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Porcii de Crãciun, mai scumpi decât anul trecut

De la Mao la Goldman Sachs, fãrã... remuºcãri!
ªtirea este ceva mai veche, readusã însã, aproape sistematic, în
actualitate, fiind vorba de un actor politic cu greutate, la nivelul
UE, criticat vehement, în nu puþine þãri membre, etichetat fiind
actualitate / 3
un „consilier indelicat”.

Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi ºi Fraþii
Bacriz ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor Sãrbãtori Fericite cu multe realizãri,
împliniri ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe care le fauriþi în
aceste zile magice sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în case,
fericire ºi belºug! “La Mulþi Ani!”

Cu un preþ aproape dublu faþã de
anii trecuþi, de la 6 lei la 10 lei pe kilogram, în viu, s-au vândut porcii de Crãciun în târgul de la Leu. Ieri-dimineaþã, pe o ploaie mãruntã ºi sâcâitoare,
ce le-a cam stricat socotelile comercianþilor, dar ºi clienþilor, s-au adjudecat ºi ultimii porci înainte de sãrbãtori,
având în vedere cã târgul din localitate nu se mai deschide pânã în luna ianuarie. Alternativa la carnea de porc
– curcanul a avut ºi ea un preþ destul
de piperat, un exemplar cam la 18 kilograme ajungând la 300 lei.
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Orban: Existã
o rezervã faþã
de capacitatea
femeilor de a face
performanþã la vârf
Preºedintele PNL, Ludovic
Orban, a declarat, ieri, la
Congresul Organizaþiei Femeilor Liberale, cã existã o rezervã
faþã de capacitatea femeilor de
a face performanþã la vârf ºi a
încurajat femeile din partid sã
candideze pentru funcþii de
conducere. ”Încã persistã în
percepþia publicã un soi de
conservatorism. Încã existã din
pãcate o rezervã faþã de capacitatea femeilor de a face performanþã la vârf. Vã spun cã ºi în
rândul doamnelor existã reþineri
interioare de a intra cu adevãrat
într-o competiþie pe picior de
egalitate cu bãrbaþii pentru
ocuparea poziþiilor importante
în partid, în administraþia
localã ºi în stat. (...) Pentru
mine, voi trebuie sã vã sprijiniþi
reciproc. (...) OFL trebuie sã fie
un sprijin în susþinerea acelor
colege (...) care îndrãznesc sã se
confrunte pentru funcþiile de
conducere în partid ºi pentru
funcþiile de conducere în
administraþia localã ºi centralã,
fãrã emoþie, fãrã niciun fel de
complex, cu toata energia ºi
tãria de care sunt capabile”, a
declarat preºedintele PNL,
Ludovic Orban. Ludovic Orban
a afirmat cã, din pãcate, doar o
singurã filialã judeþeanã a PNL
este condusã de o femeie.
”Astãzi, din pãcate, avem o
singurã filialã judeþeanã care
este condusã de o doamnã. (...)
Nu trebuie sã aveþi niciun fel de
emoþie. A candida este o afirmaþie. În momentul în care
candidezi în interiorul partidului sau în afara partidului, dacã
reuºeºti sã obþii încrederea
oamenilor din partid ºi din
afara partidului, este o afirmaþie, o posibilitate de fi cunoscut,
de a-þi exprima ideile, de a te
prezenta pe tine aºa cum eºti”, a
spus liderul PNL.
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

COMENT
ARIU
COMENTARIU

luni, 18 decembrie 2017

actualitate

Catalonia: mai multe scenarii posibile
MIRCEA CANÞÃR

Nu mai puþin de ºapte liste, cu candidaþi, sunt
prezente pe buletinele de vot, la alegerile regionale anticipate din Catalonia, de joi, 21 decembrie a.c., la care sunt aºteptaþi 7,5 milioane de
alegãtori. Se va vota în patru provincii catalane,
potrivit unui model de scrutin proporþional, pentru
desemnarea celor 135 de deputaþi. Cum este ºi
firesc, ºi cu atât mai mult în actualul context
politic, din Catalonia, nu se ºtie deocamdatã nimic cu certitudine, în afara faptului cã se anunþã
o „luptã foarte strânsã”, deznodãmântul urmând
a fi decis în marja a unu sau douã procente.
Partizanii indenpendentiºti sunt deplin mobilizaþi,
cum sunt ºi anti-independentiºtii ºi, potrivit Centrului de Cercetãri Sociologice (CIS) se estimeazã
o participare la vot - o insereazã ºi El Pais -, de
peste 84%. Înaintea alegerilor regionale din 2015,
rata de participare – potrivit aceluiaºi operator –
era estimatã la 68,6% ºi, finalmente, a fost
77,4%. Divizaþi pentru aceste alegeri, independentiºtii doresc sã facã Europa a înþelege ceea
ce doresc ei. Un eºec pentru premierul spaniol,

Mariano Rajoy, care a convocat aceste alegeri
anticipate, ar fi fatal, mai ales cã nu deþine o
majoritate proprie, în Parlamentul de la Madrid.
Un scor extrem de strâns, cum se anticipeazã,
ar putea însemna, ºi ca independentiºtii sã piardã majoritatea absolutã, culegând împreunã doar
44,4% din voturi, adicã 66-67 locuri din 134,
majoritatea necesarã fiind de 68 de mandate.
Opozanþii independentiºtilor – Ciudadanos, partid liberal, PS Catalan ºi Partidul Popular, la putere la Madrid – ar putea atinge procentul de
44,3%, care corespunde unui numãr de 59-60
mandate. Într-o asemenea situaþie, „arbitrul” taberelor politice ar putea deveni „Catalonia împreunã - Podem” -, alianþa primarului Barcelonei, Ada Colau, ºi stânga radicalã Podemos, creditatã cu nouã locuri, suficiente pentru a deveni
„cheia” alegerilor, basculând, într-o parte sau
alta, deznodãmântul. Analiºtii politici susþin cã
nici unul din câmpurile politice nu va obþine
majoritatea absolutã la 21 decembrie a.c. Cele
douã mari liste independentiste „Împreunã pen-

tru Catalonia”, a lui Carles Puigdemont, aflat în
exil la Bruxelles, ºi Stânga republicanã a Cataloniei (ERC), condusã din închisoare de ex-vicepreledintele catalon, Oriol Junqueras – cu un
program ambiguu – nu se prezintã, ca în 2015,
împreunã, ci îºi fac separat campanie electoralã. Tensiunile dintre foºtii parteneri sunt evidente, dar Jose Rull, un candidat aflat pe lista lui
Puigdemont, menþioneazã câteva prioritãþi: libertate, amnistie, demnitate ºi normalitate democraticã. Confuziile persistã. Pentru catalani, Spania nu este o naþiune, ci un stat care reuneºte
mai multe naþiuni. Catalanii se considerã, aidoma, piemontezilor Italiei ºi prusacilor Germaniei.
Deºi în 1978, la trei ani, dupã moartea lui Franco, actuala Constituþie a Spaniei a fost votatã,
inclusiv, de cei care astãzi alcãtuiesc blocul secesionist. Criza politicã din Catalonia a accentuat o fracturã socialã, începutului unei debusolãri economice, o deteriorare instituþionalã, o
adversitate la adresa spaniolilor, cu consecinþe,
una peste alta o crizã moralã.

CNAIR: În 2017 au fost daþi în folosinþã 15,4 kilometri
de autostradã, alþi 21 km sunt aproape gata
Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) a recepþionat 15,4 kilometri de autostradã,
lungimea totalã a ºoselelor de mare vitezã ajungând la 748. Alþi
21 de kilometri sunt aproape finalizaþi, dar încã nu pot fi daþi în
folosinþã, a anunþat duminicã, într-un comunicat, CNAIR.
strategiei CNAIR SA, care începând
„În luna martie 2017, CNAIR
din acest an a decis sã urmãreascã
SA a recepþionat primii 15,4 km de
atent ºi permanent evoluþia lucrãautostradã din acest an, pe lotul 2
rilor pe ºantiere”. Compania preal autostrãzii Lugoj-Deva. Pe trei
cizeazã, cã „deºi este mai puþin vidintre secþiuni (A, B, C) ºi la Nozibilã pentru opinia publicã, evodul Margina, a fost deschisã circuluþia lucrãrilor se transpune praclaþia doar dupã ce CNAIR SA a
tic tot în km de autostradã conefectuat expertize tehnice privind
struiþi. O mare parte din lucrãrile
calitatea lucrãrilor executate, iar
începute cu ani în urmã au avut în
constructorului (Asocierea Salini
2017 cel mai mare progres”.
Impregilo SpA – S.E.C.O.L. SpA),
Dintre toate proiectele de autoi s-a cerut sã ofere o garanþie sustrãzi aflate în construcþie în acest
plimentarã de patru ani, pentru
moment, cel mai avansat este loanumite lucrãri. Din decembrie
tul 3 al autostrãzii Sebeº-Turda,
2015, aceasta a fost practic prima
care la ora actualã este aproape
inaugurare a unui nou segment de
finalizat. „Pornite de la un staautostradã ºi a fãcut ca numãrul
diu de 65%, la începutul anului,
de km de ºosea de mare vitezã pe
lucrãrile au evoluat anul acesta
care se circulã acum în România
cu 35%. Circulaþia pe acest lot ar
sã ajungã la 748”, se aratã în cofi putut fi deja deschisã dacã Anmunicatul CNAIR.
treprenorul ar fi executat toate luÎn luna noiembrie a acestui an
crãrile aºa cum prevedea proiecau fost recepþionaþi încã 8,7 km de
tul. Însã CNAIR SA a fost nevoiautostradã, pentru sectorul Gilãutã sã amâne pentru luna ianuarie
Nãdãºelu. „Acest sector va fi însã
2018 recepþia la finalizarea lucrãdeschis circulaþiei doar anul viitor,
rilor pe acest lot, dupã ce comidupã finalizarea lucrãrilor începusia de pre-recepþie a constatat la
te tot în 2017 la podul care va trafaþa locului cã existã o serie de
versa Someºul Mic, în continuarea
lucrãri nefinalizate sau care nu au
A3, spre Câmpia Turzii. Lucrãrile
respectat proiectul tehnic. Din pãla acest pod stagnau încã de la recate, aceste probleme au fãcut
zilierea contractului cu compania
practic imposibilã recepþia finalã
americanã Bechtel, pe Autostrada
a lotului de 12,45 km, potrivit acTransilvania. Prin noua strategie
tualei legislaþii în domeniu”, mai
de abordare a proiectelor, adoptatã
aratã CNAIR.
în 2017, CNAIR SA a reuºit sã deLotul 4 al aceleiaºi autostrãzi a
blocheze documentaþia ºi sã sempornit de la un stadiu fizic al lucrãneze în luna octombrie anul acesta
rilor de 60% în luna ianuarie ºi a
contractul, cu un antreprenor care
ajuns acum la 95%, înregistrând
a reluat lucrãrile. Se estimeazã astanul acesta un progres de 35%.
fel cã acest obiectiv va fi deschis
Potrivit CNAIR, „inclusiv acest
circulaþiei în luna august a anului
sector de autostradã urmeazã sã fie
viitor”, menþioneazã CNAIR.
recepþionat anul viitor, dupã finaÎn ceea ce priveºte lucrãrile la
lizarea tuturor lucrãrilor”.
proiectele de autostrãzi aflate în
O evoluþie semnificativã (32%)
execuþie „s-a obþinut anul acesta
s-a înregistrat anul acesta ºi pe loun important progres pe majoritatul 2 al autostrãzii Sebeº-Turda,
tea ºantierelor. Aceasta ºi datoritã

unde stadiul lucrãrilor a ajuns la
48%, faþã de 16%, în ianuarie
2017. CNAIR preconizeazã cã ºi
acest lot va putea fi deschis circulaþiei anul viitor. „Pe aceste loturi
de autostradã contractele au fost
semnate în anul 2014, iar evoluþia
medie anualã a lucrãrilor a fost
cuprinsã, pânã la inceputul anului
2017, între 16% ºi 22%”.
În continuare, „lucrãrile la lotul 4 al autostrãzii Lugoj-Deva au
evoluat cu 25% anul acesta, pornind de la 48% în luna ianuarie ºi
ajungând la un progres fizic de 73%
la ora actualã. Acest lot putea fi
mult mai avansat, dacã în anii anteriori ar fi fost soluþionatã problema peºterii cu lilieci de la
ªoimuº, care a þinut practic în loc
antreprenorul o lungã perioadã de
timp”, mai aratã CNAIR. „Tot prin
schimbarea modului de abordare a
problemelor, CNAIR SA a reuºit în
2017 sã obþinã relocarea liliecilor
din peºtera respectivã ºi astfel în
luna septembrie sã poatã acorda
constructorului permisiunea legalã de a relua lucrãrile în zonã. Contractul pentru acest proiect a fost
semnat în anul 2013, iar evoluþia
medie anualã a lucrãrilor, pânã în
luna ianuarie 2017, a fost de 12%”,
se menþioneazã în comunicat.
În ceea ce priveºte autostrada
Braºov - Târgu Mureº - Cluj-Oradea, lucrãrile pe sectorul Ogra-Iernut au evoluat de la 0% la începu-

tul anului, pânã la 36% în acest
moment. Contractul a fost semnat în anul 2016. „Sectorul IernutCheþani, al aceleiaºi autostrãzi, a
evoluat de la 0% la 20% anul acesta, iar sectorul Cheþani - Câmpia
Turzii, a înregistrat un progres de
la 0% la 5%. Aceasta în condiþiile
în care autorizaþiile de construcþie
au putut fi eliberate pentru cele
douã sectoare abia în luna mai,
respectiv luna noiembrie a acestui
an, dupã eliminarea unor blocaje
create în anii anteriori”,menþioneazã CNAIR.
Lungimea însumatã a acestor
trei sectoare ale autostrãzii Braºov
- Târgu Mureº - Cluj - Oradea, depãºeºte 37 de kilometri. Tot pe autostrada Braºov - Târgu Mureº Cluj - Oradea, lucrãrile pe sectorul
Ungheni-Ogra, cu o lungime de
aproape 10 km, au progresat anul
acesta de la 17% la 60%, înregistrându-se de la începutul anului
2017 o evoluþie de 43 de procente.
Contractul pentru acest proiect a
fost semnat în ianuarie 2016, iar
pânã în ianuarie 2017 progresase
cu doar 17 procente. Pe sectorul
Gilãu-Nãdãºelu, care la începutul
anului înregistra un progres fizic de
87%, lucrãrile au fost deja finalizate ºi recepþionate. Contractul pentru sectorul Gilãu-Nãdãºelu a fost
semnat în anul 2014, iar media
anualã a lucrãrilor, pânã la 1 ianuarie 2017 a fost de 29%.
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De la Mao la Goldman Sachs, fãrã... remuºcãri!
MIRCEA CANÞÃR
ªtirea este ceva mai veche, readusã
însã, aproape sistematic, în actualitate,
fiind vorba de un actor politic cu greutate, la nivelul UE, criticat vehement, în
nu puþine þãri membre, etichetat fiind
un „consilier indelicat”. Dupã douã mandate de preºedinte al Comisiei Europene (2008-2014), perioadã în care Europa
a fost lovitã de o crizã financiarã teribilã, Jose Manuel Barroso, perceput fiind
drept „liberal”, fãrã credibil contur, ºi-a
oferit serviciile bãncii americane Goldman Sachs, cu o reputaþie sufuroasã,
tocmai din cauza rolului avut în criza
pomenitã, dupã ce a ajutat la începutul
anilor 2000 guvernul grec, în mascarea
deficitelor pentru a se califica „zonei
euro”. Oficial Barroso este „domnul
Brexit”, braþul londonez al bãncii menþionate cu titlul de „preºedinte non-executiv”. În aceastã calitate Manuel Barroso urmeazã sã diminueze efectele negative ale bãncii dupã ieºirea Regatului
Unit din UE, cu impactul de rigoare asupra mediului financiar. La Lisabona, liderul grupului parlamentar de stânga,
Pedro Felipe Suarez, aflat la putere, spunea cã „aceastã nominalizare demonstreazã cum elita europeanã, din care
face parte ºi Barroso, nu are onoare”.
Supranumit la Bruxelles „cameleonul”,

pentru capacitatea sa de adaptare ºi supla coloanã vertebralã, Barroso nu este
singurul maoist sedus de carierism ºi liberalism economic, numai cã el a fãcuto în mare vitezã. Revoluþia lalelelor din
1974, din þara sa, l-a prins membru al
federaþiei studenþeºti marxist-leniniste,
braþul tânãr al partidului maoist local,
pentru ca dupã revoluþie sã susþinã socialiºtii lui Mario Suarez, înainte de a se
înrola în partidul social-democrat, care
era – în Portugalia – de centru-dreapta.
În 2003, ca prim-ministru, a gãzduit în
Insulele Azore, un summit cvadri-partit
(Barroso-Bush-Blair-Aznar), la care se
va decide intervenþia din Irak, patru zile
mai târziu, fãrã a exprima ulterior regretul la consecinþele catastrofale înregistrate. Va ºi trimite 128 de poliþiºti în,
noiembrie 2003, la Nassiriya, în Sudul
Irakului. În 2004, va petrece vacanþa pe
iahtul miliardarului grec Spiro Latsis,
pentru ca la câteva luni ºantierul naval
Lamda, aparþinând grupului cu acelaºi
nume sã primeascã undã verde de la
Comisia Europeanã pentru subvenþii.
Barroso se va alege cu o moþiune de cenzurã – inoperantã - din partea unor eurodeputaþi, care denunþau conflictul de
interese. În 2010, Eurobank EFG, a treia bancã greceascã, cu 40% capital din

partea lui Spiro Latsis, va deveni unul
dintre beneficiarii planului de ajutor din
partea UE. ªi-a terminat mandatul în fluierãturile socialiºtilor francezi, care l-au
acuzat cã „nu a fãcut nimic în mandatul
sãu”. Chiar nimic? Maoist, membru al
partidului comunist portughez, stângistradical, ulterior creºtin-democrat, oportunist ce mimetiza curentele puternice
din UE, Barroso se înflãcãra în preajma
comisarului european pentru justiþie,
„buna noastra cunoºtiinþã” Viviane Reading, încât presa francezã scria despre
cei doi cã „atunci când Barroso e plecat,
Reading þine prãvãlia UE”. Sã mergem
mai departe. La 12 iulie 2012, la sediul
Comisiei Europene din Bruxelles, expremierul Victor Ponta primea „lista cu
11 porunci”, din partea lui Barroso, deloc afabil, astfel încât România sã continue sã respecte standardele europene.
Noroaiele unei asemenea înjosiri nu le
mai trãiserã românii, de la ocuparea de
rusnacii impertinenþi, care le luau ceasurile de la mânã. ªi nu numai. Arogant, cum cã evenimentele din România au zgâlþâit încrederea în UE, Barroso – ditamai preºedintele CE – ºtia cã
lista de revendicãri fusese scrisã în þarã,
dar îi fãcea pe cei din USL sã simtã pe
pielea lor „marele salt înainte”. Fiind-

cã aºa spunea „marele Mao”: „comunismul nu este iubire, ci un ciocan, pe
care îl folosim pentru a zdrobi duºmanul”. Cã liderii USL au pierdut pe mâna
lor, pãrând niºte efemeride prinse în
plasa minciunii instituþionalizate („Împãratul cu ºapcã” – Radu Cãlin Cristea, Ed. RAO - 2017) este o realitate.
ªi o lungã ºi aplicatã scrisoare, va fi
remisã lui Barroso din partea fostului
preºedinte al þãrii, Emil Constantinescu (27 iulie 2012). Pentru lãmurirea
lucrurilor, de care ex-preºedintele UE
nu avea nevoie. Un document contabil
atestã cã misiunile ºi funcþiile de reprezentare a preºedintelui Comisiei
Europene, în plinã crizã financiarã, îi
costase pe cetãþenii europeni 730.230
euro pe an, adicã de ºase ori mai mult
decât alte cheltuieli, efectuate de comisari care se deplasaserã pe continent.
Concluziile Comitetului de eticã al Comisiei Europene, în legãturã cu angajarea lui Barroso la Goldman Sachs,
insereazã absenþa unor elemente suficiente pentru stabilirea unei violãri sau
încãlcãri a exigenþelor de integritate.
Adicã nici exces de indignare, nici exces de onoare. ªi când te gândeºti, ce
„lecþii moralizatoare”, ne livra Manuel
Barroso!

PNL Dolj îºi deschide porþile
pentru jurnaliºtii craioveni

Pe de altã parte, Mihai Firicã
ºi el un membru nou în PNL
Dolj, propune ca Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova sã
aibã un muzeu ºi asta ar fi posibil prin transformarea Casei Bibescu. „Iniþiativa înfiinþãrii Muzeului Parcului “Nicolae Romanescu” a pornit de la nevoia de
promovare a moºtenirii culturale a Craiovei ºi de punere în valoare a istoriei unui monument
aflat pe lista Patrimoniului cultural naþional al României. Muzeul va gãzdui un magazin cu
suveniruri, broºuri, monografii
ºi albume fotografice, cãrti ºi
DVD-uri, precum ºi ghiduri pentru vizitatorii parcului. Casa Bibescu va fi redatã publicului prin
sporirea gradului de accesibilitate, deoarece în acest moment
are statutul de casã de oaspeþi,
nepotrivit în condiþiile în care
alãturat s-a reconstruit un teatru de varã ºi se organizeazã
spectacole. Posibilitatea oficializãrii de cãsãtorii va putea fi
pãstratã, dacã autoritãþile locale
vor decide în acest sens, însã
pânã în prezent sumele acumulate din aceastã activitate nu sunt

semnificative. Punct veritabil de
informare culturalã, viitorul muzeu va organiza diverse evenimente în colaborare cu celelalte
instituþii de culturã din subordinea Primãriei Craiova ºi din judeþul Dolj, precum ºi cu uniunile de creaþie”, a precizat Mihai
Firicã.

Senatorul Mario
Ovidiu Oprea :
„Deficitul bugetar
este estimat la 3%
din PIB, cifrã
neverosimilã”

La rândul sãu, senatorul Mario Ovidiu Oprea a vorbit depre
proiectul legii bugetului de stat
pentru 2018. „În acest moment
se dezbat amendamentele depuse la acest proiect ºi PSD dovedeºte nu numai cã s-a rãzgândit
în ceea ce priveºte programul de
guvernare, ci ºi cã este împotriva lui. Ne aflãm în situaþia în
care avem o creºtere economicã bazatã pe consum, avem o
serie de preþuri care au crescut,
rata inflaþiei a crescut de la 0 la
2,7%, deficitele comerciale ºi de

Doi foºti jurnaliºti, Luciana Ionescu ºi
Ionuþ Cîmpeanu, unul de televiziune ºi celãlalt de presã scrisã, s-au alãturat începând de ieri echipei PNL Dolj. Anunþul a
fost fãcut în cadrul unei conferinþe de
presã, susþinutã la sediul partidului de
cãtre de senatorul Mario Ovidiu Oprea.
“Ne bucurãm cã doamna Luciana Ionescu ºi domnul Ionuþ Cîmpeanu s-au alãtucont curent au crescut, moneda
naþionalã s-a prãbuºit, investiþiile
dupã 10 luni sunt la 60% faþã de
perioada similarã a anului trecut.
Referitor la proiectul legii bugetului de stat Partidul Naþional Liberal considerã cã veniturile fiscale sunt supraestimate cu cel
putin 8,6 miliarde de lei, veniturile din TVA sunt supraestimate
cu 5 miliarde de lei, veniturile
din contribuþii sociale sunt supraestimate cu 0,4% din PIB,
adicã 3,6 miliarde de lei, iar cheltuielile pentru investiþii sunt sacrificate. Deficitul bugetar este
estimat la 3% din PIB, cifrã neverosimilã. În concluzie bugetul pentru anul 2018 în formula
Guvernului PSD-ALDE creazã
senzaþia unui buget de crizã.
PNL a propus o serie de corecþii depunând prin parlamentarii
sãi 350 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat, accentul fiind pus pe finanþarea investiþiilor publice de interes naþional ºi local. La nivel local PNL
Dolj a depus trei amendamente
la proiectul legii bugetului de stat

rat partidului nostru. Luciana Ionescu
este de profesie jurist, iar Ionuþ Cîmpeanu este expert în accesarea fondurilor
europene. La sfârºitul acestei sãptãmâni
cei doi au fost cooptaþi în organizaþia municipalã al PNL. Sunt doi oameni cu expertizã de la care aºteptãm sã genereze proiecte pentru craioveni ºi pentru judeþul Dolj.”,
a spus preºedintele PNL Craiova.

pentru 2018: suplimentarea cu
48 000 mii de lei a sumelor prevãzute pentru obiectul de investiþii “Reabilitarea DN56 CraiovaCalafat”, suplimentare cu 60 000
mii de lei pentru obiectul de investiþii “Centura de ocolire Craiova, Varianta Sud” ºi suplimentarea sumelor necesare pentru
finanþarea investiþiilor la spitale
cu suma de 2000 mii de lei pentru finanþarea studiului de fezabilitate ºi a proiectului tehnic la
obiectivul de investiþii “Spital
Clinic Regional de Pediatrie Craiova””, a subliniat senatorul
Mario Oprea.

Majorarea punctului
de pensie
aºa cum prevede
legea 263/2010

La nivel naþional cele mai importante amendamente depuse
de PNL au vizat: diminuarea
deficitului bugetar cu 0.8% din
PIB, repartizarea a 100% din
impozitul pe venit cãtre autoritãþile locale, amânarea cu doi ani

a transferului de contribuþii în
sarcina exclusivã a angajatului, amânarea cu doi ani a Split
TVA. „PNL mai propune majorarea punctului de pensie aºa
cum prevede legea 263/2010,
iar majorarea sã se facã de la 1
ianuarie 2018 ºi nu de la 1 iulie
2018, aºa cum solicitã PSD,
eliminarea supraaccizei ºi revenirea accizelor la nivelul de la 1
august 2017, suspendarea pentru trei ani a prevederilor ordonanþei 4/2017 referitoare la suprafiscalizarea contractelor de
muncã parþiale de timp, similar
la ordonanþa 60 /2017 referitoare la facilitãþile persoanelor cu
handicap, suspendarea ordonanþei 82/2017 în scopul majorãrii contribuþiei la pilonul II de
pensii la 6%, acordarea a 6%
din PIB pentru educaþie ºi finanþarea din bugetul asigurãrilor de
ºomaj a programului prin care
se creazã 5000 de locuri de
muncã în baza unor facilitãþi
oferite de legea 76/2002”, a mai
susþinut Mario Ovidiu Oprea.
MARGA BULUGEAN
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Fostul primar
primar al
al comunei
comunei Malu
Malu Mare,
Mare, condamnat
condamnat pentru
pentru
Fostul
iinstigare la lovire sau alte violenþe
Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condamnat, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
pe fostul primar al comunei Malu Mare,
Alexandru Dicu, la 1 an ºi 10 luni de închisoare cu suspendare ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii, pentru instigare la lovire sau alte violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Este
vorba despre dosarul în care procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
l-au trimis în judecatã, alãturi de alte
ºapte persoane, pentru un incident vioReamintim cã, pe 4 octombrie
2016, s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au dispus trimiterea în judecatã, în stare de libertate, a fostului primar din comuna Malu
Mare, Alexandru Dicu, alãturi de
David Constantin Mãtuºa, Marian
Marius Fugaru zis Moni, Constantin Cosmin Fugaru zis Neamþu,Gheorghe Rogojinaru, Ion Ursu,Marin Sbora ºi Stelicã Mãtuºa.
Procurorii au reþinut cã, pe 7 iunie 2012, în jurul orei 22.30, inculpatul Stelicã Mãtuºa a fost
sunat de fiul sãu, David Constantin, care i-a spus cã observase o
dubã, de culoare albã, din care
mai mulþi bãrbaþi aruncau în curþile cetãþenilor baxuri de hârtie
igienicã care aveau fiecare ataºat un afiº cu fotografia lui Alexandru Dicu,
sub care era mesajul: „Lai folosit? Aruncã-l! Pãstraþi comuna curatã!”.
Despre aceste manifeste
electorale a fost informat
telefonic inclusiv Alexandru Dicu, fapt care l-a revoltat, solicitând susþinãtorilor sãi oprirea persoanelor respective. Imediat,
inculpaþii Marian Sbora
zis Porcu, Gheorghe Rogojinaru, Stelicã Mãtuºa,
Constantin Cosmin Fugaru zis Neamþu ºi Ion Ursu
s-au urcat în autoturismul
marca Opel Astra, condus
de cel din urmã, ºi au plecat în direcþia indicatã de
cãtre inculpatul Alexandru
Dicu. Au reuºit sã-l prindã
doar pe Claudiu Tudor Te-

lent, petrecut în campania electoralã de
la alegerile locale din 2012, în timpul cãruia susþinãtorii primarului în funcþie la
acel moment, Alexandru Dicu, s-au încãierat cu simpatizanþii candidatului
PPDD. Toþi inculpaþii au primit pedepse
cu suspendare ºi muncã în folosul comunitãþii. Hotãrârea Tribunalului Dolj nu
este definitivã ºi poate fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova. Fostul edil mai
este, în prezent, trimis în judecatã într-un
alt dosar, pentru abuz în serviciu.

odorescu , l-au bãgat cu forþa în
Opel, unde a fost bãtut de Rogojinaru, Stelicã Mãtuºa ºi Fugaru.

Contracandidatul,
lovit cu bâta în cap

Conform anchetatorilor, a apãrut ºi un BMW condus de fiul lui
Stelicã Mãtuºa (minor la momentul respectiv), însoþit de Marius
Marian Fugaru zis Moni. Emil
Iovu, care conducea duba, l-a
observat pe marginea drumului pe
Titel Marius Stãnicã (candidat la
funcþia de consilier local din partea PPDD), a oprit maºina, l-a
luat, apoi au continuat drumul
spre Craiova. În scurt timp,
BMW-ul le-a blocat drumul, concomitent, la faþa locului ajungând
ºi primarul Alexandru Dicu. Au

ajuns ºi bãrbaþii cu Opelul, cu toþii nãpustindu-se
asupra dubei. Procurorii
au mai reþinut în rechizitoriu cã,în timp ce se afla pe partea stângã a autoutilitarei, Alexandru
Dicu l-a dat la o parte pe Marian Marius Fugaru zis Moni, iar
apoi l-a lovit cu pumnii pe Iovu.
În tot acest interval, inculpatul
Alexandru Dicu i-a instigat pe
ceilalþi inculpaþi sã comitã acte
de violenþã, exprimându-se în
mod imperativ prin îndemnuri de
genul: „Daþi-le bã!” sau „Omorâþi-i ºi pe ãºtia”, respectiv prin
alte exprimãri injurioase adresate
persoanelor aflate în autoutilitarã. Titel Marius Stãnicã a fost
tras afarã din maºinã, fiind lovit repetat, apoi aruncat jos unde

Razie de noapte a poliþiºtilor doljeni
Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, vineri seara, a fost organizatã o razie de amploare în tot
judeþul, pentru prevenirea ºi combaterea abaterilor la regimul circulaþiei rutiere, dar ºi pentru pentru prevenirea faptelor cu violenþã ºi a altor fapte antisociale, în
zona barurilor ºi discotecilor. Cei
peste 200 de poliþiºti de la structurile de ordine publicã, poliþie
rutierã, investigaþii criminale, dar
ºi jandarmi, angrenaþi în acþiune,
au instituit 37 de filtre rutiere pe
principalele drumuri, unde au controlat 929 de autovehicule, au verificat 91 de baruri ºi discoteci,

au legitimat 1.185 de persoane,
fiind întocmite 9 dosare penale
pentru infracþiunile constatate. În
plus, s-au aplicat ºi 258 sancþiuni
contravenþionale, în valoare de
peste 89.500 lei. Oamenii legii au
reþinut 12 permise de conducere,
ºase dintre acestea pentru alcool
la volan, dupã cum a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Cãtãlin Dochia.
În timpul raziei, poliþiºti ai
Secþiilor 1, 2 ºi 6 Poliþie Craiova,
au depistat, în interiorul unei sãli
de pariuri, din cartierul craiovean
1 Mai, un tânãr în vârstã de 22
ani, student în anul V la Faculta-

tea de Medicinã ºi Farmacie Craiova, având asupra sa un grinder
metalic (dispozitiv de mãrunþit)
în care se aflau fragmente vegetale de culoare verde-oliv cu miros specific. Tânãrul a fost condus la sediul Secþiei 2 Poliþie unde
au fost întocmite acte premergatoare pentru sãvârsirea infracþiunii de deþinere de droguri de risc
în vederea consumului propriu,
ulterior fiind preluat pentru continuarea cercetãrilor de poliþiºtii
Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

David Constatin Mãtuºa (ºoferul BMW-ului) l-a lovit în cap
cu o bâtã. Nici ºoferul dubei n-a
scãpat, fiind scos cu forþa din vehicul ºi luat la bãtaie. Stãnicã a
fost operat la Bucureºti, rãmânând cu o infirmitate permanentã în urma acestei agresiuni.

Toþi inculpaþii au primit
pedepse cu suspendare

Joi, 14 decembrie a.c., judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
pronunþat sentinþa în acest dosar,
toþi inculpaþii primind pedepse cu
suspendare, dupã ce, în cursul
procesului, au ajuns la înþelegere
cu victima (s-a semnat acordul
de mediere încheiat la
data de 04.09.2017, în
baza contractului de
mediere nr. 180/
25.08.2017, între inculpaþii Mãtuºa David
Constantin ºi Mãtuºa
Stelicã ºi partea civilã
Stãnicã Titel Marius
privind stingerea conflictului apãrut în urma
agresiunilor fizice, prin
acordarea de despãgubiri materiale). Astfel,
Alexandru Dicu a fost
gãsit vinovat de instigare la lovire sau alte violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
pentru care a primit o
pedeapsã totalã de 1 an
ºi 10 luni închisoare cu
suspendare pe durata
unui termen de încercare de 4 ani ºi 90 de

zile de muncã în folosul comunitãþii; David Constantin Mãtuºa 3 ani închisoare cu suspendare
pe un termen de încercare de 5
ani ºi 90 de zile de muncã în folosul comunitãþii; Marian Marius
Fugaru - 1 an ºi 10 luni închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de 4 ani ºi 90
de zile de muncã în folosul comunitãþii; Constantin Cosmin Fugaru - 2 ani ºi 10 luni închisoare
cu suspendare pe durata termenului de încercare de 4 ani ºi 90
de zile de muncã în folosul comunitãþii; Ion Ursu - 1 an ºi 2 luni
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de 2 ani ºi 60 de
zile de muncã în folosul comunitãþii; Gheorghe Rogojinaru - 2 ani
ºi 10 luni închisoare cu suspendare pe durata termenului de încercare de 4 ani ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii;
Marin Sbora - 1 an ºi 6 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere
de 2 ani ºi 60 zile de muncã în
folosul comunitãþii, iar Stelicã
Mãtuºa a primit 1 an ºi 6 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 2
ani ºi 60 zile de muncã în folosul
comunitãþii.
În plus, inculpaþii trebuie sã
achite cheltuieli de spitalizare în
valoare de peste 5.600 lei, ºi despãgubiri de peste 15.000 lei celorlalte douã victime, Iovu ºi Teodorescu. Hotãrârea pronunþatã
de Tribunalul Dolj nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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Porcii de Crãciun, mai scumpi decât anul trecut
Cu un preþ aproape dublu faþã de
anii trecuþi, de la 6 lei la 10 lei pe kilogram, în viu, s-au vândut porcii de
Crãciun în târgul de la Leu. Ieri-dimineaþã, pe o ploaie mãruntã ºi sâcâitoare, ce le-a cam stricat socotelile
comercianþilor, dar ºi clienþilor, s-au

adjudecat ºi ultimii porci înainte de
sãrbãtori, având în vedere cã târgul
din localitate nu se mai deschide pânã
în luna ianuarie. Alternativa la carnea
de porc – curcanul a avut ºi ea un preþ
destul de piperat, un exemplar cam la
18 kilograme ajungând la 300 lei.
tat de fiecare dintre vânzãtori. Ori
cât ar fi fost porcul de mic, el tot
„îºi mãnâncã” preþul, îºi susþineau
cauza comercianþii. Unde mai pui
cã, pe lista de cheltuieli, nici unul
nu mai lua în calcul munca ºi efortul pe care întreaga familie îl depune ca sã îngraºã un porc de Crãciun. ”Am avut cinci porci, anul
acesta, la vânzare. Trei i-am vândut sãptãmâna trecutã de acasã ºi
cu doi am venit, astãzi, în târg. Cer
10 lei pe kilogram, ãsta este preþul
târgului, dar lumea se plânge cã e
scump, dar aº vrea sã îi vãd pe
unii dintre ei la muncã, sã vadã ce
înseamnã sã-i creºti. Dar noi nici
nu punem la socotealã tot efortul.

Nu a nins ºi nici nu a fost polei,
ca în alþi ani, ci a plouat ca într-o
zi de toamnã. Chiar ºi cu hainele
ude în spate, crescãtorii de porci
tot s-au încumetat sã iasã la târg
cu animalelele pe care le aveau de
vânzare. Dis-de-dimineaþã, când
afarã era încã întuneric, remorcile
ºi cãruþele cu porci urcau panta
cãtre târg. Cei mai matinali, care
au plecat devreme la drum, au apucat ºi cele mai bune locuri, cele
aproape de intrare. Nu a durat mult
ºi toatã aleea târgului de la Leu s-a
aglomerat, de o parte ºi de alta, de
tot felul de atelaje din care erau
vânduþi porcii. ªtiind cã târgul se
deschide la primele ore, ºi clienþii
s-au grãbit sã prindã cei mai buni
porci ºi sã negocieze un preþ bun.

Comercianþii,
mai câºtigaþi
decât în alþi ani

Încã o datã, zicala cã socoteala
de acasã nu se potriveºte tot timpul cu cea din târg s-a adeverit.
Dacã în ultimii ani, crescãtorii de
animale erau cei care se plângeau
de preþ, considerând cã vând mai
pe nimic, de aceastã datã cei nemulþumiþi au fost cumpãrãtorii.
Plecând la târg cu gândul cã vor
obþine un preþ la fel de bun ca în

anul trecut, nu mai mult de 6 lei pe
kilogram, în viu, nici dupã negocieri intense, care s-au lãsat uneori
ºi cu ridicãri de ton, nu au reuºit
sã coboare preþul târgului sub 10
lei pe kilogram. Nimeni, absolut
nici unul dintre comercianþi, nu a
afiºat vreo altã sumã. Iar spre
spartul târgului, când mai rãmãseserã puþini porci, preþul tindea chiar
sã mai creascã.

”Ãsta este
preþul târgului!”

De cealaltã parte, preþul de 10
lei pe kilogram este bine argumen-

În peþul acesta, este tot porumbul
pe care l-am cumpãrat ca sã-i hrãnim. Anul trecut? Pãi, anul trecut
era bãtaie de joc la ce preþ i-am
dat. Au fost mulþi care ºi-au pãstrat porcii, pur ºi simplu nu i-au
mai dat”, ne-a mãrturisit Costel Militaru, unul dintre comercianþii pe
care i-am gãsit în târgul de la Leu.

Vietnamezii
au apãrut
ºi în târgul de la Leu

Porcii vietnamezi, despre care
se spune cã pot fi consumaþi cu
încredere pentru cã nu influen-

þeazã valorile colesterolului, au
apãrut ºi pe piaþa de porci de la
Leu. Sunt, în continuare, o marfã puþin exoticã în peisajul târgului ºi au adunat mai multã lume
în jurul lor. Curioºi sã întrebe de
una de alta, dar ºi sã-i admire,
oamenii aveau, totuºi, o oarecare reþinere gândindu-se cã trebuie
sã sacrifice un groºtei aºa de mic
ºi cu un altfel de gust al cãrnii.
Un singur vânzãtor avea o astfel
de marfã, iar un purcel cam la
50 de kilograme ajungea sã coste 400 de lei. ”I-am crescut cum
nu se poate mai bine. Lângã pãdure, i-am lãsat liberi ºi s-au dezvoltat atât cât le permite rasa.
Deºi par mici în comparaþie cu
porcii albi, uriaºi, ºi aceºtia sunt
destul de mari ºi au carnea gustoasã. Avantajul este cã nivelul de
colesterol este redus dacã începi
sã consumi carne de porc vietnamez”, ºi-a lãudat marfa Petre
Dulmeanu.

300 de lei,
preþul curcanului

Ofertã diversã la sectorul de
pãsãri. Cel mai cãutat, curcanul.
Avea un preþ destul de piperat,
dar care nu i-a împiedicat pe cumpãrãtori sã scoatã banii ceruþi de
vânzãtorii lor. Un curcan mãriºor, care cântãrea în jur de 18
kilograme se vindea, ieri, în târgul de la Leu, cu 300 de lei. Bineînþeles, negociabil. Nu lipseau
nici gãinile – preþ fix, 30 lei pe
bucatã, gâºtele – 50 de lei pe

bucatã ºi curcile – 65 de lei.
Marele avantaj despre care nici
nu mai trebuia sã se vorbeascã
era cã toate erau crescute natural, în curþile localnicilor, cu grãunþe ºi iarbã. Din târg, se mai
putea cumpãra fasole uscatã –
între 8,5 ºi 10 lei pe kilogram,
brânzã de vacã – 10 lei pe kilogram sau brânzã de caprã – 13
lei pe kilogram. Se gãseau de toate, cartofi, ceapã, morcovi, chiar
ºi murãturi pregãtite tradiþional de
gospodinele din pãrþile locului.

Târgul s-a spart
la un mic
ºi o þuicã fiartã

Cu toate cã ploaia nu i-a lãsat
deloc în pace, obiºnuiþii târgului, dupã ce au luat pulsul, au
trecut alãturi, în spaþiile acoperite, de unde ieºea un fum îmbietor. ªi-au comandat doi-trei
mititei ºi pânã sã se perpeleascã, s-au dres repede cu o þuicã
fiartã, servitã cu piper. Aºa cum
se obiºnuieºte dupã o ieºire la
piaþã, indiferent cã se vinde sau
se cumpãrã ceva, oamenii s-au
întins la vorbã ºi s-au lungit la
stat pânã la spartul târgului,
când cãruþele cu porcii nevânduþi, puþini la numãr, au luat drumul spre casã. A fost ultima
ºansã pentru aceºti comercianþi
de a-ºi vinde marfa înainte de
Crãciun, ºtiut fiind faptul cã duminica viitoare este Ajunul, iar
târgul – unul dintre cele mai mari
din zona noastrã – nu se mai þine.
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„Sunt douã demersuri care vor avea un impact major”
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a inspectat, la finalul acestei sãptãmâni,
alãturi de vicepreºedintele Cosmin Vasile ºi de
administratorul public al judeþului, Cosmin Durle, principalele investiþii derulate la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã (SCJU) Craiova cu finanþare asiguratã din bugetul instituþiei – construirea noii clãdiri pentru Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã, precum ºi modernizarea ºi extinderea Unitãþii
de Primiri Urgenþe (UPU). Alãturi de reprezentanþii conducerii executive a CJ Dolj, la vizita pe
teren au mai participat membri ai echipelor de
implementare a celor douã proiecte, precum ºi
managerul SCJU Craiova, dr. Bogdan Fãnuþã.
ªeful administraþiei judeþene a
precizat într-un comunicat de presã cã a dorit sã vadã, pe teren,
cum evolueazã aceste douã iniþiative importante, proiecte cu o valoare cumulatã de aproape 12 milioane de euro, prin care Consiliul
Judeþean Dolj ºi-a propus sã contribuie în mod semnificativ la îm-

„Ne apropiem, aºadar,
de atingerea
obiectivului nostru”
Preºedintele CJ Dolj a mai spus
cã prin bugetul pentru 2017, s-a
alocat Spitalului de Urgenþã aproximativ 2 milioane de euro pentru
procurarea de aparaturã medicalã.

liul Judeþean Dolj are în derulare o
procedurã de achiziþie publicã prin
care vom asigura dotarea completã a uneia dintre cele douã sãli de
operaþii ale clinicii, cu fonduri obþinute în acest an, printr-un proiect european în valoare totalã de
1,5 milioane de euro, depus împreunã cu SCJU Craiova ºi cu parteneri din Bulgaria. Ne apropiem,
aºadar, de atingerea obiectivului
nostru, de momentul din care cazurile de afecþiuni cardiace grave
din toatã Oltenia, care pânã acum
ar fi trebuit transferate cãtre spitale din Bucureºti ºi Timiºoara, îºi
vor gãsi rezolvarea aici, la Craiova“, a declarat Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

Demersul pentru crearea Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã a inclus construirea unei clãdiri destinate
acestei secþii, cu o suprafaþã desfãºuratã de aproape 2.300 de metri pãtraþi, a depozitului pentru gaze medicale, realizarea alimentãrii cu energie
electricã, precum ºi instalarea grupului electrogen destinat deservirii echipamentelor medicale care trebuie sã funcþioneze fãrã întreruperi.

„Aceastã investiþie
era absolut necesarã”

bunãtãþirea condiþiilor necesare
desfãºurãrii actului medical la unul
dintre cele mai mari spitale din
România – SCJU Craiova. „Sunt
douã demersuri care vor avea un
impact major, inclusiv la nivel regional, pentru cã unul vine sã reconfigureze complet cel mai aglomerat compartiment al spitalului,
Unitatea de Primiri Urgenþe, unde
sunt tratate cazuri grave din Dolj ºi
din toate judeþele învecinate, iar
celãlalt genereazã o structurã de care
întreaga Oltenie avea nevoie, o
structurã destinatã pacienþilor cu
afecþiuni cardiace. La Clinica de
Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã vom marca, în curând, finalul primei etape a
demersului nostru – crearea infrastructurii construite. Chiar în cursul
acestei sãptãmâni, s-au încheiat ºi
au fost recepþionate lucrãrile la depozitul care asigurã alimentarea cu
gaze medicale, investiþie pentru
care finanþarea a provenit din bugetul Consiliului Judeþean. De asemenea, în ceea ce priveºte clãdirea propriu-zisã a clinicii, ne mai
despart câteva zile de momentul finalizãrii”, a subliniat Ion Prioteasa.

„Cea mai importantã componentã
a acestui plan de achiziþii derulate
de cãtre SCJU Craiova a reprezentat-o echipamentul pentru angiografie, care a fost deja instalat în
Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã ºi este pregãtit pentru primele
teste. În egalã mãsurã, ºi Consi-

Totodatã, preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, a apreciat cã lucrãrile au înregistrat un progres vizibil ºi în privinþa celeilalte mari investiþii derulate de Consiliul Judeþean la SCJU Craiova, modernizarea ºi extinderea UPU. „La finalul
acestui demers, vom aduce la nivelul exigenþelor europene spaþiul
în care funcþioneazã Unitatea de
Primiri Urgenþe, unde ajung în fiecare an peste 130.000 de pacienþi
din regiunea noastrã. Investiþia vi-

zeazã, pe de o parte, modernizarea clãdirii existente a UPU, dar ºi
creºterea de peste patru ori a suprafeþei destinate medicinei de urgenþã, în acord cu intensitatea ºi
amploarea activitãþii desfãºurate.
În ceea ce priveºte extinderea, proiectul prevede construirea a douã
noi corpuri de clãdire. Pentru cel
mai important dintre acestea – o
construcþie cu subsol, parter, etaj
ºi o zonã de trecere cãtre pasarela

de legãturã cu SCJU – structura
este complet realizatã ºi, în prezent, lucrãrile continuã la interior,
la pavaje, plafoane ºi reþelele de instalaþii. Dintre dotãrile moderne cu
care este prevãzutã clãdirea, a fost
montat sistemul de transport pneumatic, prin intermediul cãruia între diversele departamente vor putea fi expediate rapid medicamente ºi materiale medicale, probe destinate analizelor de laborator, rezultate ºi alte documente. Aceastã investiþie era absolut necesarã, þinând
cont de complexitatea acestui imobil, care cuprinde module de consultaþii pentru diferite specialitãþi,
bloc operator propriu, cu douã sãli
pentru intervenþii chirurgicale, laborator ºi chiar un modul educaþional, pentru cursuri ºi conferinþe“,
a precizat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Investiþia derulatã la Unitatea de
Primiri Urgenþe a SCJU Craiova
vizeazã modernizarea spaþiilor
existente, cu o suprafaþã de aproximativ 900 de metri pãtraþi, precum ºi extinderea cu douã noi corpuri de clãdire, având o suprafaþã
desfãºuratã cumulatã de aproape
2.800 de metri pãtraþi.
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Lansare cu ºtaif, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman:

„Un om, o viaþã, un destin”,
semnat Liviu Emil Pop
„Un om, o viaþã, un destin”, o carte-document, semnatã de profesorul universitar Liviu Emil Pop, a fost lansatã, cu mare fast, vineri, 15 decembrie a.c., la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova. Sala ”Acad. Dinu C. Giurescu” a devenit, cu aceastã ocazie, neîncãpãtoare pentru
numãrul mare de personalitãþi din viaþa culturalã, academicã ºi universitarã, care au onorat evenimentul, au luat cuvântul ºi au marcat momentul. Nu este o carte obiºnuitã, iar
cei care au citit-o, cei care au analizat-o în
detaliu au ajuns la un numitor comun: sunt
memoriile unui dascãl universitar cu vocaþie
care a fãcut multe lucruri bune, pe toate palierele Olteniei. Liviu Emil Pop s-a bucurat

de respectul colegilor, a foºtilor studenþi ºi a
oamenilor de culturã din Craiova, ºi nu numai. Privitã prin prisma acestor lucruri, nu a
fost o simplã lansare de carte, ci o adevãratã
dezbatere - cu argumente, amintiri ºi trãiri,
într-un cuvânt o manifestare culturalã de înaltã
þinutã, moderatã cu mult har de jurnalistul
Mircea Canþãr, directorul cotidanului regional „Cuvântul Libertãþii”. Invitaþi la acest eveniment au fost prof. univ. dr. Constantin Bãducã, prof. univ. dr. Gheorghe Manolea, prof.
univ. dr. Iancu Stancu ºi prof. univ. dr. Valeria
Marghitu. Amfitrionul acestei manifestãri a
fost universitarul Cezar Avram, directorul Institului de Cercetãri Socio-Umane „C.S Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române.
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puþinã vreme dupã ce devine asistent, obþine numirea la tânãra Facultate de Agriculturã din Craiova.
Cartea este incitantã, are pasaje
bine scrise, naraþiunea curge fluent, place la lecturã. Pe alocuri,
sentimentul dominant, dar ºi apãsãtor este acela al unui om care
cunoaºte vicisitudinile rãzboiului,
care cunoaºte ceea ce urmeazã
dupã rãzboi. Nu este uºor sã ajungi
la Craiova, sã cauþi locuinþã la Craiova, într-o perioadã de maximã
austeritate, ºi sã-þi faci datoria faþã
de þarã. A existat ºi o astfel de categorie de oameni: care ºi-au iubit
þara, care au considerat cã este de
datoria lor sã nu facã economie de
nici un efort, sperând într-o zi mai
„Un om, o viaþã, un destin”, o
carte de însemnãri profunde, dense ºi argumentate. Autorul cãrþii,
profesorul Liviu Emil Pop, a predat cursuri de pedologie, apoi de
agro-fitotehnie la Facultatea de
Horticulturã ºi disciplina de agrotehnicã la Facultatea de Agriculturã din Craiova. ªi-a obþinut titlul
de doctor în Agronomie, la 25 februarie 1968, fiind prima tezã de
doctorat la Universitatea din Craiova. iar la 27 mai 1974, Comisia
Superioarã de Diplome din Ministerul Educaþiei îi va decerna titlul
ºtiinþific de „doctor docent în ºtiinþe”. La rândul sãu, conduce doctoratul la 21 de specialiºti români
ºi strãini.

„Cartea este incitantã ºi are
pasaje bine scrise”

Jurnalistul Mircea Canþãr a fãcut o analizã în detaliu a cãrþii în
detaliu, remarcând acurateþea scrisului ºi cronologia datelor ºi informaþiilor. „Un moment emoþionant
în seara aceasta: discutãm despre
un om, discutãm despre memoriile sale, despre un om de referinþã
în peisajul superior din Craiova,
adicã despre universitarul Liviu
Emil Pop. O carte când se citeºte,
se reþine din ea ceea ce se doreºte.
Nu cred cã ceea ce am reþinut eu
din carte este cel mai important
lucru... Cartea a ieºit, anul acesta,
la Editura Aius, o editurã care are
bunul obicei de a publica persona-

litãþi din zonã ºi, din acest punct
de vedere, meritã toate elogiile.
Când am vãzut cartea, m-am gândit la câtã lume bunã, câtã lume de
calitate umanã ºi de mare calitate
intelectualã ºi-au plimbat paºii pe
strãzile din Craiova, iar în cazul de
faþã prin aulele universitãrilor. ªi
asta pentru cã profesorul Liviu
Emil Pop este unul dintre pionierii
învãþãmântul superior din Craiova.
Se naºte în luna Marii Uniri, îºi face
studiile la douã licee redutabile ºi
urmeazã cursurile unei facultãþi
bune din România, cea de la Cluj.
Trãieºte drama sfâºierii României,
când facultatea se mutã la Timiºoara. Revine, obþine o numire din
parte Ministerului Educaþiei, iar la

bunã, mai luminoasã... ”, a subliniat jurnalistul Mircea Canþãr.

O carte - document

Profesorul Liviu Emil Pop a
publicat o serie de materiale importante în revistele de specialitate, obþinând chiar certificatul
de inventator din partea Consiliul
Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, pentru un nou soi
de arahide, pe care l-a obþinut
prin cercetãrile sale.
Aºa cum a precizat ºi moderatorul evenimentului, cartea universitarului craiovean a vãzut lumina
tiparului la Editura „Aius”, o editurã de prestigiu din Craiova, con-

dusã cu responsabilitate ºi profesionalism de cãtre profesorul Nicolae Marinescu. În faþa publicului cititor, editorul cãrþii a declarat
cã, iniþial, când a citit manuscrisul, a fost uºor bulversat: „Încep
prin a-i mulþumi prietenului meu,
Cezar Avram, pentru faptul cã mia încredinþat acest manuscris în
vederea editãrii. Sigur, ca editor, nu
poþi sã citeºti chiar toate cãrþile
care intrã într-o editurã, dar pe
unele vrei sã le citeºti. Atunci, cum
aº fi putut sã nu citesc manuscrisul pe care mi-l încredinþase un
prieten atât de preþuit, cum este
pentru mine profesorul Cezar
Avram. Am început sã citesc, cu
sentimentul de datorie profesionalã, un text dintr-un domeniu cu care
eu nu am tangenþe. Existau solicitãri din partea textului, care nu sunt
neapãrat producãtoare de mari bucurii. Adicã responsabilitatea a fost
foarte mare, autorul nemaifiind în
viaþã. Aºadar, încercând sã-mi fac

treaba conºtiincios, am descoperit
un text care m-a prins. Te invitã la
lecturã. Am sã închei aceastã idee,
ºi anume cã, din acest punct de
vedere, o sã numesc cartea... un
document, o carte-document. Pe
multe cãrþi a început sã se scrie
acum carte-document, dar eu îmi
asum, în faþa dumneavoastrã, acest
pariu: dupã ce veþi începe sã citiþi,
o sã supun judecãþii dumneavoastrã dacã este un document sau nu.
De ce ? În primul rând, autorul trãieºte o perioadã de timp relativ lungã, este nãscut în 1919, încât sã
prindã perioade diferite ale istoriei
noastre. Este student la sfârºitul
anilor 1930, cu zbuciumata istorie
a perioadei respective, este student
la Cluj, începe rãzboiul, pleacã cu
facultatea de la Timiºoara. Aflãm
cum îºi continuã activitata în timp
de rãzboi ºi ce fac studenþii în condiþii de rãzboi...”, a consemnat editorul cãrþii, profesorul Nicolae
Marinescu.
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Artã cucu schepsis
schepsis ºiºi pasiune,
pasiune, meºteritã
meºteritã dede Alexandru
Alexandru Florea
Florea
Artã
„Lampa cu timp”, „Curajosul”, „Pictând luminã”, „Prichindel ºcolãrel”, „Skateboard”, „Inginerul”, „Light the night”… Toate sunt meºterite cu
mare atenþie la detalii, dar ºi cu mult umor, din
lemn combinat adesea cu metal ori piele. Toate
par însufleþite ºi poznaºe, iar unele te vegheazã
cu o luminã caldã, cãci autorul lor le-a transformat ingenios în sculpturi-lampã, dându-le ºi va-

Alexandru Cosmin Florea se
declarã din start artist amator. Sa nãscut în 1984 ºi, de-a lungul
timpului, a început trei facultãþi.
„Niciuna nu m-a convins sã rãmân. Am un puternic spirit autodidact, bazându-mã mai mult pe
metode empirice”, mãrturiseºte.
Probabil o parte din pasiunea pentru artã a moºtenit-o de la tatãl sãu,
care este ceramist. Ceramica a
însemnat, de altfel, ºi prima sa
întâlnire cu domeniul artistic. Se
întâmpla pe la vârsta de 20 de ani
ºi a durat aproximativ 2 ani. A
hoinãrit apoi prin alte domenii pânã
în 2011, când a început sã îl intereseze din nou domeniul artistic.
„Pas cu pas, am ajuns în 2015,
când am hotãrât cã asta este ceea
ce vreau sã fac toatã viaþa de
acum încolo. De aici povestea
este simplã: multe proiecte frumoase ºi experienþã acumulatã”,
spune Alexandru Cosmin Florea.
Un astfel de proiect sunt lucrãrile în tehnicã mixtã sau de artã
funcþionalã, pe care tânãrul le-a
prezentat - împreunã cu fratele sãu,
Bogdan - într-o primã expoziþie,
intitulatã „Idei ºi esenþe”, pe 6 iunie 2016, la Galeriile „Vollard” ale
Casei de Culturã „Traian Demetrescu”. Pe 5 decembrie a.c., a reunit
cele mai recente 20 lucrãri ale sale

loare esteticã, ºi funcþionalã. Alexandru Cosmin
Florea a ales acest gen de artã de aproape trei
ani, timp în care, mãrturiseºte, a cãutat mereu
sã aducã în faþa publicului lucrãri amuzante, bine
realizate ºi… cu schepsis. Cea mai recentã expoziþie personalã a sa poate fi vizitatã, zilele acestea, în Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.

în expoziþia personalã „Amator de
zâmbete”, deschisã în Salonul Medieval al aceleiaºi instituþii, reamintindu-le privitorilor cã, oricât de
prinºi ar fi de problemele cotidiene, nu trebuie sã uite sã zâmbeascã în fiecare zi…
A lucrat vreo douã luni ºi jumãtate pentru pregãtirea ei, însã
intensiv, de dimineaþa pânã noaptea, în atelierul pe care îl are chiar
acasã, la ªimnicu de Sus. „Aparent, lucrãrile sunt simple, amuzante. De altfel, acesta este ºi scopul… Însã dureazã mult realizarea lor. Ca mod de lucru e destul
de complicat. Finisarea pieselor
mici îmi ia foarte mult timp. ªi
trebuie gânditã dinainte lucrarea,
trebuie sã îþi pui mintea la contribuþie, sã aibã schepsis, iar omul,
când o vede, sã zâmbeascã”, declarã Alex.
Totul a început în urmã cu
aproximativ doi ani ºi jumãtate, îºi
aminteºte. „Prietena mea a vãzut
o lampã de genul acesta undeva
pe net ºi ºi-a dorit-o foarte mult.
Am încercat sã o fac eu ºi am reuºit. ªi cumva m-am îndrãgostit de
genul acesta de artã, pentru cã
exprimã ceva, e o copilãrealã în
ea…”, povesteºte artistul. E esenþial pentru el ca lucrarea „sã exprime ceva” ºi afirmã cã, pentru

a reuºi, „trebuie sã fii întâi meºter, iar artistul vine pe urmã”.
„Trebuie sã te documentezi, sã
exersezi mult, sã-þi prinzi degetele, sã te loveºti. Sã nu te curentezi, asta e important!”, adaugã,
mai în glumã, mai în serios.
Pentru lucrãrile sale, Alexandru
Florea foloseºte aproape orice fel
de lemn are la îndemânã. „De
exemplu, vrei stejar, dar nu este.
Fag mai gãseºti… Oricum, magazinele de profil de la noi sunt
prost aprovizionate. Cel mai des
procur lemnul de la þarã. În primul rând trebuie sã fie frumos,
esenþa mai puþin conteazã”, mai
spune Alexandru Florea. Lucreazã ºi la comandã ºi îºi promoveazã lucrãrile online, „pentru cã aria
de acoperire e mult mai mare”.
Într-adevãr, arta sa nu numai cã
place, dar cel mai adesea stârneºte
oamenilor zâmbete… Din pãcate,
nu se vinde atât de bine pe cât ºiar dori tânãrul artist. Problema este
preþul, crede acesta, pentru cã o
lampã costã aproximativ 350 de lei,
iar unele lucrãri sunt ºi mai scumpe. „Nu mã îmbogãþesc din artã,
ba, uneori, mã mai ºi împrumut,
când am nevoie sã îmi cumpãr scule! Dar meritã sufleteºte… Pânã la
urmã, banii vin ºi se duc”, considerã Alexandru Florea.

Concert
Concert tradiþional
tradiþional de
de Crãciun,
Crãciun,
la
la Filarmonica
Filarmonica „Oltenia”
„Oltenia”

Peste 20 de lucrãri, din repertoriul clasic
internaþional ºi coral românesc, colinde populare ºi cântece de Crãciun fac parte din programul concertelor dedicate sãrbãtorilor de
iarnã prezentate, anul acesta, de Filarmonica
„Oltenia”. Concertele vor avea loc mâine, 19,

ºi miercuri, 20 decembrie, de la ora 19.00, ºi
vor fi susþinute de Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale instituþiei, sub conducerea
muzicalã a dirijorului Gian Luigi Zampieri (Italia). Soliste sunt Emilia Dorobanþu ºi Zorina
Bãlan, ambele cunoscute ca interprete de muzicã popularã. Din repertoriu: A Christmas
Festival de Leroy Anderson, „Cantique de
Noel” de Adolphe Adam, „Arrival of the Queen of Sheba” din oratoriul „Solomon” de
Georg Friedrich Handel, „Am plecat sã colindãm” de Gheorghe Cucu, „Gazde mari, nu
mai dormiþi” de Tiberiu Brediceanu, Ceastor
curþi de Eugen Petre Sandu (primã audiþie),
„Hallelujah” din oratoriul „Messias” de G.F.
Handel/W.A. Mozart º.a. Un bilet costã 50 lei,
iar abonaþii Filarmonicii „Oltenia” au intrare liberã la concertul de miercuri.

S-a deschis Salonul de iarnã
al Cenaclului ,,Seniori Art”
La Galeriile „Vollard” ale Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” poate fi vizitat, zilele
acestea, Salonul de iarnã al Cenaclului „Seniori
Art”. Dedicat Zilei Naþionale a României, acesta
cuprinde peste 40 de lucrãri (graficã, picturã,
icoane) realizate de artiºti din Craiova sau
stabiliþi peste hotare. Între expozanþi: Daniel
Guþã (curator), Rada Marian, Nicoleta Bulgaru
ºi Cristina Petria - absolventã a Facultãþii de
Arte Plastice ºi a Facultãþii de Muzeologie din
Bucureºti, cu peste 30 de expoziþii personale,
membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România (UAPR) - Filiala UAP Târgu Mureº. Invitaþi
ai Salonului sunt Olimpia Zdrenghea (Gabon),
Carolina Costea (Nantes-Franþa), Marina Vermez
(Istanbul-Turcia) ºi Maria Dulhan (membrã a
UAPR Bucureºti).
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achiziþionaþi
lui contractual de execuþie vacant de REFE- vã

RENT, DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENTULUI AGRICOL ªI RELAÞII CU PUBLICUL în
data de 15.01.2018, orele 10,00 – Proba scrisã
ºi în data de 17.01.2018, orele 10,00 – Interviul.
Relaþii suplimentare : la Primãria comunei Galicea Mare, str. Calafatului, nr. 17, Jud. Dolj –
persoanã de contact: Popa Mariana Simona –
referent, tel: 0251/316004.
PRIMÃRIA comunei Apele Vii, jud.Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea a douã
funcþii publice de execuþie vacante: 1.Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget-Finanþe ºi Impozite ºi Taxe, 2.Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Agricol ºi cadastru. Concursul se va organiza la
sediul Primãriei comunei Apele Vii, jud.Dolj, în
data de 17.01.2018, ora 10.00- Proba scrisã ºi
în data de 19.01.2018, ora 10.00- Interviul. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la
sediul Primãriei comunei Apele Vii (la secretarul comisiei de concurs) în termen de 20 de zile
de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a. Relaþiile suplimentare: la telefon 0251.371.607, persoanã de
contact: Totora Cristina Florina- secretar.
PRIMÃRIA Comunei Cioroiaºi, cu sediul
în localitatea Cioroiaºi, sat Cioroiaºi, str.Principalã, nr.36, judeþ Dolj, având în vedere prevederile HG nr.611/2008 ºi art.63, 65 din Legea nr.188/
1999, rev.2, organizeazã concurs pentru examenul de promovare în grad profesional a urmãtoarei funcþii publice vacante de execuþie: -referent clasa III, grad profesional asistent, în referent clasa III, grad profesional principal, din cadrul SPCLEP Cioroiaºi. Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei Comunei Cioroiaºi astfel: -Proba scrisã în data de 31.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 05.02.2018 ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: a)sã aibã
cel puþin 3 ani vechime în gradul profesional al
funcþiei publice din care promoveazã; b)sã aibã
cel puþin 2 ani vechime în treapta de salarizare
din care avanseazã; c)sã fi obþinut cel puþin calificativul «bine» la evaluarea anualã a performanþelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; d)sã
nu aibã în cazierul administrativ o sancþiune disciplinarã neradiatã în condiþiile prezentei legi.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ în Monitorul Oficial, Partea IIIa, la sediul Primãriei Comunei Cioroiaºi. Relaþii
suplimentare la sediul Primãriei Comunei Cioroiaºi, persoanã de contact: Stancu Sanda Veronica -secretar, telefon/fax: 0251.317.122, e-mail:
cioroiasi@cjdolj.ro.
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OFERTE DE SERVICIU

Birou Notarial angajeazã secretar notarial.
Cerinþe: cunoºtinþe
Word, Excel, experienþa constituie avantaj.
Cv-urile se depun la
adresa de e-mail: birou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII

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.

3 - 4 CAMERE

Vând casã neterminaVând apartament 3 ca- tã în Cârcea, Aleea Pomere, confort 1 sporit, dului nr. 12. Telefon:
Bulevardul Dacia, etaj 0721/995.405.
3/4, poziþie deosebitã.
TERENURI
Telefon: 0771/504.064.
Vând teren intravilan
CASE
cadastru, vie, pomi
Vând (schimb) casã lo- fructiferi, 60 cuiburi bucuibilã comuna Periºor jori, suprafaþa 4200
+ anexe, apã curentã, mp, douã fântâni cu
canalizare la poartã, te- apã, stradale. Telefon:
ren 4500 mp, livadã cu 0727/884.205.
pruni, vie. Telefon: Vând 4200 mp teren in0765/291.623.
travilan, cadastru fãcut la
Vând casã 5 camere 10 km de Craiova sau
2400 mp teren satul schimb cu garsonierã
Ghizdãveºti - Celaru, plus diferenþa. Telefon:
cadastru, carte funcia- 0727/884.205.
rã, unic vânzãtor. Tele- Vând teren agricol spafon: 0748/542.454.
tele Metro ºi teren agriVând casã Craiova, 5 col Gara Plaiul Vulcãcamere, încãlzire cen- neºti. Telefon: 0251/
tralã, izolatã termic, 570 548.870.
mp. 73.000 Euro. Te- Vând 10 ha pãdure stelefon: 0746/498.818. jar 100-110 ani comuna
Vând casã sau Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
schimb cu aparta- 0722/943.220.
ment 3 camere par- Proprietar vând teren
ter sau etaj 1. Tele- 3000 cartier Bordei
fon: 0730/504.515. strada Carpenului cu
Vând sau schimb cu gard ºi cabanã. Telefon:
apartament Craiova, 0752/641.487.
casã mare cu toate uti- Vând pãdure de salcâm
litãþile super-îmbunãtãþi- 7800 mp în comuna Altã în comuna Lipovu cu beni, judeþul Gorj cu
teren 7000 mp. Telefon: 7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
0742/450.724.

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
Cumpãr carte telefonicã 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 frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
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Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Telefon: 0745/589.825.
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.
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,
ambele 400 lei. 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 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
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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 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.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Spaþiu ultracentral, excepþional pentru înfrumuseþare saloane cabinete medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

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,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

CFRicite Sãrbãtori!

Încurajatã frenetic de 27.000 de fani, ªtiinþa a încheiat
anul cu o victorie frumoasã în faþa liderului

Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Bãluþã 45, Mitriþã 50 / Urko Vera 62.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 26.900.
Universitatea Craiova: Calancea 5 – Popov 7, Kelic 7, Briceag 7 –
Martic 7, Mateiu 7, Zlatinski 7, Bancu 7 – Burlacu 6 (77 R. Popa),
Mitriþã 7 (63 Gustavo) 6, Bãluþã 7. Antrenor: Devis Mangia
CFR Cluj: Arlauskis 6 – Manea 5, Vinicius 6, A. Mureºan 6, Camora 6 – L. Rus 6 (84 Nouvier), Djokovic 6 (61 Urko Vera) 7 – Deac 7,
Culio 6, Pãun 7 (69 Mailat) 6 – Omrani 7. Antrenor: Dan Petrescu.
Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) 6.
Eliminat: Bãluþã 80.
De la Moº Crãciun, fiecare
avea cel puþin o dorinþã specialã
pentru derby-ul din Bãnie. Craiova, sã câºtige mãcar un meci
important în acest sezon ºi sã nu
piardã definitiv urma CFR-ului.
Feroviarii, sã-ºi onoreze postura de lideri ºi intre mai liniºtiþi în
iarnã. Dan Petrescu, sã nu piardã, deºi „Bursucul” are acelaºi
discurs de pe la Urziceni ºi e-n
stare sã spunã cã n-are nicio
ºansã la titlu ºi când e matematic campion. FCSB þinea ºi ea cu
oltenii, de la care-l doreºte pe
Gustavo, deºi vrazilianul n-a fost
titular.
Într-o zi tristã pentru români,
în care ºi-au purtat ultimul rege
pe ultimul drum, ºi Universitatea Craiova l-a omagiat pe cel
care a pus bazele instituþiei care
dã numele echipei. La momentul de reculegere, imaginea Majestãþii Sale a fost proiectatã pe
tabele, iar Peluza Nord i-a dedicat mesajul: „Oltenia îºi salutã
Regele. Exemplu de modestie,
demnitate ºi nobleþe de os domnesc, Mihai I de sânge albastru,
nemuritor simbol al istoriei neamului românesc!”.
Înainte de meci, craiovenii se
temeau de fazele fixe ºi stãteau
cu ochii ºi pe statistica meciurilor pierdute de CFR cu Kovacs
la centru: doar unul din cele 21.
La singura disputã directã CSU
– CFR condusã de Kovacs, oltenii au ratat cupele europene,
deºi aveau nevoie de numai un
punct în Gruia. Despre „douã
echipe diferite” vorbea Mangia,
recunoscând cifrele ardelenilor,
pentru a scoate în evidenþã stilul ofensiv, „neitalian”, al echipei sale. În infernul creat de cei
27.000 de spectatori pe noul „Ion
Oblemenco”, unde Dan Petrescu spunea despre Universitatea
cã n-ar fi pierdut nici cu Milan,
alb-albaºtrii au început mai bine,
dar n-au obþinut decât câteva
cornere. Mateiu l-a arcuit pe Arlauskis, în minutul 20, iar liderul a rãspuns 5 minte mai târziu,
prin Culio, cu un ºut din cãdere,
pe lângã poartã. Gazdele s-au
agitat mai mult, dar CFR-ul a
pãrut echipa mai articulatã, cu o
idee de joc mai bine pusã la
punct. Când careul lui Arlauskis
pãrea ferecat ºi tabela se pregãtea intactã de pauzã, Martic a
întors o minge în careu dupã un
corner care se „rãcise”, iar Bãluþã, þinut în joc de Manea, a plasat o loviturã de cap spre colþul
lung pentru 1-0.

Fazele fixe,
Kovacs
ºi Calancea –
problemele
alb-albaºtrilor
Pauza nu le-a atenuat ºocul ardelenilor, care au primit gol imediat dupã reluare de la celãlalt „ponei”. Mitriþã ºi-a obþinut de unul
singur o loviturã liberã de la 25 de
metri ºi a finalizat-o cu mare clasã. Ultimul oltean care obiºnuia sã
marcheze astfel era Claudiu Niculescu, dar erau aproape douã decenii de când o fãcea în alb-albastru. Bãluþã putea închide meciul
la o orã de la start, dar exteriorul
sãu a nimerit transversala. Imediat, fanii au dat drumul „valurilor” de sãrbãtoare, dar au fãcut-o
prea devreme. Dan Petrescu a fãcut o mutare extrem de inspiratã,
aruncându-l în luptã pe Urko Vera,
chiar la un corner, iar spaniolul a
marcat când încã îºi vâra tricoul
în ºort. Aºadar, de ce se temeau –
fazele fixe, craiovenii n-au scãpat,
dar, ca ºi în tur, au fost trãdaþi de
propriul portar, Calancea ratând
intervenþia la acel corner. Nici de
altã „sperietoare” n-au scãpat oltenii, Kovacs lãsându-i fãrã Bãluþã în ultimele 10 minute, deºi cãpitanul ªtiinþei nu-l faultase pe
Culio. Golul le-a dat aripi bãieþilor
lui Dan Petrescu, care au pus presiune pe careul oltenilor, pentru
revenire imediatã, iar Calancea a
încercat sã mai spele din ruºine
prin plonjonul la reluarea lui Omrani. Pe contraatac, Martic a ratat incredibil desprinderea, dropul
sãu fiind eficient doar la rugby.
Petrescu a forþat cu alte douã
schimbãri ofensive, dar Craiova
nu s-a apãrat pe final în 10, ci în
27.000, câºtigând astfel ultimul
meci al anului ºi totodatã primul
derby al sezonului. Având nevoie
stringentã de puncte pentru a rãmâne aproape de CFR, Craiova a
jucat la rezultat, poate pentru prima datã în acest campionat. ªi la obþinut.

Mangia: „A fost
o searã
deosebitã,
o atmosferã
deosebitã”
Despre meci, Devis Mangia a
avut urmãtorul discurs: „Am preferat sã încep meciul cu o linie
de fundaºi cu experienþã ºi am
fost nevoiþi sã-l folosim pe Bur-

lacu titular. Am jucat bine în prima reprizã, am început bine partea a doua, dar am suferit pe final, când am jucat în inferioritate numericã. Când întâlneºti echipe ca CFR Cluj trebuie sã fii
atent. Este o echipã cu multã experienþã care poate taxa orice
greºealã. Important e rezultatul.
Aºa e totdeauna în fotbal, controlam partida ºi puteam face 30 la transversala lui Bãluþã, apoi
s-a schimbat ºi puteam pierde totul, dupã eliminare s-a întors jocul. Din fericire, bãieþii s-au concentrat, nu s-au relaxat ºi au rezistat pânã s-a încheiat”.
Atmosfera de pe stadion l-a impresionat ºi pe italian: „A fost o
searã deosebitã, o atmosferã deosebitã. Când am ajuns, mi s-a zis
cã voi vedea când vom juca la
Craiova, totul se va schimba, când
vom juca la Craiova stadionul va
fi mereu plin, eu vedeam cum e la
Severin ºi mi se pãrea greu, având
în vedere cã jucam cu trei-patru
mii de spectatori. Le mulþumesc
tuturor, am jucat într-o atmosferã spectaculoasã, fantasticã”.

Bãluþã: „M-ar fi
durut sufletul
sã ne egaleze”
Alex Bãluþã a declarat la final:
„Mã aºteptam sã fie un meci cu
mulþi nervi. S-au încins spiritele
la sfârºit. Nu mai poþi sã le spui
nimic arbitrilor. Nu poþi nici sã
respiri pe teren. Am primit uºor
primul galben. Mi s-a pãrut normal sã îl întreb de ce mi-a dat
galben. Mi-a zis sã tac din gurã.
La al doilea galben, Culio a fost
ºmecher, a cãzut uºor ºi am primit cartonaºul roºu pe care nu îl
meritam. Voi lipsi cu Dinamo. Nu
mai pot schimba nimic. Mi-a pãrut rãu, mai era din meci. M-ar fi
durut sufletul sã ne egaleze. Meritam sã câºtigãm. Am jucat ce am
pregãtit, dacã vom juca aºa ne
vom menþine pe primele 3 locuri,
mã bucur cã am reuºit sã facem
fericiþi aproape 30.000 de fani. O
sã merg liniºtit în vacanþã”. Despre eliminarea cãpitanului sãu,
Mangia a spus: „Bãluþã este un
jucãtor care iubeºte mult echipa.
Trebuie sã creascã ºi sã nu cadã
în aceste capcane”.

Dan Petrescu:
„Marele avantaj
al Craiovei
e cã joacã
mereu în 12”

aºteptam, e clar cã nu meritam
sã pierdem acest meci, dar am
primit acest gol în ultima secundã din prima reprizã. O greºealã
incredibilã! Dacã intram cu 0-0
era greu pentru Craiova, pentru
cã erau nevoiþi sã atace. Craiova
e o echipã tehnicã, foarte bunã,
care a ºtiut ce vrea ºi, cu câteva
decizii în favoarea lor, au obþinut
ce au vrut. Ne vom întãri ºi noi
ºi toate meciurile din play-off vor
fi ca acesta. Marele avantaj al
Craiovei e cã joacã mereu în 12”
a spus „Bursucul”. Ciprian Deac
a adãugat: „Noi ne-am învins singuri, am pierdut acest meci pentru cã ne-am trezit târziu. Nu
suntem o echipã invincibilã. Te
simþi fotbalist pe un asemenea
stadion. Mie mi-a plãcut ºi atmosfera, dar din pãcate gazonul nu
e prea bun. E unul dintre cele mai
proaste gazoane din România”.

Ca de obicei, Dan Petrescu a
incriminat arbitrajul, deºi Urko
Vera a fãcut henþ înainte de a
marca, Bãluþã a fost eliminat degeaba, iar Omrani merita sã fie
eliminat, dupã ce l-a cãlcat pe
Martic. „Ei au fost mai buni în
primele 15 minute, noi am jucat
mai bine 70 de minute, dar nu a
fost de ajuns. Nu a fost corner la
primul gol, a fost penalty clar la
Gustavo, când a preluat mingea
cu mâna în careu. Nu e o înfrângere apãsãtoare, am jucat cu o
echipã foarte bunã, cu un public
extraordinar ºi un stadion superb.
Suntem mult mai bine decât ne

L i g a I - e t a p a a XXII- a
Astra – FC Botoºani 2-1
Au marcat: Ioniþã 10 – pen., Belu 85 / M. Roman 64 – pen.
Chiajna – Gaz Metan 1-1
Au marcat: M. Cristescu 49 / Chamed 61.
„U” Craiova – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Bãluþã 45, Mitriþã 51 / Urko Vera 61.
Meciurile CSMP Iaºi – Juventus ºi FCSB – Viitorul
s-au jucat asearã.
FC Voluntari – Sepsi, astãzi, ora 17
ACS Poli – Dinamo, astãzi, ora 20
CLASAMENT Liga I
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1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Astra
5. Botoºani
6. Viitorul
7. Dinamo
8. CSMP Iaºi
9. ACS Poli
10. Chiajna
11. Voluntari
12. Sepsi
13. Mediaº
14. Juventus

22
21
22
22
22
21
21
21
21
22
21
21
22
21

15
13
12
10
10
10
10
7
6
7
5
4
2
1

4
5
7
7
5
4
3
6
7
3
7
3
9
6

3
3
3
5
7
7
8
8
8
12
9
14
11
14

35-12
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