. De parcã n-ar
fi fost viaþa lor. Viaþa noastrã. Printre ei,
chiar artizanii acelei lovituri de …teatru,
dulãi, prin ani, ai noii ere de… aur a ome-
nirii în tranºeele cãreia ºi-au petrecut, cu
o abnegaþie fãrã egal, adolescenþa ºi ti-
nereþea, deveniþi, spre bãtrâneþe inamici
din umbrã a lui Ceauºescu. N-am ieºit,
se pare, cu totul de sub pagoda acelui
blestem: blestemul unui neam, al nostru,
aceastã memorie pãtatã a unei lovituri
eºuate ºi fãcutã sã se deverseze în iure-
ºul unei revolte crescute, ascuns, în hãul
unor suferinþe colective ce deveniserã
aproape explozive. O confiscare, s-a
spus. Probabil. Dar nu e Istoria, în esen-

þa ei, ºirul nesfârºit al unor confiscãri
mocnind în surdina mulþimilor anonime
cãrora farisei pe post de spartani le im-
pun o identitate? Revoluþie. Fireºte, dacã
prin revoluþie, fie ºi într-o lecturã apro-
ximativã, se înþelege schimbarea unui re-
gim; nedrept, cu altul mai puþin …ne-
drept. Dar nedrept faþã de cine? ªi, mai
ales, mai drept cu cine? Întrebãri cu rãs-
punsuri la vedere. Nomenclatura de ieri,
când nu s-a reciclat, a fost schimbatã cu
nomenclatura de azi. Una, veche, ignarã
ºi cam lovitã de lentoare, alta, cea actua-
lã, la fel de ignarã, dar mobilã, energicã:
a „bãieþilor ºmecheri”, fireºte. Cei care,
etalându-ºi averile imense odatã cu se-

midoctismul ori analfabetismul sadea,
searã de searã pe micile ecrane, concu-
reazã, vai, cu seculare generaþii de boieri
luminaþi nelipsiþi de sentimentul pietãþii
creºtine ºi a umanismului patriotic.

ªi aºa, „visãtorii” de odinioarã, stri-
viþi de sacrificii ºi uneori aflându-ºi, ca
Bãlcescu, sfârºitul departe, în exil, iatã-
i înlocuiþi, azi, de aceºti agramaþi beli-
coºi pânã la arþag, care-ºi fac din hoþie
o medalie de pus în piept ºi din prostie
un steag cu care defileazã pe drumurile
la fel de cenuºii ale Þãrii. ªi aºa, an de
an, Decembrie ne întâmpinã insidios ºi
pleacã lãsând în urma sa aceeaºi ranã
deschisã.

Actul legislativ care reglemen-
teazã speþa amintitã este Hotã-
rârea de Guvern nr.691/2015, cu
recomandãrile metodologice pri-
vind culegerea ºi transmiterea de
date statistice cu privire la co-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a transmis, în structurile din
teritoriu, reglementãrile– care devin obligatorii – pentru procedura

de monitorizare a modului de creºtere ºi îngrijire a copilului cu
pãrinþii plecaþi la muncã în strãinãtate.

piii cu pãrinþi plecaþi în strãinã-
tate ºi copiii reveniþi dupã o pe-
rioadã de ºedere în alte þãri, alã-
turi de pãrinþi, mai mare de un
an. „Sunt norme clare, care tre-
buie respectate, de aceea am tri-

mis în teritoriu cerinþele legisla-
tive. Toþi copiii trebuie sã aibã
parte de educaþie, iar monitori-
zarea va fi foarte strictã. Nu ne
este indiferentã situaþia acestor
tineri, iar metodele de verificare
sunt cuprinse pe etape”,a preci-
zat prof. Simona Chiriþã, in-
spector pentru activitãþi extra-
ºcolare în cadrul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

Fazele de care am amintit sunt
ample: Serviciul Public de Asis-
tenþã Socialã (SPAS) solicitã în
ultimul trimestru calendaristic,
unitãþii de învãþãmânt, din raza
sa administrativ-teritorialã, date
cu privire la copiii care au pã-
rinþi în strãinãtate; unitatea de

învãþãmânt are obligaþia de a
transmite SPAS situaþia soli-
citatã în cel mult 15 zile ca-
lendaristice de la depunerea
cererii; colectarea datelor se va
face în perioada de  început de
an ºcolar, astfel încât situaþia
care trebuie oferitã SPAS în 15
zile calendaristice, de la solici-
tarea acestuia, sã poatã fi docu-
mentatã; SPAS se deplaseazã la
adresele la care sunt îngrijiþi co-
piii , din lista transmisã de uni-
tãþile de învãþãmânt; SPAS co-
lecteazã date cu privire la copiii
cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate
ºi cei care au revenit în þarã
dupã o perioadã de ºedere în
strãinãtate, cu o perioadã mai

mare de un an de neînscriere în
sistemul de educaþie; SPAS co-
municã unitãþilor de învãþã-
mânt situaþia constatatã în
teren, cu privire la copiii în-
scriºi în sistemul educaþional,
cel târziu pânã la data de 1
aprilie a anului urmãtor.

„Putem spune cã, pe lângã
transmiterea cãtre SPAS, în ulti-
mul trimestru al anului, la cererea
aceleiaºi instituþii, este recoman-
dat, ori de câte ori este nevoie, ca
instituþia ºcolarã sã trimitã, cãtre
SPAS, date despre copiii care au
pãrinþi plecaþi în strãinãtate ºi care
nu sunt luaþi în evidenþã”, a mai
menþionat Simona Chiriþã.

CRISTI PÃTRU

Persoanele vârstnice,
vulnerabile din  punct de
vedere social, au primit un
ajutordin partea Filialei Dolj a
Societãþii Naþionale de „Cruce
Roºie din România”, în
parteneriat cu „Auchan”. La
nivel naþional, peste 2.700 de
persoane nevoiaºe din mai
multe judeþe au primit sprijin
(alimente, produse de igienã
etc.)din partea SN „Crucea
Roºie” ºi AUCHAN. „Mulþu-
mim AUCHAN cã s-a implicat
în lupta împotriva sãrãciei. În
Dolj, aproximativ 100 de
persoane au primit acest
ajutor  ºi, prin ceea ce am
realizat, am dat o razã de
speranþã celor aflaþi în dificul-
tate. Am mers în foarte multe
familii ºi ne bucurãm cã le-am
dat, chiar dacã puþin, un dram
de fericire”, a precizat  Maria
Vintilã, director al Filialei
Dolj a Societãþii Naþionale de
„Cruce Roºie” din România.

CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj a
transmis cãtre toate
inst i tuþ i i le  ºcolare
aflate în subordine
înºtiinþarea cu privi-
re la înscrierea can-
didaþilor pentru obþi-
nerea gradului didac-
tic I, în sesiunea 2017
– 2019, la Universita-
tea  din  Bucureºt i .
Conform notei telefo-
nice a ISJ Dolj, sem-
natã de prof.  Moni-
ca Sunã ,  inspector
pentru dezvoltarea re-
sursei umane, coloc-
viul de admitere se va
desfãºura în perioada
15 ianuarie – 15 fe-
bruarie 2017, datele ºi
orele exacte ale susþinerii concursului fi-
ind afiºate pe www.unibuc.ro/adminis-
traþie/biroulperfectionare, imediat ce vor
fi stabilite de facultãþi. Candidaþii care

A început procedura pentru
gradul I în învãþãmânt

întrunesc condiþiile legale de participare
la examen trebuie sã completeze, între 4
– 13 ianuarie, mai multe acte necesare.

CRISTI PÃTRU
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Alegerile parlamentare din 11 de-
cembrie s-au încheiat cu un scor
neaºteptat pentru cel mai mare par-
tid politic din România. Pentru unii
dintre participanþii la alegeri, culoa-
rea roºie a hãrþii României a fost
semnul unui dezastru în propriile
filiale. Segmentul liberal a pierdut
inclusiv în fiefuri, ce altãdatã pã-
reau inexpugnabile. Aradul este doar
unul dintre ele, aici Mihai Fifor de-
tronând, dupã decenii, PNL Arad
condus de Gheorghe Falcã, ce îm-
bracã ºi demnitatea de primar. Dar,
cum în istorie nu e bine sã folosim
termenul „niciodatã”, iatã cã sur-
priza provocatã de acest alegeri a
venit ca un tsunami. Rând pe rând,
redute ale dreptei, cu zeci de ani
de administraþie localã creditatã sub
sigla liberalã, au capotat. ªi în pã-
mânt le-au rãmas feþele ºi acum,
nereuºind sã purceadã, de îndatã,
la un proces amplu, sever, rece ºi
eficient de introspecþie ºi evaluare
a cauzelor ce au condus la un recul
aºa de puternic al dreptei în rândul
electoratului. Sã amintim cã scorul

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Alegerile parlamentare din 11 decembrie
au arãtat cât de bine stau în teritoriu social-
democraþii doljeni. Dacã la nivel naþional
aproape toatã harta a dobândit o singurã cu-
loare, cu mici excepþii justificate prin exis-
tenþa minoritãþii maghiare, Doljul nu putea sã
fie decât de un acelaºi roºu, poate ºi mai
aprins. Ar fi fost de aºteptat ca, în oraºele
conduse de primari aparþinând formaþiunii li-
berale, scorul sã încline în favoarea PNL. To-
tuºi, în municipiul Bãileºti, social-democraþii
au câºtigat cu un zdrobitor 62,34% pentru Se-

nat ºi 62,52% pentru Camera Deputaþilor, în
timp ce liberalii abia au urcat la 17,99% ºi
respectiv 18,02%. În Dãbuleni, ecartul între
cele douã partide a fost de aproximativ 25%,
tot în favoarea PSD. Scoruri ameþitor de mari
au obþinut social-democraþii în Pleºoi –
93,44% pentru Senat ºi 94,43% pentru Ca-
mera Deputaþilor! Liberalii au avut întâietate
la Castranova, Apele Vii, Catane, Desa, Drã-
nic, Gogoºu, Predeºti, Radovan ºi Rojiºte.
PNL a reuºit sã câºtige, astfel, în doar 0,08%
din totalul celor 111 localitãþi.

obþinut de liberali a fost cu mult
mai mic decât cifrele cu care ale-
gãtorii au creditat, anterior, cele
douã formaþiuni politice unificate:
PNL ºi PDL!

O campanie
eficientã a PSD Dolj

Zi de zi, pe conturile lor de so-
cializare, liderii social-democraþilor
doljeni postau fotografii aproape în
timp real din suita de campanie elec-
toralã. Strategia, una ce s-a dove-
dit câºtigãtoare, a fost ca echipele
social-democrate sã vizite de douã
ori fiecare localitate din Dolj. O
muncã solicitantã, bine programa-
tã ºi verificatã de, deja hârºitul în
organizãri de campanie, deputatul
Ion Cãlin. Peste o asemenea ex-
perienþã de necontestat s-a aflat una
dintre cele mai pline de vitalitate
persoane publice: primarul Craiovei
ºi, totodatã, vicepreºedintele PSD,
Lia Olguþa Vasilescu, în mijlocul
a sute de mii de doljeni, pe tot par-
cursul campaniei electorale. ªi, ca
sã fim oneºti, fãrã aportul acesteia,

deºi PSD este un partid zdrobitor
de mare ºi bine organizat în cele
mai amãnunþite segmente interne –
atât cât e cu putinþã unei formaþi-
uni cu interese diverse ºi cel mai
mare numãr de membrii de partid
– unii dintre cei aflaþi pe listele elec-
torale social-democrate ar fi avut
emoþii! La data de 21 octombrie
a.c., într-o zi de vineri, preºedinte-
le PSD Dolj, Claudiu Manda, afir-
ma public: „Azi am mai luat o deci-
zie ºi anume aceea de a o desemna
pe doamna Olguþa Vasilescu coor-
donatorul campaniei judeþene. Este
una dintre persoanele de care sun-
tem mulþumiþi ºi care credem cã va
coordona cel mai bine campania din
aceastã toamnã, cu menþiunea cã
directorul campaniei electorale este
preºedintele executiv Ion Cãlin”. ªi
s-a pariat pe asul câºtigãtor!

Rezultatele campaniei, una în
care deviza «Politica pentru oa-
meni» a fost respectatã cu stric-
teþe, fãrã a intra în clinciuri ºi ata-
curi mai mult sau mai puþin pro-
vocate, au venit de la sine. Din da-
tele finale, PSD Dolj a obþinut ci-
fre foarte bune. În Craiova, pen-
tru listele de la Senat, s-au validat
98.204 de voturi. Dintre care,
50.894 voturi au mers în favoarea
PSD (51,82%). Alte 52.516 voturi
au fost date listei PSD pentru Ca-
mera Deputaþilor.

Liberalii: morþi,
dar rumeni la faþã!

ªoc ºi groazã printre liberali,
cum ar spune mass-media tabloi-
dã de pe segmentul comercial ºi
mai puþin educativ! Pentru PNL

Dolj, rezultatele alegerilor parla-
mentare au fost o loviturã în plex,
un duº rece, previzibil pânã la un
punct. Lipsa unei conduceri abile
în a-ºi construi o campanie robus-
tã;  necurtarea masei de vot – aºa
cum e aceasta perceputã – ruralã,
sãracã, lejer de manipulat, incultã,
prostitã de atâþia ani încoace; în-
chistarea într-o pasivitate deloc
avantajoasã; organizarea de mitin-
guri cu oameni aduºi din alte jude-
þe; într-o expresie mai clarã – frac-
turarea realitãþii – în tot felul de ima-
gini, care mai de care mai pline de
naivitate, au fãcut ca scorul gene-
ral al PNL Dolj sã pãleascã lamen-
tabil. Craiova, un municipiu uni-
versitar; cu tarele inerente actualei
dezvoltãri istorice, morale, econo-

mice; cu o pulsaþie tot mai slabã a
capitalului de stat productiv – ex-
cepþie regiile ºi instituþiile publice,
aspirator de resurse umane epui-
zate de muncile din campanii elec-
torale – ar fi trebuit, o spune logi-
ca lucrurilor, sã voteze preponde-
rent cu valorile clamate de dreapta
liberalã. Nu a fãcut-o, însã. ªi nu
a fãcut-o, culmea, nici în Bucu-
reºti! Aici a ieºit pe locul al treilea,
dupã USR, formaþiune cu „gesta-
þie” semi-diurnã, datã pe repede
înainte ºi care, are toate ºansele sã
prindã volum ºi valoare!

Sã trecem succint în revistã.
Dãbuleni – PNL pierde în favoa-
rea PSD, cu o distanþã de peste
25%. Bãileºti: PSD câºtigã cu 62%
la 18%. Afumaþi, condusã tot de
liberali, a primit circa 50% din vo-

turi în favoarea PSD ºi doar 31%
pentru PNL. Gighera, cu edil libe-
ral, are 50,76% pentru social-de-
mocraþi ºi 38% pentru liberali. Nici
la Celaru, PNL nu a reuºit sã trea-
cã de 38%, faþã de 52% cât a luat
PSD, deºi aici primarul Lion Lu-
cian este tot liberal. Mãceºu de
Sus, condus de liberalul Bece
Gheorghe, a mers pe mâna social-
democraþilor cu 42%, cu 2% mai
mult decât a obþinut PNL.

Nouã comune
câºtigate de PNL

Castranova – 53%, Catane –
55%, Desa – 44%, Drãnic – 47%,
Gogoºu – 53%, Predeºti – 46%,
Radovan – 48%, Rojiºte – 58% ºi
Apele Vii – 48% sunt cele nouã lo-

calitãþi, unde liberalii doljeni au sur-
clasat social-democraþii, dintr-un
total de 111 localitãþi cât are Doljul.

Numãrul primarilor liberali din
localitãþile doljene este de 30. În
urma alegerilor din 11 decembrie,
organizaþia judeþeanã Dolj a PSD a
obþinut 9 mandate de parlamentar,
dintre care 6 la Camera Deputaþi-
lor, prin Lia Olguþa Vasilescu, Ion
Cãlin, Alina Elena Tãnãsescu, Ale-
xandra Presurã, Florinel Stancu ºi
Eliza Peþa, ºi 3 la Senat, prin Clau-
diu Manda, Radu Preda ºi Lavinia
Craioveanu. Din partea PNL Dolj
a intrat în Senat, Mario Ovidiu
Oprea, la Camera Deputaþilor – Ni-
colae Giugea ºi Ionuþ Stroe. ALDE
l-a avut câºtigãtor la deputaþi pe
Ion Cupã, ºi USR, tot aici, pe Adri-
an Claudiu Prisnel.
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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

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

„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!
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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!

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.

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!

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!”

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!
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Guvernul de la Damasc ºi opozi-
þia sirianã au semnat un armistiþiu,
a anunþat preºedintele rus Vladimir
Putin, care a þinut sã sublinieze cã
acordul este unul fragil, relateazã
agenþia de ºtiri Tass. Acordul de
încetare a focului urma sã intre în
vigoare pe 30 decembrie, la miezul
nopþii, a declarat ministrul rus al
Apãrãrii. “Am primit informaþii, în
urmã cu câteva ore, cã s-a înregis-
trat o evoluþie în sensul dorit de toatã
lumea ºi pentru care am muncit în-
delung. Trei documente au fost
semnate. Primul este un armistiþiu
între Guvernul sirian ºi opoziþia ar-
matã. Un altul este un pachet de
mãsuri pentru supervizarea acordu-
lui de încetare a focului. Iar al trei-
lea este un document prin care pãrþile se an-
gajeazã sã participe la discuþiile de pace pen-
tru soluþionarea crizei din Siria”, a declarat

ªapte membri Stat Islamic
care pregãteau atacuri
de Revelion, arestaþi în Rusia

Agenþi ai serviciilor secrete
ruse au arestat ºapte presupuºi
teroriºti care pregãteau, la
ordinul reþelei Stat Islamic,
atentate de Revelion. Serviciul
Federal de Securitate (FSB) a
transmis ieri cã suspecþii au fost
arestaþi în Daghestan. Conform
FSB, teroriºtii pregãteau atacuri
cu arme automate ºi bombe în
zone aglomerate, cu ocazia
Revelionului. Insurgenþii
islamiºti din Daghestan au
atacat frecvent agenþi ai
serviciilor de securitate din
Rusia, iar mulþi sunt afiliaþi
reþelei teroriste Stat Islamic.

Trei morþi ºi un rãnit dupã
un incendiu care a cuprins
un iaht, în Italia

Trei persoane au murit, iar
una a fost rãnitã dupã ce un iaht
a luat foc într-un port situat în
nord-vestul Italiei, afirmã surse
citate de cotidianul La Repubbli-
ca. Iahtul a luat foc ieri dimi-
neaþã în Portul Marina di
Loano, în provincia Savona
(regiunea Liguria). La bordul
ambarcaþiunii cu lungimea de 15
metri erau patru cetãþeni
germani. Trei au murit, iar unul
a reuºit sã se salveze sãrind peste
bord. Incendiul a fost stins dupã
aproximativ douã ore de echipaje
de pompieri venite din localitãþi-
le Albenga ºi Finale, precum ºi
de la Cãpitãnia portului.
Persoana care a sãrit peste bord,
o femeie de 51 de ani, a scãpat
cu arsuri uºoare. Iahtul a fost
distrus în totalitate.

Cel puþin 33 de rãniþi, în urma
a douã atacuri cu bombã
în Filipine

Cel puþin 33 de persoane au
fost rãnite în douã atacuri cu
bombã care au avut loc miercuri
searã în Filipine, neexistând
informaþii dacã atentatele au
legãturi între ele, au anunþat
autoritãþile locale. Douã bombe
au rãnit mai întâi 27 de persoa-
ne care asistau la un meci de box
în oraºul Hilongos de pe insula
Leyte, situatã în centrul arhipe-
lagului. Un al treilea dispozitiv
care nu a explodat a fost gãsit în
centrul oraºului, la 620 de
kilometri sud de Manila. O orã
mai târziu, la sute de kilometri
spre sud, o bombã a explodat pe
o autostradã de pe insula
Mindanao, iar cinci persoane au
fost rãnite, a declarat un
responsabil al armatei filipineze.
Acest atentat a fost comis în
municipiul Aleosan, nu departe
de locul în care a avut loc un
atac asupra unei biserici unde
credincioºii au ajuns sâmbãtã
pentru slujba de la miezul nopþii
ºi care s-a soldat cu 13 rãniþi.
Poliþia filipinezã a estimat cã
este prea devreme pentru a spune
dacã cele douã atacuri de
miercuri au legãturi între ele.

Autoritãþile germa-
ne consolideazã secu-
ritatea în Berlin cu
ocazia festivitãþilor de
Revelion, în urma ata-
cului cu camionul ce
a avut loc sãptãmâna
trecutã, înarmând for-
þele de ordine cu mi-
traliere ºi securizând
zonele concertelor, in-
formeazã France24.
“Anul acesta, vom pla-
sa bariere de ciment ºi
vom poziþiona vehicule
înarmate la intrãrile din
jurul Porþii Brandenburg”, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt al poliþiei
din Berlin. În timp ce numãrul ofi-
þerilor de poliþie ce va fi desfãºurat
se va apropia cifrei din anul 2015,
aproximativ 1.000, “cel puþin unii
dintre aceºtia vor avea asupra lor
mitraliere”, a adãugat acesta. Ger-
mania a consolidat mãsurile de se-
curitate în timpul festivitãþilor din

Forþele irakiene au reluat, ieri,
ofensiva împotriva teroriºtilor Stat Is-
lamic în mai multe cartiere din sud-
estul oraºului Mosul, bastionul or-
ganizaþiei unde confruntãrile au în-
cetat de aproximativ o lunã.”Trupe-
le noastre sunt pe punctul de a avan-
sa. În primele cinci sau zece minute

Anchetatorii în cazul avionului
rus prãbuºit în Marea Neagrã nu
au gãsit niciun indiciu cã la bordul
aeronavei ar fi avut loc o explozie
sau un incendiu, însã ipoteza unui
atac terorist nu a fost în întregime
abandonatã, a anunþat Ministerul
rus al Apãrãrii. “Pe baza analizei
preliminare a datelor recuperate din
înregistratorul de voce am ajuns la
concluzia cã nu existat nicio ex-
plozie la bord. Însã un atac tero-
rist nu limiteazã la explozii. Pot
exista ºi alte cauze, aºa cã aceastã
ipotezã rãmâne”, a declarat Serghei
Bainetov, ºeful departamentului
pentru siguranþã aviaticã din cadrul
Ministerului rus al Apãrãrii. Pe de
altã parte, Maxim Sokolov, minis-
trul rus al Transporturilor, a decla-
rat cã echipamentele de la bordul

Acord de încetare a focului în Siria. Vladimir PutinAcord de încetare a focului în Siria. Vladimir PutinAcord de încetare a focului în Siria. Vladimir PutinAcord de încetare a focului în Siria. Vladimir PutinAcord de încetare a focului în Siria. Vladimir Putin
a anunþat cãa anunþat cãa anunþat cãa anunþat cãa anunþat cã pãrþile combatante au semna pãrþile combatante au semna pãrþile combatante au semna pãrþile combatante au semna pãrþile combatante au semnat un armistiþiut un armistiþiut un armistiþiut un armistiþiut un armistiþiu

Putin. Serghei ªoigu, ministrul rus al Apãrã-
rii, a anunþat cã a stabilit o linie directã de
comunicare cu partea turcã, cele douã state

fiind garantele armistiþiului. ªoigu
a mai precizat cã au fost create toa-
te precondiþiile necesare pentru în-
cetarea operaþiunilor militare în Si-
ria ºi pentru un dialog direct între
Guvernul sirian ºi opoziþia intere-
satã de menþinerea integritãþii teri-
toriale ºi a suveranitãþii þãrii, scrie
Tass. Armata sirianã a anunþat
printr-un comunicat cã armistiþiul
va intra în vigoare la miezul nopþii.
În comunicatul preluat de agenþia
de ºtiri SANA se mai preciza cã
acordul exclude Stat Islamic, gru-
parea anterior cunoscutã cu numele
Frontul Nusra ºi toate grupurile afi-
liate acestora. Zakaria Malahifji, un
lider al grupãrii rebele Fastaqim,
parte a Armatei Libere Siriene, a

declarat pentru Reuters cã rebelii au semnat
un acord de încetare a focului, negociat cu
sprijinul Rusiei ºi Turciei.

Ancheta în cazul avionului rus prãbuºit nu a relevat
niciun indiciu al unei explozii sau incendiu

avionului funcþionau “anormal”,
adãugând cã este prea devreme sã
poatã indica cauza incidentului
aviatic. Un avion militar rus de tip
Tupolev Tu-154 s-a prãbuºit du-
minicã dimineaþã în Marea Neagrã.
Avionul decolase de la Soci ºi a
dispãrut de pe ecranele radarelor
dupã circa 20 de minute. Avionul
fãcuse escalã la Soci pentru reali-
mentare, dupã decolarea iniþialã de
pe Aerodromul ªkalovski, situat în
apropiere de Moscova, în drumul
spre Latakia (Siria). La bord erau
92 de persoane, dintre care 83 de
pasageri, în principal membri ai
Orchestrei militare Aleksandrov,
care urma sã concerteze de sãrbã-
tori în baza militarã rusã Hmeymim
(Siria), ºi jurnaliºti. Nu existã su-
pravieþuitori.

Forþele irakiene au reluat ofensiva
pentru cucerirea oraºului Mosul

au mers 500 de metri. Ele încep ime-
diat sã tragã”, a declarat un ofiþer al
diviziei de reacþie rapidã, o unitate
de elitã a Ministerului de Interne.
Forþele irakiene au avansat în car-
tierul Intisar ºi este de aºteptat ca o
ofensivã sã înceapã nu departe de
acolo. Bãtãlia de la Mosul, care mo-

bilizeazã aproxi-
mativ 100.000 de
militari irakieni,
combatanþi kurzi
ºi membri ai mi-
liþiilor ºiiite pentru
a recuceri oraºul
ocupat de Stat
Islamic din iunie
2014, a fost de-
clanºatã pe data
de 17 octombrie.
Unitãþile de elitã
au recucerit un
sfert din oraº, dar
avansul lor este
lent ºi dificil.

Poliþia din Berlin va fi înarmatã cu mitraliere
în zonele concertelor de Revelion

anul 2015, dupã atacul din Paris din
13 noiembrie. Cei care vor partici-
pa la festivitãþi nu vor avea voie sã
aibã asupra lor rucsace sau genþi
de dimensiuni mari. De asemenea,
toate tipurile de materiale pirotehni-
ce ºi periculoase, precum sticlele,
vor fi interzise în cadrul evenimen-
tului de sâmbãtã, unde se aºteaptã
sã participe mii de persoane.
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A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prospe-
ritate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!

La mulþi ani!
Preºedinte,

Horaþiu Stãnescu

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!”

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

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!

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!”

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!

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
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare (titular) S.C.
EVENIMENTE DE AUR SRL titular
al proiectului „ CONSTRUIRE SALÃ
EVENIMENTE+ P ADAGIO anunþã
publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD
DE MEDIU, pentru proiectul: CON-
STRUIRE SALÃ  EVENIMENTE pro-
pus a fi amplasat în Craiova, T77,
P19, INTRARE ÎN LEGALITATE. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J,
între orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http// arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare ( în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ) pânã la data de 4.01.2017.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare (titular) S.C.
EVENIMENTE DE AUR SRL titular
al proiectului „ CONSTRUIRE SALÃ
EVENIMENTE+ P BELAGIO anunþã
publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD
DE MEDIU, pentru proiectul: CON-
STRUIRE SALÃ  EVENIMENTE pro-
pus a fi amplasat în Craiova, T77,
P16, INTRARE ÎN LEGALITATE. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J,
între orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http// arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ) pânã la data de 4.01.2017.

ANIVERSÃRI
Cu respectul cuvenit
amintirii dascãlilor
mei, începând cu Ion
ºi Daria Osadciuc,
Olaru Mirescu, Criºan
ºi Cîrlugea. Cu gân-
dul la proza lui Spino-
za ºi versul lui Emi-
nescu, la dojana lui
Creangã, Caragiale ºi
Topârceanu, la locul
amintirii lui Iorga ºi
Sorescu, Romanescu,
Pandrea ºi Bãlcescu.
Cu inima alãturi de cei
din Cetatea Bãniei ºi
din împrejurimi. Cu
toatã cãldura sufletu-
lui meu ºi cu bucuria
sãrbãtorilor ce azi
trãim, urez tuturor LA
MULÞI ANI ºi multã
sãnãtate! Dobeanu
D.Gheorghe, Balº,
str. Ion Creangã, nr. 4.
OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 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 curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploae-
laurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

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

Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu
utilitãþi. Craiova, str.
Rãºinari, Nr. 91 cu
ieºire în str. Râului
nr. 162. Telefon:
0771/723.968.
Vând vilã Centru. 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 comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
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-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 30 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:

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 – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
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.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
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 Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0747/963.794.
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 trandafir
japonez, maica domnu-
lui ºi flori de piatrã. Te-
lefon: 0742/ 023.399.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþi-
onare. Preþ 100 lei. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craio-
va. 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.
Telefon: 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
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.

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 bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de spã-
lat 50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie 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,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

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.
CONDOLEANÞE
Florea Telu transmi-
te condoleanþe ºi
doreºte putere fami-
liei Busu, pentru a
trece peste marea
durere pricinuitã de
pierderea celui care
a fost GABRIEL
BUSU, un om excep-
þional. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM “U” Craiova n-a reuºit sã
treacã cu bine peste masivele
schimbãri survenite la echipã în
ultima sãptãmânã – notând aici
revenirea lui Cãtãlin Burlacu,
transferul lui Tayloe Taylor ºi ple-
cãrile lui Marko Marinovic, res-
pectiv Dino Gregory, la care se
adaugã accidentarea principalu-
lui realizator al sezonului, Jamar
Abrams – ºi a cedat, scor 77-83,
joi searã, la Polivalentã, în faþa
celor de la BC SCM Timiºoara,
în ultimul meci din 2016.

Din rândurile alb-albaºtrilor a
strãlucit peste toþi Darius Har-
grove, americanul încheind cu
30 de puncte ºi 7 recuperãri (toa-
te defenisve), plus un assist. Per-
formanþa sa avea însã, din pãca-
te, sã fie pusã în umbrã de Do-
minique Rambo, care ºi-a însu-
ºit mai toate superlativele meciu-
lui: 26 de puncte, 9 recuperãri, 7
pase decisive ºi un icredibil indi-
ce al eficienþei, de 35.

Privind derularea ostilitãþiilor,
bãieþii lui Vladimir Vuksanovic ºi
Dragan Aleksic au început slab,
încheind sfertul inaugural cu un
deficit mai mult decât îngrijorã-
tor: 11-23. A urmat, complet nea-
nunþat, o manºã la discreþia Cra-
iovei, care a anulat ecartul la ca-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-A

Deºi Hargrove dã recital, RamboDeºi Hargrove dã recital, RamboDeºi Hargrove dã recital, RamboDeºi Hargrove dã recital, RamboDeºi Hargrove dã recital, Rambo
“mitraliazã” speranþele Craiovei“mitraliazã” speranþele Craiovei“mitraliazã” speranþele Craiovei“mitraliazã” speranþele Craiovei“mitraliazã” speranþele Craiovei

Clasament
1. Steaua 11/1 23
2. U-BT Cluj 10/2 22
3. Piteºti 8/5 21
4. Sibiu 8/4 20
5. Mureº 7/6 20
6. Timiºoara 7/6 20
7. Galaþi 5/8 18
8. Oradea 6/6 18
9. CRAIOVA 4/9 17
10. Baia Mare 1/12 14
11. Dinamo 2/10 14

pãtul unui 28-16, astfel cã la pa-
uzã s-a intrat cu egal 39. Fãrã
vreo victorie pe teren strãin în
precedentele cinci jocuri, trupa
de pe Bega a apãsat din nou pe
acceleraþie ºi s-a dus la cinci
“lungimi” înaintea actului final:
59-64, dupã 20-25. Avantaj ne-
maipus de astã datã în pericol,
SCM “U” pierzând ºi ultimul
sfert, 18-19.

În afara lui Hargrove, ceilalþi
realizatori ai Craiovei au fost: Iu-
lian Corneanu (12p), Iuri Frase-
niuc (10p), Cãtãlin Burlacu (8p
ºi cele mai multe pase dcisive –
5), Tayloe Taylor (8p), Andrei
Damian (5p) ºi Williams Paul
(4p). Au mai evoluat Florin Popa
ºi Baris Aktaº.

La nivel statistic, alb-albaºtrii

au încheiat cu medii de 59 la sutã
(17/29) la aruncãrile de douã
puncte, de 48 la sutã (13/27) la
ariuncãrile de la distanþã ºi de 80
la sutã (4/5) de la linia liberelor.

„Mã bucur cã am venit la Cra-
iova. Chiar dacã am pierdut a
fost un meci bun fãcut de mine.
M-am înþeles foarte bine cu an-
trenorii ºi cu colegii. Sper ca în
partidele viitoare sã obþinem ºi
victorii”, a spus noua achiziþie
Tayloe Taylor.

„A fost un prim joc pentru o
echipã relativ nouã. Avem doi ju-
cãtori noi, care sunt aici de doar
cîteva zile. Este o partidã de în-
ceput, care se vrea aici, la Cra-
iova. Antrenorul mi-a dat încre-
dere, m-am antrenat din greu ºi
am fãcut un meci bun”, a afir-
mat ºi Iulian Corneanu, jucãtor
fãrã eroare la aruncãrile de trei
puncte (3/3).

Runda viitoare, SCM “U” va
sta, pentru ca mai apoi, în 14 ia-

nuarie, sã dea piept, în deplasa-
re, cu CS Phoenix Galaþi.
Rezultate: SCM “U” CRAIO-

VA – BC SCM Timiºoara 77-83,
CS Dinamo Bucureºti – BCM U
Piteºti 64-72, U-Banca Transil-
vania Cluj – BC Mureº Tg. Mureº
89-104, CS Phoenix Galaþi –
BCM Olimpic Baia Mare 102-57.
Partida CSM CSU Oradea – BC
CSU Sibiu are loc astãzi, în vre-
me ce Steaua CSM Eximbank
Bucureºti stã.

Prezente în aceste zile la
Cluj-Napoca, la Cupa “CS Uni-
versitatea”, handbalistele de la
SCM Craiova au fost învinse,
ieri, în primul joc, de HC Za-
lãu, scor 28-30. În celãlalt joc,
anterior,  gazda Univeristatea
a dispus de divizionara secun-
dã Minaur Baia Mare, 32-29.

Asearã, fetele lui Bogdan
Burcea ºi Grigore Albici ºi-au
mãsurat forþele ºi cu “U” Cluj,
pentru ca în aceastã dimenea-
þã sã-ºi încheie aventura în

Handbalistele au pierdut primul meci din cadrul
turneului de la Cluj

Ardeal, evident, în compania
formaþiei din Baia Mare.

Amintim, dupã 11 etape tre-
cute din Liga Naþionalã, Cra-
iova e pe locul 4, cu 17 punc-
te, fiind devansatã de CSM
Bucureºti (27p), Dunãrea Brãi-
la (25p) ºi HC Zalãu (19p).

În primul meci din anul care
urmeazã, în week-end-ul 7-8
ianuarie, formaþia alb-albastrã
va evolua în fieful “lanternei”
fãrã punct, CSM Cetate Deva-
trans.

În fiecare an, nume mari
aleg sã se retragã din fotbal,
iar 2016 nu face excepþie.

Jurnaliºtii de la Fichajes au
alcãtuit o echipã idealã a
jucãtorilor care ºi-au agãþat
ghetele în cui în acest, iar
din formula de start nu
puteau sã lipseascã legenda-
rul Steven Gerrard (foto),
sârbul Nemanja Vidic,
Miroslav Klose ºi chiar
Rivaldo, asta deºi brazilianul,
legitimat la Mogi Mirim, a
jucat un singur meci în 2016,

Echipa idealã a jucãtorilor
retraºi în 2016

la 44 de ani. Cariera lui
Rivaldo este însã una impre-
sionantã, perioada de vârf
fiind între 1997 ºi 2002,
când a îmbrãcat tricoul
Barcelonei.

Echipa, aºezatã într-un
sistem 4-3-3, are urmãtoarea
componenþã: Abbiati – Iraola,
Vidic, Marchena, Samuel –
Arteta, Valeron, Gerard –
Luca Toni, Klose, Rivaldo.

A fost întocmitã chiar ºi o
listã a rezervelor, pe care
figureazã ºi Adrian Mutu.

DIGI SPORT 1

18:00 – BASCHET (M) –
Euroliga: Unics Kazan – Panat-
hinaikos Atena / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã:
CSM CSU Oradea – BC CSU
Sibiu / 22:00 – BASCHET (M)
– Euroliga: Barcelona – Darus-
safaka Dogus Istanbul.

DIGI SPORT 2

21:45 – FOTBAL Scoþia –
Premier  League :  Hear t s  –
Aberdeen.

DOLCE SPORT 1

23:00 – BASCHET NBA: In-
diana Pacers – Chicago Bulls.

EUROSPORT 1

17 :30  –  SÃRITURI  CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã
– Turneul celor patru trambu-
line, la Oberstdorf (Germania)
/ 22:00 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Hull City –
Everton.

LOOK TV

21:45 – FOTBAL Scoþia –
Premier  League :  Hear t s  –
Aberdeen.

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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Universitatea Craiova ºi-a recã-
pãtat în iarna aceasta dreptul de a
achiziþiona ºi jucãtori aflaþi sub con-
tract, fiindcã pentru un an ºi ju-
mãtate a putut doar sã aducã doar
fotbaliºti ºomeri. Nu se ºtie însã
dacã Universitatea va ºi aloca bu-
get pentru o campanie de achiziþii
care sã-i permitã întãrirea realã a
lotului, pentru a se lupta la titlu.
Deocamdatã, clubul a încasat. ªi-
a vândut cel mai vechi jucãtor ºi
totodatã cãpitanul echipei, pe Vã-
tãjelu, ºi a luat peste 1 milion de
euro pe el. Pentru fotbalul româ-
nesc este o sumã bunã, mai ales
pentru un fundaº. Clubul pretinde
cã nu vinde ca sã trãiascã ºi nici
nu trãieºte pentru a vinde, anun-
þând cã se va dispensa de maxim
un jucãtor pe sezon. E bine cã
mãcar s-a schimbat optica de anul
trecut, când Craiova voia sã vân-
dã en gros ºi la rivale, negociind
cu Steaua pentru jumãtate dintre
titularii alb-albaºtri. Plecarea lui
Vãtãjelu nu afecteazã neapãrat lo-
tul ªtiinþei. Pe stânga poate trece
Briceag, care, în sfârºit, ar evolua

pe postul sãu, iar pe dreapta o so-
luþie viabilã ar reprezenta-o Dumi-
traº, iar Vlãdoiu ar fi back-up.

Drãghici, unica achiziþie certã
Marcel Popescu a afirmat cã

Unievrsitatea are nevoie de 2 ata-
canþi, de un fundaº lateral ºi de un
stoper: „Trebuie sã ne calculãm
paºii, sã nu facem mari schimbãri
la nivelul lotului. Stabilitatea, întã-
rirea 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 dra-
goste ºi convingere cã pot scrie
istorie sub culorile Universitãþii
Craiova. Toþi trebuie sã înþeleagã
spiritul acestui club” a spus con-

Numele vehiculate pentru jucãtorii care vor ajunge în Bãnie nu sunt prea atractive

Craiova vrea doi atacanþi ºi doi fundaºiCraiova vrea doi atacanþi ºi doi fundaºiCraiova vrea doi atacanþi ºi doi fundaºiCraiova vrea doi atacanþi ºi doi fundaºiCraiova vrea doi atacanþi ºi doi fundaºi
Dupã un an ºi jumãtate, Universitatea
are drept de a transfera, dar vrea sã

cheltuie? ªi dacã vrea, ºtie pe ce sau vin
alþii precum Rambe sau Kelic?

VVVVVariantele viabile de jucãtori din Ligaariantele viabile de jucãtori din Ligaariantele viabile de jucãtori din Ligaariantele viabile de jucãtori din Ligaariantele viabile de jucãtori din Liga
I pentru Universitatea Craiova:I pentru Universitatea Craiova:I pentru Universitatea Craiova:I pentru Universitatea Craiova:I pentru Universitatea Craiova:

Fundaºi dreapta:
Marian Pleaºcã (27 de ani, Pandurii, liber), Gabi Matei (26

de ani, ASA, liber), Claudiu Belu (23 de ani, ASA, liber), Ra-
doslav Dimitrov (28 de ani, FC Botoºani, 100.000 de euro).

Fundaºi stânga:
Bucuricã (31 de ani, Chiajna, 100.000 de euro).

Fundaºi centrali:
Florin Bejan (25 de ani, MKS Cracovia, liber), Andrei Pi-

þian (21 de ani, Pandurii, liber), Alexandru Creþu (24 de ani,
CSMP Iaºi, 150.000 de euro), Aleksandar Susnjar (22 de ani,
Gaz Metan, 50.000 de euro), Gordon Bunoza (.

Atacanþi:
Cristian Cherchez (25 de ani, Chindia, 100.000 de euro),

Cristi Neguþ (21 de ani, Chindia, 100.000 de euro), Ad. Bã-
lan (27 de ani, FC Voluntari, 100.000 de euro), Cristi Bud
(31 de ani, CFR Cluj, 250.000 de euro), Valentin Alexandru
(27 de ani, ex-Pandurii, liber), Marius Pena (32 de ani,
Chiajna, 50.000 de euro). Bojan Golubovic (33 de ani, ex-
Steaua, liber).

ducãtorul clubului. Când a fost in-
stalat în actuala poziþie la Univer-
sitatea, Marcel Popescu a promis
cã Mulþescu va avea jucãtorii do-
riþi în cantonamentul din Austria.
Nu numai cã n-au fost aduºi jucã-
tori de valoare în cantonament, dar
nici mãcar cei care se aflau sub
contract n-au sosit la timp, Rocha
ºi Acka venind abia pe finalul pe-
rioadei de pregãtire. La ce nivel a
ajuns fotbalul românesc, nu este
nevoie sã dai bani pentru a aduce
jucãtori, ci trebuie sã te pricepi.
Dacã Marcel Popescu va mai adu-
ce alþii precum Rambe ºi Kelic, doi
dintre cei mai slabi jucãtori care au
fost vãzuþi vreodatã la Craiova,
atunci mai bine se apeleazã la cen-
trul de copii ºi juniori. Din pãcate,
nici de acolo nu prea ai ce lua, iar
Mulþescu nici nu este un antrenor
care promoveazã tineri, uneori pre-
ferând sã nu facã mai mult de o
schimbare pe meci decât sã intro-
ducã niºte jucãtori de perspectivã.
Primul jucãtor care se va alãtura
lotului Universitãþii Craiova în iar-
na aceasta este Stephan Drãghici,

un mijlocaº ofensiv achiziþionat
încã din vara trecutã de la ªcoala
Ardealul ºi care a fost împrumutat
la CSM Rm. Vâlcea.

Pleaºcã – da, Bucuricã – ba!
Deºi Universitatea îi are în cur-

te pe Dumitraº ºi Vlãdoiu, condu-
cerea ºi l-ar dori pe acest post pe
bulgarul Radoslav Dumitrov, de la
FC Botoºani. În cazul în care Bri-
ceag ar fi pãstrat în dreapta, Cra-
iova l-ar aduce pe stânga pe Bog-
dan Bucuricã de la Chiajna. Dimi-
trov ºi Bucuricã sunt într-adevãr
doi fundaºi laterali ofensivi, dar
primul are 29 de ani, iar al doilea
31 de ani, deci niciunul nu ar pu-
tea fi urmãtorul Vãtãjelu, fundaº
care sã creascã ºi sã fie exploatat.
În schimb, o variantã bunã pentru
ªtiinþa ar fi Marian Pleaºcã, de la

Pandurii, jucãtor
care poate pleca gra-
tis, are o valoare in-
contestabilã, fiind
convocat la uin mo-
ment dat de Victor
Piþurcã la echipa na-
þionalã. Pleaºcã este
oltean, în februarie
va împlini 27 de ani
ºi parcurge un sezon
excelent, în care a
marcat un gol ºi a
oferit 3 pase de gol,
inclusiv cea pentru
Þucudean în partida
de pe „Extensiv” cu
Universitatea.

Dintre fundaºii centrali, Univer-
sitatea îi poate pierde în varã pe
Acka, Popov ºi Kay, toþi intraþi re-
cent în ultimele 6 luni de contract.
De altfel, dintre stoperi doar ivori-
anului Acka ar merita sã i se pre-
lungeascã înþelegerea. În ce-l pri-
veºte pe Kelic, o miºcare inteligentã
ar fi reziliarea contractului sãu, de-
oarece croatul s-a dovedit o alege-
re neinspiratã.

Bud, dorit,
dar inaccesibil
Pentru postul de ata-

cant variante ar exista
inclusiv în Liga a II-a,
unde Chindia are doi
jucãtori ofensivi cu
mare potenþial, Cher-
chez ºi Neguþ. Primul
are 25 de ani ºi este un
golgheter pur-sânge,
dar nu este dorit de
Mulþescu. Ciudat, fi-
indcã este un jucãtor
tehnic ºi cu simþul por-
þii, cu mult peste Mã-
zãrache sau Rambe,
pseudofotbaliºtii pe
care i-a folosit antreno-
rul Craiovei pe postul
de vârf. Celãlalt ata-
cant de la Târgoviºte,
Cristi Neguþ, abia a

împlinit 21 de ani, însã este mai
scund ºi are calitãþi mai degrabã
de al doilea vârf sau mijoocaº
ofensiv. Unul dintre jucãtorii de
care s-a interesat Universitatea în
vara trecutã a fost Cristi Bud, de
la CFR Cluj, însã pe vremea ace-
ea echipa din Bãnie nu putea adu-
ce jucãtori aflaþi sub contract, iar
între timp cota acestuia a cres-
cut dupã un sezon foarte bun ºi
chiar dacã vârful a intrat în ulti-
mele 6 luni de contract, echipa
din Gruia solicitã peste 200.000
de euro pentru cedarea lui de
acum. Bud are ºanse mici sã ajun-
gã în Bãnie ºi din cauzã cã este
reprezentat de Ana Maria Prodan,
iar clubul din Bãnie nu agreeazã
jucãtorii impresariaþi de soþia an-
trenorului Stelei.
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