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Regele Mihai,Regele Mihai,Regele Mihai,Regele Mihai,Regele Mihai,
omagiat laomagiat laomagiat laomagiat laomagiat la
Colegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul NaþionalColegiul Naþional
„Carol I”„Carol I”„Carol I”„Carol I”„Carol I”
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educaþie / 8900 de doze900 de doze900 de doze900 de doze900 de doze
de imunoglobulinã,de imunoglobulinã,de imunoglobulinã,de imunoglobulinã,de imunoglobulinã,
livrate cãtrelivrate cãtrelivrate cãtrelivrate cãtrelivrate cãtre
spitalespitalespitalespitalespitale

Cele 900 de doze de imu-
noglobulinã pentru imunode-
ficienþã primarã au primit
certificatul de calitate, con-
form procedurilor europene,
ºi sunt direcþionate într-o
primã etapã la spitalele
unde existã urgenþe ºi mai
apoi cãtre unitãþile care au
solicitat medicamentul.
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Majestatea Sa Regele Mi-
hai s-a dus într-o altã lume,
poate mai bunã, ºi mii ºi mii
de oameni i-au adus un ultim
omagiu, trecând pe la catafal-
cul sãu de la Palatul Regal.
Moartea Regelui Mihai în-
cheie un segment important
din istoria noastrã recentã ºi
nu putem decât reflecta în tã-
cere la un destin nefericit. Fi-
indcã a fost un român, care ºi-
a slujit þara, atât cât a putut,
ºi discursul sãu cald ºi vibrant,
în Parlamentul României, la
25 octombrie 2011 – la 60 de
ani de la ultimul sãu mesaj de
la tribuna Parlamentului
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-   Popescu a venit pe jos
în Parlament ºi-acum, nu
se mai dã jos din Mercedes.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Autoritãþile locale au stabilit taxele de folosinþã pentru
noul stadion. Arena poate fi închiriatã, cu sau fãrã gazon ºi
pentru diferite concerte ºi mitinguri, pentru filmãri publici-
tare sau chiar filmãri private. Toate meciurile, altele decât
cele desfãºurate de echipa oraºului, CS Universitatea Cra-
iova, sunt taxate separat.
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CFR suplimenteazã trenurile

pentru cei care cãlãtoresc la Argeº,
la înmormântarea Regelui Mihai

CFR Cãlãtori suplimenteazã, astãzi, ca-
pacitatea de transport pe ruta Bucureºti
Nord - Curtea de Argeº ºi retur, pentru
pasagerii care vor cãlãtori la ceremonia
de înmormântare a regelui Mihai, potrivit
unui comunicat de presã emis de compa-
nie. Astfel, la ora 11:30 va pleca din Gara
de Nord Bucureºti trenul IR 1785, supli-
mentat cu douã Sãgeþi Albastre, cu sosiri
în Piteºti la ora 13:26 ºi în Curtea de Argeº
la ora 14:29, având opriri în toate staþiile
din parcurs conform mersului de tren, iar
la ora 18:10 va pleca din Curtea de Argeº
trenul suplimentar IR 12122, cu sosiri în
Piteºti la ora 18:55 ºi în Bucureºti Nord la
ora 20:37. De asemenea, în funcþie de ce-
rerile de trafic, CFR Cãlãtori poate supli-
menta operativ capacitatea de transport
spre /dinspre Curtea de Argeº.

CFR solicitã pasagerilor ca înainte de
efectuarea cãlãtoriei sã se asigure cã au
achiziþionat bilet pentru evitarea taxãrii
suplimentare în tren ºi/sau suportarea
costurilor amenzii conform reglementã-
rilor în vigoare. Pentru informaþii actua-
lizate despre circulaþia trenurilor, cãlãto-
rii pot consulta pagina de internet a com-
paniei www.cfrcalatori.ro, pot apela nu-
mãrul de telefon 021/9521 (pentru trafi-
cul intern) sau se pot adresa personalu-
lui din staþii.

Cotele defalcate din impozitul
pe venit merg cãtre bugetele locale
în proporþie de 100%

Comisiile reunite de buget au decis, ieri,
creºterea de la 71,5% la 100% a cotelor
defalcate din impozitul pe venit care se
transferã cãtre bugetele locale, pentru a
compensa diminuarea cotei din impozitul
pe venit de la 16% la 10%.  „În anul 2018,
prin derogare de la prevederile art.32 ºi
art.33 din Legea nr.273/2006 privind finan-
þele publice locale, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, impozitul pe venit, cu
excepþia impozitului din venituri de pen-
sii, estimat a fi încasat la bugetul de stat
se repartizeazã la nivelul fiecãrei UAT,
astfel: 18% la bugetul local al judeþului;
66,8% la bugetele locale ale comunelor,
oraºelor ºi municipiilor pe al cãror terito-
riu îºi desfãºoarã activitatea plãtitorii de
impozit pe venit ºi 15,2% într-un cont dis-
tinct, deschis pe seama direcþiei generale
regionale a finanþelor publice/administra-
þiei judeþene a finanþelor publice, la trezo-
reria municipiului reºedinþã de judeþ”,
potrivit amendamentului propus de
UDMR ºi votat de comisiile reunite de
buget. Prin adoptarea acestui amenda-
ment aproximativ 4,7 miliarde de lei ar urma
sã fie transferate de la bugetul de stat
cãtre bugetele locale.
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Fondul de rezervã al Guvernului
a fost epuizat dupã ce aleºii din Co-
misiile de buget au decis, ieri, supli-
mentarea bugetului SRR cu 3 mili-
oane de lei. „În acest moment vom
avea zero fonduri de rezervã, urmând
ca în momentul în care vom discuta
Bugetul Ministerului Finanþelor Pu-
blice - acþiuni generale sã vedem
suma pe care o vom aloca acolo”, a
declarat ministrul de Finanþe Ionuþ
Miºa, rãspunzându-i deputatului
USR Claudiu Nãsui care i-a cerut sã
precizeze dacã fondul de rezervã al
Guvernului a fost epuizat. Fondul
de rezervã al Guvernului era iniþial
83 de milioane de lei.

Societatea Române de Radiodifu-
ziune a cerut suplimentarea bugetu-
lui instituþiei cu 13 milioane de lei vi-
zând asigurarea drepturilor salariale
acordate personalului artistic din ca-
drul Formaþiilor Muzicale Radio ºi un
altul vizând extinderea prezenþei pro-
gramelor Radio România în Ucraina,
Serbia, Ungaria ºi Albania prin înfiin-
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Preºedintele Klaus Iohannis a parti-
cipat, joi ºi vineri, la reuniunea Consi-
liului European, se aratã într-un comu-
nicat al Administraþiei Prezidenþiale, care
precizeazã cã România se aºteaptã ca
aranjamentele convenite în cadrul pri-
mei etape de negociere sã fie implemen-
tate rapid ºi integral.

La reuniunea Consiliului European în
format UE 27 care a avut loc ieri, liderii
europeni au evaluat stadiul progreselor
înregistrate în cadrul negocierilor privind
Brexit-ul în cele trei domenii specifice
(drepturile cetãþenilor, frontiera cu Irlan-
da ºi decontul financiar), apreciind cã s-
au înregistrat progrese suficiente ºi au
decis trecerea la cea de-a doua fazã a ne-
gocierilor cu Marea Britanie, respectiv
cea privind viitoarele relaþii dintre UEºi
Marea Britanie.

„Din perspectiva României, rezultate-
le obþinute pânã în prezent reflectã integral obiec-
tivele urmãrite în negocieri. Astfel, în ceea ce îi
priveºte pe cetãþenii români aflaþi pe teritoriul Marii
Britanii ºi pe membrii lor de familie, aceºtia vor
beneficia de toate drepturile deja dobândite ºi aco-
perite de legislaþia europeanã ºi dupã momentul
retragerii Marii Britanii din UE. Astfel, va fi menþi-
nut transferul tuturor prestaþiilor de securitate so-
cialã, inclusiv cele familiale ºi alocaþiile pentru
copii, ºi vor fi recunoscute calificãrile profesio-
nale obþinute sau în curs de obþinere înainte de
momentul retragerii. Au mai fost agreate, totoda-
tã, ºi principiile referitoare la reîntregirea familii-
lor, iar viitorii membri de familie, respectiv copiii
cetãþenilor acoperiþi de acordul de retragere, vor
beneficia de aceleaºi drepturi”, se aratã într-un

comunicat al Administraþiei Prezidenþiale.
Pentru obþinerea noului statut (settled status)

pentru toþi cetãþenii UE din Marea Britanie, proce-
durile administrative vor fi transparente, simplifi-
cate ºi vor avea costuri minime. De asemenea, fon-
durile alocate României pentru perioada de pro-
gramare 2014-2010 nu vor fi reduse.

Totodatã, au fost stabilite ºi condiþiile care vor
sta la baza unui nou mandat de negociere. „Direc-
þiile adoptate reliefeazã aspecte precum: necesita-
tea finalizãrii tuturor elementelor care þin de prima
fazã a negocierilor ºi consolidarea rezultatelor ob-
þinute prin începerea redactãrii acordului de retra-
gere, condiþionarea negocierilor din faza a doua
de respectarea pe deplin a tuturor angajamentelor
asumate în prima fazã ºi intenþia de a avea ºi pe

viitor un parteneriat strâns cu Marea Brita-
nie în domenii de interes comun, precum se-
curitate, apãrare ºi politicã externã. În con-
textul adoptãrii liniilor directoare, Preºedin-
tele României a subliniat interesul þãrii noas-
tre ca în cadrul relaþiilor viitoare sã se defi-
neascã un parteneriat strâns cu Marea Bri-
tanie pe zonele de interes comun, inclusiv
pe cele de securitate, apãrare, relaþii exter-
ne, lupta împotriva terorismului”, se aratã în
documentul citat.

Potrivit sursei citate, România aºteaptã ca
aranjamentele convenite cu Marea Britanie
în cadrul primei etape de negociere sã fie im-
plementate rapid ºi integral. În marja Consi-
liului European, Preºedintele României a par-
ticipat la Summitul Euro+, la care au luat par-
te ºi statele membre non-euro, unde discuþii-
le s-au concentrat pe modalitãþile de consoli-
dare a Uniunii Economice ºi Monetare.

„Preºedintele Klaus Iohannis a reiterat
angajamentul ferm al României de a adera la zona
euro cât mai curând posibil, arãtând cã, pentru þara
noastrã, adoptarea monedei unice este un obiec-
tiv de importanþã esenþialã, atât pentru economia
naþionalã ºi prosperitatea pe termen lung a cetãþe-
nilor români, cât ºi pentru poziþionarea noastrã în
interiorul Uniunii”, aratã comunicatul Administra-
þiei Prezidenþiale.

Pe agenda Consiliului European au figurat ºi
teme privind domeniul securitãþii ºi apãrãrii, dimen-
siunea socialã a Uniunii Europene (UE), educaþia
ºi cultura, respectiv politica UE în domeniul migra-
þiei. Klaus Iohannis a reiterat disponibilitatea Ro-
mâniei de a contribui activ la avansarea discuþiilor
în vederea identificãrii de soluþii acceptabile pen-
tru toate statele membre.

Fondul de rezervã al Guvernului, epuizat
þarea unor posturi de radio în aceste
state (3,6 milioane de lei), însã aleºii
au decis acordarea a doar 3 milioane,
epuizând astfel fondul de rezervã al
Guvernului.

MT cere suplimentarea bugetului
pentru decontarea cheltuielilor

funeraliilor regelui Mihai I
Ministerul Transporturilor (MT)

solicitã suplimentarea bugetului pen-
tru 2017 cu 235.000 de lei, din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Gu-
vernului, pentru organizarea ºi de-
contarea cheltuielilor aferente fune-
raliilor regelui Mihai, potrivit unui
proiect de hotãrâre publicat vineri în
dezbatere.

„Ministerul Transporturilor prin
Centrului Naþional de Calificare ºi
Instruire Feroviarã se va preocupa
de organizarea activitãþilor specifice
legate de pregãtirea tehnicã ºi pavoa-
zarea specificã momentului a Trenu-
lui Regal al României, ca „tren mor-

tuar” ºi va colabora în acest sens cu
SNTFC ,,CFR- Cãlãtori” SA ºi Socie-
tatea Feroviarã de Turism ,,SFT-CFR”
”, se aratã în nota de fundamentare a
proiectului de hotãrâre de Guvern
privind suplimentarea bugetului Mi-
nisterului Transporturilor din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Gu-
vernului pe anul 2017.

Trenul Regal al României ca „tren
mortuar”, pe distanþa Bucureºti Nord
- Bucureºti Bãneasa Gara Regalã –
Curtea de Argeº Gara Regalã, va cir-
cula ca tren de Rangul I, adicã acesta
este în circulaþie de cãtre autoritatea
de stat, având un regim de circulaþie
special, cu asigurarea unui parcurs
liber de la staþia de plecare la staþia
de destinaþie.

Centrului Naþional de Calificare ºi
Instruire Feroviarã va închiria de la
CFR Cãlãtori o „locomotivã antemer-
gãtor” ce va fi pusã în circulaþie dupã
regulile ºi condiþiile stabilite de pro-
tocoalele ºi procedurile specifice cãii
ferate, precum ºi un vagon de cãlã-
tori amenajat ca „vagon mortuar”.

CFR Cãlãtori, în calitate de opera-
tor de transport feroviar care asigurã
tracþiunea Trenului Regal al Româ-
niei, va asigura monitorizarea activi-
tãþilor proprii cu privire la siguranþa
circulaþiei a Trenului Regal al Româ-
niei pe toatã durata evenimentului
programat.

„CFR Cãlãtori va solicita trasa
pentru circulaþia Trenului Regal al
României în conformitate cu progra-
mul de desfãºurare a evenimentului,
va remorca garnitura Trenului Regal
al României ºi va asigura „locomoti-
va antemergãtor” precum ºi perso-
nalul de specialitate, miºcare comer-
cial ºi tracþiune ºi vagoane, necesar.
În cadrul pregãtirilor necesare des-
fãºurãrii evenimentului la solicitarea
organismelor specializate ale statu-
lui implicate în derularea activitãþilor
specifice serviciului funerar vor asi-

gura mijloacele de remorcare ºi per-
sonalul necesar realizãrii unui parcurs
de probã”, se mai aratã în nota de
fundamentare.

Centrului Naþional de Calificare
ºi Instruire Feroviarã va închiria de
la Societatea Feroviarã de Turism
,,SFT-CFR” SA garnitura alcãtuitã
din 5 vagoane ale Trenului Regal al
României. Pe toatã durata evenimen-
tului, garnitura va fi încãlzitã ºi ilu-
minatã, de acest lucru urmând sã se
ocupe Societatea Feroviarã de Tu-
rism ,,SFT-CFR” SA care va sigura
ºi combustibilul necesar încãlzirii ºi
va lua toate mãsurile pentru preve-
nirea îngheþului instalaþiilor garni-
turii. Societatea Feroviarã de Turism
,,SFT-CFR” SA va asigura personal
de pazã ºi supravegherea garniturii
Trenului Regal al României pe dura-
ta desfãºurãrii evenimentului.

Costurile aferente desfãºurãrii
evenimentului vor fi plãtite de Cen-
trului Naþional de Calificare ºi In-
struire Feroviarã. Costurile aferente
închirierii Trenului Regal al Româ-
niei, inclusiv cele legate de pregãti-
rea tehnicã ºi costurile aferente ca-
pitalului uman implicat, sunt în cuan-
tum de 29.615 lei.

Costurile aferente operãrii Tre-
nului Regal al României, pe relaþia
de circulaþie Bucureºti Gara Regalã
Bãneasa – Titu – Goleºti – Piteºti –
Curtea de Argeº Gara Regalã ºi re-
tur, în speþã costurile legate de pu-
nerea în circulaþie a materialului ru-
lant aparþinând CFR Cãlãtori, chel-
tuielile legate de plata taxei de utili-
zare a infrastructurii feroviare, chel-
tuielile non TUI, întocmirea trasei
cãtre CNCF CFR SA, cheltuielile cu
remorcarea materialului rulant, chel-
tuielile cu personalul implicat, pre-
cum ºi cele aferente pregãtirii tehni-
ce a materialului rulant sunt de
205.000 lei. Astfel, totalul cheltuieli-
lor se ridicã la 234.612 lei.
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MIRCEA CANÞÃR

Majestatea Sa Regele Mihai s-a dus
într-o altã lume, poate mai bunã, ºi mii
ºi mii de oameni i-au adus un ultim oma-
giu, trecând pe la catafalcul sãu de la
Palatul Regal. Moartea Regelui Mihai în-
cheie un segment important din istoria
noastrã recentã ºi nu putem decât reflecta
în tãcere la un destin nefericit. Fiindcã a
fost un român, care ºi-a slujit þara, atât
cât a putut, ºi discursul sãu cald ºi vi-
brant, în Parlamentul României, la 25
octombrie 2011 – la 60 de ani de la ulti-
mul sãu mesaj de la tribuna Parlamentu-
lui – la aniversarea vârstei de 90 de ani,
încã reverbereazã. „Nu putem avea vii-
tor fãrã a respecta trecutul nostru. (...)
Lumea de mâine nu poate exista fãrã mo-
ralã, fãrã credinþã ºi fãrã memorie. Ci-
nismul, interesul îngust ºi laºitatea nu
trebuie sã ne ocupe viaþa. România a
mers mai departe prin idealurile marilor
oameni ai istoriei, servite responsabil ºi
generos”. Era ultimul supravieþuitor din-
tre ºefii de stat europeni, din al doilea
rãzboi mondial. Unicul caz de monarh,
asociat cu puterile Axei, mai întâi, ºi cu

Aliaþii, mai apoi, martor excepþional al
uneia dintre perioadele dramatice ale is-
toriei recente europene. Cu o domnie
scurtã (5 ani ca regent, între 1927-1930,
iar apoi la 18 ani, între 1940-1947), caz
singular în istorie, a dat lovitura de stat
în august 1944, situându-se de partea
Aliaþilor, fãrã a putea evita drama ca þara
sa sã rãmânã sub influenþa lui Stalin.
Apãsat mereu de trãdarea liderului brita-
nic Winston Churchill, care abandonase
la Ialta, România ºi toate þãrile aflate la
Estul Germaniei. Se va vorbi mult, cel
puþin o vreme, despre cel care a fost
Regele Mihai I, cãruia supãrãri deloc fi-
reºti i-au produs, nu atât destrãbãlãrile
anti-regaliste ale unor oameni politici, unii
retuºându-ºi ulterior atitudinea ca, de pil-
dã, Ion Iliescu, ci oameni cu multã car-
te, afiliaþi afectiv, ºi nu numai, fostului
preºedinte Traian Bãsescu, când în co-
ruri isteriforme, când în alaiuri ale muþi-
lor solemni. Chiar Neagu Djuvara, isto-
ric cu reputaþie, abdicând de la o sumarã
documentare, într-un interviu pentru
„Historia”,  cu o sinceritate debordantã,

denunþa un pact al Regelui Mihai cu „dia-
volul Ion Iliescu”. Or, un istoric de talia
lui Neagu Djuvara ar fi putut afla cã re-
stituirea domeniilor Peleº ºi Sãvârºin s-a
produs mult mai târziu, prin proceduri
juridice transparente, fãrã ca Regele Mi-
hai sã fi fost, în vreun fel, „cumpãrat”
de preºedintele Ion Iliescu. E un detaliu.
Dacã anti-regalismul lui Traian Bãsescu
s-a manifestat cu constanþã, reuºind is-
prava insalubrã de a-l cinsti, ca pe un
veritabil monarh, pe Cioabã, în care „va
descoperi un preþios tezaur parodic („Îm-
pãratul cu ºapcã”, Radu Cãlin Cristea, Ed.
RAO, 2017), pentru a-i da cu tifla Rege-
lui Mihai, aidoma unei puºlamale de car-
tier, arãtându-i cine e cu adevãrat rege în
þarã”, ce sã mai spunem. Ostilitatea pere-
nã arãtatã Regelui Mihai ºi inclusiv Casei
Regale va pune în luminã una din iposta-
zele nefericite ale caracterului lui Traian
Bãsescu. Sã porþi de grijã, pânã la moar-
te, auto-încoronatului Cioabã, pentru care
un avion al SMURD, având la bord chi-
rurgul-cardiolog ªerban Brãdiºteanu s-a
deplasat în Turcia, unde era internat Flo-

rin Cioabã, ºi te reculegi lângã trupul ne-
însufleþit al acestuia câteva zile mai târ-
ziu, întâmpinat fiind cu urale de rudele ºi
prietenii familiei, „sã ne trãiþi domnule
preºedinte, vã mulþumim pentru tot” (R.L.
21.08.2013), sã-l nãºeºti pe Paul de Ho-
henzollern ºi sã te rãfuieºti cu Regele Mi-
hai e de neînþeles. Este de-a dreptul lipsit
de sens sã reluãm, aici, „mãreþia servilis-
mului” cu scântei sublime ale unor oameni
cu doxã, care, nu „pe linie de partid”, sus-
þineau derapajul lui Traian Bãsescu, dupã
ce-l etichetase „trãdãtor” pe Regele Mi-
hai, într-o emisiune de televiziune, printr-
o arguþie logicã, mai mult decât discuta-
bilã. Integrându-se într-un scenariu civi-
lizat, cel puþin actuala putere a dovedit cã
are disponibilitatea la inefabile griji ºi, în
plus, are nervi buni ºi simþ metafizic. Ceea
ce nu e puþin lucru. Sfârºitul tragicului
Rege Mihai de România ne îndeamnã doar
la tãcere ºi trezire din somnul slugãrniciei
noastre ºi, cine ºtie, poate, asigurându-
ne cã existã ºi istorie adevãratã, cercetã-
tori credibili vor alunga toate urmele de
îndoialã, lãsate, de alþii, sã persiste.

Primãria Craiova a instituit 15
taxe „cu utilizare temporarã” pen-
tru noul stadion de fotbal, bani din
care autoritãþile îºi propun sã aco-
pere costurile necesare pentru ad-
ministrarea complexului sportiv.
„Fiind un proiect de mari dimensi-
uni, sarcina administrãrii ºi exploa-
tãrii la standarde optime, în sco-
pul echilibrãrii balanþei între veni-
turi ºi cheltuieli, necesitã existenþa
unui regulament de utilizare, pre-
cum ºi instituirea unor taxe locale
care sã acopere costurile întreþi-
nerii, bani care vor fi obþinuþi din
organizarea diferitelor evenimente
sportive, culturale, artistice”, se
aratã în raportul care însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre al bugetului lo-
cal pe anul 2018.

Taxa pentru meciurile
din campionatul intern – dublã

În primul rând, stadionul de la

Primãria Craiova a fixat taxele de închiriere a stadionului
Autoritãþile locale au stabilit taxele de folosinþã

pentru noul stadion. Arena poate fi închiriatã, cu sau
fãrã gazon ºi pentru diferite concerte ºi mitinguri,

pentru filmãri publicitare sau chiar filmãri private.
Toate meciurile, altele decât cele desfãºurate de echipa
oraºului, CS Universitatea Craiova, sunt taxate separat.

Craiova va gãzdui meciuri ale echi-
pei Naþionale, caz în care tariful
perceput este de 37.100 de lei, pe
eveniment. Aceeaºi sumã a fost
stabilitã ºi pentru gãzduirea meciu-
rilor din campionatul intern – Liga
I, Cupa Ligii ºi Cupa României,
începând cu faza ºaisprezecimilor.
Pentru meciurile de Liga Campio-
nilor ºi Europa League, autoritãþile
percep o taxã mai mare –  de
74.200 de lei, pe eveniment. Sta-
dionul este disponibil ºi pentru alte
activitãþi sportive, la nivelul spor-
tului de performanþã (meciuri de
rugby la nivel de club, cât ºi la ni-
vel de echipe naþionale), caz în care
tariful perceput este de 37.100 de
lei, pe meci.

Mitingurile ºi spectacolele
de circ – cel mai mare tarif
Noua arenã poate fi folositã ºi

ca loc de desfãºurare pentru di-

verse evenimente, altele decât
cele sportive. Cea mai mare taxã
propusã de autoritãþi este cea de
folosire a stadionului – cu închi-
rierea inclusiv a suprafeþei de joc
– pentru organizarea de „expozi-
þii, spectacole de circ, mitinguri,
alte concerte ºi festivaluri”:
92.700 de lei. Pentru evenimen-
tele cu caracter cultural – con-
certe ºi festivaluri – municipali-
tatea propune o altã taxã – de
60.250 de lei. Pentru evenimen-
te mai restrânse, care nu implicã
utilizarea gazonului ºi a spaþiilor
din tribune, arena se închiriazã
la suprafaþa ocupatã, iar tariful
fixat va fi de 500 de lei pe metru
pãtrat, pentru fiecare eveniment.

Sala de conferinþe,
loja – de închiriat

Se pot închiria inclusiv spaþii-
le de birouri ºi anexele stadionu-

lui, în care se pot desfãºura di-
verse activitãþi. Tariful perceput
în acest caz este de 12 lei pe
metru pãtrat, pe orã. Sala de con-
ferinþã a stadionului se închiria-
zã ºi ea contra sumei de 500 de
lei, pe orã. Loja stadionului este
disponibilã la douã tarife: 1.000
de lei pe orã sau 3.000 de lei pen-
tru 4 ore. Spaþiile destinate acti-
vitãþii comerciale se vor închiria
la suma de 15 lei pe metru pã-
trat, pe eveniment. Autoritãþile au
fixat taxe ºi pentru locurile pen-
tru reclamã publicitarã. Cele din
interiorul stadionului – altele de-
cât cele adiacente suprafeþei de
joc – se taxeazã la suma de 100
de lei pe metru pãtrat, pe zi, iar
cele din exterior – la suma de 100
de lei pe metru pãtrat, pe lunã.

Filmãrile private, admise
Stadionul este deschis ºi pen-

tru vizitarea de cãtre public. Pen-
tru un tur al complexului spor-
tiv, un grup de minimum 10 per-
soane plãteºte o taxã de intrare
de 10 lei de persoanã. Dacã este
vorba de un grup de elevi, tariful
se reduce la jumãtate – 5 lei de
persoanã. În interiorul stadionu-
lui, sunt admise ºi filmãrile pri-
vate, cum ar fi cele pentru reali-
zarea unui album de nuntã sau alt
eveniment cu caracter privat. În
acest caz, tariful stabilit este de
1.000 de lei, pe orã. Dacã filmã-
rile au un caracter publicitar, ta-
riful perceput se dubleazã – 2.000
de lei, pe orã.

Toate aceste taxe au fost pro-
puse ºi incluse de Primãria Cra-
iova în bugetul de venituri ºi
cheltuieli pentru anul 2018, care
a fost lansat în dezbatere publicã
pentru luni.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, care au coordonat
cercetãrile în cauzã, fapta s-a pe-
trecut pe 5 martie a.c., sea-
ra, în jurul orei 20.00. Pe
fondul unor neînþelegeri le-
gate de vânzarea unui cal
contra sumei de 200 de lei,
Dãnuþ Ciuciunea (45 de ani)
ºi Gheorghe Bãlteanu (25
de ani), din comuna Ceta-
te, cu o dubã la volanul cã-
reia de afla Florin Suliman,
de 20 de ani, s-au dus la
locuinþa lui Victor Chimirel
(45 de ani), din satul Cor-
nu, comuna Orodel, ºi au
sustras o caprã, o drujbã,
un flex, hamuri ºi alte us-
tensile gospodãreºti în va-
loare totalã de 450 lei, în contul
unei pretinse datorii a lui Chimirel
cãtre Ciuciunea, bunuri pe care le-
au încãrcat în duba cu care veni-
serã. Cei doi au revenit în curtea
imobilului pentru a mai cãuta ºi alte
lucruri bune de furat, însã au fost
surprinºi de proprietar, Victor Chi-
mirel, care avea în mânã o barã de
fier ºi a încercat sã-i reþinã. Ciu-

Pe lângã misiunea de a salva vieþi, pe care o au în fie-
care zi, cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj ºi-au asumat, ieri, alta, mai deosebitã. Pom-
pierii au încercat sã aducã un strop de bucurie ºi un zâm-
bet pe chipurile brãzdate de vreme ale persoanelor inter-
nate la Centrul de Recuperare ºi Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap „Sf.  Dumitru” din Filiaºi ºi la  Complexul

Poliþiºtii din cadrul Poliþiei oraºului Segarcea împreunã
cu cei din cadrul Secþiei 14 Poliþie Ruralã Bârca au desfãºu-
rat o serie de acþiuni vizând combaterea contrabandei cu
þigãri. Oamenii legii au prins de veste cã doi doljeni de 47,
respectiv 45 de ani, F. Rodica ºi S. Dumitru, din localitãþile
Giurgiþa, respectiv Bârca, comercializeazã þigãri care nu au
aplicate marcaje fiscale româneºti. Astfel, joi, în urma efec-
tuãrii unei percheziþii la domiciliul femeii de 47 de ani, au
fost gãsite 5 cartuºe de þigãri (50 de pachete þigarete) care
nu prezentau timbru fiscal specific românesc. În cazul bãr-
batului de 45 de ani, poliþiºtii din Bârca l-au depistat în incin-
ta magazinului al cãrei administrator este soþia sa, în timp ce
oferea spre vânzare cantitatea de 140 de þigarete (7 pache-
te). În ambele cazuri oamenii legii efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã, faptã prevã-
zutã de Codul Vamal al României (Legea nr. 86/2006), þigã-
rile fiind ridicate în vederea confiscãrii.

Pânã la 13 ani de închisoare pentru doljenii care au fostPânã la 13 ani de închisoare pentru doljenii care au fostPânã la 13 ani de închisoare pentru doljenii care au fostPânã la 13 ani de închisoare pentru doljenii care au fostPânã la 13 ani de închisoare pentru doljenii care au fost
la un pas sã-l omoare pe bãrbatul care i-a prins la furatla un pas sã-l omoare pe bãrbatul care i-a prins la furatla un pas sã-l omoare pe bãrbatul care i-a prins la furatla un pas sã-l omoare pe bãrbatul care i-a prins la furatla un pas sã-l omoare pe bãrbatul care i-a prins la furat
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Daruri de la ISU Dolj pentru
bãtrânii de la centrele de recuperare

„Sf. Maria” - Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã din Craio-
va. Asta pentru cã au ajuns acolo încãrcaþi cu daruri, cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã, din donaþiile angajaþilor ISU
Dolj fiind achiziþionate un aparat multifuncþional sporter,
televizor, fier de cãlcat, materiale de curãþenie, dar ºi
dulciuri, sucuri ºi fructe, în valoare de 4.000 lei, dupã
cum au anunþat reprezentanþii unitãþii.

Doi doljeni de 25, respectiv 45 de ani, din
comuna Cetate, arestaþi preventiv la începu-
tul lunii martie pentru comiterea infracþiuni-
lor de tentativã la omor calificat ºi tâlhãrie în
formã calificatã, au fost condamnaþi de jude-
cãtorii Tribunalului Dolj la 10, respectiv 13
ani ºi 8 luni închisoare pentru faptele lor. Cei
doi au fost acuzaþi cã, pe fondul neînþelegeri-
lor ivite dupã vânzarea unui cal, s-au dus noap-

tea la proprietarul animalului, i-au furat mai
multe bunuri din gospodãrie, iar când acesta
i-a surprins în curte au fost la un pas sã-l bage
în pãmânt, dupã ce l-au bãtut cu o scândurã ºi
o rangã din fier, provocându-i multiple frac-
turi ºi traumatisme. Sentinþa nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova, însã inculpaþii au fost menþinuþi dupã
gratii de judecãtorii craioveni.

ciunea i-a aplicat, însã, mai multe
lovituri cu o scândurã peste mâini,
dezarmându-l, moment în care a
intervenit Bãlteanu, care a luat ran-

ga metalicã ºi l-a lovit în cap. Nu a
fost suficient însã pentru agresori,
Ciuciunea continuând sã-l loveas-
cã cu scândura în zona toracicã
posterioarã pe bãrbatul cãzut la
pãmânt, cu consecinþa producerii
de leziuni traumatice cerebrale
semnificative (fracturi cominutive
multiple parieto-temporo-occipital
dreapta, parezã brahialã stângã,

etc.), respectiv un traumatism to-
racic posterior, leziuni de violenþã
care au necesitat pentru vindecare
45-50 zile de îngrijiri medicale, au

precizat anchetatorii, la mo-
mentul respectiv.

Victima a fost salvatã de
intervenþia unor vecini, care
au anunþat ºi autoritãþile, cei
doi agresori fiind prinºi. „În
conformitate cu actele me-
dicale ºi declaraþiile marto-
rilor audiaþi, rezultã cã prin
acþiuni violente conjugate
care s-au completat reciproc,
comise pe timp de noapte în
scopul de a ascunde comi-
terea unei infracþiuni con-
tra patrimoniului (din incin-
ta îngrãditã a unei locuinþe
în care au pãtruns fãrã

drept) inculpaþii Ciuciunea Dãnuþ
ºi Bãlteanu Gheorghe i-au aplicat
persoanei vãtãmate Chimirel Vic-
tor mai multe lovituri cu corpuri
dure, în mod repetat ºi cu intensi-
tate, evidenþiindu-se astfel inten-
þia acestora de a suprima viaþa
victimei”, se aratã în referatul prin
care procurorii au cerut arestarea
preventivã a celor doi.

Dupã gratii din luna martie
Mai mult, leziunile suferite de

victimã sunt de naturã sã-i punã în
primejdie viaþa, dupã cum au con-
statat medicii legiºti, astfel cã, în
noaptea de duminicã spre luni, Ciu-
ciunea, care este recidivist (fiind
condamnat în trecut la 2 ani ºi 6
luni închisoare pentru furt) ºi Bãl-
teanu au fost reþinuþi pentru 24 de
ore pentru comiterea infracþiunilor
de tentativã la omor calificat ºi tâl-
hãrie în formã calificatã, fiind in-
troduºi în arestul IPJ Dolj. Pe 6
martie a.c. au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã, care le-a emis
mandate pe 30 de zile, mãsura fi-
ind prelungitã pânã la zi.

Pe 26 aprilie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
cei doi au fost trimiºi în judecatã
pentru tentativã la omor calificat
ºi tâlhãrie în formã calificatã, iar

marþi, 12 decembrie a.c., instanþa
a pronunþat sentinþa. Inculpaþii au
fost gãsiþi vinovaþi de ambele in-
fracþiuni reþinute în sarcina lor,
astfel cã Dãnuþ Ciuciunea a fost
condamnat la o pedeapsã totalã de
13 ani ºi 8 luni închisoare, iar
Gheorghe Bãlteanu la 10 ani închi-
soare, fiind menþinuþi în arest pre-
ventiv. În plus, trebuie sã achite
cheltuielile de spitalizare ale victi-
mei ºi sã-i plãteascã despãgubiri de
6.000 lei: „Admite acþiunea civilã
formulatã în procesul penal de
partea civilã Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova ºi obligã
inculpaþii în solidar la plata su-
mei de 4.295,84 lei despãgubiri
civile, sumã reactualizatã la data
plãþii efective. Obligã inculpaþii în
solidar sã-i plãteascã pãrþii civile
Chimirel Victor suma de 6.000 lei
cu titlu de despãgubiri materiale.
Cu drept de apel. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi 12.12.2017”,
se aratã în hotãrârea instanþei.
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Volumul „Momente ºi perso-
nalitãþi din istoria serviciilor
secrete româneºti (1924-1989)”
a fost lansat, ieri, la Craiova, în
prezenþa autorului, prof. univ. dr.
Constantin Troncotã. Cuvântul
de deschidere l-a avut prof.
univ. dr. Dumitru Otovescu, de
la Facultatea de ªtiinþe Sociale
din cadrul Universitãþii din Cra-
iova, care a explicat celor pre-
zenþi, în numãr destul de mare
la eveniment, cã „volumul de
faþã reflectã momente importan-
te din istoria serviciilor secrete
din România. Prof. univ. dr.
Constantin Troncotã ne-a in-
trodus într-un univers al cu-
noaºterii provocator ºi este pa-
sionat de descoperirea adevã-
rului  într-un domeniu care

Ministerul Sãnãtãþii a solici-
tat Unifarm sã livreze în regim
de urgenþã aceste doze de imu-
noglobulinã astfel încât sã ajun-
gã cât mai repede la pacienþi.
Producãtorul a informat autori-
tãþile sanitare cã luna viitoare va
mai livra încã 2.000 de doze din
acest produs.

Sãptãmâna trecutã au fost li-
vrate cãtre unitãþile sanitare pes-
te 2.000 de doze de imunoglo-
bulinã pentru tratarea cazurilor
de urgenþã din secþiile de Tera-
pie Intensivã ºi, pânã la sfârºi-
tul acestui an, vor mai fi trimise
cãtre spitale încã 1.000 de doze
din acest produs.

Mai mult, un producãtor care
a ales sã pãrãseascã piaþa din
România în luna mai 2016 ºi-a
anunþat intenþia de a reveni. Mi-
nisterul Sãnãtãþii a aprobat pre-
þul pentru imunoglobulina utili-
zatã în tratamentul imunodefi-
cienþelor primare produsã de
acest furnizor.

Taxa clawback
suspendatã

temporar pentru
anumite

medicamente
Joi, printr-o ordonanþã de ur-

genþã s-a suspendat temporar,
pentru o perioadã de pânã la 2

Cele 900 de doze de imunoglobulinã
pentru imunodeficienþã primarã au
primit certificatul de calitate, con-
form procedurilor europene, ºi sunt

direcþionate într-o primã etapã la spi-
talele unde existã urgenþe ºi mai apoi
cãtre unitãþile care au solicitat medi-
camentul.

VVVVVolumul olumul olumul olumul olumul „Momente ºi personalitãþi din istoria serviciilor„Momente ºi personalitãþi din istoria serviciilor„Momente ºi personalitãþi din istoria serviciilor„Momente ºi personalitãþi din istoria serviciilor„Momente ºi personalitãþi din istoria serviciilor
secrete româneºti (1924-1989)”secrete româneºti (1924-1989)”secrete româneºti (1924-1989)”secrete româneºti (1924-1989)”secrete româneºti (1924-1989)” a fost lansat, ieri, la Craiova a fost lansat, ieri, la Craiova a fost lansat, ieri, la Craiova a fost lansat, ieri, la Craiova a fost lansat, ieri, la Craiova

nouã, oamenilor de rând, nu ne
este accesibil...”.

Dumitru Otovescu a prezen-
tat apoi o scurtã biografie a au-
torului, „care este nãscut la pa-

tru ani dupã mine”, dupã cum
a subliniat, încercând sã-i tes-
teze astfel pe cei din asistenþã.
Absolvent al Facultãþii de isto-
rie-filosofie a Universitãþii din
Bucureºti, doctor în istorie mi-
litarã, profesor universitar ºi
conducãtor de doctorat  la
Academia Naþionalã de Informa-
þii „Mihai Viteazul”, profesor la
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, prof. Cristian Troncotã
are o activitate publicisticã des-
tul de prolificã, între volumele
sale reprezentative aflându-se
„Glorie ºi tragedii. Momente din
Istoria Serviciilor de informaþii
ºi contrainformaþii române pe
Frontul de Est (1941-1944)”,
„Mihai Moruzov ºi frontul se-
cret”, „Omul de tainã al Mare-

ºalului”, „Duplicitarii. O is-
torie a Serviciilor de Infor-
maþii ºi Securitate ale regi-
mului comunist din Româ-
nia” etc.

Despre volumul lansat
acum, prof. Cristian Tron-
cotã spune cã „este o carte
care mã reprezintã ca cerce-
tãtor. Cuprinde multe ade-
vãruri ascunse. Un adevãr
istoric, chiar dacã nu îþi este
convenabil, trebuie spus, ca
sã nu devinã ucigãtor mai
târziu. Cartea conþine do-
cumente ºi multe situaþii
care au fost trecute sub tã-
cere, adevãruri care n-au
fost în cãrþile de istorie de
pe vremea mea ºi ºtiu cã nu
sunt nici acum. Raporturi-
le serviciilor de informaþii
cu factorii de decizie poli-
ticã sunt deosebit de com-
plexe. Este îngrijorãtoare
apariþia unei situaþii în care
serviciile de intelligence nu
au voie sã deranjeze puterea
prin informaþiile furnizate, în
care acestor servicii li se cere sã
nu facã altceva decât sã execu-
te ordinele primite de la condu-
cerea statului... Nu vom putea
niciodatã construi relaþii norma-
le cu o mare putere, indiferent
care este sau oricare va fi ea,
cu frica-n suflet sau stând în

genunchi. Este un mesaj peste
timp pe care  intelligence-ul ro-
mânesc, în pãrþile lui pozitive,
ni-l transmite”. Având în vede-
re cã majoritatea celor prezenþi
au cumpãrat cartea ºi au stat la
rând pentru a primi un autograf,
se pare cã a reuºit sã suscite
interesul tuturor.

CARMEN ZUICAN

ani, începând 1 ianuarie 2018,
obligaþia de platã a taxei de
clawback pentru deþinãtorii au-
torizaþiilor de punere pe piaþã a
medicamentelor derivate din
sânge uman sau plasmã umanã.

Aceastã mãsurã are ca scop
asigurarea disponibilitãþii per-
manente a tratamentelor cu
medicamentele derivate din
sânge uman sau plasmã uma-
nã, suportate din Fondul naþi-
onal unic de asigurãri sociale
de sãnãtate (FNUASS) ºi din
bugetul Ministerului Sãnãtãþii.
Astfel, vor fi evitate pe viitor
situaþiile cauzate de lipsa de pe
piaþã a disponibilitãþii acestor
medicamente, situaþii care au
impact direct asupra sãnãtãþii
publice.

Pentru acoperirea deficitului
bugetului Fondului naþional
unic de asigurãri sociale de

sãnãtate rezultat ca urmare a
exceptãrii pentru o perioadã
determinatã de 2 ani a deþinã-
torilor de autorizaþie de pune-
re pe piaþã a medicamentelor,
care nu sunt persoane juridice
române, prin reprezentanþii le-
gali ai acestora de la plata con-
tribuþiei trimestriale, bugetul
FNUASS se va  completa cu
sume care se alocã de la buge-
tul de stat.

O pacientã
a murit la începutul

acestei luni
Dupã ce o pacientã a murit

la începutul acestei luni, la ni-
velul Ministerului Sãnãtãþii s-a
înfiinþat o structurã de urgenþã
care are rolul de a direcþiona
stocurile identificate de imuno-
globulinã în unitãþile sanitare

din þarã cãtre cazurile urgente
de imunodeficienþã primarã
care necesitã tratament imediat.
Aceastã structurã va gestiona ºi
cantitãþile de imunoglobulinã
necesarã tratamentului imuno-
deficienþei primare, care vor fi
puse pe piaþã de furnizor pânã
la sfârºitul anului. A fost înfiin-
þatã, de asemenea, o linie tele-
fonicã  specialã la care medicii
din toatã þara pot anunþa apari-
þia cazurilor grave care necesi-
tã tratament cu imunoglobulinã,
pentru ca medicamentele nece-
sare sã fie direcþionate cãtre
unitatea sanitarã care are în în-
grijire pacientul.

Ministerul Sãnãtãþii intenþio-
neazã sã realizeze un stoc de
imunoglobulinã care sa acope-
re  necesarul la nivel naþional
pentru o perioadã de ºase luni.

Imunoglobulina, o substanþã

obþinutã din plasma sanguinã
umanã, lipseºte de câteva luni.
Aceastã plasmã, în urma prelu-
crãrii, conþine anticorpi care
protejeazã organismul împotri-
va bolilor.

Pacienþii cu afecþiunii autoi-
mune sunt cei mai afectaþi de
lipsa imunoglobulinei, de care ei
sunt dependenþi ºi îi ajutã la
imunitate. Prin natura bolii,
aceºti pacienþi sunt foarte sen-
sibili la orice, chiar ºi la cea mai
micã rãcealã.

O femeie în vârstã de 69 de
ani a murit, pe 2 decembrie a.c.,
la Spitalul Judeþean de Urgenþã
din Alba Iulia din cauza lipsei de
imunoglobulinã. Reprezentanþii
spitalului susþin cã au trimis co-
manda de imunoglobulinã în 20
octombrie, însã nu au primit ni-
mic pânã în prezent.

RADU ILICEANU

900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale900 de doze de imunoglobulinã, livrate cãtre spitale
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Acordul provizoriu încheiat
de Parlament cu Consiliul pri-
vind bugetul UE pentru 2018 la
data de 18 noiembrie a fost ad-
optat sãptãmâna aceasta cu 295
de voturi pentru, 154 împotri-
vã ºi 197 de abþineri. Preºedin-
tele Antonio Tajani a semnat do-
cumentul prin care acest buget
intrã în vigoare.

 „Parlamentul este mulþumit
de bugetul Uniunii Europene
pentru 2018. Am ajuns la un
acord,  deoarece priori tãþ i le
noaste au fost sã dãm un im-
puls programelor care vor pre-
gãti UE pentru viitor ºi sã îi pro-
tejãm pe europeni - cercetarea

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Planul de investiþii pentru Eu-
ropa, denumit ºi Planul Juncker,
se axeazã pe stimularea investiþii-
lor pentru a crea locuri de muncã
ºi a genera creºtere economicã,
prin utilizarea mai inteligentã a re-
surselor financiare noi ºi existen-
te, eliminarea obstacolelor din ca-
lea investiþiilor ºi asigurarea vizibi-
litãþii ºi asistenþei tehnice pentru
proiectele de investiþii. Fondul eu-
ropean pentru investiþii strategice
(FEIS) este elementul central al
Planului Juncker. Acesta oferã o
garanþie de primã pierdere, ceea ce
permite Bãncii Europene de Inves-
tiþii (BEI) sã investeascã într-un
numãr mai mare de proiecte, ade-
sea mai riscante.

 „Planul de investiþii a adus be-
neficii reale companiilor din Euro-
pa. Vrem sã facem ºi mai mult. Am
analizat reacþiile primite privind
modul în care funcþioneazã Fondul
european pentru investiþii strategi-
ce ºi am fãcut unele îmbunãtãþiri.
Am sporit transparenþa deciziilor de
investiþii ale FEIS ºi asistenþa tehni-

Timp de douã zile, luni ºi
marþi, comisarul european pen-
tru politicã regionalã Corina
Creþu va efectua o vizitã ofi-
cialã în România. Înaltul oficial
european se va întâlni cu  Mi-
hai Tudose, prim-ministrul Ro-
mâniei, Carmen Dan, ministrul
afacerilor interne, Felix Stroe,
ministrul transporturilor, Ma-
rius Nica, ministrul delegat pen-
tru fonduri europene, Victor
Negrescu, ministrul delegat
pentru afaceri europene, ºi Ra-
ed Arafat, secretar de stat în
cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.  În timpul vizitei, co-
misarul Corina Creþu va vizita
proiecte ºi va lua parte la cere-
monia de semnare a unei serii
de contracte cu finanþare eu-
ropeanã. De asemenea, comi-
sarul european va participa la

Comisarul european Corina Creþu
va efectua o vizitã oficialã în România

Gala Fondurilor Structurale
2017 ºi la ceremonia de pre-
miere a  concursului  pentru
elevi “Lider European” ºi va
avea un dialog cu cetãþenii la
Academia de Studii Economi-
ce din Bucureºti. “Numeroase
eforturi au fost fãcute pentru
implementarea programelor fi-
nanþate prin politica de coeziu-
ne din România, iar progresele
înregistrate sunt clare. Acestea
trebuie însã continuate. Aºa
cum am spus adeseori, inves-
tiþiile eficiente, ale cãror be-
neficii pentru cetãþeni sunt vi-
zibile rapid, reprezintã principa-
lul argument pentru menþinerea
politicii de coeziune printre po-
liticile europene importante ºi în
perioada post-2020”, a declarat
comisarul pentru politica regio-
nalã înaintea vizitei sale.

Europarlamentarii au aprobat fonduriEuroparlamentarii au aprobat fonduriEuroparlamentarii au aprobat fonduriEuroparlamentarii au aprobat fonduriEuroparlamentarii au aprobat fonduri
mai mari pentru tinerii ºomerimai mari pentru tinerii ºomerimai mari pentru tinerii ºomerimai mari pentru tinerii ºomerimai mari pentru tinerii ºomeri

Pentru anul viitor, deputaþii europene au aprobat fon-
duri mai mari pentru tinerii ºomeri, precum ºi o finanþare
suplimentarã pentru IMM-uri, programe de cercetare ºi
Erasmus. Cifrele agreate în discuþiile de conciliere pentru
bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru
angajamente ºi 144,7 miliarde euro pentru plãþi. De
asemenea se vor reduce finanþãrile pentru Turcia.

prin programul Orizont 2020,
mobilitatea tinerilor prin Eras-
mus+ ºi ErasmusPro, programe
de infrastructurã  precum Me-
canismul pentru Interconecta-
rea Europei ºi sprijin pentru
IMM-uri prin COSME. Am reu-
ºit de asemenea sã creºtem fi-
nanþarea pentru programele pri-
vind securitatea, politica de azil
ºi politica de vecinãtate, a spus
preºedintele comisiei pentru bu-
gete, Jean Arthuis.

Având în vedere nevoia de a
gestiona acþiuni multianuale (de
ex finanþarea unui proiect de
cercetare care dureazã 2-3 ani),
bugetul UE face distincþia între

creditele pentru angajamente
(costul tuturor obligaþiilor legale
contractate în anul financiar

actual, cu posibile consecinþe în
anii urmãtori) ºi creditele pen-
tru plãþi (banii plãtiþi efectiv în

anul actual, posibil pentru a im-
plementa angajamentele luate în
ani anteriori).

FEIS, FEIS, FEIS, FEIS, FEIS, elementul central al Planului de investiþiielementul central al Planului de investiþiielementul central al Planului de investiþiielementul central al Planului de investiþiielementul central al Planului de investiþii
pentru Europapentru Europapentru Europapentru Europapentru Europa

Parlamentul European a
votat, la începutul acestei
sãptãmâni, adoptarea
regulamentului de prelun-
gire ºi îmbunãtãþire a
Fondului european pentru
investiþii strategice (FEIS),
elementul central al Planu-
lui de investiþii pentru
Europa. Una dintre princi-
palele prevederi din noul
regulament este creºterea
obiectivului de investiþii de
la 315 la cel puþin 500 de
miliarde de euro.

cã furnizatã la nivel local. De ase-
menea, prelungim durata FEIS pânã
la sfârºitul anului 2020, iar obiecti-
vul de investiþii creºte la 500 de
miliarde de euro. FEIS a contribuit
deja la crearea a 300.000 de locuri
de muncã ºi ne dorim sã continuãm
în acelaºi ritm.”, a subliniat Jyrki
Katainen, vicepreºedintele Comi-
siei Europene responsabil pentru
locuri de muncã, creºtere, investiþii
ºi competitivitate.

Îmbunãtãþirea mediului
de afaceri în UE

Noua versiune îmbunãtãþitã a
FEIS prevede: transparenþã spori-
tã, prin publicarea online a decizii-
lor Comitetului pentru investiþii (link
is external), publicarea Tabloului de
bord al indicatorilor dupã semnarea
fiecãrui proiect FEIS ºi, nu în ulti-
mul rând, printr-o detaliere a crite-
riilor de eligibilitate pentru obþine-
rea de finanþare prin FEIS; propor-

þie mai ridicatã de proiecte dura-
bile, prin creºterea la 40% a pro-
porþiei proiectelor cu finanþare
FEIS care contribuie la combate-
rea schimbãrilor climatice, dar ºi
prin vizarea unor noi sectoare; im-
portanþã sporitã acordatã proiec-
telor mici, prin creºterea procen-
tului garanþiei pentru IMM-uri de la
26% la 40% ºi prin facilitarea creã-
rii de platforme de investiþii, care sã
grupeze proiectele mici în funcþie
de temã sau regiune; asistenþã teh-
nicã sporitã la nivel local, prin in-
termediul Platformei europene de
consiliere în materie de investiþii (link
is external), cu accent pe intensifi-
carea asistenþei personalizate pe te-
ren ºi nu în ultimul rând, îmbunã-
tãþirea mediului de afaceri în UE,
în urma unei evaluãri complete a
acþiunilor realizate în acest sens de
la începutul mandatului Comisiei
Juncker, atât la nivelul UE, cât ºi în
statele membre.

Regulamentul FEIS 2.0 este prevãzut sã intre în vigoare
la 1 ianuarie 2018.



Spectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,
cu intrare liberã pentru public
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În cadrul Galei vor fi decernate
Premiul Special; Premiul publicu-
lui – categoria Actor, Actriþã, Spec-
tacol, Regizor, Scenograf – pen-
tru spectacolele din 2017; Premiul
Backstage – pentru devotamentul
celor din spatele scenei; Premiul
pentru jurnalism cultural „Liliana
Hinoveanu”; Premiul pentru criti-
cã de teatru. Premiul pentru fideli-
tate se va acorda celui mai fidel
spectator, iar Premiul pentru vo-
luntariat, celui mai activ voluntar.
Pentru decernarea Premiului publi-

Gala TGala TGala TGala TGala Teatrului Naþionaleatrului Naþionaleatrului Naþionaleatrului Naþionaleatrului Naþional
„Marin Sorescu”„Marin Sorescu”„Marin Sorescu”„Marin Sorescu”„Marin Sorescu”

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” încheie 2017
cu o Galã dedicatã iubitorilor de teatru care i-au
fost alãturi de-a lungul anului, precum ºi artiºti-
lor - actori, regizori, scenografi etc. Evenimen-
tul, aflat la ediþia a II-a, se va desfãºura dumini-
cã, 17 decembrie, începând ora 18.30, ºi va cu-
prinde, pe lângã o festivitate de premiere, ºi re-

citaluri susþinute de actorul Horaþiu Mãlãele ºi
cântãreaþa Maria Rãducanu. Biletele, la preþuri
de 60, 80 ºi 100 lei, pot fi achiziþionate de la Agen-
þia teatrului. În aceeaºi zi, de la ora 17.00, la Sala
„Ion D. Sîrbu” va avea loc premiera spectacolu-
lui „Monstrul Nisipurilor” de Csaba Székely, re-
gia Irina Crãiþã-Mândrã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj, publicul se
va bucura, ca în fiecare an, de
fragmente de iarnã tradiþionalã,
aduse în scenã de grupuri, ansam-
bluri ºi soliºti vocali, din diverse
colþuri ale þãrii, care promoveazã

Având în vedere declararea doliului naþional
în zilele de 14, 15 ºi 16 decembrie, Alaiul Datini-
lor „Din bãtrâni, din oameni buni”, organizat de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj, a fost reprogra-
mat ºi se va desfãºura luni, 18 decembrie, ºi

cului, spectatorii au votat cel mai
îndrãgit actor, actriþã, spectacol,
regizor ºi scenograf din spectaco-
lele care au avut premiera în 2017.
Votul s-a fãcut prin completarea
unui chestionar, disponibil la Agen-
þia teatralã ºi în foaier, înainte de
reprezentaþii.

De la ora 19.00, la Sala „Amza
Pellea”, Maria Rãducanu, una din-
tre cele mai bune voci ale jazz-ului
românesc, va susþine un concert
de muzicã veche europeanã ºi fado
combinate cu muzicã popularã ro-

mâneascã ºi jazz, iar apoi inegala-
bilul artist Horaþiu Mãlãele poate fi
vãzut ºi ascultat într-un recital ex-
traordinar. De asemenea, Horaþiu
Mãlãele va vernisa în foaier o ex-
poziþie cu faimoasele sale carica-
turi. Pe întreg parcursul serii at-
mosfera va fi întreþinutã de duo-ul
„Golden Cafe” cu Octavian Gorun
(vioarã) ºi Corina Stãnescu (pian).

Tot duminicã, de la ora 17.00,
la Sala „Ion D. Sîrbu” va avea loc
premiera spectacolului „Monstrul
Nisipurilor” de Csaba Székely, re-
gia Irina Crãiþã-Mândrã. O come-
die neagrã care, precizeazã repre-
zentanþii Naþionalului craiovean,
„imagineazã universul absurd al
relaþiilor noastre romantice din per-
spectiva dificultãþilor / blocajelor
care apar între parteneri”. În dis-
tribuþie: Iulia Colan, Ioana Floren-
tina Manciu, Romaniþa Ionescu,
Alina Mangra, Raluca Pãun, Cãtã-
lin Vieru, Claudiu Mihail, ªtefan
Cepoi ºi Marian Politic, toþi pur-
tând nume de fructe (femeile) ºi
de culori (bãrbaþii): Afina, Piersi-
ca, Cãpºuna, Viºina ºi Portocala,
Maro, Negru, Ocru, Roºu ºi Ver-
de. Spectacolul va fi prezentat ºi
luni, 18 decembrie, de la ora 17.00.

marþi, 19 decembrie, la Teatrul pentru copii ºi
tineret „Colibri”. Vor participa grupuri ºi ansam-
bluri folclorice din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Argeº, Cluj, Teleorman, Sibiu ºi Dâmboviþa, pre-
cum ºi soliºti vocali. Intrarea publicului la ambe-
le spectacole va fi liberã!

obiceiurile specifice Crãciunului ºi
Anului Nou. Evenimentul va fi în-
soþit de o expoziþie cu fotografii
care ilustreazã particularitãþile ºi
frumuseþea datinilor de iarnã din
judeþul Dolj, din arhiva C.J.C.P.C.T
Dolj, iar marþi, 19 decembrie, ora
17.30,  de o secvenþã de viaþã tra-
diþionalã sub genericul „Dolju-n bu-

cate” de post, cu sprijinul an-
samblurilor din judeþul nostru.

Luni, 18 decembrie, de la ora
18.00, pe scenã vor urca Gru-
pul folcloric „Gorjeanca” din
Târgu Jiu (Gorj), Ansamblul
folcloric „Liliacul” din Baia de
Aramã (Mehedinþi), Octetul

„Leru-i, ler” din Craiova (Dolj),
Grupul „Someºenii” din Cluj-Na-
poca (Cluj), Grupul vocal bãrbã-
tesc „Burnasul” din Alexandria (Te-
leorman), Grupul folcloric „Bratia”
din Vlãdeºti (Argeº) ºi Grupul vo-
cal „Doruri sibiene” din Sibiu.

A doua zi, de la aceeaºi orã, vor
încânta publicul Ansamblul folclo-
ric „Hora Desnãþuiului” din Bârca,
Ansamblul „Trandafirul” al Casei
de Culturã Dãbuleni, Ansamblul
Folcloric „Dor Cãlãtor” din Craio-
va, Grupul vocal „Steluþe Dunãre-
ne” din Calafat, Grupul de colin-
dãtori „Rapsozii Desnãþuiului” din
Giurgiþa (Dolj), Ansamblul de da-

tini ºi obiceiuri popu-
lare „Roua” din Clo-
ºani-Padeº (Gorj) ºi
Ansamblul „Flori
dâmboviþene” Târ-
goviºte (Dâmboviþa),
soliºtii vocali Mãdã-
lina Stoica, Manuela
Motocu, Maria Rota-
ru, Liviu Olteanu, Ra-
luca Mãlãescu, Ca-
melia Chivu ºi Ale-
xandru Ionuþ Lilea.

În cadrul Târgului de Crãciun Winterland, organizat, în
perioada 14-19 decembrie, de Facultatea de Horticulturã, în
holul central al Universitãþii din Craiova, va avea loc luni, 18
decembrie, de la ora 11.00, un concert susþinut de Corul
bãrbãtesc al Facultãþii de Teologie Ortodoxã (dirijor: pr. lect.
univ. dr. Adrian Maziliþa), care va cânta colinde ºi cântece
de stea bizantine ºi corale româneºti. Corul a luat fiinþã în
anul 1992, fiind constituit din studenþi ai secþiei de Teologie
Pastoralã, ºi promoveazã cântãrile bisericeºti ale cunoscuþi-
lor compozitori Gavriil Muzicescu, Gheorghe Dima, Ion Vidu,
Gheorghe Cucu, Nicolae Lungu, creaþii corale din reperto-
riul internaþional, dar ºi piese corale de inspiraþie folcloricã.
Corul a participat la numeroase manifestãri culturale, naþio-
nale, precum ºi la cele organizate de Arhiepiscopia Craiovei
ºi Universitatea din Craiova. Dintre realizãrile recente amin-
tim obþinerea locului al II-lea la Concursul Naþional „Lãudaþi
pe Domnul”, de la Bucureºti.

Concert de colinde în cadrul
Târgului Winterland

La Secþia de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei va avea loc luni,
18 decembrie, ora 11.00, verni-
sajul expoziþiei temporare „Cre-
dinþã ºi har”, în cadrul cãreia vor
fi prezentate peste 100 de lucrãri
realizate de ºcolari la atelierele
meºteºugãreºti desfãºurate la
Casa Bãniei de prof. Cãtãlin Os-
troveanu (picturã pe sticlã), ar-
tistul plastic Dragomir Doru (pic-
turã pe lemn) ºi Ionuþ Smaranda-
che  (sculpturã lemn). Expoziþia
va putea fi vizitatã pânã în februa-
rie 2018.

Învãþãceii de la atelierele
meºteºugãreºti
expun la Casa Bãniei

Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj vã invitã
marþi, 19 decembrie, ora 12.00,
în Galeriile „Cromatic”, la au-
diþia clasei de pian principal a
prof. Oana Constantinescu, alã-
turi de copii talentaþi ºi pasio-
naþi de studiul muzicii, elevi ai
Liceului de Arte „Marin Sores-
cu” ºi ai altor unitãþi de învãþã-
mânt din Craiova. Micii pianiºti
vor interpreta compoziþii de S.
Bach, W.A. Mozart, Luiza Ma-
ria Catanã, Ravina, Moritz Mos-
zkowski, F. Chopin, precum ºi
cântece din folclorul copiilor,
lucrãri dedicate sãrbãtorilor de
iarnã, piese din muzica de film.
Evenimentul face parte din pro-
iectul educaþional „Pianiºti ºi

pictori”, care se deruleazã de 7 ani, perioadã în care CJCPCT
Dolj a fost partener în organizarea activitãþilor alãturi de pro-
fesorii ºi elevii implicaþi.

Audiþie muzicalã la Galeriile „Cromatic”

Spectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru publicSpectacole de datini, obiceiuri ºi colinde,cu intrare liberã pentru public
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Pe 18 octombrie, tot la sediul
Facultãþii de Drept a Universitã-
þii din Craiova s-a desfãºurat eve-
nimentul „Biblioteca Vie”, mo-
ment în care studenþii au avut
posibilitatea sã stea de vorbã cu
deþinuþii, sã punã întrebãri ºi sã

„V„V„V„V„Visul unei nopþi de varã”isul unei nopþi de varã”isul unei nopþi de varã”isul unei nopþi de varã”isul unei nopþi de varã”, pus în scenã de studenþii Facultãþii, pus în scenã de studenþii Facultãþii, pus în scenã de studenþii Facultãþii, pus în scenã de studenþii Facultãþii, pus în scenã de studenþii Facultãþii
de Drept a Universitãþii din Craiova, pentru deþinuþide Drept a Universitãþii din Craiova, pentru deþinuþide Drept a Universitãþii din Craiova, pentru deþinuþide Drept a Universitãþii din Craiova, pentru deþinuþide Drept a Universitãþii din Craiova, pentru deþinuþi

Facultatea de Drept a Universitãþii
din Craiova a prezentat, zilele trecu-
te, spectacolul de teatru,  „Noaptea

miºunã”, o adaptare dupã „Visul unei
nopþi de varã”de William Shakespea-
re, în interpretarea a zece deþinuþi.

discute aspecte criminologice le-
gate de trecutul infracþional al
condamnaþilor, precum ºi despre
mãsurile de reintegrare, care se
desfãºoarã în penitenciare.

În luna noiembrie, 12 grupe
de studenþi din anul II, care par-

ticipã la cursul  de „Criminolo-
gie”, au vizitat Penitenciarul Cra-
iova, obþinând informaþii impor-
tante pentru stagiul de practicã
de specialitate. Scopul întâlniri-
lor este pozitiv, pentru cã, în ase-
menea condiþii, studenþii desco-
perã esenþa realã a condiþiilor de
detenþie , analizeazã personalita-
tea celor care au comis infracþi-
uni ºi încearcã sã înþeleagã mai
bine aspectele etiologice privind
fenomenul infracþional. În cadrul
cursului de Criminologie, studen-
þii realizeazã referate ºtiinþifice ºi
eseuri, privind teoriile moderne
criminologice, metodele ºi tehni-
cile privind combaterea crimina-
litãþii, raportul între victimã ºi
agresor ºi fenomenologia trece-
rii la actul delincvenþial.

„În luna martie 2017, a fost
prelungit, pe o perioadã de trei
ani, Protocolul de colaborare din-
tre Facultatea de Drept a Univer-
sitãþii din Craiova ºi Penitencia-
rul din Craiova, care are, printre
obiectivele principale, sprijinirea
reciprocã în organizarea, desfã-

ºurarea ºi asistenþa de conþinut a
practicii studenþilor, susþinerea de
conferinþe pe teme de specialita-
te, de cãtre reprezentanþi ai insti-
tuþiei noastre, pentru persoanele
private de libertate, sprijinirea
unora dintre acestea, care doresc
sã urmeze cursuri universitare”,
a precizat prof.univ.dr. Sevas-
tian Cercel, decan al Facultãþii
de Drept din cadrul Universitãþii
din Craiova.

Lector univ.dr.  Gabriel Tã-
nãsescu , titularul disciplinei
„Criminologie” din cadrul Facul-
tãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova, a punctat foarte bine:
„Reintegrarea socialã a persoa-
nelor condamnate la pedepse pri-
vative de libertate trebuie sã de-
vinã o preocupare activã a so-
cietãþii ºi sã beneficieze de spri-
jin instituþional”.

CRISTI PÃTRU

Ieri, Colegiul Naþional „Carol
I” l-a omagiat, într-un cadru
festiv, pe Majestatea Sa, Mihai I,
ultimul Rege al României. Sala de
festivitãþi a instituþiei de învãþã-
mânt preuniversitar a fost

Regele Mihai, omagiat la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova

arhiplinã, elevi ºi cadre didactice
þinând sã fie împreunã la ceremo-
nia organizatã în onoarea Majes-
tãþii Sale, în cele trei zile de doliu
naþional. Asistenþei i s-au prezen-
tat filme documentare, dupã

intonarea Imnului Regal, ºi s-a
afiºat pe ecran vizita Majestãþii
Sale la Colegiul Naþional „Carol
I”, în data de 3 iulie 1998, atunci
când, dupã restituirea cetãþeniei, a
fãcut o vizitã în Dolj ºi a þinut sã
vinã la unitatea de învãþãmânt care
purta numele Regelui Carol I,
semnând ºi în cartea de onoare.
Portretul Regelui Mihai I, în
uniforma de ofiþer al Armatei
Române, a fost aºezat pe masa de
prezidiu, cu banderolã neagrã, în
bernã fiind ºi drapelul României,
atât la colegiul craiovean, cât ºi la
Inspectoratul ªcolar judeþean
Dolj. „Aducem, în aceste zile, un
pios omagiu celui care a fost
Regele Mihai I al României. Avem
nevoie de învãþãtura înaintaºilor,
pentru a putea înþelege prezentul.
Voi, copii, veþi vedea douã filme

Marþi, 19 noiembrie, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” va dona, cãtre
ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Vasile” din
Craiova, jucãriile colectate în cadrul cam-
paniei „Sã fim mai buni de sãrbãtori”.

Bilanþul celei de-a VIII-a ediþii a campa-
niei de strângere de jucãrii desfãºuratã în
intervalul 15 noiembrie – 8 decembrie 2017,
în cadrul proiectului  „Cãrticica pentru pri-
chindei  ºi copii mai mãricei”, este specta-
culos. Sute de jucãrii au fost colectate la
bibliotecã, urmând sã ajungã la ºcolarii ºi
preºcolarii de la ªcoala Gimnazialã Specia-
lã „Sf. Vasile” din localitate.

Campania a avut un dublu rol. Pe de o

documentare, unul fiind de la
vizita pe care Majestatea Sa a
fãcut-o, în 1998, la Craiova,
vizitând ºi acest Colegiu”, a

precizat prof. Cristian Angel
Stãiculescu, director al Colegiu-
lui Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

Am reuºit ºi în 2017 „Sã fim mai buni de sãrbãtori”
parte, copiii înscriºi în proiect, sub îndru-
marea cadrelor didactice, ºi-au dezvoltat
abilitatea de a fi generoºi, de a dãrui ºi de a
aduce zâmbetul pe faþa micuþilor care vor
primi jucãriile, iar pe de altã parte, copiii la
care vor ajunge jucãriile, la fel ca în anii
trecuþi, se vor bucura ºi-ºi vor petrece sãr-
bãtorile de iarnã în compania darurilor.

«Într-un timp relativ scurt, practic, doar
trei sãptãmâni, am reuºit sã colectãm sute
de jucãrii la bibliotecã. Am pãstrat între ac-
tivitãþile noastre pentru anul în curs cam-
paniile de strângere de jucãrii pentru cã sun-
tem profund conºtienþi de zâmbetele ºi bu-
curia pe care darurile, în special cele de

Crãciun, le aduc în sufletele celor mici. A
VIII-a ediþie a campaniei „Sã fim mai buni
de sãrbãtori” este despre interesul pe care
bibliotecarii îl manifestã faþã de copii. În
proiectul nostru ne-au fost alãturi profe-
sorii, învãþãtorii ºi educatorii de la ºcolile
participante la proiectul „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei”. Le mul-
þumesc tuturor în numele colegilor mei ºi
le urez sãrbãtori cu pace ºi iubire în su-
flet», a declarat Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
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OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial anga-
jeazã secretar notarial.
Cerinþe: cunoºtinþe
Word, Excel, experi-
enþa constituie avantaj.
Cv-urile se depun la
adresa de e-mail: bi-
rou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.

Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Dacia, etaj 3/4, pozi-
þie deosebitã. Tele-
fon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefoni-
cã veche cu adresa
completã a abonatului.
O plãtesc foarte bine .
Craiova. Telefon:
0723/ 684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-2008,
cu GPL. Ofer maxim
3000 lei. Telefon:
0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.

Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin 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 frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
0728/911.350.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei.  Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare tr i fazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine între-
þinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/ 956.600.

DECESE
Sabin, soþ, ªerban
ºi Alexandru, fii,
Sorana ºi Iulia nu-
rori, anunþã cu du-
rere trecerea în ne-
fiinþã a celei ce a
fost GEORGETA
PATRICIU. Corpul
neânsufleþit se aflã
depus la Capela Ci-
mitirului Romaneºti,
unde va fi înmor-
mântatã duminicã.

CONDOLEANÞE
Marga – soacrã,
Daniel  ºi  Nora,
cumnaþ i  sunt
alãturi de Alexan-
dru îndurerat de
dispariþia neaº-
teptatã a mamei
sale GEORGETA
PATRICIU. Con-
doleanþe familiei
îndoliate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 21 15 4 2 34-10 49

2. FCSB 21 13 5 3 43-14 44

3. Craiova 21 11 7 3 34-22 40

4. Botoºani 21 10 5 6 25-21 35

5. Viitorul 21 10 4 7 29-17 34

6. Astra 21 9 7 5 29-20 34

7. Dinamo 21 10 3 8 31-22 33

8. CSMP Iaºi 21 7 6 8 24-28 27

9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25

10. Chiajna 21 7 2 12 28-28 23

11. Voluntari 21 5 7 9 17-25 22

12. Sepsi 21 4 3 14 13-37 15

13. Mediaº 21 2 8 11 9-31 14

14. Juventus 21 1 6 14 11-41 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXII- a

Meciul Astra – FC Botoºani s-a jucat asearã.

Chiajna – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 15

„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30

CSMP Iaºi – Juventus, duminicã, ora 17.30

FCSB – Viitorul, duminicã, ora 20

FC Voluntari – Sepsi, luni, ora 17

ACS Poli – Dinamo, luni, ora 20

Craiova n-a câºtigat în acest
sezon niciun meci important. ªi
cele mai importante au fost duble-
le cu AC Milan ºi FCSB, ºi meciu-
rile cu CFR Cluj ºi Dinamo. Alb-
albaºtrii aui ocazia de a îngrãºa
porcul în ziua de Crãciun, fiindcã
ultimul meci din 2017 este cel îm-
potriva echipei care va termina anul
ca lider al Ligii I, CFR Cluj. „Im-
portant este sã jucãm 10 derby-uri
în play-off” a fost eschiva lui De-
vis Mangia la întrebarea dacã echi-
pa sa va reuºi o victorie într-un
derby anul acesta. CFR Cluj a ter-
minat ºi campionatul precedent în
faþa ªtiinþei, deºi plecase cu han-
dicap de 6 puncte, iar anul acesta
este o echipã în care stilul lui Dan
Petrescu s-a regãsit din start, iar
pe parcurs a devenit din ce în ce
mai concretã, mai cinicã. De douã
ori s-a împiedicat CFR, în unul din-
tre cazuri destul de suspect, la Ti-
miºoara, când a primit 4 goluri într-
o orã, de la o echipã care avea sã

În ultimii ani, contractele antre-
norilor ªtiinþei erau fãcute pe o pe-
rioadã destul de scurtã, maim un
an ºi jumãtate. Nici Mangia nu a
scãpat de aceastã regulã, el sem-
nând o înþelegere pentru un sezon.
Doar cã italianul este primul cãruia
clubul îi ºi prelungeºte contractul,
chiar înaintea ultimului meci din
2017 semnând pânã în 2021 cu
Universitatea. „Universitatea Craio-
va ºi Devis Mangia au ajuns la o
înþelegere pentru prelungirea con-
tractului acestuia pânã în iunie 2021.

Clubul Universitatea Craiova are
deplinã încredere în munca depusã
de antrenorul italian ºi cu toþii, in-
clusiv suporterii, suntem convinºi
cã Mangia este omul care ne va
aduce trofeele atât de dorite, în vii-
torul apropiat. Îi mulþumim dom-
nului Mangia atât pentru munca
depusã cât ºi pentru seriozitatea ºi
profesionalismul arãtate, calitãþi care
au fãcut din el unul dintre cei mai
respectaþi strãini care au lucrat vreo-
datã în campionatul românesc” es-
te comunicatul clubului craiovean.

Devis Mangia s-a arãtat mulþu-
mit de încrederea pe care i-o acordã
Mihai Rotaru: „Am o relaþie bunã cu
patronul echipei. Este un semnal dat
de club într-o lume în care sunt
multe ºi permanente discuþii legate
de antrenori ºi jucãtori. Este impor-
tantã încrederea pentru un antrenor
care vrea sã ducã la bun sfârºit un
proiect, mai ales la ce se întâmplã în
fotbalul actual. Obiectivul meu, al
clubulului ºi al jucãtorilor este sã fim
din ce în ce mai buni, sã facem mai
bine azi decât ieri”.

Mangia, legat de Craiova pânã în 2021Mangia, legat de Craiova pânã în 2021Mangia, legat de Craiova pânã în 2021Mangia, legat de Craiova pânã în 2021Mangia, legat de Craiova pânã în 2021

Ultima impresieUltima impresieUltima impresieUltima impresieUltima impresie
Universitatea Craiova va termina anul pe podium,

dar are ocazia de a le oferi fanilor un cadou frumos de
Sãrbãtori: victoria cu „campioana de iarnã”, CFR Cluj

Stadion: „Ion Oblemenco”, astãzi, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic, Bri-

ceag – Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Mi-
triþã, Bãluþã. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic
– Spahija, Popov, R. Popa, Bãrbuþ, Burlacu, Roman.

CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, A. Mureºan,
Camora – Nistor, Djokovic – Deac, Culio, Pãun - Omrani.
Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve: Vâtcã – Boli, Peteleu,
Urko Vera, Moutinho, Mailat, Balde.

Universitatea Craiova – CFR Cluj

ia 10 goluri de la FCSB în cele douã
dueluri din ultima lunã. Chiar an-
trenorul Timiºoarei, Ionuþ Popa,
caracteriza astfel cele oponente de
astãzi, sub impresia duelului de
sãptãmâna trecutã cu liderul: „CFR
e ca o echipã italianã, e ca metro-
nomul, este o echipã organizatã
complet. O sã vedeþi, o sã batã ºi
la Craiova. Universitatea are doi-
trei jucãtori ºi jocul merge pe ei,
aþi vãzut ºi la Mediaº. Dacã nu joacã
cei trei din faþã sau dacã nu prind
o zi bunã, e greu, echipa e subþi-
re”. Universitatea nu mai este acea
echipã romanticã din sezonul tre-
cut, când rata neverosimil ºansele
de a deveni lider, dar nici una soli-
dã. Are cele mai multe goluri pri-
mite din sextetul echipelor de play-
off, iar acum o sãptãmânã a dat
cu piciorul unei victorii in extre-
mis, la Mediaº, dupã un meci mo-
dest. Pe de altã parte, CFR câºtigã
cu 1-0 sau 2-0 ºi dacã joacã prost
ºi dacã joacã bine.

Mangia: „Noi avem un stil
diferit de CFR”

Devis Mangia s-a referit în pre-
faþa partidei chiar la diferenþa de
stil dintre echipa sa ºi CFR Cluj:
„Sper cã va fi un meci frumos,
vom da totul pentru a ne mulþumi
suporterii, fiindcã nu mai este vreo
altã echipã în România care sã aibã
atât de mulþi spectatori la fiecare
meci. Se vor douã echipe cu ca-
racteristici diferite. Din punct de
vedere tactic, nu va fi un meci pre-
cum cel cu Viitorul, care a fost
unul deschis. Întâlnim o echipã
importantã, care este lider, are ju-
cãtori de valoare ºi o apãrare bunã.
Poate sã ne punã probleme în ori-
ce moment. Are cele mai bune ci-
fre din acest sezon ºi respectãm

performanþele lor. Nu cred cã ei
se vor mulþumi cu un egal, vor dori
sã câºtige ºi la Craiova. ªi noi vom
aborda partida la victorie, dar în
stilul nostru de joc, diferit faþã de
cel al CFR-ului. Nu-mi place sã ni
se spunã cã suntem o echipã ita-
lianã în sensul de tip de joc defen-
siv, avem alte caracteristici” a spus
Mangia, care nu-i va avea la acest
meci pe: Rossi, Tiago Ferreira ºi
Datkovic, toþi accidentaþi.

Fundaºul Renato Kelic se teme
de fazele fixe, la care liderul exce-
leazã: „CFR e pe primul loc, va fi
cu sigur un joc greu, dar ºi fru-
mos, fiindcã sunt douã echipe
bune.  Trebuie sã fim atenþi la fa-
zele fixe ale adversarului, CFR este
o echipã foarte bunã Sunt bine dupã
accidentarea de la Mediaº”.

Sunt ºanse foarte mari ca me-
ciul de astãzi sã se dispute cu casa
închisã, dar cãpitanul oaspeþilor,
Mario Camora, nu se teme de at-
mosfera de pe „Ion Oblemenco”,
ba chiar este încântat de ea. ”O sã
avem un meci extrem de impor-
tant la Craiova. Trebuie sã-l câºti-
gãm. O sã fie o atmosferã foarte
frumoasã, un lucru plãcut pentru
jucãtori. Trebuie sã luãm cele trei
puncte, sã plecãm acasã mai liniº-
tiþi. muncim mult la partea de apã-
rare. Toatã echipa are un merit aici,
noi la apãrare începem foarte bine
de la atac, stãm bine poziþionaþi pe
teren. Fiecare jucãtori ºtie ce face.
Mã bucur cã suntem o echipã care
nu prea primim goluri, suntem
foarte bine organizaþi” a spus fun-
daºul stânga al CFR-ului.
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