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Alina Gorghiu cere demisii ̀

în lanþ dacã Dacian Cioloº

nu va fi premier

dupã 11 decembrie
Alina Gorghiu a declarat, ieri,

la Timiºoara, cã în cazul în care nu
se va realiza majoritatea parlamen-
tarã care sã dea viitorul premier,
anume Dacian Cioloº, rãspunderea
nu va fi doar a sa, ci ºi a celor din
Biroul Politic Naþional ºi a ºefilor
de filiale, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX.

Alina Gorghiu a precizat, în ca-
drul unei conferinþe de presã de la
sediul PNL Timiº, cã nimeni din par-
tidul pe care-l conduce “nu fuge de
demisie”, în cazul în care rezulta-
tul dupã alegerile parlamentare nu
este cel propus. “Nimeni din PNL
nu fuge de demisie ºi nu-ºi pune pro-
blema sã nu-ºi asume rãspunderea.
Suntem într-un moment în care,
însã, trebuie sã discutãm de rezul-
tate. Performanþa în politicã se mã-
soarã în voturi ºi în procente, nu se
mãsoarã altfel, oricât ne-am dori.
În PNL, conducerea fixeazã target
pe fiecare judeþ. Evident cã existã
un target ºi pe Timiº ºi evident cã
nu-l voi face public, e o strategie
internã a partidului. Dacã majori-
tatea parlamentarã care sã dea pre-
mier în persoana lui Dacian Cioloº
nu se face, rãspunderea nu este doar
a Alinei Gorghiu, ci va fi a tuturor
din Biroul Politic Naþional ºi a tu-
turor ºefilor de filialã care nu pro-
duc rezultatul la care s-au angajat”,
a declarat Alina Gorghiu.

Preºedintele PNL a mai precizat
cã partidul trebuie sã înveþe cã per-
formanþa se premiazã, dar cã se
sancþioneazã ºi contraperforman-
þa. “PNL trebuie sã înveþe cã per-
formanþa se premiazã ºi contraper-
formanþa se sancþioneazã. În acest
partid, de-a lungul vremii, din pã-
cate, nu prea s-a sancþionat contra-
performanþa. Dar partea bunã este
cã eu am convingerea cã în 11 de-
cembrie va fi o performanþã electo-
ralã a PNL. Cred cã Timiºoara se
va mobiliza la vot, cei din judeþ se
vor mobiliza ºi vor înþelege cã PSD
înseamnã stagnare la nivel naþio-
nal, ruginã, balast, rebut. Mizez pe
un scor bun la Timiº, care sã însem-
ne o impulsionare la nivel naþio-
nal, un scor care sã arate cã nu dom-
nul Dragnea ºi echipa sa pot face
în continuare legea în România aºa
cum o considerã de cuviinþã”, a
afirmat Alina Gorghiu.
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Proiectul legii vaccinãrii va fi finali-
zat în urmãtoarele zece zile, iar în pe-
rioada de 45 de zile cât timp va fi în
dezbatere publicã, “se vor aºtepta ob-
servaþiile tuturor persoanelor ºi insti-
tuþiilor interesate”, potrivit reprezentan-
þilor Ministerului Sãnãtãþii. “Proiectul
legii vaccinãrii se aflã în stadiu de avi-
zare, prin urmare pot fi aduse în conti-
nuare modificãri la acest proiect. (...)
În perioada de 45 de zile cât timp pro-
iectul va fi în dezbatere publicã, se vor
aºtepta observaþiile tuturor persoane-
lor ºi instituþiilor interesate. În urmã-
toarele zece zile Ministerul Sãnãtãþii va
finaliza acest proiect, urmând apoi publicarea
lui la secþiunea transparenþã decizionalã”, se aratã
într-o informare a Ministerului Sãnãtãþii remisã
luni agenþiei de presã MEDIAFAX.

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, a decla-
rat, vineri, cã legea vaccinãrii se aflã în stadiul
de avizare ºi cã prevede, printre altele, ca pã-
rinþii sã aibã obligaþia de a se informa înainte de
a decide sã dacã îºi vaccineazã sau nu copiii,
fiind prevãzute sancþiuni pentru lipsa de infor-
mare.

“Legea vaccinãrii este în stadiu de avizare,

Institutul de Diagnostic ºi Sãnãtate Animalã
din Bucureºti a confirmat, ieri, prezenþa vi-
rusului influenþei aviare în probele prelevate
de la un cadavru de cormoran recoltat din
portul Constanþa. “Având în vedere cã res-
pectivul cadavru de cormoran a fost gãsit la
o distanþã de 300 m de locul unde a fost iden-
tificat cadavrul lebedei de iarnã (la care s-a
confirmat prezenþa virusului influenþei avia-
re, subtipul H5N8), acesta este considerat
focar secundar de influenþã aviarã. Ca urma-
re, se menþin mãsurile dispuse ºi întreprinse
de ANSVSA, odatã cu declararea focarului
de influenþã aviarã, din data de 28.11.2016”,
transmite Autoritatea Naþionalã Sanitarã Ve-
terinarã ºi pentru Siguranþa Animalelor,

La nivelul judeþului Constanþa a fost acti-
vat Centrul Local de Combatere a Bolilor, ºi
au fost instituite mãsuri zilnice din partea
DSVSA Constanþa cãtre ANSVSA. Inspec-
torii fac apel la populaþie pentru a respecta
mãsurile necesare pentru a împiedica rãspân-
direa virusului: menþinerea pãsãrilor din gos-
podãrie în adãposturi închise pentru a împie-
dica venirea acestora în contact cu pãsãrile

ªapte proiecte majore de in-
frastructurã, care trebuiau finali-
zate pe vechiul cadru financiar al
UE (2007-2013), au primit undã
verde de la Bruxelles sã îºi conti-
nue finanþarea pe noul buget ast-
fel încât sã nu se piardã banii. Este
vorba despre trei proiecte de dru-
muri ºi patru de apã ºi canalizare.

Comisarul european pentru po-
liticã regionalã Corina Creþu a
aprobat fazarea a ºapte proiecte
majore pentru România. Cele
ºapte proiecte sunt cofinanþate
prin Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã (FEDR) sau prin
Fondul de coeziune, se anunþã
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este practic finalul. Are trei capitole mari, im-
portante. Pe de o parte ne dã baza legalã pentru
asigurarea stocurilor de vaccinuri, ceea ce este
esenþial. Dacã ai baza legalã atunci poþi sã faci
rezerve, dacã ai rezerve atunci nu mai rãmâi
fãrã vaccinuri. Al doilea lucru pe care îl face –
ne asigurã cã existã responsabilitãþi foarte clare
pentru fiecare, fie cã vorbim de medicul de fa-
milie, fie cã comisiile judeþene de vaccinare, fie
cã vorbim despre Ministerul Sãnãtãþii ºi celelal-
te instituþii. Al treilea lucru pe care îl face foarte
clar – stabileºte care sunt responsabilitãþile mi-

nisterului, pentru eventualele efecte
secundare pe care pentru prima datã
Ministerul Sãnãtãþii le va recunoaº-
te. Va spune da, dacã existã efecte
secundare, ministerul îºi asumã res-
ponsabilitatea ºi de asemenea care
sunt responsabilitãþile pãrinþilor, anu-
me de a fi informaþi, de a lua decizia.
Vor putea lua decizia sã nu vaccine-
ze copilul, respectiv sã stabileascã un
plan de vaccinare, dar asta numai
dupã ce se vor informa. Legea pre-
supune obligaþia familiei de a se in-
forma. Existã sancþiuni, dar se refe-
rã strict la obligativitatea de a fi in-

format, de a lua o decizie informatã”, a decla-
rat Voiculescu, prezent la Centrul de Transfuzii
Bucureºti.

La finalul lunii septembrie, Avocatul Popo-
rului a cerut explicaþii Ministerului Sãnãtãþii cu
privire la proiectul privind vaccinarea obligato-
rie. Solicitarea a venit în contextul epidemiei de
rujeolã, Ministerul Sãnãtãþii precizând cã în
România au fost înregistrate 675 de cazuri de
rujeolã în decursul a opt luni, fiind înregistrate
trei decese, anul trecut fiind înregistrate doar
ºapte cazuri de îmbolnãvire.

Comisia Europeanã a aprobat fazarea unor
proiecte majore de infrastructurã pentru România

într-un comunicat transmis luni
de Reprezentanþa Comisiei Euro-
pene în România.

„Prin aceste decizii de eºalonare
a unor proiecte majore, România
beneficiazã de o ºansã în plus în
utilizarea fondurilor europene ce
i-au fost alocate – 147 de milioa-
ne de euro pentru infrastructura
de transport ºi aproximativ 355 de
milioane de euro pentru proiecte
de infrastructurã de apã ºi apã
uzatã. Sper ca aceste proiecte sã
fie implementate cu succes în ter-
menele prevãzute, iar la finaliza-
rea lor sã constatãm cã investiþii-
le cofinanþate cu bani europeni au

dus la îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã a românilor”, a declarat co-
misarul pentru politicã regionalã
Corina Creþu.

Proiectele de infrastructurã de
transport sunt:

- drumul naþional Piteºti-Câmpu-
lung-Braºov: modernizarea DN 73;

- autostrada Sebeº-Turda: noua
autostradã de 70 km va face legã-
tura între autostrãzile A1 (Orãº-
tie–Sibiu) ºi A3 (Gilãu-Câmpia
Turzii);

- drumul naþional DN 76: rea-
bilitarea drumului naþional între
Deva ºi Oradea.

Alte patru proiecte aprobate vi-

zeazã extinderea ºi reabilitarea sis-
temelor de alimentare cu apã ºi
canalizare în judeþele Braºov, Hu-
nedoara, Olt ºi Tulcea.

O bunã parte din fondurile eu-
ropene alocate în cadrul vechiu-
lui buget al UE (2007-2013) pen-
tru infrastructurã riscã sã fie pier-
dute fiindcã lucrãrile nu vor fi ter-
minate pânã la sfârºitul acestui an.

Fazarea acestor proiecte, cu
aprobarea primitã de la Comisia
Europeanã, este o metodã prin
care autoritãþile susþin cã încear-
cã sã nu piardã fondurile europe-
ne, care mai pot fi cheltuite pânã
la 31 decembrie.

Gripa aviarã a fost confirmatã în România
sãlbatice; interzicerea miºcãrii pãsãri-
lor din, sau în afara exploataþiilor fãrã
aprobarea autoritãþii competente; inter-
zicerea accesului raþelor ºi gâºtelor do-
mestice la luciu de apã pentru a evita
contactul cu pãsãrile sãlbatice; inter-
zicerea adãpãrii pãsãrilor de curte cu
apa de suprafaþã, provenitã din lacuri
sau bãlþi.

Se adaugã obligativitatea proprieta-
rilor de a informa medicii veterinari de-
spre orice caz de îmbolnãvire sau mor-
talitate înregistrat în gospodãrie. În ca-
zul identificãrii pãsãrilor moarte, sãl-
batice sau domestice, se va contacta
în regim de urgenþã medicul veterinar
de liberã practicã sau DSVSA judeþea-
nã pentru prelevarea cadavrelor ºi tri-
miterea lor pentru efectuarea exame-
nului de laborator. De asemenea, in-
terzicerea organizãrii de târguri, pieþe
ºi expoziþii de animale ºi interzicerea expedi-
erii de: pãsãri, carne proaspãtã, carne tocatã,
carne separatã mecanic, preparate ºi produ-
se din carne provenite de la pãsãri domesti-

ce, originare din zonele de control ºi de la
vânat sãlbatic cu pene din zona respectivã,
din zonele de restricþie sanitarã veterinarã, fãrã
avizul autoritãþii sanitare veterinare.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni dimineaþa, în jurul orei
ora 2.00, o echipã de agenþi de si-
guranþã publicã din cadrul Secþiei
2 Poliþie Craiova, formatã din
agent-ºef adjunct Tudor Judeþ ºi
agent Ionuþ Andrei, a oprit în tra-
fic, pe strada „Nicolae Romanes-
cu”, un autoturism BMW, la vola-
nul cãruia a fost identificat Ionuþ
N., de 17 de ani, din comuna Li-
povu, pe scaunul din dreapta fiind

Au vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 131 de lei ºi un telefon mobil
Doi doljeni, de 17, respectiv 23 de ani, au ajuns,

ieri, în arestul IPJ Dolj, dupã ce au fost prinºi de
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi
procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj încercând sã mituiascã doi
poliþiºti craioveni pentru a scãpa de un dosar
penal. Cei doi agenþi de la Secþia 2 Poliþie Craiova
i-au prins în trafic pe doljeni, minorul fiind cel care
conducea BMW-ul cu care circulau.

Marius Cioroianu, de 23 de ani, din
aceeaºi localitate.

Cei doi au fost duºi la sediul
secþiei de poliþie, iar pe timpul de-
plasãrii, dar ºi în unitate, au încer-
cat sã ofere, în mod explicit, celor
doi poliþiºti sume de bani pentru a
nu întocmi dosar penal pe numele
minorului de 17 ani. Cei doi poli-
þiºti au informat de îndatã condu-
cerea Inspectoratului ºi i-au sesi-
zat pe ofiþerii Serviciului Judeþean

Anticorupþie Dolj, continuând cu
întocmirea documentaþiei specifi-
ce infracþiunii constatate. Între
timp, ofiþerii anticorupþie, împreu-
nã cu procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au ajuns la sediul Sec-
þiei 2 Poliþie Craiova unde i-a prins
în flagrant pe cei doi tineri în timp
ce ofereau poliþiºtilor suma de 131
lei ºi un telefon mobil Nokia Lu-
mia în valoare de aproximativ
1.000 lei, pentru a renunþa la în-
tocmirea actelor premergãtoare
începerii urmãririi penale.

Cei doi au fost ridicaþi ºi duºi la
sediul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au fost audiaþi de pro-
curorul de caz sub aspectul comi-
terii infracþiunilor de conducerea
unui vehicul pe drumurile publice
fãrã a poseda permis de conduce-
re ºi dare de mitã, iar ieri dupã-

amiazã pe numele lor au fost emi-
se ordonanþe de reþinere pentru 24
de ore, ajungând dupã gratii. As-

tãzi urmeazã sã fie prezentaþi in-
stanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivã.

Un întreg arsenal descoperit de anchetatori!

15 arme ºi peste 1.000 de cartuºe ridicate15 arme ºi peste 1.000 de cartuºe ridicate15 arme ºi peste 1.000 de cartuºe ridicate15 arme ºi peste 1.000 de cartuºe ridicate15 arme ºi peste 1.000 de cartuºe ridicate
de la locuinþa ucigaºului din Palilulade la locuinþa ucigaºului din Palilulade la locuinþa ucigaºului din Palilulade la locuinþa ucigaºului din Palilulade la locuinþa ucigaºului din Palilula

Ancheta în dosarul crimelor de la Palilula
este în plinã desfãºurare. Pe lângã stabilirea
tuturor circumstanþelor în care doi localnici ºi-
au pierdut viaþa ºi alþi doi au fost rãniþi grav,
împuºcaþi de Dragoº Furtunã, de 28 de ani,
din Timiºoara, care a tras peste 10 focuri de
armã în incident, oamenii legii trebuie sã afle
de unde provenea ºi ce destinaþie avea arse-
nalul descoperit în beciul casei autorului. Este
vorba despre 15 arme de foc, pistoale ºi puºti,
dar ºi componente, o parte dintre ele fiind

ambalate, dar ºi peste 1.000 de cartuºe, toate
bine ascunse. Au mai fost ridicate telefoane
mobile, laptop-uri, dar si usb-uri care urmeazã
sã fie supuse unei percheziþii informatice ºi tre-
buie traduse ºi actele medicale pe care soþia lui
Dragoº Furtunã le-a înmânat anchetatorilor,
privind tratamentul „pentru depresie” urmat
de acesta în Germania. Cercetãrile în dosar se
fac sub aspectul comiterii infracþiunilor de omor
calificat, tentativã la omor calificat ºi nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþiilor.

Procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, Cristian Ciolacu, a acceptat,
ieri, sã ofere detalii despre trage-
dia cumplitã petrecutã vineri, în

cã cei trei bãrbaþi au coborât din
maºinã ºi l-au dezarmat foarte uºor
de cele douã obiecte, strigându-i
cã nu face el legea la ei în sat. So-
þia bãrbatului, care este medic re-
zident, a ieºit în stradã sã vadã ce
se petrece, ºi le-a spus celor trei
localnici „lãsaþi-l în pace, cã e
nebun...”.

Imediat, în timpul discuþiilor,
Dragoº Furtunã, care avea asupra
sa patru arme, a scos una ºi a tras
cãtre Fabian Trandafir. Deºi rãnit,
cel din urmã a rupt-o la fugã pe o
uliþã, în timp ce fraþii Stuparu au
fugit în altã direcþie. Furtunã s-a
luat dupã Fabian, în care a tras
ºapte gloanþe, în total, dupã cum
s-a stabilit la autopsie, ºi l-a rãnit
la faþã (obraz) pe Vasile Zidaru, de
48 de ani. S-a întors în faþa casei,
i-a spus soþiei cã viaþa lui s-a ter-
minat, ºi a plecat în urmãrirea fraþi-
lor Stuparu. I-au ieºit în cale tatãl
celor doi, Ion Stuparu, pe care l-a
împuºcat în antebraþul drept ºi ta-
tãl lui Fabian, Ion Trandafir, pe care
l-a împuºcat direct în inimã. ªi-a
pus apoi pistolul la tâmplã ºi s-a
sinucis. A folosit cel puþin douã din
cele patru pistoale pe care le avea
la el, ºi a mai mult de 10 focuri
spun anchetatorii. Ion Trandafir ºi
agresorul, Dragoº Furtunã, au de-
cedat pe loc. Fabian Trandafir, Ion
Stuparu ºi Vasile Zidaru au fost
transportaþi la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, unde a

murit ºi Fabian Trandafir.
Modifica arme, dar fabrica ºi
cartuºe

ªi lucrurile nu s-au încheiat aici.
Pentru cã în locuinþa criminalului
din Palilula s-a descoperit un ade-
vãrat arsenal. Astfel, potrivit pro-
curorului de caz din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în urma percheziþiilor, au fost
ridicate 15 arme de foc, puºti pis-
toale, dar ºi componente, o parte
dintre ele fiind ambalate, dar ºi pes-
te 1.000 de cartuºe, multe ascun-
se în bidoane de plastic ºi în vasul
de expansiune al unui hidrofor. „Pe
lângã agresiunea soldatã cu con-
secinþele pe care le cunoaºtem, ne-
am trezit ºi cu acest arsenal, cele
mai multe dintre arme fiind modi-
ficate pentru a folosi muniþie le-
talã. Putem spune cã avea un ade-
vãrat atelier, unde modifica arme,
dar fabrica ºi cartuºe, pe care însã
îl þinea mereu încuiat. Trebuie sã
stabilim de unde proveneau arme-
le, ce fãcea cu ele, cu cine a intrat
în contact, dar ºi dacã urmau sã
fie vândute în þarã sau strãinãta-
te”, ne-a declarat procurorul Cris-
tian Ciolacu, de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj. Din casã
au mai fost ridicate patru telefoa-
ne mobile, douã laptop-uri, dar ºi
usb-uri care urmeazã sã fie supu-
se unei percheziþii informatice.
Ancheta oamenilor legii continuã.

satul Palilula, comuna Bucovãþ ºi
sã prezinte firul evenimentelor.
Astfel, în urma cercetãrilor efec-
tuate pânã la acest moment, se pare
cã discuþiile între agresor, Dragoº

Furtunã, de 28 de ani, ºi o parte
dintre cei implicaþi, au început vi-
neri, în jurul orei 14.00. Atunci ºi-
a lãsat bãrbatul maºina, un Vol-
kswagen alb, în dreptul uliþei, iar
Ion Stuparu, de 56 de ani, nu a
putut sã treacã cu remorca cu lem-
ne. Cei doi bãieþi ai acestuia, îm-
preunã cu Fabian Trandafir, de 35
de ani, au venit sã vadã de ce în-
târzie, timp în care a apãrut ºi Fur-
tunã, însoþit de bunicul soþiei sale,
cu care fusese în câmp. S-au cer-
tat puþin, însã conflictul s-a stins
la acel moment, Dragoº Furtunã
luându-ºi maºina ºi pornind spre
casã.
Agresorul a tras peste 10 focuri
de armã

Mai târziu, în jurul orei 16.30,
bãieþii lui Ion Stuparu împreunã cu
Fabian Trandafir, de 35 de ani, au
pornit cu maºina cãtre Craiova. Au
trecut prin dreptul casei lui Dra-
goº Furtunã (casa bunicilor soþiei,
mai exact), au încetinit, l-au vãzut
în curte, aºa cã au mai parcurs
câteva zeci de metri, apoi s-au în-
tors. Furtunã nu mai era în curte,
astfel cã cei trei au trecut mai de-
parte cu maºina ºi au întors din
nou. De aceastã datã Dragoº Fur-
tunã a ieºit la poartã înarmat cu o
macetã ºi o coadã de topor, numai
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Este început de decembrie,
fãrã ninsoare, dar cu un soare mul-
þumitor pentru oamenii care alear-
gã grãbiþi dupã cumpãrãturi ºi iar
cumpãrãturi. În magazine e cald
ºi bine, cântã colindele ºi toate
sunt aranjate respectând un decor
de poveste: brãduþi cu mii de glo-
buleþe strãlucitoare, sute de jucã-
rioare, cãrticele ºi cadouri frumos
împachetate. La noapte este aº-
teptat sã vinã Moº Nicolae ºi for-
fota este, aºadar, mare pentru cã
fiecare copilaº cuminte, fiecare
membru al familiei trebuie sã-ºi
gãseascã darul sãu în ghetuþe.

Într-o astfel de zi, învãluitã în
magia sãrbãtorilor, Alina urcã cu
mare greutate cele câteva scãri ale
redacþiei noastre ºi pãºeºte înãun-
tru. Este micã de staturã ºi poartã
o pereche de ochelari, cu dioptrii
foarte mari, care îi ascund jumã-
tate din chip. Aerul sãu dezorien-
tat cere ajutor ºi se scuzã de câ-
teva ori cã nu mai poate sã se þinã
pe picioare. Când se aºeazã pe
scaun, are nevoie de câteva se-
cunde ca sã-ºi potoleascã rãsu-
flarea. Primele cuvinte i se îneacã
în lacrimi. „În postul Crãciunului,
doresc sã se mediatizeze ºi cazul
meu... Sper ca oamenii, craiove-
nii, sã aibã suflet ºi pentru mine”,
apoi se opreºte brusc. De altfel,
întreg dialogul cu Alina este per-
manent întrerupt de pauze, când
se gândeºte mult dacã este bine
sau nu sã continue, dacã nu cum-
va este deplasat gestul sãu.

Pentru cã ne aflãm în luna cu sãrbãtorile cele mai îndrãgite de
copii, Secþia pentru copii ºi tineret a Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman” a ales în sãptãmâna 5-8 decembrie în cadrul
proiectului Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei, tema
„Scrisoare cãtre Moº Nicolae”.

Realizarea unei scrisori adresate lui Moº Nicolae este o tradiþie
frumoasã, care îi fascineazã pe cei mici. Ei petrec o perioadã bunã de
timp gândindu-se la toate cadourile pe care le doresc ºi anul acesta.

Îi vor scrie lui Moº Nicoale preºcolarii ºi ºcolarii  de la urmãtoare-
le grãdiniþe ºi ºcoli din Craiova, programaþi astfel:

Luni 5 decembrie     orele: 10-11  - Grãdiniþa Dumbrava Minunatã
13-14 – Grãdiniþa Floarea Soarelui

Marþi 6 decembrie    orele: 10-11 – Grãdiniþa Ion Creangã
12-13 – ªcoala Gimnazialã Sfântul

Gheorghe
13-14 – ªcoala Gimnazialã Coþofenii

din Dos

Miercuri 7 decembrie  orele:   10-11 – Grãdiniþa Dumbrava
Minunatã

11-12 – ªcoala Gimnazialã
Mihai Viteazul

Comunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presã
Scrisoare

cãtre Moº Nicolae

Alina nu poate vedea lumina sãrbãtorilor de iarnãAlina nu poate vedea lumina sãrbãtorilor de iarnãAlina nu poate vedea lumina sãrbãtorilor de iarnãAlina nu poate vedea lumina sãrbãtorilor de iarnãAlina nu poate vedea lumina sãrbãtorilor de iarnã
Prin ochelarii cu dioptrii foarte groase, Alina Bîrjega

bâjbâie drumul sãu, unul ºi mai greu ca pânã acum. Lumini-
le strãlucitoare ale sãrbãtorilor, care pâlpâie peste tot, nu
pãtrund ºi în tãrâmul de ceaþã care o ameninþã cu toatã
cruzimea. Dacã doriþi sã faceþi o faptã bunã, care conteazã
mai mult decât un sac plin de jucãrii sau cutiile cu dulciuri
de sub brãduþ, întindeþi-i o mânã de ajutor. Puþinul fiecãruia
dintre noi se adaugã ºi poate vom reuºi împreunã sã
adunãm suma de 3.000 de lei pentru operaþia care-i va
lumina Alinei aceste sãrbãtori.

Un suflet chinuit
Actele medicale pe care le în-

tinde în locul cuvintelor ºi faptul
cã abia mai distinge chipurile oa-
menilor, deºi stau la nici un metru
în faþa sa, o conving sã meargã
totuºi mai departe, sã cearã ajutor.
„Îmi doresc sã vãd, sã nu depind
de nimeni. Dacã rãmân nevãzãtoa-
re, mã nenorocesc definitiv”. Alã-
turi de suferinþã, în glas i se citeº-
te umilinþa cu care se luptã sã-i facã
faþã. Cu o singurã excepþie, o fa-
milie de prieteni care i-au stat per-
manent alãturi în cei peste 10 ani
de suferinþã, nimeni nu cunoaºte
drama acestui suflet chinuit. A pre-
ferat sã pãstreze totul pentru sine
ºi sã spere într-o minune, care, din
pãcate, nu a mai venit.

ªi, iat-o acum, în prag de sãr-
bãtori, pe Alina Bîrjega cum se de-
plaseazã, sprijinindu-se de zidurile
clãdirilor sau de câte un braþ bine-
voitor, pentru a-ºi oferi o ultimã
ºansã la o viaþã cât de cât norma-
lã. La cei 46 de ani ai sãi, nu are cu
ce se mândri, nu are pentru ce
zâmbi, iar singura dorinþã este sã
nu-ºi piardã definitiv vederea.

Ochiul stâng
este pierdut definitiv

Pe raportul sãu medical sunt
detaliate mai multe boli oftalmolo-
gice. Aplecându-se la câþiva centi-
metri deasupra foilor, Alina face
eforturi supraomeneºti ca sã le ci-
teascã, apoi renunþã ºi ni le întin-
de. Doctorul Felicia Ciolacu, de la

Cabinetul de Oftalmologic Oniop-
tic din Craiova, i-a fãcut toate tes-
tele posibile ºi a ajuns la concluzia
cã ochiul stâng este pierdut defini-
tiv. În termeni medicali, este afec-
tat de un „glaucom primitiv cu
unghi deschis”, „cataractã compli-
catã, maturã” ºi „dezlipire de reti-
nã veche”. „Când m-a pus la apa-
rate, mi-a vãzut retina dezlipitã, iar,
în spate, ochiul este inundat în
sânge. M-a întrebat doamna doc-
tor cum a fost posibil sã ajung în
halul acesta. E ruºinos ce spun
acum, dar, da, am fost bãtutã ºi
izbitã cu capul de pereþi”. Dupã
astfel de mãrturisiri, Alina îºi gã-
seºte cu greu cuvintele ºi este
nevoie sã reînnodãm noi firul. „La
ochiul drept, am o miopie mare,
cu astigmatism. Uitaþi-vã cum ara-
tã ochiul meu...”, spune, îndepãr-
tându-ºi ochelarii, timp de câteva
secunde. „Am o miopie severã, de
-13, la ochiul drept. Vederea mea
este undeva la 35% acum ºi se
agraveazã foarte repede”.

Miopia i-a avansat
ºi la celãlalt ochi

Alinei Bîrjega i s-a recomandat
o operaþie care sã-i corecteze ca-
taracta de la ochiul drept ºi sã-i
salveze întrucâtva acest ochi care
o mai ajutã. Cu tristeþe, ne spune
cã nu poate sã facã acest pas de-
oarece nu dispune de bani nici
mãcar pentru tratamentul de care
va avea nevoie dupã intervenþia
chirurgicalã. Din acest motiv, ope-
raþia nu a putut fi nici mãcar pro-
gramatã. „Venitul meu este mic, am
272 de lei din indemnizaþia de han-
dicap, pentru cã am ºi un handi-
cap locomotor din naºtere. Eu am
fost un copil provenit dintr-un
avort spontan ºi am avut multe di-
formitãþi, dar i-am mulþumit lui
Dumnezeu cã trãiesc. Mulþi ani am
trãit cu aceastã sumã – eu, soþul ºi
fetiþa – pânã ce s-a dat legea cu
pensia de invaliditate, care este de
400 de lei. Din venitul de 672 de

lei, trebuie sã le plãtesc pe toate”.
Ca sã poatã sã suporte aceastã in-
tervenþie chirurgicalã, Alina ar tre-
bui sã nu se atingã vreo 6 luni de
nici un leu din bãniºorii aceºtia,
incluzând aici ºi hrana. Problema
este cã acum, dupã ani în care a
tot lãsat sã treacã timpul, miopia i-
a avansat ºi nu mai poate sã amâ-
ne lucrurile, fiindcã, la capãtul dru-
mului, o aºteaptã doar întunericul.

„V-aº da mii de îmbrãþiºãri...”
Locuieºte într-o garsonierã de

cãmin, pe strada Putnei, care este
compusã dintr-o camerã ºi un hol,
pe care l-a transformat în bucãtã-
rie. Locuinþa aceasta se aflã la eta-
jul trei ºi presupune un efort su-
praomenesc de a urca ºi coborî
scãrile. Chinuitor este ºi faptul cã
trebuie sã împartã baia ºi duºul cu
toþi ceilalþi locatari de pe palier. Dar
aceste detalii sunt nimicuri pe lân-
gã necazurile pe care le-a îndurat.
Când încearcã sã vorbeascã despre
cãsnicia sa, chipul Alinei se cris-
peazã de durere. Nu poate spune
decât cã a avut un soþ violent, care,
în cele din urmã, ºi-a dat sfârºitul
în braþele ei. „Fetiþa pe care o am
este absolut normalã. A terminat
liceul ºi aº fi vrut sã continue cu
facultatea. Dar, ca toþi copii, vrea

sã aibã ºi ea bucuriile ei. Sufãr pen-
tru ea, fiindcã mã gândesc cã ar
vrea sã aibã o mamã normalã...”.

Alina plânge uºor, dar lacrimile
abia i se zãresc prin sticla groasã a
ochelarilor. Când se ridicã brusc
de pe scaun, ghicim cã se luptã cu
o suferinþã mult prea mare pe care
nu o poate exterioriza în cuvinte ºi
preferã sã-ºi ia la revedere. O în-
curajãm spunându-i cã poate va fi
mai bine, cã poate-poate se vor
gãsi oameni sã-i ofere mãcar un
strop din puþinul lor. „Cred cã v-
aº da mii de îmbrãþiºãri dacã ar fi
aºa...”. Înþelegem abia acum cã,
dupã zeci de ani de suferinþã, timp
în care ºi-a pierdut un ochi ºi mai
are foarte puþin de a-l pierde ºi pe
celãlalt, numai o disperare uriaºã a
mânat-o pe aceastã femeia spre
redacþia noastrã ºi, prin interme-
diul acestui articol, spre toþi oame-
nii de bine care ar putea sã o ajute,
cu cât de puþin.

Alina Bîrjega are nevoie urgent
de o operaþie pentru cataractã la
ochiul drept ale cãrei costuri ajung
la suma de 3.000 de lei, bani pe
care nu îi are. O puteþi ajutam do-
nând bani în contul deschis la
CEC Bank, RO13CECED-
J0508RON1059369, pe numele ei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Victoria lui NU la referendumul de du-
minicã a depãºit cu mult toate pronosti-
curile avansate, inclusiv pe cele ale coa-
liþiei antiguvernamentale alcãtuitã di varii
partide de toate culorile ºi din asociaþii
cãrora li s-au alãturat ºi o mare parte a
sindicatelor: o distanþã de aproape 20 de
procente între promotorii sãi, guvernul
lui Matteo Renzi ºi al câtorva segmente
ce i s-au alãturat ºi adversarii sãi, cum
spuneam, aliniaþi contra naturii, de la
dreapta berlusconianã – ceea ce a mai
rãmas din ea – ºi formaþiunile de extrem
radicalism, cu Liga Nordului în prim-plan
ºi cu partidului lui Beppe Grillo, „Cinque
stelle”. Un scor potenþat ºi de o frecven-
þã la urne aproape fãrã precedent în ulti-
mele decenii.

Demersul acestei iniþiative, anunþat încã
de la instalarea sa la conducerea executi-
vului de cãtre tânãrul Mattei Renzi, era par-
te al unei reforme cu accent de data aceas-
ta pe unele modificãri constituþionale. Se
propunea, mai precis, disjuncþia dintre cele
douã camere ale Parlamentului, în sensul
cã Senatul, cu un numãr masiv redus de
reprezentanþi, 100, faþã de peste 300, urma
sã fie decis prin scrutin în cadrul celor 20
de regiuni, iar nu la nivel naþional, cu con-

Italia divizatã dupã referendumItalia divizatã dupã referendumItalia divizatã dupã referendumItalia divizatã dupã referendumItalia divizatã dupã referendum
secinþa de a nu mai concura Camera De-
putaþilor în aprobarea proiectelor legisla-
tive, ci doar oportunitatea de consultare a
acestora ºi de propuneri de ameliorãri, ac-
tele legislative fiind lãsate exclusiv în sar-
cina deputaþilor.

Scopul era dublu: reducerea cheltuie-
lilor cu aleºii, fiindcã veniturile senatori-
lor urmau sã fie cele ale funcþiilor din con-
siliile regionale ºi, în plus, eficientizarea
actului legislativ prin scurtarea timpului
de aprobare ºi de implementare a legilor.
Un pas urmãtor ar fi urmat sã fie desfiin-
þarea provinciilor, în numãr de cca 100,
tot în scopul reducerii cheltuielilor ºi mai
ales a birocraþiei sufocante. În fapt, re-
ferendumul viza un singur articol al Con-
stituþiei datând din 1947, iar în tot acest
rãstimp trei tentative de modificare fu-
seserã ratate, ultima din 2006, iniþiatã de
guvernul Berlusconi, cu care Renzi se pu-
sese iniþial de acord la început, creându-
ºi antipatia ºi chiar divorþul cu unii dintre
vechii ºi puternicii lideri ai propriei for-
maþiuni. Acordul s-a frânt pe parcurs,
fireºte cã ºi datoritã dorinþei magnatului
Berlusconi de a reveni în jocul politic dupã
ce, destrãmat, partidul sãu a fost la un
pas de fiasco la scrutinul administrativ

din vara acestui an.
Cum-necum, în ciuda avertismentelor

lui Renzi cã referendumul nu implica o mizã
politicã, nu viza deci destinul guvernului
sãu, el a apãrut noaptea târziu la o confe-
rinþã de presã în care, emoþionat, ºi-a asu-
mat personal înfrângerea ºi ºi-a anunþat
demisia, urmând ca în cursul serii de ieri
sã urce la Palatul Quirinale spre a-ºi de-
pune mandatul în mâinile preºedintelui Mat-
tarella, unicul garant menit a decide în con-
secinþã, inclusiv în desemnarea unui nou
ºef al executivului.

Un discurs, cel al lui Renzi, coerent, ar-
ticulat, cu resemnarea învinsului care nu
ºi-a renegat iniþiativa explicând, totuºi, cã
regulile jocului impuse de democraþie se
cuvin respectate ºi sugerând chiar o re-
tragere din politicã.

Zeci de comentatori ºi oameni politici
de toate nuanþele au luat cu asalt canalele
de televiziune, continuând cu o ieftinã non-
ºalanþã bãtãlia acerbã din campania elec-
toralã, acceptând in corpore gravitatea
crizei care a dezbinat þara abandonatã di-
naintea unei agende mai mult decât im-
portante, cu un program de stabilitate (in-
cluzând ºi proiectul de buget deja criticat
de Bruxelles), cu gravele programe de vin-

decare a rãnilor gravelor cutremure, ur-
mând, în plus, sã gãzduiascã, anul viitor,
ºi reuniunea celor 7 mari puteri ale plane-
tei ºi fãrã o nouã lege electoralã adoptatã,
caz în care nici alegerile anticipate dorite
de populiºtii antieuropeni sã se poatã des-
fãºura prea curând.

ªi apropos de populiºtii radicali – Liga
Nordului in primis – liderul antipatic al
acesteia din urmã, „amic” cu Trump prin-
tre altele, primind felicitare de la Marie Le
Pen, aceasta declarând textual cã, odatã
cu Renzi, Uniunea Europeanã a… murit.

Sigur, jocurile nu sunt încã prea clare.
Se presupune cã votul negativ nu s-a da-
torat opoziþiei la guvernarea Renzi, ci fap-
tului cã italienii de rând se raporteazã la
Constituþie ca la un etalon sacru, chiar în
ciuda nevoii de modernizare a acesteia
impuse de schimbãrile intervenite în so-
cietate ºi în lume.

Un final prefigurat de altfel de sondaje-
le de opinie, dar cãruia Renzi, consecvent
principiilor sale de politic idealist, aºa cu
s-a ºi definit în scurta alocuþiune de adio,
i-a opus credinþa sa intimã cã în lumea de
azi schimbãrile, inclusiv cele de naturã con-
stituþionalã, meritã chiar ºi preþul unui eºec
politic personal.

De ani buni, Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” ne-a obiºnuit cu orga-
nizarea unor activitãþi cultural-
artistice în preajma sãrbãtori-
lor de iarnã. Fiecare eveniment
pregãtit a gravitat în jurul ace-
luiaºi obiectiv clar: colectarea
de jucãrii pentru copiii nevoiaºi
din judeþ, pentru micuþii deva-
forizaþi ºi marginalizaþi din Cra-
iova ºi împrejurimi.

Cum numãrul mare de copii
aflaþi într-o situaþie dificilã, ade-
sea lipsitã de perspectivã ºi spe-
ranþã, este o realitate care ne pre-
ocupã pe fiecare dintre noi,  Bi-
blioteca Aman îºi propune, anual,
desfãºurarea unor activitãþi de
ale cãror efecte sã beneficieze
tocmai aceia dintre copii care,
datoritã lipsurilor ºi privaþiunilor
din viaþa de zi cu zi, nu au acces
la jucãrii, la bucurii ºi cãldurã în
preajma celei mai aºteptate sãr-
bãtori creºtine - Crãciunul.

Alãturi de campania de stran-
gere de jucãrii denumitã în mod
generic “Sã fim mai buni de sãr-
bãtori”, acþiune organizatã de
Secþia pentru Copii ºi Tineret,
Biblioteca Aman completeazã
seria de iniþiative cu scop carita-
bil propunând un format inedit.
Astfel, în premierã absolutã, Tru-
pa de teatru a instituþiei - “Cute-
zãtorii”, va pune în scenã luni, 5
decembrie 2016, începând cu
ora 12.00, o piesã scrisã ºi mon-
tatã în regie proprie. Scenaris-
tul, Dan Constantin Nichita, unul
dintre primii membri ai trupei de
teatru amator, a realizat aceastã

“““““Cutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de CrãciunCutezãm” sã dãruim de Crãciun
piesã cu convingerea cã dupã
adaptãrile puse în scenã în anii
din urmã, a venit momentul ca
artiºtii bibliotecii sã propunã o
compoziþie originalã.

“ În aºteptarea lui Moº Crã-
ciun”, pentru cã acesta este ti-
tlul piesei de teatru pregãtitã de
“cutezãtori” din bibliotecã, se
vrea o reprezentaþie artisticã lu-
dicã, în ton cu atmosfera sãrbã-
torilor de iarnã, la care sã parti-
cipe copiii ºi adulþii care îndrã-
gesc poveºtile ºi tainele lor. Mai
mult, actorii ºi bibliotecarii de la
Aman le lanseazã tuturor celor
care iubesc arta ºi teatrul invita-
þia de a dona jucãrii ºi diverse
alte obiecte care sã ajungã aco-
lo unde este cea mai mare nevo-
ie de ele: în ºcolile ºi grãdiniþele
unde copiii meritã un Crãciun
normal.

Toate obiectele donate pot fi
aduse la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, în
Sala “Acad. Dinu C. Giurescu”
în zilele de 5 ºi 6 decembrie, în
intervalul orar 9.00-17.00, ur-
mând ca, în sãptãmâna premer-
gãtoare Crãciunului, 19 - 23 de-
cembrie, o echipa de bibliotecari
sã le repartizeze la câteva unitãþi
de învãþãmânt din Craiova ºi co-
munele învecinate.

“Trupa de teatru amator a
bibliotecii, “Cutezãtorii”, aºa
cum s-au lansat în spaþiul pu-
blic, aproape cã nu mai are
nevoie de nicio prezentare. În-
fiinþatã în anul 2011 sub egi-
da bibliotecii, “Cutezãtorii” a
fost un proiect prin care am ur-

mãrit douã obiective clare. În
primul rând, ne-am dorit im-
plicarea activã a bibliotecii în
popularizarea pieselor de tea-
tru scrise de autorii români în
spaþii ºi medii în care nicio altã
piesã nu mai fusese pusã în
scenã. Am adus teatrul mai
aproape ce toþi cei din mediul
rural, ne-am înscris ºi am par-
ticipat pentru douã ediþii con-
secutive la Festivalul Interna-
þional de Teatru “Krastyo Pis-
hurka” desfãºurat în Lom,
Bulgaria ºi am iniþiat, la Cra-

iova, un Festival al teatrului
amator - “Mereu tânãr”, pen-
tru care, pânã în prezent, am
organizat trei ediþii. Un al doi-
lea motiv pentru care am ini-
þiat acest proiect þine, aº spu-
ne, de partea emoþionalã, de
necesitatea de a le oferi tutu-
ror actorilor un sens definit, o
oportunitate de socializare ºi
afirmare pentru cei mai tonici
dintre vârstnicii Craiovei. Ne
bucurã entuziasmul cu care
continuã sã punã în scenã
adaptãri dintre cele mai fru-

moase, piese ºi regii demne de
o trupã de profesioniºti. Le
urez mult succes actorilor
noºtri ºi îi felicit pentru ideea
implicãrii într-un eveniment cu
scop caritabil - strângerea de
jucãrii pentru copii!”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru
ºi Aristia Aman”.

Evenimentul se va desfãºura
luni, 5 decembrie 2016, în sala
Acad. Dinu C. Giurescu, înce-
pând cu ora 12.00.
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Ministerul Sãnãtãþii a lansat în
dezbatere publicã noul ordin al mi-
nistrului sãnãtãþii privind aproba-
rea Regulamentului de organizare
ºi desfãºurare a concursului pen-
tru ocuparea funcþiei de manager
persoanã fizicã din spitalele publi-
ce din reþeaua proprie a Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Acesta aduc schim-
bãri importante în procesul de se-
lecþie al managerului de spital.

Proiectul va fi prezentat
în maximum 20 de minute
Prezentarea proiectului de mana-

gement se va face pe durata a ma-
ximum 20 de minute ºi va fi urmatã

Noi reguli în desfãºurarea concursuluiNoi reguli în desfãºurarea concursuluiNoi reguli în desfãºurarea concursuluiNoi reguli în desfãºurarea concursuluiNoi reguli în desfãºurarea concursului
pentru managerii de spitalepentru managerii de spitalepentru managerii de spitalepentru managerii de spitalepentru managerii de spitale

Noua procedurã de concurs va consta
în susþinerea publicã a unui proiect de ma-
nagement pe o temã aleasã din cinci do-
menii prioritare ale managementului spi-
talicesc ºi adaptatã la problemele spita-
lului, unde se candideazã. În prezent, con-
cursul de selecþie presupune o probã teo-

„Experþii BEI vor consilia Ro-
mânia asupra modului în care ser-
viciile medicale pot fi îmbunãtãþite
în þarã. Suntem interesaþi sã spriji-
nim realizarea de facilitãþi ultramo-
derne, adicã tipul de asistenþã de
sãnãtate pe care cetãþenii UE din
secolul XXI o meritã”, a declarat,
ieri, vicepreºedintele BEI Vazil Hu-
dak, responsabil pentru servicii de
consiliere, adãugând cã România
va beneficia de asistenþã prin in-
termediul Platformei europene de
consiliere în materie de investiþii
(EIAH – European Investment
Advisory Hub), parte a Planului de
investiþii pentru Europa lansat în
2014. În ultimii 35 de ani nu au
fost construite noi unitãþi spitali-
ceºti importante în România. Cele
trei noi facilitãþi planificate sunt
amplasate în mod strategic, pen-

Primul pas pentru construcþia de noi spitale în Iaºi, Cluj-NapocaPrimul pas pentru construcþia de noi spitale în Iaºi, Cluj-NapocaPrimul pas pentru construcþia de noi spitale în Iaºi, Cluj-NapocaPrimul pas pentru construcþia de noi spitale în Iaºi, Cluj-NapocaPrimul pas pentru construcþia de noi spitale în Iaºi, Cluj-Napoca
ºi Craiova. Acord între Ministerul Sãnãtãþii ºi BEIºi Craiova. Acord între Ministerul Sãnãtãþii ºi BEIºi Craiova. Acord între Ministerul Sãnãtãþii ºi BEIºi Craiova. Acord între Ministerul Sãnãtãþii ºi BEIºi Craiova. Acord între Ministerul Sãnãtãþii ºi BEI

Ministerul Sãnãtãþii ºi Banca Europeanã de Investiþii (BEI)
au semnat un acord de servicii de consiliere, în valoare de 1,5
milioane de euro, având ca scop facilitarea pregãtirii proiecte-
lor în vederea construirii a trei spitale regionale la Iaºi, Cluj-
Napoca ºi Craiova. Construirea noilor spitale propuse este in-
clusã în Strategia României pentru sectorul Sãnãtãþii ºi în Pro-
gramul Operaþional Regional pentru perioada 2014-2020. Ele
fac parte dintr-o reþea strategicã ce numãrã opt spitale regio-
nale, oferind o acoperire naþionalã integralã, cu servicii medi-
cale integrate ºi asistenþã de înaltã calitate pentru pacienþii care
necesitã intervenþii prompte ºi care se aflã în condiþii critice.

tru a avea o arie de acoperire cât
mai mare.

Platforma europeanã de consi-
liere în materie de investiþii este o
iniþiativã comunã a Comisiei Euro-
pene ºi Bãncii Europene de Investi-
þii, în cadrul Planului de investiþii
pentru Europa. Platforma oferã
acces la o serie de programe ºi ini-
þiative de consiliere ºi asistenþã teh-
nicã, inclusiv prin reþeaua sa de in-
stituþii partenere. Promotorii de pro-
iecte, autoritãþile publice ºi compa-
niile private pot beneficia de asis-
tenþã tehnicã pentru ca proiectele
lor sã depãºeascã stadiul de propu-
nere, sã fie pregãtite pentru a de-
veni obiective de investiþii, precum
ºi pentru a obþine consiliere în ceea
ce priveºte sursele de finanþare
adecvate ºi acces la o gamã unicã
de expertizã tehnicã ºi financiarã.

Proiecte de 154 de miliarde
euro, în 27 de state membre
Pentru a promova Planul de in-

vestiþii, Comisia a propus consoli-
darea sprijinului oferit la nivel local
prin Platforma de consiliere, împre-
unã cu furnizarea de asistenþã teh-
nicã specializatã, la acelaºi nivel, în
întreaga UE. Planul de investiþii pen-
tru Europa se concentreazã pe con-
solidarea investiþiilor europene în
vederea creºterii economice ºi cre-
ãrii de locuri de muncã. El realizea-
zã acest obiectiv prin utilizarea in-
teligentã a resurselor financiare noi
sau deja existente, eliminarea ob-
stacolelor din calea investiþiilor ºi
oferirea de vizibilitate ºi asistenþã
tehnicã proiectelor de investiþii.

Se estimeazã cã proiectele ºi
acordurile deja aprobate pentru fi-
nanþare prin Fondul European de
Investiþii Strategice (FEIS) vor
mobiliza 154 de miliarde de euro
în termeni de investiþii totale, în 27
de state membre, ºi vor sprijini
aproape 377.000 de IMM-uri. În
data de 14 septembrie 2016, Co-
misia Europeanã a propus extin-
derea FEIS, prin mãrirea capaci-
tãþii financiare ºi duratei sale, pre-
cum ºi prin consolidarea puncte-
lor sale forte. 

Licitaþia ar putea începe în a
doua jumãtate a anului 2017
Acordul a fost semnat, la sediul

Guvernului, de ministrul Sãnãtãþii,
Vlad Voiculescu, ºi vicepreºedintele
BEI, Vazil Hudak. Practic, experþii BEI
sunt cei care se vor ocupa, gratuit,
de realizarea studiilor de fezabilitate,
de stabilirea documentaþiei ºi organi-
zarea licitaþiei. „Ce facem astãzi este
sã semnãm un acord cu Banca Eu-
ropeanã de Investiþii prin care Româ-
nia va primi asistenþã gratuitã, o con-
sultanþã gratuitã. (…) Prin aceastã
consultanþã, în a doua parte a anului
viitor, Guvernul României, oricare ar
fi el, va putea lansa licitaþiile pentru
cele trei spitale regionale. Va avea la
dispoziþie planuri fãcute de experþi in-
ternaþionali, experþi cu experienþã re-
levantã în construcþia de spitale de o
asemenea anvergurã.(…) Structura
de departamente ºi servicii este în
curs de finalizare de cãtre experþii
români ºi consultanþi strãini. Aceasta
va þine cont atât de infrastructura
medicalã deja existentã cât ºi de mo-
bilitatea pacienþilor, mobilitate localã
sau regionalã. (…) Terenurile deja au
fost selectate. Douã dintre ele sunt
deja în proprietatea Ministerului Sã-
nãtãþii, iar documentul pe care îl sem-

nãm astãzi este esenþial pentru cã pre-
gãtirea proiectelor de investiþii este
esenþialã”, a declarat ministrul Sãnã-
tãþii la finalul întâlnirii de la sediul Gu-
vernului.

Potrivit calendarului stabilit deja,
licitaþia ar putea fi pornitã în a doua
jumãtate a anului 2017, a declarat
Vlad Voiculescu. „În afarã de cele
150 de milioane fonduri europene,
pe care îi avem la dispoziþie, vom
avea nevoie, estimarea noastrã este
cã numai aceste trei spitale vor costa
peste 600 de milioane de euro. Vor-
bim despre peste 200 de milioane
pentru fiecare obiectiv de investiþii.
Pe lângã cele 150 de milioane vom
avea nevoie de alte 450 de milioane
care vor trebui sã vinã fie de la bu-
getul de stat, fie din alte surse”, a
adãugat Vlad Voiculescu.

Potrivit ministrului, spitalele re-
gionale vor avea pânã la o mie de
paturi fiecare. Semnarea acordu-
lui de luni vine dupã ce, în luna
mai, comisarul european Corina
Creþu declara cã cei 150 de mili-
oane de euro aºteaptã încã la Bru-
xelles, pentru care “nici mãcar
amplasamentele nu au fost defini-
tivate”. Vicepremierul Vasile Dân-
cu preciza atunci cã întârzierile s-
au produs pentru cã nu a existat
consens pe plan local. (Mediafax)

de un interval de maximum 60 de
minute de rãspuns la întrebãri. Co-
misia de concurs va adresa suficien-
te întrebãri fiecãrui candidat pentru
a permite evaluarea proiectului de
management, precum ºi abilitãþile
manageriale ale candidaþilor. Ordi-
nul de ministru conþine ºi modele
de grilã generalã de evaluare a pro-
iectului de management ºi de fiºã
de evaluare a abilitãþilor manageria-

le. Partea teoreticã de legislaþie ºi
management sanitar va fi evaluatã
prin întrebãrile care pot fi adresate
de comisia de concurs candidaþilor
din bibliografia publicatã odatã cu
anunþul de concurs.

În urma susþinerii proiectului de
management, membrii comisiei de
concurs stabilesc nota finalã ca
media aritmeticã între nota acor-
datã pentru evaluarea proiectului de
management ºi nota privind eva-
luarea abilitãþilor manageriale ale
candidatului.

În vederea asigurãrii transparen-
þei privind modul de desfãºurare a
concursului, proiectele de mana-
gement ale candidaþilor se publicã
pe site-ul spitalului unde se orga-
nizeazã concursul, cu cel puþin 5
zile înainte de data susþinerii publi-
ce, iar mass-media, precum ºi ori-
ce persoanã poate participa la sus-
þinerea publicã, cu condiþia de a-ºi
anunþa intenþia prin email la adresa
menþionatã în anunþul de concurs
ºi cu privire la care a obþinut con-
firmarea de participare.

Concursul va fi înregistrat
audio/video

Mai mult, orice persoanã poate
adresa întrebãri candidaþilor cu
condiþia ca aceste întrebãri sã fie
adresate prin email la adresa din
anunþul de concurs cu cel puþin
24 de ore înainte de data probei.
În cazul în care din partea per-
soanelor interesate sunt primite
mai mult de 3 întrebãri, comisia

de concurs alege prin tragere la
sorþi 3 întrebãri dintre cele care
au legãturã cu proiectul de mana-
gement ºi nu vizeazã opiniile poli-
tice, activitatea sindicalã, religia,
etnia, sexul, starea materialã sau
originea socialã ale candidaþilor.

Prin aceste mãsuri de trans-
parenþã se urmãreºte implicarea
comunitãþii locale în alegerea per-
soanei care va asigura conduce-
rea spitalului.

În vederea profesionalizãrii
evaluãrii candidaþilor care parti-
cipã la concurs, din cadrul co-
misiei de concurs vor face par-
te, pe lângã preºedintele consi-
liului de administraþie, ºi douã
persoane având expertizã teore-
ticã sau practicã în domeniul ma-
nagementului sanitar (fie experi-
enþã de minim 3 ani ca manager
de spital, fie calitatea de cadru
didactic universitar în specialita-
tea management sau sãnãtate pu-
blicã ºi management sanitar). Re-
prezentantul ales al asociaþiilor de
pacienþi din cadrul consiliului de

eticã al spitalului unde se organi-
zeazã concursul va avea calita-
tea de observator fãrã drept de
vot ºi notare în cadrul comisiei
de concurs însã va putea adresa
întrebãri candidaþilor.

Comisia de soluþionare a con-
testaþiilor nu mai este numitã de
Ministerul Sãnãtãþii ci, pentru a
se asigura o organizare unitarã a
concursului, tot de cãtre consi-
liul de administraþie al spitalului,
cel care numeºte ºi comisia de
concurs. Aceastã comisie va fi
constituitã pe aceleaºi criterii de
componenþã ca ºi comisia de con-
curs, cu precizarea cã din com-
ponenþa comisiei de soluþionare
a contestaþiilor va face parte un
alt membru al consiliului de ad-
ministraþie decât preºedintele
consiliului de administraþie al spi-
talului (care face parte din comi-
sia de concurs).

Pentru a facilita exercitarea
dreptului la contestaþii, susþinerea
publicã a proiectului de manage-
ment se înregistreazã audio-video.

RADU ILICEANU

reticã constând în rezolvarea unor teste-
grile din legislaþia specificã activitãþii spi-
talului public ºi din management sanitar,
prezentarea unui proiect de management
în faþa unei comisii formate din membri ai
consiliului de administraþie al spitalului ºi
un eventual interviu de selecþie.
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Hipermarketurile ºi pie-
þele craiovene sunt aglome-
rate, în aceste zile, mai ales
cã, în noaptea precedentã,
primele cadouri au ajuns la
toþi cei dragi. Un sezon al
bucuriei, al înþelegerii ºi al
dorinþei fireºti de a fi alã-
turi de toþi cei apropiaþi.
Familia ºi colectivul de la
locul de muncã sunt nucle-
ele în cadrul cãrora mulþi
dintre noi se simt cu ade-
vãrat împliniþi. De la aceas-
tã regulã mai sunt ºi excep-
þii. Una dintre ele este datã
de categoria persoanelor
singure. ªi nu doar singu-
re, ci ºi vârstnice ºi ade-
seori bolnave. Vorbim, aici,
de oamenii care nu au în
prezent nici familie, nici
rude, nici prieteni din rela-
þiile petrecute anterior.
Destine neînþelese de mulþi
dintre noi

Centrul pentru Persoane Vârst-
nice din Craiova este instituþia care
are în grijã, în aceste zile, 306 per-
soane. Cu o capacitate totalã de
320 de locuri, Centrul se mai pre-

gãteºte pentru a primi ºi acele ca-
zuri sociale ce se manifestã cu pre-
ponderenþã în anotimpul rece. Ast-
fel cã zece paturi sunt gata pen-
tru a-i adãposti pe oamenii strãzii.

Pânã în anul 2005, acest Cen-
tru avea spre îngrijire peste 500
de suflete. Ulterior, prin reorgani-
zare, a rãmas la cele 320 de lo-
curi. Este unul dintre cele mai
mari din þarã. Aici întâlnim partea
cea mai puþin plãcutã a vieþii: bã-
trâneþea. Timpul este, poate, unul
dintre cei mai mari duºmani ai
omului. Dar tot el aduce cu sine
înþelepciunea, calmul, detaºarea ºi
împlinirea unui parcurs de viaþã
pentru fiecare din noi. Cuvintele

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Bãtrâneþea, uneori o povarã,Bãtrâneþea, uneori o povarã,Bãtrâneþea, uneori o povarã,Bãtrâneþea, uneori o povarã,Bãtrâneþea, uneori o povarã,
poate fi îndulcitãpoate fi îndulcitãpoate fi îndulcitãpoate fi îndulcitãpoate fi îndulcitã

În pragul sãrbãtorilor, când atenþia este
îndreptatã spre cei dragi, spre copiii ºi pãrin-
þii noºtri, omitem câteodatã sã privim spre cei
rãmaºi singuri pe lume. Spre acele suflete cã-
rora destinul le-a jucat o festã ºi ale cãror la-

crimi nu sunt suficiente sã stingã focul deznã-
dejdii ºi al inutilitãþii. Centrul pentru Persoa-
ne Vârstnice din Craiova are în îngrijire ºi
aceste cazuri, fiecare cu o istorie unicã, ce cu
greu poate fi transmisã în cuvinte.

pot descrie cu greu ceea ce simt,
spre exemplu, cele 35 de persoa-
ne aflate în grija angajaþilor de la
Centrul pentru Persoane Vârstni-
ce Craiova. Sunt oameni, literal-
mente, singuri pe lume. O singu-
rãtate sfâºietoare, obositoare ºi,
cel mai adesea, nedreaptã. Insti-

tuþionalizarea lor, în mod catego-
ric, nu este o soluþie prea bunã,
mai ales cã personalitatea lor le este
tot mai ºtirbitã. Însã, pentru cã
este singura mãsurã ce o cunoaº-
te societatea noastrã, lucrurile
sunt salutare. Bine îngrijiþi, hrãniþi,
asistaþi psihologic ºi medical, cei
35 sunt o parte din cenuºiul nos-
tru cotidian, pe care o integrãm ºi
încercãm sã-o ajutãm sã depãºeas-
cã mai uºor poverile singurãtãþii
ºi bãtrâneþii. Internarea tuturor
celor care solicitã ajutorul se face
pe perioadã nedeterminatã. Dar, în
funcþie de recuperarea medicalã ºi
de suportul familiei, unii dintre
vârstnicii de aici se pot reîntoar-

ce în familia lãrgitã. Nu este
ºi cazul celor singuri pe
lume. Locul lor este aici,
pânã ce drumul vieþii se va
opri. Fiecare caz în parte are
o istorie proprie. Dacã în
urmã cu puþin timp, numã-
rul celor fãrã aparþinãtori ºi
fãrã locuinþã urcase la 38,
acum trei dintre ei sunt be-
neficiarii drepturilor cuveni-
te pensionarilor. Prin grija
angajaþilor de la Centru,
aceºtia au primit prima lor
pensie. Dovadã cã, în tre-
cutul lor, au fost oameni
oneºti, ºi-au vãzut de cele
fireºti vieþii, au muncit, care
pe unde a avut o slujbã.
Colaborare între instituþii

Dacã pentru a le veni în
ajutor prin recu-
perarea stãrii de

sãnãtate, adesea, grav
afectatã de boli dintre
cele mai groaznice,
este din ce în ce mai
greu de realizat; sã te
ocupi ca ei sã-ºi pri-
meascã niºte drepturi
financiare legale, este
cu putinþã. O fac, pe-
riodic, angajaþii de la
Centru. Iniþial, pentru
cã unii dintre cei îngri-
jiþi aici nu au nici mã-
car carte de identitate,
se începe colaborarea
cu cei de la Evidenþa
Populaþiei. Apoi se
duce o corespondenþã,
nu de puþine ori stufoasã, cu an-
gajatorii pe la porþile cãrora bãtrâ-
nii de acum intraserã înainte vre-
muri ca muncitori ºi nici nu visau
vreodatã sã mai poatã primi un act
oficial care sã le ateste vechimea
în muncã. Intrã în acþiune, ulte-
rior, Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
care se ocupã de finalizarea dosa-
relor. „Este una dintre cele mai mari
satisfacþii, când îi putem ajuta sã-
ºi dobândeascã pensiile. Lucrãm
într-o echipã foarte unitã, mai
multe instituþii. ªi este de departe
mulþumirea sufleteascã”, ne-a pre-
cizat Valentin Alexandru Giurcã,
directorul Centrului pentru Persoa-
ne Vârstnice Craiova.
Colindãtorii le trec pragul

Ca ºi în anii precedenþi, ºi acum
conducerea Centrului va pregãti un
program special conceput pentru
ca cei îngrijiþi, aici, sã nu simtã lip-
sa familiei. «Masa tradiþionalã de
Crãciun ºi spectacolul susþinut de
Ansamblul Folcloric „Maria Tãna-
se” ne vor bucura pe toþi. Aºtep-
tãm, ca ºi în anii anteriori, sã ne
colinde studenþii de la Litere ºi de

la Teologie. Prezenþa lor, prin vita-
litate ºi surâs specifice vârstei, va
fi de bun-augur pentru sutele de
persoane aflate în îngrijirea noas-
trã. Sãrbãtorile de iarnã ne vor gãsi
împreunã, pe noi, angajaþii, alãturi
de cei ce care ne preocupãm zi de
zi. Putem vorbi de o comunitate în
adevãratul sens al cuvântului, mai
ales cã povestea vieþii fiecãruia de
aici o ºtim noi mai bine decât ori-
cine ºi nu putem sã nu fim empa-
tici. Le dorim, în prag de sãrbã-
tori, sãnãtate ºi puterea de a zâmbi

în faþa vieþii, pentru cã în jurul nos-
tru, al tuturor, sunt multe lucruri
frumoase, ce meritã apreciate, in-
diferent de vârstã», a mai menþio-
nat Valentin Alexandru Giurcã.
Viaþa merge mai departe

Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova este situat în
municipiul Craiova, în imediata
vecinãtate a Spitalului Judeþean de
Urgenþã. Capacitatea Cãminului
este dimensionatã echilibrat în trei

secþii: secþia persoane independen-
te, secþia persoane semidependen-
te ºi secþia persoane dependente.
Clãdirea cãminului a cunoscut un
amplu proces de modernizare,
pentru a fi adusã la standarde eu-
ropene. În anul 2013, cu ajutorul
Primarului Municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, a fost acce-
sat un proiect european în valoa-
re de 10.186.996,44 lei, din care
240.056 lei reprezentau contribu-
þia Consiliului Local Craiova.
Aceºti bani au fost investiþi, în

totalitate, în reabili-
tarea ºi moderniza-
rea clãdirilor. „Cã-
minul pentru Per-
soane Vârstnice
Craiova se adresea-
zã pãrinþilor ºi buni-
cilor noºtri, celor
cãrora le datorãm
ceea ce noi am de-
venit astãzi… Dra-
gostea, grija, atenþia
pe care ei o meritã
– sunt deviza  noas-
trã! Din categoria
serviciilor medicale
specializate oferite
aici fac parte: zilnic
consult la medic de
medicinã generalã ºi

geriatru care evalueazã fiecare re-
zident; tratamente perfuzabile; te-
rapie oxigen; pansamente; EKG,
asigurarea serviciului de ambu-
lanþã în caz de urgenþã ºi/sau
transportul la spital; supraveghe-
re medicalã 24/24 – fiziokineto-
terapie; analize medicale cu re-
coltare la sediul Centrului pentru
persoane vârstnice; la cerere –
ortopedie, chirurgie, cardiologie,
stomatologie etc.”, a mai menþi-
onat Valentin Alexandru Giurcã.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am auzit cã în perioada asta
s-au cheltuit 3 milioane de lei pen-
tru reamenajarea WC-urilor de la
Parlament, dar n-am auzit, Popes-
cule, vorbindu-se nimic despre
WC-urile ºcolilor de la þarã.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” vã invitã marþi, 6
decembrie 2016, ora 17:00, în Sala Acad. Dinu C. Giurescu, la eveni-
mentul de lansare a volumului Cartea glosselor (vol.II) al autoarei Rodi-
ca Nicoleta Ion.

Comunicat de presã

La sfârºitul lunii noiembrie, în
localitatea KranjkaGoria (Slovenia)
s-a desfãºurat cea de-a 32-a ediþie
a Campionatului European de Ka-
rate tradiþional. La competiþie a
participat ºi o elevã, din clasa a X-
a, a Colegiului Naþional Militar „Tu-
dor Vladimirescu” din Craiova,
Ioana Cezara Vlad.«Micuþa
noastrã elevã a ocupat, alãturi de
coechipierele din Lotul naþional de
junioare, locul al III-lea, la proba
de „Kata”. Suntem mândri de per-
formanþa obþinutã ºi suntem con-
vinºi cã atât ea, cât ºi colegii ei ne
vor mai aduce performanþe», a
precizat prof. Zamfiricã Petres-
cu, director adjunct al Colegiului
Naþional Militar „Tudor Vladimires-
cu” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

O elevã a Colegiului Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova,

medaliatã la un campionat european

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” va avea loc mâine, 7 decembrie, ora 17.00,
vernisajul expoziþiei de picturã ºi desen „Vise ºi culori”,
cuprinzând lucrãri de Cristiana Chirea. Aflatã la prima
expoziþie personalã, artista – care a studiat cu profesorul
Cristi Volcinschi – „aduce în faþa publicului lucrãri în
acuarelã ºi ulei, dar ºi desene realizate în manierã clasicã:
peisaje, peisaje urbane, naturã moartã”, dupã cum preci-
zeazã organizatorii. MAGDA BRATU

 „Vise ºi culori” „Vise ºi culori” „Vise ºi culori” „Vise ºi culori” „Vise ºi culori” aºezate pe pânzã aºezate pe pânzã aºezate pe pânzã aºezate pe pânzã aºezate pe pânzã
de artista Cristiana Chireade artista Cristiana Chireade artista Cristiana Chireade artista Cristiana Chireade artista Cristiana Chirea

A devenit deja tradiþie ca, în
preajma sãrbãtorilor de iarnã, Fa-
cultatea de Agronomie a Universi-
tãþii din Craiova ºi Cercul studen-
þesc de Botanicã ºi Conservarea
Biodiversitãþii „Agro-Forest” sã
organizeze, în scop caritabil, eve-

„Natura dãruieºte”, prin studenþii Facultãþii de Agronomie

nimentul „Natura dãruieºte”. În
acest an, va avea loc joi, 8 decem-
brie, de la ora 12.00, în Aula „Ale-
xandru Buia”, unde se va deschide
o expoziþie de aranjamente desti-
nate sãrbãtorilor de iarnã, realizate
studenþi. Sumele strânse din vân-

zarea acestora vor fi folosite pen-
tru a sprijinii financiar o elevã de la
ªcoala Gimnazialã „Decebal”, cu
rezultate deosebite în activitatea
ºcolarã. Programul va mai cuprin-
de colinde cu corul format din stu-
denþii Cercului „Agro-Forest” (co-
ord.: conf. univ. dr. Mariana Ni-
culescu) ºi cu Maria Roºculete,
elevã în clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, un program
muzical realizat de elevi de la Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”, cân-
tece cu Corul bãrbãtesc „Elpida”
al Facultãþii de Teologie (dirijor:
Efrem Petriºor). Evenimentul „Na-
tura dãruieºte” este organizat în
colaborare cu Convenþia Organi-
zaþiilor Studenþeºti, Facultatea de
Teologie, Liceul de Arte „Marin
Sorescu” ºi ªcoala Gimnazialã
„Decebal”.

MAGDA BRATU

A VIII-a ediþie a competiþiei na-
þionale de dezbateri academice „Ti-
nerii Dezbat” se va desfãºura într-
un nou format.Astfel, sunt mai
multe elementepe care le aduce vii-
toarea configuraþie a concursului-
.În primul rând, este vorba despre
introducerea etapei judeþene (cu
eliminarea fazei regionale), care are
argumentele sale: ºanse egale pen-
tru toate judeþele; reducerea chel-
tuielilor generate de organizarea
„regionalelor”; apoi se merge pe
introducerea secþiunii „avansaþi”
pentru elevii care au participat la
ediþiile anterioare ale concursului
ºi cãrora nu le era permis sã mai
participe, iar, în noul context, pen-
tru a atrage cât mai mulþi elevi în
miºcarea de dezbateri, unitatea care
se înscrie cu un echipaj de „avan-
saþi” trebuie sã aibã înscris, obli-
gatoriu, ºi o grupã de „începãtori”.

Sunt mai multe argumente în
aceastã direcþie: eliminarea discri-
minãrii; bazã de selecþie mai largã;
motivarea profesorilor ºi a elevilor;
schimbul de bune practici între elevi
ºi cadre didactice; posibilitatea va-
lorizãrii tinerilor de la „avansaþi”,
prin utilizarea acestora ca „arbitri”
pentru „începãtori”; organizarea eta-
pei naþionale sub forma unei tabe-

Reguli noi pentruReguli noi pentruReguli noi pentruReguli noi pentruReguli noi pentru
dezbaterile elevilordezbaterile elevilordezbaterile elevilordezbaterile elevilordezbaterile elevilor

Au apãrut noi prevederi pentru participarea elevilor la cea de-
a VIII- a ediþie a competiþiei naþionale de discuþii academice
„Tinerii dezbat”, care va fi susþinutã în anul 2017. Sunt mai

multe noutãþi, care atrag dupã ele reglementãrile de rigoare.

re naþionale de dezbateri, unde,
timp de o sãptãmânã, se vor desfã-
ºura toate fazele pentru cele douã
secþiuni ale concursului.

„Programul unei tabere naþiona-
le de dezbateri ar putea interesa,
deopotrivã, elevii ºi profesorii care
au experienþã în dezbateri, dar ºi
pe cei aflaþi la început de drum. În
acest context, etapa judeþeanã a
Olimpiadei naþionale de dezba-
teri academice „Tinerii dezbat”,
este decisivã. Pentru realizarea unei
baze de date, trebuie ca fiecare li-
ceu sã trimitã lista cu toate cadrele
didactice care au beneficiat de sta-
gii de formare în acest domeniu;-
confirmarea cã unitatea a partici-
pat la „Tinerii dezbat”, în perioada
2011-2016, specificând etapa ºi
anul; funcþionarea, în cadrul fie-
cãrei unitãþi de învãþãmânt preuni-
versitar, a unor cercuri specifice;
predarea, în anul ºcolar 2016/
2017, în fiecare unitate de învãþã-
mânt, a disciplinei „Dezbatere, ora-
torie ºi retoricã”.

Este o cale de a-i învãþa pe ti-
neri sã facã parte din societate”, a
precizat prof.  Ani Drãghici, in-
spector pentru Proiecte europene
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU



14 / cuvântul libertãþii marþi, 6 decembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Eºecul lui Matteo RenziEºecul lui Matteo RenziEºecul lui Matteo RenziEºecul lui Matteo RenziEºecul lui Matteo Renzi
sau curajul unui om de stat!sau curajul unui om de stat!sau curajul unui om de stat!sau curajul unui om de stat!sau curajul unui om de stat!

MIRCEA CANÞÃR

Referendumul constituþional, orga-
nizat în Italia, din iniþiativa preºedinte-
lui consiliului de miniºtri, Matteo Renzi,
încheiat cu succesul fãrã drept de apel
al lui „Nu”, este pânã la urmã un nou
traumatism care loveºte þara cu reper-
cusiuni dureroase în planul politicii na-
þionale, dar ºi europene. Ceea ce Mat-
teo Renzi anunþase, finalmente a fãcut,
adicã s-a þinut de cuvânt, în sensul cã
ºi-a depus mandatul de premier la Pa-
latul Quirinal din Roma, preºedintelui
Republicii, Sergio Mattarella, devenit
acum conducãtorul jocului. Imputat
doar premierului – aventurat pe o pistã
alunecoasã, fãrã posibilitatea de a struni
maºina infernalã – eºecul referendumu-
lui din Italia, aidoma celui pentru men-
þinerea Regatului Unit în Uniunea Europeanã,
atestã dificultatea unei reforme politice, meni-
tã sã afecteze fundamentele unei arhitecturi
instituþionale depãºite. De fapt, Matteo Renzi a
dorit modificarea Constituþiei, în sensul ca Se-
natul sã-ºi reducã numãrul de membri – care
sã nu mai fie aleºi – ºi implicit prerogativele.
Paradoxal, s-au împotrivit precumpãnitor... ti-
nerii. S-a dovedit imprudent Matteo Renzi?
Categoric. Fiindcã, asumându-ºi un risc con-
siderabil, a produs încã o fracturã unei socie-
tãþi greu încercate de criza economicã ºi ºomaj.
Italia va trebui sã facã faþã unor turbulenþe
politice ºi economice, a cãror intensitate nu se
cunoaºte. Deocamdatã. Situaþia financiarã a þãrii

nu este deloc bunã, când datoria publicã de
2.250 miliarde euro, corespunde unei depãºiri
de 130% din PIB. Sectorul bancar, de aseme-
nea, se aflã într-o situaþie fragilã ºi 700 de sta-
bilimente bancare adunã creanþe ce depãºesc
360 miliarde de euro. Ca sã nu cunoascã sce-
nariul grec, un nou guvern trebuie instalat în
aceastã sãptãmânã, Peninsula fiind considera-
tã o vulnerabilitate posibilã a eurozonei, dupã
Grecia. Cãderea lui Matteo Renzi a produs sen-
timente amestecate la Bruxelles. Dacã oficialii
europeni respectã veleitãþile sale reformatoare,
politicienii anti-Bruxelles se bucurã ºi nu puþini
sunt aceia care îºi reamintesc insuficientele po-
litici migratorii ale Romei, vorbindu-se chiar de

„sabotajul lui Matteo Renzi” la summitul
din septembrie de la Bratislava (Slova-
cia). Spania, de pildã, cu un premier con-
sevator, Mariano Rajoy, s-a ferit sã criti-
ce Uniunea Europeanã, când Comisia
Europeanã i-a cerut sã realizeze noi re-
duceri bugetare în 2017. Cert este cã pe
frontul imigraþiei Italia se confruntã cu o
problemã gravã, prin sosirea unei jumã-
tãþi de milion de imigranþi, în trei ani,
171.000 de la începului anului în curs,
majoritatea din Libia. Nu e exclus ca
Sergio Mattarella sã-i cearã, tot lui Mat-
teo Renzi, formarea unui nou guvern, deºi
frondeuri din PD, apoi liderii Miºcãrii 5
Stele, Ligii Nordului ºi Forza Italia, aº-
teaptã alegeri anticipate. O altã soluþie
imediatã ar fi desemnarea lui Pier Carlo

Padoan, actual ministru al finanþelor, ca premier
tehnocrat. Dupã David Cameron, Matteo Renzi
împãrtãºeºte acelaºi deznodãmânt. Sã nu uitãm
cã Italia este o economie de referinþã – nu într-
o grozavã stare de sãnãtate – a zonei euro ºi,
ieri, moneda europeanã a scãzut, în faþa dolaru-
lui, dupã multã vreme. Pânã la urmã, referen-
dumul constituþional din 4 decembrie, la care
italienii s-au pronunþat pe o reformã privind re-
ducerea drasticã a prerogativelor Senatului, a
fost similar unei moþiuni de încredere pentru
Matteo Renzi. ªi votul este cel cunoscut. Cura-
jul sãu, neîndoielnic de luat în seamã, îl poziþio-
neazã avantajos, ca om de stat, dar deocamdatã
Peninsula nu are Guvern.

Donald Trump, preºedintele ales al
SUA, a criticat economia ºi politica mili-
tarã chinezã pe platforma de social me-
dia, Twitter. Trump a criticat în timpul
campaniei sale China pentru “manipula-
rea cursului de schimb valutar”, acesta a
postat pe Twitter un comentariu în pri-
vinþa statului chinez. “Am fost întrebaþi
oare de China dacã a fost în regulã sã
devalorizeze cursul (fãcând astfel mai
grea competiþia pentru companiile noas-
tre), sã taxeze excesiv produselor noas-
tre care intrã pe teritoriul lor (SUA nu îi
taxeazã pe aceºtia) sau sã construiascã
un complex militar imens în mijlocul Mãrii
Chinei de Sud? Nu prea cred!”, a scris
acesta. China, Taiwan, Filipine, Vietnam,

Ministrul rus de Externe:
Rebelii care refuzã
sã pãrãseascã Alepul
vor fi consideraþi teroriºti

Sergei Lavrov, ministrul rus
de Externe, a declarat cã acele
grupuri rebele care refuzã sã
pãrãseascã zona de est a
Alepului vor fi considerate drept
teroriste, adãugând cã este
încrezãtor cã Rusia ºi SUA vor
ajunge la un acord privind
retragerea rebelilor din oraº.
Lavrov a mai spus cã Rusia va
sprijini operaþiunile armatei
siriene împotriva rebelilor care
ar putea sã decidã sã rãmânã în
oraºul Alep. “Acele grupuri
armate care refuzã sã pãrãseas-
cã estul Alepului vor fi conside-
rate drept teroriste”, a afirmat
ministrul, completând cã “îi
vom trata ca atare, ca teroriºti,
ca extremiºti ºi vom susþine
operaþiunea armatei siriene
împotriva acestor grupuri
criminale”. Reprezentanþii
Rusiei ºi ai Statelor Unite
urmeazã sã se întâlneascã în
aceastã searã sau mâine
dimineaþã pentru a discuta pe
tema retragerii rebelilor din
Alep, a comunicat Lavrov.
Oficialul rus a mai adãugat cã
rezoluþia ONU prin care sã se
cearã instituirea unui armistiþiu
ar fi o miºcare contraproductivã
deoarece ar permite rebelilor sã
se regrupeze. Siria se confruntã,
începând din martie 2011, cu
revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între servicii-
le de securitate subordonate
regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri
teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Siria / Stat
Islamic în Irak ºi Levant).
Bilanþul conflictului depãºeºte
270.000 de morþi.

Un avion rus de vânãtoare
s-a prãbuºit în timp ce încerca
sã aterizeze pe nava Amiral
Kuzneþov

Un avion de tipul Sukhoi-
33 s-a prãbuºit în mare în
timpul manevrelor de aterizare
pe portavionul Amiral Kuzne-
þov, staþionat în largul coaste-
lor siriene, pilotul scãpând
nevãtãmat dupã ce a reuºit sã
se catapulteze, informeazã
agenþia de ºtiri Tass, citând
Ministerul rus al Apãrãrii.
“Dupã efectuarea unei
misiuni de luptã deasupra
Siriei, un avion Sukhoi-33 a
depãºit pista în timp ce încerca
sã aterizeze pe portavionul
Amiral Kuzneþov. Ruperea
cablului de prindere a fost
cauza (accidentului)”, a
comunicat Ministerul. Pilotul
s-a catapultat înainte de
prãbuºire ºi a fost rapid
recuperat de echipajele de
cãutare-salvare. Viaþa acestuia
nu este în pericol. Ministerul
rus al Apãrãrii a mai informat
cã aeronavele staþionate pe
portavion continuã sã-ºi
îndeplineascã misiunile.

Cel puþin 33 de persoane ºi-au pierdut via-
þa, în urma unui incendiu produs sâmbãtã la
un concert desfãºurat într-un club de noapte
din statul american California, au anunþat au-
toritãþile, care au precizat cã numãrul victi-
melor ar putea sã creascã, mai ales cã 70%
din clãdire urmeazã sã fie cercetatã. Poliþia din
Comitatul Alameda a anunþat cã echipajele de
salvare au recuperat pânã în acest moment 33
de cadavre din clãdirea distrusã complet în
urma incendiului. Ray Kelly, un oficial al poli-
þiei, a afirmat cã în clãdire se aflau între 50 ºi
100 de persoane, însã multe dintre persoanele
iniþial considerate dispãrute au fost gãsite ºi
sunt tefere. De asemenea, Kelly a precizat cã
aproximativ 30% din clãdire a fost cercetatã
pânã în acest moment.  În jur de 40 de per-

Donald Trump criticã politicile Chinei în plan economic ºi militar
Malaezia ºi Brunei revendicã, de aseme-
nea, bogãþiile Mãrii Chinei de Sud. Pre-
ºedintele ales al SUA nu a arãtat semne
ale unei abordãri reconciliatoare, dupã ce
o conversaþie telefonicã cu preºedintele
Taiwanului a provocat proteste în Beijing.
Dar vicepreºedintele ales al SUA, Mike
Pence, a minimalizat semnificaþia acestei
conversaþii, declarând cã a fost vorba de
un “telefon de curtoazie”, ce nu avea in-
tenþia sã marcheze o schimbare a politcii
americane în China. Taiwanul susþine cã
este independent, dar China considerã cã
teritoriul îi aparþine. Guvernul de la Bei-
jing a avertizat cã nu va tolera iniþierea
unor relaþii formale între Statele Unite ºi
Taiwan.

Cel puþin 33 de persoane au murit în incendiul
dintr-un club de noapte din Statele Unite

soane s-au strâns, sâmbãtã, la capela din Oak-
land, pentru a se ruga dupã tragedia de la peri-
feria oraºului San Francisco. Organizatorii au
aprins ºi lumânãri, spunând cã flã-
cãrile aduc doar durere ºi distruge-
re, însã, acum, acestea vor fi ”sim-
bol al bunãtãþii ºi pãcii”. Incendiul
a izbucnit în cursul nopþii de vineri
spre sâmbãtã (sâmbãtã la prânz, ora
României) în cursul unui concert
desfãºurat la o petrecere, în comi-
tatul Oakland, la periferia oraºului
San Francisco. Incendiul a avut loc
în timpul unui concert al trupei
Golden Donna, un eveniment la care
participau circa 50 de persoane,
potrivit postului KTVU-TV. Pom-

pierii au stabilit cã sala de concerte a clubului
nu avea dispozitive automate pentru depista-
rea ºi stingerea incendiilor.
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Anunþul tãu!
Anunþ final. S.C. NITELA IM-

PEX SRL, titular al proiectului Re-
alizare platformã betonatã ºi am-
plasare cort pe structurã metali-
cã, amplasare staþie mobilã ali-
mentare motorinã-  intrare în le-
galitate anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj-
Fãrã evaluarea impactului asu-
pra mediului ºi fãrã evaluare
adecvatã pentru proiectul men-
þionat, propus a fi amplasat în
municipiul Craiova, str. Aleea I
ªimnic, nr. 553, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii / observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile.

Comuna Iºalniþa -  Judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea pe perioadã nedetermi-
natã a unei funcþii contractuale vacante de asis-
tent medical comunitar debutant în data
28.12.2016 orele 10.00 – proba scrisã ºi în data
de 29.12.2016 ora 14 - proba de interviu.

    Condiþiile de participare la concurs  sunt ur-
mãtoarele:

-   Indeplinirea de cãtre canditaþi  a condiþiilor
prevãzute de  art.3 din  HG. 286/2011  cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

-   diplomã/adeverinþã de absolvire ºcoalã post-
licealã sanitarã în specialitatea asistent medical
generalist/asistent medico-social.

Dosarele  de înscriere la concurs se vor depune
pânã la data de 22.12.2016 ora 16 la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Primãriei comu-
nei Iºalniþa.

Bibilografia ºi actele solicitate pentru dosarul
de înscriere la concurs sunt afiºate la sediul Pri-
mãriei Iºalniþa.

Relaþii suplimentare se pot solicita  la sediul
instituþiei, la nr. de tel. 0251/448004 -  sau pe
email: primaria isalnita2015@gmail.com.

Primãria comunei Ghidici, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocu-
parea postului contractual vacant de Paznic (în cadrul compartimentului
Pazã) ºi a postului contractual temporar vacant de Asistent medical comu-
nitar (în cadrul compartimentului Asistenþã Socialã).

Concursul se organizeaza în intervalul 06.01 – 09.01.2017 la sediul Primã-
riei Ghidici, astfel, în data de 6 ianuarie 2017, ora 10:00 ,proba scrisã ºi
în data de 09.01.2017 ,orele 10:00(paznic),12:00(asistent medical comu-
nitar), proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
la data publicãrii în ziarul Cuvântul Libertãþii (6 decembrie 2016 – data
publicãrii).

I. Condiþii generale de participare la concurs, sunt cele prevãzute la
art.3 din Hotãrârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice

II. Condiþii specifice de participare la concurs pentru:
- paznic în cadrul compartimentului Pazã al aparatului de specialita-

te al Primarului comunei Ghidici, judeþul Dolj:
- studii ºcoalã profesionalã, finalizate cu diplomã;
- atestat de pazã;
- vechime în specialitate – nu este cazul.
-asistent medical comunitar în cadrul compartimentului Asistenþã

Socialã al Primarului comunei Ghidici, judeþul Dolj:
-studii superioare în domeniul asistenþei medicale, finalizate cu diplomã

de licenþã;
- vechime în specialitate – nu este cazul.

Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:0251/323352.

ANIVERSÃRI
Familia Atia ºi Francisc
Abraham ureazã doam-
nei dr. SABETAY EVA,
cu ocazia zilei onomas-
tice “La Mulþi Ani!”,
multã sãnãtate, fericire
ºi bucurii cât cuprinde!
Comunitatea Evreilor
din Craiova ureazã
doamnei dr. SABETAY
EVA,  la zi onomasticã,
multã, multã, sãnãtate,
împlinirea tuturor dorin-
þelor alãturi de cei dragi.
La Mulþi ºi Fericiþi Ani!
Mulþi ani  fericiþi ºi îm-
pliniþi urãm la ceas ani-
versar, iubitului nostru
ROBERT ªERP. Fie ca
anii ce vor veni sã te gã-
seascã la fel de împlinit
sufleteºte, alãturi de noi
toþi! Bucuriile sã îþi treacã
pragul ºi viaþa sã-þi fie fe-
ricitã!  Soþia, copiii, mama,
socrii ºi cumnatul.

OFERTE DE SERVICI
Caut menajerã pentru
apartament în Craiova,
de douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
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
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.

Angajez domniºoarã cu
permis de conducere.
Telefon: 0729/960.870.

CERERI SERVICIU
ÎNGRIJESC bãtrânã
(menaj). Telefon: 0760/
771.270.
Doresc angajare ca me-
najerã, îngrijire bãtrâni.
Telefon: 0784/590.628.

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. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
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Colectivul Primãriei
Segarcea, în Sfântã Zi,
ureazã d.lui Primar
NICOLAE TUTUNARU,
multã sãnãtate,
împliniri, bucurii,
realizãri, putere de
muncã ºi liniºte
sufleteascã!

Mulþi ani fericiþi!

DISPOZIÞIA NR.3449
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 ºi 4 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, repu-
blicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã de îndatã Consiliul Local al Municipiului

Craiova în ºedinþã, în data de 06.12.2016, ora 10.00 în Sala Mare a
Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

                                                                             Emisã azi  05.12.2016

PRIMAR,     PT. SECRETAR,
       Lia-Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC

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 casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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 utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. 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
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Cli-
mã, geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

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

Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând televiozor color
IVORY cu telecom-
andã în bunã stare de
funcþionare . Preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/
515.044
Vând televizor Panaso-
nic în  stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat Whirlpool. Tele-
fon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi di-
ferite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale
termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârlige,
apomentru apã, para-
zãpezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Telefon:
0351/463.661; 0742/
884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch,
saltea dublã, cãrucior
handicap, TV color 102
cm, sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Tele-
fon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele
trei canate cu geamuri
vopsite. Cielo- 2006 cu
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, gu-
ler astrahan pe comandã,
4 bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi ta-
blã zincatã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 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 tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.

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, de-
fecte - 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 6 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:

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.

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.

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 cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie 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 co-
pil. Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie + uti-
litãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Atestat Cabinet
Individual de Insolven-
þã FLORESCU CON-
STANTIN, Nr. 1B 1124
constituit prin Decizia
din 30.03.2007, cu va-
labilitate 31.12.2016.
Se declarã nul.
S.C. CSN KAO SRL
anunþã pierderea certi-
ficatului constatator de
autorizare a sediului so-
cial la adresa localitatea
Cârcea , str. Sergentu-
lui , nr.38, judeþul Dolj.
Se declarã nul.
MASM CONSULTING
SRL J16/ 1807/2007
declarã pierdut certificat
constatator de la punct
de lucru Iºalniþa, str. Mi-
hai Eminescu, Nr.110.
Se declarã nul.
PIERDUT Legitimaþie
de student, Carnet de
student, legitimaþie
de transport eliberate
de UMF Craiova pe
numele Tãnasie Nico-
leta Georgiana. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Luna lui Decembrie
ne-a adus o mare du-
rere prin pierderea
colegului ºi prietenu-
lui nostru dr. LUNGÃ-
NOIU NICHIFOR ,me-
dic primar pediatru
Spitalul Nr. 1 Craiova,
fost ºef de promoþie
UMF Timiºoara 1967,
intern clinic prin con-
curs ºi unul dintre cei
mai buni pediatri cu
care se putea mândri
Craiova. Toatã viaþa a
luptat pentru drepta-
te, ajutorarea copiilor
bolnavi, în ciuda nu-
meroaselor obstaco-
le care i-au fost puse
în cale. Sincere con-
doleanþe familiei în-
doliate din partea   co-
legilor de facultate ºi
serviciu. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace! Prof. dr. Cor-
neliu Sabetay

S-a stins din viaþã în
urmã cu câteva zile
prietenul ºi colegul
nostru de o viaþã con-
ferenþiar dr. ROMEO
COTULBEA- Chirurgie
Toracicã, dupã o lungã
ºi grea suferinþã. Fire
deschisã, extrem de so-
ciabil, prietenos, bun
familist, s-a dovedit a fi
ºi un bun profesionist
ºi coleg. Familiei îndu-
rerate sincere condo-
leanþe ºi regretul pierde-
rii unui OM din câmpul
muncii medicale. Prof.
dr. Corneliu Sabetay
COMEMORÃRI

Azi se împlinesc doi ani
de când prietenul meu
col (r) STOICA GHEOR-
GHE strângându-mã
de mânã a decedat mie
o mare ºi permanentã
durere sufleteascã mi-
a lãsat. Dumnezeu sã-l
ierte ºi sufletul lui bun
sã-l ocroteascã. Geor-
ge Socoteanu
Azi, 6.12.2016, se împli-
nesc 2 ani de la dece-
sul celui care a fost DO-
BEANU I DUMITRU.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace! Fiul.
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Campioana României, SCM U Craiova, debuteazã
desearã în Liga Campionilor, urmând a înfrunta la Po-
lovalentã, într-o partidã din cadrul grupei D, formaþia
polonezã PGE Skra Belchatow.

Alb-albaºtrii au beneficiat de coeficientul de þarã ºi
au acces din oficiu în aceastã fazã a competiþiei, pe
când oponenta, sfert-finalistã a ediþiei trecute, a fost
nevoitã sã dispute un tur preliminar (3-0 ºi 3-1 cu gre-
cii de la PAOK Salonic), ca urmare a faptului ca a în-
cheiat doar pe locul 3 în campionatul intern.

În cadrul unei conferinþe de presã susþinute ieri, teh-
nicianul Dan Pascu a declarat: “Toþi jucãtorii vor juca
la capacitate maximã ºi cu mare dãruire.ªi când am
evoluat sezoanele trecute în CEV Cup nu ne-a fost fti-

VVVVVoleibaliºtii intrã în febra meciuriloroleibaliºtii intrã în febra meciuriloroleibaliºtii intrã în febra meciuriloroleibaliºtii intrã în febra meciuriloroleibaliºtii intrã în febra meciurilor
de Champions Leaguede Champions Leaguede Champions Leaguede Champions Leaguede Champions League
SCM U Craiova – PGE Skra Belchatow, astãzi, ora 18:00, în direct la Digi Sport 3

cã de nimeni, indiferent de adversar. Îmi aduc aminte
ce meci frumos am fãcut cu Trentino sau anul trecut
cu Olympiakos. Vom înerca sã ne facem treaba cât
mai bine. Obiectivul nostru este de a onora acestã com-
petiþie ºi de a scoate maximum posibil. Licã a fost re-
cuperat dupã accidentarea de vineri din meciul cu Uni-
rea Dej ºi va fi apt la ora meciului.”

Tot în grupa D, italienii de la Modena joacã astãzi, pe
teren propriu, cu slovenii de la ACH Ljubljana. Ex-iugo-
slavii vor fi viitorii adversari ai SCM-ului, meci care va
avea loc la Ljubljana, în 20 decembrie. Pânã atunci însã,
voleibaºtii noºtri vor mai susþine douã partide de cam-
pionat, cu ªtiinþa Eplorãri Baia Mare (duminicã, acasã)
ºi cu “U” Cluj (17 decembrie, în deplasare).

Duminicã a debutat a 12-a edi-
þie a Campionatului European de
handbal feminin, iar în cel mai tare
meci al zilei, între bronzul ºi ar-
gintul precedentului bal continen-
tal, amfitrioana Suedia a întrecut

Gazda Suedia depãºeºte Spania,
start fals pentru Olanda

cu 25-19 (14-10) Spania. La
Stockholm, în faþa a aproape
8.000 de spectatori, scandinavele
ai avut în Jenny Alm ºi Nathalie
Hagman principalele realizatoare,
fiecare trecându-ºi în cont câte 5

goluri. Capitol la care, din tabãra
ibericã, a ieºit în faþã Martin Be-
renguer, care a scuturat plasa por-
þii adverse în 7 ocazii. De aseme-
nea în aceastã grupã (A), în jocul
de deschidere, Serbia ºi Slovenia
au oferit un veritabil spectacol
ofenisiv, 36-34 (17-16) în favoa-
rea celei dintâi.

În grupa B, care-ºi disputã par-
tidele la Kristianstad, Olanda, vi-
cecampioana mondialã en-titre ºi
locul 4 la Olimpiada din varã, a
capotat complet neaºteptat în faþa
Germaniei (foto), scor 27-30 (14-
13). Eºecul poate fi pus pe seama
“porþii”, în contextul în care cei

doi goalkeeperi batavi au strâns
împreunã, neverosimil, doar pa-
tru parade. Franþa, în schimb, ºi-
a respectat statutul de mare fa-
voritã, ocupanta treptei secunde
la Rio trecând la pas de Polonia,
31-22 (15-9). La învingãtoare,
pivotul SCM-ului, Laurisa Landre
a evoluat puþin peste 13 minute ºi
nu a reuºit vreun gol. Alte douã
echipiere ale Craiovei se aflã în
lotul Serbiei. Jelena Trifunovic a
jucat 18 minute în victoria cu Slo-
venia ºi de asemenea n-a înscris,
iar Zeljka Nikolic a rãmas pe ban-
ca de rezerve.

Asearã au plecat la drum ºi ce-

lelale douã grupe. În grupa D, la
Helsingborg, România a dat piept
cu regina europeanã ºi mondialã în
exercþiu, Norvegia, în vreme ce
Rusia, campioana olimpicã, a în-
tâlnit Croaþia.

Cât priveºte grupa C (se joacã
la Malmo), Ungaria a primit repli-
ca Cehiei, iar Muntenegru pe cea
a Danemarcei.

În faza urmãtoare, cea a  gru-
pelor principale, acced primele trei
clasate din cele patru grupe. Se
pãstreazã rezultatele directe, con-
topindu-se echipele calificate din
grupa A cu cele din grupa B ºi cele
din grupa C cu cele din grupa D.

Astãzi, ora 21:45

GRUPA A
Paris SG – Ludogoreþ
FC Basel – Arsenal
Clasament: 1. PSG 11p, 2. ARSENAL 11p, 3.

Ludogoreþ 2p, 4. Basel 2p.

GRUPA B
Dinamo Kiev – Beºiktaº
Benfica – Napoli
Clasament: 1.Napoli 8p, 2. Benfica 8p, 3. Beºik-

taº 7p, 4. Kiev 2p.

GRUPA C
Barcelona – Monchengladbach
Manchester City – Celtic
Clasament: 1. BARCELONA 12p, 2. CITY 8p, 3.

Monchengladbach 5p, 4. Celtic 2p.

GRUPA D
Bayern Munchen – Atletico Madrid
PSV Eindhoven – Rostov
Clasament: 1. ATLETICO 15p, 2. BAYERN 9p, 3.

Rostov 4p, 4. Eindhoven 1p.

DIGI SPORT 2

17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Meci amical: România – Cehia /
19:00 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor: Pinar Karsiyaka Izmir
– CSM CSU Oradea.

DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (M) – Liga Cam-
pionilor: SCM U Craiova – PGE
Skra Belchatow.

DOLCE SPORT 1

19:00 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor: Pinar Karsiyaka Izmir
– CSM CSU Oradea / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: Bar-
celona – Monchengladbach / 2:00

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
GRUPE – ULTIMA RUNDÃ

Mâine, ora 21:45

GRUPA E
Leverkusen – Monaco
Tottenham – ÞSKA Moscova
Clasament: 1. MONACO 11p, 2. LEVERKUSEN

7p, 3. Tottenham 4p, 4. Moscova 3p.

GRUPA F
Real Madrid – Dortmund
Legia Varºovia – Sporting Lisabona
Clasament: 1. DORTMUND 13p, 2. REAL 11p,

3. Sporting 3p, 4. Legia 1p.

GRUPA G
Club Brugge – FC Copenhaga
FC Porto – Leicester
Clasament: 1. LEICESTER 13p, 2. Porto 8p, 3.

Copenhaga 6p, 4. Brugge 0p.

GRUPA H
Lyon – Sevilla
Juventus – Dinamo Zagreb
Clasament: 1. JUVENTUS 11p, 2. Sevilla 10p,

3. Lyon 7p, 4. Zagreb 0p.

În faza urmãtoare acced primele douã clasate (echipele scrise cu majuscule au obþinut deja califica-
rea), în timp ce formaþiile care vor încheia pe treapta a treia îºi vor continua parcursul în cealaltã

comptetiþie continentalã, Liga Europa (actualmente e calificatã doar Monchengladbach).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– HOCHEI SUA/Canada – NHL:
New York Islanders – New York
Rangers.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Bayern Munchen – Atleti-
co Madrid.

DOLCE SPORT 3

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Manchester City – Celtic.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Benfica – Napoli.

SPORT.RO

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Bayern Munchen –
Atletico Madrid.

EUROSPORT 1

21:30 – CICLISM – Cur-
sa de ºase zile pe velodrom,
la Amsterdam (Olanda).

TVR 2

21:45 – HANDBAL (F)
– Campionatul European, în
Suedia: Germania – Franþa.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN
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1. Steaua 19 11 4 4 26-15 37
2. Viitorul 19 11 3 5 24-17 36
3. Craiova 19 10 3 6 26-20 33
4. Gaz Metan 18 8 7 3 24-18 31
5. CFR Cluj 18 10 5 3 30-14 29
6. Dinamo 18 8 5 5 31-21 29
7. Botoºani 19 7 4 8 23-19 25
8. Pandurii 19 6 6 7 20-24 24
9. Astra 19 6 5 8 19-25 23
10. Voluntari 19 6 4 9 25-27 22
11. CSM Iaºi 19 5 4 10 16-21 19
12. Chiajna 19 4 4 11 10-24 16
13. ASA 19 4 3 12 16-32 9
14. ACS Poli 18 5 3 10 18-31 4

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 19-a

CSMP Iaºi – Chiajna 1-0
A marcat: Andrei Cristea 31.
Viitorul - „U” Craiova 2-0
Au marcat: Chiþu 5, Hodorogea 36.
FC Voluntari – Astra 1-2
Au marcat: Ivanovici 63 / Budescu 47, Teixeira 53.
ASA – FC Botoºani 2-0
Au marcat: Kuku 46, Morar 48.
Steaua – Pandurii 3-1
Au marcat: Enache 20, 54 – pen., Pintilii 51 / Herea 33.
Meciurile CFR Cluj – ACS Poli ºi Gaz Metan – Dinamo s-au

jucat asearã.

Calancea – Primul meci în
care prestaþia portarului moldo-
vean nu a fost cea aºteptatã.
Chiar dacã Aurelian Chiþu a scã-
pat singur cu el, ºutul a fost mo-
dest ºi pe colþul scurt, cu ºpiþul,
iar Calancea putea interveni. ªi
la al doilea gol putea sã iasã mai
mult din poartã ºi ar fi interceptat
devierea lui Nimely cãtre Hodo-
rogea. În plus, nici degajãrile sale
nu sunt unele de calitate.

Briceag – Meci slab, în nota
echipei, au combinat în voie gaz-
dele pe partea sa. A scãpat de
Florinel Coman, care nu a jucat,
dar ºi Cicâldãu, un cvasidebutant,
i-a pus probleme.

Kelic – Croatul nu este nici
pe departe jucãtor de Liga I, face
marcaj larg, este lent, iar când are
mingea la picior creazã emoþii
mari, nu o poate stãpâni defel.
Primul gol a plecat de la el, Ni-
mely s-a întors lejer pe lângã el ºi
a pasat, iar faza respectivã s-a
mai repetat pe parcursul jocului.

Acka – Este singurul stoper de
încredere al Craiovei din acest
campionat. Prestaþie bunã în re-
priza în care a jucat la Ovidiu. Din
pãcate, s-a accidentat, aºa cum i
se întâmplã parcã în fiecare final
de an. Ar fi o pierdere pentru ul-
timele trei dispute.

Vãtãjelu – Dupã o perioadã
de mai multe meciuri foarte bune,
a avut mari probleme cu Chiþu. A
greºit preluarea la primul gol, pu-
nându-i mingea pe tavã adversa-
rului, apoi a fost foarte nervos
pânã la final, având permanente
dueluri verbale cu Chiþu. Nu a fost
oportunã nici deplasarea sa la fi-
nal cãtre grupul jucãtorilor Viito-

Dupã Mateiu, Dumitraº ºi Bancu, a venit rân-
dul lui Rambe sã fie exclus pe termen nelimitat
din lotul Universitãþii Craiova. Conducerea clu-
bului i-a reproºat faptul cã l-a pocnit pe portarul
Viitorului, Victor Râmniceanu, la finalul partidei
de la Ovidiu. „Rambe va suporta consecinþele
gestului sãu” a declarat Mulþescu chiar dupã scan-
dalul de la terminarea jocului. Managerul general
al clubului din Bãnie, Marcel Popescu, a anunþat
excluderea atacantului din Capul Verde. „Rambe
va fi sancþionat pentru cã a dat cu pumnul, nu
pentru ce s-a întâmplat cu Hagi. Acest meci ne-
a lasat un gust amar. Chiar dacã am avut un gol
anulat, Viitorul a avut o zi mai bunã ºi trebuie
sã-i felicitãm. Partida a degenerat în final ºi acest
lucru nu ne face cinste. La final, Rãzvan Marin
ºi Vãtãjelu stãteau de vorbã, iar Hagi a intervenit în-
tre cei doi într-o manierã care i-a surprins ºi pe ei.
Înainte, avusese un schimb de gesturi internaþionale
cu Rambe. Marin ºi Vãtãjelu discutau, nu se bãteau.-
 Dacã s-ar fi bãtut, normal era ca Hagi sã intervinã
la jucãtorul sãu, nu la fotbalistul Craiovei. A fost un
gest nepotrivit al lui Hagi. De acolo, lucrurile s-au

Rambe, exclus din lotRambe, exclus din lotRambe, exclus din lotRambe, exclus din lotRambe, exclus din lot
dupã ce l-a altoit pe Râmniceanudupã ce l-a altoit pe Râmniceanudupã ce l-a altoit pe Râmniceanudupã ce l-a altoit pe Râmniceanudupã ce l-a altoit pe Râmniceanu

inflamat. Am fost de faþã ºi la vestiare. Hagi a venit
revoltat, rãvãºit ºi foarte incisiv, acuzând cã vin strãi-
nii sã ne batã la noi acasã. Eu îi transmit sã stea
liniºtit, cã n-a venit niciun strãin sã îl batã sau sã ne
cotropeascã. Nu se poate ca orice nu aparþine de
Academie sã fie descalificat profesional”, a spus
Marcel Popescu.

Alb-albaºtrii sub lupã

Cel mai slab meci al sezonului pentru CraiovaCel mai slab meci al sezonului pentru CraiovaCel mai slab meci al sezonului pentru CraiovaCel mai slab meci al sezonului pentru CraiovaCel mai slab meci al sezonului pentru Craiova
rului, chiar înþelegându-i frustra-
rea, trebuia sã mai aºtepte, ca sã-
ºi ia revanºa în play-off.

Mateiu – Se vede cã nu are
meciuri oficiale în acest sezon, e
destul de lent, nu ajutã echipa pe
tranziþie pozitivã. A avut un ºut de
la distanþã în prima reprizã, care
nu i-a pus probleme însã portaru-
lui advers.

Zlatinski – A fost printre pu-
þinii jucãtori ai Craiovei care a
avut o prestaþie decentã. I-a fost
totuºi destul de greu însã sã ver-
ticalizeze, în condiþiile în care gaz-
dele s-au blocat foarte bine, s-au
dublat permanent ºi au aglome-
rat imediat spaþiile.

Bãluþã – Dupã o prestaþie mai
puþin reuºitã, cu Timiºoara, a fost
din nou jucãtorul care a încercat
ceva, având ºi cele douã ocazii
ale echipei, în repriza va doua.

Nuno Rocha – Continuã se-
ria evoluþiilor sub potenþial, nu
apare nici la serviciu, nici la fina-
lizare, iar de ºut de la distanþã în
cazul sãu nu poate fi vorba. Mar-
caj penibil la Nimely, la golul al
doilea.

Gustavo – Deºi nu a fost
printre cei mai slabi jucãtori la
Ovidiu, nici nu s-a remarcat cu
ceva. Paseazã bine, dã cursivita-
te acþiunilor, dar i-a lipsit ºi servi-
ciul decisiv ºi finalizarea. A încer-
cat un ºut în prima reprizã, de-
parte de poartã.

Ivan – A pãrut obosit, a avut
puþine puþine mingi, dar pe care
nu le-a valorificat, l-au prins de
fiecare datã pe cãlcâie, fãrã for-
þã. A stat mai mult pe jos. A avut
o minge bunã în careu ºi a fost
stopat uºor, apoi i-a pasat lui

Bãluþã. În condiþiile în care gaz-
dele s-au blocat destul de bine,
ar fi fost mai util în bandã sau în
spatele unui vârf de careu.
Când a scãpat singur spre poar-
tã, a fost oprit aiurea de arbitrul
asistent, care a avut grijã ca
Universitatea sã nu reintre în
joc. La golul al doilea a stat de-
geaba pe prima barã, la corner.

Kay – A intrat bine în locul lui
Acka ºi pânã la urmã este cea
mai bunã soluþie ca pereche pen-
tru ivorian. I s-a reproºat evolu-
þia din meciul cu Astra, dar nu a
fost fault atunci la Alibec. Impre-
ciziile sale nu se comparã cu ga-
fele lui Kelic ºi Popov.

Bancu – A fost reprimit în lot

ºi a avut atitudine bunã, a alergat,
dar numai atât, fiindcã este la fel
de imprecis în combinaþii, ca sã
nu mai vorbim de finalizare.

Rambe – De la el nu mai
avem ce aºtepta ca jucãtor, toþi
ne-am lãmurit de calitãþile sale.
În schimb, a fost singurul care a
sãrit pentru Vãtãjelu când Hagi
l-a bruscat. Antrenorul Viitoru-
lui îl provocase mai devreme, arâ-

tându-i degetul orientat în jos. Si-
gur, a exagerat cu croºeul dat lui
Râmniceanu, dar faþã de colegii
sãi care au stat pasivi la acel
meleu, are ºi o bilã albã. Gestul
sãu de la final este apreciat de
fani din douã puncte de vedere,
atât ca solidaritate, dar ºi fiindcã
nu-l vom mai vedea pe teren în
urmãtoarea perioadã, poate chiar
deloc în tricoul ªtiinþei.
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