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Hanuka,
Hanuka, sãrbãtoarea
sãrbãtoarea luminii
luminii
ºi
ºi aa prieteniei
prieteniei
Comunitatea de evrei din
Craiova a celebrat, asearã,
la sinagogã, Hanuka 5776,
una dintre cele mai frumoase ºi aºteptate sãrbãtori din
calendar. În acest an,
momentul a fost unul cu
totul ºi cu totul special,
bucuria aprinderii lumânãrelelor de Hanuka – sãrbãtoare a luminii – fiind
completatã de prezenþa
unor oaspeþi deosebiþi.
Rabinul ºef, Rafael Shaffer,
ºi ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, au venit special
pentru a le ura evreilor din
Craiova sã aibã partea de o
sãrbãtoare cu multã luminã
în suflete. O gazdã cãlduroasã a fost pentru toþi
acad. dr. Corneliu Sabetay,
preºedintele comunitãþii de
aici. Actorul Emil Boroghinã
a oferit un moment cu totul
ºi cu totul special, recitând
un fragment din „Cântarea
Cântãrilor”.
LAURA MOÞÎRLICHE
RADU ILICEANU

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu îi spune nevestei
numai “scumpa mea”;
pentru cã tot ce câºtigã el,
cheltuieºte ea.
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Dacian Cioloº a numit patru noi
secretari de stat la Agriculturã,
Transport, Sãnãtate ºi Sport
Premierul Dacian Cioloº a numit
patru secretari de stat la ministerele
Agriculturii, Transporturilor, Sãnãtãþii ºi
Tineretului ºi Sportului, potrivit unor
decizii apãrute, ieri, în Monitorul Oficial.
Prim-ministrul Dacian Cioloº i-a numit
în funcþia de secretar de stat pe Sorin
Ioan Radu la ministerul Agriculturii, pe
Corina Silvia Pop în cadrul ministerului
Sãnãtãþii, pe Eugen Ispas la Ministerul
Transporturilor ºi pe Andrei Popescu la
ministerul Tineretului ºi Sportului.
Totodatã, prin decizie a premierului,
Maricel Popa a fost eliberat din funcþia
de secretar de stat la ministerul
Economiei Comerþului ºi Turismului.

Plagiatul dovedit în instanþã ºi
evaziunea fiscalã, introduse
printre criteriile din Codul PSD

Social-democraþii care au obþinut
lucrãri, diplome sau alte titluri ºtiinþifice
prin plagiat sau furt intelectual dovedit
prin hotãrâre judecãtoreascã nu vor
avea sprijinul PSD pentru a ocupa
funcþii politice alese sau numite, potrivit
proiectului de Cod de Eticã discutat în
ºedinþa CEx. Astfel, potrivit documentului PSD, plagiatul este introdus
printre criteriile de care se va þine cont
în selectarea candidaþilor, însã doar în
condiþiile unei decizii a instanþei. Fostul
preºedinte PSD ºi fost premier Victor
Ponta este unul dintre demnitarii care
au fost acuzaþi de plagiat, în 2012. El a
fost acuzat cã a plagiat teza de
doctorat “Curtea Penalã Internaþionalã”, iar în cazul sãu existã un verdict
de plagiat din partea Comisiei de Eticã
a Universitãþii din Bucureºti, al cãrui
absolvent este. În schimb, parchetul a
dispus neînceperea urmãririi penale.
De asemenea, persoanele aflate în
faza de urmãrirea penalã, arestare
preventivã sau sub control judiciar,
trimise în judecatã sau condamnate
pentru corupþie, dar ºi evaziune
fiscalã (pentru care a fost trimis în
judecatã Victor Ponta) sau fapte
comise cu violenþã nu vor putea
ocupa funcþii de demnitate publicã.
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Întâlnirea Iohannis-Cameron. Premierul britanic:
Susþinem libera circulaþie, dar trebuie sã rezolvãm
presiunea pe care o pun migranþii
Premierul britanic, David Cameron, a declarat, ieri, la Palatul Cotroceni, cã Marea Britanie susþine
principiul liberei circulaþii în UE, dar
libertatea de miºcare a dus la “presiune” pe serviciile publice, aceasta fiind o temã importantã în solicitãrile sale de reformare a Uniunii
Europene. La rândul sãu, preºedintele Klaus Iohannis a afirmat, la finalul discuþiilor cu ºeful Executivului de la Londra, cã este prima vizitã a unui premier britanic în România în ultimii 16 ani, arãtând cã ”locul Marii Britanii este clar în UE”.
David Cameron a fãcut aceste afirmaþii într-o conferinþã de presã susþinutã alãturi de preºedintele Klaus
Iohannis, la Palatul Cotroceni.
Premierul britanic a spus cã românii “aduc o contribuþie valoroasã în Marea Britanie în foarte multe
domenii” ºi cã nu se opune principiului liberei circulaþii, care este unul
“de bazã” în Uniunea Europeanã,
însã þara sa este afectatã de valul
foarte mare de oameni. “Susþin
principiul liberei circulaþii, (...) dar
nu am crezut niciodatã cã aceastã
libertate de miºcare va aduce atâþia

oameni ºi trebuie sã rezolvãm toatã
aceastã presiune care se exercitã pe
serviciile noastre publice. Migraþia
netã în Marea Britanie ajunge la
300.000 de oameni pe an ºi nu este
sustenabil, deci trebuie neapãrat sã
gãsim modalitãþi sã rezolvãm aceastã situaþie”, a spus premierul britanic. Subiectul imigranþilor români
a fost ridicat ºi de Klaus Iohannis.
“Trebuie subliniat faptul cã cea mai
mare parte a cetãþenilor români sunt
foarte bine integraþi ºi contribuie
prin taxe ºi impozitele pe care le
plãtesc la economia Marii Britanii”,
a spus acesta.
Pe de altã parte, David Cameron
a precizat cã problema migraþiei în
interiorul Marii Britanii este una din
temele cele mai importante de discuþie în privinþa reformelor pe care
le cere în interiorul UE, în condiþiile
dezbaterilor privind ieºirea din Uniunea Europeanã. “Am discutat ºi
cum putem sã reformãm Uniunea
Europeanã ca sã o facem mai competitivã ºi sã rezolvãm îngrijorãrile
poporului britanic cu privire la acest
lucru. Marea Britanie este un membru important, un contributor net la

Uniunea Europeanã. Vreau ca Marea Britanie sã rãmânã într-o Uniune
Europeanã reformatã, de aceea doresc reforme importante care sã rezolve îngrijorãrile poporului britanic.
Aºa cum a spus ºi preºedintele Consiliului European, facem progrese,
dar recunosc cã în anumite domenii
sunt mai dificile, mai ales în ceea ce
priveºte reformele privind bunãstarea”, a mai spus Cameron.
Premierul Marii Britanii a afirmat
cã aceste subiecte vor fi discutate
la Consiliul European de sãptãmâna viitoare ºi sperã cã se vor gãsi

soluþii pentru fiecare domeniu. “UE
a arãtat ºi înainte cã are flexibilitatea de a rãspunde la îngrijorãrile statelor membre ºi acum trebuie sã
facã din nou acest lucru”, a adãugat David Cameron.
Klaus Iohannis ºi-a exprimat, la
rândul sãu, speranþa cã toate aceste subiecte vor fi rezolvate. “În opinia noastrã, locul Marii Britanii este
clar în familia europeanã. UE este
mai puternicã cu Marea Britanie în
interiorul ei ºi Marea Britanie este
mai puternicã în interiorul UE”, a
subliniat ºeful statului.

Ioan Oltean poate fi arestat preventiv.
Deputaþii au decis încuviinþarea solicitãrii DNA.
Deputaþii au aprobat, ieri, solicitarea DNA de încuviinþare a arestãrii preventive a deputatului PNL Ioan
Oltean, acuzat de corupþie în dosarul despãgubirilor ANRP, cu 186 de
voturi “pentru”, 111 voturi “împotrivã” ºi un vot anulat. În schimb, în
Camera Deputaþilor nu s-a întrunit
numãrul necesar de voturi pentru
aprobarea solicitãrii DNA în ceea ce
priveºte arestarea preventivã a deputatului PNL Cãtãlin Teodorescu.
Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie vor cere, astãzi, ICCJ
arestarea preventivã a deputatului
Ioan Oltean, în dosarul în care este

urmãrit pentru fapte de corupþie
privind o despãgubire ilegalã de
aproape 109 milioane lei datã de
ANRP lui Mihai Rotaru, potrivit
unor surse judiciare. Judecãtorii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) vor decide dacã vor admite
propunerea procurorilor anticorupþie ºi vor dispune arestarea preventivã pentru 30 de zile a lui Oltean.
Deputatul PNL Cãtãlin Teodorescu nu va putea fi arestat preventiv,
în dosarul ANRP în care este cercetat alãturi de Ioan Oltean, în condiþiile în care, în Camera Deputaþilor, nu s-a întrunit numãrul nece-

Radu Mazãre, trimis în judecatã
de DNA într-un nou dosar

Fostul primar al Constanþei Radu
Mazãre a fost trimis în judecatã pentru cã ar fi primit opt milioane de
euro ºi peste opt milioane de lei de la
reprezentanþii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente ºi
pentru înlesnirea câºtigãrii unei licitaþii sau încheierea unor contracte.
Potrivit procurorilor DNA, fostul
primar al Constanþei Radu Mazãre a
fost trimis în judecatã, sub control
judiciar, pentru trei infracþiuni de luare de mitã, abuz în serviciu dacã
funcþionarul a obþinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit ºi
conflict de interese în formã continuatã (12 acte materiale).
Alãturi de fostul edil al Constanþei, au fost trimiºi în judecatã, în
stare de libertate, mai mulþi funcþionari din cadrul Primãriei Constan-

þa, precum ºi omul de afaceri Sorin
Strutinsky, acesta din urmã sub
control judiciar, pentru trei infracþiuni de complicitate la luare de mitã.
De asemenea, trimiºi în judecatã
sunt ºi deputatul Eduard Martin,
asociat al SC Polaris M Holding
S.R.L, dar ºi SC Polaris M Holding
S.R.L, pentru complicitate la abuz
în serviciu, dacã funcþionarul public a obþinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, precum ºi pentru dare de mitã.
În acelaºi dosar vor mai fi judecaþi Gabriel Stan, viceprimar al municipiului Constanþa, Tudoriþa Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Alina
Pavel, Ghiulnihal Mutalâp ºi Sorina
Laura Oprea, funcþionari în cadrul
Primãriei Constanþa, la data faptelor, pentru abuz în serviciu.

sar de voturi pentru aprobarea solicitãrii DNA. Potrivit anunþului oficial din plen, 153 de deputaþi au votat ”pentru” solicitarea DNA, 110
“împotrivã”. Potrivit calculelor
membrilor din comisie erau necesare 157 de voturi pentru ca solicitarea DNA de încuviinþare a arestãrii
preventive sã fie
aprobatã, în condiþiile în care îºi înregistraserã prezenþa la
vot 312 deputaþi.
Conform Constituþiei ºi regulamentului Camerei Deputaþilor, ridicarea imunitãþii se face cu votul
majoritãþii deputaþilor prezenþi, în con-

diþiile de cvorum. Este a doua oarã
când deputatul Cãtãlin Teodorescu
este “salvat” de colegii sãi. Decizia
a venit dupã ce plenul a aprobat
miercuri solicitarea DNA de arestare preventivã a deputatului Ioan
Oltean, cercetat în acelaºi dosar.

Guvernul a aprobat majorarea punctului
de pensie cu 5%, la 871,7 lei
Pensiile se vor indexa anul viitor cu 5%, în loc de 4,31%, cât
reieºea din calculele anterioare,
astfel cã punctul de pensie va urca
la 871,7 lei, de la 830,2 lei în acest
an, potrivit unei ordonanþe de urgenþã aprobate ieri de Guvern.
Creºterea punctului de pensie a
fost aprobatã prin Ordonanþa de
Urgenþã privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ºi unele mãsuri fiscal-bugetare.
“În ordonanþã se prevede cadrul
legal prin care se poate face majo-

rarea punctului de pensie cu 5%,
prin modificãrile legii privind sistemul unitar de pensii publice din
263/2010. Creºterea trebuia sã fie
de 4,31%, conform calculelor, dar
în final s-a stabilit la 5%”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. Ordonanþa aratã
cã, prin derogare de la prevederile
Legii privind sistemul unitar de
pensii publice, în 2016 valoarea
punctului de pensie se majoreazã
cu 5%, la 871,7 lei. Pentru acest
an, valoarea punctului de pensie a
fost de 830,2 lei, iar anul trecut sa situat la 790,7 lei.
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Despre vulnerabilitatea singurãtãþii
MIRCEA CANÞÃR

Viaþa publicã a urbei noastre a fost marcatã, la începutul acestei sãptãmâni, de ceea
ce am numit douã tragedii insolite, prin curmarea prematurã a vieþii a doi tineri, una
consumatã la 3 decembrie a.c., cealaltã la
5 decembrie a.c., când Cristina Drodar (14
ani) ºi Nicolae Cristea (19), ambii sub mãsura plasamentului la case de tip familial
“Amicii”, respectiv “Voinþa”, sub tutela
DGASPC Dolj, ºi-au pus capãt zilelor prin
sinucidere, emoþia imensã propagându-se
accelerat. Abordãrile în spaþiul public au
fost dintre cele mai diverse, în general maliþioase, dar gratuite, la adresa conducerii
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, oricum defazate,
precumpãnitor, de la cauzele posibile, din
perspectivã psihiatricã, ale unor renunþãri

la viaþã pentru cã nu meritã sã fie trãitã. O
sinucidere are multe cauze ºi în general cele
mai aparente nu sunt ºi cele mai eficace.
Foarte puþini sunt cei care se sinucid fiindcã aºa au hotãrât. Criza este întotdeauna
declanºatã de ceva incontrolabil. Conferinþele de presã, dezbaterile, investigaþiile din
partea Corpului de Control al Ministerului
Muncii ºi al Avocatului Poporului, ºi bineînþeles cercetãrile din partea altor organe
abilitate ale statului, au menþinut în atenþia
publicã, la cote ridicate, o emoþie, altminteri fireascã. Un singur punct de vedere nu
s-a fãcut auzit în aceastã perioadã, cel al
secretarului Consiliului Judeþean Dolj,
Gheorghe Barbãrasã, cu competenþe exprese, tangente la DGASPC Dolj, prin legea
administraþiei publice locale. Nu cã ar fi

schimbat “ceva” în toatã drama de acum
cunoscutã, dar ar fi contat în conturarea
unei atmosfere ce poate fi definitã prin douã
cuvinte: vulnerabilitatea singurãtãþii. Capul
la cutie nu e o atitudine moralã în astfel de
situaþii, când de regulã exersezi vocalize
dintre cele mai hilare. Sã ne oprim aici, fiindcã nu garantãm unde putem sã ajungem.
ªi Cristina Drodar (14 ani) ºi Nicolae Cristea (19 ani) care se cunoºteau, din cele
relatate, simt, probabil, indiferenþa ostilã a
celor din jurul lor. Simt cã nu intereseazã
pe nimeni soarta lor. Aici era obligatorie
inserþia punctului de vedere al lui Gheorghe Barbãrasã. Ar fi de mirare în România
de astãzi, în care statul te priveºte cu urã,
ca pe un câine comunitar, sã resimþim gesturi de empatie, la cote rezonabile. ªi atunci

Ambasadorul SUA, în vizitã la
fabrica Ford din Craiova
Ambasadorul Statelor Unite
ale Americii, Excelenþa Sa, Hans
Klemm, va efectua astãzi o vizitã
la fabrica Ford din Craiova.
Diplomatul american este hotãrât
sã-i ajute pe cei de la Ford,
aceasta fiind prima sa vizitã în
aceastã zonã. Programul ambasadorului va include o întrevedere
cu conducerea fabricii, urmatã de
o vizitã în uzinã, iar la finalul
vizitei se vor face declaraþii de
presã atât din partea conducerii
Ford, cât ºi din partea ambasadorul Hans Klemm.
Ambasada SUA de la Bucureºti
a manifestat tot timpul interes vizavi de fabrica Ford din Craiova, la
fiecare moment important din viaþa
producãtorului auto din Bãnie, ambasada trimiþând reprezentanþi diplomatici. Astãzi, Ambasada SUA
este reprezentatã la cel mai înalt nivel. În data de 21 septembrie 2015,
Hans Klemm a preluat funcþia de
Ambasador SUA în România.
Anterior, ambasadorul Klemm a
fost principal adjunct al asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului de Resurse Umane ºi în perioada iulie 2013-decembrie 2014,
a ocupat funcþiile de director general interimar al Serviciului Diplomatic ºi director interimar de personal

al Departamentului de Stat.
În 2012, Excelenþa Sa a fost principalul reprezentant al SUA la APEC,
the Asia Pacific Economic Cooperation forum (forumul Cooperare
Economicã Asia-Pacific), iar din
2010 a condus toate programele
civile ºi militare în domeniul statului de drept, desfãºurate de SUA în
Afganistan. Din 2007, diplomatul
american a ocupat funcþia de Ambasador al SUA în Republica Democratã Timorul de Est. Anterior a
fost ministru-consilier economic al
Ambasadei SUA la Tokio ºi a ocupat funcþii de director în cadrul Biroului de Resurse Umane ºi al Biroului pentru Economie ºi Afaceri
ale Departamentului de Stat. În strãinãtate, ambasadorul Klemm a în-

deplinit multiple mandate în Japonia ºi a lucrat la ambasadele SUA
din Bonn, Seul ºi Port of Spain.

Un nou model la Craiova?!

Pentru al patrulea an consecutiv, motorul EcoBoost de un litru
produs la fabrica Ford din Craiova
a primit titlul de cel mai bun motor
de un litru al anului 2015. Disponibil în versiunile de 100 CP, 125 CP
ºi 140 CP, motorul EcoBoost de un
litru este produs la fabricile Ford
de la Koln, Germania ºi Craiova,
România, ºi acum este disponibil în
72 de þãri din toatã lumea. Zece
modele Ford din Europa pot fi echipate cu motorul EcoBoost de 1 litru. De asemenea, unul din cinci
vehicule noi Ford vândute în Europa în 2014 a fost echipat cu acest
motor, respectiv 2 din 5 modele
Ford Fiesta. Pe de altã parte, se
vorbeºte tot mai des despre faptul
cã Ford ar putea anunþa aducerea
unui nou model în fabrica de la Craiova. Pe lângã B-Max ar urma sã
fie produs în România ºi modelul
Ford EcoSport, care acum este
adus în Europa din India. Însã decizia ar putea fi luatã în funcþie de
discuþiile pe care le poartã cei de la
Ford cu reprezentanþii guvernului.
Americanii ar fi adus în discuþie ideea
unui nou ajutor de stat, însã marea
lor doleanþã este infrastructura.
MARGA BULUGEAN

solitarilor, sãraci cu duhul, le rãmâne o singurã formã de comunicare cu lumea: autosuprimarea. Când rostul social nu este
conºtientizat, când presimþi cã nimeni nu
are nevoie de tine ºi te simþi inutil la fiecare
pas, când la umilinþa sãrãciei se adaugã
umilinþa nebãgãrii în seamã, atunci doar sinuciderea poate da un semn cã ai existat.
Dezbaterile pe cazurile menþionate, câte au
fost, au evitat, poate premeditat, tulburarea
celor sãraci cu duhul, nu puþini la numãr,
semnul de suprafaþã al unei alterãri a subconºtientului social. Avem cohorte de aplaudaci, care râd la comandã, ciurde de fete ºi
bãieþi plãtiþi cu ora pentru a ne face sã nu
vedem lumea iraþionalã, care se aflã în faþa
conºtiinþei, opunându-i-se neîncetat, ca indispensabilã pentru viaþa conºtiinþei.

Dinspre zona de vest a Craiovei,
cu cântec, înainte marº!

Dis-de-dimineaþa,
cu mârþoaga la pãscut!
Intrarea în municipiul Craiova dinspre Calea Severinului era,
ieri-dimineaþã, scena unui cadru
tradiþional, care ne arunca în reverii sentimentale ale copilãriei.
Între cele douã strãzi, douã gloabe obosite mergeau nepãsãtoare
în cãutarea unui loc mai bun de
hrãnire. Nu conta inconºtienþa
proprietarilor, care nu au gãsit
în mintea lor un gram de luciditate, ca sã prevadã ce accidente
s-ar fi putut produce, aici, pe o
arterã de trafic unde, zi de zi,
poliþiºtii de la Rutierã ne livreazã recorduri peste recorduri de
vitezã. Noroc cã naturii i-a lipsit
ceaþa densã, ca în ziua precedentã. De precizat cã nu este
pentru prima datã când oferim
o mostrã de „civilizaþie” tuturor
acelora care ne tranziteazã municipiul, mai ales cã este vorba
de singura intrare în Craiova dinspre vestul þãrii. Dar ne-am obiºnuit ºi cu mizeria ºi mirosul din
Balta Craioviþei, loc verde natural, dar îmbibat încontinuu de

deºeuri menajere ºi chiar industriale, mai cu seama în vecinãtatea cu strada Pelendavei. Nu
ar avea importanþã discuþiile despre regimul juridic al acestei
zone, dacã nu ar fi degenerat,
deja, într-un focar de infecþie
pentru mediul înconjurãtor ºi oameni. Sã mai amintim cã turme
de capre pasc aproape zilnic pe
aceste spaþii verzi din Balta Craioviþei, oferind un spectacol de
ruralitate cu care ne putem
mândri. Despre efectele secundare pestilenþiale, cu precãdere,
în prag de toamnã, am putea depune mãrturie solidã, pânã cu
cãdem în puterea obiºnuinþei, a
doua naturã a omului din toate
timpurile. Sã mai punctãm cã unul
dintre cai era retras din stradã,
abia la ora 14.00, iar ca ariergardã era folosit un echipaj auto al
Poliþiei Locale Craiova. ªi cum
defilau prin faþa hotelurilor ºi supermarketurilor, aºa frumos defilau! Cinste lor, eroilor!
VALENTIN CEAUªESCU
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Craioveanul suspectat de propagandã
jihadistã a fost reþinut ºi expertizat psihiatric
Tânãrul craiovean ridicat marþi de la locuinþa sa din Craiova,
Luigi Constantin Boicea, de 17 ani, elev la Liceul Tehnologic Auto,
a fost reþinut pe 24 de ore de procurorii DIICOT sub acuzaþia de
promovare a propagandei teroriste, el fiind audiat marþi searã la
Bucureºti, în prezenþa unui psihiatru. Urmeazã sã fie supus unei
expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili dacã are
discernãmânt. Anchetatorii povestesc într-o înregistrare cã tânãrul ar fi încercat sã facã rost de arme ºi ºi-ar fi exprimat disponibilitatea de a deveni „martir” pentru Statul Islamic.

În comunicatul prin care anunþã cã tânãrul Luigi Constantin Boicea este acuzat de
sãvârºirea infracþiunii de promovare a unui
mesaj prin propagandã prevãzutã de art. 32
ind. 2 alin.4 din Legea nr.535/2004 – privind prevenirea ºi combaterea terorismului,
procurorii DIICOT dau citire, pe scurt, unor
pãrþi din referatul prin care s-a dispus reþinerea pentru 24 de ore a craioveanului. Anchetatorii aratã cã radicalizarea tânãrului s-a
petrecut foarte repede, el ajungând sã publice pe Facebook ºi pe alte reþele de socializare mesaje de propagandã ale Statului Islamic, precum ºi imagini ºi filme cu execuþiile
grupãrii teroriste. De asemenea, el se interesa de unde poate sã cumpere arme ºi ºi-ar fi
exprimat disponibilitatea de a deveni „martir” al Statului Islamic, executând un atac în

locurile unde luptã teroriºtii (Siria sau Irak)
sau în Europa, la ordinul grupãrii teroriste.
Mai mult, tânãrul ar fi proferat chiar ameninþãri la adresa unor persoane publice care
au criticat acþiunile Statului Islamic.
„Boicea Luigi Constantin ºi-a arãtat disponibilitatea de a deveni martir al Statului
Islamic, atât prin deplasarea în zonele în
care acesta acþioneazã, pentru a lupta alãturi de ei, cât ºi prin sacrificiul sãu în state
din Europa, la ordinul membrilor Statului
Islamic. În acest sens, acesta s-a interesat
de modul în care poate achiziþiona arme de
tip AK, grenade, veste antiglonþ ºi de asemenea a studiat modalitatea în care poate
fi construitã artizanal o bombã. Totodatã,
a proferat ameninþãri la adresa unor persoane publice, care au criticat acþiunile Sta-

tului Islamic, Boicea Luigi Constantin
postând ameninþãri pe site-urile unde aceºtia apar”, susþin procurorii DIICOT.
A promovat sistematic ideologia radical
islamistã
„Acesta a parcurs în mod accelerat etapele procesului de radicalizare islamistã, prin
însuºirea credinþei islamice ºi convertirea la
Islam, aderarea la ideologia radical islamistã ºi la cauza jihadistã promovatã de
gruparea teroristã Statul Islamic, respectiv
asumarea cãlãtoriei personale/implicãrii în
acþiuni teroriste. Suspectul a promovat în
mod sistematic în public ideologia radical
islamistã, prin postarea în mediul online,
prin intermediul unor reþele de socializare,
a unor opinii, scrieri, imagini, înregistrãri
audio-video reprezentând activitãþi, acþiuni
armate violente ºi de propagandã ale grupãrii teroriste Statul Islamic, cu intenþia de
a le face cunoscute ºi a determina câºtigarea de noi adepþi, capabili sã recurgã la sãvârºirea aceluiaºi gen de fapte, ca cele a
cãror promovare prin propagandã a realizat-o”, mai spune „vocea” de pe înregistrarea postatã pe site-ul DIICOT.
Dupã convertirea la Islam, Luigi Constantin Boicea ºi-a schimbat stilul de viaþã, izolându-se ºi ajungând sã poarte haine specifice teroriºtilor Statului Islamic. Tânãrul ar fi
încercat sã intre în contact cu membri sau
adepþi ai Statului Islamic, spun procurorii,
arãtându-se disponibil sã devinã martir la
comanda lor, în Europa sau în locurile unde
aceºtia luptã – Siria sau Irak.
„Dupã convertirea la islamism, Boicea
Luigi Constantin ºi-a schimbat stilul de viaþã, izolându-se de societate ºi familie, identificându-se cu Statul Islamic ºi vorbind
permanent în numele acestuia. ªi-a negat
apartenenþa la comunitate ºi la modul de
viaþã al familiei. În acest sens, a început sã
poarte în public þinutã specificã musulmanilor, sã se afiºeze pe reþelele de socializare
îmbrãcat cu însemne ale Statului Islamic.

Pe parcursul radicalizãrii sale, sub anonimatul unor nume a cãror etimologie este
arabã, ºi-a creat mai multe conturi pe reþelele de socializare, încercând la început sã
intre în contact cu membri sau adepþi ai Statului Islamic, ulterior, pe fondul radicalizãrii sale profunde ajungând sã convingã noi
persoane, prin propagandã ºi promovare a
islamismului extremist, sã devinã adepþi ai
Statului Islamic. Succesiv, conturile acestuia au fost închise de administratorii reþelelor, din cauza conþinutului mesajelor acestuia... În cadrul procesului de radicalizare,Boicea Luigi Constantin a alocat un timp
foarte mare accesãrii ºi vizualizãrii unor
materiale de propagandã a Statului Islamic,
ce prezentau execuþii prin decapitare, incendiere, împuºcare ºi antrenamente specifice,
preluând în limbajul public mesajele cuprinse în propagandã”, mai spun procurorii
DIICOT.

Agent al PMS Craiova arestat pentru luare de
mitã ºi trafic de influenþã
Un agent al Penitenciarului de Maximã Siguranþã Craiova a fost arestat
preventiv, în cursul zilei de luni, în baza mandatului emis de Tribunalul
Dolj pe numele sãu, pentru comiterea infracþiunilor de luare de mitã în
formã continuatã (patru acte materiale) ºi trafic de influenþã. Anchetatorii
spun cã agentul, în vârstã de 44 de ani, îºi fãcuse un obicei din a profita
de pe urma aparþinãtorilor persoanelor arestate preventiv ºi încarcerate la
PMS Craiova, în special din alte judeþe nu din Dolj, în cele aproximativ 6
sãptãmâni cât a fost supravegheat acesta obþinând sumele de 1.300 lei ºi
100 euro, un permis de pescuit în valoare de 106 lei, alimente ºi bãuturi
alcoolice pentru a introduce ilegal medicamente în unitatea de detenþie
pentru primarul comunei Bîlteni (arestat pentru fapte de corupþie) ºi
pentru a-l plasa pe el ºi pe alþii în camere curate, cu colegi mai... cuminþi.
Agentul Marius Ungureanu, de
la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, a fost reþinut sâmbãtã, 5 decembrie a.c., pentru sãvârºirea infracþiunilor de luare de
mitã în formã continuatã (patru acte
materiale) ºi trafic de influenþã. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au reþinut în sarcina lui
faptul cã în perioada 10.10.2015 –
04.12.2015, acþionând în baza unei
rezoluþii infracþionale unice – patru acte materiale (în datele de
10.10.2015, 11.10.2015, 23.10.2015
ºi 04.12.2015), Ungureanu Marius

– agent de penitenciare – funcþionar public cu statut special, a pretins ºi a primit de la o denunþãtoare bani ºi alte foloase, în legãturã
cu îndeplinirea atribuþiunilor de serviciu în cadrul Penitenciarului Craiova, unde era încarcerat soþul denunþãtoarei.
Este vorba despre un permis de
pescuit nominal, în valoare de 106
lei, valabil la una din bãlþile de pe
raza comunei Bîlteni, judeþul Gorj,
o sacoºã conþinând alimente ºi bãuturi alcoolice, pentru a-ºi încãlca
atribuþiunile de serviciu, prin intro-

ducerea în incinta Penitenciarului
Craiova a mai multor medicamente (comprimate de Nurofen ºi Klacid), pe care le-a înmânat soþului
denunþãtoarei, deºi acesta din urmã
nu avea reþetã medicalã; apoi a cerut ºi primit 500 lei pentru a-i asigura deþinutului condiþii mai bune
de detenþie, la ieºirea din carantinã, prin încarcerarea într-o camerã de detenþie mai curatã, în care
se aflau deþinuþi fãrã probleme deosebite de disciplinã, respectiv
pentru a-i favoriza pe aparþinãtorii
lui cu ocazia vizitelor pentru pachet, la care acesta avea dreptul
sãptãmânal; iar pe 4 decembrie, în
timpul unei convorbiri telefonice,
agentul a mai cerut 300 de lei pentru asigurarea unor înlesniri cu
ocazia vizitelor pentru pachet ºi
condiþii mai bune de detenþie.
În cele din urmã, femeia, care
este soþia primarului comunei Bîlteni (trimis în judecatã în stare de
arest preventiv de procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova pentru infracþiuni de corup-

þie), s-a sãturat sã tot fie stoarsã de
bani ºi l-a denunþat pe agent. S-a
stabilit ulterior cã mai ceruse ºi primise bani ºi de la alte persoane pentru diverse favoruri. Anchetatorii
mai spun cã, în intervalul de aproximativ 6 sãptãmâni cât a fost supravegheat, a reieºit cã agentul îºi
alegea aparþinãtorii persoanelor
încarcerate la secþia de arest preventiv (de preferat persoane din
alte judeþe decât judeþul Dolj, care
erau mai puþin susceptibile sã denunþe faptele sale de corupþie), persoane pe care le aborda în mod di-

rect, cu ocazia vizitelor pentru pachet la Penitenciarul Craiova, iar
apoi le pretindea bani sau alte foloase, profitând atât de funcþia sa
de autoritate publicã, cât ºi de situaþia dificilã în care se aflau respectivele persoane.
Pe 5 decembrie, agentul Marius
Ungureanu a fost reþinut pe 24 de
ore, iar duminicã, 6 decembrie, a
fost arestat preventiv pentru 30 de
zile. A contestat hotãrârea Tribunalului Dolj, contestaþia sa urmând
sã se judece vineri, la Curtea de
Apel Craiova.
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Doar în aceastã lunã se depun
cererile de subvenþionare a motorinei
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) atrage atenþia cã, în cursul
lunii decembrie 2015, se depun cererile de
acord prealabil pentru finanþare aferente
schemei de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în agriculturã
pentru anul 2016. Cererile se primesc la
Centrul Judeþean Dolj al APIA pe raza cãruia sunt situate exploataþiile agricole pentru
care se solicitã ajutorul de stat, sau unde au
fost depuse cereri de platã pentru schemele
de sprijin pe suprafaþã.
Beneficiarii sunt prevãzuþi la
art. 4 din HG nr. 1174/2014, respectiv: producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale constituite potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
care sunt înregistraþi în Registrul
agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaþiilor viticole, alte
evidenþe funciare, care exploateazã terenuri agricole, individual
sau în forme de asociere conform legislaþiei în vigoare, în scopul obþinerii producþiei agricole;
producãtorii agricoli, persoane
fizice autorizate, întreprinderile
individuale ºi întreprinderile
familiale constituite po-

trivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi/
sau persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau organizaþii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt înregistraþi în Registrul naþional al exploataþiilor ºi care deþin, cresc sau exploateazã animale, individual sau

în forme de asociere conform legislaþiei în vigoare, în scopul obþinerii producþiei agricole.
Mai pot fi beneficiari: organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi
federaþiile de organizaþii de îmbunãtãþiri funciare înscrise în Registrul naþional al organizaþiilor de
îmbunãtãþiri funciare ºi Administraþia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor
Funciare, aºa cum sunt definite
în Legea îmbunãtãþirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; organismele/organizaþiile
de cercetare, respectiv universitãþile, institutele ºi staþiunile de

cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor
de finanþare, al cãror scop principal este de a realiza cercetare
fundamentalã, cercetare industrialã sau dezvoltare experimentalã ºi de a-ºi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare
sau transfer de tehnologie.

Suma totalã plãtitã pe 2015 a fost de 248.328.175,30 lei,
cu sursa de finanþare de la bugetul naþional, pentru un
numãr de 14.067 de beneficiari ºi o cantitate totalã de
138.152.013,519 litri. Conform OMADR nr. 2.236/2015,
contravaloarea accizei a fost de 1,7975 de lei pentru motorina achiziþionatã ºi consumata în anul 2015.

Condiþiile de acordare sunt
precise
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenþiali beneficiari ai prezentei scheme dacã în termen de
60 de zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii privind acordul
prealabil, dar nu mai târziu de data
depunerii primei cereri trimestriale, se autorizeazã ca persoanã fizicã autorizatã sau întreprindere
individualã, conform OUG nr. 44/
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii de acordare în funcþie de sectorul/sectoarele
vegetal, zootehnic ºi/sau îmbunãtãþiri funciare în care
producãtorii
agricoli îºi desfãºoarã activitatea: a) sã fie înscriºi în Registrul
unic de identificare
(RUI) al APIA (sã deþinã ID
fermier); b) sã fie înscriºi în evidenþele APIA cu suprafeþele de
teren pe care le exploateazã sau
în Registrul plantaþiilor viticole,
dupã caz; c) sã fie înscriºi în Registrul agricol cu suprafeþele
agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaþiile protejate
(sere ºi solarii), precum ºi cu
efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz;
d) sã fie înregistraþi în Registrul
naþional al exploataþiilor al ANSVSA sau sã deþinã document de
înregistrare/autorizare sanitarã
veterinarã pentru porci/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase,
dupã caz; e) suprafeþele de teren
pe care le exploateazã sã fie de
minimum un hectar inclusiv, iar
suprafaþa parcelei agricole sã fie
de cel puþin 0,3 ha, cu excepþia
suprafeþelor aferente legumelor
cultivate în spaþii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuºtilor

fructiferi, suprafaþa minimã a
parcelei trebuie sã fie de cel puþin 0,1 ha; f) sã exploateze/sã
deþinã/sã creascã animale/pãsãri/
familii de albine/viermi de mãtase în vederea obþinerii producþiei
agricole pentru care solicitã ajutorul de stat; g) sã utilizeze instalaþii de irigat acþionate cu motoare termice.

Solicitantul sã nu aibã debite
Cererea de acord prealabil se
depune documente precum: a)
copie a documentelor de identitate ºi a documentelor de înregistrare; b) adeverinþã eliberatã de
Primãrie cu suprafeþele agricole
aflate în exploatare, inclusiv pentru spaþii protejate /cu efectivele
de animale/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz; d)
adeverinþã eliberatã de cãtre Oficiul Naþional al Viei ºi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeþele
cu vie, dupã caz; e) situaþia suprafeþelor ºi a structurii estimative a culturilor pentru care solicitã ajutorul de stat si/sau producþia de ciuperci estimatã; f) copia
documentului care atestã înregistrarea/autorizarea sanitarã veterinarã pentru porci/ pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase, dupã caz;
g) situaþia privind calculul efectivului rulat/mediu anual, în funcþie de specie, întocmitã de beneficiar ; h) dovada cã solicitantul
nu figureazã ca debitor la organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi

federaþiile de organizaþii de îmbunãtãþiri funciare înscrise în Registrul naþional al organizaþiilor de îmbunãtãþiri funciare, precum ºi la
Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri
Funciare, furnizorul de apã ºi de
electricitate, dupã caz; i) copie de
pe contractul de irigaþii/furnizare
a apei, dupã caz; j) cantitãþile de
motorinã pentru care se solicitã
ajutorul de stat sub formã de rambursare pentru sectorul îmbunãtãþiri funciare; k) angajamentul
solicitantului persoana fizicã cu
privire la autorizarea ca persoanã
fizicã autorizatã sau întreprindere individualã, conform OUG nr.
44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Încã nu se ºtie valoarea accizei
pentru 2016

Acordul prealabil pentru finanþare prin rambursare se emite de
cãtre centrele APIA judeþene, în
termen de cel mult 20 lucrãtoare
de la data depunerii cererii de
acord. În anul 2016, diferenþa
dintre rata accizei standard prevãzutã în coloana 3 din Anexa
nr.1 de la Titlul VIII din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal
ºi rata accizei reduse prevãzute
la alin. (2), se acordã ca ajutor
de stat sub formã de rambursare. Valoarea accizei pentru anul
2016 va fi comunicatã de cãtre
Ministerul Finanþelor în perioada
imediat urmãtoare.
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Existã
Existã oo libertate
libertate de
de exprimare
exprimare aa

Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului este cea mai importantã formã de exprimare a ataºamentului statelor membre ale Consiliului Europei faþã de valorile democraþiei, a pãcii ºi justiþiei, precum ºi, prin intermediul lor, la respectarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale persoanelor fizice care trãiesc în aceste societãþi1.
În contextul democraþiei politice eficiente ºi respectarea drepturilor omului menþionate în preambulul Convenþiei, libertatea de exprimare nu este importantã doar în
sine, ci, de asemenea, joacã un rol
central în protecþia altor drepturi
în temeiul Convenþiei. Fãrã o garanþie largã a dreptului la libertatea
de exprimare protejatã de cãtre instanþele independente ºi imparþiale, nu existã nici o þarã liberã, nu
existã democraþie2.
Libertatea de exprimare este atât
un drept în sine, cât ºi ca o componentã a altor drepturi protejate
de Convenþie, cum ar fi libertatea
de întrunire. În acelaºi timp, libertatea de exprimare poate intra în
conflict cu alte drepturi protejate
de Convenþie, cum ar fi dreptul la
un proces echitabil, la respectarea
vieþii private, la libertatea de conºtiinþã ºi de religie. Atunci când are
loc un astfel de conflict, Curtea
stabileºte un echilibru, în scopul
de a stabili preeminenþa unui drept
asupra celuilalt. Echilibrul intereselor contradictorii, dintre care unul
este libertatea de exprimare, ia în
considerare importanþa celuilalt.
Curtea a afirmat în repetate rânduri cã:
”Libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenþiale ale unei societãþi democratice, una dintre condiþiile de bazã

pentru progresul acesteia ºi împlinirea de sine fiecãrui individ.”3.
Procesul politic democratic ºi de
dezvoltare a fiecãrei fiinþe umane
sunt opþiuni pentru care este esenþialã protecþia libertãþii de exprimare. Ca o chestiune de principiu,
protecþia oferitã de articolul 10 se
extinde la orice expresie în pofida
conþinutului sãu, difuzate de cãtre
orice persoanã, grup sau tip de
mass-media. Singura restricþie bazatã pe conþinut aplicatã de cãtre
Comisie s-a referit la diseminarea
ideilor care promoveazã rasismul
ºi ideologia nazistã, ºi incitarea la
urã ºi a discriminãrii rasiale. Comisia sa bazat pe articolul 17 al
Convenþiei ºi a considerat cã libertatea de exprimare nu poate fi utilizat în scopul de a duce la distrugerea drepturilor ºi libertãþilor acordate de Convenþie4. Astfel de decizii aplicã teoria paradoxul toleranþei: o toleranþã absolutã poate duce
la toleranþa ideilor care promoveazã intoleranþa, iar acesta din urmã
ar putea distruge apoi toleranþa.
Statele sunt obligate sã justifice
orice ingerinþã în orice fel de exprimare. Pentru a decide în ce
mãsurã ar trebui sã fie protejata o
anumitã formã de exprimare, Curtea examineazã tipul de exprimare
(politice, comerciale, artistice,
etc.), mijloacele prin care expresia este diseminatã (personal,
mass-media scrise, televizor , etc.),
precum ºi publicul sãu (adulþi, copii, întreg publicul, un anumit
grup). Chiar ºi “adevãrul” expresiei are o semnificaþie diferitã în
funcþie de aceste criterii.
În luarea deciziilor sale, Curtea
de la Strasbourg a acordat o atenþie practicilor constituþionale naþionale, inclusiv practica constituþi-

onalã a Statelor Unite, care oferã
o protecþie puternicã libertãþii de
exprimare. Cu toate acestea, deciziile interne – chiar si cei cu forþã
juridicã – au o utilitate limitatã pentru un organism internaþional, cum
ar fi Curtea, care aplicã ºi interpreteazã un tratat internaþional. În
unele cazuri, Comisia ºi Curtea sau referit la Pactul internaþional cu
privire la drepturile civile ºi politice sau a altor documente internaþionale care protejeazã libertatea de
exprimare.
Articolul 10 al Convenþiei este
structurat în douã paragrafe. Primul paragraf defineºte libertãþile
protejate. Cea de a doua prevede
condiþiile în care un stat poate interveni în mod legitim în exercitarea libertãþii de exprimare.
“Expresia” protejata în conformitate cu articolul 10 nu se limiteazã la cuvinte, scrise sau vorbite, dar ea se extinde la poze5, imagini6 ºi acþiuni menite sã exprime
o idee sau sã prezinte informaþii.
În unele situaþii ar putea sã hainele
intrã, de asemenea, în conformitate cu articolul 10 7.
Mai mult decât atât, articolul 10
protejeazã nu numai substanþa informaþiei ºi ideii, dar, de asemenea, forma în care acestea sunt
exprimate 8. Prin urmare, documente tipãrite9, emisiuni radio10,
picturi11, filme12 sau sisteme de informare electronicã sunt, de asemenea protejate în temeiul prezentului articol. Rezultã cã mijloacele
de producþie ºi de comunicare,
transmiterea sau distribuirea de
informaþii ºi idei sunt reglementate de articolul 10, iar Curtea trebuie sã fie conºtientã de evoluþiile
rapide ale unor astfel de mijloace
în multe domenii.
Toleranþa punctelor de individuale de vedere este o componentã importantã a sistemului
politic democratic. Denunþând
tirania majoritãþii, John Stuart
Mill13 declara:
“În cazul în care toatã omenirea minus unul ar fi de o opinie,
omenirea nu ar fi mai justificatã in
reducerea la tacere a acelei persoane decât, dacã ar fi avut puterea,
sã fi justificat reducerea la tacere
a omenirii.”14.
Alineatul 1 al art. 10 prevede trei
componente ale dreptului la liberã
exprimare:
- Libertatea de a avea opinii;
- Libertatea de a comunica informaþii ºi idei; ºi
- Libertatea de a primi informaþii ºi idei.
Aceste libertãþi trebuie sã fie
exercitate în mod liber, fãrã amestecul autoritãþilor publice ºi indiferent de frontiere.
Statele nu trebuie sã încerce sã
îndoctrineze cetãþenii lor ºi nu ar
trebui sã li se permitã sã opereze
deosebiri între indivizi care deþin o
opinie sau alta. Mai mult decât atât,
promovarea informaþiilor unilaterale de cãtre stat poate constitui
un obstacol serios ºi inacceptabil
pentru libertatea de a avea opinii.
În conformitate cu libertatea de a
avea opinii, persoanele fizice sunt
de asemenea protejate împotriva
eventualelor consecinþe negative în
cazurile în care anumite opinii sunt

atribuite lor urma expresii publice
anterioare.
În mod evident, libertatea de a
comunica informaþii ºi idei este
complementarã libertãþii de a primi
informaþii ºi idei. Acest lucru este
valabil în ceea ce priveºte presa
scrisã, precum ºi media de radio
ºi teledifuziune. În ceea ce priveºte aceasta din urmã, Curtea a statuat cã statele nu pot interveni între emiþãtor ºi receptor, deoarece
acestea au dreptul de a intra în
contact direct unul cu altul în
funcþie de voinþa lor15.
Libertatea de exprimare a avocaþilor are, de asemenea, limitele
sale pentru a menþine, în conformitate cu articolul 10, paragraful
2 din Convenþie, autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºti.
Respectul faþã de colegii de breaslã ºi respectul pentru statul de
drept precum ºi contribuþia pentru o bunã administrare a justiþiei
– principiile (h) ºi (i) din Carta principiilor esenþiale ale avocatului european a CCBE – impun abþinerea
de la critici abuzive faþã de colegi,
a judecãtorilor individuali ºi a procedurilor ºi hotãrârilor judecãtoreºti.”16.
Codul deontologic al avocaþilor
europeni al CCBE statueazã cã avocatul care se înfãþiºeazã într-o instanþã trebuie sã se conformeze
regulilor de conduitã aplicabile în
acea instanþã. Avocatul trebuie sã
urmãreascã în orice circumstanþã
caracterul contradictoriu al dezbaterilor. Avocatul apãrã interesele
clientului sãu cu onoare ºi fãrã temeri, fãrã a þine cont de propriile
interese sau de orice alte repercusiuni faþã de el sau orice altã persoanã, dând dovadã de respect ºi
curtoazie faþã de funcþia de judecãtor. În niciun moment, un avocat nu trebuie sã ofere cu ºtiinþã
unui judecãtor o informaþie falsã
ori de naturã sã inducã în eroare.
În cazul Morice contra Franþa
CEDO a afirmat cã statutul specific al profesiei de avocat ne conferã o poziþie centralã în administrarea actului de justiþie ca intermediar între publicul larg ºi instanþele de judecatã. Prin urmare, avocaþii joacã un rol cheie în a se asigura cã instanþele de judecatã, a
cãror misiune este fundamentalã
într-un stat de drept, se bucurã de
încrederea publicului17. Totuºi,
pentru ca publicul sã aibã încredere în administrarea actului de
justiþie, trebuie sã aibã încredere
ºi în capacitatea avocaþilor de a
asigura o reprezentare eficientã.
Rolul avocaþilor al avocaþilor, în
calitate de profesioniºti independenþi, în administrarea actului de
justiþie presupune o serie de îndatoriri, în special referitoare la conduitã18. Deºi facem obiectul unor
restricþii în materie de conduitã
profesionalã, având obligaþia de a
fi discreþi, oneºti ºi demni, beneficiem de asemenea ºi de drepturi ºi
privilegii exclusive care pot varia
de la o jurisdicþie la alta. Printre
aceste libertãþi se numãrã, de obicei, o anumitã libertate în ceea ce
priveºte argumentele folosite în
instanþã.
Prin urmare, conform deciziilor
CEDO libertatea de exprimare se

aplicã ºi avocaþilor. Ea cuprinde nu
doar fondul ideilor ºi al informaþiilor exprimate, ci ºi forma în care
sunt transmise acestea19. Aºadar
avocaþii sunt îndreptãþiþi, în mod
special, sã formuleze comentarii
publice legate de administrarea actului de justiþie, cu condiþia ca acele critici formulate de ei sã nu depãºeascã anumite limite20. Astfel de
reguli contribuie la protejarea puterii judecãtoreºti împotriva unor atacuri gratuite ºi neîntemeiate, care
pot fi generate exclusiv de o dorinþã sau strategie de a se asigura cã
dezbaterea din instanþã este urmãritã de mass media sau de o reglare
de conturi cu judecãtorul alocat pe
dosarul respectiv.
În ceea ce priveºte libertatea de
exprimare a avocatului, aceasta
este legatã de independenþa profesiei juridice, aspect esenþial pentru
funcþionarea eficientã a administrãrii corecte a actului de justiþie21.
La 4 aprilie 2013 Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a pronunþat Hotãrârea pe cauza Reznik
v. Rusia22. Prin Hotãrârea sa Curtea de la Strasbourg a gãsit încãlcarea Articolului 10 al Convenþiei
Europene pe motiv cã instanþele
judecãtoreºti din Federaþia Rusã au
constatat, fãrã motive plauzibile,
vinovãþia Reclamantului într-un
proces de defãimare.
Jurisprudenþa Curþii sub acest
titlu indicã faptul cã, deºi sistemul
judiciar se bucurã de o protecþie
specialã, acesta nu funcþioneazã
într-un vid ºi întrebãri cu privire
la administrarea justiþiei ar putea fi
parte a dezbaterii publice.
În cazul De Haes ºi Gijsels,
Curtea a recunoscut cã membrii
sistemului judiciar trebuie sã se
bucure de încredere publicã ºi de
aceea aceºtia trebuie sã fie protejaþi împotriva atacurilor distructive lipsite de orice temei de fapt.
Mai mult decât atât, deoarece acestea au o datorie de discreþie, judecãtorii nu pot rãspunde în public
la diverse atacuri, ca, de exemplu,
politicienii sunt în stare sã facã.
Curtea a considerat apoi articolele
ºi a observat cã multe detalii au fost
date, inclusiv a experþilor opinii,
dovedind cã jurnaliºtii au efectuat
cercetãri serioase înainte de a informa publicul cu privire la acest
caz. Articolele au fost parte a unei
dezbateri publice pe larg asupra
incestului ºi asupra modului în care
sistemul judiciar îl trateazã . Oferirea de importanþei cuvenite dreptului publicului de a fi informat
asupra unei probleme de interes
public, Curtea a decis cã hotãrârea instanþelor naþionale nu a fost
“necesarã într-o societate democraticã”, ºi, prin urmare cã articolul 10 a fost încãlcat.
În principiu, defãimarea unui judecãtor de cãtre presã are loc în
cadrul unei dezbateri cu privire la
funcþionarea necorespunzãtoare a
sistemului judiciar sau, în contextul în care se pune la îndoialã independenþa sau imparþialitatea judecãtorilor. Astfel de probleme sunt întotdeauna importante pentru public
ºi nu trebuie sã fie lãsate în afara
dezbaterii publice, în special într-o
þarã care se confruntã cu trecerea
la un sistem judiciar independent ºi
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avocatului
avocatului în
în timpul
timpul exercitãrii
exercitãrii profesiei?
profesiei?
eficient. Acesta este motivul pentru instanþele naþionale trebuie sã
cântãreascã valorile ºi interesele
implicate, în cazul în care judecãtorii sau alþi actori judiciari sunt criticaþi. Instanþele trebuie sã echilibreze onoarea judecãtorului în cauzã
împotriva libertãþii de expresie pentru a publica articole cu privire la
chestiuni de interes public, ºi sã
decidã prioritatea într-o societate
democraticã.
Desigur, în cazul în care critica are drept scop principal insultarea sau defãimarea membrilor
sistemului judiciar, fãrã a contribui la dezbaterea publicã cu privire la administrarea justiþiei, protecþia acordatã libertãþii de expri-

mare poate fi restrânsã.
Avocaþii, în calitate de profesioniºti, sunt supuºi unor restricþii
de vorbire, care nu s-ar aplica în
mod obiºnuit profesiilor liberale .
Aceste restricþii au fost rãspândite mai ales in domeniile de acostare a clienþilor, interacþiunea avocatului cu mass-media, ºi publicitatea avocatului.
În Statele Unite ale Americii comentariile despre procedurile judiciare în curs de desfãºurare au
provocat adesea ciocniri ale Primul Amendament cu valorile unui
proces echitabil pentru justiþiabili
ºi respect instituþional pentru instanþele de judecatã. Curtea Supremã de Justiþie a susþinut mult
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timp cã presa sau comentariile
publice se pedepsesc doar la o
prezentare a unui “pericol clar ºi
prezent” de prejudiciu, respingând
argumentele cã orice tendinþã de
simpla tendinþã de a interfera cu
administrarea corectã a justiþiei a
fost suficientã pentru a justifica
suprimarea libertãþii de expresie23.
Integritatea acþiunii în justiþie
trebuie demonstratã tuturor în termeni cerþi. În acest sens, este necesarã adoptarea conceptului de
„rezonabil“ care este un termen
suficient de larg ºi care ar putea
cuprinde ºi rezolva chiar ºi cele
mai pretenþioase viziuni cu privire la aparenþa lucrurilor.
Este „de o importanþã funda-

mentalã faptul cã justiþia nu trebuie sã fie doar aplicatã, ci sã se
ºi vadã public în mod evident ºi
fãrã dubiu cã este aplicatã”24.
Al 8-lea Congres al Naþiunilor
Unite pentru prevenirea crimei ºi
tratamentul delincvenþilor adoptat
Principiile de bazã cu privire la rolul avocaþilor. Punctul 20 prevede cã avocaþii ar trebui sã se bucure de “imunitatea civilã ºi penalã pentru declaraþiile relevante
cu bunã credinþã în pledoarii scrise sau orale în faþa în instanþa de
judecatã de meciuri în aceeaºi
calitate profesionalã în faþa în faþa
în faþa juridicã sau în faþa” . Asta
a fost în 1990.
ªi cu toate acestea în anul
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2015 CEDO a pronunþat o hotãrâre în cazul Morice contra Franþa, decizie care este stã la baza unui
numãr impresionant de controverse. De asemenea în þãri precum
România la un deceniu dupã
dezincriminarea infracþiunilor de
insultã ºi calomnie, s-a incriminat un nou gen de infracþiuni care
tind doar la reducerea la tãcere a
tuturor celor ale cãror cuvinte ar
pune la îndoiala vreun aspect legat de interesul social ºi civic al
comunitãþii.
AV. ION TURCULEANU,
VICEPREªEDINTE UNBR
AV. ANDREEA TROANÞÃ
REBELEª TURCULEANU,
BAROUL DOLJ

la examinarea unui demers de atragere la rãspundere disciplinarã a unui avocat din cadrul Baroului, care reprezenta interesele omului de afaceri Mihail HODORKOVSKI, Reclamantul a
menþionat: „Trebuie sã comunic cã noi am examinat chestiunea legatã de avocata A. Nu a existat tentativa de a scoate
din izolatorul de detenþie preventivã vre-o scrisoare de la
Dl. HODORKOVSKI. Nu a existat nici un motiv de a efectua
percheziþia (n.n. a avocatei) care, apropo, a fost fãcutã de
cãtre bãrbaþi care au rãscolit corpul unei femei avocat. Probele obþinute pe cale criminalã sau ilegalã nu au valoare
juridicã. Nu existã nimic, absolut nimic, în înregistrãrile fãcute asupra avocatei A. care ar justifica excluderea ei din
Barou”. Ca urmare a acestei apariþii domnul Reznik a fost subiectul unui proces, la finalul cãruia acesta a fost gãsit vinovat
pentru defãimare.
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70 de români mor zilnic din cauza
bolilor provocate de fumat
În România, cancerul pulmonar provoacã cele mai multe decese în rândul
bãrbaþilor ºi este a treia afecþiune necruþãtoare în rândul femeilor. În cele
mai multe cazuri, consumul de tutun
Neoplasmul bronhopulmonar este o boalã silenþioasã, diagnosticatã
foarte târziu. Din pãcate, în 75 la sutã din situaþii aceste afecþiuni sunt
depistate în stadii avansate care sunt inoperabile. Acest tip de cancer,
spre deosebire de alte tipuri, are o duratã de supravieþuire extrem de
scurtã. În aceste condiþii, din cele peste 11.000
de cazuri noi de cancere
pulmonare diagnosticate
în România, reuºesc sã supravieþuiascã doar 1.000 de persoane.
Potrivit specialiºtilor, profilul
pacientului cu cancer pulmonar în
România aratã cã 85% sunt fumãtori cronic; este întâlnit preponderent la bãrbaþi, dar se aflã
în creºtere ºi la sexul feminin;
50% dintre pacienþi au vârste cuprinse între 45 ºi 65 de ani; educaþia medicalã precarã determinã
pacienþii sã solicite consultul medical în general în stadii avansate
ale bolii; sub 5% sunt descoperiþi
întâmplãtor, la controale de rutinã; în momentul diagnosticului
numai 20-25% sunt operabili
(boala nu este foarte avansatã);

este cel mai important factor de risc
pentru cancerul de plãmâni. Aproape 80
la sutã din cancerele pulmonare se fac
prin expunere la fumat ºi 20 la sutã din
cauza poluãrii.

fãrã tratament, majoritatea pacienþilor decedeazã în primul an
de la diagnostic.

Aplicaþie pentru
cei care vor
sã renunþe la tutun

Cei care îºi doresc sã se lase de
fumat, pot intra pe aplicaþia
iCoach, oferitã gratuit în cadrul
campaniei „Ex-fumãtorii sunt de
neoprit”, campanie iniþiatã de cãtre Comisia Europeanã. Din anul
2011, 23.733 de fumãtori din România ºi-au creat cont pe iCoach,
platforma digitalã de sãnãtate cu
acces gratuit, care ajutã oamenii
sã renunþe la fumat. Din acest an,

aplicaþia iCoach are ºi
o versiune îmbunãtãþitã. Unul din trei români
care au utilizat iCoach
a renunþat la fumat dupã
trei luni cu ajutorul
acestei platforme.
Nu mai amânaþi controlul la medicul de specialitate, dacã aveþi în
mod repetat urmãtoarele simptome: tuse, sputã cu sânge, dispnee
(dificultate în a respira), durere, pneumonii
sau bronºite repetate,
obosealã, lipsa poftei de mâncare
ºi scãdere în greutate, rãguºealã,
transpiraþii ale feþei ºi gâtului. Majoritatea cancerelor de plãmâni pot
fi prevenite, pentru cã 90% din ele
au legãturã cu fumatul. Persoanele care renunþã la fumat înainte de
50 de ani îºi înjumãtãþesc riscul de
a muri de cancer de plãmâni în urmãtorii 15 ani.

Se doreºte
interzicerea
fumatului în spaþiile
publice închise

Fumatul este cea importantã
cauzã evitabilã de deces în Eu-

ropa, responsabil pentru aproximativ 700.000 de decese pe an.
UE dispune de o politicã cuprinzãtoare de combatere a tutunului, care include legislaþia privind
publicitatea ºi sponsorizarea þigãrilor, sprijin pentru statele membre ºi creºterea gradului de conºtientizare. La 3 aprilie 2014, UE
a adoptat Directiva privind produsele din tutun (2014/40/UE),
cu norme privind fabricarea, prezentarea ºi vânzarea de tutun ºi
produse conexe care se vor aplica în statele membre începând cu
luna mai 2016. Gama de produse pe care o acoperã include þigãri, tutun de pipã, trabucuri, þigãri de foi, tutun fãrã fum, þigãri
electronice ºi produse pe bazã de
plante pentru fumat.
Unele caracteristici ale directivei sunt interzicerea aromelor,
introducerea de avertismente
de sãnãtate combinate (imagine ºi text) care acoperã 65%
din partea din faþã ºi din spate
a pachetelor de tutun, interzicerea elementelor de promovare pe produse din tutun ºi
urmãrirea la nivelul UE pentru

a combate comerþul ilicit cu
produse din tutun.
Peste 80% din români susþin
interzicerea fumatului în spaþiile
publice, iar 78% vor interzicerea
comercializãrii þigãrilor la mai puþin de 250 de metri de ºcoli ºi licee, relevã un studiu dat publicitãþii de Asociaþia React, studiu
care face parte dintr-o suitã de
patru cercetãri pe teme de sãnãtate publicã pe care organizaþia
le-a comandat. Conform cercetãrii, interzicerea fumatului în
spaþiile publice este susþinutã de
84% din respondenþi, care se
declarã, la nivel general, total sau
parþial de acord cu aceastã mãsurã. Interzicerea fumatului în
spaþiile închise se bucurã de cea
mai mare susþinere (cu peste 90%
acord total sau parþial) ºi reprezintã în fapt asumarea la nivel
individual a normelor legale. Peste 80% din respondenþi susþin,
prin acord total sau parþial, interzicerea fumatului în spaþiile
deschise – locuri de joacã pentru copii, în parcuri, în curþile
ºcolilor ºi liceelor.
RADU ILICEANU
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Crãciunul
Crãciunul darurilor
darurilor ºi
ºi al
al colindelor
colindelor
Cuvintele sunt prea puþin cuprinzãtoare pentru bucuria pe care Mitropolia Olteniei se strãduieºte sã o aºeze, cu fiecare colind ºi dar, în
fiecare suflet care se pregãteºte sã întâmpine
Crãciunul. Copiii sãraci din localitãþile Doljului
scriu acum scrisori, unele dintre ele triste, iar
reprezentanþii Asociaþiei „Vasiliada” vor cãuta
oameni dornici sã le punã micuþilor sub brad
câteva din darurile mult visate. Concertele de
colinde vor lumina multe din serile acestor sãptãmâni ºi vor aduce atmosfera de cãldurã pretutindeni. Povaþa blândã a ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, este ºi ea un dar de suflet menit sã
le descopere tuturor cum trebuie sã primeascã
în sufletele sãrbãtoarea Naºterii Domnului.
Pregãtirile pentru sãrbãtoarea
Crãciunului sunt în toi pentru cã
multe ºi frumoase vor fi darurile
pe care Mitropolia Olteniei le va
face oamenilor în aceastã perioadã. ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, a mãrturisit, ieri, într-o întâlnire cu reprezentanþii presei,
care a fost organizatã la Centrul
de restaurare, cã sunt multe idei,
proiecte ºi gesturi care au puse
cap la cap pentru a le oferi tuturor o sãrbãtoare a Crãciunului plinã de luminã ºi culoare.

„Ne apropiem cu paºi repezi
de sãrbãtoarea Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos ºi, cu fiecare moment în parte, trãim aceste
clipe intensiv ca ºi cum am urca
spre un vârf al valorilor, spre
ceva înalt, care este nimic altceva decât venirea pe lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Grija
noastrã se îndreaptã spre toþi –
spre tineri, vârstnici, spre oricare om trãieºte în jurul nostru –
întrucât iubirea faþã de Dumnezeu trece efectiv prin aproapele
nostru. Nu putem sã avem o iubire autenticã dacã nu ne îngrijim de cei din jurul nostru. Pentru aceasta sãrbãtoarea Crãciunului este atât de importantã, pentru cã ne aratã iubirea lui Dumnezeu faþã de noi. Aºa cum trebuie ºi noi sã îi iubim pe cei din
jurul nostru. Nu putem sã lãsãm
niciodatã pe cineva deoparte deoarece tocmai acela pe care poate
l-am neglijat, acela este cel mai
plãcut înaintea lui Dumnezeu.
Dorim din tot sufletul ca praznicul luminos al Naºterii Domnului sã fie cu adevãrat o luminã în

sufletele tuturor ºi o renaºtere, o
revenire la valorile noastre tradiþionale ºi sfinte întrucât ele sunt
cele mai de folos pentru viaþa
noastrã”, a mãrturisit ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Tradiþia colindului va împodobi
ºi aceastã sãrbãtoare

Aproape fiecare searã de pânã
la Crãciun va fi scãldatã de lumina ºi cãldura colindelor, care au
fost aºezate sugestiv sub genericul „Hristos se naºte, mãriþi-L”.

„Încãlzit de glasurile psalþilor din
catedralele ºi paraclisele mitropolitane, de armonia coralelor bisericeºti, tradiþia colindului va împodobi ºi în acest an viaþa iubitorilor de prãznuire. Alãturi de
cuvântul de învãþãturã ºi de ar-

hiereºtile binecuvântãri, cântul
vestirii Naºterii lui Hristos se împleteºte frumos cu poezia ºi teatrul creºtin, aducându-ne tot mai
aproape de ieslea din Betleem”, a
spus arhidiacon Ioniþã Apostolache, purtãtorul de cuvânt al
Mitropoliei Olteniei.
Unul dintre cele mai frumoase
concerte de colinde este spectacolul „ColinDar” cu Paula Seling, care va fi prezentat luni, pe
15 decembrie, cu începere de la
ora 19.00, pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. O parte
dintre colinde vor fi transpuse în
limbaj mimico-gestual de Grupul
Anghelos, format din 17 elevi de
la ªcoala Specialã „Sfântul Vasile”, elevi cu deficienþe auditive.
Tot în seara concertului, în
foaierul teatrului va fi organizatã
ºi o expoziþie de picturã. Tablourile expuse au fost realizate, în
cadrul unei tabere de creaþie organizate la mânãstirea Tismana,
de copiii de la Centrul „Beethoven”, talentaþi la desen, împreunã cu alþi tineri care studiazã pictura la Secþia Artã Sacrã a Facultãþii de Teologie ºi elevi ai Liceului de Artã „Marin Sorescu”.
Expoziþia va fi cu vânzare, iar

fondurile obþinute vor fi orientate cãtre atelierul de picturã al centrului pentru a-i încuraja pe tineri
sã-ºi dezvolte acest dar de a se
exprima prin culoare.

Daruri pentru copiii care-ºi doresc
doar câteva portocale...
Pe lângã colindele care vor auzite fie la Filarmonica „Oltenia”,
la Biserica „Madona Dudu” ºi Catedrala „Sfântul Dumitru” din
Craiova sau la Târgu Jiu, sãrbãtoarea Crãciunului va veni ºi cu
daruri pentru copii.
O campanie desfãºuratã de
Asociaþia „Vasiliada” se numeºte
„Sã le dãruim Crãciunul” ºi, în
cadrul acesteia, peste 500 de copii din centre sociale ale Arhiepiscopiei Craiovei, ale Asociaþiei
„Vasiliada”, dar ºi din sate foarte
sãrace vor pune pe hârtie gânduri cãtre Moº Crãciun. Scrisorile vor fi orientate spre oameni
care doresc sã devinã Moº Crãciun pentru copii, astfel ca toþi
cei care vor scrie scrisori vor
primi ºi daruri.
„Aceastã campanie am gândito în urmã cu trei ani ºi a fost inspiratã din prezenþa colegilor
noºtri, asistenþi sociali, în mediul

rural. Am primit deja câteva sute
de scrisori care ne emoþioneazã
foarte mult. Sunt dorinþele copiilor din mediul rural, dorinþe simple. Mulþi dintre ei îºi doresc, de
exemplu, sã primeascã de Crãciun portocale ºi atât. De aceea
vrem sã încurajãm spiritul acesta filantropic de responsabilitate
socialã în rândul susþinãtorilor
noºtri”, a spus preot Adrian Stãnulicã, preºedintele Asociaþiei
„Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei.

Gazde primitoare pentru
persoanele nevoiaºe

Deºi sunt deja asaltaþi cu cereri de cazare, reprezentanþii Mitropoliei au mãrturisit cã sunt
dispuºi sã le ofere o atenþie specialã tuturor persoanelor nevoiaºe care le vor cere sprijinul ºi
în aceastã perioadã a sãrbãtorilor de Crãciun.
«Este o perioadã de iarnã, ne
aºteptãm la temperaturi foarte
scãzute, drept pentru care suntem pregãtiþi sã purtãm de grijã
ºi acelor persoane care nu pot
sã-ºi poate singure de grijã acasã sau nu au o locuinþã. La Arhiepiscopia Craiovei avem, de
aproape trei ani, un centru rezidenþial pentru persoane vârstnice, sãrace, care nu aparþinãtori
– Centru Social Renaºterea. La
Asociaþia „Vasiliada”, avem, de
mai bine de ºase ani, centrul de
urgenþã pentru persoane fãrã
adãpost „Sfântul Vasile”, care
este solicitat în aceastã perioadã de iarnã», a mai precizat Adrian Stãnulicã.
În Arhiepiscopia Craiova sunt
opt aºezãminte sociale, dintre
care ºase pentru copii ºi douã
pentru vârstnici. Sunt, de asemenea, centre sociale de zi ºi rezidenþiale în Craiova, Grãdinari –
Olt, Bucureºti ºi Târgu Jiu. Pe
lângã acestea sunt alte cinci centre sociale ale Asociaþiei „Vasiliada”, dintre care unul pentru persoane cu dizabilitãþi. În toate
aceste aºezãminte vor avea loc
programe speciale de Crãciun.
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culturã / educaþie

Craiova
Craiova ºi-a
ºi-a prezentat
prezentat proiectul
proiectul de
de candidaturã
candidaturã
lala titlul
titlul de
de Capitalã
Capitalã Europeanã
Europeanã aa Culturii
Culturii înîn 2021
2021
Echipa de prezentare a programului „Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021” a susþinut, ieri, la Biblioteca Naþionalã a României,
proiectul de candidaturã a municipiului Craiova, în prezenþa unui juriu format din 12 experþi.
Din delegaþia Craiovei au fãcut parte: primarul municipiului Craiova – Lia Olguþa Vasilescu, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj – Ion
Prioteasa, preºedintele ºi directorul executiv al
Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021” (ACCEC 2021) – Lucian Dindiricã,
vicepreºedintele ºi directorul artistic al ACCEC
2021 – Vlad Drãgulescu, directorul de relaþii internaþionale al ACCEC 2021 – Esra Nilgun Mirze, consultant al ACCEC 2021 – prof. Jan de
Maere, directorul de marketing al ACCEC 2021
– Marina Andronache, managerul Operei Române Craiova – Antoniu Zamfir, managerul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” – Adriana Teodorescu, ºeful departamentului de calitate al companiei Softronic – Cristian Prundea-

nu, ºi poeta de etnie romã Izabela Tiberiade.
Suportul tehnic a fost asigurat de Mihaela Dudãu, informatician în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
ªedinþa de audiere a durat 90 de minute, timpul alocat fiind împãrþit în douã secþiuni egale.
În prima dintre ele, echipa de susþinere a candidaturii a prezentat juriului programul „Craiova
Capitalã Europeanã a Culturii 2021”, cea de-a
doua parte fiind rezervatã sesiunii de întrebãri
ºi rãspunsuri.
Rezultatele reuniunii de preselecþie a celor
14 oraºe candidate la titlul de Capitalã Europeanã a Culturii 2021, desfãºuratã în perioada
7-10 decembrie 2015, vor fi anunþate public vineri, 11 decembrie 2015, la Bucureºti. Membrii
echipei de susþinere a candidaturii ºi-au exprimat optimismul ºi speranþa cã municipiul Craiova se va regãsi pe lista scurtã a oraºelor care
vor accede în urmãtoarea etapã, listã care va fi
stabilitã de cãtre juriul de experþi.

Alaiul datinilor, la Craiova, cu ansambluri folclorice, cete de colindãtori
ºi soliºti vocali din ºapte judeþe
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, sub
egida Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021”, organizeazã, astãzi
ºi mâine, în sala Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” (Calea Bucureºti nr. 56),

Alaiul datinilor se va deschide
astãzi, ora 16.00, cu o expoziþie culinarã, „Dolju-n bucate de la Bârca”, ºi cu o expoziþie cu fotografii
din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, dedicatã iernii din satul tradiþional, în
care se vor regãsi ritualurile ºi obiceiurile ei de o rarã frumuseþe. De
asemenea, îºi vor prezenta creaþiile elevi înscriºi la Cercul de picturã „Ghiþã Mitrãchiþã” (coord. Ma-

rina Cârjan), de la Liceul Teoretic
„Adrian Pãunescu” din Bârca. De
altfel, aceastã instituþie s-a alãturat grupului de iniþiativã localã din
comunã în cadrul proiectului
„Dolju-n bucate” .
Dupã vernisaj, de la ora 18.00,
va începe Alaiul Datinilor „Din
bãtrâni, din oameni buni”, care va
continua mâine, 11 decembrie, de
la ora 18.00. Astã-searã urcã pe scenã Ansamblul „Rozele Calafatului”
din Calafat, Ansamblul „Doina

Mischiului” din Mischii, Grupul
folcloric „Voci olteneºti” din Craiova, Ansamblul „Hora Desnãþuiului”
din Bârca, Grupul de colindãtori
„Rapsozii Desnãþuiului” din Giurgiþa (Dolj), Grupul folcloric „Gorjeanca” din Târgu Jiu, Ansamblul
„Roua-Cloºani” din Padeº (Gorj),
Ansamblul „Flori dâmboviþene”
din Târgoviºte (Dâmboviþa), Ansamblul „Colinda” din Mãþãu-Mioarele (Argeº), soliºtii vocali Lavinia
Bârsoghe, Mãdãlina Stoica Tãnasie ºi Liviu Olteanu.
Mâine, 11 decembrie, tot de la
ora 18.00, invitaþi sunt Ansamblul
„Altiþa” din Maglavit, Octetul
„Leru-i ler”, Craiova, Ansamblul
„Dor cãlãtor” din Craiova, Ansamblul „Alunelul” din Pieleºti (Dolj),
Grupul folcloric „Oltenaºi cu oltencuþe” din Drobeta-Turnu Severin,
Ansamblul „Liliacul” din Baia de
Aramã (Mehedinþi), Ansamblul

Alaiul Datinilor „Din bãtrâni, din oameni
buni”. Instituþia celebreazã prin acest eveniment de final de an ºase decenii de existenþã ai instituþiei cunoscute ºi sub denumirea de Centrul Creaþiei Populare Dolj.
Accesul publicului este liber.

„Brâuleþul” din Saielele (Teleorman), Ansamblul „Mãgura” din
Codlea (Braºov), soliºtii vocali

Maria Rotaru, Livia Celea Streaþã
ºi Zorina Bãlan.
MAGDA BRATU

S-a intrat în luna Olimpiadelor ºcolare
A venit decembrie, a sosit luna Olimpiadelor ºcolare, la diverse specialitãþi, faza localã.
Dupã „Lecturã”, detaliile fiind prezentate deja, la alte douã discipline elevii sunt chemaþi
sã-ºi dovedeascã aptitudinile: Fizicã, respectiv Limba ºi literatura românã.

Primii care intrã în „focuri” sunt
cei care au înclinaþie spre fizicã. Astfel, cei din clasa a VI-a ºi a VII-avor
participa , mâine, la faza localã, fiind
destinate mai multe centre de examinare în judeþul Dolj: Liceul Teoretic
„Independenþa” Calafat, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Bãileºti, Liceul
Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea,
Liceul Teoretic din Bechet, ªcoala

Gimnazialã din Filiaºi – din teritoriu,
ºi Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova.
„ªi-au anunþat participarea 174 de
elevi din Craiova ºi 43 din judeþ, pentru clasa a VI-a, iar pentru anul superior de studiu s-au înscris 73 de tineri
din Craiova ºi 25 din teritoriu. Probele vor fi susþinute în cele ºase Centre
desemnate, mâine, între orele 14.00-

17.00, iar evaluarea va avea loc, centralizat, pe 12 decembrie, la CTAM
„Constantin Brâncuºi”, 21 de cadre
didactice fiind propuse pentru corectarea lucrãrilor. Consiliul Consultativ
al Catedrei de Fizicã a stabilit ca, pentru faza judeþeanã, sã se califice 75
de elevi, din cls. a VI-a, ºi 50 din clasa a VII-a”, a declarat prof. Ileana
Moculescu, inspector pentru Fizicã,
din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Examinarea va avea loc
în mai multe Centre

Copiii din clasele a V-a– a XII-a se
pregãtesc ºi ei pentru a participa la
faza localã a Olimpiadei de Limba ºi
literatura românã. Pentru gimnaziu
sunt desemnate patru sectoare (douã
din Craiova– ªcoala Gimnazialã „Mir-

cea Eliade” ºi „Nicolae Romanescu”).
În teritoriu sunt, la Sectorul III, ªcoala
Gimnazialã nr.1 Dãbuleni (14 unitãþi
ºcolare) ºi la Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea (15 instituþii), iar
în Sectorul IV sunt arondate 17 ºcoli
la ªcoala „Constantin Gerota” Calafat, iar la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Bãileºti vor concura elevi din
18 unitãþi gimnaziale. Pentru învãþãmântul liceal, elevii se vor prezenta
la Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” din Craiova. În ceea ce priveºte
evaluatorii, profesorii metodiºti,
membrii Consiliului Consultativ al
Catedrei de Limba ºi literatura românã ºi cadrele didactice care au elevi
în concurs participã obligatoriu. În
funcþie de numãrul de elevi calificaþi,
fiecare unitate de învãþãmânt va suplimenta profesorii evaluatori cu mi-

nimum patru cadre didactice de specialitate (la 20 de elevi înscriºi). Pentru calificare este nevoie de un punctaj minim de 100 de puncte, maximum
trei elevi putând accede mai departe,
pentru fiecare nivel de studiu. Pentru unitãþile de învãþãmânt care au
avut premii ºi menþiuni la faza judeþeanã a Olimpiadei în anul ºcolar
2015/2016 se poate merge pânã la
cinci membri calificaþi pentru fiecare
nivel de studiu. De asemenea, vor fi
alocate douã locuri suplimentare
pentru unitãþile de învãþãmânt care
au avut elevi participanþi la faza naþionalã, respectiv faza internaþionalã a
concursului amintit, în anul ºcolar
precedent. În cazul punctajelor egale, va urma o probã de baraj la nivelul
unitãþii, astfel încât sã fie respectat
numãrul de elevi calificaþi.
CRISTI PÃTRU
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Statele Unite înãspresc regulile
din Programul Visa Waiver
Camera Reprezentanþilor a SUA
a adoptat marþi cu o majoritate covârºitoare o mãsurã ce ar spori controlul asupra cãlãtorilor ce provin
din cele 38 de þãri care fac parte din
Programul Visa Waiver, în încercarea de a împiedica teroriºtii sã pãtrundã pe teritoriul american. Legea,
care a trecut de Camera inferioarã a
Congresului cu 407 voturi pentru ºi
19 împotrivã, trebuie aprobatã ºi de
Senat. Aceastã acþiune a congresmenilor urmeazã paºilor anunþaþi sãptãmâna trecutã de administraþia
Obama, privind consolidarea Programului Visa Waiver (Programul de
Scutire de Vize) dupã atacurile teroriste care au avut loc la Paris, în luna
noiembrie. Acest program permite
cãlãtoriile fãrã vize cãtre Statele
Unite, pentru cetãþenii din 38 de þãri,
majoritatea din Europa. Aproximativ 20 de milioane de oameni, sau în
jur de 40 la sutã dintre vizitatorii de
peste ocean, ce cãlãtoresc în scop de
afaceri sau turism, se folosesc anual
de beneficiile acestui program pentru a pãtrunde pe teritoriul Statelor
Unite fãrã vizã, pentru o perioadã
de maximum 90 de zile. Susþinãtorii
din Camera Reprezentanþilor spun
cã acest pachet legislativ este menit
sã rãspundã îngrijorãrilor cã cele
peste 5.000 de persoane cu paºapoarte occidentale despre care se
crede cã au cãlãtorit în Irak ºi Siria,
pentru a se alãtura miºcãrii Stat Islamic, ar putea intra în Statele Unite
dupã un control minor, în conformitate cu normele actuale. „ªtim cã mai
mulþi dintre autorii atacurilor din
Paris, membri ai grupãrii SI, aveau
paºaporte occidentale, ceea ce înseamã cã ar fi putut pãtrunde pe teritoriul Statelor Unite fãrã vizã. Acesta
este lucrul care trebuie oprit, prin intermediul acestui proiect de lege”, a
susþinut Michael McCaul, preºedintele Comisiei de Securitate Internã.
Aceastã mãsurã ar cere celor 38 de
state care fac parte din Programul
Visa Waiver sã introducã paºapoarte electronice cu cipuri biometrice
pânã pe data de 1 aprilie 2016, sã
raporteze paºapoarte pierdute sau
furate cãtre Interpol, organizaþia internaþionalã a poliþiei, ºi sã cearã
pasagerilor care au cãlãtorit în Irak
sau Siria sã se supunã unui control
al vizelor. „Adevãrul este cã, dupã
cum au arãtat-o atacurile groaznice
de la Paris, organizaþiile teroriste ca
SI (Stat Islamic) cautã orice oportunitate pentru a exploata ospitalitatea unei naþiuni”, a spus Candice
Miller, membrã republicanã a Congresului. Pe lângã atentatele de la
Paris, pachetul legislativ apare în
contextul în care Tashfeen Malik ºi
soþul ei, Syed Rizwan Farook, au împuºcat miercurea trecutã 14 persoane în oraºul californian San Bernardino. Biroul Federal de Investigaþii
din Statele Unite (FBI) a calificat vinerea trecutã atacul drept „act de
terorism”, Tashfeen Malik fiind suspectatã cã a jurat credinþã grupãrii
Stat Islamic (SI). Dezbaterea americanã privind vizele a început dupã
atentatele teroriste asupra redacþiei
Charlie Hebdo din Paris, când Dianne Feinstein, o senatoare a Partidului Democrat, a descris statele incluse în acest program drept „Cãlcâiul
lui Ahile al Americii”. Reprezentanþi ai Departamentului pentru Securitate Internã au declarat atunci
pentru EUObserver cã ar dori sã
vadã mai multe controale la frontierele Schengen ºi un mai bun schimb
de informaþii între statele UE.

ªTIRI
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externe

John Kerry, la Moscova, pentru discuþii
cu Vladimir Putin, în privinþa Siriei
Secretarul de stat american
John Kerry a anunþat ieri cã sãptãmâna viitoare se va deplasa la
Moscova pentru discuþii cu preºedintele rus Vladimir Putin în
privinþa situaþiei din Siria. “Întro sãptãmânã mã voi deplasa la
Moscova, unde mã voi întâlni cu
Putin ºi cu Lavrov (ministrul rus
de externe)”, a afirmat Kerry,
aflat la Paris cu prilejul conferinþei ONU pe tema modificãrilor climatice (COP21). ªeful diplomaþiei americane a adãugat cã
Rusia a avut o abordare “constructivã” în ceea ce priveºte
gãsirea unei soluþii politice la conflictul sirian, participând activ la organizarea discuþiilor internaþionale de la Viena în problema Si-

riei. SUA ºi Rusia au fãcut eforturi pentru a
reuni un grup de puteri mondiale ºi regionale
care sã gãseascã soluþii pentru încetarea fo-

Ucraina: Peste 9.000 de morþi
de la începutul conflictului
Peste 9.000 de persoane au fost
ucise de la începutul conflictului
din estul separatist al Ucrainei, în
aprilie 2014, potrivit unui nou bilanþ anunþat ieri de Naþiunile Unite.
Numãrul total al victimelor este de
cel puþin 9.098 de morþi ºi 20.732
de rãniþi, a indicat în raportul sãu
trimestrial Înaltul Comisariat al
ONU pentru Drepturile Omului,
precizând cã cifra include civili,
membri ai forþelor militare ºi
membri ai grupãrilor armate. În
perioada acoperitã de acest ultim
raport ºi anume 16 august - 15
noiembrie, 47 de civili au fost uciºi
ºi 31 au fost rãniþi, aratã documentul ONU, relevând astfel cã, în anumite pãrþi din estul Ucrainei, conflictul a scãzut semnificativ în intensitate. Potrivit raportului, ultimele pierderi de vieþi omeneºti au
fost cauzate în special de exploziile unor dispozitive improvizate.
Autorii raportului indicã totodatã cã
„afluxul de muniþii, arme ºi combatanþi din Rusia în direcþia teritoriilor controlate de grupãrile armate continuã, ceea ce face situaþia
extrem de volatilã”. Ei subliniazã
de asemenea cã „existã în continuare grave îngrijorãri în legãturã

cu situaþia drepturilor omului, cu
torturile ºi absenþa statului de
drept în estul ucrainean, precum
ºi cu situaþia umanitarã dificilã în
care se aflã persoanele ce trãiesc
în zonele afectate ºi cele refugiate în interiorul þãrii”. În acelaºi
timp, experþii Naþiunilor Unite constatã cã elemente ale serviciilor de
securitate ucrainene par sã beneficieze de „o largã impunitate”, anchetele în cazul acuzaþiilor ce li
se aduc acestora fiind foarte rare.
Autorii raportului fac referire la
cazurile de „dispariþii forþate, la
detenþiile arbitrare, la torturile ºi
relele tratamente pentru persoanele suspectate de atingere adusã integritãþii teritoriale, de terorism sau
de susþinerea autoproclamatelor
republicii populare Doneþk ºi Lugansk”. „Civilii din zonele estice
ale Ucrainei, afectate de conflict,
încheie anul aºa cum l-au început, într-o situaþie umanitarã foarte dificilã”, a atras atenþia Înaltul
comisar ONU pentru drepturile
omului, Zeid Ra’ad Al Hussein. În
zona de conflict trãiesc aproximativ 2,9 milioane de persoane ºi situaþia acestora s-ar putea agrava
odatã cu venirea iernii.

Cel puþin 37 de morþi în urma atacului
talibanilor asupra aeroportului din Kandahar
Cel puþin 37 de persoane - civili ºi membri ai forþelor de securitate afgane - au fost ucise ºi alte
35 rãnite în urma atacului declanºat marþi seara de un comando de
insurgenþi talibani asupra aeroportului din Kandahar, cel mai mare
oraº din sudul Afganistanului, a
anunþat ieri Ministerul Apãrãrii din
Afganistan. Din cei 11 atacatori,
unul singur continua sã tragã ieri
în forþele afgane, potrivit ministerului, care a confirmat astfel cã
asediul aeroportului din Kandahar
a continuat ºi în prima partea a
zilei de miercuri. „Nouã insurgenþi
au fost uciºi, un altul rãnit, iar ultimul continuã sã tragã în forþele
noastre”, a indicat acesta într-un

comunicat. Un bilanþ anterior consemna opt morþi în urma ofensivei talibane asupra aeroportului
din Kandahar. Atacul asupra complexului aeroportuar, care include, în afarã de o zonã civilã, o
bazã comunã a armatei afgane ºi
trupelor NATO, coincide cu vizita la Islamabad a preºedintelui afgan Ashraf Ghani, destinatã sã
abordeze ºi posibilitatea reluãrii
convorbirilor dintre Kabul ºi insurgenþii talibani. Ofensiva este prima lansatã de talibani dupã mai
multe zile de speculaþii privind
soarta liderului lor, Akhtar Mansour, care ar fi fost grav rãnit,
potrivit mai multor surse, în urma
unor dispute interne.

cului în Siria ºi pentru o tranziþie
politicã în aceastã þarã, însã între Washington ºi Moscova au
apãrut probleme dupã ce Statele
Unite au anunþat cã, la 18 decembrie, la New York, vor gãzdui viitoarea reuniune a “grupului internaþional de susþinere a Siriei”.
Rusia a apreciat marþi cã este
“prematur” sã anunþe participarea sa la aceastã reuniune, în
contextul în care Arabia Sauditã
organizeazã întâlniri între facþiunile opoziþiei siriene. Ultima vizitã a secretarului de stat american la Moscova a avut loc în luna
mai a acestui an, când a purtat convorbiri cu
Vladimir Putin ºi cu Serghei Lavrov pe subiectul crizei ucrainene.

Atentate Paris: Abdelhamid Abaaoud a fost urmãrit
de poliþie la Atena, în ianuarie, dar a reuºit sã scape
Poliþia greacã a încercat sã îl captureze în ianuarie pe presupusul organizator al atentatelor din 13 noiembrie de la Paris, Abdelhamid Abaaoud, dar operaþiunea a eºuat. O
sursã din serviciile antiteroriste belgiene a declarat pentru BBC cã operaþiunea vizându-l pe Abaaoud trebuia sã se desfãºoare înaintea raidurilor antiteroriste din Belgia, de la
Verviers, desfãºurate la 15 ianuarie.
În cursul acestor raiduri au avut loc
schimburi de focuri în urma cãrora
doi presupuºi jihadiºti au fost uciºi.
Autoritãþile elene îl urmãreau pe Abaaoud, considerând cã el coordona
celula belgianã prin telefon, de la
Atena. Potrivit unor surse, un ofiþer de poliþie belgian se afla la Atena
pentru a coordona urmãrirea lui
Abaaoud alãturi de colegii greci,
înaintea raidului care a vizat celula
de la Verviers. Operaþiunea din Atena nu a mai avut însã loc,
întrucât Abaaoud a reuºit sã
scape de sub urmãrire. Poliþia greacã a efectuat raiduri la Atena abia la douã
zile dupã cele din Verviers,
la 17 ianuarie, presa belgianã relatând atunci cã îl cãuta pe Abaaoud, un rezident
din Bruxelles de origine marocanã, care era bãnuit cã
se ascunde în Grecia. Poliþia greacã a percheziþionat
douã apartamente din Atena, iar în final un algerian a
fost extrãdat în Belgia, în
schimb Abaaoud nu a fost

gãsit. Mostre din ADN-ul sãu au fost
gãsite însã în ambele apartamente
percheziþionate la Atena. Abdelhamid
Abaaoud a fost implicat în patru atacuri dejucate începând din primãvarã în Franþa ºi a fost condamnat în
contumacie la 20 de ani de închisoare, potrivit ministrului francez de
Interne, Bernard Cazeneuve. El a
fost ucis într-o confruntare cu poliþia francezã la cinci zile dupã atentatele de la Paris soldate cu 130 de
morþi. Abaaoud nu este singura legãturã între Grecia ºi atacurile de la
Paris. Salah Abdeslam, care este cãutat în continuare, a cãlãtorit din Italia în Grecia cu feribotul, la 1 august, de unde a plecat trei zile mai
târziu. În plus, doi dintre atacatorii
sinucigaºi de la Stade de France au
venit pe mare din Turcia pânã în
insula greacã Leros, în octombrie,
pretinzând cã sunt refugiaþi.

Poliþia germanã a efectuat descinderi
în legãturã cu un atac planificat la Berlin
Poliþia germanã a efectuat descinderi în mai multe locuri, atât la
Berlin, cât ºi în landul Saxonia (est),
în cãutarea a trei persoane acuzate
cã au plãnuit un atac cu explozivi
în capitalã, a anunþat Biroul procurorului federal. Nicio arestare nu a
fost operatã în aceste raiduri, a
anunþat Biroul, adãugând cã cei trei
suspecþi au fost acuzaþi de finanþarea unei organizaþii teroriste ºi pla-

nificarea unui act de violenþã împotriva statului. Descinderi în legãturã cu acelaºi caz, la jumãtatea lui
octombrie, s-au încheiat de asemenea fãrã arestãri, a precizat aceeaºi
sursã. Una dintre cele trei persoane
este suspectatã cã a încercat sã recruteze membri pentru gruparea jihadistã Statul Islamic (SI), care
deþine controlul asupra unor bucãþi
vaste din teritoriile Siriei ºi Irakului.
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SC CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA SA cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A,
înregistratã la O.R.C. Dolj sub nr.
J16/2209/1991, CUI RO 2292068,
anunþã: VÂNZAREA prin licitaþie
publicã cu strigare a mijloacelor fixe
proprietate a societãþii: - Automacara ROMAN, varianta 12215, cilindree 10344 cm3 , putere maximã 158
kw, motorinã, nr axelor = 3, tracþiune spate. Licitaþia se va þine la sediul SC Construcþii Feroviare Craiova SA din Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A, în data de
16.12.2015 ora 11:00 ºi se va repeta
în fiecare luni din saptãmanã pânã
la vânzarea totalã a mijloacelor fixe.
Preþul de pornire a licitaþiei este conform CAIETULUI DE SARCINI în
Euro la cursul în lei, din ziua licitaþiei, fãrã TVA. Condiþii de participare la licitaþie: 1. Cumpãrarea caietului de sarcini în valoare de 100 lei
(exclusiv TVA); 2. Plata unei garanþii de participare la licitaþie la nivelul
sumei de 5.000 lei; 3. Plata taxei de
participare în sumã de 100 lei (exclusiv TVA); Alte condiþii de participare la licitaþie sunt prezentate în
caietul de sarcini. Plata caietului de
sarcini ºi a taxei de participare la licitaþie, se poate face în numerar, la
casieria SC Construcþii Feroviare
Craiova SA sau în contul societãþii
RO89BTRL01701202473373XX
deschis la BANCA TRANSILVANIA
– Agenþia Craiova. Garanþia de participare se achitã în numerar la sediul societãþii sau în contul SC Construcþii Feroviare Craiova SA,
RO89BTRL01701202473373XX
deschis la BANCA TRANSILVANIA
– Agenþia Craiova. Documentele pe
baza cãrora se elibereazã caietul de
sarcini sunt: · dovada achitãrii taxei de 100 lei, exclusiv TVA, în contul societãþii; · buletin/carte de

identitate sau paºaport - pentru persoanele fizice care se prezintã pentru cumpãrarea Caietului de sarcini;
· buletin/carte de identitate sau paºaport precum ºi documentul care
atestã calitatea de reprezentant legal al societãþii interesate, în situaþia în care acesta se prezintã pentru cumpãrarea caietului de sarcini;
· în situaþia în care investitorii se vor
prezenta prin împuternicit, acesta va
prezenta procurã specialã autentificatã ºi buletin/carte de identitate sau
paºaport;. Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul
societãþii Construcþii Feroviare Craiova SA în plic sigilat documentele
de participare pânã în ziua anterioarã þinerii licitaþiei, ora 15:00, acest termen fiind termen de decãdere. Licitaþia se va desfãºura cu cel puþin doi
participanþi. În situaþia în care se prezintã un singur investitor, licitaþia se
va transforma în negociere directã.
Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre documentele de participare conduce la
excluderea acestora din procedura
licitaþiei. Verificarea ºi analizarea documentelor de participare la licitaþie
se va face în ziua licitaþiei, iar la ora
10:00 în aceeaºi data se va afiºa la
sediul SC Construcþii Feroviare Craiova SA lista ofertanþilor acceptaþi.
Caietul de sarcini se poate procura
de cei interesaþi de la sediul societãþii SC Construcþii Feroviare Craiova
SA, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A,
începând cu data publicãrii anunþului de vânzare. Cei interesaþi pot solicita detalii la sediul SC Construcþii
Feroviare Craiova SA, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, tel/fax 0251419161,
e-mail constructii_feroviare@yahoo.com, începand cu data publicãrii
anunþului de vânzare; persoana de
contact: dl. Camen Sorin – tel. 0741/
361918.

Primãria Comunei Vela, respectând procedura prevãzutã de H.G. nr.
286/2011, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi de execuþie vacante: - 2 posturi referent în cadrul Compartimentului Taxe ºi Impozite - 1 post sef SVSU în cadrul Compartimentului Administrativ - 1 post muncitor în cadrul Compartimentului Administrativ - Documentele necesare candidaþilor pentru întocmirea dosarului de
concurs: Relaþii la secretariatul Primãriei Comunei Vela sau la nr. de telefon:
0251/ 362.619; 0764/ 406.202- secretar
d.ra Ionele Ioana Cristina. Condiþiile de
desfãºurarea a concursului, tipul probelor de concurs: - dosarele de înscriere se depun începând cu data de
14.12.2015 pânã pe data de 28.12.2015,
ora 1600, la secretariatul sediului Primãriei Comunei Vela, jud. Dolj. Concursul
constã în 2 etape succesive: probã scrisa ºi interviu. - data, ora ºi locul susþinerii probei scrise - 05.01.2016, ora 900,
la sediul Primãriei comunei Vela, jud.
Dolj; - data ºi locul susþinerii interviului
– 05.01.2016, ora 1400, la sediul Primãriei comunei Vela, jud. Dolj; Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare
pentru ocuparea celor doua posturi de
referent: · studii medii liceale, absolvite cu diplomã de bacalaureat; · cunoºtinþe operare calculator Word , Excel ·
vechime în muncã minim 1 an. Condiþii
generale ºi condiþii specifice necesare
pentru ocuparea postului de muncitor:
· studii gimnaziale cunoaºtre limba românã scris ºi vorbit capacitate deplinã
de exerciþiu are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea postului de sef SVSU: ·
studii medii liceale, absolvite cu diplomã de bacalaureat; · cunoºtinþe operare calculator Word, Excel · vechime în
muncã minim 1 an. Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei comunei Vela.
Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot
obþine la secretariatul Primãriei Comunei Vela sau la telefon: 0251/ 362.619;
0764/ 406.202.
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S.C. AGRICOLA EAST WAY DISTRIBUTION SRL cu sediul social în
comuna Cetate str. Calea Craiovei
Nr.76 înregistratã la ORC J 16/ 1540/
2012, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei privind activitatea
“AMENAJAREA PENTRU TURIªTI A
LACULUI CAZAN- BOCU comuna
Cetate, cu activitatea: Parcuri pentru rulote, campinguri ºi tabere cod
CAEN 5530, ce se desfãºoarã în comuna Cetate, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic de luni- joi între orele 8-16,30
ºi vineri între orle 8-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la data de
25.12.2015.
Se anuleazã certificatul de înregistrare ºi certificatul de autorizare, anexele ºi certificatele constatatoare la urmãtoarele societãþi: S.C.
MICOVIL IMPEX SRL J16/ 215/1994;
S.C. GRANAT PROD IMPEX SRL J16/
911/ 1993; S.C. HEPHISTOS COMEXIM J16/ 347/1993; S.C. TENIS CLUB
J16/ 166/ 2001; MIC ªI GEO J16/ 118 /
2003; S.C. DAMBUS J16/ 1262/ 1998;
S.C. TEOLAND J 16/ 229/ 1997; S.C.
FLORILIV IMPEX J16/ 1479/ 2004;
MOBILA CASA INTERNATIONAL
J16/324/ 1999; S.C. PROCAL MET
J16/ 1016/ 2004. Se declarã nule.
Compania de Apã Oltenia SA cu
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133,
solicitã autorizaþie de mediu pentru
activitãþiile „Captare, tratare ºi distribuþie apã” ºi „Colectare, tratare ºi
epurare ape uzate” cod CAEN 3600,
3700, desfãºurate în localitatea Bãileºti, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9 -14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Craiova pânã la data de 24.12.2015.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

ANIVERSÃRI

La zi aniversarã, fiica
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ pãrinþii, sora ºi fratele ureazã dragei lor
 Cele mai înalte standarde de EUGENIA ICÃ din
profesionalism
Craiova, multã sãnã Suntem la dispoziþia dumnea- tate, bucurii, împliniri
voastrã:
ºi „ La Mulþi Ani!”.
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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

Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon: 0760/084.961.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂNZÃRI



CERERI SERVICIU

PRESTÃRI SERVICII

Execut masaj la domiciliu Telefion: 0251/
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi 446.535; 0760/071.644.
0760/678.231.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. TeleCENTRUL COMERCIAL SUCPI fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. TeUnora le place
lefon: 0768/623.964;
sã munceascã
decât sã piardã timpul 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi ºi sã aºtepte
elevi la contabilitate.
speranþa unui „job”.
Telefon: 0722/943.220.
Sunã la telefon 0251/
Îngrijesc bãtrânã 4 ore
438.440 ºi vino în Calea pe zi. Telefon: 0765/
Bucureºti, strada Grigore 546.216.
Pleºoianu, sã închiriezi un Þin evidenþã contabilã.
0722/943.220;
stand la cel mai bun preþ. Telefon:
0771/215.774.

Staþiunea de Cercetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoarele produse lactate:
- lapte pasteurizat
la pungã de 1litru
- lapte integral
- brânzã de vacã
Informaþii suplimentare la telefon:
0251417534.

GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Roºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/660.001.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
CASE

Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Craiova, casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant - Direcþia Juridicã, Asistenþã de Specialitate
ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Craiova
– 2 posturi.
Concursul va avea loc în data de 11.01.2016, ora
10:00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu
sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul
ºtiinþelor juridice.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.
Vând sau schimb
casã (variante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu 2 camere ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã 5 camere, 2 bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/250.327.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogoºu - Dolj. Telefon:
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI

VÂND teren împrejmuit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Telefon: 0729/170.160.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
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Vând teren Negoieºti 2,5 ha, casã
cu dependinþe, vie 3000 m, fântânã,
porþi de fier la asfalt
central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500
sau 5000 mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/292.953.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vândterenstr.Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
STRÃINE

Unic proprietar vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schimbatã
recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negociabil. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Geamuri Electrice; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
AUTO
Xenon; - Interior reROMÂNEªTI
caro; Pret 2700
Vând Dacia 1310. Te- Euro, negociabil.
lefon: 0770/333.559; Relatii la telefon:
0765/312.168.
0351/401.251.

VÂNZÃRI DIVERSE

Societate comercialã
vinde porumb boabe,
recolta 2015 la preþul de
0,7 lei/kg TVA inclus.
Telefon: 0742/046.909.
Vând douã vaci gestante (rasa de lapte) ºi
doi tauri de peste 500
kg/ buc. Telefon: 0724/
389.773.
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/803.490 dupã
ora 15.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canistre aluminiu 20 litri noi,
reductor oxigen sudurã,
alternator 12vV nou, arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
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Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la congelator) cazan de þuicã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei / Kg, cruce de
marmurã 1200/100 scrisã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre pentru copiii. Telefon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtãrie, servantã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensiunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.
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Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, presã balotat mase plastice, bicicletã nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare olteneºti, scoarþã, maºinã de cusut, fotolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Presã balotat plasCentr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
tic- cutii de bere, bicicletã nouã franþuSUCPI
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
anunţă programul
iarnã. Telefon: 0767/
de lucr
u:
lucru
153.551.
Vând cinci bare
Luni - V
ineri
Vineri
cornier de 70 lungi
9.00 - 20.00,
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
m, televizor color
8.00.
18
Grunding diagona- Duminică 9.00 - 1
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Primesc în gazdã un Îmi vând meºteºugul
ÎNCHIRIERI OFERTE bãiat. Telefon: 0765/ (meseria), foarte profitabil. Telefon: 0723/
S. C. AMARADIA 957.791.
SERVICII CLINICE MATRIMONIALE 684.511.
SRL: închiriazã spa- 66-170-85 doresc cãPIERDERI
þii pentru sedii de fir- sãtorie – prietenie PIERDUT Carnet de
me. Informaþii la tele- doamnã 55-62 ani, ne- student eliberat de
fon: 0351/ 808.917. fumãtoare, singurã, FEAA Craiova pe nuÎnchiriez aparta- modestã, plãcutã. Te- mele Pîrvu Elena Roment mobilat Valea lefon: 0351/181.202. dica. Se declarã nul.
Roºie. Telefon:
PIERDUTAnexã punct
DIVERSE
lucru Felix Aderca,
0351/433.875
Singura argintãrie din de
Închiriez aparta- Craiova, situatã în Va- nr. 3, Craiova. Se dement patru camere leaVlãicii (vis-a-vis de clarã nulã.
nemobilat, ultracen- Electrica) unde gãsiþi CONDOLEANÞE
tral (Universitate), bijuterii lucrate ma- Marin Dumitru este
100 mp pentru bi- nual, cu argint la alãturi de prietenul
rouri sau locuit. Te- schimb ºi manopera/ Sorin Singer la decelefon: 0741/015.360 obiect. Telefon: 0351/ sul mamei. Sincere
ºi 0741/962.214.
423.493.
condoleanþe!
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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HANDBAL (F) – CM

România, eºec dur cu Spania
Astãzi urmeazã meciul catalogat drept cel mai greu al grupei, contra
campioanei olimpice ºi europene Norvegia (ora 21:30, Dolce Sport 1)
Dupã victoriile cu modestele reprezentative din Puerto Rico ºi Kazahstan, România a picat primul test
important de la Campionatul Mondial de handbal din Danemarca, fetele lui Tomas Ryde fiind învinse, marþi
searã, scor 18-26, de Spania.
“Tricolorele” au condus pe mai
toatã durata primei reprize, ecartul
maxim fiind de trei goluri (4-1, 11-8,
12-9), însã în avantaj, la pauzã, au
intrat ibericile, 12-13. “Seceta” s-a
prelungit ºi dupã reluare, iar Spania
s-a distanþat la patru “lungimi”, 1216 (36). Un parþial de 7-0 pentru vicecampioana continentalã, România
nemaigãsind drumul spre poarta adversã timp de 12 minute. Jucãtoarele
noastre s-au dovedit ºi în continuare incapabile sã facã faþã adversarelor, încheind în corzi un meci pe care
îl începuserã aºa de bine.
România: Ungureanu 9 intervenþii, Munteanu 1 intervenþie – Szucs,
Pintea, Nechita (2 goluri), Neagu (6),
Brãdeanu, Perianu, Marin, Ardean
(2), Manea (2), Tãnãsie, Geiger (3),
Buceschi (3), Vizitiu, Chiper. Antrenor: Tomas Ryde

Iatã ce s-a întâmplat marþi ºi în celelalte grupe
Grupa A: Japonia – Tunisia 31-21, Muntenegru – Ungaria 32-15 (!!!),
Danemarca – Serbia 29-20.
Clasament: 1. Danemarca 6p, 2. Muntenegru 5p, 3. Ungaria 4p, 4. Japonia
2p, 5. Serbia 1p, 6 Tunisia 0p.
Asearã dupã închiderea ediþiei: Muntenegru – Tunisia, Serbia – Japonia,
Ungaria – Danemarca.
Grupa B: Cuba – Angola 23-38, Polonia – China 29-24, Suedia – Olanda
28-28.
Clasament: 1. Olanda 5p, 2. Suedia 5p, 3. Polonia 4p, 4. Angola 2p, 5.
China 2p, 6. Cuba 0p.
Asearã dupã închiderea ediþiei: Cuba – Olanda, Angola – Polonia, Suedia
– China.
Grupa C: Coreea de Sud – DR Congo 35-17, Franþa – Argentina 20-12,
Brazilia – Germania 24-21.
Clasament: 1. Brazilia 5p, 2. Franþa 5p, 3. Coreea S. 4p, 4. Germania 2p, 5.
Argentina 2p, 6. DR Congo 0p.
Astãzi: Argentina – Brazilia (17:00), Franþa – DR Congo (19:15), Germania
– Coreea de Sud (21:30).

Spania: Navarro 2 intervenþii,
Zoqbi 10 intervenþii – Lopez, Martin
(4), Nunez, Alberto (2), Mangue,
Aguilar (1), Chavez (1), Pinedo (2),
Pena (7), Gonzales (1), Elorza, Egozkue (1), Hernandez (1), Barbosa (6).
Antrenor: Jorge Duenas.
Tot marþi: Rusia – Puerto Rico 45-

18, Norvegia – Kazahstan 40-19.
Astãzi: Kazahstan – Rusia (17:00),
Spania – Puerto Rico (19:15), România – Norvegia.
Clasament Grupa D: 1. Rusia 6p,
2. Norvegia 4p, 3. România 4p, 4.
Spania 4p, 5. Kazahstan 0p, 6. Puerto Rico 0p.

Primele patru clasate din fiecare grupã se calificã în optimile de finalã
ale competiþiei.
Campionatul Mondial reprezintã ºi un criteriu de calificare la Jocurile
Olimpice de la Rio, câºtigãtoarea competiþiei obþinând calificarea direct,
în timp ce echipele de pe locurile 2-7 vor avea drept de joc la turneele
preolimpice, programate între 7-10 aprilie 2016.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 6-A (ULTIMA)

United rateazã “optimile”

Manchester United nu va merge în primãvara UCL, dupã ce a cedat, marþi searã, cu 2-3 la
Wolsburg, iar PSV Eindhoven a trecut cu 2-1,
pe teren propriu, de ÞSKA Moscova.
Fãrã Rooney – accidentat, “diavolii” au început bine în fief-ul “lupilor”, Martial deschizând scorul în minutul 10, dar nemþii au rãstur-

nat rezultatul, prin golurile lui Naldo (13) ºi Vierinha (29). Englezii s-au
vãzut, totuºi, cu sacii în
cãruþã, dupã ce Ignaºevich (76) a adus-o în
avantaj pe ÞSKA Olandezii au egalat însã repede, prin De Jong (78),
iar englezii erau din nou
în afara “optimilor”. United a revenitt de la agonie la extaz, dupã ce a
egalat graþie unui autogol semnat de Guilavogui (82). Finalul i-a însã
total nevaforabil, Naldo semnând “dubla” (32 min. 84), iar Propper (86) aducând victoria
lui PSV. Manchester United, deºi pornea favoritã certã, trebuie sã se mulþumeascã acum
doar cu “16-imile” din Europa League.
Altfel, Atletico Madrid a câºtigat grupa C,
dupã ce a învins-o în directul de la Lisabona pe

Marþi
Grupa A: Real Madrid – Malmo 8-0 (Benzema 12, 24, 74, Ronaldo 39, 47, 50, 59, Kovacic 70),
Paris SG – ªahtior 2-0 (Lucas 57, Ibrahimovic 86).
Clasament: 1. Real Madrid 16p, 2. PSG 13p, 3. ªahtior 3p, 4. Malmo 3p.
Grupa B: Wolfsburg – Man. United 3-2 (Naldo 13, 84, Vieirinha 29 / Martial 10, Guilavogui
82 aut.), PSV Eindhoven – ÞSKA Moscova 2-1 (De Jong 78, Propper 86 / Ignaºevich 76 pen.).
Clasament: 1. Wolfsburg 12p, 2. PSV 10p, 3. United 8p, 4. ÞSKA 4p.
Grupa C: Benfica – Atletico 1-2 (Mitroglou 75 / Niguez 33, Vietto 55), Galatasaray – Astana 11 (Inan 64 / Twumsi 62).
Clasament: 1. Atletico 13p, 2. Benfica 10p, 3. Galatasaray 5p, 4. Astana 4p.
Grupa D: Sevilla – Juventus 1-0 (Llorente 65), Man. City – Monchengladbach 4-2 (Silva 16,
Sterling 80, 81, Bony 85 / Korb 19, Raffael 43).
Clasament: 1. City 12p, 2. Juventus 11p, 3. Sevilla 6p, 4. Monchengladbach 5p.
Locurile 1-2 – “optimile” Champions League, locul 3 – “16-imile” Europa League.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei

GRUPA E: Leverkusen (5p) – Barcelona* (13p), AS Roma (5p) – BATE Borisov (4p).
GRUPA F: Dinamo Zagreb (3p) – Bayern Munchen* (12p), Olympiacos Pireu (9p) – Arsenal (6p).
GRUPA G: Chelsea (10p) – FC Porto (10p), Dinamo Kiev (8p) – Maccabi Tel Aviv (0p).
GRUPA H: KAA Gent (7p) – Zenit St. Petersburg* (15p), Valencia (6p) – Lyon (1p).
Echipele însoþite de semnul (*) obþinuserã deja calificarea.
Benfica (2-1), iar Manchester City – triumfãtoare cu 4-2 în faþa lui Monchengladbach, a
luat faþa lui Juventus, care a cedat cu 0-1 la

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 6-A (ULTIMA)
Ora 20:00
GRUPA A: Fenerbahce – Celtic, Ajax –
Molde.
Clasament: 1. MOLDE 10p, 2. Fenerbahce 8p, 3. Ajax 6p, 4. Celtic 2p.
GRUPA B: FC Sion – Liverpool, Bordeaux – Rubin Kazan.
Clasament: 1. LIVERPOOL 9p, 2. Sion
8p, 3. Rubin 5p, 4. Bordeaux 3p.
GRUPA C: Qabala – FK Krasnodar,
Dortmund – PAOK Salonic.
Clasament: 1. KRASNODAR 10p, 2.
DORTMUND 10p, 3. Salonic 4p, 4. Qabala 2p.
GRUPA D: Napoli – Legia Varºovia,
Midtjylland – Bruges.
Clasament: 1. NAPOLI 15p, 2. Midtjylland 6p, 3. Bruges 4p, 4. Legia 4p.

Astãzi
GRUPA E: Viktoria Plzen – Villarreal,
Rapid Viena – Dinamo Minsk.
Clasament: 1. VILLARREAL 12p, 2.
RAPID VIENA 12p, 3. Plzen 3p, 4.
Minsk 3p.

Clasament: 1. Beºiktaº 9p, 2. Lokomotiv
8p, 3. Sporting 7p, 4. Skenderbeu 3p.
GRUPA I: Lech Poznan – FC Basel, Fiorentina – Belenenses.
Clasament: 1. BASEL 10p, 2. Fiorentina
7p, 3. Lech 5p, 4. Belenenses 5p.

GRUPA F: Groningen – Braga, Liberec
– Marseille.
Clasament: 1. BRAGA 12p, 2. Marseille
9p, 3. Liberec 7p, 4. Groningen 1p.

GRUPA J: Tottenham – Monaco, Anderlecht – Qarabag.
Clasament: 1. TOTTENHAM 10p, 2.
Anderlecht 7p, 3. Monaco 6p, 4. Qarabag 4p.

Ora 22:05
GRUPA G: St. Etienne – Lazio, Dnepr –
Rosenborg.
Clasament: 1. LAZIO 13p, 2. ST. ETIENNE 8p, 3. Dnepr 4p, 4. Rosenborg 2p.

GRUPA K: Asteras Tripolis – Schalke,
APOEL Nicosia – Sparta Praga.
Clasament: 1. SCHALKE 11p, 2. SPARTA 9p, 3. Asteras 4p, 4. Nicosia 3p.

GRUPA L: Bilbao – AZ Alkmaar, Partizan Belgrad – Augsburg.
Clasament: 1. BILBAO 12p, 2. Partizan
9p, 3. Augsburg 6p, 4. Alkmaar 3p.
Se calificã primele douã clasate din fiecare grupã. Echipe scrise cu majuscule au acces deja în faza urmãtoare.
GRUPA H: Sporting Lisabona – Beºiktaº, Skenderbeu Korce – Lokomotiv
Moscova.

Sevilla. Rezultate care i-au ajutat pe andaluzi
sã continue în Liga Europa, competiþie a cãrei
câºtigãtoare sunt.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
12:30, 16:00 – TENIS International Premier Tennis
League, la New Delhi, în India /
19:00, 21:00 – BASCHET (M)
– Euroliga: Pinar Karsiyaka
Izmir – Lokomotiv Kuban
Krasnodar, Anadolu Efes
Istanbul - Laboral Kutxa Vitoria
Gasteiz.
DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – HC
Vaslui.
DOLCE SPORT 1
21:30 – HANDBAL (F) –
Campionatul Mondial, în
Germania: România – Norvegia.
DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa: FC Sion – Liverpool, Sporting Lisabona –
Beºiktaº.
DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Dortmund –
PAOK Salonic, Fiorentina –
Belenenses.
DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Fenerbahce –
Celtic, Tottenham – Monaco.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Sporting Lisabona –
Beºiktaº.
EUROSPORT 2
20:45, 21:30, 22:30 –
PATINAJ ARTISTIC – Grand
Prix, la Barcelona, în Spania.
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Speranþele Craiovei, crescute în spiritul Stelei!
Atacantul Universitãþii Craiova,
Sergiu Jurj, ºi familia sa, încurajau
Steaua în ziua derby-ului cu ªtiinþa
În ziua derby-ului de la Piteºti
dintre Steaua ºi Universitatea
Craiova, unul dintre jucãtorii de
bazã ai echipei-satelit a ªtiinþei
ºi care s-a pregãtit în ultima perioadã sub comanda lui Emil
Sãndoi, Sergiu Jurj (foto, dreapta), s-a etichetat alãturi de tatãl
sãu pe facebook într-o fotografie alãturi de stelistul Paul Papp,
cel care a marcat primul gol al
Stelei împotriva Craiovei, Ana
Maria Reghecampf, soþia antrenorului de la Steaua. Mesajul
postãrii era “Vremuri bune cu
speranþe mari, speranþa moare
ultima”, iar tatãl lui Jurj exulta
la final pentru victoria Stelei ºi
golul lui Papp scriind: “Bravo
Reghe, bravo Papp, efectul psihic al lui Reghe în douã zile.
Papp are numãrul 6 pe tricou ºi
a marcat pe 6 decembrie”. Interesant este cã Emil Sãndoi intenþiona chiar sã-l debuteze pe
Sergiu Jurj chiar la prima echipã a ªtiinþei în ultimele meciuri
din 2015, iar dacã acest lucru
s-ar fi produs la Piteºti, tânãrul
atacant ar fi fost chiar adversar
direct al lui Paul Papp.
Jurj a fost adus în urmã cu un
an la Craiova ºi a evoluat constant
pentru echipa a doua a clubului,
fiind considerat una dintre speranþele clubului. El a ºi marcat sâm-

bãtã, în ultima etapã a turului Ligii a III-a, în eºecul Universitãþii
II la Cugir, scor 1-3.

Suporterii
au reacþionat
vehement,
inclusiv la adresa
conducerii
Una dintre grupãrile de fani ai
ªtiinþei a reacþionat în urma
postãrii familiei Jurj, considerând-o scandaloasã, iar conducerea clubului a fost criticatã vehement pentru lipsa de implicare în procesul de educare a tinerilor în spiritul alb-albastru.
“Acesta e spiritul pe care conducerea Universitãþii Craiova a
reuºit sã-l inspire juniorilor. Aºa
sunt crescuþi aceºti copii sub
conducerea unui manager premiat pe la gale, dar care a reuºit
performanþa de a obþine interdicþie la transferuri. Conducerea
unui club care abundã de legende ale fotbalului românesc nu
este însa capabilã sã-ºi educe tinerii fotbaliºti în spiritul alb-albastru. Este inadmisibil ca un
junior sub contract cu Universitatea Craiova ºi familia lui sa
se bucure pentru victoria ad-

versarului, atunci
când propria echipa
pierde ºi 800 de olteni
care au mers în Trivale se întorc triºti
acasã. Voi n-aveþi nimic în comun cu spiritul ªtiinþei, MERCENARILOR!” este mesajul fanilor de la “Vechiul Spirit Ultras”.
Fanii s-au arãtat
nemulþumiþi ºi de
faptul cã la finalul
meciului de la Piteºti
doar Straton, Mateiu ºi Dumitraº au venit sã salute numeroasa galerie venitã
din toatã Oltenia din
Sibiu ºi din Bucureºti.

Tilihoi
Tilihoi i-a
i-a încurajat
încurajat pe
pe juveþi
juveþi
de
de ziua
ziua lui
lui

Stoperul Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi, a
împlinit ieri 59 de ani, iar de ziua sa aniversarã
a participat la antrenamentul alb-albaºtrilor, cãrora le-a transmis la final ºi un mesaj. „Aþi fãcut jocuri excepþionale, ºtiþi bine cu Dinamo,
când toatã lumea în oraº a fost mulþumitã, cu
Târgu Mureº, când nu am avut ºansã, noroc,
dar asta e soarta noastrã, a fotbaliºtilor. Sã ºtiþi
cã în viaþã sunt ºi lucruri bune ºi lucruri rele.

În fotbal azi sunteþi mari, mâine
sunteþi mici. Vedeþi care e situaþia
noastrã, e destul de dificilã dupã ultimele jocuri. Chiar dacã ºi cu Steaua aþi avut momente bune în joc,
dar depinde de concentrare ºi de
ajutorul reciproc pentru a obþine un
rezultat pozitiv pe care îl aºteptam
toþi. Copiii mei, e momentul sã reveniþi! Pentru cã, ºtiþi, anul trecut
aþi reuºit un sezon excepþional atât
pentru voi, cât ºi pentru oraº. Anul
acesta de ce sã terminãm cu un rezultat negativ, când Craiova vã cere
sã fiþi mãcar la fel de buni? E momentul ca ºi noi, ºi voi, copiii mei,
sã ne unim. Sã aducem douã victorii pentru a ajunge iar în primele
locuri. Aþi fãcut jocuri excepþionale, hai sã facem un nou efort împreunã pentru a duce Universitatea
sus. Vã urez baftã, sã fiþi dârji, uniþi-vã! Îmi
doresc sã fiu din nou mândru de voi!“ a fost
discursul lui Tlihoi.
Originar din Brãila, Nae Tilihoi a evoluat în
perioada 1976-1987 pentru Universitatea Craiova, timp în care a cucerit douã titluri ºi patru
Cupe ale României. În divizia A a evoluat în 294
de partide, marcând de 7 ori. Are 36 de apariþii
în cupele europene ºi 10 în tricoul naþionalei.

Liga I – etapa a XXII-a
Concordia – ACS Poli, vineri, ora 18
ASA – CSMS Iaºi, vineri, ora 20.30
Astra – Petrolul, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – Pandurii, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – FC Voluntari, duminicã, ora 14
FC Botoºani – CFR Cluj, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Steaua, luni, ora 20.30
CLASAMENT

M

V

E

Î

1. Astra
2. Viitorul
3. Pandurii
4. Dinamo
5. Steaua
6. ASA
7. CSMS Iaºi
8. Craiova
9. CFR Cluj
10. Botoºani
11. ACS Poli
12. Concordia
13. Voluntari
14. Petrolul

21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21

12
11
11
10
9
6
7
7
7
4
4
3
1
2

6
7
6
7
7
10
7
6
8
8
8
7
9
8

3
3
4
4
5
4
7
8
6
9
9
11
11
11

G
34-24
42-21
28-21
27-21
27-20
22-18
16-21
22-22
25-20
23-30
18-27
18-31
17-35
15-25

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

P
42
40
39
37
34
28
28
27
23
20
20
16
12
8

