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PNL ºi USR, incapabile fiind sã propunã un
Proiect Alternativ pentru România, încearcã
sã forþeze alegeri anticipate printr-o mani-
pulare grosolanã a opiniei publice.

În stradã liderii PNL ºi USR politizeazã ma-

ALDE DOLJ: PNL ªI USR -  RENUNÞAÞI LA MANIPULARE!
Ion Cupã, preºedinte ALDE Dolj:” Zeci de

amendamente ale Opozitiei la legile
justiþiei au fost aprobate”

nifestãrile spunând cã în Parlament PSD ºi
ALDE le bagã pumnul în gurã ºi blocheazã
dezbaterea la legile justiþiei.

 În Parlament însã peste 50 de amendamen-
te propuse de PNL ºi USR la Statutul Magis-

traþilor/de exemplu au fost aprobate. Ceea
ce aratã cã majoritatea parlamentarã a avut
toatã deschiderea faþã de propunerile Opo-
ziþiei. Depunând aceste amendamente PNL
ºi USR recunosc legitimitatea reformei le-
gilor justiþiei, legitimitate pe care, în mod
duplicitar, o neagã seara în stradã.

Cerem PNL ºi USR sã renunþe la came-
leonism, la demagogie ºi la manipularea
unor oameni, marea lor majoritate fiind de
bunã credinþã.

Facem un apel la cei care protesteazã în
stradã sã se informeze corect asupra a ceea
ce se întâmplã cu adevãrat în Parlament ºi
asupra conþinutului real al  modificãrilor la
legile justiþiei. Manipularea ºi dezinforma-
rea  nu trebuie sã ia locul dezbaterilor si
discuþiilor în cadrul legislativului. Nu aceas-
ta este esenþa unei democraþii funcþionale.

În  ceea ce priveºte solicitarea liderilor
PNL ºi USR de a fi organizate alegeri antici-
pate le spunem doar atât: AVEÞI GRIJÃ CE
VÃ DORIÞI!

Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!
Lipitã de Craiova, ca nicio altã comunã limitrofã, încât trebuie sã fi atent

la indicator, cã ai intrat pe raza ei, Podariul lui Constantin Gheorghiþã are
statut administrativ de localitate ruralã, dar infrastructurã desãvârºit ur-
banã, cu încãlzire pe gaze, alimentare cu apã, canalizare ºi drumuri radiare
asfaltate, acestea din urmã însumând
nu mai puþin de 45 de km. actualitate / 3

Inspectorii Direcþiei Sanitar-
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (DSVSA) Dolj preci-
zeazã cã, pânã în acest moment,
douã cazuri de trichinelozã au
fost confirmate la Craiova, iar un
altul infirmat în oraºul Bãileºti.
Pentru evitarea posibilei infes-
tãri cu parazitul Trichinella spi-
ralis, autoritãþile sanitare le
atrag atenþia doljenilor sã achi-
ziþioneze carnea de porc numai
din locuri special amenajate ºi
verificate. Persoanele care sa-
crificã animalele în gospodãrii-
le proprii, trebuie în mod obli-
gatoriu sã meargã la cel mai
apropiat cabinet veterinar în
care se poate face testul trichi-
neloscopic. În aceastã perioadã,
echipe mixte formate din medici
veterinari, jandarmi ºi poliþiºti
vor controla toate târgurile ºi
pieþele din judeþul Dolj.
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Trei zile de doliu
naþional în ºcoli
ºi grãdiniþe

Inspectoratul ªcolar al

Municipiului Bucureºti a

trimis o recomandare cãtre

ºcoli ºi grãdiniþe sã nu

desfãºoare serbãri sau alte

manifestãri culturare pe

perioada celor trei zile de

doliu naþional.  “‘Þinând

cont cã existã o hotãrâre

de guvern care a stabilit

trei zile de la doliu naþio-

nal în memoria Regelui

Mihai, ISMB a transmis o

recomandare cãtre unitãþi-

le ºcolare ºi grãdiniþe ca în

perioada de doliu sã nu s

desfãºoare serbãri, având

în vedere cã se apropie

Crãciunul, sau alte mani-

festaþii culturale”, a

declarat, pentru MEDIA-

FAX, purtãtorul de cuvânt

al Inspectoratul ªcolar al

Municipiului Bucureºti,

Marian Banu. Reprezen-

tanþii ISMB precizeazã cã

este vorba doar de o reco-

mandare, rãmânând ca

fiecare unitate ºcolarã sã

îºi stabileascã programul

legat de serbãrile de Crã-

ciun. Executivul a aprobat,

în ºedinþa de guvern de

miercurea trecutã, hotãrâ-

rea prin care zilele de

14,15 ºi 16 decembrie au

fost declarate ca zile de

doliu naþional în memoria

Regelui Mihai. Regele

Mihai va fi înmormântat

sâmbãtã, la Curtea de

Argeº.
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Principesa Margareta a anunþat
cã familia regalã va continua sã
sprijine þara în acþiunile externe, aºa
cum Regele Mihai a fãcut în tim-
pul vieþii sale. “Am pierdut, ca ºi
întreaga naþiune, un pãrinte. De
aceea suntem uniþi în doliul nos-
tru. Bunãtatea ºi iertatea tatãlui meu
au învins toate relele secolului tre-
cut, înþelepciunea lui a asigurat
continuitatea þãrii noastre, chiar
atunci când a fost departe de þarã,
românii l-au privit ca pe un far lu-
minos. Pentru aproape un secol,
Regele a fost o parte din fibra sta-
tului român. Începe un nou timp
pentru casa regalã, cu aceleaºi va-
lori ale tatãlui meu, va continua sã
serveascã interesele fundamentale
ale României. Coroana va continua
sã facã tot ce e posibil alãturi de
instituþiile fundamentale pentru
progresul þãrii în cadrul UE ºi
NATO. Regele a crezut întotdeau-
na cã e datoria noastrã sã fim par-
te integrantã a acestor eforturi”, a
declarat Principesa Margareta, în
ºedinþa solemnã a plenului reunuit
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
dedicatã omagierii Regelui Mihai.

Premierul Mihai Tudose a de-

Procurorii DNA au pus în miºcare acþiu-
nea penalã în cazul ºefilor Tel Drum, cauzã
în care este vizatã ºi societatea. Ministerul
Fondurilor Europene s-a constituit parte ci-
vilã cu suma de 4.849.375 lei, anunþã DNA.
Petre Pitiº, director general Tel Drum, Ne-
dea Florea, director adjunct, ºi Mircea Viºan,
angajat al firmei, sunt cercetaþi de DNA obþi-
nere pe nedrept de fonduri europene, alãturi
de ei fiind anchetat ºi Ioan Florian, reprezen-
tant al firmei WFA IMPEX
SRL. Firma Tel Drum, în cali-
tate de persoanã juridicã, este
cercetatã pentru obþinere pe
nedrept de fonduri europene,
iar WFA Impex SRL pentru
complicitate la aceastã infrac-
þiune. Acuzaþiile concrete sunt
de folosire sau prezentare cu
rea-credinþã de documente ori
declaraþii false, inexacte sau
incomplete, dacã fapta are ca

ªedinþa solemnã în memoria Regeluiªedinþa solemnã în memoria Regeluiªedinþa solemnã în memoria Regeluiªedinþa solemnã în memoria Regeluiªedinþa solemnã în memoria Regelui
ªedinþa solemnã a plenului reunuit Camerei Depu-

taþilor ºi Senatului, dedicatã omagierii Regelui Mi-
hai, a început, printre invitaþii fiind Principesa Mar-
gareta, Klaus Iohannis ºi Patriarhul Daniel. ªedinþa
este condusã de preºedinþii celor douã camere, Liviu

Dragnea ºi Cãlin Popescu Tãriceanu.

clarat, ieri, în ºedinþa solemnã a
Parlamentului, cã Regele Mihai a
fost un lider cu simþul datoriei faþã
de þarã, care a avut puterea de a
înþelege sã renunþe la binele perso-
nal, în favoarea binelui public. ”Li-
der cu simþul datoriei faþã de þarã,
Majestatea Sa rãmâne în memo-
ria noastrã ca un depozitar al va-
lorilor naþionale ºi un apãrãtor al
intereselor autentice ale României.
În numele lor ºi din dragoste pen-
tru poporul sãu a fost întotdeauna
pregãtit sã îºi sacrifice confortul
personal dovedind faptul cã un
Rege se poate ridica întotdeauna
deasupra vremurilor. Aºa a putut
ierta cu nobleþe toate nedreptãþile
care i s-au fãcut, ºtiind cã în defi-
nitiv acestea nu sunt decât proiec-
þia fricii ºi a propriilor slãbiciuni
ale celor care le-au sãvârºit”, a
spus premierul Mihai Tudose în
plenul reunit al Parlamentului.

Dragnea: Discursul Regelui din
Parlament, din 2011, poate fi

considerat testamentul lui politic
Preºedintele Camerei Deputa-

þilor, Liviu Dragnea, a susþinut,

luni, la ºedinþa solemnã a Came-
rei Deputaþilor ºi Senatului, dedi-
catã omagierii Regelui Mihai, cã
discursul pe care MS l-a susþinut
în 2011, în Parlament, poate fi
considerat testamentul politic al
fostului suveran. „Pe 25 octom-
bie 2011, Majestatea Sa a susþi-
nut de la tribuna Parlamentului
un discurs dupã mai bine de 60
de ani de când o fãcuse ultima
oarã, înainte de instalarea la pu-
tere a regimului comunist. Din
perspectiva de azi, acest discurs
poate fi considerat testamentul
politic al Regelui Mihai”, a spus
Liviu Dragnea. El a citat un pa-
saj din discursul Regelui Mihai din
2011, susþinut în faþa celor douã
Camere. „Majestatea Sa a subli-
niat atunci rolul Parlamentului
într-o democraþie, citez: <<Mer-
sul României europene de azi are
ca fundament existenþa Parlamen-
tului. Drumul nostru ireversibil
cãtre UE ºi NATO nu ar fi fost
posibil fãrã acþiunea, întru liber-
tatea ºi democraþie, a Legislativu-
lui românesc de dupã 1989>>”, a
spus Dragnea.

Tãriceanu: Regele Mihai va
rãmâne pentru totdeauna în

memoria noastrã ca un reper
moral de neclintit

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a spus, luni,
cã Regele Mihai I va rãmâne în

memoria românilor ca o sursã de
inspiraþie, ca un reper moral de
neclintit, ca un îndemn perma-
nent la curaj ºi la tãrie de carac-
ter, afirmând cã e mândru cã în
2011 a iniþiat invitarea lui în Par-
lament. ”Astãzi, pentru a treia
oarã în istorie, Regele este din
nou în Parlamentul României, alã-
turi de noi ºi în mijlocul nostru.
Este prezent în gândul nostru, în
credinþa noastrã în democraþie,
în speranþele pe care ni le punem
în viitorul naþiunii noastre. De
aceastã datã Mihai al României nu
va mai pãrãsi Parlamentul, ci va
rãmâne pentru totdeauna în me-
moria noastrã ca o sursã de in-
spiraþie, ca un reper moral de
neclintit, ca un îndemn perma-
nent la curaj ºi la tãrie de carac-
ter. Nu i-a fost dat Regelui Mihai
sã poarte în împrejurãri oficiale
Coroana de Oþel a României ºi
nici sã stea pe tronul regal într-o
ceremonie solemnã. Am însã con-
vingerea cã regele poartã acum
pe frunte în împãrãþia cerului
cununa celor drepþi, dupã cum
am convingerea cã aici, pe pã-
mânt românesc, memoria noas-
trã colectivã va fi de acum înain-
te tronul pe care Mihai I al Ro-
mâniei va rãmâne pururi aºezat”,
a spus Cãlin Popescu Tãricea-
nu în ºedinþa solemnã a Senatu-
lui ºi a Camerei Deputaþilor pen-
tru omagierea Regelui Mihai I al
României.

ªefii Tel Drum, inculpaþi pentru obþinere pe nedrept
de fonduri europene. MFE vrea despãgubiri

rezultat obþinerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene ºi complicitate la aceastã infracþiune.
DNA a reþinut forma agravantã a acestor fapte
ºi a pus sechestru pe bunurile persoanelor
fizice ºi juridice cercetate.

Cauza a fost deschisã la sesizarea Oficiu-
lui Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spã-
lãrii Banilor, existând suspiciuni cu privire la
activitatea unor firme, care, în cursul anului
2016, ar fi folosit o schemã de obþinere ilici-

tã de fonduri europene prin supraevaluarea
preþului unor utilaje. Este vorba despre achi-
ziþionarea de cãtre Tel Drum a unei „staþii
mobile de mixturi asfaltice pentru creºterea
competitivitãþii economice a SC Tel Drum
SA”, finanþarea provenind din fonduri euro-
pene, achiziþie fãcutã în 2015. Ulterior, în
2016, în urma depunerii cererii de rambursa-
re, firma a primit din fonduri europene suma
de 4.170.462,5 lei.
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Examenul trichineloscopic al cãr-
nii de porc se efectueazã în spaþii
special amenajate la cabinetele me-
dical-veterinare împuternicite din fie-
care comunã-oraº ºi la Circumscrip-
þiile Sanitar Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor din Craiova (Pia-
þa Mare, Piaþa Craioviþa, Piaþa Valea
Roºie, Piaþa Veche, Piaþa Brazda lui
Novac), Filiaºi, Bãileºti ºi Calafat,
unde sunt afiºate numele medicului
veterinar, numãrul de telefon, tariful
de examinare ºi programul de func-
þionare al acestora, inclusiv sâmbã-
ta ºi duminica.

Trichineloza se transmite prin
carnea de porc infestatã ºi poate pro-

AAAAAvertisment din partea DSP Dolj: Tvertisment din partea DSP Dolj: Tvertisment din partea DSP Dolj: Tvertisment din partea DSP Dolj: Tvertisment din partea DSP Dolj: Trichineloza, un pericol în aceastã perioadãrichineloza, un pericol în aceastã perioadãrichineloza, un pericol în aceastã perioadãrichineloza, un pericol în aceastã perioadãrichineloza, un pericol în aceastã perioadã
Inspectorii Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pen-

tru Siguranþa Alimentelor (DSVSA) Dolj preci-
zeazã cã, pânã în acest moment, douã cazuri de
trichinelozã au fost confirmate la Craiova, iar
un altul infirmat în oraºul Bãileºti. Pentru evi-
tarea posibilei infestãri cu parazitul Trichinella
spiralis, autoritãþile sanitare le atrag atenþia dol-
jenilor sã achiziþioneze carnea de porc numai din

locuri special amenajate ºi verificate. Persoa-
nele care sacrificã animalele în gospodãriile pro-
prii, trebuie în mod obligatoriu sã meargã la cel
mai apropiat cabinet veterinar în care se poate
face testul trichineloscopic. În aceastã perioa-
dã, echipe mixte formate din medici veterinari,
jandarmi ºi poliþiºti vor controla toate târgurile
ºi pieþele din judeþul Dolj.

voca chiar decesul în situaþia în care
infecþia este una gravã. De aceea,
dacã porcul este sacrificat în pro-
pria gospodãrie, nu trebuie consu-
mat nimic, nici mãcar ºorici, pânã
nu se face testul în cabinetele medi-
cilor veterinari. Foarte important de
menþionat, chiar dacã este prepara-
tã termic foarte bine, adicã fiartã sau
bine prãjitã, pericolul apariþiei trichi-
nelozei nu este înlãturat. De obicei,
simptomele infestãrii apar la 14-21
de zile de la consumul cãrnii.

Semnele bolii diferã
de la o sãptãmânã la alta

Simptomele clinice ale trichine-

lozei apar atât la adulþi, cât ºi la
copii, din cauza valurilor succesi-
ve de invazie intestinalã a parazi-
tului, migrãrii larvare ºi închistãrii
musculare. Aceste manifestãri sunt
în funcþie de cantitatea de larve
ingerate, dar ºi de rezistenþa ºi reac-
tivitatea alergicã a organismului.

Majoritatea infecþiilor uºoare
(sub 10 larve pe gramul de masã
muscularã) sunt asimptomatice, în
timp ce infecþiile grave (peste 50
de larve pe gram) pot pune viaþa
în pericol. Invazia intestinului de
cãtre un numãr mare de paraziþi
provoacã, ocazional, diaree, în tim-
pul primei sãptãmâni de infecþie.
Durerea abdominalã, constipaþia,
greaþa ºi vãrsãturile pot fi, de ase-
menea, accentuate.

Simptomele cauzate de migra-
rea larvarã ºi invazia muscularã
încep sã aparã în a doua sãptãmâ-
nã dupa infecþie. Larvele de Tri-
chinella care migreazã, provoacã
o reacþie marcatã de hipersensibi-
litate localã ºi sistemicã, cu febrã
ridicatã, dureri de cap, ameþeli,
astenie, dureri în masele muscula-
re, dificultate în mers, în masica-
þie, în înghiþire, la respiraþie. Ca-
racteristice sunt umflarea feþei ºi
în jurul ochilor, dar ºi erupþiile ur-
ticariene.

Câteodatã sunt prezente cefalea,

tusea, respiraþia dificilã sau disfa-
gia. Foarte rar, apar  encefalita sau
pneumonia –acestea fiind, cauza
cea mai frecventã a decesului în
trichinelozã.

Bolnavii sunt internaþi numai în
cazul unor simptome severe

Tratamentul este recomandat
numai de medicul de familie sau
de specialist. Din fericire, pacien-
þii cu infecþii mai uºoare se însã-
nãtoºesc doar prin repaus la pat,
alimentaþie uºoarã în care predo-
minã consumul de legume ºi fruc-
te, aport suficient de lichide, uneori
apelând la medicamente care scad
febra ºi care combat durerea. În
cazul unor simptome severe, bol-
navii se interneazã în spital unde
se va completa tratamentul.

Potrivit specialiºtilor din cadrul
DSP Dolj, printre mãsurile de pre-

venire se numãrã evitarea consu-
mului de carne ºi produse de car-
ne crudã (afumãturi, salamuri)
obþinute din sacrificãri necontro-
late sanitar-veterinar. Creºterea
animalelor trebuie sã fie fãcutã în
condiþii igienice, în ferme ºi gos-
podãrii, prin deratizãri sistematice,
strângerea ºi incinerarea tuturor
cadavrelor de ºobolani. Este nece-
sarã amenajarea ºi salubrizarea lo-
curilor de depozitare a gunoaielor
menajere.

Foarte important este ca înain-
te de cosumarea cãrnii de porc, sã
fie avut în vedere de unde este
cumpãratã aceasta, sã aibã avizul
medicului veterinar, iar în cazul
copiilor mici, chiar dacã este o
carne sãnãtoasã, sã fie consumatã
în cantitãþi mici, ºi foarte bine pre-
lucratã termic.

RADU ILICEANU

Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!Podari, comuna „buzunar” a Craiovei!
MIRCEA CANÞÃR

Lipitã de Craiova, ca nicio altã comunã
limitrofã, încât trebuie sã fi atent la indica-
tor, cã ai intrat pe raza ei, Podariul lui Con-
stantin Gheorghiþã are statut administrativ
de localitate ruralã, dar infrastructurã desã-
vârºit urbanã, cu încãlzire pe gaze, alimen-
tare cu apã, canalizare ºi drumuri radiare
asfaltate, acestea din urmã însumând nu mai
puþin de 45 de km. La care se adaugã ºi
aerul curat, filtrat de pãdurea de pe malul
Jiului. Te dumireºti repede, odatã intrat în
Podari , venind dinspre Craiova, fiindcã pe
o culme de deal, primarul a avut ambiþia sã
caligrafieze denumirea comunei. Ca sã se
vadã ºi în timpul zile, dar mai ales seara. ªi
fiindcã meritã traversatã ºi seara mai trebu-
ie spus doar cã artera principalã, care taie
comuna, este împodobitã de-a dreptul cu
ghirlande luminoase multicolor, anunþând
sãrbãtorile de iarnã, ca mereu în ultimii ani.
Altul e însã rostul rândurilor de faþã. De ani
buni, primãria din Podari, cu funcþionari,
fireºte publici, aleºi pe sprânceanã, nu sca-
pã oportunitãþile ivite în accesarea de fon-
duri europene, care însumeazã deja peste
20 milioane euro, ºi dacã aºa stau lucrurile
fotografia localitãþii cu satele sale numeroa-
se (Podari, Balta Verde, Braniºte, Gura Vãi,
Livezi), cu o populaþie de peste 6.000 locui-
tori, nu poate fi decât una de album. Nu
este o exagerare, dar Podariul confirmã vor-
ba româneascã altminteri cunoscutã, cu
omul potrivit la locul potrivit. ªi dacã a avut
parte de un primar „al dracu’”, prieten la

cataramã cu inegalabilul Tudor Gheorghe,
care cunoaºte – uimitor – toatã suflarea aºe-
zãrii, Podariul nu a prea cunoscut poticni-
rea. ªi la o discuþie prelungitã, într-o sea-
rã, nu demult, în compania lor, când toam-
na nu-ºi luase încã rãmas-bun, n-am prea
apucat dreptul la vorbã, care îºi avea ros-
tul ei, fiindcã a dat-o Tudor Gheorghe pe
confesiuni: poveºti depãnate, una dupã alta,
toate incitante, cum o face rareori, care nu

mai încap în istoria locului. Niºte locuri,
din care a plecat în lume, cu mulþi ani în
urmã ºi ªtefan Andrei, un bãrbat care a
fãcut politica externã a României ºi a fã-
cut-o bine, cãruia puþini îi mai pomenesc
numele. ªi aºa procedeazã ºi Wikipedia,
care în schimb nu o uitã pe actriþa Ioana
Bulcã, cu frecvente apariþii la TV, pe vre-
muri, prezentã în filmele „Moara cu no-
roc” ºi „Orizont”, adaptãri dupã nuvela lui

Ioan Slavici, deºi în biografia acesteia apa-
re cã s-a nãscut la Craiova. Amãnunte ire-
levante. ªi dacã ne-am întoarce gândul,
acum mai bine de 600 de ani, când actua-
lul aºezãmânt monahal – mânãstirea Jitia-
nu – a fost ridicat în semn de mulþumire
adusã lui Dumnezeu, de Mircea cel Bãtrân,
dupã victoria de la Rovine, cu scopul de a
întregi fortificaþia în jurul cetãþii Bãniei, ce
s-a întemeiat, întemeiat a rãmas. Asta ca
sã ºtim, cum se petrece treaba, sã atestãm
de unde vin oamenii locului, de o tenacita-
te ºi o isteþime, nu fãrã egal, dar de luat în
seamã. ªi când credeam cã primarul Con-
stantin Gheorghiþã n-ar mai avea multe de
spus, l-am auzit exclamând: „Aoleu, sã vã
spun ceva de ºcoala din comunã, care adu-
nã vreo 540 de copii, luând în considerare
ºi pe preºcolari”. ªi aºa am aflat, de fapt
de la directoarea Marinela Andreescu, cã
deruleazã un proiect de 4,5 milioane euro,
intitulat „Acþiuni comunitare pentru com-
baterea excluziunii sociale – ACCES”, care
cuprinde activitãþi educative de tot felul, de
la consiliere-orientare ºi formare, furnizare
de servicii sociale, îmbunãtãþirea condiþiilor
de locuit, asistenþã juridicã pentru reglemen-
tãri acte, acþiuni de voluntariat a membrilor
comunitãþii, pânã la activitãþi precum „ºcoala
dupã ºcoalã” º.a.m.d.. ªcoala generalã din
Podari este consideratã una din cele mai bune
din judeþ, ºi asta rãmâne o mândrie a prima-
rului, fiindcã ºi mâine este o zi. Care ar pu-
tea fi mai luminoasã.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, ieri, mãsura arestãrii
preventive faþã de Florentin Popa,
craioveanul acuzat cã l-a înjunghiat
mortal cu o baionetã pe Felix Cris-
tian Bîscã zis Bimby, de 27 de ani,
în faþa magazinului non-stop „La
Robert”, din cartierul Brazda lui
Novac. Judecãtorii craioveni i-au
respins acestuia cererea de a fi pla-
sat în arest la domiciliu: „Menþine
mãsura arestului preventiv dispu-
sã faþã de inculpatul Popa Flo-
rentin prin încheierea nr.221 din
03.09.2017, pronunþatã de judecã-
torul de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Respin-
ge cererile de înlocuire a mãsurii
arestului preventiv, cu mãsura pre-
ventivã a arestului la domiciliu,
formulatã de cãtre inculpat. În
baza art. 275 alin.3 CPP: Cheltu-
ielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Cu contestaþie în termen
de 48 de ore de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din
11.12.2017”, se aratã în hotãrârea
instanþei.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au finalizat cercetãrile ºi au dispus,
pe 16 octombrie a.c., trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a craioveanului Florentin Popa,
de 31 de ani care l-a înjunghiat
mortal pe Felix Cristian Bîscã zis
Bimby, de 27 de ani, în faþa maga-
zinului non-stop „La Robert”, din
cartierul Brazda lui Novac. Anche-
tatorii au stabilit cã autorul a folo-

sit o baionetã, pe care a mers ºi a
luat-o de acasã, dupã ce s-a certat
cu Bimby. Victima ºi autorul se
cunoºteau de mai multã vreme,
locuind în acelaºi cartier, ºi se în-
tâlneau frecvent în zona în care s-
a comis fapta, respectiv la maga-
zinul non-stop, unde consumau

Criminali menþinuþi dupã gratiiCriminali menþinuþi dupã gratiiCriminali menþinuþi dupã gratiiCriminali menþinuþi dupã gratiiCriminali menþinuþi dupã gratii
Magistraþii Tribunalului Dolj au respins, ieri, cererea

criminalului din cartierul craiovean Brazda lui Novac de a
fi plasat în arest la domiciliu, menþinând faþã de acesta
mãsura arestãrii preventive. Florentin Popa, de 31 de ani,
din Craiova, a fost trimis în judecatã pentru comiterea
infracþiunii de omor, dupã ce l-a înjunghiat mortal, la
începutul lunii septembrie, pe Felix Cristian Bîscã zis
Bimby, de 27 de ani, în faþa magazinului non-stop „La
Robert”, din cartierul Brazda lui Novac. Autorul s-a certat
de douã ori în noaptea respectivã cu victima, dupã prima
ceartã mergând acasã pentru a se înarma cu o baionetã.

bãuturi alcoolice pânã spre dimi-
neaþã împreunã ºi cu alþi prieteni.

A plecat acasã special
sã-ºi ia baioneta

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, în noaptea
de 2 spre 3 septembrie a.c., în timp
ce se aflau în faþa magazinului res-
pectiv, între victimã, Felix Cristian
Bîscã, ºi Florentin Popa s-a iscat
un conflict spontan, generat în pri-
mã fazã de un alt tânãr, pe fondul
consumului de alcool ºi al unor
neînþelegeri mai vechi. Astfel, Flo-
rentin Popa l-a împins iniþial pe tâ-
nãrul respectiv, s-au înjurat, cel din
urmã scoþând un briceag pe care
îl avea asupra sa. În conflict, de
partea tânãrului, a intervenit ime-
diat victima, Felix Cristian Bîscã,
acesta lovindu-l cu piciorul pe Flo-
rentin Popa.

În urma acestui conflict, care a
fost aplanat de ceilalþi martori pre-
zenþi, Popa, însoþit de doi amici,-
 „a plecat acasã ºi s-a înarmat cu
un cuþit tip baionetã, cu lungimea
totalã de 42 cm, lama având o lun-
gime de 31 cm ºi o lãþime maximã
de 3 cm. Cei trei au revenit apoi la
magazinul non-stop unde se afla
încã victima cu ceilalþi amici ai
lor ºi, la scurt timp între victimã ºi
inculpat s-a reaprins conflictul,
mai cu seamã datoritã faptului cã
victima observase cã inculpatul
purta pe sub haine, în teacã, ba-
ioneta. Conflictul verbal a dege-
nerat, în ciuda faptului cã marto-

rii prezenþi au încercat sã-l apla-
neze, astfel cã inculpatul Popa
Florentin a reuºit sã scoatã cuþitul
tip baionetã din teacã ºi sã înjun-
ghie victima în zona precordialã,
deºi între cei doi se afla interpus
un tânãr. Ca urmare a loviturii
aplicate, victima s-a prãbuºit la

sol, decedând la scurt timp, astfel
cã, la sosirea ambulanþei, echipa-
jul medical a constatat decesul”,
au reþinut procurorii în rechizito-
riul prin care au dispus trimiterea
în judecatã a tânãrului.

Medicii legiºti au con-
statat cã moartea tânãru-
lui de 27 de ani a fost vio-
lentã ºi a fost cauzatã de
hemoragie internã ºi ex-
ternã, consecinþa unei
plãgi tãiate toracice, cu
interesare cardiacã ºi pul-
monarã. Autorul a fost
reþinut, apoi arestat pre-
ventiv, ºi a recunoscut în
faþa anchetatorilor comi-
terea faptei, susþinând,
însã, cã nu avea intenþia
sã-l omoare pe Bimby.

Arest prelungit
pentru doljeanul
care ºi-a ucis
fratele cu sapa

În plus, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã vineri, la
Curtea de Apel Craiova, a
fost menþinut în spatele
gratiilor ºi Ilie Stãnicã,
bãrbatul în vârstã de 36 de
ani, din comuna doljeanã
Daneþi, care ºi-a ucis fratele,
în vârstã de 40 de ani,
lovindu-l cu sapa în cap.

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut în satul Braniºte, comuna dol-
jeanã Daneþi, pe 16 aprilie a.c..
Potrivit procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat ancheta în cauzã,
victima, Costinel Stãnicã, în vâr-
stã de 40 de ani, locuia în satul
Braniºte, împreunã cu concubina
sa, Geta. În aceeaºi curte, dar
într-un imobil separat, locuia alt
frate al victimei, Sorin Stãnicã,
împreunã cu soþia ºi cei doi copii
minori. Costinel Stãnicã ºi concu-
bina sa obiºnuiau sã consume bã-

uturi alcoolice ºi se certau frec-
vent, deoarece bãrbatul o suspecta
pe concubina sa cã pãstreazã le-
gãtura cu „fostul”. Din decembrie
2016 a venit sã locuiascã în ace-

laºi imobil ºi Ilie Stãnicã, de 36 de
ani, cel de-al treilea frate, care a
fost atunci eliberat din Penitenciar,
dupã ce terminase de executat o
pedeapsã de 4 ani închisoare pri-
mitã pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de tentativã de omor asupra
fratelui sãu, Costinel Stãnicã, faptã
comisã în decembrie 2012.

Pe 16 aprilie a.c., Geta, însoþitã
de Ilie, a mers la horã în sat, dupã
ora 13.00, ºi a revenit la domiciliu
în jurul orei 16.00.Seara, când
Costinel Stãnicã a venit acasã, bãut,
a început sã se certe cu Geta, dis-
puta degenerând rapid în acte de
violenþã. Ilie Stãnicã a intervenit,
cerându-le celor doi sã înceteze
scandalul, apoi a mers în curte, de
unde a luat o sapã cu care a reve-
nit în casã ºi l-a lovit pe fratele sãu
în cap ºi pe spate. Victima nu a
cãzut dupã loviturile primite, ci s-
a dus la culcare, în aceeaºi încã-
pere a dormit ºi concubina sa, în
timp ce autorul a dormit în pãierul
din curte. Dimineaþa urmãtoare au
realizat cã bãrbatul este mort, aºa
cã un vecin a sunat pe 112. Perso-
nalul medical sosit la faþa locului a
constatat decesul lui Costinel Stã-
nicã, care prezenta leziuni trauma-

tice în zona capului ºi au fost anun-
þate organele de poliþie. Potrivit IML
Craiova, „moartea numitului Stã-
nicã Costinel în vârstã de 40 de
ani, a fost violentã ºi s-a datorat

hemoragiei, contuziei ºi dilacerã-
rii cerebrale, urmarea unui trau-
matism cranio-cerebral cu fractu-
rã de boltã ºi bazã cranianã. Le-
ziunile traumatice s-au putut pro-
duce prin lovire cu un obiect tãie-
tor-despicãtor, posibil sapã”. Ilie
Stãnicã a fost ridicat ºi dus la Cra-
iova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, unde a fost
audiat, procurorul de caz dispu-
nând reþinerea sa pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore, pentru co-
miterea infracþiunii de omor califi-
cat, iar pe 18 aprilie a.c., bãrbatul
a fost arestat preventiv. Pe 4 de-
cembrie a.c. judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj au menþinut faþã de el
mãsura arestãrii preventive, incul-
patul a fãcut contestaþie, în vineri,
8 decembrie a.c., Curtea de Apel
Craiova i-a respins contestaþia:
„respinge contestaþia formulatã de
inculpatul Stãnicã Ilie, ca nefon-
datã. Onorariul avocatului din
oficiu în cuantum de 130 lei rã-
mâne în sarcina statului. Obligã
inculpatul la 100 lei cheltuieli ju-
diciare statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã azi
08.12. 2017”. Pe fond, procesul a
fost amânat pentru 10 ianuarie a.c.



Selecþie pentru recrutarea a 800
de lucrãtori în domeniul agricol
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„Salut reuºita proiectului pilot în
regiunea de dezvoltare Nord-Est ºi
contribuþia tuturor autoritãþilor par-
ticipante. Mã bucur cã proiectul pe
care l-am iniþiat ca europarlamen-
tar a fost aplicat cu succes într-o
regiune care are mare nevoie de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dezbaterea tematicã, ce va avea
loc, în data de 14 decembrie, cu
ocazia Consiliului European, repre-
zintã o oportunitate pentru a reflecta
asupra modului în care se poate
pune în aplicare o politicã durabilã
în domeniul migraþiei pentru UE ºi
se pot oferi orientãri strategice pri-
vind principalele propuneri de poli-
ticã prezentate în comunicarea Co-
misiei. În ultimii trei ani UE a adop-
tat o nouã abordare în ce priveºte
gestionarea migraþiei, caracterizatã
de sprijinirea celor mai expuse sta-
te membre, îmbunãtãþirea protec-

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea For-
þei de Muncã, prin serviciul de ocupare
EURES România, va organiza timp de douã
zile, mâine ºi poimâine, la Craiova, o se-
lecþie pentru ocuparea a 800  locuri de
muncã (400 femei ºi 200 cupluri) în do-
meniull agricol – cules cãpºuni, în Spa-
nia. “Sunt solicitate persoane apte pentru
munca la câmp cu vârsta între 18 – 50
ani. Nu se solicitã experienþã”, se preci-
zeazã în comunicatul de presã.

Durata contractelor de muncã este de
aproximativ 3 luni, cu data estimatã de în-

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã
Nord-Est, cu sprijinul Bãncii Mondiale, a
organizat, duminicã, la Piatra Neamþ, un
eveniment care a marcat succesul proiec-
tului pilot „Sprijin pentru specializarea in-

teligentã a regiunilor mai puþin dezvolta-
te”. Iniþiatorul acestui proiect este actua-
lul ministru delegat pentru Afaceri Euro-
pene, Victor Negrescu, în perioada în care
a activat ca europarlamentar.

Ca europarlamentar, Victor Negrescu a fost autorul mai multor pro-
puneri aprobate de proiecte pilot, în valoare totalã de peste 9,3 milioane
de euro, ce au vizat dezvoltarea sectorului IT, creºterea accesului la
servicii de sãnãtate în mediul rural sau industria ºi cercetarea.

sprijin ºi aºtept cu interes ºi rezul-
tatele din regiunea Nord-Vest. Dar-
 cel mai important este faptul cã
proiectul iniþial în valoare de 3 mi-
lioane de euro va fi extins la valoa-
rea de 50 de milioane de euro pen-
tru ambele regiuni; el aduce bene-

ficii pentru aproape 200 de com-
panii din regiunea Nord-Est, care
vor dispune de finanþãri între
50.000 ºi 5 milioane de euro. Ast-
fel de proiecte derulate în regiuni-
le cu decalaj de dezvoltare înseam-
nã, de fapt, paºi importanþi cãtre
creºterea nivelului de trai al româ-
nilor din zonele respective. Apre-
ciez, totodatã, implicarea Comisa-
rului european pentru politicã re-
gionalã, Corina Creþu, cãreia îi
mulþumesc pentru susþinerea acor-
datã acestui proiect”, a declarat
Victor Negrescu.

Furnizarea
de asistenþã tehnicã

Proiectul, promovat de Comi-
sia Europeanã, ºi-a propus sã con-
tribuie la creºterea competitivitã-
þii regiunilor mai puþin dezvoltate.
Acesta presupune furnizarea de
asistenþã tehnicã în vederea îm-
bunãtãþirii cadrului de elaborare ºi
implementare a strategiilor de spe-
cializare inteligentã, precum ºi a

creºterii capacitãþii administrative
pentru implementarea cu succes
a proiectelor cu finanþare europea-
nã, în beneficiul direct al cetãþe-
nilor. Începând cu anul 2016 în
România s-a derulat Proiectul
“Sprijin pentru specializarea inte-
ligentã a regiunilor mai puþin dez-
voltate”/“RIS3 Support for Lag-
ging Regions”. Proiectul este pro-
movat de Comisia Europeanã, Di-
rectoratul General pentru Dezvol-

tare Regionalã în colaborare cu
Centrul Comun de Cercetare al
Comisiei Europene (JRC), în ca-
drul Acþiunilor Preparatorii com-
plementare AP1 („Sprijin pentru
creºtere economicã ºi guvernare
în regiunile Europene mai puþin
dezvoltate”) ºi AP2 („Avantajele
competitive ºi potenþialul de spe-
cializare inteligentã de la nivel re-
gional din România”) ale Parla-
mentului European.

O politicã durabilã în domeniul migraþiei pentru UE
Comisia Europeanã a propus recent, o foaie

de parcurs politicã prin care urmãreºte sã se
ajungã la un acord cuprinzãtor, pânã în iunie
2018, cu privire la modalitãþile de aplicare a
unei politici durabile în domeniul migraþiei.
Se are în vedere realizarea unor progrese ra-

pide în ceea ce priveºte reforma sistemului eu-
ropean comun de azil al UE, consolidarea în
continuare a parteneriatelor cu þãrile terþe,
deschiderea în continuare a unor cãi legale
cãtre Europa ºi disponibilizarea unei finanþãri
adecvate pentru viitor.

þiei frontierelor externe ale UE ºi
consolidarea cooperãrii noastre cu
þãrile partenere. „Chiar dacã depã-
ºim acum stadiul de crizã, este evi-
dent cã migraþia va rãmâne o pro-
vocare pentru o întreagã generaþie
de europeni. Este urgent ca Euro-
pa sã creeze mijloace viabile pe ter-
men lung prin care sã gestioneze
migraþia în mod responsabil ºi
echitabil. Am fãcut progrese sem-
nificative în ultimii trei ani, dar
acum este momentul ca propune-
rile sã se concretizeze în legi, iar
legile în practicã.”, a subliniat Pre-

ºedintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker.

Finanþare sporitã ºi flexibilã
pentru gestionarea migraþiei

Mãsurile propuse vizeazã trei
direcþii de acþiune. Prima, solida-
ritatea ºi responsabilitatea în ma-
terie de azil ºi frontiere, prin revi-
zuirea sistemului european comun
de azil sau a Regulamentului Du-
blin ºi finalizarea implementãrii noii
Agenþii Europene pentru Poliþia de
Frontierã ºi Garda de Coastã. Cea
de-a doua, consolidarea cooperã-

rii cu þãrile terþe ºi a sprijinului acor-
dat acestora, prin asigurarea unei
aplicãri depline a Declaraþiei UE-
Turcia ºi a angajamentelor faþã de
þãrile terþe partenere ºi agenþiile
ONU, precum ºi facilitarea unor
cãi sigure ºi legale pentru migran-
þii care au cu adevãrat nevoie de

protecþie. ªi ultima, finanþare spo-
ritã ºi flexibilã pentru gestionarea
migraþiei, prin punerea la dispozi-
þie, prin intermediul urmãtorului
cadru financiar multianual (buge-
tul UE pe 7 ani) a instrumentelor
necesare pentru a face faþã viitoa-
relor provocãri.

cepere 15 februarie 2018 ºi salariul de
40,43 euro brut/zi, conform Convenþiei
colective aplicabile, plãtibil la douã sãptã-
mâni prin transfer bancar.  Timpul de lu-
cru este de 6,5 ore pe zi /39 de ore pe
sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua 7 fiind
zi de odihnã (aceasta poate sã nu coincidã
cu duminica). Programul de lucru începe
la primele ore ale dimineþii. În decursul
celor 6,5 ore este prevãzutã o pauzã de o
jumãtate de orã.  Cazarea este asiguratã
de angajator, iar lucrãtorul trebuie sã plã-
teascã 1,6 euro/zi pentru cheltuieli.
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Crãciunul înseamnã magie. Înseamnã cre-
dinþã, bucurie ºi speranþã. Înseamnã al-
truism, empatie, compasiune ºi grijã pentru
aproapele nostru.

Animaþi de aceste gânduri, dar ºi de con-
vingerea cã generozitatea este o lecþie pre-
þioasã, pe care copiii trebuie sã o deprindã
cât mai devreme, reprezentanþii Academiei
de Fotbal ”Gicã Popescu” ºi ai Asociaþiei
Sportive F.E.F.S. Junior Craiova – pepinie-
re craiovene de talente în materie de fotbal –
au pus la cale o iniþiativã demnã de replicat
de cât mai mulþi dintre noi.

Astfel, domnii profesori Paul Rãducan
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Centrul Zonal Craiova din ca-
drul Instituþiei „Avocatul Poporu-
lui” prezintã, astãzi, constatãrile
ºi concluziile care s-au desprins
în urma vizitelor pe care specia-
liºtii le-au efectuate în mai multe
locuri de detenþie din þarã. Masa
Rotundã cu tema ,,Vizitele Dome-
niului privind prevenirea torturii
în locurile de detenþie din cadrul
instituþiei Avocatul Poporului,
Centrul Zonal Craiova” este gãz-
duitã la sediul Centrului de For-
mare ºi Perfecþionare a Poliþiºti-
lor ,,Nicolae Golescu” din Slati-
na, la eveniment fiind invitaþi re-

Mai multe penitenciare din þarã, vizitate de specialiºtii Instituþiei „Avocatul Poporului”
45 de vizite în diferite locuri de detenþie au fost

efectuate de specialiºtii din cadrul Instituþiei „Avo-
catul Poporului” – Centrul Zonal Craiova, pentru
a se vedea modul cum sunt tratate persoanele care

îºi ispãºesc pedepsele în diverse penitenciare. Din
echipa care a deschis uºa închisorilor fac parte
medici cu o pregãtire excepþionalã, printre care
dr. Doru-Adrian ªeicaru, psihologi ºi siciologi.

prezentanþi ai autoritãþilor care au
în subordine locuri de detenþie, ai
asociaþiilor profesionale (medici,
psihologi, asistenþi sociali, socio-
logi), precum ºi reprezentanþi ai
organizaþiilor neguvernamentale.

Dr. Adrian ªeicaru:
”Au fost formulate recomandãri

unitãþilor vizitate”
Centrul Zonal Craiova, care

funcþioneazã în cadrul Instituþiei
„Avocatul Poporului”, ºi-a înce-
put activitatea în luna mai a anu-
lui 2015, exercitând atribuþii spe-
cifice în nouã judeþe ale þãrii: Arad,

Timiº, Caraº-Severin, Mehedinþi,
Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt ºi Argeº.
Reprezentanþii acestuia sunt îm-
puterniciþi sã efectueze vizite în
toate locurile de detenþie de pe cu-
prinsul acestor judeþe. Potrivit re-
prezentanþilor Centrului Zonal Cra-
iova, de la înfiinþare ºi pânã în pre-
zent, au fost efectuate peste 45
de vizite în locuri de detenþie din
aria de competenþã, scopul fiind
„prevenirii torturii ºi a altor pe-
depse ori tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante”. „Ca ur-
mare a acestor vizite, au fost for-
mulate recomandãri unitãþilor vi-
zitate, iar acestea au întocmit rãs-
punsuri privind modul de imple-
mentare al recomandãrilor fãcu-
te. De asemenea, specialiºtii Cen-
trului Zonal Craiova au participat
la diverse conferinþe, simpozioa-
ne ºi ºcoli de varã, organizate în
scopul perfecþionãrii modului de
desfãºurare a activitãþii”, a preci-
zat doctor Doru-Adrian ªeicaru,
consilier în cadrul Centrului Zo-
nal Craiova.

Centrul Zonal Craiova,
între cele trei structuri teritoriale

România a ratificat prin Legea
nr.109/2009 Protocolului Opþional,
adoptat la New York, la data de 18
decembrie 2002, în cadrul Con-
venþiei împotriva torturii ºi a altor
pedepse ori tratamente cu cruzi-
me, inumane sau degradante (ad-
optatã la New York, pe 10 decem-
brie 1984). Instituþia „Avocatul
Poporului” este singura structurã
naþionalã care exercitã, prin „Do-
meniul privind prevenirea torturii
în locurile de detenþie” atribuþiile
specifice de Mecanism Naþional de
Prevenire a torturii în locurile de
detenþie (MNP).

La 10 ani de la intrarea în vi-
goare a  Protocolului Opþional, la

Convenþia ONU împotriva torturii
(OPCAT), peste 80 de state au fost
de acord sã permitã mecanisme-
lor naþionale de prevenire monito-
rizarea locurilor de detenþie. Potri-
vit reprezentanþilor Centrului Zo-
nal Craiova, odatã cu adoptarea
acestui protocol, statele semnata-
re au consolidat angajamentul lor
de a preveni tortura ºi alte rele tra-
tamente aplicate tuturor persoane-
lor private de libertate.

În þara noastrã, Domeniul pri-
vind prevenirea torturii este orga-
nizat în conformitate cu OUG 48/
2014, în structura centralã, care
cuprinde ºi Centrul Zonal Bucu-
reºti, ºi structura teritorialã – cu
Centrul Zonal Alba, Centrul Zonal
Bacãu ºi Centrul Zonal Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Tudor Vladi-
mirescu” din Craiova va organiza , în parteneriat
cu ªcoala Gimnazialã din comuna Murgaºi ºi
ONG-ul „DEPSI”, pe 13 decembrie, începând cu
ora 14:00, la sediul unitãþii de învãþãmânt, Sim-
pozionul Internaþional „Salt în viitor – Inspecþie
între formal ºi non-formal – ediþia I” ºi are ca
scop sporirea preocupãrilor cadrelor didactice
pentru promovarea standardelor europene în edu-

„Salt în viitor”, la Grãdiniþa „Tudor
Vladimirescu” din Craiova

caþie, prin intermediul perfecþionãrii continue ºi
managementului carierei, având în vedere direc-
þii de dezvoltare diverse ºi noi politici educaþio-
nale la nivel european. La activitãþi, vor participa
inspectori ºcolari, cadre universitare, parteneri
strãini din Bulgaria, Turcia, Franþa, precum ºi
colaboratori ai instituþiilor de învãþãmânt preuni-
versitar din Craiova.

CRISTI PÃTRU

(preºedintele Academiei de Fotbal ”Gicã Po-
pescu”), Bogdan Budescu ºi Alin Dina
(F.E.F.S. Junior) au organizat o acþiune co-
munã de colectare de haine, jucãrii, rechizite,
fructe ºi dulciuri pentru copiii din mediul rural,
la care pãrinþii copiilor înscriºi în grupele de
antrenament ale celor douã cluburi de fotbal
partenere au rãspuns cu mare promptitudine,
pregãtind numeroase pachete cu donaþii.

Astãzi, 11 decembrie, inimosul grup al-
cãtuit din domnii profesori, micii fotbaliºti
ºi pãrinþii acestora, s-au deplasat la ªcoala
cu clasele I-VIII din comuna Pleºoi, judeþul
Dolj, unde micuþii beneficiari ai pachetelor

- copiii înscriºi la grãdiniþã ºi în ciclul pri-
mar - îºi aºteptau, emoþionaþi, oaspeþii. În
semn de recunoºtinþã, gazdele au pregãtit
chiar ºi mic spectacol cu temã de Crãciun,
la final, copiii cântând, împreunã  ”Moº Crã-
ciun cu plete dalbe”. ”Vã mulþumim pentru
primirea pe care ne-aþi fãcut-o ºi pentru edu-
caþia pe care o oferiþi acestor copii frumoºi,
cuminþi ºi sãnãtoºi”, s-a adresat domnul pro-
fesor Paul Rãducan doamnei director al ºcolii
din Pleºoi, Elena Giurcã, dãruindu-i o min-
ge cu autograful marelui fotbalist Gicã Po-
pescu ºi un fanion cu însemnele academiei.
Domnul profesor Bogdan Budescu, a adãu-

gat: ”Este o zi importantã pentru noi, întru-
cât resimþim emoþia de a putea face o bucu-
rie acestor copii minunaþi ºi de a le da oca-
zia copiilor noºtri sã înveþe sã dãruiascã, sã
fie alãturi de semenii lor”.

O altã serie de pachete va ajunge mâine,
12 decembrie, la ºcoala primarã din satul
Valea Lungului.

Copiii au nevoie sã fie educaþi prin inter-
mediul ºcolii, al sportului, dar ºi prin modele
de comportament reale, concrete, prin care
se deprind valori fundamentale: generozita-
tea, umanitatea, respectul, iubirea de semeni.

MIHAELA PÂRVU
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În proiectul cultural „Cerul în
mâinile tale II - Planetariu pen-
tru nevãzãtori” sunt implicate pla-
netariile din Baia Mare, Galaþi, Bâr-
lad, Craiova, Constanþa, Bucureºti
ºi Muzeul de Etnografie al Tran-
silvaniei din Cluj-Napoca, activitã-
þile derulate aici promovând patri-
moniul cultural imaterial referitor
la tradiþiile populare româneºti de-
spre aºtri ºi constelaþii, într-o for-
mã inovativã, destinatã în special
persoanelor cu handicap vizual, dar
ºi publicului larg.

Potrivit reprezentanþilor Muzeu-
lui Olteniei, planetariul pentru ne-
vãzãtori prezintã douã cupole, care
imagineazã cerul de varã, respec-
tiv cerul de iarnã (un total de 39
de constelaþii), materializat într-o
construcþie specialã, alcãtuitã

La sediul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei (strada „Popa ªapcã” nr. 8) are loc astãzi, ora

11.00, deschiderea oficialã a celei de-a II-a ediþii a
proiectului „Cerul în Mâinile Tale II – Planetariu

pentru nevãzãtori”, un experiment cultural-educaþional
de comunicare unic în România, iniþiat de Complexul

Astronomic Baia Mare ºi finanþat de Ministerul Culturii
ºi Identitãþii Naþionale prin Administraþia Fondului

Cultural Naþional. Acþiunea, organizatã ºi coordonatã de
muzeograf dr. Olivia Cioboiu, coincide cu perioada în

care, în urmã cu 5 ani (4 decembrie 2012), s-a vernisat
la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei expo-
ziþia permanentã „Universul ºi Sistemul nostru Solar”
ºi s-a inaugurat planetariul digital, o cãlãtorie virtualã

printre stele, constelaþii, planete, asteroizi.

dintr-un schelet cubic de lemn, cu
o platformã mobilã deasupra, ce
conþine cupola pe care sunt fixate
în interior constelaþiile, formate din
stele tridimensionale legate între ele
în forma tiparului stelar.

„Beneficiind de un fotoliu reglabil
pe înãlþime ºi pe orizontalã, care se
roteºte la 360 grade, planetariul per-
mite persoanele cu dizabilitãþi de ve-
dere sã-ºi imagineze cerul printr-un
mod complex de percepþie ºi repre-
zentare respectiv: contactul tactil ºi
un ghid audio însoþitor care explicã
poziþionarea constelaþiilor. Cãlãtoria
sau aventura printre stele a nevãzã-
torilor porneºte dintr-un punct fix,
de bazã, direcþia nordului, indicatã
de cupolã, apoi din poveste în po-
veste, din descriere în descriere, este
conturatã în mentalul utilizatorului

imaginea fiecãrei constelaþii”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã
al muzeului. Ghidul audio este dis-
ponibil pe Google Play store, pentru
dispozitivele android sau pe
pagina www.planetariupentrunevaza-
tori.crt-ro.com.

La manifestarea de astãzi ºi-au
anunþat participarea membri ai
Asociaþiei Nevãzãtorilor Filiala Cra-
iova, studenþii Departamentului de
Geografie al Facultãþii de ªtiinþe a
Universitãþii din Craiova (coord.:
lector univ. dr. Emil Marinescu ºi
lector univ. dr. Oana Mititelu
Ionuº), elevi de la Colegiul Naþio-
nal „Carol I”, îndrumaþi de prof.
Ecaterina Bogdan, însã aºteptat
este ºi publicul larg interesat de
cunoaºterea spaþiului cosmic.

MAGDA BRATU

Dupã „Nici mãcar sfârºitul
lumii?”, regizat de Vlad Drãgu-
lescu ºi prezentat pe 19 aprilie,
proiectul Teatrului Naþional
din Craiova  „Autorii sunt
în salã” continuã cu cel de-
al doilea spectacol-lecturã
din 2017: „Masa puterilor
noastre”, de Petre Barbu,
dupã piesa care a câºtigat
premiul de dramaturgie
UNITER „Cea mai bunã
piesã a anului 2016”.
Spectacolul, regizat tot de
Vlad Drãgulescu, este
prezentat astãzi, de la ora
21.00, la Sala Atelier. Din
distribuþie fac parte Gabrie-
la Baciu, Adrian Andone,
Ana Floriganþã (debut),

Spectacol-lecturã la Teatrul
Naþional din Craiova

Eugen Titu. Proiecþii video:
Emi Chirea & Florin
Chirea.

 Petre Barbu, scriitor
ºi jurnalist, s-a nãscut la
Galaþi (20 iulie, 1962) ºi a
absolvit Facultatea de
Mecanicã Galaþi (1988). A
fost redactor la revista
„Capital” (1992-2007) ºi la
ziarul „Adevãrul” (2007-
2012), iar în prezent este
senior-editor Forbes
România. A debutat
editorial cu volumul de
povestiri „Tricoul portoca-
liu fãrã numãr de con-
curs” (Editura „Cartea
Româneascã”, 1993). A

publicat romanele „Dumnezeu
binecuvânteazã America”
(Editura „Nemira”, 1995),
„Ultima tresãrire a submarinului

legionar” („Nemira”, 1998),
„Blazare” („Polirom”, 2005),
„Marea petrecere” („Cartea
Româneascã”, 2014), cãrþile de
prozã „Pânã la capãtul liniei”
(„Cartea Româneascã”, 2012),
„Primul an de publicitate” –
publicisticã (Editura Tandem
Media, 2013), „Cãþãrarea în cer”
(„Cartea Româneascã”, 2017) ºi
mai multe piese de teatru.

 „Autorii sunt în salã” este
un proiect menit sã încurajeze
dramaturgia contemporanã
româneascã, din dorinþa de a
sensibiliza regizorii aflaþi în
cãutare de texte valoroase,
precum ºi de a atrage publicul
cãtre creaþia dramaticã autohto-
nã. Proiectul este destinat
prezentãrii unor texte din drama-
turgia originalã româneascã a
ultimilor ani. Pânã în prezent, la

Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” au
fost puse în scenã
spectacole din
dramaturgia
autorilor Cornel
Mihai Ungureanu,
Daniel Bãnulescu,
Valentin Nicolau,
Cornel Udrea,
Gheorghe Truþã,
Mircea M. Ionescu,
Sergiu Vâlcu,
Bogdan Cristian
Drãgan, Andrei
Ursu.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” or-
ganizeazã astãzi, începând cu
ora 13.30, la American Cor-
ner, videoconferinþa cu tema
„Opportunity Funds”. Aceas-
ta va fi susþinutã de Katheri-
ne Scodova, consilier educa-
þional regional, ºi Mihaela
Doagã, consilier educational
Fulbright in cadrul Ambasa-
dei Statelor Unite ale Ameri-
cii la Bucuresti. Potrivit re-
prezentanþilor bibliotecii cra-
iovene, scopul acþiunii con-
stã în prezentarea oportuni-
tãþilor de studiu oferite de
Ambasada Statelor Unite la
Bucureºti ºi a condiþiilor ne-
cesare în vederea obþinerii
unei burse de studiu în S.U-
.A. Vor participa elevii clasei
a X-a de la Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu”,

sub coordonarea prof. Georgeta Dragomir.

Videoconferinþã cu tema
„Opportunity Funds”

În Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu” a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” are
loc astãzi, ora 13.00, lansarea
volumelor de versuri „Aripa
timpului” ºi „Confesiuni”, de
Doina Bonescu. Autoarea este
membru titular al Societãþii
Scriitorilor Olteniºi a publicat
pânã în prezent volumele „Va
veni o zi”, „Clepsidra”, „Bu-
chet de gânduri”, „Apus”
(2015), „Petale ºi gheizere din
pasãrea de fum a vieþii”, „Li-
niºte” (2016), respectiv
„Nostalgie” ºi „Zãpezi topite”
(2017). La eveniment vor par-
ticipa scriitorii Emilian Mirea ºi
Mihai Firicã, poetul Marian Bã-
rãscu, actriþa Nataºa Raab, Tra-
ian Chiricuþã ºi Cornel Popes-
cu, rapsod popular. De aseme-
nea, vor fi prezenþi ºi membri

ai „Caravanei Culturii”, „Cafenelei Literare Cetatea Bãniei”, res-
pectiv Asociaþiei Veteranmont.

Lansãri de carte

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, prin
secþia Copii ºi Tineret / Ludo-
tecã, organizeazã o nouã acti-
vitate în cadrul proiectului
„Cãrticica pentru prichindei ºi
copii mai mãricei”. Reunite
sub titlul „Colinde, colinde, e
vremea colindelor”, activitãþi-
le planificate pentru intervalul
11-14 decembrie graviteazã în
jurul colindelor româneºti, cân-
tece tradiþionale legate de pe-
rioada sãrbãtorilor de iarnã. Vor
participa la activitãþi preºcola-
rii ºi ºcolarii de la urmãtoarele
grãdiniþe ºi ºcoli: luni, 11 de-
cembrie - Grãdiniþa „Nicolae
Romanescu” (orele 10.00-
11.00), Grãdiniþa „Sfânta Lu-
cia” (orele 11.00-12.00); marþi,
12 decembrie - Grãdiniþa „Ele-
na Farago” (orele 10.00-

11.00), ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” (orele 11.00-12.00);
miercuri, 13 decembrie - Grãdiniþa „Petrache Poenaru” (orele
10.00-11.00), ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bibescu” (orele
11.00-12.00); joi, 14 decembrie - Grãdiniþa „Dumbrava Minu-
natã” (orele 10.00-11.00).

„Colinde, colinde,
e vremea colindelor”
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Cioroiaºi, cu

sediul în localitatea Cioroiaºi, sat Cioro-
iaºi, str. Principalã, nr. 36, judeþ Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante, aprobat
prin HG nr. 286/2011, modificat ºi com-
pletat de HG nr. 1027/2014, de: -1 (unu)
post de muncitor necalificat - Comparti-
ment Utilitãþi Publice. Concursul se va
desfãºura la sediul Primãriei Comunei
Cioroiaºi astfel: -Proba scrisã în data de
09.01.2018, ora 10.00; - Proba interviu în
data de 11.01.2018, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: a)
studii medii liceale; b) fãrã vechime. Can-
didaþii vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial, Partea III-a, la
sediul Primãriei Comunei Cioroiaºi. Re-
laþii suplimentare la sediul Primãriei Co-
munei Cioroiaºi, persoanã de contact:
Stancu Sanda Veronica, secretar, telefon/
fax: 0251.317.122, e-mail: cioroiasi@cjdolj.ro.

PRIMÃRIA Comunei Cioroiaºi, cu
sediul în localitatea Cioroiaºi, sat Cioro-
iaºi, str. Principalã, nr. 36, judeþ Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacant temporare,
aprobat HG nr.286/2011, modificat ºi com-
pletat de HG nr.1027/2014, de: -1 (unu)
post de bibliotecar -Compartiment Cul-
turã. Concursul  se va desfãºura la se-
diul Primãriei Comunei Cioroiaºi astfel: -
Proba scrisã în data de 29.12.2017, ora
10.00; - Proba interviu în data de
03.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: a)studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã; b)fãrã vechime. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs
în teremen de 5 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezenþului anunþ în Monitorul
Oficial, Partea III-a, la sediul Primãriei Co-
munei Cioroiaºi. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei Comunei Cioroiaºi, per-
soanã de contact: Stancu Sanda Vero-
nica, secretar, telefon/fax: 0251.317.122, e-
mail: cioroiasi@cjdolj.ro.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

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

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
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 funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Anunþul tãu!
INFORMARE. In conformitate cu pre-

vederile Legii Apelor nr.107/1996, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, TITU-
LARUL Çomuna Castranova, intentionea-
zã sã solicite  de la A.N. “Apele Române” –
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor, pentru realizarea lu-
crarilor ”Extindere ºi modernizare reþea de
alimentare cu apã în comuna Castrano-
va, judeþul Dolj”, amplasate în comuna
Castranova, loc. Puþuri. Aceastã investiþie
este existentã. Persoanele care doresc sa
obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a ape-
lor, pot contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului Primãria
comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.
2, judeþul Dolj, tel./fax 0251372602 dupã
data de  12.12.2017.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþ i ,
costum damã (3
piese) Telefon:
0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu
cauciucuri de iarnã,
televizor Toshiba Te-
lefon: 0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei /
bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70-
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,ara-
gaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoa-
re gri - 12 bucãþi. Te-
lefon: 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 hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 12 decembrie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete
medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
de concurs elibera-
tã de Universitatea
din Craiova, faculta-
tea de Horticulturã
pe numele Moraru
Andreea-Tatiana.
Se declarã nulã.
I. I. Bistriceanu Geor-
giana- Claudia decla-
rã pierdut certificat de
înregistrare  la Oficiul
Registrului Comerþu-
lui ºi certificat consta-
tator pentru sediu.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
L-am condus cu durere
pe ultimul drum pe co-
legul nostru dr. ROªCA
DUMITRU („NAªUL”) în-
mormântat în comuna
sa natalã, Dãnciuleºti -
sat Rãdineºti. A fost în-
conjurat de dragostea
întregii populaþii locale ºi
nu numai, a fost apre-
ciat pentru onestitatea
sa, bunãtatea ºi dãruirea
faþã de fiecare bolnav
care l-a apelat. Ortoped
cu înalte calitãþi profesi-
onale, coleg în Spitalul
Clinic Nr.1, Craiova, dr.
ROªCA DUMITRU „MI-
LAN”, ne lasã amintirea
unui medic integru,
muncitor ºi devotat pro-
fesiunii. În numele tutu-
ror celor care l-au cu-
noscut ºi apreciat  ºi
care nu-l vor uita nicio-
datã! Sincere condo-
leanþe familieie îndolia-
te! Dr. Georgescu Dan,
dr. Farcaº Ion ºi prof. dr.
Corneliu Sabetay.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 21 15 4 2 34-10 49
2. FCSB 21 13 5 3 43-14 44
3. Craiova 21 11 7 3 34-22 40
4. Botoºani 21 10 5 6 25-21 35
5. Viitorul 21 10 4 7 29-17 34
6. Astra 21 9 7 5 29-20 34
7. Dinamo 20 9 3 8 29-22 30
8. CSMP Iaºi 20 7 6 7 23-26 27
9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25
10. Chiajna 21 7 2 12 28-28 23
11. Voluntari 20 5 7 8 17-23 22
12. Mediaº 21 2 8 11 9-31 14
13. Sepsi 20 3 3 14 11-36 12
14. Juventus 21 1 6 14 11-41 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXI- a
Juventus – Astra 0-1

A marcat: Ioniþã 51 – pen.
Viitorul – Chiajna 3-0

Au marcat: Þucudean 31, 45, Eric 78 – pen.
CFR Cluj – ACS Poli 1-0

A marcat: Vinicius 45.
Gaz Metan – „U” Craiova 0-0

FC Botoºani – FCSB 0-3
Au marcat: Gnohere 45, Man 59, Tãnase 90.

Meciurile Sepsi – CSMP Iaºi ºi Dinamo – FC Voluntari
s-a jucat asearã.

În 16-imile Europa League, FCSB se va
duela cu Lazio Roma, ocupanta locului 5 în
Serie A, la 8 puncte de liderul Inter Milano.
Lazio a jucat ultima datã în România contra
lui Dinamo, acum 10 ani, în preliminariile
Champions League, 1-1 pe Olimpico ºi 3-1
pentru italieni pe fostul „23 August”. Echipa
lui Simone Inzaghi a câºtigat grupa de Eu-
ropa League cu Nice, Waregem ºi Vitesse.
În lotul formaþiei din capitala Italiei se aflã
românul ªtefan Radu. Echipa de bazã este:
Strakosha – Basta, De Vrij, Radu – Leiva,
Parolo, Lulic – Anderson (Nani), Luis Al-
berto, Milinkovic Savic – Immobile.

Fosta adversarã a Universitãþii Craiova,
AC Milan, va reveni în Europa de Est, pen-
tru duelul cu campioana Bulgariei, Ludogo-
reþ, la care evolueazã Moþi ºi Keºeru. Spor-
ting Lisabona va traversa întregul continent
pentru duelul cu Astana, iar echipa lui Chiri-
cheº, Napoli, se va întâlni cu o altã formaþie
venitã din Champions League, Leipzig.

Programul 16-imilor de finalã: Borussia
Dortmund (Germania) – Atalanta (Italia),
 Nice (Franþa) – Lokomotiv Moscova (Ru-
sia), FC Copenhaga (Danemarca) – Atletico
Madrid (Spania),  Spartak Moscova (Rusia)

Mangia: „La Mediaº, nu am jucat în ritmul nostru”Mangia: „La Mediaº, nu am jucat în ritmul nostru”Mangia: „La Mediaº, nu am jucat în ritmul nostru”Mangia: „La Mediaº, nu am jucat în ritmul nostru”Mangia: „La Mediaº, nu am jucat în ritmul nostru”
Italianul s-a declarat nemulþumit de erorile tehnice

ale jucãtorilor ºi de condiþiile meteo

Antrenorul Universitãþii Craio-
va, Devis Mangia, a pus prestaþia
mai puþin reuºitã a elevilor sãi ºi pe
seama condiþiilor meteo dificile în
care s-a disputat partida de la Me-
diaº. „În prima reprizã nu am ju-
cat în ritmul nostru obiºnuit, am
fãcut ºi greºeli din punct de vede-
re tehnic. În cea de-a doua, am
creat mai mult, dar nu am marcat.
Dacã nu marchezi, nu ai cum sã
câºtigi. Gazul ºi-a fãcut jocul, a
jucat pe contraatac. Noi am greºit
mult în prima reprizã ºi era dificil
sã ne gãsim ritmul, mai ales cã au
fost ºi întreruperi. Nu e uºor sã
joci în aceste condiþii, a fost foar-

te frig. Înainte câºtigam afarã, dar
nu o fãceam acasã. Acum e invers.
Sunt astfel de momente într-un
sezon. Dacã nu câºtigãm, înseam-
nã cã trebuie sã facem lucrurile
mai bine”. Oltenii vor încheia anul
cu duelul de pe teren propriu
cu CFR Cluj, iar fostul selecþioner
al naþionalei U21 a Italiei susþine
cã un succes contra ardelenilor nu
este obligatoriu: „De ce sã fie? Nu
e nimic obligatoriu. Ne gândim
doar la noi ºi vrem sã facem un
meci bun sâmbãtã. E un meci difi-
cil, cu prima clasatã”.

Chiar dacã a jucat decâ pe fi-
nal, Cristi Bãrbuþ reuºit sã obþinã

penalty-ul pe care Mitriþã l-a ra-
tat. Dupã meci, Bãrbuþ a deccla-
rat: „Am pierdut 2 puncte. Acum
nu trebuie sã gãsim vinovaþi, pe
Mitriþã cã a ratat, sau altcineva.
Toatã echipa a pierdut. Am primit
o minge foarte bunã, am profitat
de calitãþile mele ºi am obþinut pe-
nalti. Pãcat cã s-a ratat. Cei de la
Gaz s-au apãrat bine, am avut
ocaziile noastre, a avut ºi Gazul
ocaziile ei, în special cea a lui
Golubovic, din final. Ne dorim sã
obþinem cât mai multe puncte, nu
am obþinut aici, acum trebuie sã
încercãm maximum cu CFR. Clu-
jul are o echipã bunã, dar ºi noi
avem o echipã bunã”.

Mateiu: „Oriunde jucãm vrem
sã câºtigãm”

În ziua în care a împlinit 28 de
ani, Alex Mateiu nu a primit vic-
toria drept cadou, iar la final a
spus: „Nu ne mulþumeºte un
punct. Oriunde jucãm mergem sã
câºtigãm, e dezamãgitor doar un
punct. Ei s-au apãrat bine, noi am
jucat mai slãbuþ. Nu am fãcut jo-
cul nostru din meciul cu Viitorul,
când am fãcut-o foarte bine. L-
am încurajat pe Mitriþã în vestiar,
va marca cu CFR Cluj ºi-l vom
pupa dupã aia. Chiar dacã sunt pe
primul loc, nu ne sperie CFR-ul.
Sunt alte echipe care joacã mai
bine decât ei. E cel mai important
joc cu CFR-ul, vom face un meci
mare, în special dacã ne vor îm-
pinge suporterii de la spate”.

VVVVVoleibaliºtii craioveni joacã pentru Final Four-ul Cupei Românieioleibaliºtii craioveni joacã pentru Final Four-ul Cupei Românieioleibaliºtii craioveni joacã pentru Final Four-ul Cupei Românieioleibaliºtii craioveni joacã pentru Final Four-ul Cupei Românieioleibaliºtii craioveni joacã pentru Final Four-ul Cupei României
Echipa de volei a Craiovei joacã astãzi,

de la ora 18, în Sala Polivalentã, returul sfer-
turilor de finalã ale Cupei României, cu CSM
Bucureºti, elevii lui Dan Pascu având avan-
tajul victoriei cu 3-1 din tur. Jucãtorul Bog-
dan Ene a declarat despre acest joc ºi cele
rãmase pânã la finalul anului: “Venim dupã o
primã victorie în deplasare, cu echipa a doua
din Baia Mare. Sperãm ca miercuri sã obþi-

Real Madrid – PSG este de departe capul
de afiº al optimilor Champions League, ca-
re se vor disputa pe 13/14 ºi 20/21 februa-
rie (turul) ºi 6/7 ºi 13/14 martie (returul).
Alte douã meciuri de foc sunt Chelsea – FC
Barcelona ºi Tottenham – Juventus, cele-
lalte dueluri având câte o favoritã clarã. Iro-
nia sorþii, deºi PSG a
câºtigat grupa, iar Ba-
yern a fost pe 2, cam-
pioana Germaniei are
un adversar mult mai
facil în faza urmãtoa-
re faþã de parizieni.
Cele douã formaþii din
Manchester, cât ºi Li-
verpool au avut no-
roc la tragerea de la
Nyon.

Programul optimi-
lor: Juventus (Italia) –
Tottenham (Anglia),
FC Basel (Elveþia) –
Manchester City (An-

nem calificarea în Final Four-ul Cupei Ro-
mâniei, ceea ce ar însemna foarte mult pen-
tru noi. Sâmbãtã întâlnim echipa din Plo-
ieºti, care este foarte bunã. Sper sã reuºim
sã recuperãm punctele pierdute, în tur, la
Ploieºti. În Turcia, trebuie sã avem o evolu-
þie foarte bunã, sã creºtem de la meci la meci
ºi sã ieºim cu capul sus din aceastã aventu-
rã europeanã.”

Antrenorul Dãnuþ Pascu a adãugat: “Ne aº-
teaptã un final intens de campionat. Dupã de-
plasarea lungã de la CSS 2 Baia Mare, urmea-
zã douã meciuri foarte grele cu CSM Bucu-
reºti ºi Tricolorul Ploieºti. Trebuie sã muncim
sã încercãm sã scoatem cât mai multe punc-
te. În Turcia, mã intereseazã sã avem o pre-
staþie bunã, pentru cã este greu sã ne califi-
cãm dacã ne gândim la valoarea adversarilor.”

FCSB – Lazio, în 16-imile Europa League
– Athletic Bilbao (Spania), AEK Atena (Gre-
cia) – Dinamo Kiev (Ucraina), Celtic (Sco-
þia) – Zenit (Rusia), Napoli (Italia) – Leipzig
(Germania), Steaua Roºie (Serbia) – CSKA
Moscova (Rusia), Olympique Lyon (Fran-
þa) – Villarreal (Spania), Real Sociedad (Spa-
nia) – Salzburg (Austria), Partizan (Serbia)
– Viktoria Plzen (Cehia), FCSB (România)
– Lazio (Italia), Ludogorets (Bulgaria) – AC
Milan (Italia), Astana (Kazahstan) – Spor-
ting (Portugalia), Ostersund (Suedia) – Ar-
senal (Anglia), Marseille (Franþa) – Braga
(Portugalia).

Real Madrid – PSG, capul de afiºReal Madrid – PSG, capul de afiºReal Madrid – PSG, capul de afiºReal Madrid – PSG, capul de afiºReal Madrid – PSG, capul de afiº
al optimilor Ligii Campioniloral optimilor Ligii Campioniloral optimilor Ligii Campioniloral optimilor Ligii Campioniloral optimilor Ligii Campionilor

glia), FC Porto (Portugalia) – Liverpool (An-
glia),  Sevilla (Spania) – Manchester United
(Anglia), Real Madrid (Spania) – Paris St.
Germain (Franþa), Shakhtar Donetsk (Ucrai-
na) – AS Roma (Italia), Chelsea (Anglia) –
FC Barcelona (Spania), Bayern Munchen
(Germania) – Beºiktaº (Turcia).
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