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-  Unde faci Revelionul,
Popescule?

- La întreprindere.
- Aþi organizat acolo?
- Nu. Sunt de serviciu.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB La Viena extremaLa Viena extremaLa Viena extremaLa Viena extremaLa Viena extrema

dreaptã a venit –dreaptã a venit –dreaptã a venit –dreaptã a venit –dreaptã a venit –
în tãcere –în tãcere –în tãcere –în tãcere –în tãcere –
la putere!la putere!la putere!la putere!la putere!

Tânãrul cancelar austriac,
conservatorul Sebastian Kurz (31
de ani) a rezolvat lucrurile cum
a gãsit de cuviinþã, fãrã ca Bru-
xelles-ul sã sufle vreun reproº:
6 miniºtri de extremã dreaptã, din
partea sinistrului partid al liber-
tãþii – ultranaþionalistul FPO –
cooptat la guvernare, controlea-
zã, între altele, poliþia, serviciul
secret, apãrarea ºi afacerile ex-
terne. Nici nu e mult! Fondat în
anii ’50 de foºtii Waffen-SS, FPO
a fost multã vreme definit ca un
partid “patriot ºi social” spre a
evita formula stigmatizatã de
“naþional ºi socialist”.
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Urgenþa Spitalului Judeþean din Craiova a fost din nou aglome-
ratã de sãrbãtori. Nu mai puþin de 559 de doljeni au solicitat ajuto-
rul medicilor în cele douã zilele de Crãciun. Cei mai mulþi pacienþi
care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost bolnavii cronic.
Aceºtia au uitat de recomandãri ºi s-au înfruptat din bucatele tra-
diþionale fãrã sã mai þinã cont de consecinþe. Au ignorat regimul
alimentar ºi tratamentul prescris de medic ºi au dat medicamen-
tele ºi restricþiile de orice fel pe meniul de sãrbãtoare.
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Cartierul chinezesc, terminatCartierul chinezesc, terminatCartierul chinezesc, terminatCartierul chinezesc, terminatCartierul chinezesc, terminat
cu bani de la bugetcu bani de la bugetcu bani de la bugetcu bani de la bugetcu bani de la buget
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Dumitru Dobricã, fostul consilier judeþean
cercetat alãturi de Valeriu Zgonea,
acord cu procurorii DNA
Dumitru Dobricã, fost consilier judeþean

ºi administrator al unei firme, a fãcut acord
de recunoaºtere a vinovãþiei cu DNA, aces-
ta fiind trimis în judecatã pentru cã i-ar fi
dat lui Valeriu Zgonea foloase necuvenite
pentru ca acesta sã îºi foloseascã influen-
þa. Cercetãrile continuã faþã de Zgonea.
Dumitru Dobricã este acuzat de cumpãra-
re de influenþã ºi va fi judecat de Tribuna-
lul Buzãu. “În prezenþa avocatului, incul-
patul Dobricã Dumitru a declarat expres
cã recunoaºte comiterea faptelor reþinute
în sarcina sa, acceptã încadrarea juridicã
pentru care a fost pusã în miºcare acþiu-
nea penalã ºi este de acord cu felul ºi cuan-
tumul pedepsei aplicate, precum ºi cu for-
ma de executare a acesteia, respectiv: 2
ani închisoare cu suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere pe durata unui
termen de supraveghere de 2 ani ºi 6 luni
ºi interzicerea, pe o perioadã de 1 an de la
rãmânerea definitivã a hotãrârii de con-
damnare, a drepturilor: de a fi ales în auto-
ritãþile publice sau în orice alte funcþii pu-
blice ºi de a ocupa o funcþie care implicã
exerciþiul autoritãþii de stat. Inculpatul Do-
bricã Dumitru va fi obligat sã presteze o
muncã neremuneratã în folosul comunitã-
þii pe o perioadã de 60 de zile, în cadrul
urmãtoarelor entitãþi: Primãria oraºului Pã-
târlagele, judeþul Buzãu sau Primãria ora-
ºului Nehoiu, judeþul Buzãu”, transmite
DNA. Potrivit procurorilor, Dumitru Do-
bricã le-ar fi spus cã în perioada iulie 2012
– aprilie 2013, i-ar promis lui Zgonea Vale-
riu – ªtefan, preºedinte al Camerei Depu-
taþilor din Parlamentul României ºi totoda-
tã vicepreºedinte al unei formaþiuni politi-
ce, la acel moment, foloase necuvenite
pentru a-l determina sã intervinã pe lângã
funcþionarii publici asupra cãrora a lãsat
sã se creadã cã are influenþã, în vederea
numirii unei rude a primului într-o impor-
tantã funcþie publicã. “Ulterior, inculpatul
Zgonea Valeriu-ªtefan a primit de la incul-
patul Dobricã Dumitru foloase necuveni-
te în sumã totalã de 62.143 lei, reprezen-
tând contravaloarea unor servicii de tu-
rism ºi cheltuieli legate de construirea unei
case de vacanþã în judeþul Covasna. La
data de 22 aprilie 2013, ca urmare a de-
mersurilor fãcute de Zgonea Valeriu-ªte-
fan, persoana respectivã a fost numitã în
funcþia de preºedinte al Centrului Naþio-
nal de Management pentru Societatea In-
formaþionalã din cadrul Ministerului pen-
tru Societatea Informaþionalã, deºi nu
avea pregãtire de specialitate în dome-
niu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor
fãcute de Zgonea Valeriu-ªtefan, persoa-
na respectivã ºi-a pãstrat funcþia la nive-
lul administraþiei publice centrale, fiind
numitã, la data de 23 ianuarie 2014, în func-
þia de subsecretar de stat în cadrul Mi-
nisterului Comunicaþiilor ºi Societãþii In-
formaþionale”, spun procurorii. Cercetã-
rile continuã faþã de Valeriu Zgonea.
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Firma Tel Drum a fost trimisã în
judecatã de DNA, alãturi de repre-
zentanþii acesteia, Petre Pitiº, Mircea
Viºan, Florea Neda, dar ºi de o altã
societate – SC WFA Impex SRL – ºi
reprezentantul ei, Florian Ion, acuza-
þiile fiind de fraudã cu fonduri euro-
pene, respectiv complicitate.

Potrivit DNA, în anul 2015, Mi-
nisterul Fondurilor Europene a ad-
mis la contractare un proiect propus
de firma Tel Druma SA în cadrul pro-
gramului „Creºterea Competitivitãþii
Economice”, finanþat din fonduri eu-
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Reprezentantul Iniþiativa
România, Mihai Poliþeanu, a
precizat, ieri, dupã întrevederea
cu premierul Mihai Tudose, cã
întâlnirea cu acesta pe tema le-
gilor Justiþiei nu a fost „îmbu-
curãtoare” ºi cã, în consecinþã,
protestele vor continua pânã
vor fi stopate modificãrile la le-
gislaþia penalã.

„Am fost astãzi la întâlnire
cu premierul Mihai Tudose,
unde am livrat un mesaj foarte
clar ºi am avut trei solicitãri.
Mesajul este cã România este
la un moment de derapaj major
de la standardele democratice
ºi de la standardele statului de
drept ºi cã premierul trebuie sã
asume responsabilitãþile pe
care le are ºi sã foloseascã pâr-
ghiile instituþionale pentru a
stopa aceste derapaje majore”,
a spus Poliþeanu.

El a arãtat cã cele trei solicitãri adresate de
reprezentanþii organizaþiilor civice lui Tudose au
vizat sesizarea Comisei de la Veneþia în legãturã
cu pachetul de legi ale justiþiei ºi, în viitor, cu
legile privind modificarea codurilor penale, pro-
rogarea aplicãrii legilor justiþiei prin OUG pânã
la momentul în care Comisia de la Veneþia îºi
spune opinia ºi demiterea imediatã a ministrului
Justiþiei, Tudorel Toader, despre care a spus cã
nu mai este un partener credibil din punct de
vedere moral ºi profesional, atât pentru societa-
tea civilã, instituþiile independente ale statului,
cât ºi pentru partenerii externi.

„Acestea au fost cele trei solicitãri. Din cele
trei solicitãri am primit un singur rãspuns ºi rãs-
punsul este pe sesizarea Comisiei de la Veneþia.
Nu este un rãspuns categoric la acest moment. A
zis cã în urmãtoarele zile se va interesa asupra
discuþiilor pe care le-a avut ministrul Justiþiei cu
Comisia de la Veneþia ºi va lua o decizie în conse-
cinþã”, a spus Poliþeanu, despre rãspunsul lui
Tudose la aceste solicitãri. Întrebat dacã, în aces-
te condiþii, vor mai exista proteste, Poliþeanu a
rãspuns: „Aceastã întâlnire nu este îmbucurãtoare
din punctul nostru de vedere ºi evident soluþia
este în continuare: proteste ºi încã o datã protes-
te pânã când aceste legi ale justiþiei ºi modificãri-
le la legislaþia penalã vor fi stopate cu totul!”.

Premierul Mihai Tudose s-a întâlni, ieri, la Pa-
latul Victoria, cu delegaþii celor 43 de organizaþii
civice care au cerut o discuþie privind legile Jus-
tiþiei ºi modificãrile la Codurile Penale. Întreve-
derea a durat peste douã ore.

La întâlnire au participat 7 reprezentanþi ai or-
ganizaþiilor civice: Alexandru Socol – Corupþia
Ucide; Ciprian Ciocan – Vã Vedem din Sibiu, La-
urenþiu ªtefãnescu – Iniþiativa Timiºoara, Ma-
rius Deaconu – Alianþa Naþionalã a Organizaþii-
lor Studenþeºti din România, Mihai Poliþeanu –
Iniþiativa România, Mihai Tudoricã – #REZIS-
TENÞA, Radu Dumitriu – delegat al organizaþii-
lor din Diaspora.

Cele 43 de organizaþii civice i-au trimis, sâm-
bãtã, premierului Mihai Tudose o scrisoare des-
chisã prin care îi solicitã o întâlnire în care sã
discute despre legile justiþiei, motivând cã Ro-
mânia riscã „un derapaj fãrã precedent de la va-
lorile democratice”.

Premierul Mihai Tudose a rãspuns, tot sâm-
bãtã, scrisorii deschise ºi a acceptat sã se întâl-
neascã pentru a discuta despre Legile Justiþiei
miercuri, 27 decembrie. „Legat de o posibilã în-
tâlnire în perioada 27-30 decembrie, vreau sã vã
transmit cã sunt deschis la dialog. În acest sens,
vã propun data de 27 decembrie. Sunt convins
cã putem comunica eficient în beneficiul Româ-

niei ºi al românilor, iar acest lucru
nu este posibil fãrã toleranþã ºi des-
chidere la opinii contrare. Crãciun
fericit!”, a scris Tudose într-un co-
mentariu la scrisoarea deschisã pu-
blicatã pe pagina de Facebook Co-
rupþia Ucide.

Cele 43 de organizaþii civice ºi-au
manifestat intenþia de a se întâlni cu
Tudose în perioada 27-30 decembrie.
„Considerãm cã interesul pentru vii-
torul României, valorile democratice
ºi statul de drept, libertatea ºi bunã-
starea concetãþenilor noºtri trebuie
sã primeze, iar dialogul este singura
soluþie pentru prezervarea ºi conso-
lidarea democraþiei. În adoptarea le-
gilor justiþiei ºi în discuþiile privind
modificarea codurilor penale au
existat deficienþe majore ale dialogu-
lui ºi consultãrii dintre legiuitor ºi so-
cietate în ansamblu. Mai mult, frac-
turarea dialogului dintre legiuitor ºi
instituþiile independente ale statului,

dintre legiuitor ºi instituþiile europene, dintre le-
giuitor ºi partenerii noºtri din Uniunea Europea-
nã ºi NATO pune într-un pericol major ºi iminent
separaþia puterilor în stat, respectiv rolul ºi credi-
bilitatea noastrã în lume. Riscãm un derapaj fãrã
precedent de la valorile democratice ºi de la dru-
mul nostru alãturi de lumea liberã, punând în pe-
ricol viitorul nostru ca naþiune”, se aratã în scri-
soarea trimisã lui Tudose.

Asociaþiile civice semnatare ale scrisorii des-
chise sunt: #activAG Piteºti, Acþiunea Civicã Ga-
laþi, Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti
din România (ANOSR), Asociaþia Aradul Civic,
Asociaþia Civicã ProFest, Centrul Român pentru
Politici Europene (CRPE), Consiliul Tineretului din
România, Corupþia Ucide, Curãþãm Galaþiul, Dia-
spora Franþa solidarã cu România, Evoluþie în In-
stituþie, Geeks for Democracy, Grupul civic #In-
sist, Grupul pentru Dialog Social (GDS), Iniþiati-
va România, Iniþiativa Timiºoara (federaþie a 10
ONG-uri), Oradea Civicã, Rãdãuþiul Civic, Rezist
Birmingham WMW, Rezist Dublin, Rezist în Ba-
cãu, #Rezist Liguria, #Rezist Milano, Rezist
München, Rezist Râmnicu Vâlcea, #Rezistam si
la Paris, Rezist Zurich, #REZISTENÞA, România
As We Want It- Milano, România Vie, Save Mon-
tana-New York, ªtafeta Steagului U.E., Valea Jiu-
lui Society, Vã vedem din Sibiu.

Firma Tel Drum, trimisã în judecatã de DNA
pentru fraudã cu fonduri europene

ropene, urmând a achiziþiona o „sta-
þie mobilã de mixturi asfaltice pentru
creºterea competitivitãþii economice
a SC Tel Drum SA”. Proiectul trebuia
implementat pânã la data de 31 de-
cembrie 2015.

Pe 2 septembrie 2015, Tel Drum
SA a publicat pe site-ul www.fonduri-
ue.ro anunþul de achiziþie de bunuri
(staþia mobilã), iar în urma derulãrii
etapelor din procedura de atribuire a
contractului de furnizare bunuri a fost
declaratã câºtigãtoare firma WFA
Impex SRL, aratã anchetatorii.

Sursa citatã precizeazã cã dupã
depunerea cererii de rambursare în
luna februarie 2016, Tel Drum a pri-
mit, în cadrul proiectului, suma ne-
rambursabilã de 4.849.375 lei, apro-
piatã de valoarea maximã eligibilã,
din care majoritatea, respectiv suma
de 4.170.462,5 lei provenind din fon-
duri europene.

“În rechizitoriu se aratã cã, în ca-
drul proiectului finanþat din bani eu-
ropeni, reprezentanþii Tel Drum SA,
inculpaþii Viºan Mircea, Petre Pitiº
ºi Neda Florea ºi reprezentantul

WFA Impex SRL, inculpatul
Ion Florian, au încãlcat, pe de-
o parte, regulile privind deru-
larea procedurii de atribuire a
contractului de furnizare ºi, pe
de altã parte, au întocmit do-
cumente care atestau fapte ºi
împrejurãri nereale (documen-
te utilizate ulterior în obþine-
rea fondurilor nerambursabi-
le)”, spune DNA.

Mai exact, aceºtia ar fi si-
mulat procedura de atribuire,
“reprezentanþii Tel Drum SA
fiind în realitate cei care au
negociat preþul ºi condiþiile
achiziþiei utilajului de la firma
furnizoare, în timp ce WFA
Impex SRL a fost doar un in-
terpus scriptic în procedurã;

aceastã societate nu avea nici expe-
rienþa ºi nici capacitatea de a furni-
za utilajul în mod independent”,
“funcþionând ca o societate satelit
pentru Tel Drum”.

“Practic, procedura prin care TEL
DRUM SA a achiziþionat staþia mo-
bilã de preparare mixturi asfaltice a
fost una simulatã. Ofertantul câºti-
gãtor - firma WFA IMPEX SRL- este
o firmã care are o relaþie de afiliere
cu TEL DRUM, ea fiind interpusã
între furnizorul utilajului ºi benefi-
ciarul TEL DRUM cu unicul scop
de a majora artificial preþul de achi-
ziþie a utilajului ºi, pe cale de conse-
cinþã, de a majora suma nerambur-
sabilã obþinutã de TEL DRUM SA.
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene s-a constituit parte civilã
în cauzã cu suma de 4.849.375 lei re-
prezentând cheltuiala eligibilã ne-
rambursabilã”, explicã DNA.

Procurorii au pus sechestru pe
bunurile persoanelor fizice cerceta-
te, dar ºi pe cele ale societãþilor, in-
clusiv Tel Drum, pânã la concurenþa
sumei de 4.849.375 lei. Dosarul are
la bazã o sesizare a Oficiului Naþio-
nal de Prevenire ºi Combatere a Spã-
lãrii Banilor înregistratã la data de
16 mai 2017 ºi va fi judecat de Tribu-
nalul Bucureºti.
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De Sãrbãtori,

WATER PARK INVITÃ CRAIOVENII LA DISTRACÞIE

Apã caldã, distracþie, saunã ºi mul-
tã voie bunã, de Sãrbãtori, la Water
Park.

Craiovenii sunt aºteptaþi în numãr
cât mare, de luni pânã duminicã, în
intervalul orar 10.00 – 20.00, inclusiv
în zilele de sãrbãtori, la Complexul Ac-
vatic Water Park din Craiova, com-
plex ce oferã vizitatorilor o zonã aco-
peritã cu bazine ºi tobogane în supra-
faþã totalã de 2.550 de mp.

Cei care aleg sã îºi petreacã sãrbã-
torile la Water Park se pot delecta în
bazinul de înot cu o suprafaþã totalã
de 209,16 mp sau pot trãi o experien-
þã unicã într-unul dintre cele cinci to-
bogane aflate în interiorul clãdirii (Ma-
gic Hole cu lungimea de 126,81 m,
Black Hole cu lungimea de 115,36 m, Aquatube cu
lungimea 80,21 m ºi 2 tobogane Body Slide cu lungi-
mea de 80,61 m).

Tot în cadrul Water – Park-ului din Craiova, vizita-
torii se pot bucura de o saunã modernã, deschisã zil-
nic, în intervalul orar 10.00 – 18.30.

Taxele de intrare propuse sunt:
• 24 lei pentru copii intre 5 ºi 10 ani, de luni pânã

vineri – brãþarã albã
• 36 lei pentru persoanele de peste 10 ani, de luni

pânã vineri – brãþarã albastrã

• 34 lei pentru copii între 5 ºi 10 ani, în week-end –
brãþarã roºie

• 50 lei pentru persoanele de peste 10 ani, în week-
end – brãþarã neagrã

• 15 lei taxa saunã pentru persoanele de peste 16
ani – brãþarã verde

Numãrul maxim de persoane în spaþiul amenajat in
interiorul Obiectului 3 - Clãdirea pentru bazine acope-
rite ºi jocuri de apã este de 280.

Detalii: telefon 0737.735.944 sau pe pagina de Fa-
cebook a Primãriei Craiova: facebook/Primaria-Mu-
nicipiului-Craiova.

Pe data de 1 august 2017, Pri-
mãria Craiova a luat înapoi de la
dezvoltatorul imobiliar Shandong
Ningjian ºantierul cartierului de lo-
cuinþe de pe strada „Caracal”, în
stadiu neterminat. Chinezii au in-
vocat atunci motive financiare ºi,
dupã încã o încercare de a mai
obþine o pãsuire din partea muni-
cipalitãþii, s-au retras definitiv din
proiect. S-a invocat, dar neoficial,
cã s-a investit o sumã de 8 mili-
oane de euro, bani pe care chine-
zii au susþinut cã se regãsesc în
blocurile de pe Caracal, ridicate

Primãria Craiova va construi, în
etape, cartierul de locuinþe care a fost
început de investitorul chinez. În 2018
sunt programate sã fie terminate pri-
mele 250 de apartamente, pe care

Porþile Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj s-
au deschis, ieri, pentru noi po-
liþiºti, absolvenþi ai ªcolii de
Agenþi de Poliþie „Vasile Las-
cãr” Câmpina. Astfel, 18 agenþi
de poliþie au fost întâmpinaþi de
comisar-ºef Constantin Nico-
lescu, comandantul IPJ Dolj,
care i-a felicitat pentru rezul-
tatele obþinute la examenul de
absolvire, cea mai micã medie
a tinerilor poliþiºti repartizaþi în
judeþul Dolj fiind 9,42. Cei 18
agenþi de poliþie urmeazã sã îºi

Forþe proaspete
în Poliþia doljeanã

desfãºoare activitatea la struc-
turile de ordine publicã, atât în
mediul urban, cât ºi în mediul
rural. Inspectorul-ºef  le-a urat
tinerilor poliþiºti mult succes în
carierã, acesta fiind începutul
unui drum lung în cadrul unei
instituþii în care cetãþenii îºi
pun toatã încrederea cã vor
gãsi ajutor ºi i-a îndemnat sã
poarte cu mândrie ºi responsa-
bilitate uniforma de poliþist,
dupã cum au anunþat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

autoritatea este obligatã sã le punã
la dispoziþia Ministerului Apãrãrii
Naþionale, în schimbul amplasamen-
tului ce a fost atribuit cu aceastã des-
tinaþie, pe strada „Caracal”.

la 30%. De atunci ºi pânã spre
sfârºitul anului, municipalitatea a
tot încercat sã caute soluþii pen-
tru terminarea locuinþelor.

S-au cãutat
mai multe soluþii

Un prim pas a fost cã, la ni-
velul Primãriei Craiova, a fost
întocmitã o comisie care a pri-
mit sarcina expresã de a gãsi o
variantã pentru cartierul de pe
„Caracal”. Întrebat de mai mul-
te ori la ce concluzie s-a ajuns,
primarul Mihail Genoiu a recu-

noscut, de fiecare datã, cã este
un proiect destul de dificil de
realizat, dar cã nu va fi abando-
nat. S-au avansat chiar mai mul-
te idei. Autoritãþile se gândiserã
mai întâi sã lotizeze ºantierul ºi
sã îl atribuie mai multor firme
de construcþii. Având câte o pãr-
ticicã, ar fi putut sã le ridice mai
uºor ºi sã le vândã apoi cumpã-
rãtorilor. Exista apoi varianta ca
municipalitatea sã contracteze un
credit ºi sã construiascã, dar nu
s-a gãsit nici o bancã interesatã
de acest proiect.

250 de locuinþe
vor intra în lucru

De ceva vreme, municipalita-
tea susþine o singurã soluþie: de
a construi totul cu bani de la bu-
getul local. Sãptãmâna trecutã,
primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a marºat din nou pe aceastã
idee, adãugând în plus cã, în bu-
getul pe anul 2018, va fi prinsã
ºi suma necesarã pentru finali-
zarea primelor 250 de apartamen-
te. „Vom începe cu blocurile de
la stradã, aflate în stadiul cel mai
avansat. Vom realiza cele 250 de
apartamente care trebuie preda-
te armatei. Cu banii pe care le
vom obþine de acolo, le vom con-

strui ºi pe celelalte“, a declarat
edilul-ºef. Aceeaºi idee a fost
avansatã ºi cu o lunã în urmã
când, la fel, primarul Craiovei a
anunþat cã primãria îºi asumã
acest proiect, urmând sã supor-
te finanþarea de la bugetul local.
Pentru o aproximare, chinezii îºi
propuseserã sã investeascã în
acest proiect imobiliar o sumã de
35 milioane de euro.

Preþul de vânzare
va fi mai mare

Dacã Primãria Craiova se va
þine de acest plan, ar urma sã
vedem, în bugetul pe 2018, ºi
banii cu care se vor finaliza cele
250 de apartamente. Fiind pri-
mele locuinþe la care s-a lucrat,
acestea sunt ridicate pânã la eta-
jul al treilea (din zece). Când le

vor preda Armatei, conform în-
þelegerii, locuinþele trebuie sã fie
complet finisate ºi sã aibã acces
la toate utilitãþile. În interior,
apartamentele trebuie sã aibã
montate uºi ºi ferestre, iar, la
cerere,  centrale termice.  O
chestiune delicatã va fi însã pre-
þul de vânzare. Cu investitorul
chinez, autoritãþile locale nego-
ciaserã un preþ de vânzare pen-
tru cumpãrãtorii din Craiova de
400 de euro pe metru pãtrat,
considerat un preþ rezonabil, în
raport cu capacitatea de cum-
pãrare a locuitorilor municipiu-
lui. Autoritãþile au recunoscut cã
este foarte posibil, existând
ºanse de 99,9% ca preþul aces-
ta sã nu se mai respecte, în sen-
sul cã va fi mai mare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Consilierului juridic de la CET
II Craiova, Claudiu Vasile Stoi-
ca, de 38 de ani, din Craiova,
care l-a ucis, pe malul Jiului, la
Malu Mare, cu 27 de lovituri de
cosor ºi cuþit, pe craioveanul Ion
Lucian Dinulescu, rãmâne în
spatele gratiilor. Hotãrârea a fost
luatã la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute de judecãtorii de la Tribu-
nalul Dolj, care au stabilit ºi pri-
mul termen al procesului, pentru
data de 18 ianuarie: „Menþine
mãsura arestãrii preventive lua-
tã faþã de inculpatul Stoica Va-
sile Claudiu, mãsurã dispusã prin
Încheierea nr. 213/2017 din data
de 19.08.2017 a Tribunalului

Consilierul juridic de la CEConsilierul juridic de la CEConsilierul juridic de la CEConsilierul juridic de la CEConsilierul juridic de la CET acuzat de omorT acuzat de omorT acuzat de omorT acuzat de omorT acuzat de omor
cu premeditare rãmâne în spatele gratiilorcu premeditare rãmâne în spatele gratiilorcu premeditare rãmâne în spatele gratiilorcu premeditare rãmâne în spatele gratiilorcu premeditare rãmâne în spatele gratiilor

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au men-
þinut mãsura arestãrii preventive faþã de
Claudiu Vasile Stoica, de 38 de ani, din Cra-
iova, consilier juridic la CET II Craiova,
cel care l-a ucis, pe malul Jiului, la Malu
Mare, pe Ion Lucian Dinulescu, de 42 de

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ani. Stoica a fost trimis în judecatã pentru
omor comis cu premeditare ºi prin cruzimi,
întrucât victima avea nu mai puþin de 27
de plãgi, pe care i le-a provocat cu un co-
sor ºi un cuþit, iar primul termen de jude-
catã a fost stabilit pentru 18 ianuarie.

Dolj. Pe fondul cauzei, acordã
termen la data de 18.01.2018.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 de ore de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi 21.12.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã trupul victimei,
Ion Lucian Dinulescu, de 42 de
ani, din Craiova, a fost gãsit pe
17 august a.c., seara, pe malul
Jiului, în comuna Malu Mare. În
urma anchetei, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au stabilit cã autorul, Clau-
diu Vasile Stoica (38 de ani), ºi
victima, Ion Lucian Dinulescu
(42 de ani), ambii din Craiova,

se cunoºteau ºi erau colegi de
serviciu, lucrând în cadrul Com-
plexului Energetic Oltenia, incul-
patul – în calitate de consilier ju-
ridic –, în timp ce victima era li-
derul unuia dintre sindicatele
acestei unitãþi. Autorul a spus cã
a cãutat o ocazie de a se rãzbu-
na, pentru cã, din cauza victimei
a pierdut o sumã de bani.

Mai exact, Dinulescu îl con-
vinsese sã cumpere un autotu-
rism cu suma de 2.300 euro, pe
care îi spusese cã îl va cosmeti-
za ºi îl va vinde în profit, însã,
în realitate, el a pierdut atât acea
sumã, cat ºi altele, în total circa
3.000 de euro. Mai mult, Stoica

a luat hotãrârea sã se rãzbune pe
Dinulescu ºi urmare a faptului cã,
acesta, într-o noapte din luna iu-
lie 2017, i-a zgâriat elemente ale
caroseriei maºinii ºi nu a vrut sã
recunoascã niciodatã. Pe 17 au-
gust, dimineaþa, Stoica l-a luat pe

Dinulescu cu maºina sa, la pes-
cuit, iar acolo l-a ucis folosind
un cuþit ºi un cosor, medicii le-
giºti numãrând 27 de plãgi pe tru-
pul victimei, dintre care 10 pe-
netrante în cavitatea toracicã ºi
abdominalã.

Reamintim cã, pe 24 august
2016 se înregistra la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va l-au trimis în judecatã, în stare
de libertate, pe craioveanul Pãsto-
rel Florescu, administrator al mai
multor societãþi comerciale, în sar-
cina cãruia s-a reþinut sãvârºirea a
douã infracþiuni de evaziune fiscalã,
în formã continuatã.

În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii au re-
þinut urmãtoarea stare de fapt: „În
perioada mai – septembrie 2008,
inculpatul Florescu Pãstorel, în
calitate de administrator în fapt ºi
în drept al unei societãþi comercia-
le, a livrat efectiv cereale cãtre alte
cinci societãþi comerciale, însã nu
a înregistrat în contabilitate ope-
raþiunile comerciale efectuate ºi
veniturile realizate, în scopul sus-
tragerii de la îndeplinirea obliga-

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, ieri, în jurul orei 11.00,
lucrãtorii Secþiei 9 Poliþie Ruralã
Cetate au organizat o acþiune pe li-
nia prevenirii comercializãrii þiga-
retelor provenite din contrabandã.
Mai exact, oamenii legii au încer-
cat sã opreascã un autoturism Vol-
kswagen, cu numere de înmatri-
culare provizorii, care circula pe
DN 56 A, dinspre localitatea Ceta-
te cãtre municipiul Drobeta-Turnu
Severin, despre care oamenii legii
deþineau date ºi informaþii cã ar
transporta produse din tutun. ªofe-
rul nu a oprit, astfel cã poliþiºtii au
pornit în urmãrirea maºinii ºi, ob-
servând cã autoturismul pãrãseºte
teritoriul administrativ al Doljului,
lucrãtorii Secþiei nr. 9 Poliþie Ru-
ralã Cetate au solicitat sprijinul po-
liþiºtilor din cadrul Postului de Po-
liþie Salcia din judeþul Mehedinþi,

Un craiovean de 42 de ani, administrator al mai
multor societãþi comerciale, a fost condamnat de
magistraþii Tribunalului Dolj la 7 ani de închisoa-
re pentru evaziune fiscalã în formã continuatã,
cu un prejudiciu de peste 5,6 milioane lei. Bãrba-
tul, care a fost trimis în judecatã de procurorii
DNA – Serviciul Teritorial Craiova anul trecut,

este recidivist, fiind dupã gratii de luna trecutã,
când a fost condamnat tot pentru evaziune fisca-
lã, în baza unei hotãrâri rãmasã definitivã la
Curtea de Apel Oradea. Hotãrârea pronunþatã de
Tribunalul Dolj la sfârºitul sãptãmânii trecute nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

þiilor fiscale ºi a declarat ºi înre-
gistrat în contabilitate achiziþii ne-
reale de marfã de la alte trei socie-
tãþi comerciale. În perioada septem-
brie 2008 – ianuarie 2009, incul-
patul Florescu Pãstorel, în calitate
de administrator în drept ºi în fapt
al altei societãþi comerciale, a de-
clarat ºi înregistrat în contabilitate
achiziþii nereale de cereale de la
persoane fizice ºi de la patru so-
cietãþi comerciale, pe baza cãrora
a dedus nelegal TVA în scopul sus-
tragerii de la îndeplinirea obliga-
þiilor fiscale, toate acestea cu con-
secinþa prejudicierii bugetului de
stat cu suma totalã de 5.687.595
lei reprezentând TVA ºi impozit pe
profit”, se aratã în comunicatul
DNA Craiova.

În timpul procesului de la Cra-
iova, inculpatul a fost condamnat
de Tribunalul Bihor la 3 ani de în-
chisoare cu executare tot pentru
evaziune fiscalã, hotãrârea rãmâ-

nând definitivã pe 3 noiembrie a.c.,
la Curtea de Apel Oradea. În ace-
eaºi zi, poliþiºtii Secþiei 4 Craiova
l-au ridicat pe bãrbat ºi l-au încar-
cerat la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
pe 22 decembrie a.c., judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au pronunþat
sentinþa. Judecãtorii craioveni l-au
condamnat pe inculpat la 7 ani de
închisoare cu executare (contopind
toate pedepsele primite pânã acum
de inculpat, care mai are la activ
trei condamnãri). Din aceastã pe-
deapsã urmeazã sã se scadã pe-
rioada pe care bãrbatul a petrecut-
o efectiv în spatele gratiilor (de la
20.07.2015 la 10.05.2016, durata
reþinerii de 24 ore din data de 24
aprilie 2014 ºi durata arestãrii pre-
ventive ºi respectiv a arestului la
domiciliu din data de 25.04.2014
pânã în data de 11.06.2015, ºi de
la data de 03.11.2017 la zi).

Inculpatul trebuie sã achite ºi
prejudiciul creat: „Admite în parte
acþiunea civilã formulatã de Statul
român prin Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã. Obligã incul-
patul Florescu Pãstorel sã-i plãteas-
cã pãrþii civile Statul român prin
Agenþia Naþionalã de Administra-
re Fiscalã suma de 5.687.595 lei”,
dupã cum se aratã în sentinþa Tri-
bunalului Dolj, inculpatul urmând sã
achite ºi 5.000 de lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Un bãrbat de 49 de ani, din localitatea Salcia, judeþul Mehe-
dinþi, este cercetat penal de poliþiºtii doljeni dupã ce a fost prins,

ieri, cu 100 de cartuºe de þigãri de contrabandã în maºinã.
Oamenii legii au fost nevoiþi sã-l urmãreascã pe ºofer, întrucât a

refuzat sã opreascã la semnalele acestora.

împreunã reuºind sã-l opreascã pe
conducãtorul auto. Acesta a fost
identificat, stabilindu-se cã este
vorba despre Marcel Sava, de 49
de ani, cu domiciliul chiar în loca-
litatea mehedinþeanã Salcia. În urma
controlului fãcut în autoturism, oa-
menii legii au descoperit, în portba-
gaj, 100 cartuºe de þigãri marca
Marble, (20.000 þigarete), care nu
aveau aplicate banderole de marcaj
fiscal românesc. „Cercetãrile sunt
continuate de lucrãtorii Secþiei nr.
9 Poliþie Ruralã Cetate sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii contra-
bandã, în conformitate cu prevede-
rile art. 270 din Legea nr. 86/2006
(Codul Vamal), iar cantitatea de
þigarete a fost indisponibilizatã de
poliþiºti în vederea confiscãrii ºi
predãrii ulterioare cãtre Direcþia
Vamalã”, a declarat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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La VLa VLa VLa VLa Viena extrema dreaptã a venit – în tãcere – la putere!iena extrema dreaptã a venit – în tãcere – la putere!iena extrema dreaptã a venit – în tãcere – la putere!iena extrema dreaptã a venit – în tãcere – la putere!iena extrema dreaptã a venit – în tãcere – la putere!
MIRCEA CANÞÃR

Tânãrul cancelar austriac, conser-
vatorul Sebastian Kurz (31 de ani) a
rezolvat lucrurile cum a gãsit de cu-
viinþã, fãrã ca Bruxelles-ul sã sufle
vreun reproº: 6 miniºtri de extremã
dreaptã, din partea sinistrului partid
al libertãþii – ultranaþionalistul FPO
– cooptat la guvernare, controleazã,
între altele, poliþia, serviciul secret,
apãrarea ºi afacerile externe. Nici nu
e mult! Fondat în anii ’50 de foºtii
Waffen-SS, FPO a fost multã vreme
definit ca un partid “patriot ºi social”
spre a evita formula stigmatizatã de
“naþional ºi socialist”. El a cules sim-
patiile unui numãr mare de nostalgici
ai regimului fascist, nu puþini tenori
ai sãi considerând legea denazificãrii
din 1947 ca un atentat la… libertatea
de expresie. Sulfurosul Jorg Haider,
compara taberele de concentrare cu
simple tabere disciplinare, iar unul
dintre ºefii de filiale pentru alegerile

europene, considera UE “un conglo-
merat de negri”. Nu este prima datã
când în Austria respirã voios foºtii ex-
tremiºti de dreapta. Dupã alegerile din
1999 o alianþã între dreapta conser-
vatoare ºi partidul lui Jorg Haider a
declanºat un scandal teribil în Euro-
pa, dar ºi la Viena. Dar s-a dat uitãrii
momentul, poate ºi din cauza porozi-
tãþi i  discursurilor între extrema
dreaptã, dreapta ºi central actual. In-
teresantã rãmâne însã expectativa
Bruxelles-ului. În întâlnirile succesi-
ve avute cu Donald Tusk ºi Jean Clau-
de Juncker, la 19 decembrie a.c., noul
cancelar austriac Sebastian Kurz a
reiterat angajamentul european, su-
gerându-i-se nealinierea la Grupul de
la Viºegrad pe chestiunea imigraþiei,
deºi personal considerã eronatã pro-
blema cotelor obligatorii, care nu con-
stituie un rãspuns adecvat la criza în
discuþie. La 1 iulie anul viitor, Aus-

tria va prelua pentru 6 luni preºedin-
þia UE ºi nimeni nu evocã ipoteza unor
posibile sancþiuni contra Vienei, ca în
2000, la prima participare a FPO la gu-
vernare, alãturi de conservatori, deºi
liderul FPO, Heinz Christian Strache,
este un suporter declarat al lui Vladi-
mir Putin. Lucrurile nu se opresc aici,
fiindcã noul cancelar nu s-a arãtat de-
loc dispus sã execute fãrã comentarii
“directivele” Angelei Merkel. În timp
ce Budapesta a fãcut deja o invitaþie
oficialã ºefului diplomaþiei austriece,
Karin Kneissl, pentru începutul anu-
lui viitor, potrivit cotidianului “Ku-
rier”, prima deplasare va fi la Bratis-
lava, capitala Slovaciei, unde la guver-
nare se aflã o coaliþie heteroclitã în-
tre stânga populistã ºi extrema dreap-
tã. Cu destul tact, cancelarul Sebas-
tian Kurz, l-a lãsat pe Jean Claude
Juncker sã afirme cã Bruxelles-ul nu
se aflã în rãzboi cu Varºovia ºi cã po-

durile “nu sunt rupte” în dialogul cu
guvernul PiS. Cum FPO susþine pozi-
þiile eurosceptice, chiar cu îndârjire,
existã riscul unei adânciri a fracturii
între Estul ºi Vestul Europei, deºi ex-
trema dreaptã s-a banalizat pe fondul
crizei imigraþiei, dar ºi a altor dosare
fierbinþi, încã nesoluþionate. Cetãþenii
din spaþiul UE au sentimentul depose-
dãrii þãrilor lor de atributul suverani-
tãþii, în detrimentul multinaþionalelor.
ªi nu numai. Iar UE pare neputincioa-
sã în faþa situaþiilor delicate ivite, fi-
indcã eventualele “excluderi” ar putea
provoca însãºi prãbuºirea construcþiei,
greu încercate de Brexit. În aceste cir-
cumstanþe, partidele de extremã dreap-
tã au vânt în pupã ºi pun în dificultate
teribilã Bruxelles-ul. De câteva luni
bune, din cauza propriilor probleme
politice interne, legate de formarea noii
coaliþii de guvernare, Angela Merkel se
aude în surdinã.

Dupã douã zile de ospãþ, cu mese copioa-
se, stropite din plin cu vin, mulþi dintre pe-
trecãreþi au început sã se simtã rãu. Astfel,
medicii de la Spitalul Judeþean din Craiova
au muncit la foc continuu, dupã ce sute de
oameni au ajuns în Urgenþã, acuzând, în
general, dureri mari de stomac.

Mesele îmbelºugate
au cãzut greu

Potrivit medicilor, cei mai mulþi pacienþi
au ignorat sfaturile medicilor ºi au exagerat
cu mâncarea sau bãutura. Iar bucatele de pe
masã nu a fost tocmai uºor de digerat. Ten-
taþi de mesele îmbelºugate, foarte mulþi pa-
cienþi s-au ales cu suferinþe digestive, dar ºi
cu suferinþe cardiovasculare, fiind nevoiþi sã-

Sute de pacienþi au ajuns la Urgenþã în cele
douã zile de Crãciun
Urgenþa Spitalului Judeþean din Craiova a fost din nou aglomera-

tã de sãrbãtori. Nu mai puþin de 559 de doljeni au solicitat ajutorul
medicilor în cele douã zilele de Crãciun. Cei mai mulþi pacienþi
care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost bolnavii cronic.

Aceºtia au uitat de recomandãri ºi s-au înfruptat din bucatele
tradiþionale fãrã sã mai þinã cont de consecinþe. Au ignorat regimul
alimentar ºi tratamentul prescris de medic ºi au dat medicamente-

le ºi restricþiile de orice fel pe meniul de sãrbãtoare.
ºi petreacã sãrbãtorile pe patul de spital. Din
cauza consumului exagerat de bucate tradi-
þionale ºi alcool, mulþi petrecãreþi au ajuns
de la masã direct pe patul de spital. În cele
mai multe cazuri a fost însã vorba de urgen-
þele minore, pacienþi care au fãcut abuz de
alimente sau au mâncat dezordonat.

Potrivit purtãtorului de cuvânt al Spita-
lului Judeþean din Craiova, dr. Cristina Ge-
ormãneanu, la Urgenþã au ajuns 559 de per-
soane, iar 118 dintre acestea au avut ne-
voie de internare. În cele mai multe cazuri
a fost vorba de urgenþele minore, pacienþi
care au fãcut abuz de alimente sau au
mâncat dezordonat. „Cea mai mare parte
a urgenþelor au fost pacienþi cronic care
ºi-au neglijat tratamentul ºi regimul diete-

tic ºi au fãcut diferite decompensãri”, a
explicat dr. Cristina Geormãneanu. În cele
douã zile de Crãciun, medicii au avut de
îngrijit ºi victime ale agresiunilor fizice ºi
din accidente rutiere. „Faþã de alþi ani, au
fost mai puþine afecþiuni fizice. Au fost 11
de cazuri, mai puþine decât în alþi ani ºi nu
aºa de grave. De asemenea, s-au înregis-
trat 10 victime ale accidentelor rutiere ºi
trei intoxicaþii etanolice”, a mai spus dr.
Cristina Geormãneanu.

Tot în aceastã perioadã, 97 de copii au
ajuns, din diverse motive, la UPU Pediatrie,
27 dintre ei fiind internaþi.

De Crãciun, în spital au fost însã ºi moti-
ve de bucurie. Patru copii perfect sãnãtoºi
s-au nãscut chiar în prima jumãtate de orã a
zilei de 25 decembrie. Primul dintre ei, un
bãieþel, a venit pe lume la ora 00.10.

Patru cazuri sociale,
la Urgenþã

O realã problemã sunt însã persoanele
fãrã adãpost. Medicii spun cã prezenþa lor
acolo este toleratã, dar cã totuºi le aglome-
reazã activitatea. În prezent patru cazuri so-

ciale se aflã în Urgenþa Spitalului Clinic Ju-
deþean din Craiova. Este vorba de o femeie
în vârstã de 80 de ani, fãrã acte de identita-
te, care a venit la UPU în urmã cu un an.
Alte douã femei, una de 77 de ani, cealaltã
de 73 de ani, fãrã locuinþã, au gãsit ºi ele
adãpost tot la Urgenþã. La fel, un bãrbat în
vârstã de 56 de ani a cãrui casã a ars chiar
înainte de Crãciun.

Medicul Cristina Geomãneanu atrage
atenþia cã aceste persoane trebuie sã fie în-
grijite mai bine în aºezãmintele sociale de-
oarece acum, pe timpul iernii, riscurile la care
acestea sunt supuse sunt mai mari.

„Patru cazuri sociale sunt la noi în obser-
vator. O situaþie aparte este aceea a unei fe-
mei în vârstã de 80 de ani, care se aflã aici
de mai bine de un an. Încã nu are acte de
identitate, deºi demersuri s-au fãcut din
momentul în care a ajuns la noi. Celelalte
trei persoane nu mai au locuinþã. Acestea au
fost evaluate din punct de vedere medical,
sunt conºtiente ºi nu au nici un fel de pro-
blemã medicalã. Problema lor este una so-
cialã ºi trebuie sã fie preluaþi în centre spe-
cializate”, a spus dr. Cristina Geormãneanu.

RADU ILICEANU
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ªcoala a fost selectatã sã par-
ticipe la aceastã iniþiativã prin in-
termediul unei sesiuni de loterie
electronicã desfãºuratã la Bruxel-
les, în data de 6 decembrie. Va fi
implicatã câte o ºcoalã din fieca-
re dintre cele 28 de state mem-
bre ale UE ºi din cele cinci þãri
candidate (Albania, fosta Repu-
blicã iugoslavã a Macedoniei,
Muntenegru, Serbia ºi Turcia).
Intitulatã „Europa ta, pãrerea ta!”
(YEYS), manifestarea este orga-
nizatã de Comitetul Economic ºi
Social European (CESE), vocea
societãþii civile la nivel european,
ºi este evenimentul emblematic al
Comitetului dedicat tinerilor.

„Ce rol ar putea juca cultura
în renaºterea economicã
din regiunile ºi oraºele Europei?”

Elevii de liceu îºi vor pãrãsi

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Comitetul Economic ºi Social European a selectat
Colegiul Tehnic „Decebal” din Drobeta-Turnu Seve-
rin, judeþul Mehedinþi, printre cele 33 de ºcoli din
întreaga Europã care vor veni la Bruxelles în luna

martie ºi vor prezenta instituþiilor europene opinia
lor în legãturã cu rolul pe care cultura îl joacã în
viitorul Europei. Elevii vor cãuta rãspunsuri, vor
dezbate ºi vor supune la vot cele trei propuneri pe
care instituþiile europene le vor lua în calcul în

procesul de elaborare a politicilor.

sãlile de clasã ºi vor veni la Bru-
xelles pe 15 ºi 16 martie, pen-
tru a-ºi împãrtãºi punctele de
vedere ºi ideile ºi pentru a lucra
împreunã pe tema „Uniþi în di-
versitate: un viitor mai tânãr
pentru cultura europeanã”. Vor
aborda chestiuni precum: “Ce
este cultura europeanã: doar
suma diferitelor tradiþii naþionale
sau existã valori comune care
ne fac pe toþi europeni?”; “Care
este rolul culturii ºi al schim-
burilor culturale în viaþa elevi-
lor?”; “Ce poate face Uniunea
Europeanã pentru promovarea
culturii (cinema, muzicã, dans,
literaturã, teatru etc.), precum
ºi pentru o mai bunã protecþie a
patrimoniului cultural?”; “Ce rol
ar putea juca cultura în renaº-
terea economicã din regiunile ºi
oraºele Europei?”; “Cum poate

aceastã renaºtere sã le ofere ti-
nerilor noi oportunitãþi în ceea
ce priveºte crearea de noi lo-
curi de muncã?” ºi nu în ulti-
mul rând, “Cum pot sã facilite-
ze acest proces UE ºi statele
membre?”.

Prin aceastã iniþiativã, CESE
doreºte sã se asigure cã opinii-
le, experienþele ºi ideile genera-
þiei mai tinere sunt luate în con-
siderare în procesul de elabora-
re a politicilor UE.

Concursul s-a axat pe dezvoltarea, de
cãtre elevii de liceu, a unor proiecte în
domeniile social, economic, cultural ºi
artistic, pe baza valorilor Uniunii
Europene. Elevii au creat proiecte
pentru a rezolva probleme ºi pentru a
valorifica oportunitãþi pe care tot ei le-
au identificat în comunitatea în care
trãiesc. S-au înscris în concurs peste
1500 de participant ºi trei au fost pe
podiul. Aceste echipe câºtigãtoare au
fost recompensate cu urmãtoarele
premii: locul I – 700 euro, locul II –
500 euro, locul III – 300 euro.

Participanþii la concurs îºi vor putea
descãrca diplomele de participare,
începând cu 15 ianuarie 2018, de pe
site-ul competiþiei. Locul I -   Echipa
„C.R.E.D.E.M” – ªcoala Profesionalã
Gropniþa din Iaºi, cu proiectul „Credem

Reprezentanþa Comisiei Europene în România a de-
semnat câºtigãtorii concursului „Lider European”. Cele
trei echipe finaliste au avut ocazia sã îºi prezinte pro-

iectele în Bucureºti, în cadrul unui eveniment organizat
la Spaþiul Public European, dând de furcã juriului, care

a stabilit câºtigãtorii dupã lungi dezbateri.

în educaþie”; Locul II -  Echipa „DEA-
FLIDER” – Liceul Tehnologic Special
pentru Deficienþi de Auz din Cluj-
Napoca, cu proiectul „Mobilizare.
Învãþare. Împreunã” ºi Locul III -
 Echipa „Mutatio” – Colegiul Naþional
Silvania din Zalãu, cu proiectul „HUB–Ã
Tinereascã de Zalãu”.

Campania educaþionalã
„Europa, casa noastrã”

Concursul face parte din campania
educaþionalã „Europa, casa noastrã”.
Scopul campaniei este de a oferi copiilor
ºi tinerilor români posibilitatea de a
descoperi mai multe despre UE, istoria,
valorile, politicile ºi cele mai recente
evoluþii în domeniul afacerilor europene
ºi de a-i ajuta sã devinã tineri compe-
tenþi, responsabili ºi implicaþi în viaþa

comunitãþii. De asemenea, au fost
acordate ºi 5 menþiuni, premiate cu câte
100 de euro fiecare.  Au primit menþiuni
urmãtoarele echipe: „Acvariul de
Piatrã” - Colegiul Naþional de Informati-
cã din Piatra Neamþ, cu proiectul
„Acvariul de Piatrã” o capsulã a timpului
n vârful muntelui”;  „Actorii” – Liceul
de Coregrafie ºi Artã Dramaticã Octa-
vian Stroia din Cluj-Napoca, cu proiectul
„Developing Young Minds for a better

future”; „Lider ca pasarea cerului” -
Colegiul Economic Partenie Cosma din
Oradea, cu proiectul „Educaþie pentru
copiii din mediile defavorizate”;  „But-
terfly Vision” - Colegiul Naþional Ion
Creangã din Bucureºti, cu proiectul:
„Efectul de bullying” ºi nu în ultimul
rând, echipa „Lugotech” – Colegiul
Tehnic Valeriu Braniºte din Lugoj, cu
proiectul „Reintegrarea mamelor minore
în sistemul educaþional”.
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Este deja o tradiþie a Filarmonicii din Viena de a prezenta
pe 1 ianuarie muzica familiei Johann Strauss ºi a contempo-
ranilor sãi. Concertul de Anul Nou se bucurã de fiecare datã
de o mare popularitate în interiorul clãdirii Musikverein din
Viena, dar ºi în casele a milioane de telespectatori, graþie
transmisiunii televizate, care ajunge în peste 90 de þãri.

În 2018, concertul de Anul Nou va fi dirijat de Riccardo
Muti, invitat pentru cincea oarã sã conducã acest eveni-
ment. Colaborarea dintre dirijorul italian ºi Filarmonica din
Viena a început în anul 1971. De atunci, Riccardo Muti a
dirijat aproape 500 de concerte la pupitrul Orchestrei, prin-
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Pe modelul Filarmonicii vieneze, de câþiva ani
ºi Filarmonica „Oltenia” din Craiova pãstreazã
tradiþia prezentãrii unui Concert de Anul Nou
în luna ianuarie. Datoritã numeroaselor solici-
tãri din partea publicului, în 2018 sunt anunþa-
te douã reprezentaþii – pe 11 ºi 12 ianuarie, de
la ora 19.00. Sub bagheta dirijorului italian
Walter Attanasi, va fi prezentat un program cu
valsuri ºi polci straussiene.

În repertoriu: „Rosen aus dem Suden” (valsul
„Trandafiri din Sud”) op. 388; „Fruhlingsstimmen”

Valsuri ºi polci, în Concertul de Anul Nou de la Craiova

(„Voci de primãvarã”) op. 410; „Kunstlerleben”
(valsul „Viaþã de artist”) op. 316; „Wiener Blut”
(valsul „Sânge vienez”) op. 354; Uvertura opere-
tei „Die Fledermaus” („Liliacul”); Kaiser - Wal-
zer, op. 437; Tritsch-Tratsch Polka, op. 214; „Un-
ter Donner und Blitz” (polca „Tunete ºi fulgere”)
op. 324; „An der schonen, blauen Donau” (valsul
„Frumoasa Dunãre Albastrã”) op. 314.

Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia Filar-
monicii „Oltenia”, la preþul de 50 lei, cu reducere
la jumãtate pentru elevi, studenþi, pensionari.

tre care concertele de Anul Nou din 1993, 1997, 2000 ºi
2004. În 2011, Muti a fost numit membru onorific al Filar-
monicii vieneze.

Cel mai popular eveniment de muzicã clasicã din lume va
putea fi urmãrit, din nou, în România, în transmisiune di-
rectã pe 1 ianuarie 2018 atât pe TVR 1, cât ºi la Radio Ro-
mânia Muzical – prima parte de la ora 12.15, iar partea a
doua, de la ora 13.15. Timp de douã ore vom asculta val-
suri, polci, marºuri ºi fragmente din opere de Johann Strauss
fiul, Johann Strauss tatãl, Josef Strauss, Franz von Suppé
ºi Alphons Czibulka. Desigur, nu vor lipsi bis-urile tradiþio-

nale: polca „Tunete ºi fulgere” ºi valsul „Dunãrea albastrã”
de Johann Strauss...

Filarmonica din Viena a anunþat, în ianuarie 2017, cã,
datoritã cererii mari a publicului, biletele pentru concertul de
Anul Nou al instituþiei din 2018 vor fi oferite prin tragere la
sorþi. În acest fel, melomanii din întreaga lume au avut posi-
bilitatea de a intra în posesia unuia dintre mult-râvnitele bile-
te, care costã între 35 ºi 1090 de euro. Aplicaþiile au fost
acceptate în perioada 2 ianuarie – 28 februarie 2017, pe
site-ul Filarmonicii vieneze, www.wienerphilharmoniker.at,
acolo unde au fost anunþate ºi rezultatele tragerii la sorþi.

Teatrul „Colibri” îºi aºteaptã cu drag
publicul începând de sâmbãtã, 13 ianuarie
2018, ora 18.00, când este programat spec-
tacolul „De-a capra cu trei iezi”, adaptare
dupã Ion Creangã, scenariul ºi regia Iulia
Cârstea, muzica Alexandru Iosub. În dis-
tribuþie: Oana Stancu, Rodica Prisãcaru, Alis
Ianoº, Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Emanu-
el Popescu.

Urmãtoarele titluri din ianuarie 2018 sunt
„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor” (14
ianuarie, ora 11.00), „Rãþuºca cea urâtã”
(20 ianuarie, ora 18.00), „Punguþa cu doi
bani” (21 ianuarie, ora 11.00), „Ursul pã-

Spectacole ºi noi ateliere de creaþie
la Teatrul „Colibri”, în ianuarie 2018

Noul an, 2018, va aduce la Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” din Craiova spectacole, în-

scrieri la ateliere de creaþie ºi continuarea colabo-
rãrii cu Teatrul ACT din Bucureºti, în cadrul

stagiunii „Colibri. ACTul 2!”. Biletele vor putea fi
achiziþionate începând de miercuri, 3 ianuarie

2018, de la Agenþia teatrului, deschisã de luni pânã
sâmbãtã – între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00,
iar duminica, în intervalul 10.00-13.00. Agenþia

este închisã pentru public de vineri, 22 decembrie
2017, pânã marþi, 2 ianuarie 2018.

cãlit de vulpe”
(27 ianuarie,

ora 18.00), „Prietenii Motanului Încãlþat”
(28 ianuarie, ora 11.00). Biletele costã 7 lei
sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

De asemenea, luna ianuarie aduce ºi o
nouã serie de ateliere de creaþie în Fabrica
de poveºti electroColibri, care se vor des-
fãºura în perioada 22 ianuarie – 18 martie
2018 ºi care vor avea un numãr limitat de
locuri. Înscrieri se vor face în intervalul 8-
14 ianuarie 2018, prin formular on-line,
link-urile pentru fiecare atelier în parte fiind
disponibile din data de 8 ianuarie, de la ora
00:01, pânã în data de 14 ianuarie – ora
12:00 pe site-ul instituþiei (www.teatrulco-

libri.ro) ºi pe paginile de facebook. Preþul
unui atelier (întreaga perioadã) este 150 lei.

De asemenea, în ianuarie va continua
colaborarea cu Teatrul ACT din Bucureºti,
în cadrul stagiunii „Colibri. ACTul 2!”.
Anunþate deja sunt spectacolele „O inter-
venþie” de Mike Bartlett, regia Radu Iaco-
ban, cu Ana Ularu, Lucian Iftime, sceno-
grafia Cezarina Iulia Popescu (joi, 25 ia-
nuarie 2018, la ora 19.00) – nerecoman-
dat persoanelor sub 16 ani, ºi „LUNGS”,
de Duncan Macmillan, cu Denisa Nico-
lae, Liviu Romanescu, regia Nicolae Con-
stantin Tãnase, scenografia Adeline Andre-
ea Bãdescu (22 februarie, ora 19.00). Preþ
bilet: 20 lei.
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Dupã cum a precizat prof.
Claudiu Gavrilã, director al Li-
ceului Tehnologic „Horia Vintilã”
din Segarcea, „scopul proiectu-
lui constã în creºterea calitãþii
practicii comasate, organizate
prin ºcoalã, pentru elevii de la în-
vãþãmântul liceal, tehnologic –
specializarea „tehnician mecatro-
nist”- precum ºi nevoii de inter-
naþionalizare ºi de promovare a
ºcolii, pentru a putea crea o ima-
gine pozitivã asupra activitãþii
noastre  ºi pentru atragerea ele-
vilor spre înscriere”.

Obiective mãreþe
Obiectivele sunt ºi ele pe mã-

surã: dezvoltarea competenþelor
tehnice, specifice, abilitãþilor ºi
cunoºtinþelor celor 14 elevi de

În perioada imediat urmãtoa-
re, Liceul Tehnologic „Horia Vin-
tilã” din Segarcea implementea-
zã proiectul „Plasament transna-

la învãþãmântul liceal „de zi”, fi-
liera tehnologicã; creºterea mo-
tivaþiei pentru obþinerea unor
performanþe ºcolare optime, în
timpul unui an de proiect; dez-
voltareacapacitãþilor de înþelege-
re a fenomenului migraþiei ºi
mobilitãþii forþei de muncã; pu-
nerea în practicã a unui parte-
neriat european durabil, în sco-
pul facilitãrii mobilitãþii profesi-
onale ºi creºterii angajabilitãþii
tinerilor europeni, în timpul unui
an de proiect.

„Grupul þintã este reprezentat
de 14 elevi de la învãþãmântul li-
ceal (zi), filiera tehnologicã, profil
tehnic, specializarea „tehnician
mecatronist”, cu vârste cuprin-
se între 16 ºi 17 ani, din anul
ºcolar 2017-2018, 80% din ele-

vii clasei de unde se va face se-
lecþia provin din mediul rural , iar
50% fac parte din categoria per-
soanelor defavorizate, din punct
de vedere financiar, în timp ce
20% dintre elevi vin din familii
monoparentale sau se aflã în în-
treþinerea bunicilor, pãrinþii fiind
plecaþi la muncã în strãinãtate”,
a mai spus Claudiu Gavrilã.

Selecþie serioasã
Este o adevãratã selecþie a

candidaþilor, printr-o procedurã
foarte stufoasã, dar legalã. «Se-
lecþia participanþilor presupune
evaluarea dosarului de candida-
turã, depus la noi, plus susþine-
rea unui interviu ºi a douã probe
scrise – una în Limba englezã, a
doua la „Competenþe specifice”.

Dosarul de candidaturã , exclu-
siv în „scris”, va cuprinde ce-
rerea de înscriere; copii dupã CI
ºi CN; CV european, semnat pe
fiecare paginã de elev; scrisoa-
re de intenþie, cu motivaþia par-
ticipãrii la proiect; document ce

þional în mecatronicã”, perioada
fiind 1.08.2017 – 31.07.2018.
Este un program amplu, dedicat
educaþiei copiilor.

dovedeºte nivelul de studii; etc.
Cei selecþionaþi vor participa, în
perioada 11 – 31 martie 2018, la
un schimb de experienþã în Gra-
nada (Spania)», a mai menþionat
Claudiu Gavrilã.

CRISTI PÃTRU
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Sãrbãtoarea Anului Nou ne oferã

deosebita plãcere sã le adresãm  tuturor
locuitorilor comunei Iºalniþa, sincere

urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã
rãsune în toate casele ºi sã vesteascã un
An Nou 2018 îmbelºugat pentru dumnea-
voastrã, pentru familii ºi pentru toþi cei

dragi!” LA MULÞI ANI!”
Consiliul Local Iºalniþa,

Primar Flori Ovidiu ºi Viceprimar Bãlan Eugen

ANUNT DE VANZARE

CEC BANK S.A. Sucursala Craiova – str. Sf. Dumitru, bl.1-3-5,
parter, jud.Dolj, organizeaza in data de 17.01.2018 ora 13:00, lici-
tatie deschisa fara preselectie pentru vanzarea imobilului, cu supra-
fata construita desfasurata de 138.3 mp si teren in suprafata de 650
mp din acte si 774 din masuratori, situat in localitatea Dabuleni,
str.Victoriei, nr. 57, jud. Dolj.

Pretul de pornire al licitatiei este 29000 Euro (imobilul se vinde in
scutire de TVA).

Depunerea ofertelor se poate face pana la data de 12.01.2018,
ora 16:00.

Proprietatea CEC Bank se poate vizita zilnic de luni pana vineri
intre orele 09:00 – 16:00.       

Garantia de participare este de 1450 Euro.
Detalii la telefon nr. 0251/412957, persoana contact – Cristina Mosoiu.
Dosarul de prezentare, in valoare de 50 lei, se poate achizitiona de la

sediul Sucursalei CEC Bank Craiova, locul de desfasurare a licitatiei.

La cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºi speranþei
sã pãtrundã în casele tuturor locuitorilor oraºului
Calafat, sã le bucure inimile de liniºte sufleteascã,
sã aibã realizãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în
suflete izbânda ºi speranþa! Încrederea ºi bucuria
aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã însoþeascã pe tot
parcursul anului ce va urma!

 ”LA MULÞI ANI 2018!”
Ciobanu Lucian, Primarul Oraºului Calafat

Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi ºi
Fraþii Bacriz  ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor,
colaboratorilor ºi cãlãtorilor un An Nou Fericit, multe

realizãri, împliniri ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe
care le fauriþi în aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se
împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã
vã aducã bucurii în inimi, iar în case, fericire ºi belºug!

”La Mulþi Ani 2018!”
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia SA, Craiova, str. Brestei,

nr. 133, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a  acordului de mediu pen-
tru investiþia aferentã „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZ-
VOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APÃ ªI APÃ UZATÃ
DIN JUDEÞUL DOLJ, IN PERIOADA 2014 – 2020” in vede-
rea execuþiei lucrãrilor: “Sistem zonal Craiova de alimen-
tare cu apã ºi apã uzatã” propus a fi amplasat în localitã-
þile Craiova, Pieleºti, Gherceºti, Mischii, Cârcea, Breasta,
Malu Mare, Bucovãt, Iºalniþa, ªimnicu de Sus. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, de luni pânã joi, între orele 0800-
1630 ºi vineri între orele 0800- 1400 ºi la sediul Companiei
de Apã Oltenia SA, str. Brestei, nr. 133, de luni pânã vineri
între orele 0800 – 1600. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
fax. 0251/419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.

ªcoala Gimnazialã Coþofenii din Faþã, cu sediul în
localitatea Coþofenii din Faþã, strada Coþofenilor, numã-
rul 437, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacante de: -Bibliotecar: 0,25 nor-
mã, conform HG286/23.03.2011. Concursul se va desfãºu-
ra astfel: -Proba scrisã în data de 25.01.2018, ora 10.00, -
Proba interviu în data de 25.01.2018, ora 14.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii superioare (sã se regãseas-
cã în foia matricolã studiul disciplinei de bibliotecono-
mie); -vechime (obligatoriu): 3 ani în specialitata înscrisã
pe diploma de studii universitare; -cunoºtinþe de utiliza-
re a tehnologiei informaþiei (navigare Internet, M.S.Offi-
ce); -cunoºtinþe de arhivare a documentelor; -cunoºtinþe
privind întocmirea ºi administrarea corespondenþei ofi-
ciale; -fãrã antecedente penale. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a III-a, la sediul ªcolii Gimnaziale
Coþofenii din Faþã. Relaþii suplimentare la sediul ªcolii
Gimnaziale Coþofenii din Faþã, persoanã de contact: Io-
van Simona Alina, telefon: 0769.006.716, fax: 0251.446.570,
e-mail: scoala-_cotofenii-_din_fata_dolj@yahoo.com.

ªcoala Gimnazialã Coþofenii din Faþã, cu sediul în
localitatea Coþofenii din Faþã, strada Coþofenilor, numã-
rul 437, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacante de: -Secretar: 0,50 nor-
mã, conform HG286/23.03.2011. Concursul se va desfãºu-
ra astfel: -Proba scrisã în data de 23.01.2018, ora 10.00, -
Proba interviu în data de 23.01.2018, ora 14.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii superioare; -vechime (obli-
gatoriu): 3 ani în specialitatea înscrisã pe diploma de stu-
dii universitare; -cunoºtinþe de utilizare a tehnologiei in-
formaþiei (operare PC, biroticã); -cunoºtinþe de arhivare a
documentelor; -cunoºtinþe privind întocmirea ºi admi-
nistrarea corespondenþei oficiale; -fãrã antecedente pe-
nale. Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul ªcolii Gimnaziale Coþofenii din Faþã. Relaþii su-
plimentare la sediul ªcolii Gimnaziale Coþofenii din Faþã,
persoanã de contact: Iovan Simona Alina, telefon:
0769.006.716, fax: 0251.446.570, e-mail:
scoala_cotofenii_din_fata_dolj@yahoo.com.

ªCOALA Gimnazialã „Traian” cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. Principatele Unite, Nr.7, jud.Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului post apro-
bat prin HG nr.286/2011, modificat ºi completat de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor, treapta pro-
fesionalã  I- post  contractual, duratã nedeterminatã. Con-
diþii specifice de participare la concurs: vechime în mun-
cã de minim 5 ani; studii: minim 10 clase absolvite cu
diplomã; recomandare de la ultimul loc de muncã; dis-
ponibilitate la timp de lucru prelungit; aplicarea în prac-
ticã a cunoºtinþelor necesare postului; abilitãþi de relaþi-
onare, comunicare ºi muncã în echipã. Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: Proba scrisã: data de
22.01.2018, ora 10,00, la sediul instituþiei. Proba practicã:
data de 23.01.2018, ora 10,00, la sediul instituþiei. Proba
de interviu: data de 23.01.2018, ora 13,00, la sediul institu-
þiei. Data limitã pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs la sediul institutiei, este  de
12.01.2018, la sediul instituþiei. Date contact: Giurca Ma-
rioara, tel.0251.599.561, 0743.368.030.

Anunþul tãu!
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit „Sfânta Lucia”

Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, strada  I.G. Duca,
numãrul 5, judeþul Dolj  organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractual vacante pe perioadã determina-
tã de Îngrijitor- 1 post, conform HG 286/2011. Concursul se
va desfãºura astfel: proba scrisã în data de 22.01.2018, ora
10.00; proba interviu în data de 22.01.2018,  ora 12.00, proba
practicã în data de  22.01.2018,  ora 13.30. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: 1.Condiþii generale, cf. HG nr.286/2011;
2.Condiþiile specifice sunt afiºate la sediul unitãþii. Candi-
daþii vor depune dosarele de participare la concurs în ter-
men de 5  zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Grãdiniþei cu Pro-
gram Prelungit  „Sfânta Lucia” Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Grãdiniþei cu Program Prelungit „Sfânta Lu-
cia” Craiova, persoanã de contact: Prof. Matei Ionela, tele-
fon: 0351.80.18.16.

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit  “Phoenix”, cu
sediul în Craiova, Bulevardul Oltenia, numãrul 81, judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã ne-
deterninatã a funcþiei contractuale de execuþie vacantã, de
Spãlãtoreasã. Pentru a ocupa un post contractual vacant
sau temporar vacant candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii generale, conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.286 din
23 martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale sunt: Nivelul stu-
diilor: generale/medii, vechime în muncã: minim 10 ani.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
25.01.2018, ora 10.00; proba interviu în data de 26.01.2018,
ora 10.00. Termenul de depunere a dosarelor este 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a III-a, la secretariatul grãdiniþei.
Relaþii la telefon: 0251.434.103, la sediul instituþiei din Cra-
iova, Bulevardul Oltenia, nr.81, Judeþul Dolj.

ªCOALA Profesionalã Daneþi, cu sediul în comu-
na Daneþi, strada Târgului, numãrul 2, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: Muncitor calificat de întreþinere: 1 post, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura ast-
fel: proba scrisã în data de 23.01.2018, ora 09.00, proba
practicã în data de 23.01.2018, ora 12.00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: studii: liceale în domeniul tehnic- Meca-
nicã, vechime: nu este cazul. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a la sediul: ªcoala Profesionalã
Daneþi, strada Târgului, numãrul 2, judeþul Dolj. Relaþii
suplimentare la sediul: ªcoala Profesionalã Daneþi, stra-
da Târgului, numãrul 2, judeþul Dolj. persoanã de con-
tact: Tãnãsescu Veronica- secretar, telefon: 0251.377.022,
E-mail: scoala_daneti@yahoo.com.

ªCOALA Gimnazialã ”Elena Farago”, cu sediul în
Craiova, strada Elena Farago, numãrul 19, judeþul Dolj,
oganizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã nede-
terminatã a funcþiei contractuale vacante de bibliotecar
II, studii superioare, norma 1/2. Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii generale, con-
form art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare: Condiþiile specifice necesare
în vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiei
contractuale sunt: studii superioare pentru funccia de
bibliotecar, de documentarist ºi de redactor- absolvirea,
cu examen de diplom, a unei institucii de învcmânt, sec-
cia de biblioteconomie, sau a altor institucii de învcmânt
ai cror absolvenci au studiat în timpul _colarizrii disci-
plinele de profil din domeniul biblioteconomiei; vechi-
me- minim 1 an, abilitãþi de comunicare ºi relaþii publice;
abilitãþi de lucru în echipã; utilizarea programelor cunoº-
tinþe operare PC (WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, INTER-
NET EXPLORER); utilizarea softurilor specializate în do-
meniul activitãþii de bibliotecar. Concursul se va organi-
za conform calendarului urmãtor: 16.01.2018, data limitã
pentru depunerea dosarelor, la sediul instituþiei;
26.01.2018, ora 10.00- proba scrisã; 31.01.2018, ora 10.00-
proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituþiei în termen de 10 zile de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul ªcoala Gimnazialã ”Elena
Farago” Craiova, telefon: 0351.408.831 sau 0251.484.608,
fax: 0351.408.831, email: scoala_33@yahoo.com, persoa-
nã de contact: Ciobãnescu Alina Verginica.

Anunþul tãu!
CENTRUL Judeþean de Excelenþã Dolj, cu sediul în

localitatea Craiova, str.Ion Maiorescu, nr.2, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractual
vacante îngrijitor 1/4 normã, studii medii, treaptã profesio-
nalã I, perioadã nedeterminatã. Concursul se va desfãºura
astfel: proba scrisã- 29.01.2018, ora 11:00, Interviul-
01.02.2018, ora 12:00. Pentru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii
medii, vechime de minim 3 ani, disponibilitate pentru des-
fãºurarea activitãþii în weekend, curs de igienã absolvit în
ultimii 2 ani, sã nu fi fost sancþionat la ultimul loc de mun-
cã. Candidaþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 15.01.2018 la secretariatul instituþiei.
Relaþii suplimentare la Centrul Judeþean de Excelenþã Dolj,
biroul secretariat. Persoana de contact: Dan Doina, telefon
0756.803.880, e-mail: contact@cjexdolj.ro.

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Curcubeul Copilã-
riei” Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.Amaradia,
nr.70, Bl.F5a, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a 2 funcþii contractuale
vacante în data de 25.01.2018 ºi 26.01.2018. 1.muncitor califi-
cat- bucãtar/patiser; 2.îngrijitor copii, treaptã profesionalã I.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: 1.condiþii generale, conform
H.G. nr.286/2011; 2.condiþii specifice: a)studii liceale; b)certi-
ficat de atestare pentru postul bucãtar/patiser; c)experienþã
profesionalã similarã, în domeniu, de minim 1 an; d)capaci-
tate de adaptare; e)capacitate de gestionare a situaþiilor difi-
cile; f)îndemânare ºi abilitate în realizarea sarcinilor; g)ca-
pacitate de colaborare; h)curs de igienã absolvit, în termen
de valabilitate. Candidaþii vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Grãdiniþei cu Program Prelungit „Curcubeul Copilã-
riei” Craiova, respectiv 29.12.2017-15.01.2018, în intervalul
15.00-17.00. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
constã în 2 etape succesive, astfel: 1. 25 ianuarie 2018 -proba
scrisã -ora 09.00; 2. 26 ianuarie 2018 -proba practicã -ora
09.00. Relaþii suplimentare la sediul: Grãdiniþei cu Program
Prelungit „Curcubeul Copilãriei” Craiova, în str.Amaradia,
nr.70, judeþul Dolj, persoanã de contact: Alexandru Maria,
Irina: 0251.592.583.

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Nicolae Romanes-
cu” Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.Dr.Dimitrie
Gerota, nr.22, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a 2 funcþii contractua-
le vacante, în data de 25.01.2018 ºi 26.01.2018. 1.Muncitor
calificat- bucãtar/patiser. 2.Îngrijitor copii, treaptã profesi-
onalã I. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.condiþii genera-
le, conform H.G. nr.286/2011; 2.condiþii specifice: a)studii
liceale; b)certificat de atestare pentru postul bucãtar/pati-
ser;c)experienþã profesionalã similarã, în domeniu, de mi-
nim 2 ani; d)capacitate de adaptare; e)capacitate de gestio-
nare a situaþiilor dificile; f)îndemânare ºi abilitate în reali-
zarea sarcinilor; g)capacitate de colaborare; h)curs de igie-
nã absolvit, în termen de valabilitate. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Grãdiniþei cu Program
Prelungit „Nicolae Romanescu” Craiova, respectiv
29.12.2017-15.01.2018, în intervalul 15.00-17.00. Concursul
pentru ocuparea posturilor vacante constã în 2 etape suc-
cesive, astfel: 1. 25 ianuarie 2018 -proba scrisã -ora 09.00; 2.
26 ianuarie 2018 -proba practicã -ora 09.00. Relaþii supli-
mentare la sediul: Grãdiniþei cu Program Prelungit „Nico-
lae Romanescu” Craiova, în str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22,
judeþul Dolj, persoanã de contact: Laura Uºurelu, telefon:
0251.533.828.

Municipiul Bãileºti, cu sediul în localitatea Bãileºti,
strada Revoluþiei, numãrul 1, judeþul Dolj,  organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante, de:
-Asistent Medical: 2 posturi, conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
23.01.2018, ora 10.00; -Proba interviu în data de 25.01.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii: Studii pos-
liceale sanitare absolvite cu diplomã/certificate; -vechime:
Nu este necesarã vechime; -specialitate: asistent medical
generalist -eliberat/a de Ministerul Învãþãmântului/ Minis-
trul Sãnãtãþii. Candidaþii vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publica-
rea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Primãriei Municipiului Bãileºti. Relaþii suplimentare la se-
diul: Primãriei Municipiului Bãileºti, persoanã de contact:
Buzdugan Miruna, telefon: 0251.311.017, fax: 0251.311.956,
e-mail: pmb.contabilitate@yahoo.com.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L ureazã
tuturor comercianþilor

din pieþele municipiului,
precum ºi clienþilor,
SÃRBÃTORI FERICITE!

La mulþi ani!

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la di-
verse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto video de calitate su-
perioarã 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 se-
midecomandate, 1/4, zona Puº-
kin. Telefon: 0758/153.669.

Vând apartament cu douã came-
re în Bucureºti, Prelungirea Ghen-
cea. Telefon: 0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere,
confort 1 sporit, Bulevardul Da-
cia, etaj 3/4, poziþie deosebitã.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5 camere,
încãlzire centralã, izolatã termic,
570 mp. 73.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã sau schimb cu apar-
tament 3 camere parter sau etaj
1. Telefon: 0730/504.515.

Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu apartament
Craiova, casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan cadastru,
vie, pomi fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând 4200 mp teren intravilan,
cadastru fãcut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren agricol spatele Me-
tro ºi teren agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon: 0251/
548.870.

Vând 10 ha pãdure stejar 100-
110 ani comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/943.220.

Proprietar vând teren 3000 car-
tier Bordei strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure de salcâm 7800
mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Proprietar vând  1000 mp Cîr-
cea 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 Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefonicã veche
cu adresa completã a abonatu-
lui. O plãtesc foarte bine. Craio-
va. 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. Te-
lefon: 0765/261.910.

Vând 5 calorifere din fontã ºi fri-
gider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.

Vând combinã frigorificã. Tele-
fon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din vin), triploc,
motoare 380 V, arbore motor 1,6.
Telefon: 0745/589.825.

Vând lãmâi în anul 15 de fructifi-
care, caut colaboratori pentru în-
fiinþarea unei crescãtorii de fa-
zani, gîºte, curcani, raþe. Telefon:
0768/661.401, 0742/023.399.

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 garniþã de unturã cu ca-
pac 15 kg – 20 lei, frigider 2 uºi
defect- 100 lei, televizor color -
100 lei, sãpun de casã- 5 lei kg.
Telefon: 0770/ 303.445.

Vând robot de bucãtãrie nou,
marca “PHILADELPHIA”, preþ
150 lei. Telefon: 0766/598.880.

Vând cutie metalicã pentru pãs-
trat arma de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând 2 apometre în bunã stare
15 lei / bucatã,  maºinã electri-
cã 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 BOS-
CH,aragaz 3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtãrie, calori-
fer fontã 5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.

Vând taburele din pal melami-
nat culoare gri - 12 bucãþi. Tele-
fon: 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 Casni-
ca, 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 lun-
gime 3,4m x 20 lei/ bucãþi, 2 tu-
buri beton 1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500 mm, Tele-
fon: 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 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 Fla-
cãra. Telefon: 0251/427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de
cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cusut - 250 lei,
aspirator - 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.

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

Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5 ele-
menþi, 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.

DECESE
Promoþia 1953 a Colegiului Na-
þional „Nicolae Bãlcescu” din
Craiova este îndureratã. Bunul
coleg ºi prieten CONSTANT
TEODORESCU - BIBI (fost di-
rector la Cadastru) ne-a pãrã-
sit. Amintirea lui rãmâne pen-
tru totdeauna în sufletele
noastre. Înmormântarea are
loc astãzi, 28 decembrie 2017,
ora 12.00, la cimitirul Sineas-
ca. Odihneascã-se în pace!

CONDOLEANÞE
Conducerea Companiei de
Apã Oltenia S.A. este alãturi
de fostul director general ec.
Constatin Mitriþã în aceste
momente de tristeþe ºi nemar-
ginitã durere la trecerea în
nefiinþã a mamei. Sincere con-
doleanþe familiei îndurerate!

Colectivul Ansamblului Folc-
loric „Maria Tãnase” este alã-
turi de colegul Badea Dumi-
tru în aceste momente grele
pricinuite de decesul soacrei.
Dumnezeu s-o odihneascã în
liniºte ºi pace! Condoleanþe
familiei îndoliate!
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Vasilca ªtefan, Primarul Comunei
Carpen, este alãturi de toþi locuitorii cu
un gând bun ºi cu o urare caldã, acum,
în preajma Noului An 2018, când toate

sufletele aºteaptã  o mângâiere ºi o
vorbã bunã, iertare ºi dragoste!

Vã doresc sã aveþi parte de un an
prosper, plin de Luminã, Speranþã

ºi Iubire!
LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei
Brãdeºti, Ion Rãcãreanu,
nu i-a uitat ºi este alãturi
de toþi locuitorii comu-
nei, cu cele mai calde
urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi belºug,
acum, în preajma Anului Nou 2018. Le trans-
mit tuturor gânduri calde ºi sincere, încre-
dere ºi aprecieri!

„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Tuturor locuitorilor
comunei Amãrãºtii de
Sus, le doresc un An
Nou prosper, cu împli-
niri ºi satisfacþii,
bucurii ºi încredere!
2018 sã vinã
cu mult spor
ºi sãnãtate!
Casele ºi inimile
sã le fie lumina-
te de izbândã,
puritate ºi
speranþe!

LA MULÞI
ANI

FRUMOªI
ªI SÃNÃTOªI!

Primar,
Roºiu Valentin

Lumina Sãrbãto-
rilor de Iarnã sã
pãtrundã în toate
casele locuitorilor
oraºului Dãbuleni,
sã le aducã din partea primarului Bãjenaru
Aurel, multã sãnãtate, bucurii ºi un an mai
bogat în împliniri, mai înalt în aspiraþii,
plin de succese! Sã-i avem aproape pe toþi cei
dragi! „LA MULÞI ANI 2018!”

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-
gere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sã vã

deschidã poarta spre un An Nou plin de
bucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inima

alãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºi
le transmit cele mai  calde gânduri de sãnã-
tate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtori ºi
mulþumiþi sufleteºte!”LA MULÞI ANI 2018!”

Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Stoenescu Dumitrel
Titel, Primarul Comunei
Afumaþi,  transmite un
sincer ºi cãlduros
„La mulþi ani!” tuturor
locuitorilor comunei ºi
îi asigurã de toatã
consideraþia ºi preþui-
rea. Lãsaþi magia
colindului strãbun sã
vã picure în suflet
numai bucurii ºi
primiþi-mi  cu drag
toate gândurile de
preþuire, realizãri
depline, sãnãtate ºi
prosperitate!

”La mulþi ani 2018!”

Primarul Comunei
Bratovoeºti, Oancea
Ion, ureazã tuturor
locuitorilor comunei
Bratovoeºti  un An
Nou Fericit alãturi de
toþi cei dragi, sãnãta-
te ºi bunãstare, casele sã le fie colindate de
mireasma cetinei de brad ºi de toate gândurile
bune ºi urãrile de sãnãtate ºi preþuire!

LA MULÞI ANI 2018!

E vremea colindelor ºi-a
bucuriei! Norocul sã vã urmeze,
bunãstare s-aveþi, pace în su-
flete vã doresc de Sãrbãtori
ºi-n Anul care vine! Sã-i aveþi
aproape pe cei dragi, mesele
sã fie îmbelºugate ºi sã pri-
miþi din partea primarului

comunei Giubega, Gunã Stelian, cele  mai calde
urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI! Primiþi cu inimi-
le curate, cu speranþe ºi încredere Anul Nou 2018!

Tabacu Nicu, Primarul
Comunei Vîrvoru de

Jos, transmite tuturor
locuitorilor comunei, la
ceas de sãrbãtoare, sã

aibã parte de un An Nou
plin de bucurii ºi reali-
zãri alãturi de familiile
dumnealor. Sã primim

odatã cu lumina Noului An, cãldura, liniºtea,
dragostea ºi împãcarea, bucurii, izbândirea

visurilor ºi, mai ales, multã sãnãtate!
„La Mulþi Ani Fericiþi!”
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Ghencioiu Constantin,

Primarul Comunei Mârºani,
închinã în cinstea cetãþenilor
comunei Mârºani o cupã a
bucuriei, nãdejdei ºi speranþei,
acum, la Cumpãna dintre Ani,
când trebuie sã fim cu toþii mai
buni, mai liniºtiþi ºi încrezãtori.
Iubirea, bucuria, înþelepciunea
ºi generozitatea sã vã fie cãlãuzã
în 2018! În speranþa unui an mai
bun, vã transmit tuturor un
cãlduros: “La Mulþi Ani!”

Dobrescu Constantin,
primarul comunei Vîrtop,
transmite tuturor locui-
torilor comunei, calde

urãri la ceas de Sfinte
Sãrbãtori, sã aibã parte de

un An Nou  îmbelºugat, iar
casele sã le fie colindate de multe

bucurii. Fie ca spiritul Sãrbatorilor
de Iarnã sã pãtrundã în sufletele ºi-n

inimile celor dragi! LA MULÞI ANI 2018!

Frumuseþea iernii cu albul
fulgilor de nea presãraþi peste
gândurile noastre, cu dulcele
ecou al colindelor, cu imaginea în
suflet a celor dragi, ne va purta
într-un Nou An împliniþi, iubiþi ºi
fericiþi! Ca semn al preþuirii, le
urez locuitorilor comunei Moþãþei
sã aibã parte de un an mai bun,
cu realizãri ºi belºug! Casele
ºi inimile sã le fie luminate
de izbândã, puritate ºi speranþe!
LA MULÞI ANI CU SÃNÃTATE 2018!
Primar, Enea Constantin

Sã primim odatã cu toþi colindãtorii ºi Lumina,
cãldura, liniºtea, dragostea, împãcarea ºi veselia.

Viaþa sã ne fie mai frumoasã, traiul mai uºor,
inimile pline de bucurii ºi satisfacþii! Anul Nou

2018 sã lumineze sufletele ºi casele tuturor
locuitorilor comunei Scaeºti, sã le aducã multã

sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Primarul Comunei Scaeºti, Mateescu Mihaela

Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în
aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se

împlinescã, drumul strãbãtut pentru reali-
zarea lor sã vã aducã bucurie în inimi, iar
în case sã aveþi parte numai de fericire ºi

belºug. Un cãlduros ”La Mulþi Ani 2018 !”
tuturor locuitorilor comunei Seaca de Câmp!

Primar, Bãloi Iulicã

Frumuseþea iernii
cu albul fulgilor de
nea presãraþi peste
gândurile noastre,
cu dulcele ecou al colindelor, cu imaginea în
suflet a celor dragi, ne va purta într-un Nou An
împliniþi, iubiþi ºi fericiþi! Ca semn al preþuirii, le
urez locuitorilor comunei Bistreþ sã aibã parte de
un an mai bun, cu realizãri ºi belºug! Casele ºi
inimile sã le fie luminate de izbândã, puritate ºi
speranþe! LA MULÞI ANI CU SÃNÃTATE!
Primar, Antonie Cristina

Belºug ºi
realizãri sã vã
aducã Noul An
2018! Multe
împliniri în

viaþã, inimile sã
tresalte de dra-
goste ºi iubire,

sã aveþi familiile
unite ºi casele

pline de bucurii!
Primarul Comu-
nei Bîrca, Urtilã
Cristinel, trans-

mite cele mai
alese ºi preþioase
gânduri pentru
toþi locuitorii

comunei, multã
sãnãtate, putere

de muncã ºi
„LA MULÞI

ANI !”

Mungiu Gheorghe, Primarul
Comunei Ciupercenii Noi,

la ceas de sãrbãtoare, închinã
o cupã a bucuriei ºi speranþei
pentru toþi locuitorii comunei
ºi le transmit din tot sufletul

sã aibã parte de un an mai bun,
cu multe realizãri ºi satisfacþii,

sã fie sãnãtoºi, sã-i aibã aproape
pe toþi cei dragi ºi sã se bucure

împreunã cu familiile dumnealor
de tot ce este mai de preþ!”

LA MULÞI ANI 2018!”

Primarul Oraºului
Filiaºi, Gheorghe Ilie
Costeluº, ureazã tuturor
locuitorilor din oraºul
Filiaºi, multã sãnãtate,
belºug în case, Sãrbãtori
liniºtite alãturi de cei
dragi ºi numai realizãri! În speranþa unui
an mai bun, vã trimit o caldã felicitare,
un strop de încredere ºi fericire!

”LA MULÞI ANI 2018!”
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La cumpãna dintre ani, Lumina bucuriei
ºi speranþei sã pãtrundã în casele tuturor

locuitorilor comunei Cârcea, sã le mângâie
inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-

zãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în suflete
izbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºi
liniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã
însoþeascã pe tot parcursul anului 2018!

LA MULÞI ANI SÃNÃTOªI!
Primar, Pupãzã Valericã

În vremea colindelor, vremea bucuriei ºi
speranþei, primarul comunei Cãlãraºi,

Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor locuitorilor
comunei Cãlãraºi, multã sãnãtate, un An Nou
îmbelºugat ºi fericit, realizãri ºi împliniri,
sã îi aibã în preajmã pe toþi cei dragi! Iubi-
rea, bucuria, înþelepciunea ºi generozitatea

sã vã fie cãlãuzã în 2018!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Mireasma cetinei de brad
sã poarte bucuria colinde-
lor ºi sã ajungã în casele
tuturor locuitorilor comu-
nei Cetate, alãturi de toate
urãrile de sãnãtate, prosperi-
tate ºi bunãstare din partea
primarului, Duþã Marin. Sufletele sã vibreze
în armonie ºi pace,  iar norocul sã vã urmeze
în Anul 2018! „LA MULÞI ANI!”

Acum, când Anul Nou 2018 se apropie cu repezi-
ciune, le doresc dragilor mei consãteni din comuna
Ostroveni sã fie sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte ºi

încrezãtori! Îmi doresc ca Anul Nou sã vã gãseascã
alãturi de familiile dumneavoastrã, sã fiþi fericiþi
ºi bucuroºi! LA MULÞI ANI! Primarul Comunei

Ostroveni, Preduº Silviu Dorel

Belºug ºi realizãri sã vã aducã Noul
An 2018! Multe împliniri în viaþã, inimile

sã tresalte de dragoste ºi iubire, sã aveþi
familiile unite ºi casele pline de bucurii!

Primarul Comunei Sopot, Cãtãlin Trãistaru,
transmite cele mai alese ºi preþioase

gânduri pentru toþi locuitorii comunei,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi

„LA MULÞI ANI!”

Ca grâul sub zãpadã,
ca fulgul în zbor sã
primim speranþa unui An
Nou 2018! La Cumpãna
dintre Ani, Primarul Comunei
Ghidici, Tache Constantin, este
alãturi de toþi locuitorii comunei
ºi le transmite  multã sãnãtate, bucurii, sã-i
aibã aproape pe cei dragi, sã se bucure de dra-
goste, iubire ºi preþuire!

”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Primarul comunei Pleniþa,
Calafeteanu Mihai-Puiu,
la ceas de sãrbãtoare,
transmite tuturor cetãþeni-
lor  multã sãnãtate, bucu-
rii, sã pãºim încrezãtori în
Noul An, cu sufletele pline
de iubire ºi nãzuinþe! Speranþele ce au rãmas
speranþe sã le preia Anul Nou 2018!

”LA MULÞI ANI!”

Pace în suflete, bucurii fãrã margini,
sãnãtate cât cuprinde, credinþã în bine!
Iulian Siliºteanu, Primarul Comunei
Rast, la ceas de sãrbãtoare, sunt
alãturi de toþi locuitorii comunei ºi vã
adresez cele mai calde urãri de
sãnãtate, împlinire ºi speranþã! Fie
ca Anul Nou 2018 sã vã aducã tot ce
este mai de preþ, încredere, realizãri ºi
satisfacþii!”La Mulþi Ani Fericiþi!”

Primarul Comunei
Ghindeni, Rãdulescu
Florentin, transmite
tuturor locuitorilor
comunei Ghindeni sã
aibã parte de multã
sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor
alãturi de cei dragi în
Noul An 2018! Sã avem
cu toþii multe realizãri, împliniri ºi satisfacþii alãturi
de familiile noastre!

UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!
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Când ultimele file cad din mii de calendare
ºi se aprind steluþe-n crengi de brad,

ca semn de urare ºi preþuire le sunt alãturi
locuitorilor comunei Orodel ºi le doresc
sã aibã parte de un An Nou 2018 mai bun,
presãrat cu succese ºi realizãri, alãturi de

tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Orodel,

Vâlcomeanu Jane

Lãsaþi magia Sãrbãtori-
lor de Iarnã sã vã picure în
suflete fiori de sfinþenie ºi
primiþi cu drag toate gându-
rile de preþuire, realizãri ºi
prosperitate!

În preajma Anului Nou sunt
alãturi de toþi locuitorii oraºului
Bechet cu cele mai calde urãri de sã-
nãtate, belºug ºi împliniri!

„LA MULÞI ANI 2018!”
Glãvan Adrian, Primarul Oraºului Bechet

Minunatul spirit al
Sãrbãtorilor de Iarnã
sã-i însoþeascã mereu

pe toþi locuitorii comu-
nei Poiana Mare, sã le
aducã multã sãnãtate,

pace în suflete, bucurii
ºi realizãri alãturi de

toþi cei dragi. O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” din partea primarului

Vintilã Marin

Sãrbãtorile de Iarnã sã lumineze case-
le ºi inimile tuturor locuitorlor comunei
Maglavit, sã le aducã sãnãtate, fericire,
belºug ºi bucurii, din partea primarului

Ion Dinu. Fie ca Noul An 2018 sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi

ºi împliniþi sufleteºte!
„LA MULÞI ANI!”

Luminã în case, pace în
suflete, mese îmbelºugate ºi
toþi cei dragi acasã, le urez la
ceas de sãrbãtoare, locuitorilor
comunei Valea Stanciului!
Noul An 2018 sã fie presãrat cu
realizari remarcabile, împliniri,
sãnãtate, fericire ºi izbândã!
„LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!”

Primar, Gângoiveanu Ovidiu

Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, ureazã

tuturor locuitorilor multã
sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã.
Fie ca Noul An 2018 sã ne
gãseascã pe toþi mai buni,

mai iertãtori, cu sufletele curate ºi mulþumite!
SÃRBÃTORI  FERICITE! LA MULÞI ANI!

2018 sã vinã cu sãnãtate, bucurii, mult spor ºi
împliniri! Le doresc locuitorilor comunei Drãgo-
teºti, acum, când orologiul stã sã batã Anul Nou,
sã-l întâmpinaþi cum se cuvine, cu inimile pline de

dragoste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,
familiile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de tot ce
este mai bun! Cele mai alese gânduri de preþuire
ºi încredere, multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!” vã ureazã Primarul Comunei

Drãgoteºti,  Dincã Dumitru

Anul Nou 2018 sã vinã  cu voie
bunã, trai uºor, sãnãtate, bucurii ºi
mult spor!Le doresc locuitorilor
comunei Podari, acum, când orolo-
giul stã sã batã trecerea dintre ani,
sã-l întâmpinaþi cum se cuvine, cu
inimile pline de dragoste ºi bunãta-
te, cu mesele îmbelºugate, familiile
sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de tot ceea ce
este mai bun! Cele mai alese gânduri de preþuire
ºi încredere, multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!” vã ureazã Primarul Comunei
Podari, Constantin Gheorghiþã

În spiritul Sãrbã-
torilor de Iarnã ºi în
apropierea momen-
tului ce marcheazã
cumpãna dintre ani,

doresc  ca magia
acestor sãrbãtori sã
pãtrundã în casele
ºi în sufletele  tuturor locuitorilor oraºului Segarcea
ºi sã le aducã multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri!

LA  MULÞI ANI 2018!
Primarul Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae
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Cu ocazia Sfintei
Sãrbãtori de Crãciun,
A.J.F. Dolj transmite

tuturor membrilor
afiliaþi ºi colaboratori-
lor un gând de liniºte
ºi pace, iar înaintea

trecerii pragului
spre Noul An ureazã

un sincer
„LA MULÞI ANI!„

Pase scurte, pase lungi

Ceea ce s-a vãzut din trasmisia televizatã
a celei mai urmãrite partide de fotbal de pe
planetã nu mai trebuie comentat. Dacã „Balo-
nul de aur” pe 2017 este Cristiano Ronaldo,
pe „Santiago Bernabeau”, în faþa a 80.264 spec-
tatori, patronul a fost Lionel Messi, care alã-
turi de Luis Suarez ºi Alex Vidal a dus scorul la
proporþii neverosimile (0-3). 25 de meciuri con-
secutive, fãrã înfrângere pentru Barca, care
deºi l-a pierdut pe Neymar, plecat în varã la
PSG, n-a cedat decât în faþa... Realului, în Su-
percupa Spaniei (1-3, 0-2). Dar de atunci a tre-
cut ceva vreme. Cu cea mai bunã defensivã
din campionatul Spaniei, doar 7 goluri primite,
38 goluri marcate, fãrã nicio înfrângere, doar
trei remize, deºi nu a beneficiat nici de Ousma-

Mircea Canþãr

Il Clasico: Un eveniment comercial!Il Clasico: Un eveniment comercial!Il Clasico: Un eveniment comercial!Il Clasico: Un eveniment comercial!Il Clasico: Un eveniment comercial!

Un bilet la Clasico costã între 95
de euro, la al patrulea „Amfiteatro”,
în înaltul Bernabeului, ºi pânã la 1600
de euro, la loje. Biletele sunt puse în
vânzare cu o sãptãmânã înainte de
meci, dar prioritate au „socios”, apoi
cei care posedã cardurile „Madridis-
ta” ºi abia în ultimã instanþã „general
public”. Dacã pui la socotealã ºi abo-
naþii, pentru restul lumii nu prea rã-
mân multe tichete la dispoziþie. La
acest meci nu s-au scos la vânzare
bilete tipãrite, cele câteva mii rãmase
pentru spectatorii fãrã prioritate fi-
ind comercializate exclusiv online, in-
trarea fiind fãcutã prin scanarea bile-
tului descãrcat pe telefon. Cea mai
sigurã cale de achiziþioare era de pe

ne Dembele, accidentat de mai multã vreme,
Barca are un avans de 9 puncte faþã de Atleti-
co Madrid ºi de 14 puncte faþã de Real Ma-
drid, aceasta cu un meci mai puþin, ceea ce o
îndreptãþeºte sã viseze la titlu. Cu 5 trofee
adjudecate, în acest an, între care Liga Cam-
pionilor ºi La Liga, Real Madrid are un an de
excepþie, ºi dupã acest „Waterloo pe Berna-
beau”, cum au numit ziariºtii spanioli, dezas-
trul de sâmbãtã, aºteaptã remontarea psihicã
în perspectiva dublei teribile, din optimile Li-
gii Campionilor, cu PSG, în luna februarie a
anului viitor. Il Clasico a fost însã o afacere
comercialã de proporþii, programat fiind la o
orã neobiºnuitã (13 la Madrid, 14 la Bucureºti)
din raþiuni strict economice: partida a benefi-

ciat de o expunere maximã în Asia, teritoriu
cucerit momentan de Premier League (3,3 mili-
arde euro) cu 650 milioane telespectatori aº-
teptaþi sã vizioneze Il Clasico, cea mai urmãri-
tã partidã de campionat din lume. Campiona-
tul Spaniei, în opinia unor economiºti de la
Universitatea din Barcelona, aduce anual ve-
nituri estimate la 10-15 miliarde euro, adicã în-
tre 1 ºi 1,5% din PIB-ul Spaniei. Ora 13 la Ma-
drid a coincis cu ora 20 la Shanghai, 19 la Dja-
karta ºi 17:30 la New Delhi. Drepturile de tele-
viziune din zona Asia-Oceania se duc undeva
la 122 milioane euro (2016-2017), departe însã,
momentan, de Spania (910 milioane euro),
America (212 milioane euro), Europa comuni-
tarã (148 milioane euro). Asia, aºadar, este o

piaþã importantã pentru Barca, cum a recunos-
cut recent ºi Joseph Maria Bartomeu, preºe-
dintele clubului catalan, al cãrui principal par-
tener este antrepriza japonezã Rakuten. Atle-
tico Madrid, Valencia, sau Espanyol, au fieca-
re acþionari asiatici. De bunã seamã campio-
natul spaniol îºi apãrã ºi piaþa americanã, unde
comunitãþile hispanice sunt nebune dupã fot-
bal. Cã Zinedine Zidane s-a vãzut învins de
„geniul” lui Ernesto Vilverde ºi sãrbãtorile de
iarnã 2017 au fost blau-grana, cã titularizarea
croatului Kovacic în detrimentul lui Isco, a fost
o greºealã, conteazã mai puþin, când cuferele
din trezoreriile clubului sunt îndestulate. Cam
asta e toatã filosofia fotbalului mare promo-
vat de Il Clasico.

Un Real – Barca pe viu, înainte de Crãciun
Cadoul de Crãciun pentru microbiºti a fost un Clasico. S-a

disputat la o orã neobiºnuitã - 13, ora Madridului, progra-
mat pentru a satisface piaþa asiaticã devoratoare de Real -
Barca. Dar ºi dacã s-ar juca la 4 noaptea confruntarea celor
doi coloºi ar umple orice arenã ºi ar face rating fabulos.

site-urile specializate, dar preþurile
încep de la 380 de euro, atât costând
biletele care „oficial” sunt cele mai
ieftine. Practic, o „biºniþã legalizatã”.
Biletele rãmase pe site-ul oficial sunt
scoase câte 5-10 la vânzare la fiecare
jumãtate de orã, în diverse sectoare,
dar trebuie sã ai mare noroc pentru a
cumpãra unul.

Cu o zi înainte de meci, Madridul
pare cuprins atât de febra Crãciunu-
lui, dar ºi de cea dinainte de Il Clasico.
În Plaza Mayor, pe Gran Via sau la
Puerta de Sol este furnicar. La Santia-
go Bernabeu pelerinajul începe de la
primele ore. Autocare cu microbiºti
poposesc în faþa arenei. Se formeazã
cozi imense la casele de bilete. Nu pen-

tru Il Clasico, ci pentru turul de vizita-
re al legendarului stadion. Ca sã vezi
stadionul, vestiarele, sãlile de trofee,
muzeul dedicat istoriei celui mai galo-
nat club din lume trebuie sã plãteºti
25 de euro sau 30 de euro, cu auto-
ghid. Asiaticii predominã, practic simþi
cã ei îºi revendicã acest superspecta-
col. În jurul arenei miºunã ºi specu-
lanþii. Pretind cã au abonamente pe
care þi le „închiriazã” pentru acest meci
ºi cer între 350 ºi 700 de euro, în zone
în care intrarea costã 95 sau 150 de
euro. Dacã te interesezi cât de cât, afli
cã majoritatea sunt „fake”. Se gãsesc
însã fani disperaþi, care riscã sã-ºi iro-
seascã banii de Sãrbãtori pe aseme-
nea „þepe”. Oricum, forfota de la sta-
dion îþi lasã impresia cã „galacticii”
joacã în fiecare zi.

În ziua meciului, din gurile de me-
trou din jurul stadionului se revarsã
zeci de mii de oameni. Chiar dacã nu
toþi nu vor intra la meci, vin sã vadã,
sã simtã atmosfera de la Il Clasico.
Terasele din preajma arenei sunt pli-
ne, având în dotare ºi monitoare imen-
se, pe care se desfãºoarã deja imagini
din stadion. Un pahar de bere costã 3
euro ºi mai primeºti ºi tapas ca bonus.
Îngrãmãdealã este ºi la fan-shop-urile
din jurul stadionului. Un fular perso-
nalizat cu Il Clasico se vinde cu 10
euro. E bine, în comparaþia cu preþuri-
le de la magazinul oficial, unde cea mai
ieftinã eºarfã este 23 de euro, iar pen-
tru un tricou nu poþi plãti mai puþin de
100 de euro. Nu se þine cont cã ne
aflãm în fieful Realului, la tarabele de
lângã arenã se comercializeazã orice
produs cu stema Barcelonei sau cu
însemnele celor de la Atletico Madrid.
Atâta timp cât ies bani...La intrare, un
bãtrânel care i-a vãzut jucând ºi pe Di
Stefano, Kopa, Santillana, Camacho
sau Butragueno este dispus sã renun-
þe la abonament pentru acest meci
contra sumei de 1000 de euro. L-a achi-
þionat cu aproape 2000 de euro, dar
tentaþia de a-ºi acoperi pe jumãtate
investiþia de la început de sezon este
mare. Cu o jumãtate de orã înainte de
meci sunt numai 3-4 mii de oameni pe
stadion, dar când echipele ies la pre-
zentare nu mai existã vreun scaun li-
ber. Este ºi o galerie de câteva sute de
catalani, la ultimul inel al arenei, dar în
acelaºi timp mulþi fani „blau-grana”,
majoritatea strãini ºi în special asia-
tici, sunt dispersaþi pe tot stadionul.
Rivalitatea Real – Barca parcã s-a
mutat de mult la un alt nivel ºi pe un
alt continent. Vedem ºi un mic grup

de olteni, între „Visca Barca” ºi „Hala
Madrid” ei se fotografiazã cu fularele
ªtiinþei. Sergio Ramos prezintã la în-
ceput al cincelea trofeu câºtigat de
„blancos” anul acesta, Campionatul
Mondial al Cluburilor, spre satisfacþia
publicului, orgolios de „quinta” din
2017, poate cel mai prolific an al gru-
pãrii. La „Fondo Sur”, coregrafia ga-
leriei marcheazã ºi ea momentul de
glorie, dar ºi perioada de Sãrbãtori.
Fanii catalani se vor revanºa la final,
sãrbãtorind victoria ºi poate chiar ti-
tlul cu scandarea „Madrid, cabron,
saluda el campeon!” Atmosfera nu
este nici pe departe una vulcanicã,
majoritatea spectatorilor asistã la meci
ca la un spectacol de teatru. Galeriile
se mai agitã, dar nu se apropie nici
mãcar de intensitatea unui derby de
la noi. Nici pe teren nu este un ritm
fanstastic, poate ºi din cauza orei ma-
tinale. De la încãlzire Cristiano nu pare
într-o zi mare, nu prinde poarta defel,
e prea relaxat, iar luftul din prima re-
prizã confirmã forma slabã. Messi nu
pare sã aibã nici el prea mult chef. Când
mingea nu se aflã în preajma sa pur ºi
simplu stã pe teren. Când merge, o
face de parcã se aflã în aglomeraþia
din centrul Madridului, îi e lehamite
sã iasã ºi din ofsaid. Realul are o pri-
mã reprizã mai bunã, confirmând sta-
tutul de favoritã, dar în partea secun-
dã Barca rezolvã derby-ul ºi probabil
soarta campionatului. Messi iese în
prim-plan fãrã sã transpire defel. În
acelaºi timp, nimeni nu înþelege de ce
Isco rateazã Il Clasico, mai ales cã Zi-

dane trebuia sã riºte þinând cont de
diferenþa de puncte din clasament.
Benzema este huiduit la scenã des-
chisã când iese de pe teren. Publicul
începe sã pãrãseascã arena imediat
dupã golul de 2-0 ºi numai galeria ca-
talanã mai prinde a treia reuºitã a fa-
voriþilor. ªi totuºi, ce diferenþã faþã de
dubla din Supercupã, din varã! Atunci,
Barcelona, cu antrenor nou, sub ºocul
plecãrii lui Neymar, prefigura un se-
zon dezastruos, iar Realul pãrea de ne-
oprit. Nimeni nu anticipa cã de Anul
Nou distanþa între rivale va fi de 14
puncte.

În zilele urmãtoare, ziarele de casã
ale Madridului nu-i iartã pe Zidane ºi
Cristiano. Titlul în Primera, Cham-
pions League, Supercupa Europei,
Supercupa Spaniei ºi Mondialul Clu-
burilor sunt deja istorie, un eºec cu
Barcelona la asemenea scor nu este
tolerat. Numai la Santiago Bernabeu
totul decurge la fel, cu mii de oameni
venind sã contribuie  zilnic la buge-
tul celei mai celebre echipe din lume.
Dincolo, la Wanda Metropolitan, abia
vin câteva zeci de persoane sã vadã
noua arenã a lui Atletico, una de 240
de milioane de euro. S-a inaugurat
de curând, dar încã se mai lucreazã la
ea, sunt muncitori care sudeazã, une-
le sãli sunt încã închise, neterminate,
muzeul clubului este unul improvi-
zat, doar magazinul oficial nu mai are
nevoie de nicio adãugire, e gata sã
încaseze. Madridul e plin de turiºti, e
invadat de asiatici care sunt dispuºi
sã cheltuie nelimitat.


