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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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Un an trece, altul vine. Unul se în-
vecheºte, e aruncat peste bordul na-
vei intrate în derivã din cauza orgo-
liilor unor timonieri incapabili de
temperanþã, lãsându-ne pe noi, toþi,
în expectativa unui final de meci cu
un singur ºi nevinovat perdant:
ÞARA. Pãºim în altul cu un  noian de
neliniºti nemeritate.

Rareori luciditatea – sigiliu al
unei conºtiinþe ce s-ar cuveni active
– ne însoþeºte în astfel de evaluãri.
Spiritul sãrbãtorilor, mai viu, la cum-
pãna dintre ani, decât oricând ne opa-
cizeazã parcã orice simþ critic ºi, mai
ales, autocritic. Pe cele rele le însu-
mãm în dreptul celuilalt, pe cele bune
le înscriem, nesãþioºi, în dreptul pro-
priilor merite. Împãcarea – condiþie
inerentã a convieþuirii – ne viziteazã
o clipã ºi iertãm, cât ne lasã nãbãdã-
iosul nostru orgoliu, greºiþilor
noºtri cu aceeaºi dispoziþie nediscri-
minatorie cu care ne iertãm greºeli-
le noastre. Rareori însã cu cãinþa
adâncã prin care sã putem accede la
sâmburele, mai mereu ascuns, bu-
nãtãþii divine din noi.

ªi uite cum 2016 ne lasã nostalgia
fãrã prea mari regrete: un an strãbã-
tut de la un cap la altul de scandaluri
ºi dispute politice, de harþe reamin-
tindu-ne locul pe hartã, de obscenitãþi
mondene ºi de multã, multã zarvã pe
cât de inutilã pe atât de costisitoare.
Ce Nou An ne dorim? Mai liniºtit, fi-
reºte. Aceasta ar fi, cred, dorinþa cea
mai fierbinte a românului. Dar ºi cea
mai greu de împlinit. Fiindcã, pe de o
parte, 2017 va fi unul al unei schim-
bãri mai ambiþioase decât oricând însã
sub semnul unei dispute între Palate
care nu anunþã nimic bun. ªi care a
cãpãtat deja mãsura unui scandal de-
venit deja, demult, pe scena politicã ºi
în viaþa de fiecare zi, un fel de institu-
þie. Instituþia scandalului. Al denun-
þului ºi al calomniei devenite monede
de schimb. ªi cine mai are rãgazul sã
divulge, în firea omului, a celui mo-
dern îndeosebi, prezenþa acestui morb
insolent care este iubirea nemãsura-
tã de sine ºi ura pentru celãlalt?

Orbiþi de atâtea ispite consumiste,
uitãm cu impardonabilã uºurinþã cã
adevãrul, cel întreg, nu se aflã de o
singurã parte. Ba uneori, ca în para-

bola vechiului filosof di Efes, el se cu-
vine cãutat ºi de partea cealaltã. Fie,
deci, ca anul care vine sã ne readucã
înþelepciunea strãveche de a fi mai
exigenþi cu noi înºine ºi mai îngãdui-
tori cu ceilalþi.

LA MULTI ANI 2017!
GEORGE POPESCU
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Bogdan Licu,

confirmat de Klaus

Iohannis în funcþia

de adjunct

al procurorului

general
Preºedintele Klaus Iohannis

a semnat, ieri, decretele
privind numirea adjuncþilor
procurorului general al
României, avizând astfel
numirea în funcþia de prim-
adjunct a Laurei Oprean iar
în cea de adjunct a lui Bog-
dan Licu, pe o perioadã de
trei ani. Decretele au fost
semnate de Klaus Iohannis
dupã ce joi cei doi procurori
au primit aviz favorabil de la
Secþia pentru Procurori a
Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM). “Eu
consider cã nu am plagiat în
acea tezã de doctorat. Am fost
întrebat de ce am cerut în
luna martie renunþarea la
titlul de doctor. În viaþa
fiecãruia vine la un moment
dat un moment de analizã
asupra lucrurilor fãcute sau
nefãcute. Fiind pusã foarte
intens aceastã problemã în
media despre lucrãrile de
doctorat, mi-am revãzut ºi eu
lucrarea. Vã spun cã nu am
plagiat, asta este opinia mea,
am specificat toþi autorii la
subsol, nu existã paginã fãrã
notã de subsol. Din punct de
vedere obiectiv, nu am niciun
element din partea niciunei
instituþii. Eu am spus, dacã s-a
dovedit cã am plagiat, îmi dau
demisia din orice funcþie
delegatã, numitã, am declarat
asta”, a declarat Bogdan Licu
dupã avizul procurorilor din
CSM. Numirea lui Bogdan
Licu în aceastã funcþie pentru
un mandat de trei ani vine
dupã ce la sfârºitul lunii
octombrie acestuia i-a fost
prelungitã cu ºase luni
delegarea pentru acest post.
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MIRCEA CANÞÃR

2017 este pe drum. Vine. Se
retrage discret 2016 ºi lasã loc
noului an. Uitãm dacã putem ceea
ce nu ne-a plãcut ºi visãm cu
ochii deschiºi, dar ºi cu speranþe
tonice, de împliniri rotunde, în
anul ce vine. Îl vrem mai bun, mai
generos. Puþinã liniºte în ultime-
le zile. În schimb, nãucitoare agi-
taþie. În marile complexe comer-
ciale, în stradã, în mijloacele de
transport în comun, dar ºi pe
scena politicã îndeosebi. Zgomo-
tul de fond al convieþuirii noastre
rãmâne bombãneala, recrimina-
rea, scandalul. S-ar pãrea, uneori,
cã toatã lumea urãºte pe toatã lu-
mea. Preºedintele þãrii Klaus Io-
hannis, printr-un plus de tact ºi
inspiraþie, a alungat toate presen-
timentele, angoasele ºi falsele lu-

ciditãþi ale câºtigãtorilor alegeri-
lor parlamentare, desemnându-l
pe Sorin Grindeanu, drept vii-
tor prim-ministru al þãrii. Care îºi
va anunþa, cât de curând, Guver-
nul. Se pune capãt unui apogeu
al nervozitãþii ofensive. ªi viaþa
publicã va trece, în cumpãna
dintre ani, într-un plan secund,
lãsând locul vieþii de familie, tu-
telatã de legile nescrise ale sãr-
bãtorilor de iarnã. Reflectãm la
anul care se duce ºi sperãm ca
anul care vine sã aducã fiecãru-
ia dintre noi ceea ce meritã. Nu
ne putem bucura imediat, fie
pentru cã ne amintim melanco-
lic de necazuri trecute, fie pen-
tru cã ne preocupã dificultãþile
viitoare. Nu te poþi bucura de
amintiri agreabile, pentru cã ele

þin de trecut ºi nu te poþi bucura
de posibile împliniri viitoare,
pentru cã te gândeºti la obsta-
cole, uneori greu surmontabile,
sau pur ºi simplu la timpul care
încã te separã de ele. Nu ful-
guieºte, încã, prin pãrþile locu-
lui, ºi absenþa zãpezii nu e un
semn de belºug. Un soare teme-
rar, care se încumetã sfidãtor în
timpul zilei, nu deschide decât
porþile gerului din timpul nopþii,
Viaþa merge înainte. Magia aces-
tei sãrbãtori, aproape inefabilã la
români, înseamnã sã fim împre-
unã cu cei dragi. Aºa se întâm-
plã de când ne ºtim. Pretenþiile
Europei nu ne-au izgonit datini-
le. Cultura popularã încape chiar
în nemãrginirea seacã a interne-
tului, iar din lumea virtualã co-

boarã colinde ºi urãri cu florile
dalbe. Civilizaþia ruralã rezistã
asalturilor castrate de emoþie ºi
poezie. La capãtul unor rãtãciri,
pline de zbucium, ne oprim din
goana bezmeticã, ºi ciocnim o
cupã de iubire veºnicã: un nou
an cu bucurie. Vã urez un An
Nou liniºtitor, cu speranþe care
sã se împlineascã. Sã fiþi sãnã-
toºi ºi sã îi þineþi aproape pe cei
dragi, capabili sã priviþi dincolo
de linia orizontului cotidian. Ori-
ce sfârºit de an este ºi un înce-
put. Se încheie nu doar anul 2016,
dar ºi o guvernare, alta luându-i
locul prin promisiuni economice
ºi sociale, interesant construite ºi
bine explicate. Tuturor cititorilor
noºtri, tuturor colaboratorilor, un
sincer. La mulþi ani!

Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a semnat vineri, 30 de-
cembrie a.c., decretul privind
desemnarea lui Sorin Mihai
Grindeanu în calitate de candi-
dat la funcþia de prim-ministru,
pentru a cere votul de încredere
al Parlamentului asupra progra-
mului ºi listei noului Guvern,
potrivit art. 103 alin. (2) din
Constituþia României, republica-
tã”, se aratã în comunicatul de
presã remis MEDIAFAX.

Surse din Administraþia Pre-

Astfel, pe 3 ianuarie se vor con-
voca Birourile Permanente ale ce-
lor douã Camere, vor avea loc ple-
nuri ale Camerelor, ºedinþe ale con-
ducerilor PSD ºi ALDE în care se
va valida lista Cabinetului Grindea-
nu ºi vor fi depuse la Parlament
structura guvernului, programul de
guvernare ºi lista miniºtrilor. Pe 4

Preºedintele Klaus Iohannis a semnat decretul
de desemnare a lui Sorin Grindeanu în funcþia de premier

Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri diminea-
þã, decretul pentru desemnarea lui Sorin Grindeanu

pentru a forma noul Executiv, potrivit unui comunicat
de presã remis MEDIAFAX.

zidenþialã afirmaserã joi cã ºeful
statului va amâna câteva zile de-
semnarea noului premier, dupã
ce liderul social-democraþilor,
Liviu Dragnea, declarase cã se
aºteaptã ca ºeful statului, Klaus
Iohannis, sã îl desemneze joi pe
Sorin Grindeanu, el arãtând cã,
în caz contrar, PSD ºi ALDE
vor înþelege “exact” care este
„semnalul”. Joi seara, liderul
PSD a precizat cã ºeful statu-
lui, Klaus Iohannis, i-a transmis
lui Sorin Grindeanu, în discuþia

de la Palatul Cotroceni, cã va
anunþa decizia privind desem-
narea premierului vineri dimi-

neaþã, iar la informala cu presa
acesta a menþionat cã va anun-
þa dupã Anul Nou.

Dragnea a anunþat calendarul instalãrii Cabinetului Grindeanu
Preºedintele PSD Liviu Dragnea a prezentat ieri calen-

darul instalãrii Cabinetului Sorin Grindeanu, care prevede
plenuri ale Camerei ºi Senatului în 3 ianuarie ºi votul de

investiturã al Executivului pentru 4 ianuarie.

ianuarie vor avea loc, de la 8 dimi-
neaþa audierile de miniºtri în comi-
siiile de specialitate ºi votul de in-
vestiturã al Executivului. În ace-
eaºi zi, sub rezerva acceptãrii de
cãtre preºedintele Klaus Iohannis
ar trebui sã se desfãºoare ºi cere-
monia de depunere a jurãmântului
de cãtre noul Executiv, a detaliat

preºedintele PSD Liviu Dragnea.
Sorin Grindeanu a declarat, în

timpul conferinþei de presã, cã a
primit vineri dimineaþa un mesaj pe
telefon din partea preºedintelui Io-
hannis în care era anunþat de de-
semnarea sa. “Am primit de dimi-
neaþã un sms de la Iohannis, nu
aveam numãrul dânsului, l-am su-
nat pe domnul Dragnea sã verific
dacã acela e numãrul domnului
preºedinte. Dupã ce am primit con-
firmarea i-am mulþumit”, a spus
Grindeanu. Întrebat ce scria în
SMS, Grindeanu a rãspuns: “Suc-
ces! Klaus Iohannis”.

În completare, Cãlin Popescu
Tãriceanu a declarat cã este un caz
de Cartea Recordurilor anunþul fã-
cut prin sms de preºedinte. Premie-
rul desemnat Sorin Grindeanu a

declarat vineri cã nu porneºte de la
premisa cã va avea un mandat mai
scurt de patru ani, dar a subliniat
cã va colabora foarte strâns cu pre-
ºedintele PSD Liviu Dragnea. De
asemenea, Grindeanu a spus cã, în
ceea ce priveºte contribuþia sa per-
sonalã în formarea guvernului, nu
se poate vorbi despre “preferinþe ºi
prietenii personale”. Întrebat care
vor fi relaþiile sale cu preºedintele
Iohannis, premierul desemnat a spus
cã instituþiile sunt bine definite con-
form legii, “cu delimitarea clarã a
atribuþiilor” ºi cã el este “un om
deschis dialogului, cât lucrurile sunt
clar definite ºi sunt”.Întrebat de
douã ori dacã va avea întâlniri sãp-
tãmânale cu preºedintele Iohannis,
ca premierul în exerciþiu, Grindea-
nu nu a rãspuns.
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Cum apreciaþi evoluþia Cra-
iovei, administrativ, social, dar
mai ales arhitectural, acum, la
un ecart de peste 4 ani, de
când aþi luat conducerea mu-
nicipiului?

În urmã cu patru ani, Craiova
era mult în urma altor oraºe.
Aproape jumãtate din oraº nu
avea apã potabilã ºi canalizare,
ritmul de asfaltare era de câteva
strãzi pe an, instituþiile de culturã
inerte se adresau doar celor ini-
þiaþi, spitalele municipalitãþii erau
sub orice criticã, parcurile ºi zo-
nele verzi erau devastate, ºcolile
nu cunoscuserã îmbunãtãþiri cla-
re, oraºul era cenuºiu în totalita-
te, deºi sub faþadele cãzute se
ghicea o arhitecturã superbã, ar-
hitecturã care era acoperitã cu
bannere colorate pestriþ. Nu ºtiu,
poate sunt subiectivã, dar cred cã
e un oraº transformat aproape în
totalitate ºi mã bucur când vin
oameni plecaþi în afara þãrii, care
spun, în prezent, ca e un alt oraº.

„S-au construit obiective,
la care nici nu îndrãzneam

sã gândim”
Acum, tot oraºul e alimentat cu

apã, canalizarea are acoperire de
90 la sutã, s-a asfaltat 50% din
suprafaþa sa doar în ultimii doi ani,
viaþa culturalã a explodat, parcu-
rile, ºcolile ºi spitalele au fost rea-
bilitate, am regândit mai multe
zone din punct de vedere urba-
nistic, s-au construit obiective la
care nici nu îndrãzneam sã gân-
dim acum câþiva ani, cum ar fi un
stadion sau un spital municipal.

Ce v-a motivat cel mai mult
în a continua proiectele înce-
pute de administraþia ante-
rioarã ºi în a deschide noi
oportunitãþi de dezvoltare a
Craiovei, aºa cum nu aþi ezi-
tat sã o faceþi imediat?

Am considerat un gest de nor-
malitate sã continui proiectele pre-
decesorului meu, mai ales cã erau

„Craiova, un oraº„Craiova, un oraº„Craiova, un oraº„Craiova, un oraº„Craiova, un oraº
transformat aproape în totalitate!”transformat aproape în totalitate!”transformat aproape în totalitate!”transformat aproape în totalitate!”transformat aproape în totalitate!”

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Administraþia publicã craioveanã ºi, o datã cu aceasta,
întreaga comunitate, se pregãteºte sã intre în Noul An.
Alegerile parlamentare recente au arãtat cã edilul Craiovei
este un redutabil politician de cursã lungã, pe care conduce-
rea centralã social-democratã poate conta oricând. Alãturi de
vocaþia sa de om politic, aflat în primul cerc decizional, Lia
Olguþa Vasilescu ºi-a dovedit ºi capacitãþile administrative
conducând, iatã, pentru al doilea mandat consecutiv, cel mai
important muncipiu din Oltenia. Despre primele experienþe
ale domniei sale în executivul local, încorsetat de hãþiºul
legislativ ºi mereu supus unor condiþionãri inerente, genera-
te de simplu fapt cã se lucreazã cu ºi pentru oameni – cei care
îþi cântãresc ºi judecã aspru, dar ºi aprins orice activitate –
despre mulþumirile care au convins-o sã continue „schimba-
rea la faþã” a Craiovei, dar ºi despre existenþa unor clipe ce i-
au provocat ºi momente de neliniºte am încercat sã aflãm de
la primarul Lia Olguþa Vasilescu, într-un interviu relaxant ºi
tonic, acum, la cumpãna anilor!

finanþate din fonduri europene, iar
unele erau ºi foarte utile. Altele
nu le-aº fi fãcut, dacã ar fi fost
sã le gândesc eu, de la bun înce-
put.

Simþiþi cã s-ar fi putut face
mult mai mult pentru craio-
veni, din ceea ce v-aþi propus
iniþial?

Categoric da, dacã aº fi be-
neficiat de o altã legislaþie, care
sã vinã în ajutorul aparatului ad-
ministrativ, nu sã-l blocheze. Nu-
i normal sã vrei sã faci lucruri
bune ºi cineva sã se gândeascã
de ce le faci ºi sã te punã sã ºi
plãteºti penal pentru asta. Cazul
vãruirii faþadelor din centrul ora-
ºului, consider ca e relevant. Sã
vrei sã faci ceva frumos pentru
oraº ºi sã te trezeºti în cãtuºe,
pentru cã cineva s-a gândit cã
un lucru bun þi-ar putea aduce
mai multe voturi! Ritmul accele-
rat în care gândeam proiecte ºi
gãseam ºi finanþare pentru ele,
era mult încetinit de o legislaþie
greoaie ºi interpretabilã. Poate
vom reuºi sã o modificãm.

Au existat momente în
munca de administraþie, când
aþi fi fost tentatã sã renunþaþi?

Aº minþi sã spun cã nu. Au
existat momente când îmi spu-
neam cã nici familia mea, nici
eu nu meritam stresul, lipsa de
timp liber – nu îmi amintesc de
când nu am mai ieºit cu copilul
în parc, de exemplu – procese-
le de intenþie, când nu vrei de-
cât sã fie bine ºi sã aduci oraºul
acolo unde meritã. Sã vã amin-
tesc cã, acum 4 ani, un stadion
întreg mã înjura cã am creat o
echipã de fotbal, când mi-am
dat seama cã sportul cel mai
iubit la Craiova nu are o alta
ºansã decât cea pe care o gãsi-
sem! Sigur cã nu m-am aºteptat
niciodatã sã primesc aplauze. Ca
sã glumesc un pic, asta ar însem-
na o noua infracþiune: „foloase
nepatrimoniale necuvenite con-

stând în aplauze”, asa cum a pã-
þit un coleg de la Brãila.

„A meritat stresul!”
Dar nu pot spune cã n-au fost

momente în care sã nu mã gân-
desc cã vreau un concediu pre-
lungit, în care sã nu mã mai gân-
desc cã s-a spart vreo þeavã pe
undeva sau cã nu mi-a venit un
aviz de la minister ºi se blochea-
zã o lucrare sau cã o altã firmã a
intrat în insolvenþã ºi îmi rãmâne
strada neterminatã ºi nu intere-
seazã pe nimeni cã soluþia tot eu
trebuie sã o gãsesc. Una peste
alta, votul de 60% obþinut în ale-
geri m-a fãcut sã îmi dau seama
cã mulþi apreciazã efortul meu ºi
ca a meritat stresul.

Ce mentalitate aþi gãsit în
aparatul de lucru de la Primã-
ria Craiova, raportând acest
aspect la viziunea dumnea-
voastrã de dezvoltare a muni-
cipiului, aºa cum a fost forma-
tã în perioada unor mandate
de parlamentar cu o bogatã
activitate de profil?

Sunt oameni ºi oameni. Unii
îºi suflecã mânecile ºi trec sã
te ajute ºi fãrã sã le-o ceri. Alþii
cautã pretexte sã îþi spunã de
ce nu se poate. Aparatul nu a
funcþionat la capacitate maxi-
mã. Cu toate acestea sunt func-
þionari care au stat peste pro-
gram, care s-au implicat, care
au vrut sã gãseascã cele mai
bune soluþii. E greu sã lucrezi
cu o legislaþie care te blochea-
zã. Am concediat angajaþi care
nu fãceau nimic sau fãceau lu-
cruri grave, pentru care eu plã-
team ca imagine, dar pe care in-

stanþele i-au repus în funcþia pu-
blicã ºi m-au obligat sã le plã-
tesc ºi banii, cât nu au lucrat.
Oricum, mai mulþi au adus un
plus la munca administrativã,
decât ceilalþi care au încurcat.

Caracterizaþi în câteva cu-
vinte spiritul oltean, în gene-
ral, ºi pe cel craiovean, în spe-
cial? Ce trãsãturi credeþi cã
sunt definitorii pentru noi, cei
din aceastã urbe?

Oltenii au aºteptãri mari, vor
ca totul sã se facã repede ºi bine
ºi nu acceptã sã te plângi. Sunt
inventivi ºi temperamentali. ªi eu
mã integrez în spiritul acesta.

Vã reproºaþi, uneori, cã nu
aþi reuºit sã fiþi mai intransi-
gentã în alegerea colaborato-
rilor sau apreciaþi cã echipa
de lucru a fost cea mai potri-
vitã, din câte opþiuni au
existat la acele momente de
alcãtuire a sa?

Nu neapãrat. Trebuie sã îi iei
pe toþi aºa cum sunt. Am argu-
mentat, deja, cum e legea. Mulþi
preferã sã nu facã nimic, pe prin-
cipiul cã aºa nu au cum sã gre-
ºeascã ºi, deci, nu ai ce sã le re-
proºezi. Dar, sunt mulþi pe care i-
aº lua cu mine în orice echipã aº
merge. ªi cei mai mulþi sunt din-
tre cei care erau angajaþi în pri-
mãrie, cu mulþi ani înainte sã vin
eu primar.

Craiova este un oraº cu o
bogatã tradiþie universitarã,
cu mulþi tineri ce îºi definesc
o viitoare carierã profesiona-
lã urmând cursurile unor fa-
cultãþi de prestigiu, de aici. Ce
mesaj aveþi pentru aceºtia,

acum când, iatã cã, ºi la nivel
politic, ei sunt susþinãtori ac-
tivi ai formaþiunii politice pe
care o reprezentaþi ºi sub tu-
tela cãreia aþi obþinut scoruri
formidabile în campania elec-
toralã recent încheiatã?

Am încercat mereu sã formez
tineri. Cunosc politicieni care au
peste vârstã pensionãrii, dar pre-
ferã sã nu se înconjoare de ti-
neri, ca sã nu le ia locul. Nu am
fost aºa niciodatã. Dimpotrivã.
Regret doar cã nu am putut in-
tra în contact cu mai mulþi pen-
tru a avea o baza de selecþie mai
mare. Dar, unul din punctele pro-
gramului nostru de guvernare îi
priveºte direct pe absolvenþii care
pot intra doi ani în administraþia
publicã pentru a cãpãta experi-
enþã ºi pentru a merge, apoi, în
mediul privat. Invariabil, baza de
selecþie ºi pentru administraþia
publicã va fi mai mare.

În lumina tuturor realizãri-
lor de pânã în prezent, Craio-
va pe ce poziþie ar putea înca-
dratã, în rândul altor mari mu-
nicipii, la capitolul potenþial
uman ºi tehnologic?

Prima, evident! Cum aº putea
spune altceva?

Vã rugãm sã adresaþi un
mesaj tuturor craioveni ºi dol-
jenilor, acum, la finalul unui an
presãrat pentru fiecare dintre
noi, cu bune ºi, uneori, cu mai
puþin bune.

Le urez tuturor craiovenilor un
an de poveste, cel mai bun ºi mai
frumos de pânã acum, în care sã
fie sãnãtoºi, voioºi, norocoºi ºi cu
venituri mai mari! La mulþi ani!
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 R : Domnule preºedinte, Ion Prioteasa,
cum a fost anul 2016 pentru judeþul Dolj?

I.P : Din punct de vedere al investiþiilor,
anul 2016, a fost un an bun.  Ne-au reuºit
foarte multe proiecte, pe care ni le-am pro-
pus. ªi sigur s-a creat premiza ca proiectele
care nu au putut fi finalizate într-un an sã
continue ºi în anul viitor. Dacã ar fi sã ne
uitãm la partea plinã a paharului, investiþia
noastrã de suflet ma fost, ºi în 2016, mo-
dernizarea Aeroportului Internaþional Craio-
va, cu o investiþie de 24 milioane de euro ºi
cu alte milioane de euro din bugetul Consi-
liului Judeþean. Practic, se finalizeazã foarte
frumos ºi devine unul dintre cele mai mari ºi
moderne aeroporturi din þarã. S-a depãºit
pragul de 200.000 de pasageri ºi recunoaº-
tem cã nu ne-am gândit cã vom ajunge la
acest stadiu. În momentul în care au fost
fãcute noi anunþuri în legãturã cu noi desti-
naþii, am intrat într-o nouã fazã. ªi anume,
dintr-un calcul scurt, au rezultat câte 300-
400 de pasageri care vor pleca la aceeaºi
orã ºi din acelaºi loc. În acest context, una
dintre primele investiþii creionate pentru anul
viitor va fi realizarea unui nou terminal de
plecãri ºi a unui nou terminal de sosiri. Aici,
spaþiul era mai puþin atractiv ºi este clar cã
trebuie sã ne extindem ºi, în zona respecti-
vã, sã mai facem un etaj, fiind multe firme
care opereazã pe aeroport ºi de la care se
scot venituri. În continuare, suntem obligaþi
sã mai facem ºi o altã parcare.

 R : Lucrurile sunt în continuã miºcare
acolo. Ce mai intenþionaþi sã proiectaþi pen-
tru perioada urmãtoare?

I.P : Tot în aceastã zonã, am câºtigat un
proiect transfrontalier pe Interreg, în colabo-
rare cu bulgarii: sunt 6 milioane de euro pe
care trebuie sã-i împãrþim cu vecinii noºtri.
Vom face o clãdire pentru o companie de
pompieri, dotatã cu maºini speciale, care sã
intervinã ºi pentru zona de aeroport, dar ºi
pentru zona intrustrialã din imediata apropie-
re a aeroportului. ªi, pentru cã suntem în ju-
rul aeroportului, nu pot sã nu amintesc finali-
zarea unui alt proiect, a bazei sportive, care a
fost fãcutã tot pe fonduri europene. Vorbim
de o investiþie de 4 milioane de euro, care a
constat în realizarea de terenuri de fotbal, cu
gazon înierbat ºi gazon artificial. Investiþia nu
are ca grup-þintã echipele profesioniste, ea se
adreseazã tuturor locuitorilor Craiovei care vor
sã facã miºcare. Tot în jurul aeroportului
avem ºi un Parc Industrial, care, dupã pe-
rioada de crizã, s-a umplut la capacitatea
maximã. Trebuie sã menþionãm aici ºi pre-
zenþa investitorului turc ETI, de 36 milioane
de euro, care s-a dat deja în folosinþã. ªi am
trecut la faza a II-a, am deschis un nou Parc
Industrial, pe 24 hectare, ºi unde începem sã
investim bani pentru utilitãþi ºi sã închidem
perimetrul. Sperãm sã avem cât mai multe
firme care sã vinã ºi sã creeze mai multe lo-
curi de muncã, fiindcã acesta este principalul
obiectiv ºi principala dorinþã a noastrã, cla-
sându-ne, în continuare, pe locuri fruntaºe
în clasamentul ºomajului.

Un spital regional extrem de necesar
R : Consiliul Judeþean a investit mult în

Sãnãtate...
I.P : Un alt proiect foarte important pen-

tru regiunea noastrã este acest spital regio-

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, dupã un an plin de
realizãri în plan administrativ, va întâmpina Anul Nou într-un mediu cald,
familial, alãturi de cele douã surori, dar în mod deosebit alãturi de nepoþica sa,
Ana Natalia, de doi aniºori ºi jumãtate, cu care are o relaþie specialã. „Þine
foarte mult la mine ºi îmi spune ceea ce nu îmi spune multã lume: «iubitul
meu, bunicul meu, eºti cel mai frumos bunic din lume!»”, ne-a mãrturisit ºeful
administraþiei doljene, extrem de emoþionat.

nal, pentru care Consiliul Judeþean Dolj ofe-
rise iniþial un teren, la intrarea în oraº, dar
care, din diverse considerente, nu a îndepli-
nit criteriile solicitate de Comisia Europeanã.
Deºi, în acest moment, mai sunt multe lu-
cruri de descurcat, eu sunt convins cã se vor
rezolva ºi vom avea un spital regional, pentru
cã este nevoie de un nou spital regional, fi-
indcã este multã lume bolnavã în zona de sud
a þãrii. ªi, pentru cã vorbim de sãnãtate, prin-
cipala noastrã preocupare a fost investiþia în
acest domeniu ºi cei mai mulþi bani i-am in-
vestit aici. Aºadar, vorbim de Spitalul Jude-
þean, unde am început cu modernizarea pe
etaje. Anul viitor, vom termina Clinica de Car-
diologie intervenþionalã. ªi, într-un moment
în care nu eram chiar foarte mulþumit de
modul cum se derula investiþia, am primit vi-
zita a trei medici cardiologi, iar unul dintre ei
mi-a spus cã, peste timp, aceastã investiþie
va fi cea mai importantã pentru cã, odatã cu
fiecare viaþã salvatã, valoarea ei va creºte. Un
transport cu elicopterul de la Craiova la Bu-
cureºti ne costã fix cât ne-ar costa tratarea a
19 pacienþi la aceastã clinicã. Aºa cã va fi un
câºtig pentru oraº, pentru regiune, când pa-
cienþii vor fi trataþi aici. ªi avem ºi avantajul
cã existã o relaþie bunã cu conducerea Uni-
versitãþii de Medicinã ºi a Spitalului Judeþean.
Vom continua ºi cu extinderea Urgenþei, de la
800 la 3.600 de metri pãtraþi. Sperãm ca ºi
ambulatoriul sã-l finalizãm în 2017. ªi unul
din proiectele la care ne gândim este de rea-
bilitare a Clinicii de Oncologie, prin realizarea
unor clãdiri anexe, în dreapa ºi în stânga imo-
bilului existent. Þinta noastrã finalã este reali-
zarea, peste ani, a unui Institut Oncologic la
Craiova, pentru cã, aici, vin sã se trateze oa-
meni ºi din judeþul Dâmboviþa.

R : Este ºi ceva ce nu a mers anul acesta?
I.P : Dar cum nu putem sã avem numai

realizãri, anul 2016 rãmâne ºi cu un gol, ºi
anume o investiþie blocatã la Centrul Interna-
þional Brâncuºi. ªi asta pentru cã firma care
a câºtigat licitaþia a avut ºi câteva probleme
de ordin organizatoric, fuzionând cu o altã
firmã, dar nici nu s-a descurcat cu acest pro-
iect. A fost, practic, depãºitã de acest pro-
iect. Este vorba de o firmã italianã, care nu a
fost capabilã sã cheltuiascã banii. Este, efe-
civ, de neconceput. Am vãzut lucrãri blocate
din lipsã de finanþare, dar nu am vãzut lucrãri
care nu pot continua, deºi au banii pe masã.

R :Ce este de fãcut?
I.P : În acest moment, noi am închis afa-

cerea cu ei, i-am notificat cã nu mai conti-
nuãm cu ei ºi vom scoate, din nou, proiectul
la licitaþie.

Academicienii ºi-au adus bibliotecile
la Craiova

R : ªi sã continuãm cu muzeele ...
I.P : În februarie, terminãm cu expoziþia

de bazã din Muzeul Olteniei. Iar în legãturã
cu Muzeul de Artã, pot sã spun cu mândrie
cã nu existã delegaþie care sã ajungã la Cra-
iova ºi sã nu doreascã sã viziteze Muzeul de
Artã. Dupã ce îl viziteazã, oaspeþii noºtri spun
cã este extraordinar, ca este ca la Versailles,
ca la Bruges. Cred cã este undeva ºi vina
noastrã cã nu am reuºit sã punem mai bine
în evidenþã ºi nici ceea ce avem în patrimo-
niu. Pentru cã sunt foarte multe tablouri ne-
expuse. Chiar într-o discuþie cu conducerea

muzeului, am aflat cã sunt 5.000 de
tablouri pe care nu le-a vãzut nimeni
niciodatã. Adicã sunt tablouri fãcute
de pictori celebri, dar care nu au fost
scoasde niciodatã în expoziþie. ªi
atunci am luat hotãrârea ca, pe un
teren care ne aparþine, pe strada „Mi-
hail Kogãlniceanu”, sã facem douã
sãli de expoziþii, care sã þinã de mu-
zeu ºi unde vom expune cele 5.000
de tablouri.

R : Biblioteca Judeþeanã a fost
foarte vizibilã, prin multe activitãþi...

I.P : Am încheiat, tot cu bulgarii,
un proiect pe Programul transfronta-
lier de 3 milioane de euro, fonduri pe
care le-am investit într-un imobil, pe
strada „Jieþului”, care þine de Bibliote-
ca Judeþeanã. ªi, desigur, am dotat
acest spaþiu cu echipamente de ulti-
mã generaþie în materie de carte. De
altfel, Biblioteca Judeþeanã a avut realizãri bune
în 2016. Într-un moment în care lumea se
îndepãrteazã de carte, biblioteca a avut acti-
vitãþi în fiecare zi. Vorbim de cele douã bi-
blioteci donate de academicienii Dinu C. Giu-
rescu ºi Dan Berindei, dar ºi despre bibliote-
ca din exil, adusã la Craiova ºi gãzduitã într-
o salã modernã. Pentru anul viitor, am hotã-
rât sã continuãm cu investiþia la Casa Dianu,
unde vom face un muzeu al cãrþi ºi exilului
românesc. În plus, vom restaura clãdirea res-
pectivã, care este la fel de preþioasã ca ºi clã-
direa Muzeului de Artã.
Liceul de la Bârca...proiect de suflet

R : Cum stãm cu infrastructura în judeþ?
I.P : Avem proiecte interesante ºi pe zona

de infrastructurã. Suntem pregãtiþi mai bine
anul acesta, pentru cã, de la an la an, am în-
vãþat sã facem proiecte. Am reuºit, cu mare
greutate, sã depunem proiectul pentru dru-
mul Craiova-Cetate, care este piesa de rezis-
tenþã a anilor viitori. Sper sã ne apucãm ºi de
drumul Giurgiþa-Afumaþi-Bãileºti, pânã la li-
mita judeþului Mehedinþi, pe un nou program
cu finanþare europeanã, pe strategia Dunãrii.
ªi alte drumuri pe care preconizãm sã le mai
facem sunt de la Valea Stanciului venind spre
Segarcea. Suntem pregãtiþi sã depunem ime-
diat ºi proiectul pentru zona Cârcea, fiind
vorba doar de 6 kilometri, care va fi ca o
centurã ocolitoare. Strategia noastrã este sã
facem investiþii de care sã beneficieze cât mai
mulþi cetãþeni.

R : S-a vorbit, la un moment dat, de Li-
ceul de la Bârca. Aveþi veºti bune pentru
aceastã investiþie care nu a mai continuat?

I.P : ªi pentru cã vorbim de investiþii de
suflet, ne-am gândit sã mergem ºi cãtre Li-
ceul de la Bârca. Noi aºteptãm pânã la rectifi-
carea bugetarã de la mijlocul anului viitor ºi,
dacã pânã la aceastã rectificare Ministerul
Educaþiei nu va face ce trebuie sã facã, vom
cãuta o formulã legalã prin care sã putem sã
sprijinim aceastã localitate ºi sã finalizãm noi
investiþia de la acel liceu. ªi asta pentru cã am
vãzut acolo un lucru mai rar, ºi anume sã se
înveþe ºi în trei ture. Acolo vin toþi elevii din
zona Dunãrii, este culmea sã vrei sã înveþi
carte ºi sã nu ai unde.

Natalitatea, cea mai mare problemã
a comunitãþilor rurale

R : Care este cea mai mare provocare cu
care se confruntã, în aceste timpuri, comuni-
tãþile rurale?

I.P : Una din îngrijorãrile mele este natali-
tatea. De aceea, este principala întrebare pe
care o pun când ajung ºi stau de vorbã cu
primarul localitãþii respective. Proiecþia crea-
tã este una tristã, ºi anume cã, în unele loca-

litãþi, în urmã 5-10 ani, vor fi localitãþi cu doar
20-30 de oameni. Dacã vorbim la modul ge-
neral de ce au oamenii nevoie în zona ruralã,
aflãm cã, ºi astãzi, au nevoie de infrastructu-
rã. Au nevoie de drumuri asfaltate, de apã ºi
canalizare, de civilizaþie. Iar în zonele cu o
depopulare accentuatã, este nevoie de cãmi-
ne pentru vârstnici. Ar trebui un program
special ca una-douã comune sã se poatã aso-
ciatã, iar pe baza fondurilor europene sau a
fondurilor guvernamentale, sã se ridice un
cãmin de acest fel. Nu atât construirea cãmi-
nului este costisitoare, cât întreþinerea aces-
tui cãmin, precum ºi partea cu medicamen-
tele ºi hrana. Acum s-a schimbat mentalitatea
oamenilor din mediul rural. Înainte era ceva
foarte urât, o ruºine, sã-þi duci bãtrânul la un
azil, acum chiar bãtrânii solicitã sã fie duºi
acolo, pentru cã au asistenþã medicalã, au
medicamente, au hranã. Noi concepem aceste
cãmine pentru vârstnici ºi ca pe niºte filtre
înaintea spitalelor. Sã nu ajungã toþi sã aglo-
mereze spitalele judeþene cu pobleme de sã-
nãtate ce pot fi rezolvate de cadrele medicale
de la cãminul respectiv.

R : Rãspundeþi ºi de spitalele de la Dã-
buleni ºi Leamna. Sunt preconizate ceva in-
vestiþii pentru acestea?

I.P :Noi sutem proprietarii a douã spitale –
de la Leamna ºi Dãbuleni. La Dãbuleni, pen-
tru cã este la o distanþã de 80 de kilometri de
Craiova, am avut grijã sã funcþioneze cu toa-
te secþii, sã fie dotat cu tot ceea ce este nece-
sar. În ceea ce priveºte spitalul de la Leamna,
vorbim de boli pe care le credeam eradicate,
însã apar. ªi am constatat cã sunt internaþi ºi
suferã de aceastã boalã oameni de toate cate-
goriile sociale, nu doar oameni ai nimãnui.
Pentru anul viitor, aºadar, vom avea o altã
abordare pentru acest spital. Va trebui sã-ºi
obþinã acreditarea ºi vom investi bani astfel
încât sã fie dotat la toate standardele. Se vor
investi fonduri europene ºi norvegiene ºi se
vor amenaja un fel de garsoniere pentru acei
oameni care sunt nevoiþi sã locuiascã acolo
pentru toatã viaþa. Vom dota spitalul cu apa-
raturã de ultimã generaþie, astfel încât pacienþii
care sunt internaþi la acest spital ºi care sunt
suferã ºi de alte afecþiuni sã nu mai fie plim-
baþi ºi pe la alte spitale, prin Craiova. Aºadar,
ºi anul 2017 va fi bogat în investiþii. Pe unele
abia le vom începe, pe altele le vom termina.
Intenþionãm sã ne apucãm ºi de stadionul Ti-
neretului.

R : Ce le uraþi doljenilor?
I.P : Multã sãnãtate! Noi avem cele mai multe

voturi în Parlament, dar nu pentru o majorita-
teNoi avem cele mai multe voturi în Parlament,
dar nu pentru o majoritateNoi avem cele mai
multe voturi în Parlament, dar nu pentru o
majoritateEste cel mai important lucru.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
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R :Domnule primar, suntem
chiar la cumpãna dintre ani, care
a fost cea mai mare realizare a
dumneavoastrã în 2016 ?

L.C : În primul rând, câºtiga-
rea alegerilor. Am fost ales ca pri-
mar al municipiului Calafat ºi
acest lucru mã onoreazã, dar mã
ºi obligã.

R : Spune-þi cã vã ºi obligã, sã
explicãm atunci calafetenilor de
ce alegerea dumneavoastrã repre-
zintã o mare responsabilitate…

L.C : Da, mã refer în primul
rând, la responsabilitea faþã de
proiectele pe care le-am depus ºi
care trebuiesc implementate. Am
reuºit sã depunem câteva proiec-
te la Ministerul Dezvoltãrii Regio-

-Domnule primar, Aurel Bãje-
naru, pe ce v-aþi concentrat acti-
vitatea din primele luni ale man-
datului?

Promisiunea mea, în campania

Lucian Ciobanu, primarul municipiului Calafat:

“Multã sãnãtate ºi un An Nou perfect“Multã sãnãtate ºi un An Nou perfect“Multã sãnãtate ºi un An Nou perfect“Multã sãnãtate ºi un An Nou perfect“Multã sãnãtate ºi un An Nou perfect
le doresc le doresc le doresc le doresc le doresc calafetenilor!”calafetenilor!”calafetenilor!”calafetenilor!”calafetenilor!”

Municipiul Calafat este cunoscut ca
oraºul rozelor, al castanilor ºi stejarilor
seculari, al holdelor aurii ºi falnicelor mo-
numente istorice. Din iunie 2016, oraºul
are un alt primar, Lucian Ciobanu. Dor-
nic sã schimbe imaginea acestui oraº si-
tuat în extremitatea sud–vesticã a jude-
þului Dolj, pe malul stâng al Dunãrii, la

aproximativ 90 km de Craiova, edilul are
deja câteva proiecte în agenda persona-
lã. Proiecte care se vor lega peste ani de
numele sãu. Sunt proiecte începute în
2016, dar care se vor finaliza în 2017. Sunt
proiecte solicitate de cetãþenii Calafatu-
lui, creionate de Consiliul Local ºi imple-
mentate sub bagheta actualului edil.

nale, cel mai important fiind cel
de asfaltare a 13 km de drum. Tot
la capitolul infrastructurã,  reali-
zarea strãzii Traian. Lucrãm tot-
odatã la asfaltarea a douã strãzi
în Ciuperceni, dar ºi în localitatea
Basarab avem proiecte de infras-
tructurã. Am reuºit sã gãsim ºi
apoi am aprobat în ºedinþa de CL,
terenul pe care se va construi adã-
postul canin, un proiect solicitat
de calafeteni.

R: Am înþeles cã ºi investiþiile
în sãnãtate au reprezentat o prio-
ritate pentru mandatul dumnea-
voastrã, ele vor continua  ºi în
2017. Mai exact…

L.C : Da, aºa este. Am moder-
nizat spitalul, în sensul cã am re-

novat toate secþiile spitalului, am
fãcut reparaþiile necesare, apoi l-
am dotat cu  aparaturã. Recent, am
depus un proiect pentru anvelopa-
rea spitalului. Pe lângã investiþiile
în sãnãtate, avem în plan ºi reno-
varea ºi restaurarea Muzeului, Ca-
lafatul fiind un oraº cu tradiþii în
activitãþile culturale. Cãutãm solu-
þii ºi pentru construirea unui cã-
min pentru vârstnici. Iar în ceea
ce priveºte învãþãmântul…am gã-
sit finanþarea pentru modernizarea
a trei baze sportive, de la trei ºcoli
din Calafat.

R: Ce vã doriþi cel mai mult
de la anul care vine în plan ad-
ministrative ?

L.C : În primul rând, doresc sã

tai panglica inauguralã la acest cã-
min pentru persoanele vârstnice.
Sunt mulþi bãtrâni, fãrã niciun ada-
post, copiii muncesc înn strãinã-
tate ºi ei au rãmas singuri ºi nepu-
tincioºi. Trebuie sã aibã cineva
grijã ºi de ei. Doresc sã finalizez
adãpostul canin, pentru cã este o
dorinþã a celor care locuiesc în
acest oraº, a plãtitorilor de taxe ºi
impozite ºi nu în ultimul rând, do-
resc sã reuºesc sã modernizez in-
frastructura pe toate strãzile pe
care fosta administraþie nu a reu-

ºit. Sunt câteva strãzi unde nu avem
nici alimentare cu apã curentã, nici
canalizare ºi nici asphalt. Sunt con-
diþii normale pentru a le putem oferi
calafetenilor pentru un minim de
confort.

R : Iar în plan personal…?!
L.C : Sã fiu la fel de norocos ca

în 2016…
R : Ce le uraþi calafetenilor,

acum, la cumpãna dintre ani ?
L.C : Multã sãnãtate ºi un An

Nou perfect !
MARGA BULUGEAN

Primarul oraºului Dãbuleni, Aurel Bãjenaru:
”Promisiunea mea este sã redau identitatea Dãbuleniului”

Primarul oraºului Dãbuleni, Aurel Bãjenaru, ºi-a pro-
pus ca pe durata mandatului sãu sã redea localitãþii identi-
tatea culturalã ºi sportivã, despre care nu se mai cunoaºte
mare lucru în prezent. Nu va fi neglijatã nici latura econo-
micã ºi nici cea legatã de dezvoltarea infrastructurii.

electoralã, a fost sã redau identi-
tatea Dãbuleniului, pe care ºi-a
pierdut-o în ultimii 16 ani. Noi am
avut aici niºte sportivi foarte buni,
cu rezultate excepþionale, dar, din

pãcate, partea aceasta de sport ºi
de tradiþii nu prea a fost în cen-
trul atenþiei, ca sã nu spun cã au
fost aspecte care au fost neglija-
te. De aceea, unul din planurile
mele pentru 2017 este sã moder-
nizez stadionul. Are cea mai bunã
suprafaþã de joc din Dolj, ca ºi
gazon, fiind destul de bine între-
þinutã. Vreau ca sã arate ca o ade-
vãratã arenã, cu vestiare ºi noc-
turnã. Pe lângã stadion, mai sunt
ºi trei puncte din imediata apro-

piere a ciºmelelor, plus zona cen-
tralã, care vor intra în reabilitare.

Înseamnã cã existã interes pen-
tru sport în rândul tinerilor din
Dãbuleni...

-Pe plan sportiv, aº putea spu-
ne cã am avut activitate în acest
început de mandat. Am organizat
o competiþie de handbal, cu 7-8
echipe, pe grupe de vârstã ºi, cu
ajutorul unui ONG, am reuºit sã
strângem obiecte pe care le-am dã-
ruit familiilor nevoiaºe, cu ocazia
sãrbãtorilor. La sfârºit de an, vom
avea o competiþie pe fotbal de salã,
„Cupa Sudului”, care a fost relua-
tã dupã o pauzã de mai mulþi ani.

ªtim cã, la Dãbuleni, existã o
echipã foarte bunã de caiac-canoe.

Tocmai despre acest lucru vo-
iam sã vã vorbesc. Am gãsit înþe-
legere la domnii consilieri locali ºi
am iniþiat un proiect de hotãrâre
pentru premierea sportivilor de la
caiac-canoe ºi a antrenorilor lor.
Le-am obþinut, cu titlu gratuit, douã
bãrci cu motor, una de la Tulcea
ºi alta Brãila. Din punctul meu de
vedere, aceºti sportivi meritã tot
sprijinul nostru. Numai în 2016, au
avut un palmares de invidiat: 18
medalii de aur, 12 medalii de ar-
gint ºi patru de bronz, obþinute la
competiþiile naþionale ºi douã me-
dalii de aur, douã de argint ºi douã
de bronz, pe care le-au câºtigat la
concursurile internaþionale. Vreau
sã îi menþionez ºi pe antrenorii
acestor minunaþi sportivi prof. Va-

siliche Mirel ºi Prodan Stelian ºi
marangoz Sorin Coteþ.

-Ce alte proiecte vor fi imple-
mentate de Primãria Dãbuleni în
2017?

-Cel mai târziu în prima decadã
a anului 2017, va fi lansat în SEAP,
proiectul de modernizare a 20 de
strãzi, însumând asfaltare ºi rigole
de preluare a apelor pluviale pe o
distanþã de 20 de kilometri. Un alt
proiect va fi ºi modernizarea târ-
gului sãptãmânal, care va presu-
pune ºi extinderea suprafeþei aco-
perite în sectorul de valorificare a
legumelor ºi fructelor, precum ºi
betonarea aleilor.

-Ce urãri aveþi pentru locuito-
rii oraºului Dãbuleni?

La mulþi ani ºi numai împliniri!
Le urez tuturor românilor, indife-
rent de orietarea politicã, sã fie sã-
nãtoºi pentru cã sãnãtatea este cea
mai de preþ. Încã o datã vreau sã
le spun tututror locuitorilor din
Dãbuleni cã nu-i voi dezamãgi prin
tot ceea ce voi face în mandatul
pe care mi l-au oferit. Urez sãnã-
tate în special celor care mi-au fost
alãturi, fie cã este vorba de foºti
colegi magistraþi, fie cã e vorba de
prietenii pe care am reuºit sã mi-i
fac de-a lungul vremii. ªi nu în
ultimul rând, îi doresc nepoþelei
mele Carina sã fie sãnãtoasã, sã
reuºeascã în viaþã ºi sã ducã mai
departe tradiþia familiei în activita-
tea juridicã.

RADU ILICEANU
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„Am susþinut mereu cã trebuie sã
facem tot posibilul ca tinerii sã nu
mai plece în alte þãri, sã rãmânem
niºte comunitãþi îmbãtrânite. Dar
ca sã nu-ºi doreascã sã plece, ei au

Ambiþia noii administraþii:

Filiaºul – un oraº din care tineriiFiliaºul – un oraº din care tineriiFiliaºul – un oraº din care tineriiFiliaºul – un oraº din care tineriiFiliaºul – un oraº din care tinerii
sã nu-ºi doreascã sã mai plecesã nu-ºi doreascã sã mai plecesã nu-ºi doreascã sã mai plecesã nu-ºi doreascã sã mai plecesã nu-ºi doreascã sã mai plece

Oraºul Filiaºi a intrat într-un proces de
schimbare. Cu o administraþie nouã ºi tânã-
rã, ºi un primar care vrea ca tinerii sã nu-ºi
mai doreascã sã plece din Filiaºi, lucrurile
au început sã se miºte. Aceasta constituind

-Domnule primar, aveþi deja o
experienþã în administraþie, datã
de faptul cã aþi îndeplinit ºi func-
þia de viceprimar al oraºului, iar
pe finalul mandatului trecut aþi
preluat ºi atribuþiile de primar.
Acum aþi fost ales primar de cãtre
locuitorii din Bechet ºi aveþi în faþã
un mandat de patru ani. Cum au
fost primele ºase luni?

-Pe început de mandat, nu au fost
foarte mari realizãri, cu toate cã aºtep-
tãrile au fost foarte mari, ºi din partea
locuitorilor, dar ºi din partea noastrã,
a autoritãþilor. Partea bugetarã a fost
foarte restrânsã, mari posibilitãþi nu
au fost ºi am încercat, pe aceastã ju-
mãtate de an, sã finalizãm proiectele
pe care le-am avut în trecut. Avem un
proiect pentru ape uzate, care este
prins pe Masterplan, unde sunt in-
cluse ºi localitãþile vecine, Cãlãraºi ºi
Dãbuleni. Din cunoºtinþele mele, cu-
lese de la constructori, Bechetul ar fi
cam 100% terminat, însã la vecini ar
mai fi ceva de lucru. Probabil cã un-
deva la jumãtatea lui 2017 va fi finali-
zat. Este un lucru extraordinar. În pa-
ralel, cu acest proiect, avem un altul
pentru extinderea reþelei de apã pota-
bilã. Acest proiect este dus la finali-
zare ºi avem certitudinea cã maxim
pânã la sfârºitul lunii ianuarie, vom

Primarul Adrian Glãvan:

„Le urez locuitorilor oraºului Bechet sã fie sãnãtoºi!”
Primarul oraºului Bechet, Adrian Glãvan, sperã cã anul 2017 sã fie unul mai bun pentru

comunitatea în fruntea cãruia se aflã. Cu sprijinul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
edilul va încerca sã punã în valoare campusul ºcolar, unul dintre cele mai moderne infras-

tructuri de învãþãmânt din þarã, care a fost realizat ºi cu efortul financiar al localnicilor.

avea ºi recepþia fãcutã ºi va fi datã în
funcþiune. S-au fãcut deja o parte din-
tre probele de presiune, mai rãmâne
doar partea de documentaþie la care
lucrãm. Va fi predat cãtre Compania
de Apã Oltenia, iar locuitorii oraºului
Bechet vor putea beneficia de racord
la apã potabilã.

-Centura ocolitoare a Bechetului
nu se vede terminatã nici acum...

-Este adevãrat cã avem douã pro-
bleme mai arzãtoare. Una este pe par-
tea de asfaltare. Sunt trei strãzi, ”Ni-
colae Titulescu”, ”Vârâþi” ºi „Tudor
Arghezi”, unde a fost introdusã ca-
nalizarea ºi trebuiau refãcute la sta-
diul iniþial. Nu s-a fãcut nici pânã în
acest moment, dar sperãm ca pânã la
sfârºitul proiectului sã se facã ºi aces-
te lucruri, pentru cã existã un discon-
fort pentru cetãþeni. Sunt strãzi pe
care se circulã mult fiindcã este in-
trarea ºi ieºirea spre Bechetul din
vale, cum îi spunem noi. Am încercat
ºi noi sã facem aºa încât sã fie acce-
sibile, dar dupã fiecare intemperie
aceste strãzi devin impracticabile. O
problemã mai veche, care este ºi des-
tul de arzãtoare a fost proiectul cu
centura ºi cu cele douã bulevarde.
Acesta nu a fost dus la finalizare.
Constructorul a realizat în jur de 12%
din proiect, dupã care pânã la expira-

rea perioadei de finanþare nu a mai
venit sã-ºi continue lucrarea. În acest
moment suntem în litigiu cu con-
structorul ºi sperãm cã va fi bine.
Credem cã va fi bine pentru cã nu
avem niciun motiv prin care l-am fi
împiedicat sã-ºi desfãºoare activita-
tea. La finalizare sã încercãm sã gã-
sim o soluþie, pentru ca treptat sau
pe segmente, sã reuºim pe perioada
acestui mandat sã facem centura ºi
cele douã bulevarde. Ne-am pregãtit
cu un proiect ºi acum, la începutul
anului, o sã încercãm sã gãsim o so-
luþie sã-l introducem pentru execu-
tare. Este vorba de un proiect de ºase
kilometri de strãzi.

-Care este cel mai mare proiect al
Primãriei Bechet pentru 2017?

-În mandatul trecu,t în care eu am
fost pe postul de viceprimar ºi o pe-
rioadã de un an ºi jumãtate cu atri-
buþii de primar, pot sã spun cã reali-
zarea cea mai mare a fost campusul
ºcolar de la Bechet. Proiectul s-a de-
rulat în decursul anului 2015 ºi a fost
încheiat undeva în luna februarie
2016. Este recepþionat, este funcþio-
nal. Nu este însã utilizat în totalitate.
Prinzându-ne cumva nepregãtiþi pe
anul 2016 nu am avut posibilitatea
de a funcþiona cu cantina, cu cãmi-
nul. O micã problemã o avem acolo

ºi pe partea de canalizare nefiind ra-
cordat. ªi aºteptãm finalizarea pro-
iectului ca sã poatã fi funcþional. Deja
clãdirea cu zece clase ºi laboratoare
a fost datã în folosinþã. Elevii care îºi
desfãºoarã activitatea aici sunt foar-
te mulþumiþi. Cred cã ne numãrãm
printre fruntaºii þãrii din acest punct
de vedere, fãrã nici un fel de discuþii.
Deocamdatã, avem o ºcoalã profesi-
onalã pe parte de alimentaþie publi-
cã. Mai avem încã doi ani – III ºi IV,
fiindcã anii I ºi II s-au întrerupt. Spe-
rãm ca, în anul 2017-2018, sã mai ob-
þinem încã douã clase. Noi avem de-
cât pe profilul real ºi vrem sã obþi-
nem o clasã ºi pe uman. De aseme-
nea, încercãm sã reluãm ºi pe alimen-

taþie publicã, deoarece avem toate
echipamentele necesare. Sperãm sã
ne acorde sprijin ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean. Vrem sã începem sã
dãm cât de cât culoare acestui cam-
pus ºcolar care a presupus o muncã
titanicã.

-Ce le uraþi locuitorilor oraºului în
anul care vine?

-Le urez locuitorilor oraºului Be-
chet sã fie sãnãtoºi! Noi suntem alã-
turi de ei ºi ei sperãm sã fie alãturi de
noi, sã ne înþeleagã ºi sã ne susþinã.
Noi îi vom susþine ºi îi vom înþelege
pe maximum posibil. Sãnãtate ºi «La
mulþi ani» tuturor!

LAURA MOÞÎRLICHE

nevoie sã le oferim toate condiþiile
aici. Cred cã Filiaºul poate fi un
oraº la standarde europene, însã
avem mult de lucru în acest sens.
Este nevoie, în primul rând, de creº-

terea numãrului de locuri de mun-
cã. Este proiectul meu de suflet,
dacã pot sã-i spun aºa. Aici pot spu-
ne ca suntem în discuþii avansate
cu mai mulþi investitori, motiv pen-
tru care deschiderea unui parc in-
dustrial este urmãtorul pas pe care
îl vom face. Societãþile care vor dori
sã vinã aici vor beneficia de toate
utilitãþile ºi urmeazã sã vedem ce
alte facilitãþi le mai putem oferi. Nu
trebuie sã uitam de activitatea prin-
cipalã care susþine acest oraº, ºi
anume comerþul, astfel cã ºi agenþii
economici care funcþioneazã în Fi-
liaºi se vor bucura, în continuare,
de tot sprijinul nostru. Un alt ob-
iectiv care îmi doresc sã fie finali-
zat cât mai repede este acela de a
asfalta toate strãzile oraºului. De
altfel, am ºi reuºit deja sã pietruim
o parte din drumurile care aveau
nevoie sã fie refãcute”, ne-a explicat
primarul oraºului Filiaº, Costeluº Ilie
Gheorghe.

„Le mulþumesc tinerilor,
pentru cã ne sunt parteneri...”

O altã prioritate a administraþiei pu-
blice locale este de a asigura toate
utilitãþile ºi comunitãþilor care aparþin
de oraº, ºi vorbim de alimentare cu
apã ºi canalizare. „Parcurile ºi zone-
le de agrement sunt alte lucruri pe

care vreau sã le rezolv, pentru cã noi
beneficiem de o zonã cu 3 lacuri în
cascadã, care pot fi reamenajate, ºi
care pot deveni spaþii de recreere ºi
excelente pentru petrecerea timpu-
lui liber. Nu am uitat de instalaþiile
de alimentare cu apã a blocurilor,
iar în curtea Spitalului Filiºanilor
dorim amenjarea unui heliport
SMURD, pentru a evita pierderile de
timp în cazurile de ugenþã maximã.
Tot aici urmeazã sã se reabiliteze ter-
mic toate corpurile de clãdire ºi sã
se înfiinþeze Serviciu Ambulatoriu”,
mai precizeazã primarul, explicând cã
lista de proiecte este mult mai vastã.
Reabilitarea Bibliotecii „Anton Pann”,
amenajarea Stadionului Orãºenesc
Filiaºi, construirea unei Case de Cul-
turã ºi a unei Grãdini de Varã, se nu-
mãrã ºi ele între proiectele avute în
vedere pentru 2017.

Mai mult decât atât, noua adminis-
traþie încurajeazã ºi activitãþile sporti-
ve ºi miºcarea. Astfel, deja a fost lua-
tã mãsura înjumãtãþirii tarifelor practi-
cate la toate bazele sportive, astfel
încât sã poatã fi accesibile oricãrui bu-
zunar. Au fost înfiinþate douã echipe
de juniori de fotbal, în cadrul CSO Fi-
liaºi, iar lucrurile nu se opresc aici. Au-
toritãþile au început deja demersurile
pentru înfiinþarea unor secþii de Arte
Marþiale, Box ºi Judo, pentru cã sunt

solicitãri din partea localnicilor.
O altã iniþiativã care meritã saluta-

tã este înfiinþarea unor Grupuri de
Acþiune Zonalã pe fiecare din cele 11
zone ale localitãþii. Prin aceste gru-
puri se pot organiza întâlniri regulate
cu locuitorii zonelor respective ºi pro-
blemele lor pot ajunge mult mai uºor
la reprezentanþii administraþiei publi-
ce locale, astfel încât sã se gãseascã
ºi soluþii, pentru rezolvarea lor.

„Vreau sã vã spun cã dorinþa de
modernizare a comunitãþii noastre
nu este doar la noi, reprezentanþii
administraþiei, ci vine ºi din partea
cealaltã, din rândul tinerilor. Îºi do-
resc sã ne fie parteneri în toate ac-
tivitãþile ºi chiar luna trecutã am
avut o acþiune deosebitã, pe care
vreau sã o menþionez: am plantat,
împreunã cu tinerii din Filiaºi, nu
mai puþin de 3000 de copaci. Este
un lucru extraordinar ºi vreau sã le
mulþumesc tuturor pentru implica-
re ºi dãruire”, a mai spus Costeluº
Ilie Gheorghe.

În încheiere, primarul oraºului
Filiaºi a þinut sã le ureze tuturor
localnicilor ca anul 2017 sã-i gã-
seascã sãnãtoºi, sã le aducã numai
bucurii, ºi sã-i asigure cã au tot tim-
pul uºa deschisã la Primãrie, pen-
tru orice probleme.

CARMEN ZUICAN

„prioritatea de gradul zero”, din punct de
vedere administrativ, toate proiectele pregã-
tite pentru anul 2017 vizeazã ridicarea stan-
dardelor de viaþã ºi crearea unei comunitãþi
cu adevãrat europene.
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Segarcea, un oraº înconjurat
de mii de hectare de terenuri agri-
cole, a devenit, an de an, un re-
per în agricultura naþionalã. Este
meritul unora precum Mihai An-
ghel, care se încãpãþâneazã sã
creadã în munca sa, în echipa de
specialiºti, în câºtigarea poate a
unui mare pariu cu sine însuºi –
acela de a face performanþã într-
o lume în care actorii internaþio-
nali de profil înghit concurenþa,
fãrã prea multe menajamente.

Infrastructura
localã,
modernizatã

Administraþia localã din Se-
garcea a fost ºi este cantonatã
pe rezolvarea problematicilor de
confort urban. ªi rolul unui nou
intrat la executivul local pare sã
fie la fel de promiþãtor, ca ºi pre-

Segarcea salutã Noul An prin realizãri spectaculoaseSegarcea salutã Noul An prin realizãri spectaculoaseSegarcea salutã Noul An prin realizãri spectaculoaseSegarcea salutã Noul An prin realizãri spectaculoaseSegarcea salutã Noul An prin realizãri spectaculoase
Renumitã prin podgoriile sale ºi prin soiu-

rile nobile de vin, cunoscute de pe vremea
regilor, Segarcea rãmâne una dintre localitã-
þile de marcã ale Doljului. Dupã cum se ºtie,
Crama de la Segarcea, extrem de apreciatã
pentru vinurile roºii ºi mai ales pentru pro-
ducþia de vinars, a fãcut parte din Domeniile
Regale ale Coroanei. Ani buni administratã
de Nicolae Popa, Segarcea a rãmas, din vara
acestui an, „pe mâinile” mai tânãrului Nico-

lae Tutunaru, care pare, însã, determinat de
aceeaºi ambiþie în privinþa proiectelor pentru
cetãþenii oraºului. Aºa se face cã moderniza-
rea mai multor strãzi, reabilitarea termicã la
Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” ºi alte in-
vestiþii vor fi urmate, în 2017, de proiecte ºi
mai îndrãzneþe. Construirea unei creºe ºi unei
grãdiniþe, înfiinþarea unui centru social ºi mo-
dernizarea ºi extinderea Spitalului Orãºenesc
Segarcea sunt doar câteva dintre ele.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

decesorul sãu. Sã amintim cã
Primãria oraºului Segarcea în
parteneriat cu Programul Naþi-
unilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD), Fondul Global de Me-
diu (GEF) ºi Guvernul României,
prin Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice,
a derulat proiectul «Reabilitare
termicã la Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã”», finanþat în ca-
drul programului „Îmbunãtãþirea
eficienþei energetice în gospodã-
riile ºi comunitãþile cu venituri
mici din România”. Prin imple-
mentarea acestui proiect s-a ur-
mãrit creºterea gradului de con-
fort termic, reducerea pierderi-
lor de cãldurã ºi a consumurilor
energetice, reducerea costurilor
de întreþinere pentru încãlzire ºi
creºterea eficienþei energetice a
clãdirii Liceului Tehnologic „Ho-
ria Vintilã”.

În august 2016, Oraºul Segar-
cea a implementat proiectul „Mo-
dernizare strãzi OG 28 oraºul Se-
garcea, judeþul Dolj” din cadrul
Programului Naþional de Dezvol-
tare Localã, aprobat prin con-
tractul de finanþare nerambursa-
bilã nr. 12474 din 27.08.2015.
Proiectul a avut ca obiectiv îm-
bunãtãþirea calitãþii condiþiilor de
viaþã ale cetãþenilor oraºului ºi
creºterea siguranþei circulaþiei
din oraº, prin asfaltarea unor
strãzi din oraº, în lungime totalã
de aproximativ 5,2 km ºi a folo-
sit peste 4,2 milioane de lei.

Strãzile Câmpului, Gutuilor,
Parcului, Pãrului, Alee Cimitir
Deleni, Prunului ºi Dreptãþii au
fost ºi acestea reabilitate, suma
cheltuitã fiind de peste 4,28 mi-
lioane de lei. A urmat obiectivul
de investiþii privind modernizarea
urmãtoarelor strãzi: Toporaºi,

Trandafirului, Rozelor, Libertãþii,
Zambilelor, Transilvaniei, Crinu-
lui, 1 Mai, Florilor, Frasinului,
Muncitorului, în lungime totalã de
aproximativ 7 km.

Anul 2017 are la capitolul pro-
puneri aceeaºi grijã fireascã pen-
tru segmentele educaþional, edi-
litar ºi de sãnãtate publicã. Vii-

toarele proiecte sunt: moderniza-
rea ºi extinderea Spitalului Orã-
ºenesc Segarcea, construirea
unei grãdiniþe ºi a unei creºe; rea-
bilitarea ºi modernizarea ºcolilor
din Segarcea; modernizarea strã-
zilor (12 km); înfiinþarea unui
centru social; reabilitare ºi con-
solidare Palatului Regal.

Bãileºtenii, oameni vânjoºi, de-
prinºi cu hãrnicia ºi munca pe
cernoziomul poate cel mai fertil
posibil din Dolj, au putut sã
constate pe propria piele cã ad-
ministraþie se traduce în fapte.
Locul cuvintelor politicianiste
este în altã parte. Copii, tineri,
vârstnici, toate categoriile de po-
pulaþie din Bãileºti sunt gatã sã
facã trecerea în Noul An. Un an
mai bun, mai darnic din partea
naturii, aici, unde pãmântul este
reazemul multora.

Bãileºtiul se vrea, din punct de vedere
economic, al doilea municipiu din Dolj

Pentru bãileºteni, anul 2016 a însemnat, pe
lângã investiþii curente în sporirea confortului –
privind asfaltarea strãzilor, realizarea de parcãri
ºi amenajarea spaþiilor verzi –, ºi o infuzie mai
mult decât necesarã în sistemul sanitar. Proiec-
tele administraþiei locale vor continua ºi în 2017,
afirmã cu convingere primarul Costel Pistriþu,
vizate fiind reabilitarea altor zeci de strãzi urba-

ne ºi realizarea de imobile cu destinaþia Autoga-
rã, Poliþie Localã ºi Bibliotecã Municipalã. Una
dintre cele mai importante dorinþe o constituie
continuarea investiþiilor la Spitalul Municipal
„Prof. Dr. Irinel Popescu”. „Sperãm ca munici-
piul Bãileºti sã aibã posibilitatea sã dovedeascã ºi
din punct de vedere economic cã este al doilea
municipiu din judeþul Dolj”, declarã primarul.

Costel Pistriþu, primarul
municipiului Bãileºti: „Doresc
ca anul 2017 sã fie un an la fel de
bun ca 2016 pentru localitatea
noastrã ºi sperãm ca municipiul
Bãileºti sã aibã posibilitatea sã do-
vedeascã ºi din punct de vedere
economic cã este al doilea munici-
piu din judeþul Dolj. Tuturor bãi-
leºtenilor le doresc sãnãtate, cã-i
mai bunã decât toate, ºi un An Nou
cu împliniri. La Mulþi Ani!”.

Infrastructura
ºi sãnãtatea,

pe primul plan în 2016
În date statistice, edilul Cos-

tel Pistriþu ne destãinuie cã, pen-
tru comunitatea pe care o ges-
tioneazã, anul 2016 a fost des-
tul de constructiv. Printre reali-
zãri: modernizarea/asfaltarea a 7
strãzi urbane din fonduri locale;
realizarea imobilului pentru Pri-
mãrie; realizarea de parcãri în
zona centralã a oraºului – piaþa
agroalimentarã, Primãrie ºi Li-
ceul „Mihai Viteazul”; amenaja-
re zona Parc Balasan (proiect
european – Programul Operaþi-
onal Regional, Axa 5.2); proiect
eficienþã zonã energeticã Casa
Verde – Ministerul Mediului, cu
o valoare de 500.000 euro (cen-
tralã, panouri fotovoltaice ºi
pompe de cãldurã).

Se adaugã modernizarea ºi
dotarea Secþiei Imagisticã a Spi-
talului Municipal „Prof. Dr. Iri-

nel Popescu” cu computer to-
mograf (CT) ºi mamograf de
ultimã generaþie, ºi, tot la aceas-
tã unitate spitaliceascã, dotarea
cu aparaturã ºi realizarea unui
schimb de experienþã cu medici
ºi personal sanitar din regiunea
Berkovitsa (Bulgaria) ºi Bãileºti
printr-un proiect european In-
terRegio la, cu valoarea de apro-
ximativ 750.000 euro.

Investiþiile continuã
Anul 2017 nu se prefigurea-

zã a fi sãrac în proiecte. Din
contrã. Ambiþiile primarului Pis-
triþu sunt considerabile. ªi, datã
fiind tenacitatea doveditã pânã
acum, nu e greu de admis cã
multe dintre dorinþele sale de
creºtere a calitãþii vieþii în Bãi-
leºti vor fi transpuse imediat în
practicã. Pe listã se aflã asfal-
tarea a 8 strãzi urbane din fon-
duri proprii (Unirii, Progresul,
E. Grigorescu, Independenþei,
Buzeºti, Eternitãþii, Pãcii, Pãs-
tori), modernizarea sistemului
rutier de siguranþã (dotare cu
sistem de siguranþã rutierã –

indicatore clasice ºi luminoase),
precum ºi realizarea de imobile
pentru Biblioteca Municipalã
„Petre Anghel”, pentru Poliþia
Localã ºi altul destinat Autogã-
rii Bãileºti.

Avutã în vedere, anul viitor,
este ºi continuarea lucrãrilor de
reabilitare ºi modernizare la Spi-
talul Municipal „Prof. Dr. Irinel
Popescu” – secþia Obstetricã-

Ginecologie ºi Pediatrie. Toto-
datã, printr-un proiect european
(pe Programul Operaþional Re-
gional 2014-2020, Axa 3) se
doreºte modernizarea a 28 strãzi
urbane. Un proiect de eficienþã
energeticã la nivelul municipiu-
lui Bãileºti privind iluminatul
public stradal este adãugat ºi el
pe lista propunerilor de proiecte
care sã fie realizate în anul 2017.
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Gabriel BratuGabriel BratuGabriel BratuGabriel BratuGabriel Bratu

...Staþi aºa
ºi nu mânaþi...

...Sus boieri,
nu mai dormiþi...

...Sã trãiþi,
sã-mbãtrâniþi...

- 4 îngheþate, vã rog!
- Mici sau mari?
- Aveþi mici?
- Da.
- Atunci, 4 mici ºi 2

beri!

***
Culmea pompierului: sã fie deºtept

foc.
Culmea zgârceniei: sã te uiþi pe

deasupra ochelarilor de teamã sã nu-
i uzezi.

Culmea politeþii: sã stai în picioa-
re într-un autobuz gol.

Culmea geloziei: sã fii gelos pe
soare cã îþi arde nevasta.

Culmea lãcomiei: sã iei pumni ºi
sã nu te saturi.

***
- Ai auzit? Nevasta lui Goldenberg

a nãscut tripleþi.
- Care Goldenberg?Angrosistul?
-  Da.
- Aºa-i trebuie! Sã vadã ºi el cum

e când comanzi o marfã ºi þi se tri-
mite mai  mult.

***
Dialog între douã vecine:
– Vecinã, îmi împrumuþi ºi mie

matura?
– Îmi pare rãu, dragã, dar ºi bãr-

batul meu se întoarce tot acum de la
cârciumã…

 
***

- De ce ai evadat din închisoare?
- Am vrut sã mã cãsãtoresc…
- Hmmm… Stranie concepþie mai

ai despre libertate!

 
***

Un cerºetor sunã la o uºã ºi îi des-
chide o gospodinã iritatã, cu mâinile
în ºolduri, pusã pe scandal:

- Ce mai vrei, bã, ºi tu, ratatule?
- Pãi ºtiþi, dacã aþi avea niºte sti-

cle goale de bere, pe care le-aº putea
vinde...

- Arat eu ca ºi cum aº bea bere?!
- Aaaa... atunci niºte sticle goale

de oþet!?

...Ne daþi,
ori nu ne daþi?...

Un medic chinez nu-ºi putea gãsi de muncã în SUA, aºa cã a deschis o clinicã privatã. La
intrare a afiºat un banner pe care scria: „Tratamentul costã 20 de dolari. În caz cã boala nu
va trece, vã vom returna 100 de dolari”. Un avocat, considerând o bunã ocazie de a face
rost de 100 de dolari, intrã în clinicã.

Avocatul: “Mi-am pierdut gustul”.
Chinezul: “Sorã, adu medicamentul din cutia nr. 22 ºi picuraþi-i pacientului în gurã 3

picãturi”.
Avocatul: “Ptiu, este benzinã!”
Chinezul: “Felicitãri, v-aþi recãpãtat gustul, va costã 20 de dolari”.
Plãteºte iritat avocatul ºi pleacã, clocind o rãzbunare... Vine înapoi a doua zi.
Avocatul: “Mi-a dispãrut memoria, nu-mi mai amintesc nimic!”
Chinezul: “Sorã, adu medicamentul din cutia nr. 22 ºi picuraþi-i pacientului în gurã 3

picãturi”.
Avocatul, enervat: “Nuuu, cã acolo este benzinã... Mi-aþi dat ºi ieri!”
Chinezul: “Felicitãri, v-aþi recãpãtat memoria, vã costã 20 de dolari”.
Avocatul, gata sã plesneascã de nervi, plãteºte cei 20 de dolari, dar se întoarce a treia zi

pentru a recupera banii.
Avocatul: “Am o vedere foarte proastã, aproape cã nu pot sã vad nimic!”
Chinezul: “Din pãcate, nu am nimic pentru tratarea acestei boli. Poftiþi cei 100 de dolari”.
Avocatul, fericit, ia bancnota, dar... când se uitã vede cã-i de 20 de dolari...
Avocatul: “Dar... nu sunt decât 20 de dolari!”
Chinezul: “Felicitãri, v-aþi recãpãtat vederea, vã costã 20 de dolari!”

Conducerea de stat a URSS era nerãbdã-
toare sã trimitã cosmonauþi sã pãºeascã pe
Soare pentru a-i depãºi pe americani ºi rea-
lizãrile lor pe Lunã. 

Lumea ºtiinþificã se îngrijora, avertizând: -
Soarele este prea departe,
prea fierbinte !

În acelaºi timp, activiºtii de
partid liniºteau cosmonauþii: -
Tovarãºi, nu vã faceþi griji,
Partidul Comunist s-a gândit
la tot: veþi cãlãtori noaptea !

***
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici?
- Tinereþe fãrã experienþã.
- Cum tinereþe,când ai peste 60 de ani?
- Da, dar avocatul meu avea doar 25.

***
- Þi-l aduci aminte de Costel, acrobatul? 
- Da, ce e cu el? 
- A murit. 
- Cum? 
- Pãi, l-a lãsat nevasta! 
- ªi ce e cu asta? Sunt lucruri care se

mai întâmplã… 
- Da, dar nu în timpul numãrului la

trapez…

- Ce v-ar plãcea?, întreabã barmanul pe
client.

- Ce mi-ar plãcea?... Pai, o casã mai
mare, bani mai mulþi ºi o soþie mult mai
frumoasã.

- Nu, zise barmanul calm,
am vrut sã zic: Ce doriþi?

- Îmi doresc sã câºtig la
loterie, sã moarã soacra-mea
ºi copilul meu sã se nascã
sãnãtos.

- Ce sã fie???..., zise bar-
manul începând sã-ºi piardã
rãbdarea.

- Bãiat sau fatã... nu con-
teazã!

- Domnule (enervat de-a
dreptul), m-ai înþeles greºit, te-am între-
bat doar: Ce vrei sã bei??!

- Aaa... pai de ce nu spui aºa?! Ce ai?
Barmanul: Absolut nimic! Sunt perfect

sãnãtos!!!

***
- Ai auzit de Bulã?
- Ce-i cu el? Ce i s-a întâmplat?

- ªi-a gãsit o slujbã.
- Pentru bani, ãsta e în stare de orice!

***
-  Ionel, ai venit la serviciu cu o întâr-

ziere de o orã.
Vreau sã te explici.

-  Îmi cer ierta-
re, domnule direc-
tor, totul s-a în-
tâmplat din cauza
nevesti-mii, a avut
o naºtere extrem
de  grea.

-  Asta este alt-
ceva. În acest caz
eºti scuzat.

Peste trei zile, Iossel soseºte la birou
cu o foarte mare întârziere.

- Iar nevastã-mea este de vinã, domnu-
le! A avut o naºtere foarte grea…

- Îþi baþi joc de mine! Asta mi-ai mai
spus-o ºi acum trei zile!

-  Sigur cã da, domnule director… Dar
dumneavoastrã uitaþi cã nevastã-mea este
de meserie moaºã.

***
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...Ia mai
mânaþi, mãi...

... Dar boierii
nu-s acasã...

... “O, ce veste
minunatã”...

a plecat cu colindatu’a plecat cu colindatu’a plecat cu colindatu’a plecat cu colindatu’a plecat cu colindatu’

ADEVÃRURI
SPUSE-N GLUMÃ

1. Cu dragostea omori tim-
pul, cu timpul omori dragostea.

2. Rãzbunarea e dulce ºi nu
are calorii.

3. Dacã n-ai ce face, fã-o în
altã parte.

4. Când bãrbatul are o situaþie
proastã, cautã o femeie. Când situa-
þia se îmbunãtãþeºte, mai cautã una.

5. În dictaturã, cineva te foloseºte
cum vrea. În democraþie, ai dreptul
sã-l alegi pe cel care o sã te foloseas-
cã aºa cum vrea el.

6. Dacã soþia nu vor-beºte dimi-
neaþa cu tine, în-seamnã cã beþia de
asearã þi-a reuºit.

7. Mai rãu decât un prost le-neº e
un prost cu iniþiativã.

8. M-au urmãrit multe gânduri pro-
funde, dar am fost întotdeauna mai
iute decât ele.

9. Întâmplarea e inevitabilul apã-
rut din senin.

10. Dacã ºeful e idiot, lasã-l s-o
afle de la altul.

11. În orice cãsnicie, cineva are
întotdeauna dreptate, iar bãrbatul nici-
odatã.

12. Nu-i greu sã te laºi de bãut,
greu e sã înþelegi de ce trebuie sã te
laºi de bãut.

13. Oamenii cu bani sunt de douã
feluri: apãraþi de poliþie ori cãutaþi de
poliþie.

14. ªi în casa de nebuni existã ve-
cini.

15. Oricât te-ai strãdui, cineva va
munci mai puþin decât tine ºi va câº-
tiga mai mult.

17. Nu salariile-s mici, lunile sunt
prea lungi.

18. Când iubeºti cu adevãrat, nici
mãcar bigudiurile nu te mai sperie.

19. Principala problemã a omului
e cã el singur îºi creeazã probleme.

20. Dacã nu ai griji ºi duºmani, e
posibil sã nu te fi nãscut.

21. Cine munceºte toatã ziua nu
mai are timp sã câºtige.

22. Viaþa e liniuþa dintre data naº-
terii ºi data morþii.

23. Sãrãcia nu se vindecã. A do-
vedit-o medicina fãrã platã.

... Am plecat
sã colindãm...

Mã întâlneam cu un bãiat.
Peste un timp am hotãrât sã în-
chiriem un apartament în doi ºi
sã-l plãtim în jumãtate. Dupã un
an, am aflat cã apartamentul e al
lui.

***

Facebook-ul a dezbrãcat mai multe fe-
mei decât orice bãrbat.

Aveam o viaþã foarte activã: jucam tenis,
fotbal, biliard, ºah, participam la raliuri...
Totul s-a terminat când mi s-a stricat calcu-
latorul.

***
D-le doctor, mi-am

fracturat piciorul în douã
locuri!

- Îþi aminteºti de aces-
te locuri? 

- Da!
- Sã nu mai mergi pe

acolo!

***
- Tatãl tãu nu te mai

ajutã sã-þi faci lecþiile pen-
tru acasã?

- Nu, doamna profe-
soarã, ultimul 3 l-a jignit
profund.

***
Nevastã-mea a zis cã mã pãrãseºte, din

cauzã cã sunt dependent de poker.
Eu cred cã merge la cacealma…

***
Anunþ în maternitate: Au dreptul sã asiste

la naºtere doar bãrbaþii care au participat la
concepere!

***
- Colegu’, ce cadou ai cumpãrat pentru

ºeful?
- O cravatã.
- Nu-i un cadou prea ieftin?
- Ba da, dar îi lipesc pe spate preþul de la

un laptop.

***
ªtiind cã mã þin

toatã ziua de ban-
curi, ºeful meu mi-
a trimis un SMS:

- Trimite-mi o
glumã bunã.

- Acum lucrez,
ºefule, o sã-þi trimit
mai târziu, i-am
scris.

- Ha-ha-ha, fan-
tastic! Mai trimite-
mi una, mi-a rãs-
puns.

***
ªeful îi spune angajatului:
- Faci totul atât de încet! Gândeºti încet,

scrii încet, vorbeºti încet, te miºti încet! Faci

vreun lucru repede?
- Da, obosesc repede!

***
Pe stradã era un bãrbat orb, care cerºea:
– Aveþi milã, sunt orb ºi am 15 copii!
O doamnã care era în trecere, s-a oprit ºi

l-a întrebat:
– Bãiat sãrman, cum de ai 15 copii?
– Pai, aºa se întâmplã când nu vezi ce

faci...

***
- Cum ar fi ca pe data de 2 mai sã mer-

gem la Doi Mai?
- E ca ºi cum am bea miercurea Ciuc la

Miercurea Ciuc!

***
- Tatã, cumpãrã-mi o ciocolatã.
- Tu deja eºti mare pentru dulciuri.
- Adevãrat??? Înseamnã cã pot deja sã

beau, sã fumez ºi sã vin cu bãieþi acasã?
- Cu lapte, cu alune sau amãruie?

Dacã mergi la muncã cântând
fericit sunt trei explicaþii:

1. Eºti miliardar.
2. Eºti drogat.
3. Eºti unul din cei ºapte pitici.

***
Soþia, în

casã, cu aman-
tul – un tip bine
fãcut, când la
uºã sunã soþul-
, un tip prãpã-
dit, vai de el.

Amantul deschide ºi îl întreabã
ce vrea.

- Pãi, ºtii… locuiesc aici ºi…
am venit sã mãnânc.

- Ciorbã fãcu-
tã de o zi mã-
nânci?

- Da!
- Ok, vino

mâine!

***
- Nu e cazul sã deschideþi

gura atât de tare, îi spune me-

dicul stomatolog pacientului.
- Am înþeles cã vreþi sã in-

traþi cu cleºtele...
- Da, însã doar cleºtele intrã,

eu rãmân afarã...

***
1 aprilie. Soþul se întoarce

acasã cu douã ore mai devre-
me. Soþia – în pat cu cel mai
bun prieten. Omul, ridicându-ºi
mâinile în sus:

- Mda... Amuzantã pãcãlealã!

***
Întrebare: E

adevãrat ca fa-
solea creºte
potenþa bãrba-
þilor?

Rãspuns: Da, cu condiþia sã
fie consumatã cu tot cu arac.

***
Ce diferenþã este între un

teolog ºi un geolog?
De la cer la pãmânt!
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Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

R : 2016 pe final... Care au
fost provocãrile la care Uniu-
nea Europeanã a reacþionat anul
acesta?!

MJM :  Referendumul din
Marea Britania, a însemnat, de-
sigur, o mare provocare pentru
Uniunea Europeanã. Rezultatul
referendumului încã nu a deter-
minat efecte asupra Uniunii Eu-
ropene, dar punerea în aplicare
a acestui referendum va crea

efecte, efecte ce vor fi resimþi-
te ºi de þara noastrã. Continua-
rea crizei cu Rusia este iarãºi o
provocare pentru Uniunea Eu-
ropeanã. Nu s-a ajuns la  o sta-
bilizare a acestei situaþii, în con-
tinuare  Rusiei i se aplicã anu-
mite sancþiuni ºi probabil cã
aceastã situaþie încordatã cu
Rusia va continua ºi anul vii-
tor. În acelaºi timp, creºterea
populismului este o provocare,
foarte mare, iar anul viitor va
crea mari probleme în Franþa ºi
în Germania. O altã provocare,
dar nu cea din urmã, ar fi cea
legatã de terorism, care a lovit
dur anul acesta statele UE.

R : ªi-au învãþat liderii eu-
ropeni lecþia? Credeþi cã vor fi
pregãtiþi pentru anul viitor?!

MJM : Din reacþiile liderilor

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Referendumul din Marea Britanie, teroris-
mul, populismul ºi Rusia au fost marile pro-
vocãri ale Uniunii Europene. Cum au reacþio-
nat liderii europeni, ce soluþii au aceºtia  în
planul combaterii terorismului, cât este de

importantã o comunitate europeanã de infor-
maþii, despre toate acestea dar ºi despre ale-
gerea noului preºedinte al Parlamentului Eu-
ropean ne-a vorbit europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu, vicepreºedinte al PPE.

Cel mai mare grup politic din PE este cel al PPE (215), urmat de
S&D (189), ECR (74), ALDE (68), Stânga Unitã (52), Verzii (50),
Grupul Democraþiei Directe (44) ºi grupul condus de Marine Le
Pen, ENL (39). 18 eurodeputaþi sunt neafiliaþi.

În 2015 ºi 2016, mai multe atacuri teroriste au avut loc în Europa:
atentatele de la Paris (130 de morþi) ºi Nisa (84 de morþi) din Franþa,
respectiv de la Bruxelles (31 de morþi) din Belgia, fiind de cea mai
mare amploare. Recent, 12 persoane au murit ºi 48 au fost rãnite,
dupã ce un camion a intrat în mulþimea care se afla la piaþa de
Crãciun din Berlin.

europeni nu ar rezulta cã s-a în-
vãþat lecþia potrivitã. Pentru cã
dacã nu va exista o acþiune co-
munã, în special a serviciilor de
informaþii, împotriva terorismu-
lui, atunci nu vor putea fi con-
tracaraþi teroriºtii.  Este o pro-
vocare absolut realã ºi extrem
de periculoasã ºi nu poate fi
opritã  decât dacã existã o co-
laborare  comunã ºi foarte bine
sincronizatã a tuturor servici-

lor care lucreazã pe acest do-
meniu. Atacurile teroriste din
ultimul an în diferite þãri euro-
pene – Belgia, Franþa, Germa-
nia, aratã cã în Europa trebuie
sã existe o uniune de informaþii
la nivel European. Dupã eve-
nimentul tragic din Berlin,
cred ºi mai cu tãrie cã este
nevoie de o colaborare între
toate instituþiile naþionale ºi
mã refer chiar ºi la servicii-
le de informaþii de toate fe-
lurile. Statele membre UE tre-
buie sã conºtientizeze cã pune-
rea la comun a informaþiilor de
care dispun serviciile lor de se-
curitate determinã cele mai bune
mãsuri pentru abordarea provo-
cãrilor. O acþiune naþionalã nu
mai este suficientã. Fiecare îºi
cunoaºte foarte bine situaþia na-

þionalã, dar dupã cum vedeþi,
frontierele nu mai existã în acest
domeniu, din pãcate, ºi trebuie
sã se adapteze ºi instituþiile care
lucreazã în domeniul securitã-
þii, în special. Pânã la urmã se-
curitatea europeanã aduce ºi se-
curitate naþionalã.
“A început sã funcþioneze
ºi programul Galileo”

R :  Cum a fost anul 2016
pentru europarlamentarul Ma-
rian Jean Marinescu?

MJM : 2016 a fost un an des-
tul de bogat în ceea ce priveºte
activitatea în Parlament. Sunt
raportor pe dosarul legislativ re-
feritor la  Agenþia Europeanã
pentru Aviaþie, adicã sunt de-

semnat sã negociez cu Consi-
liul Europei. Este un dosar des-
tul de complicat, care va duce
la îmbunãtãþirea acestei indus-
trii, dar desigur, statele vor ne-
gocia pe latura naþionalã. Tot la
realizãri 2016, aº trece Strate-
gia pentru aviaþie; Strategia pen-
tru spaþiu, unde sunt lucruri
extreme de inportante pentru
Uniunea Europeanã. Decizii

foarte importante. A început sã
funcþioneze ºi programul Gali-
leo, fiind foarte important ºi
pentru economia României. Tot
anul acesta am fost reconfirmat
în funcþia de vicepreºedinte al
Grupului PPE, ceea ce îmi va
asigura prezenþa în Comisia de
buget, Comisia pentru agricul-
turã ºi Comisia pentru dezvol-
tare regional. Se va discuta noul
buget al Uniunii Europene ºi eu
voi coordona toate aceste acti-
vitãþi. O parte din aceste activi-
tãþi le voi continua ºi în 2017,
mai ales pe cele din grupurile
de lucru

R : În ianuarie 2017 vom avea
alegeri, adicã se va alege din nou
preºedintele Parlamentului Eu-
ropean. Sunt importante aceste
alegeri mai ales cã ele vin ºi cu
un element de noutate…?!

MJM : Sunt importante pen-
tru cã preºedintele reprezintã
imaginea Parlamentului Euro-
pean. Elementul de noutate con-
stã în ruperea acordului politic
dintre grupurile PPE ºi S&D. Se
va crea aºadar, o competiþie
strânsã la votul pentru funcþia
de preºedinte. Dupã cum ºtiþi
exista un acord între grupul PPE
ºi grupul socialist, la care a ade-
rat ºi grupul liberal, ca în prima
parte a acestei legislaturi sã fie
un preºedinte de la S&D, iar în
a doua parte – un preºedintele
de la grupul PPE. Din pãcate,
socialiºtii ºi liberalii au denun-
þat acest acord, ceea ce înseam-
nã cã va fi o competiþie strânsã
în ianuarie la vot. Grupul PPE
ºi-a desemnat candidatul, pe An-
tonio Tajani – fost comisar ºi
membru în Parlamentul Euro-
pean de multã vreme ºi rãmâne
de vãzut care va fi rezultatul.
În 2014, actualul preºedinte,
Martin Schulz, a fost ales cu
409 voturi dintr-un numãr total
de 612 voturi valabile.
“PPE are cele mai multe
voturi în Parlament,
dar nu pentru o majoritate”

R : Statistic cum stau gru-
purile în Parlamentul Euro-
pean?!

MJM : PPE ºi S&D au îm-
preunã 404 eurodeputaþi din to-
talul celor 751. O majoritate sim-
plã înseamnã 376 de europarla-
mentari. Astfel, prin confrunta-
rea lor pentru ºefia Parlamentu-
lui European, atât popularii, cât

ºi socialiºtii vor avea nevoie de
mai multe grupuri politice pen-
tru a întocmi o majoritate, in-
clusiv de liberali ºi de verzi. Noi
avem cele mai multe voturi în
Parlament, dar nu pentru o ma-
jori tate.  Din pãcate,  se va
ajunge la mâna grupurilor
extremiste despre care nu se
ºtie cum vor vota. Declaraþii-
le celorlalte grupuri au fost
acelea de a nu face acorduri
cu aceste grupuri extremiste,
însã nu se ºtie niciodatã. Con-
sensul decizional la nivelul Par-
lamentului European ar putea
avea de suferit în urma alegeri-
lor pentru funcþia de preºedinte
al instituþiei, care se vor desfã-
ºura pe 17 ianuarie 2017, exis-
tând riscul ca noi majoritãþi sã
ajungã sã fie formate cu spriji-
nul grupurilor politice de extre-
mã stânga sau dreapta. Anterior
ca grupul PPE sã îºi desemneze
candidatul pentru ºefia Parla-
mentului European, socialiºtii ºi
democraþii europeni au anunþat
cã liderul grupului lor politic,
Gianni Pittella, va candida pen-
tru a-l înlocui pe social-demo-
cratul Martin Schulz în funcþia
de preºedinte al PE. Un efect im-
portant al acestei candidaturi din
partea socialiºtilor europeni este
ruperea acordului legislativ în-
tre cele douã grupuri politice,
punând în pericol activitatea le-
gislativã ºi generând o situaþie în
care majoritatea politicã ar pu-
tea fi formatã cu ajutorul gru-
purilor extremiste.

R : Cum îi gãseºte 2017 pe
români?

MJM : Nu suntem foarte
bine. Ãsta este adevãrul. Avem
încã probleme în ceea ce pri-
veºte economia. Locurile de
muncã sunt insuficiente ºi prost
plãtite. Dezvoltarea industriei ar
trebui sã reprezinte prioritatea
numãrul unu. Nu s-a fãcut su-
ficient pentru a avea o adminis-
traþie eficientã. În ultima pe-
rioadã s-au fãcut publice con-
tracte frauduloase din domeniul
sãnãtãþii. ªi în educaþie sunt
probleme, cu infrastructura, cu
cadrele didactice, cu învãþã-
mântul dual, etc. Sã sperãm cã
se vor gãsi oameni pregãtiþi care
sã poatã gãsi soluþii la toate
aceste disfuncþii. Personal, nu
cred cã cineva s-a gândit ºi la
soluþii…

R : Ce le uraþi românilor ºi
în special doljenilor, acum, la
cumpãna dintre ani?

MJM : Sã fie sãnãtoºi în pri-
mul rând. Este cel mai impor-
tant lucru. Sã fim puþin mai uniþi
ºi sã privim lucrurile mult mai
atent, sã ascultãm mai mult ºi
sã hotãrâm pentru noi.
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Ca în fiecare an, Televiziunea Românã
transmite în exclusivitate, în direct de la Vie-
na, cel mai îndrãgit concert, de Anul Nou.
Acesta va putea fi vizionat la TVR 1 ºi TVR
HD pe 1 ianuarie 2017 în douã pãrþi: prima,
de la 12.15, iar a doua – de la 13.15. Este o
tradiþie care dateazã din 1939 ca Filarmoni-
ca din Viena sã prezinte în prima zi a anului
muzica atât de vie, dar ºi nostalgicã a fami-
liei Strauss ºi a contemporanilor sãi. Eveni-
mentul îi bucurã atât pe spectatorii aflaþi în
Sala Musikverein din Viena, cât ºi pe tele-
spectatorii care îl urmãresc în direct în pes-
te 90 de þãri.

Pe 1 ianuarie 2017, Gustavo Dudamel va
deveni cel mai tânãr compozitor care a con-
dus Filarmonica din Viena în faimosul Con-
cert de Anul Nou. „Dirijor de muzicã clasicã
recunoscut internaþional, Dudamel este mo-
tivat de credinþa sa deplinã în puterea muzi-
cii de a uni ºi inspira. În prezent director
muzical ºi artistic al Filarmonicii Los Ange-

les ºi director muzical al Orchestrei Simfo-
nice Simon Bolivar a Venezelei, Gustavo Du-
damel este întâlnit atât pe scenele unor con-
certe strãlucitoare, cât ºi la masterclasses
sau pe platforme digitale inovative din în-
treaga lume. Pe lângã toate acestea, apare în
ipostaza de dirijor invitat al unora dintre cele
mai faimoase instituþii muzicale. În 2017
urmeazã sã susþinã un turneu european cu
Filarmonica din Berlin”, menþioneazã TVR
într-un comunicat de presã.

Compozitorii aflaþi în programul concer-
tului din 2017 sunt Johann Strauss (tatãl),
Johann Strauss (fiul), Josef Strauss, Franz
Lehar, Emile Waldteufel, Franz von Suppe,
Carl Michael Ziehrer. Filmarea scenelor de
balet pe care le vom vedea în transmisiunea
concertului din acest an a fost realizatã la
Hermesvilla din Viena – situatã într-un pei-
saj idilic din mijlocul Lanzier Tiergarten, fos-
tele terenuri de vânãtoare imperiale.

MAGDA BRATU

Aho, Aho, cu Pluguºoru,

Cã se clatinã ogoru

ªi se zdruncinã pãmântu,

I-auzi ce zice „Cuvântu”:

V-aducem o nouã ºtire:

De mâine va fi mai bine!

ªi toate relele pier,

Uite, avem ºi Premier!

Aho, Aho de Noul An,

Daþi urechea mai la geam,

Noi suntem olteni sadea

ªi vã colindãm aºa:

Sã aveþi un an mai bun,

Cãci mai rãu nu are cum,

Mai greu de-aºa nu se poate,

Este ger, iar þara arde!

Mânaþi, mãi, hãi, hãi!

Ãi care nu ºtiu ce-i baiu,

Nici gând sã îmbuneze traiu,

Trag sforile de tot felu,

Sunt ca lupu ºi cu mielu!

Aþa-i scurtã la buhai

Trãim traiul pe vãtrai!

Mânaþi mãi, hãi, hãi!

Bateþi bicele-n Senat ,

C-am avut un an bogat,

Pe sprânceanã am votat,

Culegem ce-am semãnat!

La legi vechi nu s-a umblat,

Mulþi aleºi s-au supãrat,

Incompatibili fiind

Râvnesc dreptatea cu jind!

De mâine va fi mai bine!

Hai, din bice sã pocnim,

Pe vãtafi sã îi trezim

ªi sã þinem drumul drept,

S-ajungem la Parlament!

Aici este de plesnit,

Cãci prea multe-au nimerit,

Doar fãtuci una ºi una,

Ce le mai place tribuna!!!

Cu licenþe-n silicoane

Ne promit de la balcoane:

-„Va fi doar lapte ºi miere,

Toatã sãrãcia piere!”

Hãi, hãi, hãi...

Aho, aho, cu plug cu tot ,

Uraþi ºi-n aeroport,

Degeaba este de falã,

Ne zboarã tinerii afarã!

Noi, „Cuvântul Libertãþii”,

Tot în spiritul dreptãþii,

Om mai scrie ºi de bine,

Poate-n Anul care vine!

Când totul e-n antitezã,

Vã puneþi speranþa-n presã,

Un tovarãº v-a rãmas:

Ziarul de la poºtaº!

Ziceþi, mãi, hãi, hãi....

Cu penelul pe hârtie,

Nu te lãsãm, Românie,

ªi îndemnãm þara toatã

Cum zicea Arghezi odatã:

„Sã schimbãm, acum, întâia oarã,

 Sapa-n condei ºi brazda-n cãlimarã!”

ALINA SÃNDOI

Artiºtii Operei Române Craiova vor petrece ultima
searã din an pe scenã, turneul de sãrbãtori în Franþa
devenind o tradiþie pentru ei. O selecþie a unora dintre
cele mai frumoase pagini lirice din istoria muzicii vor fi
oferite de soliºtii Renata Vari, Noemi Modra, Florin
Ormeniºan, Laurenþiu Nicu, alãturi de Orchestra Operei
craiovene, condusã de maestrul Francois-Robert
Girolami. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, reprezentaþii
festive ale Galei de Anul Nou sunt programate în aceste
zile în patru localitãþi franceze. „Dupã succesul înregis-
trat joi, 29 decembrie, în deschiderea turneului, care a
avut loc pe scena Theatre des Aspres  din Thuir, soliºtii
ºi orchestra Operei Române Craiova sunt aºteptaþi în
Salon de Provence la Theatre Municipal Armand (31
decembrie 2016),  în Bagnols sur Ceze, pe scena Centre
Culturel Leo-Lagrange (1 ianuarie 2017) ºi în Nevers –
Maison de Culture (2 ianuarie 2017)”, se menþioneazã
într-un comunicat de presã al Operei Române Craiova.

MAGDA BRATU

Galã de Anul Nou în Franþa,
cu artiºti ai Operei Române Craiova

Marius Nicoli este profesor de
informaticã la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti ” din Craiova ºi, în acest
an, se poate mândri cu rezultate ob-
þinute la competiþiile internaþionale,
unde a avut elevi premiaþi. Primele
rezultate au venit de la Balcaniada de
Informaticã, susþinutã în Macedo-
nia, unde  Alexandra Udriºtoiu ºi
Emanuel Dicu au fost premiaþi. La
sfârºitul lunii noiembrie, noi trofee
au fost obþinute la Turneul de la Shu-
men (Bulgaria), cei doi elevi amintiþi
anterior fiind însoþiþi, pe podium, ºi

Marius Nicoli, profesor la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”: „Sunt mândru de elevii mei”

Anul 2016 a fost unul
prolific pentru performanþele
obþinute în învãþãmântul
doljean, cu precãdere în ceea
ce priveºte rezultatele interna-
þionale. Unul dintre profesorii
care au obþinut rezultate
foarte bune este Marius Nicoli,
de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova.

de  Bogdan Iordache. „Sunt foarte
mulþumit de rezultatele obþinute în
2016. Dupã mine, turneul din Bul-
garia este mai puternic decât alte
concursuri, deoarece ne confruntãm
cu echipe atât naþionale, cât ºi re-
gionale. Cei trei sunt, dacã pot spu-
ne aºa, vârfurile, dar sunt ºi alþii aflaþi
în pregãtire, care pot oricând sã ob-
þinã performanþe. Este o muncã în-
delungatã, iar perioadele de pauzã pot
sã aibã consecinþe. În aceastã disci-
plinã, nu prea existã vacanþã. Ori te
pregãteºti, ori ... Vreau sã mai adaug

ceva. Astfel, sunt multe oportunitãþi
pentru aceºti copii, firmele interna-
þionale îi cautã, dar eu le-am recom-
nadat sã se îndrepte cãtre cele ro-
mâneºti. Dar mai este ceva:viitorii
programatori trebuie sã fie creativi,
serioºi ºi, în primul rând, disciplinaþi
ºi sã fie dedicaþi fenomenului. Le
spun ºi la clasã elevilor cã , dacã nu
au rezultatele olimpicilor, pot fi buni
specialiºti, dar trebuie sã creadã cã
sunt în stare de performanþe. Mã
bucur cã performanþele au primit ºi
aprecierea oficialitãþilor ºi, în puþine
cuvinte sunt mândru de elevii mei ”,
a precizat prof. Marius Nicoli
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Anunþul tãu!
LIDL ROMANIA SCS, cu se-

diul în SAT Chiajna, comuna
Chiajna, str. Industriilor, nr. 19,
camera E05, etaj 1, judeþul Ilfov
anunþã elaborarea  primei  versi-
uni a planului ”Elaborare Plan
Urbanistic Zonal ºi obþinere avi-
ze pentru construire imobil par-
ter + 1 etaj parþial, funcþiune de
magazin retail, realizare parcaje
la sol, amenajare incintã cu spa-
þii verzi plantate, alei carosabile
ºi pietonale, împrejmuire teren,
amplasare semnale publicitare,
amplasare post trafo, organiza-
re de ºantier ºi amenajare acce-
se” în Mun. Craiova, Str. Brestei,
nr. 185, judeþul Dolj. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul  APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova, jude-
þul Dolj. Comentariile ºi sugestii-
le se vor transmite în scris la se-
diul APM Dolj în termen de 15
zile calendaristice de la publica-
rea anunþului.

ANIVERSÃRI
La zi onomasticã colegii
din Cenaclul Epigramiº-
tilor Olteni ureazã dom-
nului VASILE DULGHE-
RU “La Mulþi Ani!”, mul-
tã sãnãtate, bucurii ºi îm-
pliniri pe toate planurile.
OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie: case,
birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi pe
email-ul lor toate detaliile.
Preþul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Vând casã 5 camere în
Craiova, toate utilitãþile.
Telefon: 0745/ 589.825

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare 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 funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pieleºti.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, 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, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/ 023.399.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/963.794.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
VÂND vin ananas ºi þui-
cã de prunã. Telefon:
0749/012.505.
Vând lãmâi în primul an
de fructificare , flori de
apartament trandafir ja-
ponez, maica domnului
ºi flori de piatrã. Telefon:
0742/023.399.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþio-
nare. Preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490 sau
0740/515.044.
Vând televizor Panaso-
nic funcþionabil. Telefon:
0351/414.149.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 31 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 aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jghea-
buri tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazãpezi.
Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
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 zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
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 suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. 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. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. 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, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Echipa de comandã a
Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean Dolj de-
plânge dispariþia fulge-
rãtoare a celui ce a fost
col. (r.) MITROESCU
ADRIAN, ofiþer de înal-
tã þinutã moralã ºi profe-
sionalã. Sincere condo-
leanþe familiei îndurerate!

Promoþiile 1974 ºi
1975 ale Facultãþii de
Matematicã Universi-
tatea din Craiova, cu
fruntea plecatã într-
un singur gând ºi
într-o ultimã simþire,
aduc un ultim oma-
giu distinsei doamne
profesor EUGENIA
RÃDESCU. Condo-
leanþe familiei îndo-
liate! Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

Îndureratã soþia, co-
piii, nepoþii ºi strã-
nepoþii anunþã cã
se împlineºte pe
01.01.2017 un an de
la decesul celui care
a fost BÃDESCU ION.

Te vom plânge me-
reu. Familia

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial

SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul

de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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11 ianuarie – FOTBAL: Lionel Messi (FC
Barcelona) a cucerit, la Zurich, pentru a cincea
oarã în carierã Balonul de aur, devansându-i pe
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ºi pe colegul
sãu de la Barca, Neymar.

30-31 ianuarie – TENIS: Sârbul Novak Djo-
kovic a izbândit pentru a ºasea oarã în carierã
la Australian Open, învingându-l cu 6-1, 7-5, 7-
6 pe britanicul Andy Murray. La feminin, titlul a
intrat în posesia germancei Angelique Kerber,
primul de Grand Slam din carierã, 6-4, 3-6, 6-4,
cu americanca Serena Williams.

31 ianuarie – HANDBAL: Naþionala mas-
culinã a Germaniei a câºtigat Campionatul Eu-
ropean din Polonia, dispunând în finalã cu 24-
17 de Spania. Bronzul a intrat în posesia Croa-
þiei, 31-24 cu Norvegia.

3 mai – FOTBAL: Leicester City a produs
una dintre cele mai mari surprize din istoria spor-
tului rege, devenind în premierã campioana
Angliei.

8 mai – HANDBAL: Jucãtoarele de la CSM
Bucureºti a câºtigat Liga Campionilor, întrecând
în finala final-four-ului de la Budapesta gazda
Gyor, 29-26 dupã loviturile de la 7 metri (22-22,
25-25). În finala micã a trimfat formaþia macedo-
neanã Vardar Skopje, 30-28 contra muntene-
grencelor de la Buducnost.

15 mai – BASCHET: Ruºii de la ÞSKA
Moscova au cîºtigat pentru a ºaptea oarã tro-
feul Euroligii, dupã o victorie cu 101-96, dupã
prelungiri (83-83 în timpul regulamentar),  în faþa
turcilor de la Fenerbahce Istanbul. Locul 3 a
fost ocupat de alþi ruºi, de la Lokomotiov Ku-
ban, care au învins cu 85-75 pe spaniolii de
Laboral Kutxa.

18 mai – FOTBAL: FC Sevilla a izbândit a
5-a în Liga Europa, a 3-a oarã consecutivã, în-
vingând cu 3-1, la Basel (Elveþia), pe FC Liver-
pool.

28 mai – FOTBAL: Real Madrid a câºtigat
a 11-a Ligã a Campionilor din istorie, trecând,
pe San Siro din Milano, de cocitadina Atletico
Madrid, 1-1, 5-3 la loviturile de departajare.

29 mai – HANDBAL: Polonezii de la Vive

Handbalistele de la CSM Bucureºti, printre laureate

Într-un an în care Campionatul European de Fotbal din Franþa ºi Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro au þinut capul de afiº, vom reliefa, în cele ce urmeazã, într-o ordine cronologicã, tot ce a fost

mai important în 2016, în viziunea Cuvântului Libertãþii

Tauron Kielce au cîºtigat Liga Campionilor,
dupã ce au învins la loviturile de departajare,
39-38 (29-29, 35-35) de formaþia maghiarã Ves-
zprem. În finala micã a trimfat PSG, 29-27 cu
THW Kiel.

4-5 iunie – TENIS: Novak Djokovic a câº-
tigat primul sãu trofeu la Roland Garros, de-
pãºindu-l cu 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 pe Andy Mur-
ray. În competiþia femininã s-a impus spanio-
loaica Garbine Muguruza, la primul titlu de
Grand Slam din carierã, 7-5, 6-4 cu Serena Wil-
liams.

26 iunie – FOTBAL: Reprezentativa sta-
tului Chile ºi-a apãrat trofeul Copei America,
la ediþia centenarã din SUA, învingând în fi-
nalã cu 4-2 dupã loviturile de departajare (0-0
la capãtul celor 120 de minute) pe Argentina.
Pe trei a venit Columbia, 1-0 cu Statele Unite.

9-10 iulie – TENIS: Andy Murray a trium-
fat pentru a doua oarã la Wimbledon, în faþa
propriilor fani, 6-4, 7-6, 7-6 în compania cana-
dianului Milos Raonic. La feminin s-a impus
pentru a ºaptea oarã Serena Williams, 7-5, 6-3
cu Angelique Kerber.

10 iulie – FOTBAL: Portugalia triumfã
la Campionatul European din Franþa, scor 1-
0 (dupã prelungiri), la Paris, cu reprezentati-
va þãrii gazdã. La turneul final a participat ºi
România, care n-a ieºit însã dintr-o grupã
din care au mai fãcut parte Franþa, Elveþia ºi
Albania.

24 iulie – CICLISM: Britanicul Chris Fro-
ome a câºtigat Turul Franþei. Pe doi a ieºit
francezul Romain Bardet, iar pe trei columbia-
nul Nairo Quintana.

5-21 august – JOCURILE OLIMPICE: Cu
46 de medalii de aur câºtigate la Rio ºi cu un
total de 121 de medalii, Statele Unite a câºti-
gat de la distanþã primul loc. Au urmat Marea
Britanie ºi China. România a încheiat doar pe
locuul 47, cu 5 medalii, pentru ca ulterior sã
rãmânã cu 4, dupã ce TAS a retras “bronzul”
halterofilului Gabriel Sîncrãian, depistat po-
zit. Un singur “aur” a câºtigat România în
Brazilia, prin echipa femininã de spadã.

9 august – FOTBAL: Real Madrid a cuce-

rit Supercupa Europei, trecând cu 3-2 de FC
Sevilla, într-un meci disputat la Trondheim
(Norvegia).

10-11 septembrie – TENIS: Elveþianul Sta-
nislas Wawrinka a câºtigat în premierã la US
Open, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 cu Novak Djokovic.
Tot o premierã a fost ºi la feminin, în finalã
Angelique Kerber trecând cu 6-3, 4-6, 6-4 de
Karolina Pliskova.

16 octombrie – MOTO GP: Spaniolul Marc
Marquez (Honda) a devenit pentru a treia oarã
campion mondial dupã ce a câºtigat Marele
Premiu al Japoniei, desfãºurat pe circuitul de
la Motegi. Pe podium au mai urcat italianul
Valentino Rossi ºi spaniolul Jorge Lorenzo
(ambii Yamaha).

5 noiembrie – TENIS: Fãrã vreun titlu de
Grand Slam în palmares, Dominika Cibulkova
a prodsus surpriza ºi a câºtigat Turneul Cam-
pioanelor de la Singapore, 6-3, 6-4 cu Angeli-
que Kerber.

20 noiembrie – TENIS: Andy Murray a
câºtigat pentru prima oarã Turneul Campioni-
lor, învingându-l, la Londra, pe Novak Djoko-
vic, scor 6-3, 6-4.

26 noiembrie – FORMULA 1: Nico Ros-

berg (Mercedes) ºi-a adjudecat în premierã
titlu mondial, cu o clasare pe locul al doilea
în Grand Prix-ul Emiratelor Arabe Unite. Au
urmat în clasamentul general Lewis Hamilton,
tot de la Mercedes, ºi Daniel Ricciardo (Red
Bull). Dupã izbânda de pe circuitul Yas Mari-
na, Rosberg ºi-a anunþat retragerea.

27 noiembrie – TENIS: Argentina a câºti-
gat Cupa Davis, învingând cu 3-2, în deplasa-
re, pe Croaþia.

12 decembrie – FOTBAL: Cristiano Ro-
naldo (Real Madrid) ºi-a trecut în palamares al
patrulea Balon de Aur din carierã. Podiumul a
fost completat de Lionel Messi (FC Barcelo-
na) ºi de Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

18 decembrie – FOTBAL: Real Madrid a
câºtigat, la Yokohama (Japonia), Campionatul
Mondial al cluburilor, 4-2 dupã prelungiri (2-2
în timpul regulamentar) în compania gazdelor
de Kashima Antlers.

18 decembrie – HANDBAL: Naþionala fe-
mininã a Norvegiei ºi-a trecut în palmares al 7-
lea titlu continental, dupã un dramatic 30-29
cu Olanda. Pe podiumului europeanului sue-
dez a mai urcat Franþa, 25-22 cu Danemarca. A
participat ºi România, care a încheiat pe 5, dupã
ce a învins cu 23-22 pe Germania.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Rangers – Celtic.
DIGI SPORT 2
5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane

(Australia): ziua 1.
EUROSPORT 1
14:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa

Mondialã, Turneul celor patru trambuline, la
Garmisch Partenkirchen (Germania) / 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Manchester Utd – Middlesbrough, Liverpool
– Manchester City.

LOOK TV
14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Rangers – Celtic.

Duminicã
DIGI SPORT 2
3:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane

(Australia): ziua 2 / 5:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Shenzen (China): ziua 1.

DIGI SPORT 3
5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane

(Australia): ziua 2.

SPORT LA TV, 31 DECEMBRIE 2016-3 IANUARIE 2017 – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1
15:30, 18:00 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Watford – Tottenham, Arsenal – Crys-
tal Palace / 20:00 – HOCHEI – NHL: Toronto
Maple Leafs – Detroit Red Wings / 1:00 – BAS-
CHET NBA: Atlanta Hawks – San Antonio
Spurs.

DOLCE SPORT 3
20:00, 23:30, 3:30 – FOTBAL AMERICAN –

NFL: Miami Dolphins – New England Patriots,
Atalanta Falcons – New Orleans Saints, De-
troit Lions – Green Bay Packers.

EUROSPORT 1
9:00 – TENIS (M) – Turneul de la Brisbane

(Australia) / 13:45 – SCHI FOND (M) – Cupa
Mondialã, la  Val Mustair, în Elveþia / 14:45 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã,
Turneul celor patru trambuline, la Garmisch
Partenkirchen (Germania) / 17:00 – SCHI FOND
(F) – Cupa Mondialã, la Val Mustair.

EUROSPORT 2
11:30 – TENIS – Cupa Hopman, la Perth (Aus-

tralia): Australia – Spania.

Luni
DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Shenzen

(China): ziua 1 / 11:00, 3:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Brisbane (Australia): ziua 2 ºi 3 / 5:00
– TENIS (F) – Turneul de la Shenzen (China):
ziua 2.

DIGI SPORT 3
7:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bris-

bane (Australia): ziua 2 ºi 3.
DOLCE SPORT 1
20:00 – HOCHEI - NHL: St Louis Blues -

Chicago Blackhawks.
EUROSPORT 1
14:30, 17:00, 19:15 – FOTBAL Anglia – Pre-

mier League: Middlesbriugh – Leicester, Man-
chester City – Burnley, West Ham – Manches-
ter Utd / 5:00 – TENIS (M) – Turneul de la Bris-
bane (Australia)

EUROSPORT 2
11:30 – TENIS – Cupa Hopman, la Perth (Aus-

tralia): Elveþia – Marea Britanie.

Marþi
DIGI SPORT 1
20:00, 22:15 – FOTBAL Spania – Cupa Re-

gelui: Valencia – Celta Vigo, Deportivo La Co-
runa – Alaves.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Shenzen

(China): ziua 2 / 11:00, 3:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Brisbane (Australia): ziua 3 ºi 4 /
6:00 – TENIS (F) – Turneul de la Shenzen (Chi-
na): ziua 3.

DIGI SPORT 3
7:00, 6:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bris-

bane (Australia): ziua 3 ºi 4.
DIGI SPORT 4
1:30 – TENIS (F) – Turneul de la Auckland

(Noua Zeelandã): ziua 1.
DOLCE SPORT 1
20:00 – HOCHEI - NHL: Washington Capi-

tals – Toronto Maple Leafs.
EUROSPORT 1
13:00 – SCHI FOND (F) – Cupa Mondialã,

la Oberstdorf (Germania) / 14:00 – SCHI AL-
PIN (F) – CM, La Zagreb (Croaþia) / / 15:00 –
SÃRITURI CU SCHIURILE (M) – CM, Tur-
neul celor patru trambuline, la Innsbruck (Aus-
tria) / 17:00 – SCHI ALPIN (F) – CM, La Za-
greb / 21:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Bournemouth – Arsenal.

EUROSPORT 2
11:30 – TENIS – Cupa Hopman, la Perth

(Australia): Australia – Cehia / 18:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Doha (Qatar).

Retrospectiva principalelor evenimente sportive,
pe plan internaþional, din 2016
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Anul 2016 în sportul craiovean este revendicat, indubitabil, de performanþa echipei masculine de volei, câºtigãtoare
în premierã a titlului naþional. Dãnuþ Pascu nu este însã primul în topul antrenorilor, pentru cã Dan Podeanu a condus
naþionala femininã de scrimã spre aurul olimpic, fiind singurul tehnician român campion la Rio. În sfârºit, Gigi Mulþes-
cu ocupã treapta a treia a podiumului. Deºi a fost privit cu reticenþã la sosirea în Bãnie, tehnicianul a fãcut din ªtiinþa
echipa cea mai spectaculoasã a Ligii I, urcând-o pe podium, deºi în varã campania de transferuri a fost mai degrabã

modestã, lotul fiind catalogat drept mai slab decât cel care a început sezonul precedent. Paradoxal, main event-ul
sportiv al anului ca interes pentru craioveni nu s-a disputat în Bãnie, ci în Bucureºti, pe Arena Naþionalã, la meciul
FCSB – Universitatea Craiova, de pe Arena Naþionalã, la care ªtiinþa a fost încurajatã de peste 2.000 de suporteri.

Superlativele anului 2016Superlativele anului 2016Superlativele anului 2016Superlativele anului 2016Superlativele anului 2016
în Cuvântul Libertãþiiîn Cuvântul Libertãþiiîn Cuvântul Libertãþiiîn Cuvântul Libertãþiiîn Cuvântul Libertãþii

TTTTTop echipe ale Craioveiop echipe ale Craioveiop echipe ale Craioveiop echipe ale Craioveiop echipe ale Craiovei

1. SCMU Craiova – volei, campioanã naþionalã, pri-
mul titlu din istoria voleiului masculin din Bãnie, ocu-
panta locului secund în Liga Campionilor.

2. CS Universitatea Craiova – spadã masculin, câº-
tigãtoarea eventului, Cupa României-campionat naþi-
onal.

3. Universitatea Craiova – fotbal, ocupanta locului
3 în Liga I dupã 21 de etape, calificatã în sferturile de
finalã ale Cupei României.

TTTTTop sportiviop sportiviop sportiviop sportiviop sportivi
la sporturila sporturila sporturila sporturila sporturi
de echipãde echipãde echipãde echipãde echipã

1. Laurenþiu Licã, volei
2. Cristina Zamfir, handbal
3. Mihai Mãrieº, volei
4. Andrei Ivan, fotbal
5. Cristian Bartha, volei
6. Bogdan Vãtãjelu, fotbal
7. Darius Hargrove, baschet
8. Bogdan Ene, volei
9. Iulia Dumanska, handbal
10. Laurisa Landre, handbal

TTTTTop sportiviop sportiviop sportiviop sportiviop sportivi
serniorisernioriserniorisernioriserniori
individualindividualindividualindividualindividual

1. Ancuþa Bobocel, atletism
2. Marius Ionescu, atletism
3. Adelina Pastor, atletism
4. Claudia ªtef, atletism
5. Alexandra Rombu, karate
6. Raluca Sbârcia, scrimã
7. Gabriel Iordache, karate
8. Cosmin Sorescu, atletism
9. Ionuþ Moise, lupte
10. Mario Perºu, scrimã

TTTTTopulopulopulopulopul
antrenorilorantrenorilorantrenorilorantrenorilorantrenorilor

1. Dan Podeanu – scrimã,
Liceul „Petrache Triºcu”- CSU
Craiova, antrenor al naþiona-
lei feminine a României, sin-
gurul tehnician român meda-
liat cu aur la JO de la Rio 2016.

2. Dan Pascu – volei, cam-
pion naþional cu echipa mas-
culinã SCMU Craiova, ocupan-
ta locului 2 dupã 2 runde în
Liga Campionilor, selecþione-
rul naþionalei masculine a Ro-
mâniei.

3. Gigi Mulþescu – fotbal,
locul 3 cu Universitatea Cra-
iova la finalul anului 2016,
dupã 21 de etape din sezonul
regulat.

DezamãgireaDezamãgireaDezamãgireaDezamãgireaDezamãgirea
anuluianuluianuluianuluianului

Echipa masculinã de baschet SCMU
Craiova – deºi baschetul se aflã pe
locul 2 în preferinþele craiovenilor,
SCMU a avut un an modest, deºi la
începutul sãu speranþele erau mari.
Echia a pierdut în minimum de jocuri în
prima fazã a play-off-ului sezonului
trecut, neputând sã-l foloseascã pe unul
dintre cei mai buni jucãtori, Travis
Bureau, din cauza unei gafe de organi-
zare. În actuala stagiune, formaþia
antrenatã de Vuksanovic se aflã pe
locul 9 în Liga Naþionalã, cu doar 4
victorii din 13 meciuri.
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