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- Arãta mult mai bine bucata de marmurã aºa cum
era, decât acum sculptatã de
Popescu.

Când Martin
Shultz întinde
nervii Angelei
Merkel!
Ceea ce nu credea Angela
Merkel, cancelarul german,
cã poate sã i se întâmple iatã
cã are de surmontat. ªi simplu nu e deloc. Dimpotrivã.
Întreaga tevaturã legatã de
recompunerea „marii coaliþii”, între conservatorii democrat-creºtini ºi socialcreºtini (CDU-CSU), pe de o
parte, ºi social-democraþi
(SPD), pe de altã parte, cunoaºte o sincopã, anticipatã.
Dar minimalizatã.
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Începe procesul
olteanului care a
lovit cu capul în
figurã un poliþist
de la Pieleºti
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Raport
Raport DSP:
DSP: Care
Care sunt
sunt problemele
problemele
de
de sãnãtate
sãnãtate ale
ale Doljului
Doljului
Problemele de sãnãtate
cu care se confruntã doljenii sunt bolile de inimã,
diabetul, tumorile, ciroza
ºi alte hepatite cronice,
tulburãrile mentale ºi de
comportament, BPCO,
boala ulceroasã ºi bolile cerebro-vasculare. Este
concluzia ce se poate desprinde din Raportul stãrii de sãnãtate a comunitãþii pe anul 2016, publicat de DSP Dolj la sfârºitul sãptãmânii. Statisticile confirmã ºi procesul de
îmbãtrânirea demograficã: în mod constant numãrul populaþiei vârstnice fiind în creºtere, concomitent cu o scãdere a
numãrului tinerilor.

O ºansã
britanicã
pentru
elevi
Elevii doljeni au o ºansã
în plus pentru a-ºi completa studiile, având posibilit a t e a s ã s t u d i e z e î n t r- o
ºcoalã britanicã de cea mai
înaltã calitate. Pânã la 15
decembrie, îºi pot depune
cererile toþi cei care doresc acest lucru, prin participarea la un concurs care
sã le dea ºansa de a duce
mai departe pregãtirea.
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Se deschide
târgul de
manufacturã
„Winter Bizarre
Bazaar”
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România riscã sancþiuni din
cauzã cã întârzie aplicarea
unor directive UE
Pe 4 octombrie, Comisia Europeanã a transmis României cinci
decizii care includ douã scrisori de
punere în întârziere ºi trei avize
motivate în domenii ca piaþa unicã
digitalã, mediu, mobilitate ºi transporturi. Este vorba despre o scrisoare de punere în întârziere privind analizarea regulatã a pieþelor
de telecomunicaþii relevante, o scrisoare de punere în întârziere referitoare la adoptarea de hãrþi acustice ºi de planuri de acþiune pentru
zgomotul ambiental, un aviz motivat referitor la transpunerea normelor privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi, un aviz motivat privind transpunerea normelor referitoare la
pungile din plastic subþiri utilizate
pentru transport ºi un aviz motivat
legat de mãsurile de reducere a emisiilor de vapori de benzinã. Termenul de conformare pentru evitarea
unor litigii în aceste speþe este 4
decembrie.

România pe penultimul loc
în UE la capitolul procent
din PIB alocat cercetãrii
În anul 2016 statele membre ale
Uniunii Europene au alocat, în medie, 2,03% din Produsul Intern Brut
pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziþii fiind Letonia ºi România
care au alocat cercetãrii doar
0,44%, respectiv 0,48% din PIB,
aratã datele publicate sâmbãtã de
Eurostat. În schimb, douã state
membre UE au alocat cercetãrii mai
mult de 3% din PIB, Suedia (3,25%)
ºi Austria (3,09%). În total, statele
membre UE au cheltuit peste 300 de
miliarde de euro pentru cercetare&dezvoltare în 2016, însã procentul
din PIB alocat cercetãrii a rãmas
practic stabil comparativ cu 2015.
Comparativ cu alte mari economii
ale lumii, procentul din PIB alocat
cercetãrii în UE este mult mai mic
decât în Coreea de Sud (4,23% din
PIB în 2015), Japonia (3,29% din
PIB în 2015) ºi SUA (2,79% din PIB
în 2015). Cu toate acestea, în perioada 2006-2016, procentul din
PIB alocat cercetãrii în UE a crescut de la 1,76% pânã la 2,03%, în
timp ce în cazul României a rãmas
practic neschimbat, 0,45% din PIB
în 2006 ºi 0,48% din PIB în 2016.
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Bilanþ al MAI dupã vacanþa de 1 Decembrie:
400 de intervenþii, 126 incendii, 14 misiuni aeromedicale
Peste 3.500 de patrule de jandarmi ºi poliþiºti au acþionat la nivel naþional pentru asigurarea ordinii publice la peste 400 de misiuni, fiind înregistrate 126 de incendii, 14 misiuni aeromedicale ºi de
monitorizare a traficului rutier, iar
28 de persoane urmãrite au fost
prinse, informeazã MAI.
În urma minivacanþei de Ziua
Naþionalã, desfãºuratã între 30 noiembrie – 2 decembrie, poliþiºtii au
depistat 26 de urmãriþi naþional ºi
doi urmãriþi internaþional, potrivit
unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Conform sursei citate, Jandarmeria montanã a intervenit pentru

salvarea a trei persoane aflate în
situaþii de risc. „Pompierii au acþionat în aceste zile pentru stingerea
a 126 incendii, 53 de misiuni ca
urmare a producerii unor fenomene meteo nefavorabile”, precizeazã MAI.
Aeronavele Inspectoratului General de Aviaþie au avut 14 misiuni
aeromedicale ºi de monitorizare a
traficului rutier.
„La frontierã s-a înregistrat un
trafic peste media unei zile obiºnuite. Aproximativ 260.000 de persoane au trecut graniþa pe sensul
de ieºire ºi peste 209.000 pe sensul de intrare în þarã”, menþioneazã reprezentanþii ministerului.

Ministrul Educaþiei: Structura examenului de bacalaureat
ºi perioada de susþinere a acestuia trebuie regândite
Consilierea ºi orientarea ºcolarã trebuie îmbunãtãþitã, iar structura examenului de bacalaureat ºi perioada de susþinere a acestuia trebuie regândite, susþine ministrul Educaþiei Naþionale, Liviu Marian Pop, într-o postare pe
Facebook.
Într-o postare pe pagina sa de socializare,
Liviu Pop prezintã o statisticã a absolvenþilor
de liceu ºi a celor care au promovat Bacalaureatul. „Datele statistice indicã urmãtoarele: În
anul ºcolar 2014-2015 am avut 191.447 absolvenþi ai învãþãmântului liceal; dintre aceºtia
154.420 (80.66% dintre ei) s-au prezentat la
examenul de bacalaureat, iar 110.742 (57.84%)

au promovat acest examen. În anul ºcolar
2015-2016 am avut 151.504 absolvenþi ai învãþãmântului liceal; dintre aceºtia 122.306
(80.73% dintre ei) s-au prezentat la examenul
de bacalaureat, iar 89.852 (59.31%) au promovat acest examen. În anul ºcolar 2016-2017
am avut 152.526 absolvenþi ai învãþãmântului
liceal; dintre aceºtia 122.990 (80.64%dintre ei)
s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar
94.384 (61.88%) au promovat”, potrivit ministrului Educaþiei.
Sursa citatã precizeazã cã, în ultimii trei ani,
495.477 de elevi au finalizat liceul ºi 294.978
au promovat examenul de bacalaureat. „Nu am

luat în calcul elevii care nu au promovat liceul
sau au abandonat ºcoala în aceastã perioadã ºi
nici pe cei care au absolvit ºcoala profesionalã.
Au avut cei 200.000 de elevi un traseu educaþional corect sau greºit? Ce facem în mediul familial, ºcolar, economic sau social pentru a
îmbunãtãþi parcursul educaþional al copiilor? Din
punctul meu de vedere consilierea ºi orientarea
ºcolarã trebuie îmbunãtãþitã, iar structura examenului de bacalaureat ºi perioada de susþinere
a acestuia trebuie regândite”, precizeazã Pop.
Ministrul Educaþiei mai spune cã viitoarele
decizii le va lua doar „dupã consultãri publice
serioase”.

INS: Populaþia rezidentã a þãrii s-ar putea reduce
cu pânã la 8,8 milioane persoane, pânã în 2060
Populaþia rezidentã a României
se va reduce, pânã în 2060, cu
valori cuprinse între 3,6 milioane persoane ºi 8,8 milioane persoane, iar populaþia femininã va
continua sã fie predominatã, conform unui studiu al Institutului
Naþional de Statisticã (INS).
INS a luat în calcul la estimarea populaþiei cinci variante: constantã, pesimistã, medie, intermediarã ºi optimistã. Varianta constantã reprezintã o “variantã reper”, cu rolul de a compara rezultatele obþinute prin menþinerea
valorilor fertilitãþii, speranþei de
viaþã ºi migraþiei nete din anul
2015 înregistrate în cadrul fiecãrui judeþ. În varianta constantã, România ar urma sã ajungã,
în anul 2060, la 11 milioane de
locuitori.
În varianta optimistã, pentru
anul 2060, rezultatul proiectãrii la
nivel naþional este de 16,3 milioane locuitori, iar în varianta pesimistã de 12,5 milioane locuitori.
Varianta medie reprezintã varianta
cea mai plauzibilã asupra evoluþiei
populaþiei, pe baza cãreia România
ar urma sã aibã, în anul 2060, o
populaþie rezidentã de 13,8 milioane locuitori, conform INS. În varianta intermediarã, populaþia rezidentã este estimatã, în anul 2060,
la 15,4 milioane locuitori.

“În toate variantele de proiectare, populaþia rezidentã a þãrii se
va reduce cu valori cuprinse între 3,6 milioane persoane (varianta optimistã) ºi 8,8 milioane
persoane (varianta constantã).
Populaþia femininã ar continua sã
fie predominantã. Ponderea acesteia în populaþia rezidentã totalã
în anul 2060 ar fi aproape egalã
în ambele variante de proiectare
(51,5% în varianta optimistã ºi
52% în varianta constantã), înregistrând o creºtere faþã de anul
2015 (51,2%)”, se menþioneazã
în studiu.
În profil teritorial, în varianta
medie, populaþia rezidentã a tuturor judeþelor se va diminua, cu
excepþia judeþului Ilfov, care va
înregistra o creºtere a populaþiei,
în anul 2060, cu aproximativ
216.700 persoane (cu 49,5%).
Tot în 2060, municipiul Bucureºti ar urma sã aibã în continuare cea mai numeroasã populaþie
(1,38 milioane persoane), urmat
de judeþul Iaºi (a cãrui populaþie
va scãdea la 728.700 persoane).
De asemenea, Tulcea ar înregistra o reducere a populaþiei cu
aproximativ 97.800 persoane ºi
va rãmâne în continuare judeþul
cel mai puþin populat.
Dintre cele opt regiuni de dezvoltare, în comparaþie cu anul

2015, populaþia rezidentã a regiunii Sud-Vest Oltenia ar urma sã
se reducã la jumãtate în anul
2060. La polul opus va fi regiunea Bucureºti-Ilfov care ar înregistra o scãdere de numai 10,8%,
datoratã creºterii populaþiei judeþului Ilfov. Scãderea populaþiei
din celelalte regiuni ar fi cuprinsã între 22,4% în regiunea NordEst ºi 44,5% în regiunea SudMuntenia
Pe sexe, în varianta medie de
proiectare, populaþia masculinã sar reduce, în anul 2060, cu
31,4% faþã de anul 2015, iar populaþia femininã ar înregistra o
scãdere cu 29,6%. Judeþele Cluj,
Iaºi, Sibiu ºi Timiº vor înregistra cele mai mici diminuãri ale
populaþiei feminine (sub 10%), iar
judeþul Iaºi va înregistra singura
diminuare sub 10% a populaþiei
masculine (de 6,1%).
Judeþele cu cele mai mari diminuãri, atât pentru populaþia femininã, cât ºi cea masculinã, vor
fi Teleorman (-60% pentru populaþia femininã ºi—62,6% pentru
populaþia masculinã) ºi Olt (56,7% pentru populaþia femininã
ºi—60,2% pentru cea masculinã).
Pe de altã parte, în anul 2060,
în judeþele Giurgiu, Iaºi, Sãlaj,
Tulcea ºi Vaslui ponderea populaþiei feminine va fi sub 50% din

totalul populaþiei rezidente. Judeþele Dolj, Gorj ºi municipiul Bucureºti vor înregistra cea mai
mare pondere a populaþiei feminine (de peste 53%).
Conform raportului “World Population Prospects: The 2017 Revision1”, din acest an, întocmit de
Divizia pentru Populaþie din cadrul
Departamentului pentru Afaceri
Economice ºi Sociale al ONU, populaþia estimatã a lumii va fi, în
anul 2050, de aproape 9,8 miliarde persoane, iar în anul 2100 populaþia prognozatã va ajunge la
11,2 miliarde locuitori.
Populaþia lumii va creºte anual
în medie cu aproximativ 43,8 milioane locuitori. Jumãtate din
creºterea populaþiei pânã în anul
2050 va proveni din nouã þãri:
India, Nigeria, Republica Democraticã Congo, Pakistan, Etiopia,
Tanzania, SUA, Uganda ºi Indonezia. Pânã în 2050, ºapte þãri
africane vor face parte din topul
primelor 20 de þãri cu cei mai
mulþi locuitori.
Dupã anul 2024, populaþia Indiei va depãºi numeric populaþia
Chinei, devenind astfel cel mai
populat stat din lume. Astfel, în
anul 2050, populaþia Indiei va
ajunge la 1,66 miliarde locuitori,
în timp ce populaþia Chinei va
atinge 1,36 miliarde locuitori.
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Când Martin Shultz întinde nervii Angelei Merkel!
MIRCEA CANÞÃR
Ceea ce nu credea Angela Merkel, cancelarul german, cã poate sã i se întâmple
iatã cã are de surmontat. ªi simplu nu e
deloc. Dimpotrivã. Întreaga tevaturã legatã de recompunerea „marii coaliþii”, între conservatorii democrat-creºtini ºi social-creºtini (CDU-CSU), pe de o parte,
ºi social-democraþi (SPD), pe de altã parte, cunoaºte o sincopã, anticipatã. Dar minimalizatã. A fost suficient ca marele ºi
influentul cotidian „Bild”, de regulã bine
informat, sã anunþe pe site-ul sãu, vineri,
1 decembrie a.c., cã social-democraþii au
dat „undã verde” unei mari coaliþii ºi Martin
Shultz a luat foc dezminþind anunþul ºi
anunþând-o telefonic pe Angela Merkel cã
gãseºte „inacceptabile” asemenea practici.
Cei doi lideri de partide, cãrora li s-a alãturat ºi Horst Seehofer, ºeful aripii bavareze (CSU), s-au întreþinut cu preºedintele Republicii, Frank Walter Steinmeier,
timp de douã ore, fãrã a fi oferite detalii.
Dacã la 24 noiembrie a.c., dupã opt ore
de discuþii, conducerea SPD declara cã

partidul închide discuþiile cu CDU-CSU,
o sãptãmânã mai târziu, aceeaºi instanþã,
concluziona cã trebuie aºteptatã o reuniune, programatã la 4 decembrie a.c. ºi nicio
decizie nu poate fi luatã înainta congresului din 7 decembrie de la Berlin. Condiþiile
social-democraþilor pentru a intra la guvernare sunt multe, dar printre ele se aflã
ºi „rãspunsul pozitiv la propunerea lui
Emmanuel Macron privind Europa”, citându-se armonizarea fiscalã ºi nominalizarea unui ministru al Finanþelor pentru
zona euro. Mai clar, Martin Shultz are
obiecþii la propunerile preºedintelui francez. Întrebarea cheie, care îºi aºteaptã
rãspunsul, este urmãtoarea: va da congresul SPD undã verde negocierilor? O parte
din SPD pledeazã deschis pentru marea
coaliþie. Astfel, Stephan Weil, ministrupreºedinte al landului Saxa Inferioarã, devenit un tenor al partidului, dupã recenta
victorie în alegerile regionale din 15 octombrie a.c., unicul scrutin câºtigat de
partid în acest an, cu destule naufragii

electorale, s-a pronunþat clar pentru o
alianþã cu conservatorii. Ipotezã exclusã
de tinerii social-democraþi. La douã luni
de la alegerile federale, partizanii unui guvern minoritar încep sã se facã auziþi, în
timp ce liderii CDU-CSU sunt tot mai neliniºtiþi de erodarea bazei lor electorale. Joi,
influentul „consiliu economic” al CDU,
care apãrã interesele patronatului la nivelul partidului, contând pe 10.000 de
membri, a luat poziþie contra unei mari
coaliþii, exprimând preferinþa pentru un
guvern minoritar, constituit doar cu miniºtrii CDU-CSU, opþiune de care Angela
Merkel se desparte. Concluzia „Die Zeit”:
pe termen lung o mare coaliþie pune în pericol stabilitatea, garantatã în schimb pe
termen scurt. Un sondaj INSA, publicat
de „Bild”, vineri, aratã cã doar 22% din
electori doresc o mare coaliþie, 30% preferã noi alegeri, iar 44% cred cã o alianþã
conservatoare cu verzii, poate da un guvern minoritar. Cu toate acestea, o mare
coaliþie este vãzutã ca probabilã de 44%

dintre repondenþi. Lucrurile sunt încurcate
pentru Angela Merkel ºi sãptãmânalul „Der
Spiegel” estimeazã cã aceasta îºi joacã
supravieþuirea politicã. Aritmetic, doar
fosta alianþã, existentã dupã 2013, permite obþinerea unei majoritãþi în Bundestag. Ruptura încrederii între pãrþi s-a produs dupã ce ministrul Agriculturii (CDU),
Carsten Linnemann, ºi-a dat aprobarea,
la Bruxelles, pentru reautorizarea erbicidului controversat Glyphosat. În acest
timp, AfD, partid de extremã dreapta,
aflat în congresul de la Hanovra, cu 92
de aleºi în Bundestag, se delecteazã cu
problemele cancelarului. „Merkel este în
declin ºi asta se datoreazã nouã”. Pe tãrâm politic, Germania a devenit „bolnavul Europei” ºi, ceea ce nimeni nu credea, Angela Merkel ºi-a pierdut, în opinia unor analiºti, aura de invincibilitate.
Ironia istoriei: dacã europenii se plângeau
cã Berlinul exercitã o hegemonie cvasitotalã, acum se îngrijoreazã sã vadã Germania în propriile dificultãþi politice.

CFR
CFR mai
mai are
are doi
doi ani
ani pentru
pentru aa rezolva
rezolva
problema
problema întârzierii
întârzierii trenurilor
trenurilor
Cãlãtorii de pe cãile ferate din UE
îºi pot deconta 25% pânã la 100% din
preþul biletului, dacã trenurile întârzie
ºi, astfel, creeazã pagube pasagerilor.
O prevedere dintr-un Regulament al Comisiei Europene potrivit cãruia cãlãtorii trebuie despãgubiþi dacã trenurile întârzie
mai mult de 60 de minute se va
aplica ºi în România doar din 3
decembrie 2019. Pânã atunci, liniile ferate din þara noastrã ar
trebui reabilitate, însã pânã în
prezent nu s-a schimbat nimic
relevant în acest sens.
Încã din 2007, în Uniunea Europeanã cãlãtorii primesc despãgubiri de 25% din preþul biletului
dacã trenurile întârzie între 60 ºi
119 minute sau de 50% pentru
întârzieri de peste 120 de minute. Despãgubirea poate ajunge la
100% plus cazarea pe o noapte
la un hotel de trei stele - camerã
single - dacã întârzierea trenului
a provocat pierderea ultimei legãturi feroviare din acea zi.

Cãlãtorii din România trebuie sã mai
aºtepte însã pânã la 3 decembrie 2019
pentru astfel de facilitãþi, aratã normativele consultate de MEDIAFAX.

În România, aceste facilitãþi
se acordã numai cãlãtorilor din
trenurile internaþionale, pentru
cei din trenurile naþionale existând o derogare care va expira
la data de 3 decembrie 2019.
Dacã în România s-ar aplica
acum - la 3 decembrie 2017 aceastã prevedere, CFR Cãlãtori
ar da faliment în câteva zile,
acesta fiind argumentul în baza
cãruia Guvernul de la Bucureºti
a obþinut o derogare de la aplicarea respectivului regulament
european. Derogarea a fost obþinutã în 2009 pentru 2014, apoi
o altã derogare a fost obþinutã
în 2014, pentru 2019, Guvernul
român invocând motivul cã infrastructura feroviarã româneascã nu permite respectarea
întocmai a orarelor din mersul
trenurilor. Altfel spus, CFR Cã-

lãtori (ca ºi operatorii privaþi) ar
da faliment instantaneu dacã ar
trebui sã despãgubeascã imediat
toate întârzierile trenurilor, care
în ultimii ani au însumat zeci de
mii de ore.
Dar 3 decembrie 2019 va fi un
termen de „deadline final”, adicã
indiferent ce pierderi ar suferi
CFR Cãlãtori întârzierile vor fi
decontate pentru cã România nu
va mai putea primi o altã derogare. Ce pierderi ar suferi CFR Cãlãtori, dacã s-ar aplica de azi, nu
din 2019, normativul european?
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, este suficient sã reamintim cã în fiecare an transportatorul public feroviar de pasageri
(ca ºi companiile private) acumuleazã întârzieri de ordinul zecilor
de mii de ore din cauza stãrii
proaste a infrastructurii.

Astãzi, când mai sunt doar
doi ani pânã la termenul-limitã
(3 decembrie 2019), am putea
spune cã mai e destul timp pentru ca infrastructura feroviarã
din România sã permitã CFR
Cãlãtori (ºi, desigur, celorlalþi
transportatori feroviari de pasageri) sã-ºi respecte orarele de
circulaþie. Dar putem observa
cã nu e chiar aºa, vãzând ce
(nu) s-a fãcut în ultimii ani. Ar
mai fi deci un anumit timp, dar

acesta este tot mai scurt, iar
operatorii feroviari - nici cel
public, CFR Cãlãtori, nici ceilalþi, particulari - nu dau semne
cã ar fi preocupaþi de aceastã
apropiere a limitei.
Deocamdatã, pânã la data de
3 decembrie 2019, cãlãtorii din
România sunt nevoiþi sã se mulþumeascã cu scuzele (eventuale) adresate prin megafoane în
cazurile în care trenurile au întârziat. (Mediafax)

„Crucea Roºie” –
Filiala Dolj, în ajutorul
familiilor aflate în dificultate
Filiala Dolj a „Crucii Roºii”
din România a demarat programul de colectã de fonduri pentrususþinerea proiectelor sale
sociale „AJUTÃ O FAMILIE DE
SÃRBÃTORI”, în parteneriat cu
hipermarketul „Auchan”, din
„Electroputere Mall”. „Cei care
cumpãrã, pânã pe 5 decembrie
ºi în perioada 18 – 23 decembrie, cadouri pentru cei dragi pot

sã apeleze la serviciile voluntarilor noºtri, prezenþi în magazin,
lângã casele de marcat, care îi
pot ajuta sã le împacheteze, donând cât doresc pentru a aduce
o bucurie celor aflaþi la nevoie.
Evenimentul se aflã la cea de-a
cincea ediþie”, a precizat Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj
de „Crucea Roºie”.
CRISTI PÃTRU
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Capturã impresionantã de materiale
pirotehnice la PTF Calafat
Reprezentanþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj au
anunþat cã, vineri, 1 decembrie a.c., în jurul orei 3.30,
la Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, sa prezentat pentru efectuarea formalitãþilor de frontierã, cetãþeanul bulgar Dinkov
A., în vârstã de 36 de ani,
la volanul unui microbuz cu care transporta articole textile din Bulgaria, cu destinaþia România. Poliþiºtii de frontierã doljeni, împreunã
cu lucrãtorii vamali din cadrul Biroului Vamal Calafat, au efectuat un
control amãnunþit în compartimentul marfã al microbuzului, descoperind, ascunse prin metoda capac, în spatele sacilor cu materiale
textile, mai multe cutii ce conþineau 210.000 petarde, mãrcile Pirat
ºi Enigma. Conducãtorul auto nu a putut prezenta documente justificative de provenienþã ºi a declarat cã nu ºtia despre existenþa produselor pirotehnice, deoarece a preluat microbuzul din localitatea
Vidin, fãrã a verifica încãrcãtura acestuia. Produsele pirotehnice, în
valoare de 41.000 de lei, au fost reþinute de autoritatea vamalã, iar în
cauzã poliþiºtii de frontierã fac cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de efectuarea de operaþiuni cu articole pirotehnice fãrã
drept ºi contrabandã calificatã, urmând ca la finalizarea cercetãrilor
sã fie luate mãsurile legale ce se impun.

ªoferii vitezomani, sancþionaþi
de poliþiºtii doljeni
Efectivele Serviciului
Rutier Dolj – Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene, împreunã cu poliþiºti
rutieri din cadrul formaþiunilor rutiere municipale ºi
orãºeneºti din judeþul Dolj,
au executat, sâmbãtã, 2 decembrie a.c., o acþiune pe
linia prevenirii ºi combaterii vitezei neregulamentare,
dar ºi în vederea prevenirii
altor abateri ºi accidente
rutiere. Pentru abaterile constatate pe parcursul acestor activitãþi, oamenii legii au aplicat, în
total, 51 de sancþiuni contravenþionale, din care 27 pentru vitezã
neregulamentarã, valoarea totalã a amenzilor depãºind 14.000 lei. În
plus, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj, au fost reþinute
3 permise de conducere, din care 2 pentru depãºirea vitezei maxim
admise ºi douã certificate de înmatriculare au fost retrase.

Aproape 8 tone de tutun ascunse
într-un TIR cu detergent descoperite
de poliþiºtii de frontierã doljeni
La Punctul de Trecere
a Frontierei (PTF) Bechet,
judeþul Dolj, s-a prezentat,
pe 30 noiembrie a.c., pentru efectuarea formalitãþilor de frontierã, cetãþeanul
polonez Leszek P., în vârstã de 48 de ani, la volanul
unui automarfar. ªoferul
transporta, conform documentelor, detergent din
Grecia, pentru o firma din Olanda. Existând suspiciuni cu privire
la bunurile transportate, poliþiºtii de frontierã doljeni au solicitat
sprijinul lucrãtorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Bechet pentru efectuarea unui control amãnunþit în automarfar. Astfel, au fost
descoperiþi, ascunºi prin metoda capac, 22 de paleþi în care se aflau
colete ce conþineau tutun vrac, mãrunþit. ªoferul nu a putut prezenta documente justificative de provenienþã pentru tutun ºi a declarat cã nu ºtia despre existenþa acestuia. Drept urmare, întreaga
cantitate de tutun vrac, respectiv 7.920 kg, a fost ridicatã de lucrãtorii vamali în vederea expertizãrii, iar în cauzã poliþiºtii de frontierã fac cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de introducere sau scoatere din þarã prin locurile stabilite pentru controlul
vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau mãrfurilor care trebuie plasate sub regim vamal ºi folosirea de acte
nereale la autoritatea vamalã, urmând ca la finalizarea cercetãrilor
sã fie luate mãsurile legale ce se impun, dupã cum au anunþat reprezentanþii Poliþiei de Frontierã.

eveniment
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Începe procesul olteanului care a lovit
cu capul în figurã un poliþist de la Pieleºti
Începe procesul lui
Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de 25 de
ani, din Balº, care a
lovit cu capul în faþã
un poliþist din Pieleºti, în luna septembrie. Hotãrârea a
rãmas definitivã dupã
ce Tribunalul Dolj a
respins contestaþia
fãcutã de inculpat
împotriva hotãrârii
prin care Judecãtoria
Craiova a decis cã
poate începe judecarea sa. Grigorie este
inculpat în douã
dosare – cel de ultraj de pe rolul Judecãtoriei Craiova ºi
încã unul, de tâlhãrie calificatã ºi port sau folosire fãrã
drept de obiecte periculoase, la Judecãtoria Balº. Pe 21
septembrie a.c., Grigorie, împreunã cu un amic, au tâlhãrit angajatul unui cazinou din Balº, de unde au fugit cu
4.500 lei, s-au urcat în BMW-ul înmatriculat în Franþa al
lui Grigorie ºi au pornit spre Craiova, numai cã, la Pieleºti, au provocat un accident ºi au fost prinºi.
Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj, joi, 21 septembrie a.c., la ora 3.50, poliþiºtii
Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au fost sesizaþi de un bãrbat din Pieleºti, despre faptul cã un autoturism a ieºit
de pe ºosea ºi i-a lovit maºina care
era în faþa porþii. La adresa indicatã a fost trimis un echipaj de poliþiºti, aceºtia stabilind cã un autoturism BMW înmatriculat în Franþa, condus pe DN 65 de Adrian Iliuþã Grigorie, a derapat ºi a lovit un
autoturism ºi mai multe utilaje agricole ce se aflau în afara pãrþii carosabile. ªoferul a fost
testat cu aparatul etilotest
rezultând o concentraþie de
0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, ºi pentru cã,
atât el, cât ºi pasagerul,
Cãtãlin ªerban, de 24 ani,
din oraºul Balº, Olt, se
manifestau violent, au fost
imobilizaþi ºi, în timp ce se
deplasau cãtre sediul secþiei, Grigorie Adrian l-a lovit cu capul în zona feþei
pe agentul principal Sorin
George Cepoi, provocându-i leziuni serioase.
Cei doi tineri au fost
duºi la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, fiind audiaþi pe tot parcursul
zilei de joi, mai ales cã, înainte de a ajunge în Dolj,
comiseserã o tâlhãrie la un
cazinou din Balº (SC Intergalactic Jackpot SRL), în
aceeaºi noapte, de unde au
sustras prin ameninþare ºi
acte de violenþã, folosinduse de un dispozitiv care
genera ºocuri electrice,
suma de 4.500 lei. Grigorie a fost reþinut pentru 24
de ore ºi introdus în arestul IPJ Dolj, vineri, 22 septembrie, fiind arestat pentru 30 de zile, iar Cãtãlin

ªerban a fost predat poliþiºtilor IPJ
Olt pentru continuarea cercetãrilor în dosarul tâlhãriei.

Judecat în douã dosare

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au finalizat cercetãrile ºi au dispus trimiterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a lui Adrian Iliuþã
Grigorie pentru comiterea infracþiunilor de ultraj ºi conducerea pe
drumurile publice a unui autoturism de o persoanã aflatã sub influenþa bãuturilor alcoolice, dosarul înregistrându-se la Judecãto-

ria Craiova pe 12 octombrie a.c.,
iar pe 16 octombrie a.c., la Judecãtoria Balº s-a înregistrat dosarul în care Cãtãlin ªerban ºi Adrian Iliuþã Grigorie au fost trimiºi
în judecatã pentru tâlhãrie calificatã ºi port sau folosire fãrã drept
de obiecte periculoase (dosar aflat
în camera preliminarã).
Pe 9 noiembrie a.c., dosarul a
ieºit din camera preliminarã, magistraþii de la Judecãtoria Craiova
respingând cererea lui Grigorie de
restituire a cauzei la Parchet pentru completarea urmãririi penale ºi
dispunând începerea judecãrii dosarului: „respinge cererea formulatã de inculpatul Grigorie Iliuþã
Adrian prin apãrãtori aleºi,de constatare a neregularitãþii întocmirii
rechizitoriului, constând în lipsa de
rigoare a prezentãrii acuzaþiei.
Respinge cererea formulatã de inculpatul Grigorie Iliuþã Adrian
prin apãrãtori aleºi,de restituire a
cauzei la parchet în vederea completãrii urmãririi penale.
Constatã legalitatea sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
cu numãrul 7562/P/2017
din 12.10.2017 al Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, privind pe
inculpatul Grigorie Iliuþã
Adrian, trimis în judecatã
în stare de arest preventiv,
pentru sãvârºirea infracþiunii de ultra. Dispune începerea judecãrii cauzei”,
se aratã în hotãrârea instanþei. Inculpatul a formulat contestaþie, însã miercuri, 29 noiembrie a.c., Tribunalul Dolj i-a respins
contestaþia: „Respinge contestaþia formulatã de inculpatul Grigorie Iliuþã Adrian, împotriva încheierii din
data de 09.11.2017, datã
de Judecãtorul de Camerã
Preliminarã din cadrul Judecãtoriei Craiova, ca nefondatã. Obligã contestatorul la 70 lei cheltuieli judiciare statului. Definitivã. Pronunþatã în Camera
de Consiliu din data de
29.11.2017”. Urmeazã sã
se stabileascã primul termen al procesului, inculpatul fiind menþinut în arest
preventiv.
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Raport
Raport DSP:
DSP: Care
Care sunt
sunt problemele
problemele dede sãnãtate
sãnãtate ale
ale Doljului
Doljului
Problemele de sãnãtate cu care se confruntã doljenii sunt bolile de inimã, diabetul, tumorile, ciroza ºi alte hepatite cronice, tulburãrile
mentale ºi de comportament, BPCO, boala ulceroasã ºi bolile cerebro-vasculare. Este concluzia ce se poate desprinde din Raportul stãPe primele trei locuri se situeazã decesele cauzate de boli ale
aparatului circulator, tumori,
boli ºi ale aparatului digestiv.
Mediul urban copiazã acelaºi
model pe primele trei locuri, însã
pentru mediul rural locul trei este
ocupat de decesele survenite prin
bolile aparatului respirator.
Localitãþi cu populaþie îmbãtrânitã, natalitate scãzutã, mortalitate crescutã ºi spor natural
negativ (localitãþi cu probleme
demografice) sunt Gogoºu, Mãceºu de Jos, Terpeziþa ºi Mãceºu de Sus.

rii de sãnãtate a comunitãþii pe anul 2016, publicat de DSP Dolj la sfârºitul sãptãmânii. Statisticile confirmã ºi procesul de îmbãtrânirea
demograficã: în mod constant numãrul populaþiei vârstnice fiind în creºtere, concomitent
cu o scãdere a numãrului tinerilor.

Speranþa de viaþã
la naºtere în judeþul
Dolj a fost 76,61 ani
Durata medie a vieþii în judeþul Dolj, în 2016, a fost 74,58
ani, mai crescutã la sexul feminin 78,15 ani (sexul masculin
71,12 ani) ºi în mediul urban
76,77 ani (mediul rural 72,15
ani), valori în creºtere faþã de
anul precedent. Speranþa de viaþã la naºtere în judeþul Dolj a fost
76,61 ani.
Numãrul persoanelor cu handicap înregistrate a fost 16.725,

în creºtere faþã de anul precedent. Au predominat adulþii în
procent de 88,48 %, dintre persoane 26,10% sunt cele aparþinând tipului fizic, urmate de tipurile mintal (22,71 %) ºi somatic (15,55%). 97,75% au fost
neinstituþionalizate, iar 57,70%
sunt din mediul urban.
Natalitatea este în scãdere
faþã de anul precedent însã valoarea înregistratã în Dolj este
mai mare decât cea înregistratã
la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia, dar mai micã
decât valoarea înregistratã la nivel naþional.

Tuberculoza
rãmâne o problemã
de sãnãtate
publicã

O problemã de sãnãtate este
tuberculoza, consideratã un adevãrat barometru al nivelului de trai
al populaþiei. În doar un an, în
judeþul Dolj, s-au înregistrat 514
cazuri noi de tuberculozã, numãrul celor aflaþi în evidenþã cu
aceastã afecþiune ajungând la
738. În plus, 11 persoane au decedat din cauza acestei boli. În
2016, România a avut cea mai
mare incidenþã a tuberculozei din
Uniunea Europeanã (de cinci ori

peste media UE), cu aproximativ
20% din cazurile de TB raportate în UE, în condiþiile în care deþine doar 4% din populaþia UE.
În România 1.100 de persoane mor anual de TB ºi alte
16.000 sunt diagnosticate, majoritatea din rândul populaþiei tinere ºi active. În aceste condiþii, tuberculoza reprezintã una
din problemele prioritare de sãnãtate publicã, iar obiectivul
major al autoritãþilor sanitare îl
constituie oprirea cât mai rapidã a rãspândirii infecþiei în rândul populaþiei, prin diagnosticarea cât mai promptã a tuberculozei la persoana simptomaticã
ºi tratarea ei pânã la vindecare.
Probleme de sãnãtate pentru judeþul Dolj pot fi considerate din
punct de vedere al indicelui de evidenþã urmãtoarele afecþiuni: hipertensiunea arterialã, diabetul, car-

diopatia ischemicã cronicã, tumorile, ciroza ºi alte hepatite cronice, tulburãrile mentale ºi de comportament, BPCO, boala ulceroasã ºi bolile cerebro-vasculare.
Morbiditatea prin boli transmisibile situeazã pe primele locuri infecþiile acute cãi respiratorii superioare, infecþiile acute
cãi respiratorii inferioare, pneumonia acutã viralã, varicela ºi
giardioza. Ca o concluzie generalã anul 2016 s-a caracterizat
prin patologie preponderent respiratorie ºi digestivã.
Structura morbiditãþii spitalizate pe afecþiuni situeazã pe primele locuri bolile aparatului respirator, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului circulator.
Frecvenþa spitalizãrii în 2016
a fost 23,2%, în scãdere faþã de
anul 2015.
RADU ILICEANU

Craioveanul Ion Dãbuleanu, ales vicepreºedinte al PRM
Preºedintele PRM Dolj, Ion Dãbuleanu, a fost ales printre cei 9 vicepreºedinþi ai partidului, la nivel naþional. Din aceastã posturã, liderul
peremiºtilor doljeni îºi propune sã coopteze nume noi în organizaþia
judeþeanã a partidului, pe care sã-i promoveze apoi la nivel naþional.
PRM Dolj numãrã, în prezent, 7.600 de membri ºi simpatizanþi.
La Congresul al VI-lea al PRM Dolj,
care s-a desfãºurat pe data de 11 noiembrie la Bucureºti, a fost ales noul preºedinte al partidului, Victor Iovici, care este
ºi succesorul lui Vadim Tudor, precum ºi
noi membri în structurile organizatorice
ale partidului. „Cu unanimitate de voturi,
ca preºedinte al partidului, succesor al
domnului Vadim Tudor, a fost ales domnul doctor Victor Iovici, care a îndeplinit
anterior funcþia de viceprimar al capitalei
în douã legislaturi. Un om potent financiar, cu pregãtire, cunoscut la nivel naþional ºi internaþional. Acesta îºi propune,
în primul rând, sã aibã în vedere unitatea
partidului, iar la alegerile parlamentare din
mai 2019, PRM sã obþinã 7-8%, adicã
patru parlamentari – doi senatori ºi doi
deputaþi. În acest moment, partidul nu are
nici un reprezentant în Parlamentul României”, a precizat, într-o conferinþã de
presã susþinutã sãptãmâna trecutã la sediul filialei, preºedintele PRM Dolj, Ion
Dãbuleanu.

S-a renunþat la eticheta
de „partid naþionalist”

În funcþia de vicepreºedinte al PRM,
fiind unul din cei 9 vicepreºedinþi la nivel
central, a fost ales preºedintele organiza-

þiei de la Dolj, Ion Dãbuleanu. „La Congres au fost stabilite ºi o listã cu 23 de
direcþii de acþiune pe care partidul le are
în vedere pe viitor. În domeniul economic, PRM are ca strategie dezvoltarea
agriculturii ºi a industriei. În ceea ce priveºte agricultura, partidul îºi propune reînfiinþarea sistemelor de irigaþii în toate
comunele din þarã, crearea de noi locuri
de muncã prin înfiinþarea centrelor de depozitare legume-fructe ºi acordarea de
subvenþii în combustibil ºi bani”, a declarat preºedintele PRM Dolj. PRM Dolj
are ºi doi reprezentanþi în Comitetul Director, Ion Dãbuleanu ºi Ion Mogoº, precum ºi 20 de reprezentanþi în Consiliul
Naþional al partidului, acesta din urmã fiind condus de Lidia Tudor, fiica cea mare
a lui Vadim Tudor.

PRM Dolj cautã noi membri

La ultimul Congres al PRM, a fost adoptat ºi noul statut al partidului. Potrivit
lui Dãbuleanu, în noul statut nu mai existã noþiunea de „partid naþionalist”, acesta identificându-se acum drept „un partid naþional, patriotic ºi european”. Pornind de la aceste schimbãri, proaspãtul
vicepreºedinte al PRM, Ion Dãbuleanu,
ºi-a propus sã dezvolte organizaþia de la

Dolj a partidului, prin cooptarea de nume
noi. În prezent, PRM Dolj numãrã, potrivit acestuia, 7.620 de membri, din care
2.612 sunt membri cotizanþi, iar restul
sunt simpatizanþi.
„Este un numãr real, fãrã a exagera
cifrele. Comparându-le cu rezultatele
obþinute la alegerile parlamentare din 11
decembrie 2016, când PRM Dolj a avut
liste complete, atât la Senat ºi Camera
Deputaþilor ºi se vãd exact voturile pe

care le-a luat filiala judeþeanã. În continuare, PRM Dolj cautã sã-ºi îmbunãtãþeascã structura organizatoricã, prin
atragerea de noi membri. Dorim sã cooptãm persoane potente financiar ºi cu
pregãtire – doctori, ingineri, economiºti, avocaþi. Urmãrim, de asemenea,
afirmarea acestora atât la nivel local, cât
ºi naþional”, a mai spus preºedintele
PRM Dolj, Ion Dãbuleanu.
LAURA MOÞÎRLICHE
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educaþie

O
O ºansã
ºansã britanicã,
britanicã, pentru
pentru elevi
elevi
Elevii doljeni au o ºansã în plus pentru a-ºi completa
studiile, având posibilitatea sã studieze într-o ºcoalã
britanicã de cea mai înaltã calitate. Pânã la 15 decembrie, îºi pot depune cererile toþi cei care doresc acest
lucru, prin participarea la un concurs, care sã le dea
ºansa de a duce mai departe pregãtirea.
Pentru elevii doljeni a apãrut o nouã
oportunitate de a-ºi desãvârºi pregãtirea –
studii în Marea Britanie.Astfel, Asociaþia
„Þine de Noi”, împreunã cu „Headmasters’ and Head Headmistress’ Conference” (Conferinþa Directorilor ºi Directoarelor de Licee din Marea Britanie) anunþã
lansarea unui concurs, pentru obþinerea
unor burse de prestigiu pentru elevii de
clasa a X-a, care îºi doresc sã petreacã
urmãtorii doi ani din ciclul universitar de
învãþãmânt, echivalentul claselor a XI-a,
respectiv a XII-a, în Marea Britanie.
Elevii au posibilitatea de a studia, timp
de un an, într-o ºcoalã de cea mai înaltã
calitate, cum ar fi „Epsom College”, „Dullwich College”, „Betford Modern School”,
„Hampton School” etc. Tinerii îºi pot dezvolta abilitãþile de comunicare în limba englezã, îºi pot face noi prieteni din diferite

culturi.În anii trecuþi, peste 100 de elevi
români au petrecut un an sau doi în acest
program, ajungând studenþi la instituþii de
învãþãmânt superior de prestigiu – „Oxford”, „Cambridge”, „London School of
Economics”.
Majoritatea burselor acoperã costurile
(taxele ºcolare, cazarea ºi cheltuielile de
masã însemnând, în medie, între 35.000
– 42.000 de lire sterline), însã existã ºi
burse parþiale, care acoperã între 50 – 70%
din costuri, acestea fiind calculate în funcþie de venitul brut al familiei. Sunt ºi criterii care trebuie îndeplinite: data de naºtere
a aplicantului este în intervalul 01.03.2001
– 01.09.2002; elevul sã nu ocupe, la data
înscrierii, un loc într-o ºcoalã din Marea
Britanie; venitul pãrinþilor (brut, combinat)
sã nu depãºeascã 30.000 de lire sterline;
cei care au pãrinþi care depãºesc suma pre-

zentatã se pot înscrie.
Transmiterea documentelor va fi fãcutã, iniþial, în format electronic la adresa
burse@tinedenoi.ro, cei admiºi, dupã se-

lecþia preliminarã, urmând sã transmitã ºi
documentele, în format fizic, la o adresã
care va fi comunicatã ulterior.
CRISTI PÃTRU

Lecþie de istorie ºi eroism la Liceul Teologic Adventist din Craiova
Sãptãmâna trecutã, la Liceul Teologic Adventist din Craiova a avut loc un
eveniment cultural vibrant, cu scopul
de a evoca ziua de 1 Decembrie, sãrbã-

Evenimentul aniversar s-a
bucurat de prezenþa vicepreºedintelui Asociaþiei „Tradiþii Ostãºeºti”, dr. Gheorghe Claudiu
Vulpan, care a binevoit sã le
„predea” cu multã pasiune,
blândeþe ºi dãruire, elevilor de
la Liceul Teologic Adventist o
lecþie specialã de istorie, prezentându-le din colecþia personalã: arme de foc, arme albe,
brevete, hãrþi, fotografii, tabachere, ceasuri, unelte de sãpat
tranºee ºi multe alte accesorii
militare, specifice Primului
Rãzboi Mondial.

Uniformele militare,
momentul
culminant

Punctul culminant al întâlniri
dintre tineri ºi reprezentantul
Asociaþiei mai sus menþionate a
fost atins atunci când au fost
prezentate uniformele militare
purtate de ostaºii noºtri în aceea perioadã . „Am avut prilejul
sã vedem cum aratã în realita-

te o uniformã a unui soldat din
Primul Rãzboi Mondial. Soldatul a fãcut parte din Regimen-

tul 1 Vânãtori, înfiinþat la Craiova. Totodatã, ne-a fost prezentatã o uniformã de cavalerist a Regimentului 9 Roºiori,
regiment care a ºarjat la Robãneºti în judeþul Dolj ºi vorbim
desigur, de Primul Rãzboi Mondial”, a explicat unul dintre elevii prezenþi la manifestare, profund emoþionat.
Pe timpul desfãºurãrii evenimentului au rulat imagini inedite
cu activitãþile Asociaþiei „Tradiþii Ostãºeºti” ce au avut ca scop
manifestãrile de reconstituire a
unor evenimente istorice renumite precum: bãtãlia de la podul
de peste Jiu, ªarja de la Robãneºti ºi luptele din Pasul Vulcan,
derulate cu ocazia manifestãrilor prilejuite de Comemorarea
Centenarului.

toarea naþionalã a românilor, ºi eforturile militare ºi politico-diplomatice depuse de naþiunea românã pentru
îndeplinirea acestui ideal.

„Tradiþii Ostãºeºti”,
mãreºte efectivul
Asociaþia„Tradiþii Ostãºeºti” reconstituie armata românã începând
cu secolul al XIX-lea (Alexandru
Ioan Cuza ºi Rãzboiul de Independenþã pânã la al doilea Rãzboi Mondial) prilej cu care ne-au fost dezvãluite intenþiile Asociaþiei, Filiala
Oltenia, de a recruta membri noi,
dornici sã împãrtãºeascã rigorile
vieþii cazone, frumuseþea istoriei,
precum ºi trãirile dramatice ale armatei române în lupte ºi tranºee,
doritorii beneficiind de tot suportul informaþional.
Printre invitaþi, s-au numãrat
personalitãþi culturale venite pentru a ne împãrtãºi din experienþele domniilor lor: prof. Traian
Dorobanþu, Inspector ªcolar

pentru Istorie, conf. univ. dr.
Constanþiu Dinulescu de la Facultatea de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova, col (r)
Marinel Florescu - preºedintele
Asociaþiei Cultul Eroilor „Regina
Maria”, filiala Dolj „Fraþii Buzeºti”, prof. dr. Nicolae Marinescu, directorul Editurii Aius ºi a
revistei de culturã „Mozaicul” ºi
prof. Lucian Rãcilã, directorul
departamentului „Educaþie” din
cadrul Conferinþei Oltenia a Bisericii AZS.
Evenimentul s-a bucurat de un
real succes în rândul elevilor ºi a
tuturor participanþilor , plecând
îmbogãþiþi,câºtigând o privire
asupra propriei cunoaºteri ºi înþelegeri. La mulþi ani, România!
La mulþi ani, români!
MARGA BULUGEAN
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Se deschide târgul de manufacturã
„Winter Bizarre Bazaar”

Ca în fiecare iarnã, Asociaþia
CAROUSEL PROJECT organizeazã târgul de manufacturã „Winter
Bizarre Bazaar”. Târgul va fi deschis în foaierul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, în douã etape:
prima, între 4-6 decembrie, iar a
doua, între 18-22 decembrie, în
fiecare zi între orele 10.00-20.00.

«Globuri pictate, rãsucite ºi împletite, brãduþi grãsuni ºi meºteºugit împodobiþi, îngeraºi, spiriduºi, clopoþici, zâne ºi pãpuºici
cusute, modelate, desenate sau
brodate, decoraþiuni din ceramicã, lemn, pânza, piele, sticlã, dar
ºi alte minunãþii realizate manual
– bijuterii, articole de îmbrãcãmin-

te, accesorii de birou, genþi, jurnale, toate vor fi aduse de artiºti
talentaþi din Craiova ºi din þarã,
pentru a vã face vouã ºi celor dragi
vouã sãrbãtori de poveste!», spun
organizatorii.
Tot ca în fiecare an, Cufãrul cu
Cadouri îi va aºtepta zilnic pe toþi cei
care vor dori sã ofere o bucurie copiilor nevoiþi sã-ºi petreacã sãrbãtorile pe un pat de spital. Anul acesta,
campania se va alãtura evenimentului „Dãruieºte un zâmbet de sãrbãtori”, iniþiat de Organizaþia Studenþilor Farmaciºti din Craiova ºi Asociaþia Medici pentru Viaþa Copiilor.
Nu vor lipsi atelierele creative
pentru copii, unde micuþii vor meºteri decoraþiuni ºi bunãtãþi cu care
sã-l aºtepte pe Moº Crãciun! Acestea vor avea loc în perioada 18- 22
decembrie, între orele 16.0018.00, în fiecare zi. Participarea
este gratuitã, iar copiii vor pleca
acasã cu obiectele meºterite!
MAGDA BRATU

„Sã-i scriem Moºului”
Pentru cã ne aflãm în luna cu
sãrbãtorile cele mai îndrãgite de
copii, decembrie, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin compartimentul
Împrumut Cãrþi Copii ºi Tineret,
continuã proiectul “Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei” cu o
nouã temã educativã. Planificatã
pentru intervalul 4-7 decembrie
2017, acþiunea intitulatã “Sã-i
scriem Moºului” constã în realizarea a câteva sute de scrisori adresate lui Moº Crãciun.
Îi vor scrie lui Moº Crãciun
preºcolarii ºi ºcolarii de la urmãtoarele grãdiniþe ºi ºcoli din Craiova,
programate astfel: luni, 4 decembrie – Grãdiniþa „Dumbrava Minunatã” (orele
10.00-11.00); ªcoala Gimnazialã „Henri Coandã”

(orele 11.00-12.00); ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” (orele 12.0013.00); marþi, 5 decembrie –
Grãdiniþa „Ion Creangã” (orele 10.0011.00); ªcoala Gimnazialã Castranova (orele 11.00-12.00); Colegiul
Naþional „Carol I” (orele 12.3013.30); miercuri, 6 decembrie –
Grãdiniþa „Ion Creangã” (orele
10.00-11.00); ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade” (orele 11.00-12.00);
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bibescu”
(orele 12.00-13.00); joi, 7 decembrie
–Grãdiniþa „Traian Demetrescu” (orele
10.00-11.00); ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” (orele 12.00-13.00);
Grãdiniþa „Floarea Soarelui” (orele
15.00-16.00).
Birou Presã Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”

„Din tolba lui Moº Crãciun”
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, prin departamentele Mediatecã / American
Corner Craiova ºi Depozit General ºi Sãli de lecturã, organizeazã, în parteneriat cu Colegiul
Naþional “Elena Cuza”, campania de colectare de jucãrii ºi rechizite denumitã „Din tolba lui
Moº Crãciun” .
Acþiunea se desfãºoarã în perioada 1-14 decembrie 2017, toate jucãriile ºi rechizitele colectate
urmând sã fie distribuite, în data
de 15 decembrie 2017, cãtre cenrele sociale “Aripi de luminã” ºi
“Best Life” din Craiova. Jucãriile
ºi rechizitele pot fi donate de oricine, acþiunea adresându-se tuturor categoriilor sociale.
„În ultima lunã a anului, cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã, ne
propunem sã le aducem puþinã
bucurie tuturor copiilor de la cele

douã centre sociale aflate în administrarea Arhiepiscopiei Craiovei. Încheiem un an fructuos, un

an în care am colaborat pe multiple fronturi cu centrele “Aripi de
Luminã” ºi “Best Life”. Pentru
cã socotim importantã colaborarea noastrã ºi pentru cã biblioteca poate fi ºi un bun catalizator
de energii ºi proiecte, iniþiative ºi
gânduri bune, pânã la data de 14
decembrie vom colecta jucãrii ºi
rechizite pe care ulterior le vom
redirecþiona spre aceºti copii frumoºi ºi talentaþi”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Jucãriile ºi rechizitele vor fi colectate la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, în cadrul
departamentelor Mediatecã/American Corner Craiova ºi Depozit General ºi Sãli de lecturã.
Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”
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Cartea „Acasã, pe drum.
4 ani teleleu” se lanseazã la
Craiova, în prezenþa autorilor
Jurnalista Elena Stancu ºi fotograful Cosmin Bumbuþ poposesc în
Craiova, nu pentru prima oarã, de
aceastã datã pentru a-ºi prezenta
cartea „Acasã, pe drum. 4 ani teleleu” (Editura Humanitas). Evenimentul are loc astãzi, ora 19.00, la Sala
„Ia te uitã!” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”. Cei doi s-au mutat pe 15 noiembrie 2013 într-o autorulotã ºi „au plecat teleleu ca sã
povesteascã România de azi în cuvinte ºi imagini”. „Au intrat în penitenciarele din Craiova, Târgºor,
Gherla, Chilia Veche, Aiud, Baia
Mare ºi Buziaº ca sã afle de ce sãrãcia te aruncã în închisoare, au stat
în frig printre oamenii strãzii ºi au
vãzut abuzurile poliþiei, au trãit printre romii cãldãrari din Corcova, unde
fetele sunt mãritate la 12 ani, au fost în comunitãþile în care
pãrinþii îºi pedepsesc copiii cu lovituri de bici ºi femeile sunt
omorâte în bãtaie de bãrbaþii lor”. Cartea „Acasã, pe drum. 4 ani
teleleu”, subliniazã organizatorii evenimentului de la Craiova, este
„despre cei patru ani pe care i-au petrecut pânã acum pe drum,
despre oamenii pe care i-au întâlnit în cãlãtoriile lor ºi despre
fricile pe care au învãþat sã le depãºeascã”.

„Crãciun la Operã”,
cu invitaþi speciali
Opera Românã Craiova vã invitã joi,
21 decembrie, de la ora 19.00, în sala
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
la „Crãciun la Operã” – spectacol în
regia artisticã a Arabelei Tãnase, scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu ºi sub
conducerea muzicalã a dirijorului Alexandru Iosub. Îºi dau concursul soliºtii Renata Vari, Noemi Modra, Ioan
Cherata, Sorin Drãniceanu, actorii
Daniel Cornescu, Teodor Ispas ºi Laurenþiu Nicu. Invitaþi speciali: Nelly
Miricioiu (Marea Britanie), Ioan
Toma, Matilda Pascal-Cojocãriþa, Ioan
ªtefan Cigu, Alin Pascal, Horaþiu Cigu,
Cãtãlin Criºan, Daria Cãtãlina Criºan.
Li se vor alãtura Orchestra ºi Baletul
Operei Române Craiova. Biletele, la
preþurile de 40 ºi 50 ºei, se gãsesc la
Agenþia instituþiei (tel. 0351.442.471).

„Amator de zâmbete” expoziþie de sculpturã
ºi tehnicã mixtã
În Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” se va
deschide mâine, 5 decembrie, ora
18.30, expoziþia de sculpturã ºi
tehnicã mixtã „Amator de zâmbete” a artistului Alexandru Florea. „Dorim ca aceastã expoziþie
sã fie un mic cadou de Moº Nicolae pentru craioveni, reamintindule privitorilor cã, oricât de prinºi
am fi de problemele cotidiene, nu
trebuie sã uitãm sã zâmbim în fiecare zi”, precizeazã organizatorii.
Alexandru Florea (n. 1984) îºi
transpune ideile inspirate de oameni, obiceiuri ºi situaþii în lucrãri
concepute cu multã pasiune ºi atenþie la detalii. La baza fiecãrei lucrãri
stã lemnul, la care se adaugã metal, piele, hârtie etc.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de funcþionar administrativ, pe o perioadã nedeterminatã,
în cadrul Compartimentului Aprovizionare. Dosarele de concurs se
depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã
la data de 07.12.2017, ora 16.00. Informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon 0251/412.628, interior 119.
SC B&M AUTOGAZ SRL,anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire cabinã staþie cu magazin
general, amplasare rezervor carburanþi (benzinã+motorinã), catarge,
steaguri, rezervor apã subteran-staþie mixtã carburanþi cu skid GPL
existent“ propus a fi amplasat în
comuna Rojiºte, satul Rojiºte. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 în zilele de L-J,
între orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14 ºi la sediul titularului din Craiova, str. Câmpia Islaz, nr. 180. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1,fax:0251/419
035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
STÃNESCU Constantin-Doru
ºi Stãnescu Ionela ºi SC Eurogenetic SRL anunþã propunerea preliminarã privind „Elaborare PUD
pentru construire staþie distribuþie
carburanþi ºi amplasare totem” - str.
Aleea 4 ªimnic, nr. 12, Mun. Craiova, Jud. Dolj. Publicul este invitat
sã transmitã observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe:
www.primariacraiova.ro, secþiunea
Informaþii utile -Urbanism, pânã la data
de 19.12.2017, la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

SC CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, proiectul Nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru proiectul „Amplasare instalatie distributie GPL”, propus a fi
amplasat în comuna Pieleºti, str.
Calea Bucureºti, nr. 113, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-J, între orele 8-16,30
ºi Vineri între orele 8-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
12.12.2017 (în termen de 8 zile de
la data afiºãrii anunþului).
PRIMÃRIA Comunei Coºoveni,
cu sediul în localitatea Coºoveni,
strada Principalã, numãrul 5, judeþul
Dolj, anunþã amânarea concursului,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea postului de funcþie publicã vacantã de Inspector, gradul debutant, clasa I, organizat iniþial: -Proba scrisã în data de 05.12.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
07.12.2017, ora 10.00, astfel: -Proba
scrisã în data de 11.12.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
13.12.2017, ora 10.00. Prin acest
anunþ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, numãr 1522/02.11.2017, pagina
2, cod 122.960. Restul anunþului rãmâne neschimbat!

S.C. DISTRIBUÞIE ENERGIE
OLTENIA S. A. prin S.C. EXPERT
PRO S.R.L pentru SC CASA NOASTRÃ, titular al proiectelor “Intãrire
reþea LEA 20kV în vederea creºterii
sporului de putere – ETAPA I” propus a fi amplasat în Craiova, Gherceºti, Pieleºti ºi „Intãrire reþea LEA
20 kV în vederea creºterii sporului
de putere – ETAPA II” propus a fi amplasat în Craiova, Cârcea, Pieleºti,
judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj: Nu se
supun evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supun evaluãrii
adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru
proiectele “Intarire reþea LEA 20kV
în vederea creºterii sporului de putere – ETAPA I” propus a fi amplasat
în Craiova, Gherceºti, Pieleºti ºi „Intãrire reþea LEA 20 kV în vederea creºterii sporului de putere – ETAPA II”
propus a fi amplasat în Craiova, Cârcea, Pieleºti, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, mun. Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J,
între orele 8-16,30 ºi Vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta cmentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 8.12.2017.
U.J.C.C. Dolj, cu sediul în Craiova str. Unirii nr. 50, închiriazã spaþii situate la aceeaºi adresã, pretabile pentru sediu de bancã, farmacie,
cabinete medicale, agenþie de turism ºi alte activitãþi. Suprafaþa spaþiu stradal 66 mp. Relaþii la telefon
0769016925 sau 0251/533830, cât ºi
la sediul firmei.
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OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj, cu sediul
în Craiova, str. Nicolaescu Plopºor, nr. 4, cod de identificare fiscalã 9822170, reprezentat de
domnul Mihai CILIBIU, în calitate
de director, intenþioneazã închirierea unui imobil cu destinaþia de
arhivã în localitatea Craiova sau
pe teritoriul localitãþilor limitrofe,
în suprafaþã de minim 300mp ºi
maxim 1.000mp. Construcþia/
spaþiul destinat arhivei trebuie sã
îndeplineascã caracteristicile
tehnico-funcþionale ale spaþiilor ºi
echipamentelor de depozitare ºi
conservare a arhivelor conform
Legii nr.16/1996. Atribuirea contractului de închiriere se va realiza conform procedurii interne a
OCPI Dolj, elaboratã în acest
sens. Documentaþia de atribuire,
caietul de sarcini, anexele aferente, precum ºi procedura internã
de atribuire menþionatã anterior
vor fi disponibile tuturor ofertanþilor interesaþi pe site-ul instituþiei
www.ocpidolj.ro sau la sediul instituþiei din Municipiul Craiova,
str.Nicolaescu Plopºor, nr. 4, tel :
0251.414.286. Ofertele tehnice ºi
financiare vor fi primite în plicuri
sigilate la secretariatul Oficiului
de cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, camera 104, pânã la data de
20.12.2017, ora 16.00.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

publicitate
S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L.
prin BAKRI MAHMOUD anunþã
propunerea preliminarã privind
ELABORARE P.U.Z. PENTRU
SCHIMBAREA DESTINAÞIEI
DIN INDUSTRIAL IN ZONÃ
MIXTÃ DE LOCUINÞE ªI SERVICII – Str. Elena Teodorini, Nr.
49, Mun. Craiova, Judeþul Dolj.
Publicul este invitat sã transmitã observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea Informaþii utile - Urbanism
pânã la data de 29.12.2017 la sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.
PRESTÃRI SERVICII

Geta Ungureanu croitoreasã Craiova,
str. Pãltiniº. Informaþii ºi programãri la telefon: 0770/172.756.
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semidecomandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bucureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând casã neterminatã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca- lefon: 0742/450.724.
mere, confort 1 sporit,
TERENURI
Bulevardul Dacia, etaj 3/ Vând teren intravilan
4, poziþie deosebitã. Te- cadastru, vie, pomi
lefon: 0771/504.064. fructiferi, 60 cuiburi
CASE
bujori, suprafaþa 4200
Vând casã nouã toate mp, douã fântâni cu
utilitãþile. Telefon: 0757/ apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
414.713.
Vând casã str. Pãrului Vând 4200 mp teren innr. 33. Telefon: 0755/ travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
074.742.
Vând (schimb) casã sau schimb cu garsolocuibilã comuna Peri- nierã plus diferenþa. Teºor + anexe, apã cu- lefon: 0727/884.205.
rentã, canalizare la Vând teren agricol
poartã, teren 4500 mp, spatele Metro ºi teren
livadã cu pruni, vie. Te- agricol Gara Plaiul
lefon: 0765/291.623. Vulcãneºti. Telefon:
Vând casã 5 camere 0251/548.870.
2400 mp teren satul Vând 10 ha pãdure steGhizdãveºti - Celaru, jar 100-110 ani comucadastru, carte funcia- na Bãrbãteºti - Gorj.
rã, unic vânzãtor. Te- Telefon: 0722/943.220.
lefon: 0748/542.454. Proprietar vând teren
Vând casã Craiova, 5 3000 cartier Bordei
camere, încãlzire cen- strada Carpenului cu
tralã, izolatã termic, 570 gard ºi cabanã. Telemp. 73.000 Euro. Te- fon: 0752/641.487.
lefon: 0746/498.818. Vând pãdure de salVând casã sau schimb câm 7800 mp în cocu apartament 3 ca- muna Albeni, judeþul
mere parter sau etaj 1. Gorj cu 7000 lei. TeleTelefon: 0730/504.515. fon: 0770/303.445.

Proprietar vând 1000
mp Cîrcea lângã Complex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lângã Fabrica de termopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Caut instrucþiuni de folosire pentru fax-copiator marca Samsung
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Telefon: 0745/589.825.
Vând coceni ºi baloþi lucernã. Telefon: 0724/
053.806.
Vând alain-delon pentru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Telefon: 0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65 R-15, cu cauciucuri de iarnã, televizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
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Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bucatã, maºinã electricã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” puþin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigorificã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiuvetã fontã bucãtãrie, calorifer fontã 5 elemenþi.
Telefon: 0728/011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
0728/911.350.
Vând cuptor electric nefolosit. Preþ 250 lei. Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigorificã cu trei sertare funcþionabilã,ambele400lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând jgheaburi galvanizate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton 1100 mm, tub azbociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.

Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folosit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
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publicitate
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez camerã la
casã, încãlzire gaze
(zona Catargiu). Telefon: 0758/131.341.

CONDOLEANÞE

Comunitatea Evreilor din Craiova regretã trecerea în nefiinþã a prietenului
comunitãþii CALEÞEANU CONSTANTIN ºi transmite
condoleanþe familiei! Dumnezeu sã-l
odihneascã!
Familia Gãvan regretã trecerea în nefiinþã a celui care a

fost Col. (R) DECÃ
ªTEFAN (FANE),
Om de o calitate deosebitã. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace! Condoleanþe
familiei!
Familia Col. Deaconu Dumitru ºi familia Col. Stoica
Gheorghe, sunt
marcaþi profund de
decesul colegului
ºi prietenului Col.
DECÃ ªTEFAN ºi
transmit sincere
condoleanþe familiei îndurerate!
Dumnezeu sã-l
odihneascã!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Hagi: „N-am mai vãzut asemenea fani
de pe vremea mea”
Antrenorul Viitorului s-a arãtat entuziasmat
de stadionul ºi atmosfera din Bãnie, declarând cã a fost
„un meci de nivel european”
Dupã discursul mãgulitor la
adresa Craiovei dinaintea meciului,
Gicã Hagi a fost la fel de generos
în aprecieri ºi la final, atât la adresa echipei din Bãnie, dar mai ales a
fanilor alb-albaºtri, care au creat o
atmosferã specialã ºi de aceastã
datã. „A fost un meci foarte bun
de partea ambelor echipe ºi un fotbal frumos, cu situaþii de joc. Pentru noi, meciul s-a terminat când
am luat cartonaºul roºu ºi s-a dictat penalti. Au venit peste noi ºi au
câºtigat. Pânã la penalti, controlam
jocul, chiar ºi în primele zece minute din repriza a doua, dar dupã
aceea totul s-a dus. Au o echipã
foarte bunã ºi o sã se batã la campionat. Îi felicit pentru tot ce se
întâmplã aici la Craiova, din toate
punctele de vedere. E altceva, mã
simt antrenor aici, simþi presiunea
adversarului. Nu a fost meci de Liga
1, ci meci de nivel european. Tot
mi-a plãcut. Un stadion extraordinar. N-am mai vãzut aºa suporteri
de pe vremea mea. Se face ceva ºi
în România, într-o zonã unde fotbalul e iubit ºi sper sã mai aparã.
Din pãcate, pentru noi e un an în
care ne e sortit sã suferim. Ãsta e
fotbalul, sã vedem ce va fi mai în-

colo. În vestiar le-am zis jucãtorilor cã nimic nu e întâmplãtor, viaþa merge înainte ºi asta e“, a spus
Gheorghe Hagi.

Mangia: „Meciul s-a schimbat
la penalti ºi eliminare”

Antrenorul Universitãþii, Devis
Mangia, a apreciat cã golul primit
a venit pe un fond bun de joc al
elevilor sãi, a cãror reacþie dupã
pauzã a evidenþiat-o. „Am primit
gol în cel mai bun moment al nostru. Nu meritam sã fim conduºi,
pentru cã am fãcut o partidã bunã.
Recunosc cã meciul s-a schimbat la penalti ºi eliminare, dar noi
am fãcut ca asta sã se întâmple.
Când primeºti gol aºa, pe final de
reprizã, riºti sã cazi din punct de
vedere mental, dar bãieþii au fost
extraordinari. Au rãmas calmi ºi
în repriza a doua au fãcut mai
puþine erori decât în prima. În repriza a doua am fãcut lucrurile
bine. Trebuie sã ne gândim sã ne
câºtigãm meciurile, pentru cã am
pierdut câteva puncte importante. Am avut ºi câteva probleme,
însã acum începem sã recuperãm
din acest punct de vedere. Vom
vedea ce se întâmplã din februa-

rie“, a afirmat antrenorul italian,
comentând ºi posibilitatea ca Andrei Ivan sã revinã în Bãnie sub
formã de împrumut de la Krasnodar: „Eu mã gândesc doar la urmãtoarele douã meciuri, apoi vom
discuta cu cei din conducere, sã
vedem ce se poate face. De Ivan
nu ºtiu nimic. Nu e jucãtorul meu,
nu vorbesc de el“.
Alex Mitriþã a marcat pentru a
treia oarã în acest sezon contra
fostei sale echipe ºi la final i-a
mulþumit încã o datã lui Hagi pentru încrederea pe care i-a acordato la Viitorul. „Am fãcut un meci
foarte bun, iar la pauzã în vestiar
ne-am motivat unii pe alþii, am zis
cã trebuie sã întoarcem meciul cât
mai repede, sã înscriem un gol în
primele 15 minute ºi aºa s-a întâmplat. Apoi a venit ºi golul lui Bancu
ºi atunci am fost siguri de victorie. A fost o atmosferã frumoasã,
publicul a fost practic un om în
plus pentru noi în aceastã searã.
Mi-aº dori sã vin acasã de tot. Aici
am crescut, îmi place aceastã echipã, dar nu depinde doar de mine.
Vom vedea ce se va întâmpla în
aceastã iarnã sau, cel târziu, în
varã. Mã bucur foarte mult când îl
vãd pe domnul Hagi. M-a ajutat
foarte mult sã cresc în aceastã
carierã, m-a sprijinit ºi m-a bãgat
sã joc. Îi mulþumesc la infinit pentru încredere“, a spus Mitriþã.

Satelitul ªtiinþei a terminat turul
cu un succes categoric

În ultima etapã a turului seriei
C4, echipa a doua a Universitãþii
Craiova a fãcut spectacol
la Jimbolia, pe terenul lanternei roºii, CS Nuova
Mama Mia Becicherecu
Mic, pe care a învins-o cu
7-0, goluri marcate de:
Mihãilã (19), Alex Popescu (34), Iuga (38), Markovic (62, 80, 82) ºi Vali
Constantin (78). Antrenorul Corneliu Papurã a folosit jucãtorii: Bobonete –
Borþa, Ion, Puþaru, Trocan – Enache (70 ªerban), Iuga, Petre (57 Constantin) – Frãsineanu (46
Trancã), Alex Popescu
(61 Markovic), Mihãilã.

Cealaltã formaþie doljeanã
din seria C4, CSO Filiaºi, este

în declin dupã despãrþirea de
antrenorul Victor Naicu ºi a terminat turul cu douã
eºecuri. Cel din urmã
a fost la Reºiþa, pe
arena „Mircea Chivu”,
scor 0-2, golurile venind dupã ce oaspeþii
au rãmas în inferioritate numericã, Nicolas Chivu fiind eliminat. Filiaºiul a evoluat
în formula: Nica –
Calu, Lupu, Tereche,
Cruºoveanu – Chivu,
Dãnuþ Stancu, Tudor,
Geanimu – Badea,
Dinu. Au mai intrat:
Borneci, Borhot, Alin
Stancu.

Baschetbaliºtii Craiovei au surclasat Dinamo
Într-un meci din etapa a 7-a a
Ligii Naþionale masculine de baschet, SCMU Craiova a învins-o pe
Dinamo, în Sala Polivalentã, scor
110-84, pe sferturi: 26-20, 34-20,
26-26, 24-18. Fãrã Goran Martinic
ºi Iulian Orbeanu, antrenorul Rami
Hadar a mizat pe: Aleksandrov 30
de puncte ºi 11 recuperãri, Siriscevic 29 de puncte ºi 6 recuperãri,
Paasoja 14 puncte, 6 assist-uri ºi 6

recuperãri, Samuels 10 puncte ºi 7
recuperãri, Kikos 9 puncte, Novak
6 puncte ºi 13 assist-uri, Berceanu
5 puncte, Vârnã 4 puncte, Corneanu 3 puncte. A fost al patrulea meci
din acest sezon în care echipa lui
Rami Hadar atinge „suta” de puncte marcate. Dupã ºapte runde, Craiova este pe locul 4 în clasament,
cu 11 puncte ºi urmãtorul meci îl
disputã în deplasare, cu CSU Sibiu,

vineri, de la ora 18.30 (Digisport).
În schimb, voleibaliºtii de la
SCMU Craiova au pierdut meciul
din deplasare cu CSM Bucureºti,
scor 3-0, pe seturi: 27-25, 25-22,
25-17, dupã o orã ºi 25 de minute
de joc. La terminarea turului, echipa lui Dan Pascu ocupã locul 6,
cu 15 puncte. Craiovenii încep returul sâmbãtã, în deplasare, cu
CNE Baia Mare.

CLASAMENT
1. CFR Cluj
2. Craiova
3. FCSB
4. Botoºani
5. Viitorul
6. Astra
7. Dinamo
8. CSMP Iaºi
9. ACS Poli
10. Chiajna
11. Voluntari
12. Sepsi
13. Mediaº
14. Juventus

20
20
19
20
20
19
19
19
19
20
20
19
19
19

M

V

E

14
11
11
10
9
8
8
6
6
7
5
3
2
1

4
6
5
5
4
7
3
6
6
2
7
3
6
6

2
3
3
5
7
4
8
7
7
11
8
13
11
12

Î
33-10
34-22
36-14
25-18
26-17
28-19
26-22
22-26
17-28
28-25
17-23
11-33
8-30
11-36

G

P

46
39
38
35
31
31
27
24
24
23
22
12
12
9

L i g a I - e t a p a a XX- a
FC Voluntari – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Omrani 41, Deac 75, Pãun 78.
Chiajna – FC Botoºani 3-0
Au marcat: Bawab 40, M. Cristescu 50, Bud 88.
„U” Craiova – Viitorul 3-1
Au marcat: Mitriþã 58, Bancu 62, Bãrbuþ 77
/ Þucudean 42.
Meciurile CSMP Iaºi – Astra
ºi FCSB – Juventus s-au jucat asearã.
ACS Poli – Gaz Metan, astãzi, ora 18
Sepsi – Dinamo, astãzi, ora 20.45
CLASAMENT seria C4
1. ªirineasa
2. Craiova II
3. Lugoj
4. Reºiþa
5. Sebiº
6. Cermei
7. Deva
8. Filiaºi
9. Ghiroda
10. Herm. II
11. Lipova
12. Giarmata
13. Bãleºti
14. CNP Tm.
15. Becicherec

M
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
8
8
8
8
6
5
5
5
4
3
3
3
0

E
3
2
5
3
2
2
3
5
3
1
3
3
1
1
1

Î
0
3
1
3
4
4
5
4
6
8
7
8
10
10
13

G
34-7
25-10
30-17
27-11
32-16
33-20
27-22
15-10
28-24
22-35
21-21
19-33
18-28
9-31
3-58

P
36
29
29
27
26
26
21
20
18
16
15
12
10
10
-3
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Remontada a declanºat tornada...în tribune
Alb-albaºtrii au fost conduºi la pauzã de campioana
Viitorul, dar au revenit ºi au prilejuit o atmosferã
superbã, demnã de noua arenã a Craiovei

Universitatea Craiova – Viitorul Constanþa 3-1
Au marcat: Mitriþã 59 – pen., Bancu 61, Bãrbuþ 76 / Þucudean 42.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 17.763.
Universitatea: Calancea 7 – Datkovic 6, Kelic 6, Briceag 6 – Martic 6,
Mateiu 6, Zlatinski 8, Bancu 7 (90 M. Roman) – Mitriþã 7 (68 Bãrbuþ) 7,
Bãluþã 7, Burlacu 6 (73 R. Popa) 6. Antrenor: Devis Mangia.
Viitorul: Tordai 6 – Dani Lopez 6, Þâru 5, Hodorogea 6, de Nooijer 6 –
Mladen 5 (46 T. Bãluþã) 5, Vânã 5 (67 Eric) 5 – Cicâldãu 7, Mãþan 6 (59 Horj)
5, Ganea 7 – Þucudean 7. Antrenor: Gheorghe Hagi.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 7. Asistenþi: Ciprian Danºa (Bihor),
Alexandru Cerei (Cluj).
Observatori: Marin Petrache, Cristian Nica.
Eliminare: Þâru 58.
„Sãptãmâna Naþionalã” a fost
marcatã ºi pe stadion la Craiova, la
intonarea imnului fanii olteni arborând un drapel cu un pasaj din „Cân-

tec pentru Oltenia”; „La tricolorul
românesc se-nchinã...Oltenia provincia latinã”. Totodatã, fostul component al Campioanei Unei Mari Iubiri,

prima generaþie care a adus titlul în
Bãnie, Ion Velea, poreclit „Pelicanul”,
s-a retras oficial din fotbal, fiind invitat sã dea lovitura de început a meciului de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea – Viitorul, unul prefaþat cu
o pleiadã de complimente reciproce.
„Viitorul este o echipã care joacã fotbal, e antrenatã bine, sigur va ieºi un
meci frumos” a declarat Mangia, iar
omologul, Gicã Hagi, a replicat:
„Mangia e un antrenor italian atipic,
pe lângã organizarea tacticã, îi place
sã joace ºi ofensiv”. Ultima datã când
Craiova a primit-o pe Viitorul a fost
gazdã bunã, trupa lui Hagi luând
punctele vitale pentru titlu. Alb-albaºtrii nu l-au avut în teren pe golgheterul Gustavo, suspendat ºi substituit de Andrei Burlacu, în timp ce
Hagi i-a lãsat pe bancã pe veteranii
Eric, Chiþu ºi Râmniceanu, mergând
pe mâna puºtilor Mãþan, Cicâldãu ºi
Tordai. Craiova a avut posesia din
start, dar mai concreþi au fost puºtii
„Regelui”, care puteau da lovitura în
minutul 12, când Ganea s-a infiltrat

printre stoperii adverºi, dar Calancea
l-a întâmpinat bine. Replica a venit
mai târziu, de la foºtii jucãtori ai Viitorului, Bãluþã (33), cam milostiv la
finalizare, ºi Mitriþã (38), ghinionist
cu ºutul care s-a dus în bara din stânga lui Tordai, apoi superficial la reluarea cu ºpiþul (40). Cele trei ºanse
mari au fost rãzbunate pe final de primã reprizã, când Þucudean a punctat în stil de mare atacant, cu un voleu de trecut în CV, lângã prima barã
a lui Calancea, Kelic venind târziu la
blocaj, iar Briceag ºi Bancu i-au permis lui Cicâldãu sã centreze.
Cei 18.000 de oameni aºteptau replica dupã pauzã, iar în decurs de 3
minute favoriþii aveau sã întoarcã rezultatul, în superioritate numericã.
Un ºut de la distanþã a lui Zlatinski
a rezolvat practic meciul, aducând
un penalty ºi eliminarea lui Þâru, care
a primit justificat al doilea galben
pentru henþ. Mitriþã a marcat pentru

a treia oarã în acest sezon contra
fostei echipe, în lipsa executantului
obiºnuit, Gustavo, deºi Tordai a
atins mingea. Oltenii au speculat momentul ºi au fãcut imediat 2-1, tot
Zlatinski fiind la originea golului.
Bulgarul a oferit practic un assist „cu
manta”, din ºutul sãu în transversalã mingea ajungând la Nicuºor Bancu, calm la finalizare din 6 metri. Lui
„Bancone” i-a venit rândul apoi la
serviciu, terminând superba acþiune din minutul 76 cu o centrare perfectã pentru Bãrbuþ, care a marcat
în premierã pentru ªtiinþa. În ultimul
sfert de orã n-a mai contat mult ce sa întâmplat pe gazon, nici mãcar ocazia lui Bãluþã de 4-1, fiindcã s-a declanºat fiesta în tribune, cu celebrele valuri de bucurie. Craiova îºi trãieºte momentul fast, se bucurã de
noua arenã, iar echipa onoreazã atmosfera cu un joc consistent ºi o
prezenþã pe podium.

În data de 09 decembrie 2017, Sala
Polivalentã din Craiova va gãzdui cel
mai spectaculos show al anului,
“Psihedelia”, susþinut de inegalabila
Delia alãturi de invitaþi surprizã.
Fanii, admiratorii care doresc saºi întâlneascã idolul într-un spectacol de excepþie unic în România se
pot informa în ceea ce priveºte disponibilitatea biletelor, în urmãtoare
locaþii:Agenþia Teatrului Naþional
”Marin Sorescu” din Craiova, Sala
Polivalentã, Electroputere Mall ºi
www.eventim.ro, tel 0747219300.
Preþul biletelor:
• 69 lei;
• 89 lei;
• 149 lei VIP 2;
• 249 lei VIP 1.
Persoanele care îºi vor cumpãra bilete în zona VIP vor avea parte de
surprize din partea organizatorilor.
Grupurile mai mari de 20 de persoane, care doresc locuri în zona VIP,
vor avea parte de o reducere considerabilã la preþul biletelor.

