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DGASPC Dolj
Dolj în
în cazul
cazul
celor
celor doi
doi adolescenþilor
adolescenþilor care
care s-au
s-au sinucis
sinucis
Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj a demarat o
anchetã internã în
urma evenimentelor
regretabile care
s-au petrecut cu doi
copii aflaþi sub mãsura plasamentului
la Casa de Tip Familial „Amicii” ºi
Casa de Tip Familial „Voinþa”, fiind
iniþiate acþiuni de
monitorizare, evaluare ºi consiliere
psihologicã a tuturor copiilor ºi tinerilor din sistemul
rezidenþial.
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Dâncu: 1, 2 miliarde euro din
fondurile pentru administraþia
localã nu au fost cheltuite
în 2015
Vicepremierul Vasile Dâncu a declarat, ieri, dupã întâlnirea cu senatorii PSD, cã 1,2 miliarde euro din fondurile pentru administraþia localã nu
au fost cheltuite în acest an ºi a precizat cã fondurile pentru investiþii în
zona dezvoltãrii locale sunt de peste
8 mild euro din partea UE, în 2016.
“Dacã analizãm bugetul anului acesta, de exemplu în Programul Naþional
de Dezvoltare Localã avem o sumã
destul de mare, aproape jumãtate din
cele 3 miliarde pe care le-am avut, care
nu au fost cheltuiþi ºi nu se vor cheltui. Aproape 1,2 miliarde nu se vor
cheltui. Sper ca anul viitor sã avem o
absorbþie la fondurile noastre mãcar
o execuþie bugetarã de sutã la sutã”,
a declarat Dâncu. Întrebat a cui este
vina pentru aceastã situaþie, Dâncu:
“Vina este, pânã la urmã, împãrþitã.
Pe de o parte avem un cadru legislativ care nu a facilitat poate, printr-o
legislaþie destul de stufoasã, achiziþii publice mai rapide, au fost procese. Poate cã ºi coordonarea în zona
autoritãþilor locale nu a fost foarte
bunã la aceste proiecte.

Confederaþiile sindicale cer
premierului întâlnire urgentã
pentru salariul minim
ºi bugetul de stat

Cele cinci confederaþii sindicale,
nemulþumite de intenþia guvernanþilor de îngheþare a salariului minim la
1.050 de lei, îi solicitã premierului
Dacian Cioloº sã convoace de urgenþã Consiliul Naþional Tripartit pentru
Dialog Social, pe tema bugetului de
stat pe 2016. Liderii confederaþiilor
sindicale “Cartel Alfa”, BNS, CNSLR
Frãþia, Meridian ºi CSDR aratã, întro scrisoare deschisã adresatã premierului, cã au fost surprinºi de anunþul
ministrului Finanþelor privind intenþia de îngheþare a salariului minim
garantat în platã de la 1 ianuarie 2016.
Aceºtia îi transmit premierului cã, în
mod normal, creºterea economicã trebuie sã fie distribuitã echitabil tuturor, iar acest lucru nu se reflectã în
mãsurile adoptate prin Codul fiscal,
care avantajeazã numai deþinãtorii de
capital sau pe cei cu venituri mari.

Guvernul va organiza mâine o dezbatere
publicã pe tema bugetului pentru 2016
Ministerul pentru Consultare Publicã ºi Dialog Civic a anunþat cã va
organiza mâine o dezbatere publicã
despre structura ºi prioritãþile proiectului de Buget pe 2016, la întâlnirea
de la Palatul Victoria urmând sã participe miniºtrii, reprezentanþi ai unor
ONG-uri ºi cetãþeni interesaþi. Dezbaterea publicã va avea loc la Palatul
Victoria, între orele 14.00-16.00, potrivit unui comunicat de presã al ministerului pentru Consultare Publicã
ºi Dialog Civic.
“Promovarea principalelor prioritãþi
sectoriale de investiþii pentru 2016 fiind importantã pentru Guvern, în paralel cu prezentarea, de cãtre Ministrul Finanþelor Publice – Anca Dragu,
a structurii generale a Bugetului pentru anul urmãtor, organizatorii au invitat la eveniment ºi trei dintre membrii Cabinetului, Ministrul
Transporturilor – Dan Costescu, Ministrul Fondurilor Europene – Aura Rãducu ºi Ministrul Agriculturii – Achim Irimescu, fiind pentru prima datã
când membrii Guvernului dialogheazã cu cetãþenii în acest format. Selecþia miniºtrilor invitaþi s-a
fãcut în raport cu tematica mesajelor primite pe
adresa ministerelor cu privire la prioritãþile Bugetului pentru 2016”, potrivit sursei citate.
Pentru o discuþie cât mai eficientã, reprezentanþii ministerului pentru Consultare Publicã ºi Dialog Civic roagã organizaþiile neguvernamentale ºi

alte categorii de cetãþeni, sã transmitã pânã astãzi,
ora 16.00 (prin completarea formularului de înscriere disponibil la adresa https://goo.gl/d5CCgU ce
include o secþiune pentru un material-sintezã de
cel mult douã pagini) propuneri concrete însoþite
de argumente cu referire exclusiv la proiectul de
buget pe 2016.
Potrivit comunicatului de presã, formatul propus este urmãtorul: 30 de minute – intervenþiile
iniþiatorilor proiectului de Buget 2016 respectiv
ale miniºtrilor prezenþi, o orã ºi 30 de minute –
sesiune constând în susþinerea punctelor de vedere de cãtre participanþii selectaþi (întrebãrile care

Inspectorii antifraudã vor controla în intervalul 31 decembrie – 5 ianuarie restaurantele ºi cluburile care
organizeazã petreceri de revelion, în
cadrul unei noi operaþiuni, denumitã
“Revelion 2016”, a anunþat, ieri, conducerea ANAF.
“În intervalul 31 decembrie – 5 ia-

nuarie, inspectorii antifraudã vor
controla, la nivelul întregii þãri, localurile care organizeazã petreceri de
revelion. În cadrul acestei operaþiuni
se urmãreºte verificarea modului în
care operatorii economici au înregistrat sumele încasate pentru pachetele de revelion vândute, precum ºi în-
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casãrile din seara de revelion care nu
au fost prinse în pachetele respective”, se aratã într-un comunicat al
ANAF.
ANAF a decis ca, dupã finalizarea primei etape a operaþiunii “Cristal”, toate resursele operative ºi materiale implicate în verificarea centrelor engros din toatã þarã sã fie relocate în cadrul unei noi operaþiuni,
denumitã “Revelion 2016”. “Revelion
2016” urmãreºte verificarea modului
în care operatorii economici au înregistrat sumele încasate pentru pachetele de revelion vândute, precum ºi
încasãrile din seara de revelion care
nu au fost prinse în pachetele respective. Acþiunea se bazeazã pe monitorizarea ofertelor organizatorilor.
În etapa de predocumentare, pe
baza datelor din surse deschise ºi
proprii legate de capacitatea localurilor, numãrul pachetelor oferite la
vânzare, cuantumul aprovizionãrilor
ºi înregistrarea acestora în evidenþe-

le contabile, s-a alcãtuit profilul de
risc ºi eºantionul de verificat.
În cadrul operaþiunii “Cristal” sunt
vizate în total 60 de centre engros.
Prima etapã este programatã sã se încheie pe 25 decembrie, urmând sã fie
reluatã la începutul anului viitor, dupã
analizarea rapoartelor de evaluare ale
primei etape. Fiscul a anunþat cã a
aplicat 3.681 de amenzi totalizând
21,36 milioane lei (4,85 mil. euro) în
cadrul “Operaþiunii Cristal”, în perioada 19 octombrie - 1 decembrie. Inspectorii fiscali au verificat în acest interval 3.348 de contribuabili, confiscând
bunuri ºi numerar în valoare de 10,57
milioane lei ºi au dispus mãsuri asigurãtorii de circa 1,82 milioane lei.
Totodatã, aceºtia au interzis ºi au
suspendat activitatea a 230 de comercianþi pentru nedotarea cu case
de marcat sau neutilizarea acestora.
Circa 780 de contribuabili au fost invitaþi la sediul ANAF pentru verificãri amãnunþite.

Tobã a cerut prefecþilor sã facã publice pe site, pânã
mâine, contractele de deszãpezire care sunt în derulare
Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Petre Tobã, a cerut, ieri, prefecþilor
sã publice pe paginile proprii de internet o situaþie cu toate contractele de
deszãpezire care sunt în derulare, pe
toate cele trei palierele – cele încheiate de CNADNR pentru drumurile naþionale, europene ºi autostrãzi, cele
încheiate de Consiliile Judeþene pentru drumurile judeþene ºi cele încheiate de cãtre primãrii pentru drumurile
comunale. Ministrul Tobã a condus
ieri ºedinþa Comitetului Naþional pentru Situaþii Speciale de Urgenþã
(CNSSU), în sistem videoconferinþã
cu prefecþii, având ca temã evaluarea
gradului de pregãtire a autoritãþilor
pentru perioada de iarnã, a informat
un comunicat MAI.

‘’În urma informãrilor fãcute de reprezentanþii ministerelor ºi instituþiilor publice cu competenþe în domeniu, s-a constatat cã de la ultima întâlnire a Comandamentului de iarnã, gradul de pregãtire a autoritãþilor pentru
perioada de iarnã este mult îmbunãtãþit, fiind înregistrate progrese importante. (...) În aplicarea dispoziþiilor primului-ministru de asigurare a transparenþei activitãþii autoritãþilor publice, ministrul Afacerilor Interne a cerut
ca, pânã mâine, 9 decembrie a.c., la
nivelul fiecãrui judeþ, instituþiile prefectului sã publice pe paginile proprii
de internet o situaþie cu toate contractele de deszãpezire care sunt în
derulare, pe toate cele trei palierele:
cele încheiate de CNADNR pentru

drumurile naþionale, europene ºi autostrãzi, cele încheiate de Consiliile
Judeþene pentru drumurile judeþene
ºi cele încheiate de cãtre primãrii pentru drumurile comunale’’, precizeazã
sursa citatã.
Potrivit reglementãrilor legale privind achiziþiile publice, la finalizarea
contractelor, autoritãþile contractante
sunt obligate sã transmitã Agenþiei
Naþionale pentru Achiziþii Publice documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a obiectivelor, în
acest mod fiecare autoritate urmând
sã ºtie care sunt operatorii economici
care nu ºi-au îndeplinit obligaþiile contractuale. Conform acestei prevederi
legale, operatorii care nu ºi-au îndeplinit obligaþiile contractuale pot fi

excluºi de la participarea la alte proceduri de achiziþie privind deszãpezirea.
Pentru buna funcþionare a CNSSU,
la nivelul MAI, pe perioada de iarnã,
permanenþa va fi asiguratã la nivel de
ministru ºi secretari de stat, ministrul
Afacerilor Interne solicitând ca ºi la
celelalte ministere ºi autoritãþi din teritoriu, permanenþa sã fie asiguratã la
nivel de conducere.
La ºedinþa CNSSU au participat
ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº
Cadariu, secretari de stat din cadrul
Ministerului Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului,
prefecþii, ºefii structurilor din cadrul
MAI, precum ºi reprezentanþii instituþiilor publice centrale ºi locale cu
atribuþii în domeniu.
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Anchetã internã la DGASPC Dolj în cazul celor doi
adolescenþi care s-au sinucis
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
a demarat o anchetã internã în
urma evenimentelor regretabile
care s-au petrecut cu doi copii
aflaþi sub mãsura plasamentului la
Florin Stancu, directorul
DGASPC Dolj, a precizat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
cã planul de mãsuri este implementat în colaborare cu toate instituþiile abilitate, specialiºtii din
cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj având sprijinul Colegiului
Psihologilor Dolj, al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ºi
al Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj.
«Primul eveniment s-a petrecut
în data de 2 decembrie 2015, când
o fatã în vârstã de 13 ani, care locuia în Casa de Tip Familial “Amicii”, a încercat sã-ºi punã capãt
zilelor, dupã ce s-a întors de la
ºcoalã. Angajata Casei de Tip Familial a observat cã fata, elevã în
clasa a VII-a la o ºcoalã din cartierul 1 Mai, nu a ajuns acasã la
ora obiºnuitã ºi a plecat sã o caute, împreunã cu colegele fetei. Minora a fost gãsitã spânzuratã de o
þeavã de gaze din spatele blocului
în care locuia. La faþa locului a sosit
un echipaj SMURD, iar fata a fost
resuscitatã ºi stabilizatã, dupã care
a fost transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a rãmas internatã. Din pãcate, în ciuda eforturilor considerabile ale medicilor, tânãra nu a mai
putut fi salvatã, decesul fiind înregistrat în data de 3 decembrie, în
jurul orei 4.00 dimineaþa», a explicat directorul DGASPC Dolj.

Casa de Tip Familial „Amicii” ºi
Casa de Tip Familial „Voinþa”, fiind iniþiate acþiuni de monitorizare, evaluare ºi consiliere psihologicã a tuturor copiilor ºi tinerilor
din sistemul rezidenþial.

Tânãrul s-a aruncat
în gol de la etajul 8
Cel de-al doilea eveniment tragic s-a petrecut în seara de 5 decembrie 2015, când un tânãr în
vârstã de 19 ani, care se afla sub
mãsurã de protecþie specialã în
cadrul Casei de Tip Familial
“Voinþa”, nu s-a mai prezentat la
apartamentul în care locuia. „Tânãrul a avut bilet de voie pentru
data de 5 decembrie, între orele
19.30 ºi 21.30. La ora 21.00,
acesta a comunicat telefonic cu
instructorul de educaþie din cadrul Casei de Tip Familial ºi a
transmis cã este în drum spre
apartament. Întrucât nu s-a prezentat în apartament la ora stabi-

litã în biletul de voie, s-a încercat stabilirea unui nou contact telefonic, însã, de aceastã datã,
tânãrul avea telefonul închis.
Având în vedere cã eforturile personalului ºi ale colegilor pentru
identificarea locului în care se
afla tânãrul nu au condus la niciun rezultat, la ora 22.50 a fost
anunþatã dispariþia la Secþia nr. 2
Poliþie Craiova ºi au fost transmise datele de identificare ºi semnalmentele acestui. În urma colaborãrii ºi cercetãrilor întreprinse de cãtre organele de poliþie, sa constatat cã, în seara de 5 decembrie, tânãrul s-a aruncat în gol
de la etajul 8 al unui bloc aflat în
construcþie, din zona Fortuna, în
cartierul Craioviþa Nouã. Echipa-

La Universitatea din Craiova ,

jele de urgenþã care au ajuns la
faþa locului nu au mai putut decât sã constate decesul”, a mai
spus directorul Florin Stancu.

S-a constituit
o celulã de crizã
Tânãrul era elev în clasa a
XII-a la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craiova ºi se
afla sub mãsurã de protecþie specialã de la naºtere. Familia tânãrului, pãrinþii ºi ceilalþi, ºase fraþi
sunt plecaþi în Spania. Conducerea DGASPC a luat imediat legãtura cu rudele tânãrului ºi se pregãtesc funeraliile. „La nivelul Direcþiei s-a constituit o celulã de
crizã. S-au format ºase echipe de
specialiºti (psihologi ºi asistenþi
sociali), care au interacþionat cu
copiii din toate Casele de Tip
Familial în scopul identificãrii situaþiilor de risc; s-a dispus dublarea personalului din Casele de
Tip Familial; au fost informate

autoritãþile centrale cu privire la
producerea acestor evenimente;
pentru situaþiile de vulnerabilitate ridicatã, s-a solicitat sprijinul
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ºi s-a recurs la o monitorizare specialã a cazurilor
identificate cu risc crescut ºi s-a
dispus o supraveghere cu personal suplimentar a tuturor copiilor
din sistemul rezidenþial. Acþiunile de comunicare, evaluare, consiliere ºi suport vor continua la
un nivel ridicat ºi în perioada urmãtoare, pentru toþi cei aproape
200 de copii ºi tineri din sistemul
rezidenþial. Rezultatul anchetelor
interne demarate de cãtre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj, precum ºi concluziile organelor de
cercetare penalã vor fi fãcute publice dupã finalizare”, a concluzionat directorul DGASPC, Florin Stancu.
MARGA BULUGEAN

În cadrul campaniei „50 de minute cu ºi despre SRI”,

SIE organizeazã o prezentare Elevii craioveni, informaþi despre
a oportunitãþilor de carierã
o carierã în intelligence
Joi, 10 decembrie a.c., ora 12:00, în Sala
Albastrã a Universitãþii din Craiova, Serviciul
de Informaþii Externe organizeazã o prezentare a oportunitãþilor de carierã existente în insti-

tuþie pentru studenþii în ani terminali ºi masteranzi. Persoanele interesate sunt rugate sã acceseze site-ul oficial al instituþiei www.sie.ro
ºi sã completeze formularul de înscriere de la
secþiunea “Carierã”, cu menþiunea “pentru participarea la prezentarea organizatã în cadrul Universitãþii din Craiova”. Serviciul de Informaþii
Externe (SIE) face parte din sistemul naþional
de apãrare, iar activitatea sa este organizatã ºi
coordonatã de Consiliul Suprem de Apãrare
a Þãrii, având caracter de secret de stat. SIE
a dezvoltat, începând cu 1991, o cooperare
strânsã cu instituþii similare din multe þãri, în
special cu statele aliate din NATO ºi UE, având
efecte benefice asupra apãrãrii securitãþii naþionale. Relaþia Serviciului de Informaþii Externe cu societatea civilã ºi mass-media este
gestionatã de o structurã specialã în organigrama serviciului. n comunicarea cu societatea civilã ºi mass-media, SIE exercitã un echilibru necesar între dreptul cetãþeanului de a fi
informat în condiþii de transparenþã ºi obligaþia de a pãstra secrete informaþiile care, în
temeiul legii, nu pot fi divulgate. Acest lucru
duce inevitabil la o serie de restricþii determinate de specificul activitãþii, care poate fi de
altfel gãsitã în toate serviciile de informaþii din
statele democratice.

Ieri, la Colegiile „Carol I” ºi „Fraþii Buzeºti”, timp de 50 de minute, o echipã de
ofiþeri SRI a prezentat, în sesiuni interactive, activitãþile din domeniul securitãþii naþionale în care instituþia are un rol important,
ameninþãrile cu care þara noastrã, alãturi de
alte state ale lumii, se confruntã, valorile în
care ar trebui sã credem cu toþii nu numai
ofiþerii SRI ºi, nu în ultimul rând, cum pot
tinerii sã urmeze o carierã în SRI. La finele

lunii noiembrie, pe 25 noiembrie 2015, Serviciul Român de Informaþii a lansat campania „50 de minute cu ºi despre SRI”.
„Pentru al treilea an consecutiv ajungem
în mediul liceal, în 230 de licee din Bucureºti ºi din þarã. Campania are ca obiectiv
promovarea culturii de securitate ºi modalitãþi de a accesa o carierã în instituþie, cu
aceastã ocazie reprezentanþii SRI împãrtãºind lucruri fascinante din universul serviciilor de informaþii”, se
precizeazã într-un comunicat de presã al SRI.
Oferta educaþionalã a Serviciului, prin studii universitare de licenþã la
Academia Naþionalã de
Informaþii „Mihai Viteazul”, dar ºi la Academia
Tehnicã Militarã sau
Academia Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” –
pe locurile SRI, va fi explicatã pentru cei interesaþi, alãturi de modalitãþile ºi condiþiile de înscriere, perioadele de admitere ºi probele de concurs.
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Nouã arestaþi dupã descinderile
la traficanþi de droguri din Oltenia
Alþi patru membri ai grupãrii sunt în arest la domiciliu

Nu mai puþin de 13 persoane au fost
reþinute în urma acþiunii de vineri a
poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã pentru destructurarea unei
reþele de traficanþi de droguri ºi substanþe psihoactive care acþiona în zona
Olteniei, dar ºi în Bucureºti. Nouã din-

tre inculpaþi au fost arestaþi pentru 30
de zile, în baza mandatelor emise sâmbãtã pe numele lor, faþã de ceilalþi patru fiind luatã mãsura arestului la domiciliu, iar contestaþiile lor urmeazã sã
se judece în cursul acestei sãptãmâni
la Curtea de Apel Craiova.
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Reamintim cã poliþiºtii Serviciului de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Gorj, împreunã cu cei
ai Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, sprijiniþi de cei din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean,
sub supravegherea unui procuror
DIICOT – Biroul Teritorial Gorj,
au fãcut, vineri, 20 de percheziþii
domiciliare, pe raza judeþelor Gorj,
Mehedinþi, Hunedoara ºi în municipiul Bucureºti, la persoane bãnuite de trafic de droguri de risc ºi
substanþe psihoactive. La activitãþi
au participat ºi poliþiºti din cadrul
structurilor de combatere a criminalitãþii organizate ale judeþelor
Mehedinþi, Hunedoara, Olt, Dolj ºi
a municipiului Bucureºti, precum

ºi jandarmi. Din cercetãri a reieºit
cã, în perioada 2014 – 2015, frecvent, cei în cauzã s-ar fi deplasat
pe raza municipiilor Craiova, Timiºoara ºi Bucureºti, de unde ar
fi procurat droguri pe care le-ar fi
comercializat apoi pe raza municipiului Târgu Jiu, dupã cum se
aratã într-un comunicat al IGPR,
mare parte dintre consumatori fiind elevi în cadrul Colegiului Naþional „Tudor Vladimirescu”. În
urma percheziþiilor, au fost ridicate, în vederea continuãrii cercetãrilor, tehnicã de calcul, 14 dispozitive electronice de mãrunþit ºi
cântãrire, 3 aparate pentru confecþionarea artizanalã a þigãrilor,
aproape 50 de telefoane mobile ºi
cartele, precum ºi peste 300 de

grame de cannabis ºi substanþe
psihoactive. Acþiunea a beneficiat
de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaþii ºi Protecþie Internã.
Poliþiºtii au pus în aplicare 16
de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul
D.I.I.C.OT. – B.T. Gorj, pentru
audieri, la final nu mai puþin de 13
persoane fiind reþinute pentru 24
de ore. Sâmbãtã, 5 decembrie a.c.,
cei 13 au fost prezentaþi Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivã, propunere pe care
judecãtorii au admis-o pentru 9
dintre inculpaþi, ceilalþi patru fiind
plasaþi în arest la domiciliu: „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Direcþia de

Capturã de jumãtate de kilogram de haºiº
dupã un flagrant în parcare la Lidl
Trei craioveni, doi dintre
ei tatã ºi fiu, au fost arestaþi preventiv pentru 30
de zile, în baza unei
hotãrâri rãmase definitive
ieri, la Curtea de Apel
Craiova. Cei trei sunt
acuzaþi de trafic de droguri de risc ºi constituire
de grup infracþional organizat dupã ce, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, unul
dintre ei a fost prins în
flagrant, în parcare la Lidl,
în timp ce încerca sã
vândã aproximativ jumãtate de kilogram de haºiº cu
suma de 10.000 lei. În
urma percheziþiilor fãcute
la locuinþele celor trei,
oamenii legii au descoperit
ºi un pistol cu glonþ ºi 6
cartuºe.
Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu un procuror al DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au organizat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, o acþiune
vizând destructurarea unei grupãri
de traficanþi de droguri de risc.
Astfel, în baza informaþiilor pe care
le aveau, poliþiºtii antidrog l-au
prins în flagrant, în parcarea hipermarketului Lidl, joi dupã-amiazã, pe Cãtãlin Deliu, de 17 ani, din

Craiova, în timp ce încerca sã vândã o jumãtate de kilogram de haºiº
contra sumei de 10.000 lei. Imediat dupã flagrant, oamenii legii au
descins ºi la Marius Gabriel Bãlan,
de 22 de ani din Craiova, dar ºi la
tatãl tânãrului prins cu drogurile,
Cristian Deliu, de 43 de ani, fiind
percheziþionatã ºi locuinþa acestuia din Bistreþ.
În urma percheziþiilor oamenii
legii au mai gãsit ºi ridicat alte 60
de grame de canabis, dar ºi un pistol letal, de calibrul 6 mm ºi 9 cartuºe cu glonþ. Cei trei au fost duºi
la sediul DIICOT – Serviciul teritorial Craiova, au fost audiaþi de
procurorul de caz, fiind reþinuþi pe
bazã de ordonanþã pentru 24 de
ore. Vineri searã au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile, propunere admisã de instanþã

care a dispus arestarea celor trei,
sub acuzaþiile de trafic de droguri
de risc, introducere în þarã de droguri de risc ºi constituire de grup
infracþional organizat.
În încercarea de a scãpa din
arest, cei trei au contestat mãsura
luatã de Tribunalul Dolj, însã ieri
Curtea de Apel Craiova le-a respins
contestaþiile: „Respinge contestaþiile formulate de inculpaþi ca nefondate. Obligã contestatorul inculpat Deliu Cãtãlin la 50 lei cheltuieli judiciare cãtre stat. Obligã
contestatorii inculpaþi Bãlan Marius Gabriel ºi Deliu Cristian la
câte 180 lei fiecare cheltuieli judiciare cãtre stat, din care câte 130
lei reprezintã onorariul avocat oficiu. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu la
07.12.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism - Biroul Teritorial Gorj, faþã
de inculpaþii Sporea Constantin
Cristian, Voicu Dragoº, ªerban
Ovidiu Andrei, Ciuclea Leonard
Cosmin, Ilaºcu Camil Alexandru,
Udriºtioiu Mihai Alexandru, Vlãdulescu Leonard, Groza Tiberius ºi
Turbatu Laurenþiu Florian. Dispune arestarea preventive a inculpaþilor pe o perioadã de 30 zile cu
începere de la 05.12.2015 ºi pânã
la 03.01.2016, inclusiv, urmând a
se emite mandate de arestare pre-

ventivã pentru cei 9 inculpaþi.
Respinge propunerea de arestare
preventivã faþã de inculpaþii Cazacu Gheorghe Marian, Dumitru
Ionuþ Cristian, Mijea Ioan George ºi Mãlãncuº Tiberiu. Dispune
luarea faþã de aceºti inculpaþi a
mãsurii preventive constând în
arestul la domiciliu pentru o perioadã de 30 zile”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. Toþi
inculpaþii au formulat contestaþii,
care urmeazã sã se judece în cursul acestei sãptãmâni la Curtea de
Apel Craiova.

TIR încãrcat cu oi
rãsturnat pe DN 55
Pompierii doljeni au muncit ore
bune, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, dupã ce un TIR încãrcat cu oi s-a rãsturnat în apropierea comunei Dobreºti. Potrivit
reprezentanþilor ISU Dolj, sâmbãtã seara, în jurul orei 22.00, Detaºamentul 2 Pompieri Craiova în
cooperare cu Garda Pompieri Bechet, a intervenit cu un echipaj de
descarcerare, respectiv o autospecialã de stingere cu apã ºi spumã,
pentru evacuarea din remorca autotrenului a circa 450 ovine. La
sosirea echipajelor de intervenþie,
autotrenul era rãsturnat pe partea
dreaptã, în afara pãrþii carosabile,
pe DN 55, în apropierea localitãþii
Dobreºti. S-a intervenit pentru
scoaterea ovinelor din remorca
autotrenului ºi asigurarea mãsuri-

lor de stingere pânã când TIR-ul a
fost repus pe roþi, operaþiune care
a durat ore bune. Din 450 ovine,
163 au fost salvat, iar 287 au fost
gãsite moarte. La locul incidentului s-a deplasat ºi Grupa Operativã
a ISU „Oltenia!” Dolj.
În plus, în noaptea de duminicã
spre luni, la ora 01.00, Secþia Pompieri Craiova a fost solicitatã sã
intervinã pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Craiova, pe strada Corniþoiu, la conducte tehnologice aparþinând CET
2 Iºalniþa. La sosirea echipajului de
intervenþie s-a constatat cã incendiul se manifesta la gunoiul menajer aruncat peste conductele tehnologice, fãrã ca acestea sã fie
afectate, dupã cum au anunþat reprezentanþii unitãþii.
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Peste 300 de doljeni se luptã cu HIV/SIDA
Peste 300 de doljeni se aflã în
evidenþele medicale ca fiind purtãtori ai virusului HIV sau bolnavi
de SIDA. ªi chiar dacã în ultimii
25 de ani s-au fãcut progrese
importante în plan medical, în
continuare obiective importante
În judeþul Dolj, la sfârºitul anului 2014, se aflau în evidenþã activã 292 de cazuri, din care 176 cu
infecþie HIV ºi 116 cu boalã SIDA.
În cursul primelor nouã luni ale
anului 2015 au fost înregistrate 25
cazuri reactive, din care nouã au
fost confirmate cu infecþie cu HIV
de cãtre Institutul Cantacuzino
Bucureºti.
Pentru a reduce numãrul cazurilor noi, specialiºtii atrag atenþia cã
este foarte importantã o mai bunã
informare ºi educare în legãturã cu
HIV/SIDA. De asemenea, ar fi necesarã creºterea numãrului de per-

rãmân accesul universal la prevenþia HIV, tratament, îngrijiri ºi
suport, dar ºi reducerea numãrului persoanelor infectate cu
HIV/SIDA sau informarea ºi
educarea populaþiei, mai ales a
grupurilor cu risc crescut.

soane, în special din grupele de risc,
care solicitã efectuarea unui test de
depistare a infectãrii cu HIV ºi creºterea numãrului de persoane care
adoptã un comportament sãnãtos
în relaþie cu HIV/SIDA.

Numãrul de cazuri HIV în rândul
consumatorilor de droguri
injectabile, în creºtere
La nivel naþional, conform Raportului Naþional al Departamentului pentru Monitorizarea ºi Evaluarea HIV/SIDA al Institutului de
Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei

Balº”, trãiau, la 30 iunie a.c.,
13.277 persoane infectate cu HIV/
SIDA, (20.646 total cumulativ
1985-2015). Principala cale de
transmitere a fost heterosexualã
(60% din toate cazurile noi în 2014
ºi 57% în primele 6 luni ale anului
2015). Numãrul de cazuri HIV în
rândul consumatorilor de droguri
injectabile a fost de 20 la sutã în
2014 ºi 23 la sutã în primele ºase
luni ale anului 2015. Proporþia de
homosexuali fost de 15 la sutã în
2014 ºi 14 la sutã în primele ºase
luni ale anului 2015. Cele mai multe cazuri noi (55%) au fost înregistrate în grupul de vârstã 30-34
ani, urmat de 25-29 ani (54%).
În 2014, pe plan mondial, un
procent estimat de 36.9 milioane
de persoane au fost infectate cu
HIV în 2014, ºi 2,6 milioane dintre acestea au fost copii. Aproximativ 150 de milioane de copii ºi
adulþi, din 129 de þãri cu venituri
mici ºi mijlocii au primit servicii
de testare HIV, 14,9 milioane de
persoane care trãiesc cu HIV au
primit tratament antiretroviral
(ART) la nivel global, dintre care
13,5 milioane au primit ART în þãrile cu venituri mici ºi medii. Se
estimeazã cã aproximativ douã
milioane de persoane au fost recent infectate cu virusul în 2014,

30.000 de români sunt în
tratament antituberculos
Aproximativ 30.000 de români
sunt în tratament antituberculos,
România ocupând primul loc din
Uniunea Europeanã în ceea ce
priveºte incidenþa tuberculozei,
a declarat ieri, într-o conferinþã
de presã, managerul Institutului
“Marius Nasta” Gilda Popescu.
“Rata de notificare este 14.854
de cazuri de tuberculozã, dintre
acestea 12.852 cazuri noi, iar di-

ferenþa sunt recidivele. Lor li se
adãugã cele 510 cazuri de TB
multidrog rezistentã ºi 58 de cazuri de TB extins rezistentã. În
momentul de faþã, 30.000 de pacienþi sunt în tratament antituberculos. (...) În regiunea OMS Europa, România ocupã locul ºase
în ceea ce priveºte incidenþa globalã a tuberculozei. În UE, România deþine locul unu încã din

anul 2007 la aderarea la UE ºi
pânã în prezent, înregistrând valori de 4,5 ori mai mari decât
restul þãrilor UE ºi de 2,5 ori mai
mari decât ale þãrilor din regiunea OMS Europa. La numãrul de
cazuri de tuberculozã multidrog
rezistentã, România este campioanã”, a spus managerul. Potrivit acesteia, România înregistreazã valori crescute ºi la tuberculoza extins-rezistentã.
Gilda Popescu a menþionat cã cele mai multe cazuri de tuberculozã se regãsesc în judeþele Dolj, Galaþi, Teleorman, Mehedinþi, iar cele
cu incidenþa cea mai
micã sunt judeþele Harghita ºi Covasna. Managerul a amintit cã, de
curând, lista medicamentelor C2 a fost completatã cu un medicament “extrem de activ”
care scurteazã atât durata tratamentului ºi
care are ºi ºanse mari
de creºtere a ratei de
succes terapeutic.

iar 34 de milioane de oameni au
murit din cauze legate de SIDA
pânã în prezent, inclusiv 1,2 milioane în 2014.

Testarea HIV este voluntarã ºi
anonimã

În România existã un Program
naþional de prevenire, supraveghere ºi control al infecþiei HIV ce îºi
propune sã reducã rãspândirea infecþiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc
pentru infecþia HIV, precum ºi prin
depistarea precoce a persoanelor
infectate HIV simptomatice. Un alt
punct important este reducerea
morbiditãþii asociate cu infecþia
HIV prin asigurarea tratamentului
bolnavilor cu infecþie HIV/SIDA.
Reþeaua legalã HIV/SIDA din
România promoveazã respectarea
drepturilor omului ºi se bazeazã pe
colaborarea dintre instituþii, fãrã a
fi o structurã formalã. Prin activitãþile sale, reþeaua îºi propune sã

ofere, pe lângã informaþii ºi analize, un spaþiu de dezbatere ºi de
exprimare a opiniilor privind reglementãri, politici ºi practici legate
de infecþia cu HIV, astfel încât profesioniºtii ºi beneficiarii de servicii
sã ia decizii ºi sã acþioneze în cunoºtinþã de cauzã. Iniþiatã în 2008
de asociaþiile non-guvernamentale
ARAS (Asociaþia Românã AntiSIDA) ºi Integration, Reþeaua legalã HIV/SIDA este o structurã
informalã deschisã cãtre orice instituþie sau persoanã ce doreºte sã
se implice în activitãþi de promovare a drepturilor persoanelor vulnerabile. Reþeaua este deschisã
cãtre orice instituþie sau persoanã
ce doreºte sã se implice în activitãþi de promovare a drepturilor
persoanelor vulnerabile.
Foarte important, testarea HIV
este voluntarã ºi/sau anonimã, cu
garantarea confidenþialitãþii ºi a
consilierii pre ºi post test, atât în
sectorul de stat cât ºi în cel privat.
RADU ILICEANU

Ministrul Sãnãtãþii: Salariile
medicilor trebuie sã corespundã
pregãtirii ºi complexitãþii atribuþiilor
Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu
Achimaº-Cadariu, s-a întâlnit, ieri,
cu reprezentanþii Federaþiei sindicale Sanitas. Principalele subiecte dezbãtute la întâlnire de luni au
fost Legea salarizãrii unitare, deblocarea posturilor, acordarea tichetelor de masã tuturor categoriilor de personal sanitar, situaþia
personalului din direcþiile de sãnãtate publicã.
Cu aceastã ocazie, ministrul
Sãnãtãþii a spus cã salariile personalului medical trebuie sã corespundã pregãtirii profesionale ºi

complexitãþii atribuþiilor la locul de
muncã. În acest sens, mãrirea salarialã de 25 la sutã, aplicatã începând cu data de 1 octombrie 2015,
reprezintã doar primul pas în
aceastã direcþie, a spus Cadariu.
Totodatã, la întâlnire a fost analizatã ºi salarizarea angajaþilor din
direcþiile de sãnãtate publicã, cabinetele medicale din ºcoli ºi din centrele de transfuzie sanguinã (conform Anexei nr. 1 din Ordonanþa
nr. 17 /2008 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare), dar ºi necesitatea dezvoltãrii acestor sectoare.
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Nici mãcar în ºcoli nu este þinut în mediu corespunzãtor!

Laptele din pieþele
vândut în PET-uri
Un aliment foarte important
pentru alimentaþia copiilor ºi nu
numai, laptele comercializat în
pieþele din Craiova, dar ºi cel livrat în ºcolile din judeþ, nu respectã normele cele mai elementare de igienã ºi depozitare. Ce
începuse în forþã, în urmã cu ceva
ani, ºi-a revenit în balta nepãsãrii
ce ne caracterizeazã. Solicitãrile
iniþiale de a vinde laptele în reci-

craiovene,
dubioase

piente nou-nouþe ºi nu PET-uri
second-hand, pe care nimic nu ne
împiedicã sã presupunem cã sunt
colectate de la pubelele, au fost
trecute la grupa diverse. Recentele discuþii în contradictoriu între
decidenþii din DSVSA Dolj ºi ISJ
Dolj sunt elocvente în a fotografia modalitatea de pãstrare ºi distribuire a laptelui în unitãþile de învãþãmânt doljene.
alte produse alimentare. Recipientele nu pot fi dezinfectate ºi pot
transmite numeroase boli, precum
sunt cele diareice acute, ale tractului gastro-intestinal sau chiar
tuberculozã.

În ºcoli nu sunt frigidere pentru
pãstrarea laptelui

Regulile sunt fãcute ca sã fie
respectate. Cel puþin aºa ar trebui
sã se întâmple într-o lume normalã. Doar cã, la noi, cam tot ceea
ce începe în forþã, cu tam-tam
mediatic, sfârºeºte mai rãu decât
situaþia iniþialã ce se dorea a fi îmbunãtãþitã. Aºa este cazul, de pildã, al comercializãrii laptelui în pieþele craiovene. Concret, încã de la
1 ianuarie 2014, numãrul total de
germeni existenþi în lapte nu trebuie sã depãºeascã 100.000 de
germeni/ml, iar numãrul de celule
somatice trebuie sã fie sub 400.000
de celule/ml, pentru ca laptele sã
fie conform cu normele europene
de calitate. Pentru a opri înmulþirea germenilor din lapte, acesta trebuie adus la o temperaturã de cel
mult 4 grade Celsius în termen de
douã ore de la muls. În aceste condiþii, þãranii trebuiau sã facã investiþii în echipamente, cum sunt tancurile de rãcire.
De prisos sã mai spunem cã
aproape nici unul dintre comercianþii locali nu au astfel de dotãri.
Dacã sunt tot ei ºi producãtorii atâtor litri de lapte!? Mai grav este cã,
nici folosirea de PET-uri noi nu
este operaþionalã, deºi, preþ de câteva sãptãmâni, vânzãtorii de lapte
au reuºit sã le foloseascã.

PET-urile se colecteazã din
gunoaie ºi se vând
cu 70 de bani kilogramul

Mai mulþi concetãþeni de etnie
rromã desfãºoarã o activitate care

le aduce un câºtig la limita subzistenþei. Este cazul celor pe care
îi vedem, zilnic, pe la rampele de
gunoi, în timp ce cautã sticle de
plastic pentru a le vinde punctelor de colectare deºeuri. Pânã mai
acum ceva vreme, kilogramul de
PET-uri era plãtit cu 0,70 de lei.
De câteva zile, preþul a coborât
spre 0,60 de lei. Ei bine, dacã o
sticlã de plastic nou-nouþã se vinde la consumatorul final cu 0,50
lei, oare nu este mai profitabil pentru comercianþii de lapte sã aibã
relaþii dubioase cu cei ce colecteazã PET-uri din gunoaie? Cine
ne garanteazã cã recipientele în
care vând laptele sunt procurate
din alte surse, igienice ºi bine controlate? Poate þine ºi de un comportament de igienã al consumatorului, dar pânã una-alta, comerþul cu lapte se face în sticle de
plastic de diverse origini, absolut
deloc din baxuri de PET-uri noucumpãraþi.
Deºi cumpãrãtorii din pieþe ºtiu
cum pot fi procurate recipientele, nu ezitã sã menþinã acest tip
de comerþ. Litrul de lapte se vinde, în medie, cu 3 lei, uneori cu
2,5 lei. ªi, uite cum, în lanþul comerþului cu lactate se interpune o
verigã, aparent nesemnificativã,
dar care poate provoca riscuri alimentare grave. Autoritãþile stau
cu braþele încruciºate pentru cã
nu au cadrul legal de a sancþiona
folosirea PET-uri din rampele de
gunoi în comerþul cu lactate sau

Industria laptelui de consum nu
este în regulã nici la nivelul instituþiilor de învãþãmânt. Aici, mai
ales cã sunt implicate câteva instituþii publice, depozitarea laptelui destinat consumului celor mici
lipseºte cu desãvârºire. Au fost ºi
discuþii pe aceastã temã la Colegiul Prefectural Dolj între factorii
responsabili. Acolo s-a expus o
realitate de care nimeni nu se poate face vinovat pentru motivul cã:
am pus carul înaintea boilor! Mai
înainte de a înzestra unitãþile de
învãþãmânt cu o dotare minimalã
constând în frigidere, autoritãþile
au derulat Programul naþional
“Cornul ºi laptele”. Recentul
scandal cu laptele livrat copiilor
din Vãlenii de Munte, judeþul Prahova, unde 60 de copii au fãcut
toxiinfecþie alimentarã, iar douã
dosare penale au fost deschise,
este exemplar. El ne face sã pri-

vim mai circumspecþi orice mod
de abordare a autoritãþilor la cum
înþeleg sã deruleze un program
social cu impact major în rândul
copiilor. Soluþia facilã, dar inutilã, ar fi cea în care inspectorii
DSVSA sã ia la purecat ºcolile ºi
sã le amendeze pentru lipsa spaþiilor adecvate de depozitare a laptelui. Or, în unele instituþii deconcentrate mai sunt oameni cu
scaun la cap! Problema este cã
alþii nu înþeleg cã lucrurile trebuie
sã se schimbe în propria ogradã.
Legal, laptele destinat elevilor trebuie pãstrat la temperaturi cuprinse între 2-4 grade Celsius. Dar
ºtim cu toþii cã aºa ceva nu se
întâmplã în ºcoli.

Pentru prima datã,
dosare penale

Un mic amãnunt pentru cei care
nu înþeleg sã ia în serios sãnãtatea
publicã alimentarã. Pentru prima
datã în România, procurorii anche-

teazã cazul de la Vãlenii de Munte
sub aspectul sãvârºirii de infracþiuni contra sãnãtãþii publice: Zãdãrnicirea combaterii bolilor, prevãzutã de art. 352 din Codul Penal
ºi Nerespectarea mãsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, din cadrul art. 355 alin. 1
Cod Penal, dacã a avut ca urmare
rãspândirea unei asemenea boli,
fapte ce se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã. Dacã fapta prevãzutã în alin.
(1) este sãvârºitã din culpã, pedeapsa este închisoarea de la o lunã
la 6 luni sau amenda ºi Comercializarea de produse alterate, articol
ce are în vedere vânzarea de alimente, bãuturi sau alte produse
cunoscând cã sunt alterate ori cu
perioada de valabilitate depãºitã,
dacã sunt vãtãmãtoare sãnãtãþii, se
pedepseºte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendã ºi interzicerea exercitãrii unor drepturi.
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Lista scurtã a textelor pentru
Craiova Drama 2015
Craiova Drama 2015, Concursul Internaþional de Dramaturgie iniþiat de Universitatea
din Craiova, în parteneriat cu Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”, se bucurã de un succes
neaºteptat. Dupã o lecturã temeinicã a tuturor celor 63 de texte care s-au înscris în competiþie, organizatorii au reuºit sã selecteze
primele zece lucrãri din care se vor desemna
câºtigãtorii. Premiile nu vor consta în bani, ci
în punerea în scenã ºi lecturarea publicã a
pieselor de teatru, un gest despre care organizatorii spun cã este sinonim cu recunoaºterea publicã a autorilor de teatru.
Iniþiativa aparþine Universitãþii din
Craiova ºi se înscrie în competiþia
pentru obþinerea titlului de Capitalã
Culturalã Europeanã 2021, pe care
instituþia de învãþãmânt superior o
susþine. „Universitatea din Craiova
s-a angajat sã încurajeze excelenþa
în toate domeniile ºi mai punem o
piatrã în aceastã construcþie a noastrã prin care vrem sã stimulãm comunitatea culturalã ºi ºtiinþificã, sã
contribuim ºi la candidatura oraºului nostru pentru obþinerea titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã 2021.

Este un proiect care reprezintã un
bun început ºi eu sunt convins cã
vom continua acest parteneriat ºi cã
vom reuºi sã atragem din ce în ce
mai mulþi dramaturgi în aceastã competiþie. Împreunã vom reuºi sã stimulãm creaþia în acest domeniu,
aceasta este ºi þinta Universitãþii, care
s-a angajat sã strângã legãturile cu
mediul cultural, între mediul academic ºi comunitate ºi sã încurajeze
excelenþa”, a declarat rectorul Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dãniºor.

„Omul ºi societatea”, tema
concursului
Concursul a fost lansat pe data
de 26 februarie ºi a fost deschis
dramaturgilor din întreaga lume. În
intervalul 1 iunie – 30 septembrie
s-au depus textele participante.
Spre surprinderea plãcutã a organizatorilor, în competiþie s-au înscris 63 de texte care au fost expediate de autori din România, dar
ºi din Franþa, Azerbaijan ºi Republica Moldova. Timp de douã luni,
octombrie ºi noiembrie, mai mulþi
oameni de culturã ºi de teatru din
Craiova au lecturat toate piesele.
«Aceastã participare înseamnã un
mare succes. A fost enorm sã fie
evaluate aproape 70 de texte, þinând cont cã fiecare lector a avut
o fiºã pe care am iniþiat-o pentru a
avea o unitate egalã de mãsurã pentru toate textele. În primul rând,
s-a þinut cont de tematica centralã
a concursului care a fost „Omul ºi
societatea”, apoi de valoarea artisticã literarã care a fost notatã cu
50 de puncte. Sustenabilitatea punerii în scenã a primit 20 de puncte, iar originalitatea tratãrii temei,
20 de puncte. Un alt criteriu a fost
gradul de accesibilitate pentru public, notat cu 10 puncte», a precizat Alexandru Boureanu, director
Departamentului de Arte din cadrul
Universitãþii din Craiova.

Juriul craiovean, format din
oameni de litere ºi de teatru

Secretarul literar al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, poetul Nicolae Coande, a
subliniat faptul cã jurizarea a fost
tratatã cu maximã seriozitate, iar
pentru a se elimina cât mai mult
gradul de subiectivism, textele au
fost citite de mai mulþi oameni de
litere. „Sunt oameni care vin ºi la
teatru, dar ºi care citesc ºi textul

ca atare. A existat un efort individual al tuturor care au citit textele,
iar numele lor spun mult despre
calitatea jurizãrii”. Din juriu au fãcut parte cadre didactice de la Facultatea de Litere ºi oameni de teatru din cadrul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, printre care conf.univ. dr. Ion Buzera,
lect. Univ. dr. Sorina Sorescu,
conf. univ. dr. George Popescu,
prof. univ. Alexandru Boureanu,
lect. univ. dr. Cãtãlin Ghiþã, lect.
univ. dr. Xenia Negrea, lect. univ.
dr. Haricleea Nicolau, conf. univ.
dr. Mihai Ene, lect. univ. dr. Sorin
Cazacu, lect. univ. dr. Iolanda
Mãnescu, lect. univ. dr. Alina
Rece, lect. univ. dr. Aloisia ªorop,
conf. univ. dr. Monica Tilea, conf.
univ. dr. Titela Vîlceanu. Din partea Teatrului Naþional, textele au
fost lecturate de Nicolae Coande,
secretar literar; Marius Dobrin,
jurnalist teatral; Cornel Mihai Ungureanu, dramaturg; Daniela Cãtãlina Firescu.

Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pe 15
ianuarie

Juriul craiovean a selectat, aºadar, zece texte: „Câinele florarului” – de Bogdan Marin, „Bãtrânul ºi eutanasierul” – de Ionel
Buºe, „Dupã melci” – de George
Cãluianu, „Graniþele înroºite” – de
ªtefan Dumitrescu, „Mãnãstirea

fãrã nume” – de Ilovan Liuba, „Simulare” – de Jale Ismail, „Dingo
Dogs” – de Majeri Andrei, „Cãmila americanã” – de Sorin Petrescu, „Duplex” – de Gheorghe Truþã ºi „Nici mãcar sfârºitul lumii”
– de Andrei Ursu. Toate aceste texte vor fi trimise acum unui juriu
internaþional care va anunþa câºtigãtorii pe data de 15 ianuarie. Organizatorii au menþionat faptul cã
premiile nu vor consta în bani, ci
în asigurarea recunoaºterii publice pentru cele mai bune texte.
Marele Premiu va consta în montarea piesei pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Locul I va
însemna ºi el montarea cu actorii
masteranzi la ”Arta actorului” de
la Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova. Textul de pe locul II va fi montat într-un spectacol de teatru radiofonic, iar cel de
pe locul III va fi lecturat public,
tot pe scena TNC Craiova. De asemenea, toate cele 10 texte vor fi
publicate într-un volum colectiv la
Editura Universitaria din Craiova,
în limba românã ºi în limba englezã, în aprilie 2016. Organizatorii au
menþionat cã traducerea textelor va
fi asiguratã de membrii Centrului
de traduceri Translatio al Universitãþii din Craiova, iar volumul va
fi lansat în seara premierei spectacolului montat de TNC.
LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 100 de elevi s-au întrecut la… lecturã!
La sfârºitul sãptãmânii trecute, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã a fost gazda fazei
locale a Olimpiadei de lecturã – „Lectura ca
abilitate de viaþã”. Au fost prezenþi peste 100
de elevi, din clasele a V-a – a XII-a, care ºi-au
arãtat competenþele, cei mai merituoºi având
posibilitatea sã meargã ºi la fazele superioare.
Sâmbãtã, 5 decembrie, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã
Craiova a fost gazda etapei zonale
a Olimpiadei de lecturã „Lectura
ca abilitate de viaþã”. Competiþia a
fost structuratã pe patru niveluri –
clasele V-VI, VII-VIII, IX-X ºi XIXII. Înscriºi au fost 120 de candidaþi, dar la concurs nu s-au prezentat decât 108, absenþii fiind de
la primul nivel (în numãr de patru)
pânã la ultimul (trei care nu au
ajuns în salã). Pentru clasele V-VI,
primii clasaþi au fost Andra Ma-

ria Elena Mirescu (Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”), cu 58,5
puncte, Ana-Maria Pîrvãnuº (Liceul Teoretic „Constantin Brîncoveanu” Dãbuleni – 57,66 puncte)
ºi Marina Mirea (Colegiul Naþional „Carol I” Craiova – 54,16
puncte). În secþiunea imediat urmãtoare (clasele VII-VIII), Andrei Cristescu (ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade” Craiova) a
obþinut 59,66 de puncte, fiind urmat de Coteþ-ªerban Georgiana
(Liceul „Constantin Brîncoveanu”

Dãbuleni), cu 56,16 puncte, ºi de
Elena Ciora (ªcoala Gimnazialã
din Coºoveni), cu un punctaj de
55,66. La clasele IX-IX, Irina Mihaela Matache (Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”) a obþinut 60
de puncte, iar în urma ei au venit
Laurenþiu Bãlãceanu (Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Grigorie
Teologul” – 52,5 puncte) ºi Edith
Drãgoi (Colegiul Naþional „Carol
I” – 49 puncte). La clasele XI-XII,
Maria Elena Voinea (Colegiul Naþional „Carol I”) a punctat cu 53,
pe celelalte locuri de pe podium fiind Victor Muscalu (Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Grigorie
Teologul” – 50,75 puncte) ºi Anamaria Puþureanu (Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova – 50,5
puncte). Cu toþii au arãtat cã ºtiu
sã lectureze ºi cã au habar de limba ºi literatura românã. Conform
regulamentului de concurs, cali-

ficarea elevilor, pentru etapa urmãtoare a Olimpiadei, la toate etapele premergãtoare celei naþionale, este condiþionatã de obþinerea
unui punctaj minim de 50 de
puncte. Pentru faza internaþiona-

lã, este nevoie de cel puþin 80 de
puncte. Rezultatele prezentate nu
sunt cele finale, urmând rezolvarea contestaþiilor depuse, care sunt
în numãr de trei.
CRISTI PÃTRU
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Cu soprana Renata Vari „În culisele
scenei, în culisele vieþii”
În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” va avea loc luni, 14 decembrie, ora 18.00, o nouã întâlnire din cadrul proiectului
„În culisele scenei, în culisele vieþii”. Invitata acestei ediþii de decembrie este soprana
Renata Vari, de la Opera Românã Craiova, care va povesti
lucruri mai puþin cunoscute
din viaþa ºi activitatea sa ºi va
dialoga cu publicul. Moderator:
Cornel Mihai Ungureanu. Intrarea publicului este liberã. Proiectul „În culisele scenei, în
culisele vieþii” a debutat la începutul lunii noiembrie a acestui an. Invitatã a fost Tamara
Popescu, cunoscuta actriþã a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, care a vorbit despre
viaþa de actor, a citit din creaþia lui Traian Demetrescu ºi a rãspuns întrebãrilor celor prezenþi. Potrivit organizatorilor, „proiectul îºi propune sã aducã
în faþa publicului ºi sã ofere celor interesaþi posibilitatea dialogului cu personalitãþi ale scenei româneºti. Totodatã, dã prilejul unor nume mari ale teatrului ºi muzicii sã îºi mãrturiseascã
gândurile legate de profesie, sã povesteascã întâmplãri semnificative din viaþa profesionalã sau personalã”.

Se lanseazã proiectul „Enciclopedia
ªcolii Sociologice de la Bucureºti”
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte astãzi, ora 13.00, în Sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea proiectului „Enciclopedia ªcolii Sociologice de la Bucureºti”, care face parte din Marea Enciclopedie a României (iniþiator/
director: acad. Tudorel
Postolache). În cadrul
evenimentului va avea loc lansarea volumelor „Dimitrie Gusti.
Omul ºi ideile sale, Fascicula I – Sociologia Naþiunii ºi a
Relaþiilor Internaþionale”, îngrijitã de Ilie Bãdescu ºi Ioan C.
Popa, ºi „Timpul European ºi Maladiile lui”: volumul I –
„Timp ºi Culturã”, volumul al II-lea – „În Imperiul Acvilonic.
O generaþie de aur în epoca imperiului acvilonic”, autor Ilie
Bãdescu. Evenimentul va fi moderat de Aurel ªtefanachi, director al Editurii „TipoMoldova”, ºi îi are invitaþi pe prof. univ.
dr. Ilie Bãdescu ºi prof. dr. ing. Ioan C. Popa.

„Dialoguri plastice” la Galeriile
„Cromatic”
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj vã
invitã astãzi, ora
14.00, la Galeriile
„Cromatic” (strada
„Alexandru Macedonski” nr. 28), la vernisajul expoziþiei de picturã „Dialoguri plastice”, cu lucrãri realizate de Gabriela Rãdulescu ºi Teodora Ciolan. Despre creaþia acestora vor vorbi
Magda Buce-Rãduþ, Cristina Oprea, Ovidiu Bãrbulescu ºi Nicolae Marinescu. Absolventã a Liceului de Muzicã ºi Arte Plastice din Craiova, Teodora Ciolan ºi-a cultivat pasiunea pentru
picturã sub îndrumarea prof. Costas Cicios, devenind mai târziu un nume în saloanele organizate de Cenaclul „Constantin
Brâncuºi”. Nãscutã la Craiova, Gabriela Rãdulescu a urmat
cursurile ªcolii Populare de Artã „Cornetti”, la clasa profesorilor Victor Pârlac ºi Alfred Rece. Creaþiile sale s-au regãsit, de
asemenea, în ultimii ºase ani, în saloanele de iarnã, toamnã,
primãvarã ale Cenaclului „Constantin Brâncuºi”, pe simeze din
Craiova ºi Calafat. Gabriela Rãdulescu ºi Teodora Ciolan au
mai expus împreunã ºi anul trecut, la Galeria „Aman”.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Ovidiu Lipan Þãndãricã, Fanfara 10 Prãjini
ºi Rona Hartner fac spectacol la Craiova
Artistul Ovidiu Lipan Þãndãricã lanseazã
în aceastã iarnã un nou proiect muzical în stil
balcanic alãturi de bunii sãi prieteni, artiºtii
Rona Hartner, Stelu Enache, Costicã Panþîru ºi Fanfara 10 Prãjini ºi Grupul Balcano. O
serie de cinci concerte în þarã îl fac cunoscut
Conceptul de „explozie balcanicã” a
fost produs în urmã
cu patru ani pe scena
mare a Sãlii Palatului
din Bucureºti, iar de
atunci, proiectul a
participat la numeroase evenimente naþionale ºi internaþionale.
Un concept care s-a
ºlefuit de-a lungul
timpului sub conducerea neobositã a maestrului Ovidiu Lipan
Þãndãricã ºi s-a îmbogãþit continuu prin
colaborãri cu numeroºi artiºti talentaþi.
«Pentru Ovidiu Lipan Þãndãricã colaborare este sinonim cu
prietenie. O asemenea prietenie
puternicã debuteazã în anul 1999
alãturi de Fanfara 10 Prãjini, condusã excepþional de talentatul
muzician Costicã Pantîru. Împreunã au exploatat, în compoziþii
proprii ºi originale, melodii tradiþionale româneºti din toate zonele þãrii ºi din estul Europei. Anul
2004 a însemnat pentru Stelu
Enache debutul pe scenã, debut
care a avut loc într-un concert
aniversar Ovidiu Lipan Þãndãricã. Cinci ani mai târziu, Ovidiu
Lipan Þãndãricã o întâlneºte pe
artista Rona Hartner, cei doi cântând pentru prima datã la Paris

publicului: Neamþ (Tupilaþi), Bacãu, Constanþa, Râmnicu Vâlcea ºi Craiova – unde
va avea loc pe 21 decembrie, începând cu ora
20.00, la Casa de Culturã a Studenþilor. Biletele se vor pune în curând în vânzare, la
preþul de 60 lei.

Jazz Festival. Elementul balcanic
este susþinut de prestaþia profesionistã a Grupului Balcano», precizeazã organizatorii spectacolului de la Craiova. Un reper important pentru acest concept este
spectacolul „The Balkanik Explosion” din anul 2011, de la Sala
Palatului, primit atât de bine de
public încât, deºi fusese anunþat
pentru 90 de minute, programul
s-a extins ad-hoc la trei ore.
Repertoriul proiectului muzical
Ovidiu Lipan Þãndãricã & Rona
Hartner, la care Stelu Enache este
adesea invitat special, variazã de
la piesele originale ale artistului
Ovidiu Lipan Þãndãricã: Tango
Toledo, Balerina, Ave Maria,
Margareta ºi melodii armeneºti

compuse în coproducþie: Natalis,
Trandafirlu, Bachiþa, pânã la
muzici tradiþionale româneºti
foarte cunoscute ºi îndrãgite:
Sârba lui Jenicã, Hora Moldoveneascã, Sârba de la Cozmeºti,
Ciocârlia.
Pe scena Casei de Culturã a
Studenþilor din Craiova vor urca,
pe 21 decembrie, Ovidiu Lipan
Þãndãricã (tobe, darboca), Rona
Hartner (voce) – care va purta o
þinutã specialã Mirela Martin, Stelu Enache (voce) – invitat special, Panþîru Brass (cinci suflãtori din Fanfara 10 Prãjini) ºi Grupul Balcano (Adrian Stavian – clape, Stefan Crãciun – chitarã, Narcis Chiamil – chitarã).
MAGDA BRATU

Colinde ºi obiceiuri de iarnã la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”
Foarte multemanifestãri ocazionate de
sãrbãtorile de iarãfac parte, ºi în acest
an, din programul organizat de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Una dintre
cele mai apropiate acþiuni va avea loc pe
11 decembrie, de la ora 10.00, la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”.
Joi, 11 decembrie, Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova va fi gazda unei manifestãri, aflatã
la cea de-a XXI-a ediþie, Festivalul-concurs de datini ºi obiceiuri de iarnã, unde sunt înscrise 31 de
formaþii din întreg învãþãmântul preuniversitar (de
la cel preprimar pânã la liceal). «Sunt înscrise 26 de
grupuri de la secþiunea „Colinde” ºi cinci de la „Datini ºi obiceiuri de iarnã”. Sunt zece formaþii din judeþ – Calafat, Argetoaia, Braloºtiþa, Galicea Mare,
Ostroveni, Gighera, Cãlãraºi, plus douã unitãþi din
Craiova. Fiecare premiat cu locul I de la categoria
corespunzãtoare (preºcolar, primar, gimnazial, liceal)
va primi un trofeu. Juriul va fi format din reprezentanþi de seamã ai mediului muzical, preºedinte fiind
domnul Pavel ªopov, de la Universitatea din Craiova.Membrisunt tot oameni de specialitate – prof.
Eugenia Manole ºi Nelu Stoian», a declarat prof.
Monica Tãnasie, inspector de arte, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Expoziþie la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
În aceeaºi zi, în holul principal al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj va fi vernisatã o expoziþie cu
lucrãri de artã, de la picturã la „hand-made”, unde
pot expune toþi copiii. „Toþi elevii talentaþi vot putea sã îºi arate creaþiile, indiferent de unde sunt, din
mediul rural sau urban. Este vorba despre ideile lor,
pe care le încurajãm, de aceea îi rugãm sã le arate,
iar profesorii de arte plastice sunt cei care îi îndrumã”, a completat Monica Tãnasie.
CRISTI PÃTRU
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Barack Obama promite sã „distrugã” Daech
Preºedintele american, Barack
Obama, s-a angajat sã îi urmãreascã pe teroriºti oriunde se gãsesc,
calificându-i „criminali” ºi „asasini”
pe membrii grupãrii Statul Islamic
(SI) într-o alocuþiune solemnã din
Biroul Oval. La patru zile dupã masacrul comis de un cuplu musulman
radicalizat care a fãcut 14 morþi în
California, Barack Obama a încercat sã liniºteascã populaþia afiºând
fermitate. “Pânã în prezent, nu existã
niciun indiciu cã criminalii au fost
dirijaþi de un grupare teroristã din
strãinãtate”, a dat asigurãri ºeful statului. “Este clar însã cã cele douã
persoane au urmat calea nefastã a
radicalizãrii”, a adãugat el. Barack Obama a lansat un apel grupurilor din industria IT sã se alãture luptei contra SI, cu o propagandã foarte
activã pe reþelele sociale. “Vom distruge gruparea Statul Islamic ºi orice altã organizaþie care
încearcã sã ne facã rãu”, a dat asigurãri preºedintele american, care i-a îndemnat pe musulmani sã lupte împotriva “ideologiilor extremiste”. Statele Unite nu se vor lãsa antrenate întrun rãzboi terestru în Irak ºi Siria, a mai spus el.
O coaliþie condusã de americani desfãºoarã o
campanie de lovituri aeriene contra SI ºi Siria

ºi în Irak de peste un an. Totodatã, liderul de la
Casa Albã a cerut Congresului sã legifereze pentru a întãri controlul armelor individuale, criminalii de la San Bernardino obþinând ºi constituindu-ºi cu uºurinþã un veritabil mic arsenal.
El s-a adresat poporului american dupã ce i s-a
reproºat cã nu a luat mãsurile necesare pentru
a evita baia de sânge comisã de Syed Farook ºi
Tashfeen Malik. Acest cuplu de musulmani,
dispunând de puºti de asalt, mii de gloanþe ºi
dispozitive explozive, a deschis focul asupra
unei petreceri de Crãciun organizate de colegii

lui Farook, fãcând 35 de victime,
dintre care 14 morþi. Dupã câteva
ore ei au fost împuºcaþi de poliþie.
Obama a susþinut ultimul discurs
în Biroul Oval - un simbol al puterii preºedintelui - în august 2010,
când a salutat încheierea operaþiunilor americane de luptã în Irak, una
dintre cele mai importante promisiuni pe care le-a fãcut în campania electoralã. Însã politica sa a fost
modificatã din cauza ascensiunii
meteorice a Statului Islamic. Obama a mobilizat, de la sfârºitul anului trecut, aproximativ 3.500 de militari americani în Irak, într-o misiune de formare ºi consiliere. Pentagonul a anunþat sãptãmâna trecutã cã trimite
împotriva SI o importantã forþã expediþionarã,
de câteva zeci de membri din cadrul operaþiunilor speciale. Însã criticii îndeamnã la o acþiune mai agresivã. Între altele, Obama a cerut
Congresului sã adopte o lege care sã le interzicã celor ce figureazã pe lista Guvernului cu
persoane vizate de interdicþia de a zbura sã cumpere armament. Acest lucru nu i-ar fi oprit însã
pe atacatorii din California, care nu se aflau pe
vreo listã guvernamentalã în domeniul supravegherii terorismului.

Frontul Naþional obþine o victorie fãrã precedent
în primul tur al alegerilor regionale din Franþa
Frontul Naþional (FN, extremã
dreapta) a obþinut o victorie în urma
primului tur al alegerilor regionale,
cu aproximativ 30% din voturile
exprimate duminicã în Franþa, clasându-se înaintea dreptei aliate cu
formaþiuni de centru ºi mult înaintea stângii. FN se claseazã pe primul loc în ºase regiuni, Les Républicains (LR, dreapta) ºi aliaþii lor
de centru în patru, iar Partidul Socialist (PS, stânga) ºi aliaþii sãi în
douã regiuni, potrivit unor estimãri
Ifop-Fiducial ºi Ipsos-Sopra-Steria.
Participarea la vot a fost mai mare
decât în primul tur al scrutinului din
2010, marcat de un nivel-record de
absenteism de 53,63%. În total,
49,5% din cei 44,6 milioane de alegãtori s-au prezentat la urne, potrivit unei estimãri Ifop, o mobilizare
care a avantajat în principal partidul lui Marine Le Pen, în contextul
în care Executivul socialist conta
pe o “mobilizare cetãþeneascã” în

urma atacurilor de la Paris. FN îºi
depãºeºte astfel recordul în privinþa scorului naþional, dupã cel de
25,25% (5,1 milioane de voturi)
obþinut în martie, în primul tur al
alegerilor departamentale. Rezultatele de duminicã seara confirmã
ancorarea localã a partidului “lepenist”, care ºi-a stabilit ca obiectiv
consolidarea reþelei teritoriale în
vederea unei abordãri de pe o poziþie de forþã a alegerilor prezidenþiale din 2017. Atât conducerea stângii, cât ºi a dreptei se confruntã cu
o ecuaþie imposibilã în turul doi,
subminat de prezenþa extremei drepte. Preºedintele LR Nicolas Sarkozy ºi-a reiterat refuzul oricãrei retrageri sau fuziuni a listelor LRUDI-MoDem împotriva FN. Liderii socialiºti Pierre de Saintignon, în
Nord, ºi Christophe Castaner, în
PACA, ambii pe poziþia a treia, au
sugerat, fãrã sã mai aºtepte consemnul conducerii naþionale, cã nu

se retrag ºi au îndemnat la unitate
“republicanã”, un mesaj adresat atât
formaþiunilor Ecologie-Les Verts ºi
Front de gauche, care au candidat
individual în regionale, cât ºi dreptei. “Este un nou semn al unei profunde aspiraþii a francezilor de a
vedea lucrurile cã se schimbã în þara
noastrã”, a declarat Sarkozy, care
se gândeºte deja la alegerile prezidenþiale. “Acest mesaj ne este adresat ºi nouã. Trebuie sã auzim ºi sã
înþelegem exasperarea profundã a
francezilor”, a spus el. Preºedintele Uniunii Democraþilor Independenþi (UDI) Jean-Christophe Lagarde, un aliat al partidului lui Sarkozy, a fãcut notã discordantã, îndemnând listele plasate pe poziþia a treia
sã se retragã în virtutea “bunului
simþ democratic ºi republican”. PS
s-a reunit duminicã seara într-o
ºedinþã excepþionalã a Biroului Naþional pentru a decide strategia între cele douã tururi. Marine Le Pen

a salutat “un rezultat magnific” al
“singurului front cu adevãrat republican”, o aluzie la “frontul republican” de-acum abandonat de drepta
ºi respectat cu greu de stânga. “Poporul s-a exprimat, iar odatã cu el
Franþa ridicã fruntea. Acest vot
confirmã ceea ce anunþau scrutinele anterioare. Miºcarea naþionalã
este de-acum, de necontestat, primul partid din Franþa, în contextul
în care de-abia este reprezentatã în
Parlament”, a declarat preºedinta
FN. Francezii sunt chemaþi sã desemneze conducerea altor 13 regiuni (faþã de 22 anterior) ºi a patru
departamente de peste mãri (Martinica, Guadelupe, Réunion ºi Guyana). Ei aleg 1.903 consilieri regionali. Listele creditate cu cel puþin
10% din sufragiile exprimate se pot
menþine în turul doi ºi au posibilitatea sã fuzioneze cu cele care au
obþinut cel puþin 5% din voturile
exprimate.

Beijing: Milioane de maºini vor fi interzise pe strãzi, iar fabricile vor fi închise
Beijing a decretat cod roºu de poluare, ceea
ce înseamnã cã, începând din dimineaþa zilei de
astãzi, milioane de autovehicule vor fi forþate

sã staþioneze, fabricile ºi spaþiile în construcþie
vor fi închise, iar ºcolile ºi alte instituþii publice
vor fi sfãtuite sã îºi suspende activitatea. Alerta
emisã în China este prima de acest gen ºi este
cauzatã de stratul dens
de smog ce a cuprins
capitala pentru a doua
oarã în ultima lunã, depãºind în unele zone de
40 de ori limita de siguranþã admisã. “Este un
moment important în
istoria noastrã ºi va crea
un precedent. Este foarte important sã oprim
expunerea copiilor la
acest nivel de poluare”,
a declarat Ma Jun, directorul Institutului Afacerilor Publice ºi Me-

diului din Beijing. Autoritãþile chineze au fost
criticate dur sãptãmâna trecutã, atunci când nu
au declarat cod roºu de poluare, chiar dacã
Beijingul a fost acaparat de un strat de smog ce
în unele zone a depãºit limita de siguranþã de 40
de ori, conform Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Anunþul de urgenþã de ieri pare sã fie o
urmare a acelor critici, iar Ma Jun a declarat cã
a fost “o decizie foarte grea pentru ca statul
chinez sã declare alerta la nivel maxim într-un
oraº cu aproximativ 23 milioane de locuitori”.
“Vom recurge la o serie de mãsuri foarte grele,
precum interzicerea circulaþiei a jumãtate dintre numãrul de maºini. Într-un oraº cu peste 5
milioane de automobile, vã puteþi imagina cã va
fi o provocare mare. Cu siguranþã acest lucru
îi va proteja pe oameni. Cu acest cod roºu, ºcolile ºi grãdiniþele vor fi sfãtuite sã îºi suspende
activitatea, lucru indicat în prevenirea expunerii la poluare a unei categorii vulnerabile de oameni”, a continuat Ma Jun.

ªTIRI
Irakul solicitã
asistenþã Germaniei
împotriva Statului
Islamic
Premierul irakian Haider alAbadi a solicitat ieri Germaniei
asistenþã suplimentarã în lupta
împotriva organizaþiei jihadiste
Statul Islamic, sub forma instruirii de trupe irakiene. “Ameninþarea terorismului nu este doar împotriva Irakului, ci ºi a Europei”,
a subliniat Haider al-Abadi, cu
prilejul vizitei la Bagdad a ministrului de externe german,
Frank-Walter Steinmeier. La rândul sãu, acesta a declarat cã a
ascultat “cu atenþie” solicitarea
ºi a dat asigurãri cã nu subestimeazã “misiunile care stau în
faþa dumneavoastrã ºi a comunitãþii internaþionale”. În prezent,
forþele germane instruiesc doar
trupe kurde în nordul Irakului.
Steinmeier a anunþat, de asemenea, sprijinul Germaniei pentru
construirea a cinci spitale de campanie în teritoriile eliberate de
sub controlul Statului Islamic.
Organizaþia Naþiunilor Unite estimeazã cã, din cauza conflictului, 3,2 milioane de irakieni s-au
refugiat în alte zone de pe teritoriul þãrii. Pe de altã parte, rãzboiul civil din Siria a împins în jur
de 250.000 de locuitori sã caute
refugiu în statul vecin Irak. “Stabilizarea Irakului este la fel de
importantã ca ºi cãutarea unei soluþii politice în Siria”, sublinia
Steinmeier duminicã, la sosirea la
Bagdad, într-o vizitã anunþatã public, din motive de securitate, deabia în momentul aterizãrii.

Autoritãþile ruse
readuc în þarã
aproape 9.000
de turiºti din Turcia
Autoritãþile ruse au anunþat
ieri cã au finalizat un program de
a aduce înapoi în þarã aproape
9.000 de turiºti care se aflau în
Turcia cu pachete de vacanþã, în
urma tensiunilor cu Ankara din
cauza doborârii unui avion militar rus de cãtre aviaþia turcã la
graniþa cu Siria. Din cei 9.000 de
turiºti care plecaserã în Turcia în
vacanþã prin pachete achiziþionate de la tour-operatori, numai 10
se mai aflau în aceastã þarã luni
ºi urmau sã revinã în Rusia pânã
la sfârºitul lunii, a declarat Svetlana Sergheeva, din partea Agenþiei Federale de Turism. Relaþiile dintre cele douã þãri s-au deteriorat semnificativ luna trecutã
dupã ce aviaþia turcã a doborât
un avion de vânãtoare rus care
acþiona în Siria vecinã, unde Rusia desfãºoarã o campanie de
bombardament împotriva grupãrilor rebele. Turcia a spus cã avionul a încãlcat spaþiul aerian turc
ºi cã a fost avertizat înainte de a
fi doborât. Potrivit Rusiei, avionul nu a ieºit din spaþiul aerian
al Siriei. Unul din cei doi piloþi ai
avionului a fost ucis dupã ce s-a
catapultat, aparent cu focuri de
armã trase de la sol, iar un puºcaº marin trimis într-o misiune
de a-l recupera pe celãlalt pilot a
fost de asemenea omorât. Rusia a
rãspuns printr-o serie de sancþiuni împotriva Turciei, inclusiv
prin interdicþii la import ºi restricþii de cãlãtorie.

ªTIRI
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LIGA CAMPIONILOR

Mai toatã atenþia
cãtre Grupa B
Faza grupelor – etapa a 6-a (ultima)
Astãzi, 21:45
GRUPA A: Real Madrid* (13p) – Malmo FF (3p), Paris SG* (10p) – ªahtior
Doneþk (3p).
GRUPA B: VfL Wolfsburg (9p) – Manchester Utd (8p), PSV Eindhoven
(7p) – ÞSKA Moscova (4p).
GRUPA C: Benfica* (10p) – Atletico Madrid* (10p), Galatasaray (4p) – FK
Astana (3p).
GRUPA D: Sevilla (3p) – Juventus* (11p), Manchester City* (9p) – Monchengladbach (5p).

Mâine, 21:45
GRUPA E: Leverkusen (5p) – Barcelona* (13p), AS Roma (5p) – BATE
Borisov (4p).
GRUPA F: Dinamo Zagreb (3p) – Bayern Munchen* (12p), Olympiakos
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).
Primele douã clasate din fiecare grupã acced în faza urmãtoare, – echipele însoþite de semnul (*) au fãcut-o deja, în timp ce ocupantele locurilor 3 vor
continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

Cum în celelalte grupe care
se încheie marþi, lucururile sunt
clare în ceea ce priveºte
echipele calificate în faza
urmãtoare, mai rãmânând de
stabilit doar cine va câºtiga
Grupele C ºi D (Real s-a impus
deja în Grupa A), marele interes
este suscitat de Grupa B, unde
Wolfsburg, Manchester United
ºi PSV Eindhoven se bat pe cele
douã locuri ce duc în “optimi”.
Cea mai avantajatã din acest
trident este formaþia germanã,
care are ºi varianta remizei, pe
teren propriu, cu United.
“Lupii” ar putea chiar ºi pierde
partida, însã cu condiþia ca
Eindhoven sã n-o învingã, în
Olanda, pe “lanterna” ÞSKA
Moscova. Cât îi priveºte pe
britanci, în contextul în care au
rezultate directe mai slabe cu
PSV (1-2 ºi 0-0), ei trebuie sã

obþinã cât vor obþine ºi batavii,
astfel vor trebui sã se mulþumeascã cu locul de Liga
Europa. Loc dupã care mai
tânjeºte ºi ÞSKA.
În turul partidelor din aceastã
searã, victoria a revenit gazdelor de atunci, United impunându-se cu 2-1, iar ÞSKA cu 3-2.
Pe “Volkswagen Arena”,
“diavolii” vor fi vãduviþi de
omul lor numãrul 1, Wayne
Rooney, accidentat în 28
noiembrie, într-o partidã de
campionat cu Leicester City.

Haþegan, pe “da Luz”

Ovidiu Haþegan a fost
desemnat sã conducã partida
dintre Benfica ºi Atletico,
decisivã pentru desemnarea
câºtigãtoarei Grupei C. Ambele

au câte 10 puncte ºi, graþie
victoriei de la Madrid, lusitanii
îºi permit ºi un rezultat de
egalitate. În acceaºi ipostazã se
aflã ºi Juventus, în duelul
indirect cu Manchester City,
însã campioanei Italiei este de
aºteptat sã nu-i fie deloc uºor la
Sevilla, dat fiind faptul cã doar
o victorie i-ar mai duce pe
spanioli în Liga Europa, competiþie al cãrei trofeu îl deþin.
Sevilla se bate cu Monchengladbach, iar în cazul unei
egalitãþi de puncte andaluzii au
prim-planul.
Finalmente, în Grupa A,
ªahtior-ul lui Mircea Lucescu
merge în Europa League dacã
Malmo nu va scoate mai mult
din disputa de pe “Bernabeu”,
decât ucrainenii la Paris.

Bixente Lizarazu va prezenta ceremonia
tragerii la sorþi pentru Euro-2016
Fostul internaþional francez Bixente Lizarazu va prezenta ceremonia tragerii la sorþi pentru faza grupelor
Campionatului European din 2016, de
sâmbãtã, de la Palais des Congres, din

Paris.
“Am acceptat cu mare plãcere, mai
ales pentru cã este o searã a fotbalului”, a declarat Lizarazu pentru postul
RTL.

La marele bal din vara anului viitor
va participa ºi România, naþionala
condusã de Anghel Iordãnescu aflându-se în urna a treia valoricã la tragerea la sorþi.

Urnele valorice pentru tragerea la sorþi sunt urmãtoarele:
Urna 1: Franþa, Spania, Germania, Anglia, Portugalia, Belgia;
Urna 2: Italia, Rusia, Elveþia, Austria, Croaþia, Ucraina;

Urna 3: Cehia, Suedia, Polonia, ROMÂNIA, Slovacia, Ungaria;
Urna 4: Turcia, Irlanda, Islanda, Þara Galilor, Albania, Irlanda de Nord.

Turneul final al Campionatului European va avea loc între 10 iunie ºi 10 iulie, în 9 oraºe din Franþa: Paris (douã arene),
Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Nice, Lens, Toulouse.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIAL
Faza grupelor – etapa a II-a
Duminicã

Ieri

Grupa A
Japonia – Muntenegru 23-29, Serbia – Ungaria 26-32,
Tunisia – Danemraca 20-32.
Clasament: 1. Ungaria 4p, 2. Danemarca 4p, 3. Muntenegru 3p, 4. Serbia 1p, 5. Japonia 0p, 6. Tunisia 0p.
Etapa viitoare – astãzi: Japonia – Tunisia (17:15), Muntenegru – Ungaria (19:30), Danemarca – Serbia (21:45).

Grupa C
La închiderea ediþiei: DR Congo – Brazilia xx-xx. Coreea de Sud – Franþa, Germania – Argentina s-au disputat
dupã închiderea ediþiei.
Clasament: 1. Brazilia 3p, 2. Franþa 2p, 3. Argentina
2p, 4. Coreea S. 1p, 5. Germania 0p, 6. Congo 0p.
Etapa viitoare – astãzi: Coreea S. – DR Congo (17:00),
Franþa – Argentina (19:15), Brazilia – Germania (21:30).

Grupa B:
China – Cuba 39-30, Angola – Olanda 24-37, Polonia – Suedia 30-31.
Clasament: 1. Olanda 4p, 2. Suedia 4p, 3. Polonia 2p, 4.
China 2p, 5. Cuba 0p, 6. Angola 0p.
Etapa viitoare – astãzi: Cuba – Angola (17:15), Polonia –
China (19:30), Suedia – Olanda (21:45).

Grupa D
La închiderea ediþiei: Kazahstan – ROMÂNIA xx-xx. Rusia
– Spania, Puerto Rico - Norvegia s-au disputat dupã închiderea
ediþiei.
Clasament: 1. ROMÂNIA 4p, 2. Spania 2p, 3. Rusia 2p, 4.
Norvegia 0p, 5. Puerto Rico 0p, 6. Kazahstan 0p.
Etapa viitoare – astãzi: Rusia – Puerto Rico (17:00), Spania
– ROMÂNIA (19:15), Norvegia – Kazahstan (21:30).

Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe 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.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – International Premier Tennis League, la Manila, în Filipine / 18:00 – FOTBAL
ÎN SALÃ – Liga I: CS Concordia Chiajna – CSMS
Iaºi.
DOLCE SPORT 1
19:15 – HANDBAL (F) – Campionatul Mondial,
în Danemarca: Spania – România / 21:45 – FOTBAL
– Liga Campionilor: VfL Wolfsburg – Manchester
United.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid – Malmo FF.
DOLCE SPORT 3
19:30 – HANDBAL (F) – Campionatul Mondial,
în Danemarca: Muntenegru – Ungaria / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: PSV Eindhoven – ÞSKA
Moscova.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Sevilla –
Juventus.
SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: WfL Wolfsburg – Manchester United.
EUROSPORT 2
21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa: JSF Nanterre
– Oldenburg.
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Reghe & co. ne fãcurã KO
Universitatea Craiova a oferit una dintre
cele mai penibile prestaþii ale anului în
meciul de la Piteºti cu Steaua
Steaua Bucureºti – Universitatea Craiova 2-0
A marcat: Papp 81, Tade 83
Piteºti, stadion: „Nicolae Dobrin“, spectatori: 10.000
Steaua: Niþã 6 – Râpã 7, Varela
Universitatea: Bãlgrãdean 6 (83
7, Papp 8, Toºca 7 – Breeveld 6
Straton) – Achim 5, Popov 6 (24
(80 Tahar) 6, Stanciu 7 (88 Carp),
Dumitraº) 5, Iliev 6, Vãtãjelu 6 –
Tudorie 5 (52 Muniru) 6 – A. Popa
Nuno Rocha 5 (89 Bãluþã) 4, Kay
8, Hamroun 7, Tade 7. Antrenor:
6, Mateiu 5, Zlatinski 5, Bancu 5 Laurenþiu Reghecampf
Ivan 5. Antrenor: Emil Sãndoi.
Arbitru: Marius Avram 7.
Eliminat: Bãluþã 90.
Steaua s-a simþit mai bine ca acasã
la Piteºti. ªi pe teren ºi în tribune. Cei
10.000 de piteºteni care au trãdat memoria lui Dobrin au avut însã un adversar mult mai redutabil în cei 600 de
fani ai ªtiinþei, decât cei 11 oameni ai
lui Reghe care s-au distrat cu jucãtorii lui Sãndoi. Craiova a fost prezentã
doar în peluza arenei din Trivale, pe
teren au apãrut doar niºte bãieþi debusolaþi, care au încercat sã fure practic un punct, fãrã sã arate un dram de
fotbal. În fieful “Gâscanului”, atmosfera a fost ca în Ghencea, lipsind doar
galeria Stelei, care s-a dezis de FCSBul lui Gigi Becali. În doar câteva zile,
Reghe le-a administrat jucãtorilor poþiunea victorioasã, care i-a fãcut sã

zburde pe teren, iar cei mai contestaþi
roº-albaºtri pânã din acest sezon,
Papp ºi Tade, au devenit eroi. În
schimb, Sãndoi n-a avut rãspuns la
jocul avântat, agresiv al adversarilor.
Craiova n-a fost în stare nici mãcar sã
contraatace, a tras primul ºut pe poartã pe final, fiind depãºitã la toate capitolele. Sãndoi a rãmas fãrã Popov în
prima reprizã ºi a mizat pe improvizaþia Dumitraº, dar acesta a demonstrat
doar cã Reghe a avut dreptate când la izgonit din lot acum doi ani. Ivan a
apãrut cu capul descoperit, din cauza
excesului de zel al arbitrului Avram,
dar o datã cu casca parcã i-a dispãrut
ºi inspiraþia. Puºtiul a rãmas izolat în
avanposturi, doar cu menirea de a se

bate în van pentru niºte mingi azvârlite în disperare din preajma careului.
Mijlocaºii Craiovei au fost doar niºte
suplimente defensive, dar nici autobaza n-a funcþionat în faþa iureºului
stelist. E adevãrat, golurile au venit
târziu, dar pluteau de la început deasupra careului lui Bãlgrãdean, care a
fost protejat de ºansã în câteva rânduri ºi a intervenit providenþial la reluarea lui Adi Popa din 6 metri, la care
steliºtii deja celebrau deschiderea
scorului. Papp a spart baricada olteanã cu un obuz trimis de departe,
iar când alb-albaºtrii au încercat sãºi pãrãseascã poziþiile defensive au
fost penalizaþi imediat, fiind în pericol sã fie surclasaþi ºi pe tabelã în
timpul rãmas. Bãluþã a încununat reprezentaþia jalnicã a juveþilor încercând sã batã recordul lui Vlãdoiu de
la World Cup 94 cu intrarea care l-a
raºchetat pe Adi Popa.

Sãndoi ºi Bãlgrãdean au recunoscut
superioritatea Stelei
doi contra unu, ne meritãm soarta.
Noi i-am avertizat pe jucãtori cã o sã
întâlneascã o echipã motivatã. Steaua a trecut printr-o perioadã nefastã,
dar are un lot valoros, cu jucãtori tehnici, de naþionalã ºi rãmâne principala candidatã la titlu. Bãlgrãdean avusese o evoluþie foarte bunã, în momentul în care nu a mai putut ºi a
cerut schimbare” a spus Sãndoi.
Cãpitanul Craiovei, Cristi Bãlgrãdean, a recunoscut superioritatea
Stelei, dar a oferit o declaraþie ºocantã, el considerând cã o eventualã victorie cu Voluntariul, în runda urmãtoare, ar putea ºterge impresia lãsatã
de evoluþia penibilã de la Piteºti.
“Steaua a fost mai bunã, atât am putut, ne pare rãu pentru suporterii
noºtri care au venit în numãr atât de
mare ºi sper sã ne revanºãm cu Voluntariul. Nu am tras de timp, chiar
m-am lovit la mânã ºi la genunchi, am
semne care dovedesc. Nu sunt genul de persoanã care sã simulez. La
pauzã i-am reproºat arbitrului faptul
cã la fiecare fazã steliºtii intrau în mine
intenþionat înainte sã batã corner sau
loviturã liberã ºi el nu fluiera fault.
Am crezut cã pot sã duc meciul pânã
la final, dar nu am putut”.

Explicaþiile lui Sãndoi pentru eºec
au fost oarecum puerile. Antrenorul
a invocat o schimare prematurã în
echipã, deºi adversarii aveau absenþe mult mai importante. Apoi, Sãndoi
a vorbit de execuþia deosebitã prin
care steliºtii au deschis scorul, deºi
golul putea veni mult mai devreme,
dupã ocazii ºi evoluþia jocului. Sãndoi a menþionat cã ºi-a avertizat jucãtorii cã aveau sã întâlneascã un adversar extrem de motivat, însã se pare
cã nu a reuºit sã-ºi monteze echipa
cel puþin la fel de bine. În sfârºit, tehnicianul s-a referit la faza în care Rocha ºi Ivan scãpaserã pe contraatac
ca la una clarã de gol, deºi între cei
doi craioveni se interpuseserã deja
vreo 3-4 steliºti, care au ºi anihilat
contraatacul. “Popov s-a accidentat
în prima parte a jocului, am fost nevoiþi sã facem o schimbare. Meciul
se îndrepta spre egal, dar a venit acea
execuþie incredibilã a lui Papp. Ni se
întâmplã numai nouã în ultima vreme. Ne-a luat vântul mingea ºi a bãgat-o în poartã, acum un ºut de la 3035 de metri. Steaua a meritat victoria,
dar nu aº putea sã spun cã au avut
ocazii foarte clare de a marca. Dacã
nu reuºim sã înscriem când scãpãm

Liga I – etapa a XXI-a
CFR Cluj – Concordia 0-0
Pandurii – FC Botoºani 0-3
Au marcat: Ngadeu 14, Popovici 29, Cucu 90.
ACS Poli – Viitorul 1-2
Au marcat: Zicu 42 / Cernat 21 – pen., 47.
CSMS Iaºi – Astra 1-1
Au marcat: V. Gheorghe 38 / Alibec 7.
Steaua – “U” Craiova 2-0
Au marcat: Papp 81, Tade 83.
Meciurile FC Voluntari – ASA ºi Petrolul – Dinamo
s-au jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Astra
21
12
6
3
34-24
2. Viitorul
21
11
7
3
42-21
3. Pandurii
21
11
6
4
28-21
4. Steaua
21
9
7
5
27-20
5. Dinamo
20
9
7
4
25-20
6. ASA
20
6
10
4
22-18
7. CSMS Iaºi
21
7
7
7
16-21
8. Craiova
21
7
6
8
22-22
9. CFR Cluj
21
7
8
6
25-20
10. Botoºani
21
4
8
9
23-30
11. ACS Poli
21
4
8
9
18-27
12. Concordia
21
3
7
11
18-31
13. Voluntari
20
1
9
10
17-33
14. Petrolul
20
2
8
10
14-23
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

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

