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Prima Casã are

un buget cu 250

de milioane de lei

mai mare
Ministerul Finanþelor

Publice anunþã cã a propus
suplimentarea plafonului
alocat pe anul 2016 pentru
programul guvernamental
„Prima casã” cu 250 de
milioane de lei, ca urmare
a solicitãrilor transmise de
bãncile înregistrate în
program.

„Nivelul plafonului
suplimentar de garantare
pentru 2016 este funda-
mentat de perioada scurtã
rãmasã pânã la finalul
anului. Decizia suplimentã-
rii a fost luatã ca urmare a
ritmului intens ºi susþinut
de acordare a garanþiilor,
care demonstreazã interesul
ºi angajamentul în creºtere
atât la nivelul finanþatori-
lor, cât ºi al beneficiari-
lor”, se aratã într-un
comunicat al Ministerului
Finanþelor.

Potrivit MFP, în perioada
ianuarie-septembrie 2016
au fost acordate 27.329 de
garanþii, în valoare totalã
de 2,6 miliarde de lei. În
cadrul Programului, rata
creditelor neperformante
este de 0,3%, din totalul
garanþiilor acordate. Pânã
în prezent au fost executate
498 de garanþii. Plafonul
total de garantare pe anul
2016 este de 2.690,3 mili-
oane de lei.

Din 2009 când a fost
lansat Programul Prima
Casã ºi pânã la finalul
lunii septembrie 2016, au
fost acordate 198.365 de
garanþii, în valoare totalã
de 16,96 miliarde de lei,
pentru finanþãri în valoare
de aproximativ 34 miliarde
de lei.
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Premierul Dacian Cioloº a declarat,
ieri, la un eveniment ocazionat de ani-
versarea CCR, cã România are nevoie
de o reformã profundã a statului ºi de o
reîmprospãtare profundã a clasei politi-
ce, de dezbateri profunde, de substan-
þã, din care sã rezulte o lege fundamen-
talã adaptatã.

“Contextul actual nu este unul uºor. E
suficient sã ne uitãm în jur, la evoluþiile
prin care trec statele în cadrul Uniunii
Europene ºi Uniunea ca atare. Pentru a
face acest reglaj fin, pentru a asigura pâr-
ghiile constituþionale necesare aplicãrii
proiectului de þarã avem însã nevoie de o
schimbare de metodã, o schimbare a mo-
dului în care dezbatem temele publice.
Faptul cã avem puncte de vedere diferi-
te, poziþii diferite – este, aºa cum spu-
neam, un element absolut firesc al pluralismului
democratic. Dar dezbaterea democraticã nu este
aceea în care prevaleazã punctul de vedere majori-
tar asupra celui minoritar, în care este punctul meu
de vedere sau nimic. Dezbaterea democraticã este
aceea când ne ascultãm, nu doar auzim, unii pe
ceilalþi, în care se naºte astfel un punct de vedere
comun, un punct de vedere îmbogãþit cu perspec-
tiva celuilalt”, a declarat premierul, la ºedinþa festi-
vã a Curþii Constituþionale prilejuitã de împlinirea
a150 de ani de la adoptarea Constituþiei din 1866 ºi
a 25 de ani de la adoptarea Constituþiei din 1991.

Premierul a mai spus cã, pentru a ieºi din “rolul
pasiv”, România trebuie sã se pregãteascã, sã aibã
capacitatea de a coagula valorile în care crede, vi-
ziunea pe care o are, în acþiune. “Pregãtirea presu-
pune o mobilizare generalã a societãþii, a mediului

Fostul preºedinte al Camerei de Comerþ a Româ-
niei, Mihail Vlasov, a fost condamnat, ieri, la doi ani
de închisoare cu executare în dosarul în care este
acuzat cã a intervenit la un deputat pentru a-i fi
susþinute interesele, decizia fiind definitivã. Decizia
instanþei supreme este definitivã. În primã instanþã,
fostul preºedinte al Camerei de Comerþ a României a
fost achitat, DNA contestând decizia cu apel.

În 15 iunie 2015, procurorii DNA l-au trimis în
judecatã pe Mihail Vlasov, el fiind acuzat cã, în 26
februarie 2013, în calitate de preºedinte al Colegiu-

Inspecþia Sanitarã de Stat a finali-
zat controlul la Spitalul „Sf. Maria”
din Bucureºti, raportul indicând o
creºtere a infecþiilor nosocomiale cu
50% faþã de anul trecut, lipsa unui
medic infecþionist ºi a unui laborator
de analize medicale, printre alte nere-
guli. “Conform punctului 2 din Ane-
xa 2 a Ordinului 860/2013 privind acre-
ditarea centrelor de transplant, pen-
tru ca o unitate medicalã sã fie acre-
ditatã pentru transplantul de orga-
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politic în ansamblul sãu. Avem nevoie de viziune,
avem nevoie de un proiect de þarã ºi avem nevoie
de pârghiile constituþionale necesare punerii lui
în aplicare. Vestea bunã – pe care þin sã o eviden-
þiez pentru cã de prea multe ori suntem preocu-
paþi de a ne critica unii pe alþii peste mãsurã, prinºi
într-un negativism neconstructiv – aºadar ves-
tea bunã este cã avem deja o bazã foarte solidã.-
Sistemul democratic al României post-decembriste
este, în liniile sale fundamentale, aºezat. Dezba-
terile, abordãrile diferite pe care le-am avut ºi le
avem în societate sau în viaþa politicã sunt o ex-
presie fireascã a pluralismului – ele ºi-au gãsit un
rãspuns echilibrat prin vocea Curþii Constituþio-
nale, instituþie care a contribuit foarte mult în ca-
litate sa de garant al ordinii constituþionale”, a
subliniat prim-ministrul.

El a reamintit de faptul cã, în 2018, Ro-
mânia va celebra centenarul Marii Uniri.
“O sutã de ani au însemnat cicluri drama-
tice, de la totalitarism cãtre democraþie,
de la rãzboaie ºi crize profunde la inte-
grarea în NATO ºi Uniunea Europeanã.
Dacã vrem ca România sã creascã, dacã
vrem ca România sã se dezvolte, avem
nevoie de o reformã profundã a statului.
Avem nevoie de o reîmprospãtare pro-
fundã a clasei politice, de principii pe care
noi, ca societate, le asumãm.Acesta este
mesajul cu care aº dori sã închei – avem
nevoie de dezbateri profunde, de sub-
stanþã, din care sã rezulte o lege funda-
mentalã adaptatã, care instituþional, sã re-
flecte lecþiile ºi experienþele democratice
pe care le-am parcurs deja ca stat, iar ca
substanþã, sã reflecte consensul real al so-
cietãþii asupra drepturilor ºi libertãþilor de

care dorim sã ne bucurãm ºi pe care le meritãm
toþi ca cetãþeni”, a adãugat premierul.

El a mai spus cã România a avut deopotrivã
“perioade tulburi ºi perioade de limpezime, de con-
strucþie”. “Avem datoria de a menþine acest par-
curs democratic constant. Direcþia ºi echilibrul ni
le dã legea fundamentalã. România este azi un pol
regional de stabilitate, de valori democratice, de
creºtere economicã; ne aflãm într-o perioadã în care,
în calitate de membri ai Uniunii Europene, ai NATO,
avem cele mai ample garanþii de securitate ºi
prosperitate pe care le-am avut vreodatã în istorie.
Avem cu toþii datoria de a continua pe aceastã
cale, de a transforma aceste garanþii în valoare
adãugatã concretã pentru statul român ºi pentru
cetãþenii sãi”, a menþionat premierul Cioloº.

Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare
lui de Conducere al Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României (CCIR), i-a cerut unui deputat “sã îi sus-
þinã interesele”, prin promovarea unui proiect de
act normativ intitulat “Lege privind registratorii co-
merciali ºi activitatea de înregistrare în registrul co-
merþului”. Solicitarea a fost formulatã în contextul
în care Mihail Vlasov îºi dorea adoptarea unui act
normativ prin care Camera de Comerþ ºi Industrie a
României sã poatã prelua Oficiului Naþional al Re-
gistrului Comerþului, potrivit rechizitoriului procu-
rorilor. În schimbul susþinerii proiectului de lege,

Vlasov Mihail, în calitatea sa de preºedinte al Cole-
giului de conducere al Camerei Naþionale, i-a pro-
mis deputatului respectiv, la cererea acestuia, cã îl
va numi în funcþia de arbitru în cadrul Curþii de Arbi-
traj Comercial Internaþional de pe lângã Camera de
Comerþ ºi Industrie a României.

În cadrul actului de sesizare a instanþei, apare
informaþia conform cãreia iniþiatorii proiectului vi-
zat de anchetatori au fost parlamentarii: Aurel Vai-
ner, Alina Gorghiu, Klarik Laslo-Attila, Attila Mar-
ko, Mircea Grosaru ºi Florin Iordache.

Raport al Inspecþiei Sanitare la Spitalul „Sf. Maria”:
Infecþii nosocomiale cu 50% mai multe faþã de 2015

ne, infrastructura de transplant tre-
buie sã aibã “unitate specializatã de
laborator, acreditatã pentru activita-
tea de transplant, cu personal care
sã asigure disponibilitatea laborato-
rului 24 ore din 24.” În cazul Spitalu-
lui Sf. Maria inspectorii au constatat
cã, deºi în structura organizatoricã a
spitalului este un laborator de anali-
ze medicale, acesta nu existã în reali-
tate. Serviciile sunt externalizate cã-
tre o firmã privatã (Centrul Medical

MED-AS) ºi alte patru unitãþi sanita-
re publice (Institutul de Hematolo-
gie, Spitalul Fundeni, Spitalul Matei
Balº ºi Centrul de Transfuzii Bucu-
reºti)”, potrivit unei informãri a Mi-
nisterului Sãnãtãþii, remisã vineri di-
mineaþã MEDIAFAX.

În ceea ce priveºte respectarea
condiþiilor igienico-sanitare, inspec-
torii au constat cã blocul operator al
spitalului dispune doar parþial de cir-
cuite corespunzãtoare, iar punctele
pentru igiena mâinilor din unitatea
medicalã sunt insuficiente. “Mai
mult, inspectorii au mai constat cã
aceleaºi ascensoare ºi cãi de acces
sunt folosite pentru toate activitãþi-
le: personal, pacienþi, lenjerie curatã,
lenjerie murdarã, alimente, deºeuri. În
plus, liftul de mare capacitate cu care
sunt transportaþi pacienþii din sala de
operaþii în secþia de anestezie ºi tera-
pie intesivã este folosit ºi pentru
transportul lenjeriei murdare. În pri-
vinþa sterilizãrii, inspectorii au con-
statat cã nu existã nicio staþie cen-
tralã de sterilizare, iar spaþiile existen-
te pentru aceastã activitate nu au nici
ele circuite corespunzãtoare. La mo-
mentul controlului, din structura spi-
talului lipseºte medicul infecþionist”,

potrivit sursei citate.
La Spitalul „Sf. Maria”, compara-

tiv cu anul trecut, numãrul infecþiilor
nosocomiale depistate ºi raportate
este cu 50% mai mare, potrivit Mi-
nisterului Sãnãtãþii. “Cazuri de infec-
tare cu Kelbsiella, Pseudomonas,
Acinetobacter, Citrobacter ºi Clostri-
dium Difficile au fost înregistrate pe
secþiile de chirurgie, anestezie ºi te-
rapie intensivã, ORL ºi medicinã in-
ternã. În cadrul unitãþii nu este im-
plementatã Procedura de comunica-
re internã a infecþiilor nosocomiale,
informãrile fiind doar verbale. În pe-
rioada 2015– 2016 nu au fost înregis-
trate focare de infecþie nosocomia-
lã”, potrivit informãrii MS.

Reprezentanþii ministerului trans-
mit cã dupã ce Primãria Generalã a
Municipiului Bucureºti îºi va da acor-
dul ºi va nominaliza un reprezentant
al instituþiei în echipa de control,
Corpului de control al ministrului
Sãnãtãþii va începe verificãrile, care
vor viza, printre altele, achiziþiile pu-
blice efectuate de spital. Comisia in-
ternaþionalã de experþi solicitatã de
Ministerul Sãnãtãþii va însoþi echipa
Corpului de control în datele de 8 ºi 9
decembrie 2016.
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Comandat de PSD DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160007

Reporter: Care este prin-
cipiul de bazã al Programu-
lui de guvernare pe care îl
propune PSD?

Liviu Dragnea: Fiecare
cetãþean ºi fiecare familie
care munceºte din greu tre-
buie sã aibã ºansa de a face
parte din clasa de mijloc.

Preºedintele PSD expune viziunea so-
cial-democratã pentru dezvoltare în ur-
mãtorii patru ani ºi principalele ei atu-
uri: mãsuri concrete, proiectate de oa-
meni cu experienþã în guvernare, vor fi
aplicate de exponenþii unui partid care
a dovedit cã ºtie sã creascã România.

România are un potenþial
uriaº de a dezvolta economia
în zona de IT, în agriculturã, în
industria manufacturierã, în
industria auto sau alimentarã.
Cu toate acestea, pentru mulþi
români aceastã perspectivã
este încã îndepãrtatã. Sunt re-
giuni în care sãrãcia ºi acce-
sul nemulþumitor la educaþie

ºi sãnãtate fac grea viaþa ro-
mânilor. Încã prea mulþi ro-
mâni trãiesc de la o lunã la alta,
pentru cã nu le ajunge salariul.
Românii meritã mai mult!

R: Ce înseamnã, în viziu-
nea PSD, apartenenþa la cla-
sa de mijloc? În ce se tradu-
ce ea, pentru români?

L.D.: Noi spunem fiecãrui
român: îndrãzneºte sã crezi
cã viitorul tãu este aici, aca-
sã. Obiectivul PSD este sã
avem mai mulþi români în cla-
sa de mijloc, adicã mai mulþi
români cu slujbe bine plãti-
te, acces la o educaþie de top,
servicii medicale de calitate
ºi banii pentru a-ºi permite o

vacanþã pe an, în familie. PSD
vrea sã readucã România pe
creºtere ºi sã ridice nivelul de
trai al românilor, pentru a
face parte din clasa mijlocie.

R: Care sunt argumentele
cã acest program de guver-
nare va putea fi implementat
cu succes?

L.D.: Am arãtat cã ºtim sã
guvernãm, cã ºtim sã creº-
tem România. PSD a reuºit
sã ridice România de fieca-
re datã. Guvernarea noastrã
a pregãtit accesul României
în Uniunea Europeanã. Mai
târziu, în guvernarea 2012-
2015, am reuºit sã readucem
România pe creºtere econo-

micã ºi sã creºtem nivelul de
trai al românilor. Salariile ºi
pensiile au crescut, România
a ieºit din criza economicã,
spitale au fost redeschise,
ºcoli au fost modernizate. De
aceea, sunt convins cã pro-
gramul nostru de guvernare
prezintã cele mai bune solu-
þii pentru nevoile oamenilor.

Îi invit pe toþi sã citeascã pro-
punerile pe care PSD le-a adre-
sat românilor. Sunt proiecte re-
alizate de oameni cu experien-
þã în guvernare, care au muncit
pentru a creºte nivelul de trai
al românilor. Sunt proiecte pen-
tru un viitor mai bun pentru ro-
mâni. Împreunã, îndrãznim sã
credem în România!
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Suprataxa de 500% pentru
proprietãþile lãsate în paraginã este
noutatea cu care se vine în proiec-
tul de taxe ºi impozite pentru anul
2017. Reamintim cã iniþiativa
aparþine municipalitãþii ºi a fost
aprobatã, în plenul de joi, cu
voturile PSD, care sunt majo-
ritare, în timp ce liberalii au
votat împotrivã, dupã ce au
criticat vehement aceastã pro-
punere. Taxa a fost votatã,
însã, doar la modul general, fãrã
a se cunoaºte, cu exactitate,
cum se va aplica. Interpelat de
consilieri, viceprimarul Mihail
Genoiu a prezentat succint
principiile de bazã ale acestei
proceduri, pe care a promis cã
o va definitiva în câteva zile.
Poliþia Localã va identifica,
mai întâi, clãdirile

Potrivit viceprimarului Cra-
iovei, în primul fazã, Poliþia
Localã, prin departamentul
Disciplinã în Construcþii, va
trebui sã inventarieze imobi-

Primãria Craiova lucreazã la proceduraPrimãria Craiova lucreazã la proceduraPrimãria Craiova lucreazã la proceduraPrimãria Craiova lucreazã la proceduraPrimãria Craiova lucreazã la procedura
pentru taxa pe paraginãpentru taxa pe paraginãpentru taxa pe paraginãpentru taxa pe paraginãpentru taxa pe paraginã

Primãria Craiova va face publicã, în
urmãtoarele zile, procedura de aplica-
re a suprataxei de 500% pentru tere-
nurile ºi clãdirile neîngrijite. Potrivit

autoritãþilor, criteriile dupã care vor
fi taxaþi proprietarii vor fi concepute
în aºa fel încât sã se evite orice abuz
din partea municipalitãþii.

lele cu aspect neîngrijit. Dupã ce
vor fi identificaþi proprietari,
aceºtia vor fi notificaþi în sensul
cã sunt obligaþi sã-ºi îngrijeascã
terenului sau locuinþa, dupã caz.

„Se va da un termen de aduce a
proprietãþii la condiþii normale,
termen care va fi propus prin
acest proiect de procedurã. Dum-
neavoastrã, consilierii, aveþi drep-

tul sã-l solicitaþi sã fie mai mare
sau mai mic, dupã cum consi-
deraþi”, a spus Genoiu, în ple-
nul de joi al CLM Craiova.
Dacã în perioada respectivã,
proprietarul va solicita ºi va
obþine o autorizaþie de con-
strucþie de la Primãrie în ve-
derea reparãrii construcþiei sau
a împrejmuirii, autoritãþile spu-
ne cã se considerã cã a înce-
put demersurile oficiale de re-
facere a proprietãþii ºi nu mai
poate fi sancþionat.
Criterii pentru aspectul
„neîngrijit”

O problemã apare în momen-
tul în care proprietarul nu a în-
treprins nimic în perioada care i
s-a lãsat la dispoziþie. În acest
caz, documentaþia fãcutã de
Disciplina în Construcþii va fi

transmisã cãtre o comisie, care va
fi stabilitã la nivelul Primãriei. Abia
acea comisie va stabili ce se în-
tâmplã mai departe ºi dacã acea
clãdire va fi sau nu amendatã, pe
cota suplimentarã. „Noþiunea de
«neîngrijit”» este, în mare parte,
apanajul arhitectului-ºef. El va tre-
bui sã stabileascã – bineînþeles, ºi
cu ajutorul nostru – foarte clar cri-
teriile. Pentru cã, în funcþie de
aceastã rigoare, se poate elimina
întrutotul orice formã de abuz”, a
mai spus Mihai Genoiu.
Hotãrâre de consiliu pentru
fiecare clãdire în parte

Abia dupã ce clãdirea sau tere-
nul respectiv va trece ºi prin co-
misia special constituitã, proprie-
tarii vor fi taxaþi cu suprataxa de
500%. Autoritãþile au precizat cã

actul final prin care se va dispune
impozitarea va fi chiar hotãrârea
Consiliului Local. „Cu alte cuvin-
te, dumneavoastrã, consilierii,
veþi fi învestiþi, prin raport de spe-
cialitate, cu adoptarea unei hotã-
râri pe imobil, determinat în mod
individual. În momentul în care
veþi hotãrî cã pe imobilul respec-
tiv se va aplica aceastã cotã,
aceastã hotãrâre de consiliu re-
prezintã titlul de creanþã ºi, în baza
titlului de creanþã, se trece la pro-
cedura de impozitare la Impozite
ºi Taxe”, a mai spus Genoiu.
Dupã ce se va finaliza, proiectul
privind procedura de aplicare a
suprataxei pe clãdirile neîngrijite
va fi afiºatã pe site-ul Primãriei
Craiova pentru a fi consultatã de
persoanele interesate.

LAURA MOÞÎRLICHE

Aproape 200 de femei au ajuns la Urgenþã,
victime ale violenþei domestice

Numai în primele ºase luni ale acestui an, 109 femei au
sesizat unitãþile de poliþie din Dolj  dupã ce au cãzut
victime ale violenþei, majoritatea reclamaþiilor fiind din
mediul rural. Din acestea, 34 de cazuri au fost clasate ca
urmare a faptului cã victimele ºi-au retras plângerea. De
asemenea, anul trecut, în spitalele din Dolj au fost înregis-
trate 182 de cazuri de femei cu suferinþe cauzate de
violenþa domesticã. Cu siguranþã însã numãrul celor
agresate de parteneri este mult mai mare.

Pentru marcarea Zilei interna-
þionale de eliminare a violenþei
împotriva femeilor, la nivelul ju-
deþului Dolj a fost iniþiatã o cam-
panie de informare ºi sprijin pen-
tru persoanele abuzate, parteneri fi-
ind Inspectoratul Judeþean de Po-
liþie Dolj ºi Asociaþia Dezvoltare ºi
Psihoterapie prin Acþiune –
„EQUILLIBRIUM”. Una dintre di-
recþiile de acþiune ale poliþiºtilor
doljeni este creºterea capacitãþii
femeilor, victime ale violenþei do-
mestice, de a conºtientiza statutul
ºi rolul pe care trebuie sã îl aibã în
societate, în conformitate cu atri-
buþiile stabilite de Legea 217/2003
privind prevenirea ºi combaterea
violenþei domestice.

Campanie de prevenire
organizatã de poliþiºtii doljeni

Ieri, ofiþerii Compartimentului
de Prevenire ºi Analizã a Crimina-
litãþii Dolj împreunã cu psihotera-

peutul Irina Gruia, din cadrul Or-
ganizaþiei Neguvernamentale a Ca-
sei de Culturã a Sindicatelor, au des-
fãºurat acþiuni de prevenire a vio-
lenþei domestice în rândul elevilor,
la Colegiul Naþional „Gheorghe
Chiþu” ºi la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Pe fondul consumului de alcool
ca factor declanºator, în corelaþie
directã cu statutul victimei ºi al
agresorului în cadrul familiei, cau-
zele declanºãrii conflictelor consti-
tuie, în fapt, un conglomerat de
frustrãri ºi comportamente devian-
te sedimentate în timp: resursele
financiare insuficiente, mentalita-
tea arhaicã coroboratã cu nivelul
precar al educaþiei, relaþiile extra-
conjugale sau gelozia.

Din pãcate, în special în cazul
femeilor, victima nu gãseºte resur-
se sã rupã relaþia dupã prima agre-
siune îndreptatã asupra ei, moti-
vele fiind variate: dependenþa emo-
þionalã ºi/sau financiarã faþã de
agresor, prezenþa copiilor ºi resur-
sele limitate de creºtere a lor, lipsa
educaþiei, neîncredere ºi respect de
sine scãzut, lipsa de sprijin din par-
tea familiei extinse sau din partea
cercului de relaþii extra-familial.

30% din românce,
afectate de violenþã

România se aflã în eºantionul
al doilea: 30% din femei spun cã

au fost afectate de
violenþa fizicã sau
sexualã la un mo-
ment dat în viaþã
dupã vârsta de 15
ani, încadrându-se
în media la nivel eu-
ropean: 24% din fe-
meile din România
au suferit violenþã
din partea partene-
rului, iar 14% din
femeile din Româ-
nia au suferit violenþã din partea
unei alte persoane decât partene-
rul. Legat de experienþa de vio-
lenþã în copilãrie, un procent de
24% din femeile din România
spun cã au fost supuse la violen-
þã fizicã sau sexualã de cãtre un
adult înainte de vârsta de 15 ani.
Violenþa psihologicã afecteazã în-
tre 30 ºi 39% din femei. 6% din-
tre femei au suferit violenþã se-
xualã din partea partenerului sau
a unei alte persoane, în 97% din
cazurile de violenþã sexualã agre-
sorul fiind bãrbat.

Dacã în medie în Europa 55%
din femei au trãit o formã de hãr-
þuire sexualã, în România doar 11%
din respondente au recunoscut cã
au suferit hãrþuire sexualã. În ce
priveºte hãrþuirea (stalking) adesea
asociatã de separarea de partener,
media la nivel european este 18%,
în timp ce în România 8% din

respondente au afirmat cã ar fi fost
supuse la acest tratament. Rezul-
tatele studiului aratã cã tocmai
aceastã încredere lipseºte femei-
lor din România. 77% din femeile
din România cred ca violenþa îm-
potriva femeilor este rãspânditã ºi
foarte rãspânditã. 28% din femei
cunosc victime ale violenþei în cer-
cul de rude ºi prieteni. Cu toate
acestea, doar 47% din femei ºtiu
de existenþa unei legi care prote-
jeazã femeile împotriva violenþei
domestice in România. 74% din
femei nu cunoºteau nici un servi-
ciu de suport specializat. Doar 17%
din respondente au afirmat cã au
apelat la poliþie în urma celui mai
sever incident de violenþã suferit
vreodatã ºi doar 1% la serviciile
sociale, în timp ce media de adre-
sare cãtre poliþie si servicii de su-
port la nivel european este de 33%.

RADU ILICEANU

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când vãd unii politicieni,
îmi pare rãu Popescule cã
nu mai trãieºte Brâncuºi, ar
avea ce ciopli.
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Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

Spitalul Regional Craiova va dema-
ra ca ºi proiect public, în termeni con-
creþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Sta-
diul demersurilor este unul conside-
rabil mai avansat decât a celorlalte
douã, din Cluj ºi Iaºi.

Din anii ’70 în România nu s-a mai

Cioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru Dolj

derulat un proiect de o asemenea an-
vergurã ºi dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit actuale-
le dar totodatã bãtrânele spitale ju-
deþene.

Trebuie sã profitãm de acest mo-
ment favorabil mai ales cã din punc-
tul de vedere al finanþãrii, pe lângã
banii europeni, mai sunt o serie de
instituþii financiare internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulterior la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de realizare a volumelor
ºi a reuºit fixarea obligativitãþii
menþinerii investiþiei de la Craio-
va ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe americani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în contextul în care
guvernul va deschide în urmãtorii
ani 10.000 de prize electrice pt în-
cãrcarea maºinilor electrice ºi va
acorda ECO-TICHETE pentru ma-
ºini electrice noi de pânã la
20.000 lei.

Guvernul a aprobat extinderea
pânã în anul 2025 a perioadei de
realizare a producþiei de automo-
bile ºi motoare asumate de com-
pania FORD (pânã în 2019 inves-
tiþii de 130 de milioane euro – 100
pentru un nou model, 30 pentru
producþia de motoare), cu menþi-
nerea ºi creºterea actualului numãr
de angajaþi.

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

prin ordonanþã de urgenþã Master
Planul General de Transport al Ro-
mâniei ºi a introdus pe lista de
prioritãþi Autostrada Craiova – Pi-
teºti. Aceasta va fi realizatã cu fon-
duri ale Uniunii Europene în pe-
rioada 2018- 2020. Autostrada
poartã indicativul A12, are o lun-
gime de 124 km ºi o valoare de cir-
ca 900 de milioane de euro, banii
provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii Euro-
pene vor fi realizate ºi centurile
ocolitoare pentru localitãþile Sla-
tina ºi Balº.

Românii vor hotãrî prin votul
lor la alegerile parlamentare în-
cotro se îndreaptã România.
Avem douã opþiuni certe: fie mer-
gem în trecut ºi PSD-ALDE vor
þine statul captiv gãºtilor ºi clien-
telei politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltã-
rii, a reformei, a reclãdirii naþi-
onale. PNL vã propune o singurã
direcþie; înainte. ROMÂNIA,
ÎNAINTE.

În acest an de guvernare Cioloº am constatat cã Româ-
nia se poate guverna ºi altfel. ªi aºa vrem sã continue: cu
onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi profesio-
nalism. Schimbarea în bine este vizibilã ºi poate sã conti-
nue, iar condiþia pentru ca acest proces sã nu fie reversi-

bil (cum probabil ºi-ar dori PSD) este ca proiectul de
guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în
jurul premierului Dacian Cioloº, în baza principiilor ºi

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un incendiu puternic izbucnit, ieri, la
unul din standurile cu produse chimice
din incinta Centrului Multifuncþional
Craiova a dus la activarea Planului Roºu
de intervenþie. Zeci de pompieri, dar
ºi poliþiºti, jandarmi ºi voluntari au fost
angrenaþi în activitãþile de evacuare a
celor peste 50 de rãniþi în urma defla-
graþiei, de acordare a îngrijirilor medi-

Scenariul pus la cale de
reprezentanþii Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) Dolj a vizat un in-
cendiu de proporþii izbucnit,
ieri, în interiorul Centrului
Multifuncþional Craiova, de-
terminat de un scurtcircuit
la unul din standurile de pre-
zentare produse chimice pentru
combaterea bolilor ºi dãunãtorilor
produselor agricole, flãcãrile pro-
pagându-se rapid la standurile în-
vecinate. În interior se aflau reci-
pienþi din plastic ce conþin produ-
se chimice (pesticide, componen-
te pe bazã de sodiu care pot con-
tamina personalul, iar prin ardere
genereazã cianuri), astfel cã peri-
colul era extrem de mare.

La nivelul obiectivului, a fost
activatã celula de urgenþã, care a
anunþat producerea evenimentului
prin Sistemul Naþional Unic pen-
tru Apeluri de Urgenþã 112. Perso-
nalul de serviciu din cadrul Cen-
trului Multifuncþional Craiova aver-
tizeazã ocupanþii clãdirii despre
producerea evenimentului cu în-
drumarea persoanelor cãtre cãile de
evacuare. Este alertatã Garda de
intervenþie a Detaºamentului 1
Pompieri Craiova, la faþa locului
fiind direcþionate mai multe auto-
speciale ºi ambulanþe.

Ajunºi la Centrul Multifuncþio-
nal, pompierii gãsesc în interior
peste 50 de persoane care prezen-
tau arsuri ºi intoxicaþii; 7 per-
soane imobilizate sub diferite
materiale de construcþie ale
standurilor de prezentare, fiind
suspecte de fracturi ale mem-
brelor superioare ºi inferioare;
dar ºi 3 persoane cu dizabili-
tãþi locomotorii aflate în scau-
ne cu rotile. În plus, trapele din
componenþa sistemului meca-
nic de desfumare nu au fost
acþionate, sistemul fiind defect
din cauza unei erori în centra-
la de semnalizare. Operaþiuni-
le de evacuare a persoanelor
din interiorul clãdirii se desfã-
ºurau prin uºile de acces din
exterior, cu sprijinul Poliþiei
Locale Craiova, concomitent
cu acþiunile de localizare ºi li-

chidare a incendiului desfãºurate
de cadrele ISU Dolj.
S-au suplimentat forþele de
intervenþie

Având în vedere situaþia extrem
de gravã, inspectorul-ºef solicitã
preºedintelui Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã, prefec-
tul de Dolj Nicolae Sorin Rãducan,
activarea Planului Roºu – etapa a
III-a. Personalul din dispeceratul
integrat ISU-SMURD-SAJ infor-
meazã medicul-ºef coordonator
pentru punerea în aplicare a Pla-
nului alb din cadrul Spitalului Cli-
nic de Urgenþã Craiova, Spitalului
nr. 2 Craiova ºi Spitalului Militar
de Urgenþã „Dr. Stefan Odobleja”
Craiova, astfel încât unitãþile sã fie
pregãtite pentru preluarea rãniþilor.
Forþele de intervenþie sunt supli-
mentate cu echipaje de la toate
subunitãþile ISU Dolj, întrucât in-
spectorul-ºef ordonã aplicarea
mãsurilor stabilite pentru Nivelul II
– Alertã Albastrã.

Mai multe persoane sunt prin-
se pe acoperiºul clãdirii, astfel cã

se intervine cu autospeciala de sal-
vare de la înãlþime din cadrul De-
taºamentului 2 de Pompieri Cra-
iova, iar între timp se anunþã dis-
pariþia a doi angajaþi ai Centrului
Multifuncþional. Aceºtia, în mo-
mentul producerii incendiului, se
aflau la subsolul clãdirii unde exe-
cutau lucrãri de întreþinere. Se
solicitã în sprijin echipajul canin
de cãutare – salvare din cadrul
Detaºamentului 1 de Pompieri
Craiova ºi echipajele canine din
cadrul Centrul de Educare Caninã
pentru cãutarea persoanelor dis-
pãrute. Incendiul este lichidat,
victimele primesc îngrijiri, astfel
cã totul se încheie cu bine.

De remarcat faptul cã toate au-
tospecialele de intervenþie ale ISU
Dolj au sosit la Centrul Multifuncþi-
onal în timp real, pentru o analizã
cât mai exactã. Reprezentanþii ISU
Dolj au precizat cã toate forþele
implicate ºi-au fãcut datoria cores-
punzãtor, însã, în cazul unei situa-
þii reale, lucrurile sunt mai compli-
cate, în primul rând pentru cã in-
tervine panica.

cale ºi înlãturare a efectelor evenimen-
tului. Toatã acþiunea a fost suprave-
gheatã de prefectul de Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan, preºedintele Comitetu-
lui Judeþean pentru Situaþii de Urgen-
þã. Din fericire, a fost vorba despre un
exerciþiu pentru verificarea capacitãþii
de reacþie a tuturor structurilor impli-
cate într-o situaþie de acest gen.



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 26 noiembrie 2016 evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Reamintim cã procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova au dispus, în iunie 2015, tri-
miterea în judecatã, a inculpaþilor
Radu Smarandache, ºef serviciu
în cadrul Direcþiei Generale de
Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj la data fap-
tei, pentru luare de mitã în formã
continuatã, Rodica Þenea, consi-
lier juridic în cadrul Direcþiei Ju-
ridice din cadrul Primãriei muni-
cipiului Craiova la data faptei, pen-
tru trafic de influenþã în formã
continuatã, Cristina Mariana Ca-
langiu, viceprimar al municipiului
Craiova, acuzatã de trafic de in-
fluenþã în formã continuatã, Ioa-
na Munteanu, acuzatã de trafic de
influenþã, în formã continuatã,
complicitate la infracþiunea de lua-
re de mitã ºi dare de mitã, Maria
Manolache, director general ad-
junct în cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, acuzatã de
trafic de influenþã ºi Carmen La-
vinia Oprea, ºef Centrul de Con-
siliere ºi Asistenþã Specializatã
pentru Persoanele cu Tulburãri de
Spectru Autist din cadrul Direc-

Închisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentru
Cristina Calangiu, fost viceprimar al Craiovei

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au demarat, la ju-
mãtatea lunii ianuarie 2015, cerceta-
rea lui Ioan Kovacs, de 40 de ani,
din Craiova, suspectat cã, în schim-
bul unor sume de bani, intervenea
pe lângã funcþionari ai SPCLEP Cra-
iova, pentru a facilita întocmirea sau
preschimbarea unor cãrþi de identi-
tate ºi a altor documente de stare
civilã în regim de urgenþã. Bãrbatul,
care-ºi fãcea „veacul” prin curtea

Cristina Calangiu, fost viceprimar al mu-
nicipiului Craiova ºi fost manager al Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
a fost condamnatã, ieri, de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj, la 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de în-
cercare de 3 ani ºi 60 de zile de muncã în
folosul comunitãþii în dosarul în care a fost
trimisã în judecatã de procurorii DNA Cra-

iova, anul trecut, pentru trafic de influen-
þã. Alte cinci persoane au fost judecate în
aceeaºi cauzã, patru dintre ele primind pe-
depse cuprinse între 2 ani de închisoare
cu suspendare ºi 3 ani ºi 6 luni închisoare
cu executare, în timp ce una a fost achita-
tã. Sentinþa pronunþatã de Tribunalul Dolj
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel,
la Curtea de Apel Craiova.

þiei Generale de Asistenþã ºi Pro-
tecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj, acuzatã de favorizarea fãp-
tuitorului.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fapt: în
perioada 2013 – 2015, inculpatul
Smarandache Radu, în calitate de
ºef al Serviciului de Evaluare Com-
plexã a Persoanei Adulte cu Han-
dicap (S.E.C.P.A.H.) din cadrul
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin interme-
diul inculpatei Munteanu Ioana, a
pretins ºi a primit, în ºase rându-
ri, suma totalã de 4.000 de lei, de
la persoane interesate sã obþinã
certificate de încadrare în grad de
handicap, fãrã a fi îndreptãþite sau
fãrã sã fie aparþinãtori ai acestora.
Rodica Þenea – bani din angajãri
sau pensionãri medicale

În perioada 2011 – 2015, in-
culpata Þenea Rodica, în calitate
de consilier juridic în cadrul Di-
recþiei Juridice din cadrul Primã-
riei municipiului Craiova, prin in-
termediul inculpatei Munteanu Ioa-
na, a pretins ºi primit, în ºase rân-
duri, sume de bani cuprinse între
2.000 de lei ºi 8.000 de euro, în

total 16.500 euro ºi 4.000 lei, de
persoane interesate sã se angaje-
ze la diverse instituþii din munici-
piul Craiova sau sã se pensioneze
medical. În ceea ce o priveºte pe
Cristina Calangiu, procurorii an-
ticorupþie au acuzat-o cã, tot prin
intermediul inculpatei Munteanu-
 Ioana, a pretins ºi primit sume de
bani, cuprinse între 15.000 lei
ºi 8.000 euro, în total 50.500 euro
ºi 15.000 lei, de la mai multe per-
soane pentru a fi angajate ca asis-
tenþi medicali, respectiv infirmieri.

În contextul organizãrii unui
concurs pentru ocuparea unor
funcþii vacante în cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã ºi Protecþia
Copilului Dolj, inculpata Manola-
che Maria, în înþelegere cu incul-
pata Munteanu Ioana a pretins ºi
primit, de la o persoanã, printr-un-
 intermediar, suma de 3.000 lei.-
 În schimbul acestor bani, incul-
pata Manolache Maria trebuie sã
intervinã pe lângã factorii de de-
cizie cu atribuþii în organizarea ºi
desfãºurarea concursului, pentru
ca persoana respectivã sã ocupe
unul din posturile de îngrijitor
scoase la concurs. Ca urmare a
faptului cã aceasta din urmã nu a

promovat examenul, inculpata
Manolache Maria i-a restituit
suma de 3.000 lei. În plus, pe 31
martie 2015, Oprea Carmen La-
vinia l-a avertizat pe Smaranda-
che cã este vizat de o anchetã pe-
nalã, astfel cã bãrbatul a distrus
actele medicale ale unei persoa-
ne de la care acceptase suma de
500 lei în scopul eliberãrii unui
certificat de încadrare în grad de
handicap. Ulterior, inculpatul a
aruncat actele respective într-un
tomberon de gunoi, de la locul de
muncã, dupã cum au comunicat
anchetatorii.

Dupã un an ºi jumãtate de pro-
ces, ieri, judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj au pronunþat sentinþa în
dosar. Astfel, Cristina Calangiu a
fost condamnatã la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui

termen de încercare de 3 ani ºi 60
de zile de muncã în folosul comu-
nitãþii. Maria Manolache a primit
tot 2 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 3 ani ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii. Car-
men Lavinia Oprea  a fost achitatã
pentru infracþiunea de favorizarea
fãptuitorului. Radu Smarandache ºi
Ioana Munteanu au primit câte 3
ani de închisoare cu executare, iar
Rodica Þenea 3 ani ºi 6 luni închi-
soare cu executare. Inculpaþii care
au fost condamnaþi la pedepse cu
executare au fost menþinuþi sub
control judiciar. Cei patru inculpaþi
condamnaþi, trebuie sã achite fie-
care câte 8.000 de lei cheltuieli ju-
diciare. Hotãrârea nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel, la
Curtea de Apel Craiova.

Craioveanul acuzat de trafic de influenþã
la „Buletine”, condamnat definitiv

Craioveanul Ioan Kovacs, acuzat de trafic de influenþã,
dupã ce, în luna februarie a anului trecut, a fost prins în
flagrant primind bani pentru eliberarea în regim de urgenþã
a unor cãrþi de identitate ºi documente de stare civilã, fãrã
sã fie funcþionar în cadrul Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor (SPCLEP) Craiova, a fost
condamnat definitiv. Judecãtorii Tribunalului Dolj l-au
condamnat, în luna mai, la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 8
luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani ºi 90 de zile de muncã în folosul comuni-
tãþii, iar joi 24 noiembrie a.c., Curtea de Apel Craiova i-a
respins apelul, menþinând sentinþa pronunþatã pe fond.

instituþiei, deºi nu avea nici o calitate
oficialã, nefiind angajat, racola per-
soane din rândul celor care se pre-
zentau la SPCLEP Craiova în vede-
rea obþinerii unor documente de sta-
re civilã, de la care pretindea sume
cuprinse între 50 ºi 200 euro, pen-
tru rezolvarea în regim de urgenþã a
cererilor lor. Cei care plãteau benefi-
ciau de un regim preferenþial în ob-
þinerea documentelor solicitate, mai
exact le primeau în aceeaºi zi sau

cel mai târziu în ziua urmãtoare.
Pe 4 februarie 2015, Ioan Ko-

vacs a fost prins în flagrant cu 250
de euro, bani pe care îi primise
pentru a facilita obþinerea unei cãrþi
de identitate provizorii. La perche-
ziþia fãcutã asupra sa, oamenii le-
gii au descoperit: 50 de dolari, 270
lei, o carte de identitate pe numele
unei femei, 250 de euro ºi 7 tim-

bre fiscale în valoare de 2 lei fie-
care. În buzunarul pantalonilor au
fost gãsite cele 5 bancnote din cu-
piura de 50 euro marcate crimina-
listic ºi încã 15 lei. Bãrbatul a stat
în arest de pe 4 februarie pânã pe
6 aprilie 2015, când Curtea de Apel
Craiova i-a înlocuit arestul preven-
tiv cu arestul la domiciliu. Dupã o
lunã de arest la domiciliu, pe 8 mai,

tot Curtea de Apel Craiova l-a pla-
sat sub control judiciar.

Pe 13 august 2015, Ioan Kovacs
a fost trimis în judecatã pentru tra-
fic de influenþã, iar pe 19 mai a.c.,
judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Ioan Ko-
vacs a fost gãsit vinovat de trafic
de influenþã, fiind condamnat la o
pedeapsã de 2 ani ºi 8 luni închi-
soare. Judecãtorii au dispus însã
suspendarea executãrii pedepsei pe
durata unui termen de încercare de
4 ani ºi l-au obligat sã presteze o
muncã neremuneratã în folosul co-
munitãþii pe o perioadã de 90 de
zile la Biblioteca Judeþeanã Dolj sau
la Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþie a Copilului
(DGASPC) Dolj.

Inculpatul a declarat apel, iar joi,
24 noiembrie a.c., Curtea de Apel
Craiova i-a respins apelul ca ne-
fondat, fiind menþinutã sentinþa
pronunþatã pe fond. Hotãrârea Cur-
þii de Apel Craiova este definitivã.
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În perioada 10-21 octombrie,
Comisariatul Regional pentru Pro-
tecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia a desfãºurat o
acþiune de control pentru verifi-
carea modului de respectare a
prevederilor legale referitoare la
comercializarea, conformitatea,
modul de etichetare, prezentare
ºi publicitate a laptelui de con-
sum, a produselor lactate, lapte-
lui conservat, parþial sau integral
deshidratat, a laptelui pentru ca-
fea. Au fost controlaþi 97 de ope-
ratori economici.
Nu mai respectã nimeni nimic

A fost verificatã o cantitate de
7.742,95 kg lapte de consum ºi
produse lactate, din care circa
946,15 kg  produse nu se încadrau
în prevederile legale în vigoare. “În
cursul acþiunii de control s-au con-
statat o serie de abateri: produse
cu data durabilitãþii minimale ºtear-
sã/data limitã de consum depãºitã;
ambalaje deteriorate; lipsa totalã sau
parþialã a elementelor de caracteri-

Comandat de PRU Dolj. Executat de S.C. ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR 11160009

În ceas de cumpãnã pentru naþiunea românã, mã adresez dumneavoastrã ºi tuturor
acelora cu acelaºi sânge pe acest pãmânt, pentru a vã spune cã timpul atitudinii a
trecut ºi a venit momentul acþiunii.

Nu este suficient sã vorbim româneºte, sã simþim româneºte, sã pãstrãm credinþa
strãbunã, avem datoria ca prin acþiunea noastrã sã perpetuãm românismul peste vea-
curi. Acum, singura modalitate de acþiune care existã într-un stat democratic este
constituirea unui parlament puternic, ca fundament ºi garant al acestei democraþii.
Singura modalitate de acþiune pentru realizarea acestui deziderat este sprijinirea unui
partid politic care sã militeze pentru un stat naþional, suveran ºi independent.

Mulþi dintre dumneavoastrã aþi adus ºi aduceþi un aport fundamental pentru pãstra-
rea spiritului ºi gândirii româneºti. E necesar, ºi democraþia vã cere acest lucru,  sã fiþi
alãturi de un partid care sã þinã neaplecat tricolorul nostru.Prezenþa dumneavoastrã
ca membrii de partid este o garanþie a faptului cã ceea ce dorim se poate mplini.

Prezenþa dumneavoastrã ca susþinãtori prin cuvântul ºi votul dumneavoastrã este o
garanþie a viitorului României.

Pentru aceasta mã adresez dumneavoastrã ca n cadrul activitãþilor pe care le des-
fãºuraþi cu atâta dãruire, sã includeþi ºi gândul ºi voinþa partidului nostru. România
Unitã nseamnã o Românie a tuturor românilor, nseamnã o unitate care se opune
dezbinãrii ºi anarhiei ce se propagã ca o leprã n societatea noastrã.

Partidul România Unitã este vectorul acestei unitãþi ºi de aceea vã chem ºi eu ºi
strãmoºii mei, sã vã alãturaþi nouã prin cuvânt, dar mai ales prin faptã.

Cu stimã,
Lucian Bolcaº,

Preºedintele Senatului Partidului România Unitã

MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFEST

Comercializarea laptelui, aproape haoticãComercializarea laptelui, aproape haoticãComercializarea laptelui, aproape haoticãComercializarea laptelui, aproape haoticãComercializarea laptelui, aproape haoticã
Ultimul control al comisarilor de la Protec-

þia Consumatori în ceea ce priveºte comer-
þul cu lapte de consum ºi produsele lactate a
scos în evidenþã numeroase abateri de la le-
gislaþia în vigoare. Peste 12% din eºantionul
verificat au fost gãsite în neregulã. Durata de
valabilitate expiratã ºi, totuºi, produse din

lapte scoase la vânzare; depozitare necores-
punzãtoare; folosirea de denumiri eronate ce
lasã sã se înþeleagã cã noi cumpãrãm lapte
când în realitate natura conþinutului doar ana-
lizele de laborator o mai poate stabili, au fost
doar câteva dintre deficienþele grave desco-
perite în urma verificãrilor.

zare-identificare; elemente de iden-
tificare ºi caracterizare greu lizibi-
le; abateri privind modul de înscrie-
re a denumirii produsului; utiliza-
rea de denumiri eronate, incomplete
sau alese astfel încât sã inducã în
eroare consumatorul asupra natu-
rii reale a produsului; lipsa sau in-
scripþionarea neconformã a conþi-
nutului de grãsime sau, dupã caz,
conþinutul de grãsime raportat la
substanþa uscatã; lipsa sau înscrie-
rea incorectã a cantitãþii nete; ele-
mente de identificare netraduse în
limba românã”, ne-a precizat co-
misar-ºef Radu Preda, din cadrul
Comisariatul Regional pentru Pro-
tecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia.

La toate acestea se mai adaugã
lipsa raioanelor separate pentru
comercializarea produselor lactate
ºi pentru înlocuitorii acestora,
acestea fiind expuse pe acelaºi raft,
fãrã informarea consumatorilor
asupra naturii lor; informarea ne-
corespunzãtoare la raft, prin sta-
bilirea de cãtre comercianþi,  pen-

tru înlocuitorii de lapte ºi produse
lactate, a unor denumiri de produ-
se lactate, creându-se în acest fel
ideea cã sortimentele respective
sunt produse lactate; neafiºarea 
preþului pe unitatea de mãsurã (lei/
kg) ºi a preþului de vânzare în ca-
zul produselor preambalate; neres-
pectarea condiþiilor pentru depozi-
tare ºi comercializare; comerciali-
zarea produselor la alte tempera-
turi decât cele impuse de produ-
cãtori; promoþii publicitare fãrã in-
formaþii privind preþul de referinþã
al produsului.

Urmare a deficienþelor consta-
tate, organele de control au dispus
urmãtoarele mãsuri: oprirea tem-
porarã de la comercializare a 398,9
kg lapte de consum ºi produse lac-
tate în valoare de 6533,4  lei pânã
la remedierea neconformitãþilor
constatate; aplicarea de 61 sancþi-
uni contravenþionale, constând în
22 avertismente ºi 39 amenzi con-
travenþionale însumând 97.500 lei,
pentru încãlcarea reglementãrilor
privind protecþia consumatorilor.

Consumatorii, sfãtuiþi sã fie
foarte atenþi

Conducerea Comisariatului Re-
gional pentru Protecþia Consuma-
torilor Regiunea Sud-Vest Oltenia
face, în aceastã situaþie, câteva
recomandãri consumatorilor. „Fiþi
atenþi la modul de prezentare a
ambalajului. În cazul în care am-
balajul este bombat înseamnã cã a
început procesul de fermentare ºi
produsul nu mai este propriu con-
sumului uman. Acordaþi atenþie
deosebitã condiþiilor de depozita-
re, atât în magazinul de desfacere,

cât ºi la domiciliu. Verificaþi dacã
laptele ºi produsele lactate sunt
pãstrate la temperatura indicatã de
producãtor. Refuzaþi sã achiziþio-
naþi produse care au fost expuse
la comercializare la alte tempera-
turi decât cele indicate de produ-
cãtor. Solicitaþi vânzãtorului, în
cazul în care magazinul nu are asi-
gurat sistemul de autoservire, sã
vã arate eticheta produsului pen-
tru a analiza compoziþia ºi, mai ales,
încadrarea în data durabilitãþii mi-
nimale. Refuzaþi produsele pentru
care aveþi îndoieli privind calitatea
ºi modul de informare prin etiche-
tare. Când doriþi sã cumpãraþi lap-
te ºi produse din lapte, solicitaþi
informaþii suplimentare vânzãtori-
lor cu privire la natura produselor
pe care doriþi sã le cumpãraþi, în-
trucât existã cazuri în care comer-
cianþii expun la vânzare, în acelaºi
spaþiu înlocuitori de produse lac-
tate alãturi de produse lactate; în
condiþiile în care modul de prezen-
tare (forma de calup, dimensiuni,
aspect, culoare) ºi chiar de etiche-
tare sunt asemãnãtoare, diferenþie-
rea este îngreunatã, motiv pentru
care este absolut necesar sã soli-
citaþi informaþii suplimentare din
partea personalului cu atribuþii de
vânzare din cadrul magazinelor”,
a mai precizat comisar-ºef Radu

Preda, din cadrul Comisariatul Re-
gional pentru Protecþia Consuma-
torilor Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Totodatã, consumatorii sunt
sfãtuiþi sã refuze produsele care
prezintã data durabilitãþii minima-
le/data limita de consum modifi-
catã sau depãºitã. La cumpãrarea
produselor alimentare ºi, implicit,
a laptelui ºi produselor din lapte,
solicitaþi ºi pãstraþi bonul de casã
pentru a putea proba în cazul în
care, în mod justificat, doriþi sã
reclamaþi calitatea/siguranþa unui
produs. Nu cumpãraþi lapte ºi pro-
duse din lapte din locuri neautori-
zate; comerciantul respectiv nu are
posibilitatea sã asigure condiþiile
optime de transport, depozitare ºi
comercializare ºi nu vã poate eli-
bera bon de casã cu care sã justi-
ficaþi tranzacþia comercialã ºi ris-
caþi sã achiziþionaþi un produs ne-
conform sau chiar nesigur care
poate sã vã afecteze sãnãtatea. Ca
noutate, conform Regulamentul
(UE) 1169/2011, începând cu data
de 13 decembrie 2016, declaraþia
nutriþionalã pentru produsele ali-
mentare preambalate devine obli-
gatorie ºi trebuie sã cuprindã: va-
loarea energeticã ºi cantitatea de
grãsimi, acizi graºi saturaþi, gluci-
de, zaharuri, proteine ºi sare.

VALENTIN CEAUªESCU
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MIRCEA CANÞÃR
Domnul ministru al Educaþiei,

prof. univ. dr. Mircea Dumitru,
extras din funcþia de rector al Uni-
versitãþii din Bucureºti (7 iulie
2016), a dobândit deja o rezonabilã
vizibilitate publicã, prin demersuri-
le sale, majoritatea bine primite. Nu
le mai enumerãm. În cadrul sesiu-
nii online „De vorbã cu ministrul
tãu”, iniþiatã de Ministerul pentru
Consultare Publicã ºi Dialog Civic,
potrivit site-ului news.ro, ministrul
Mircea Dumitru a anunþat cã „va
semna luni un ordin care va stabili
numãrul maxim de ore pe care un
elev îl poate petrece într-o zi fa-
când teme pentru acasã”. Profe-
sor universitar la Facultatea de Fi-
losofie – Catedra de Filosofie teo-
reticã ºi logicã – din Bucureºti,
Mircea Dumitru este ºi pãrinte,
potrivit propriului CV. Cu alte cu-

vinte, trebuie þinut seama de deta-
liu, în sensul cã poate fi bãnuit a ºti
ceea ce vorbeºte, când referirea
domniei sale îi vizeazã pe elevi. Deºi
impresia generalã este cã decizia
enunþatã pare pripitã, ca sã nu spu-
nem cazonã, sau insuficient argu-
mentatã. Ministerul Educaþiei nu
este legiuitor, cum spune domnia
sa, din neatenþie. Dar alta e proble-
ma. Programa ºcolarã este real-
mente încãrcatã ºi sunt zile în tim-
pul sãptãmânii când, la liceu, ora-
rul elevilor se dilatã pânã la ºapte
ore de curs. Recomandarea ca la
clasa „zero” sã nu fie date teme
pentru acasã, iar la clasele primare
timpul alocat temelor sã nu depã-
ºeascã „o orã”, poate fi discutabi-
lã. Se omite faptul cã, în sistemul
de educaþie european, dupã orele
de curs urmeazã partea de after-

school.  ªi o spune un prieten al
literelor, ai cãrui nepoþi îi nareazã
aproape cotidian cât de grele au
fost temele, nerãmânând „timp de
recreaþie”. Cu toate acestea, un or-
din al ministrului Educaþiei, în acest
sens, ar putea fi uºor contestat în
justiþie, ºi desfiinþat ca orice act ad-
ministrativ. Mircea Dumitru îºi
nuanþeazã însã, la un moment dat,
pledoaria, destul de incitantã, ºi
spune: „Sigur cã e o chestiune care
trebuie dupã aceea rafinatã, într-un
mod mai subtil de cãtre fiecare din-
tre profesorii noºtri, dar ei trebuie
sã se gândeascã... cã existã un
prag, o limitã de tolerabilitate, pen-
tru un elev care se aflã la o vârstã
fragedã”. Problema unei curricule
bine dozate nu este nouã ºi nici
epuizatã. Mircea Dumitru lasã im-
presia unui intelectual autentic. Ceea

ce indiscutabil ºi este. În aceastã
posturã reflexia este definitorie. Ca
ministru, în schimb, trebuie sã ia
anumite decizii. Cea la care s-a re-
ferit pare, cum spuneam, pripitã,
insuficient calibratã, ºi tocmai ca-
racterul ei imperativ – dincolo de
orice îndoialã – neliniºteºte ºi dato-
ritã faptului cã argumentaþia este
lapidarã. Fiecare dintre predeceso-
rii sãi, majoritatea neavând aceeaºi
altitudine intelectualã, a avut pro-
priile puncte de vedere. De care s-
a uitat. Einstein, în una din scrieri-
le sale, reunind articole ºi confe-
rinþe, „Cum vãd eu lumea” (Ed.
„Humanitas”, 2005), referindu-se
la chestiuni de educaþie, avertiza ab
initio: „profan pe jumãtate cum sunt
în domeniul pedagogiei, de unde sã-
mi iau curajul de a expune opinii ce
nu au alt temei decât experienþa ºi

opinia personalã”. Einstein nu ex-
cludea faptul cã viaþa ºi sãnãtatea
societãþii umane depind de ºcoa-
lã, într-o mãsurã mai mare decât
în trecut. Se eschiva de la predici
moralizatoare ºi opina cã perso-
nalitãþile nu se formeazã prin spu-
se ºi auzite, ci prin muncã ºi acti-
vitate. Cea mai importantã meto-
dã de educaþie constând dintot-
deauna în a-l antrena pe tânãr într-
o activitate efectivã. ªcoala trebu-
ie sã urmãreascã tot timpul ca tâ-
nãrul sã pãrãseascã bãncile ei, nu
ca specialist, ci ca o personalitate
armonioasã, educaþia fiind „ceea
ce îþi rãmâne dupã ce ai uitat tot
ceea ce ai învãþat la ºcoalã”. Pu-
tem accepta cã Albert Einstein este
depãºit, dar nu putem desconsi-
dera tot ceea ce pãrintele relativi-
tãþii spunea.

28 de dosare inedite, caiete de
lucru ºi manuscrise aparþinându-i
lui Mircea Eliade au fost expuse
astãzi, 25 noiembrie, la Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”. Documentele sunt parte a
“pachetului Eliade” ºi au fost recu-
perate ºi organizate de Cristian Bã-
diliþã în urmã cu douãzeci de ani, în
1996, de la reºedinþa soþilor Eliade
din Paris, Franþa. În 2016 au intrat
în patrimoniul Bibliotecii Aman, ur-

mând ca într-un orizont de timp nu
foarte îndepãrtat sã facã parte din
Muzeul Cãrþii ºi al Exilului Ro-
mânesc, un proiect pentru care in-
augurarea “Bibliotecii Exilului Ro-
mânesc din Paris - Basarab Nico-
lescu” a reprezentat o primã etapã
dintr-un proces de duratã.

Evenimentul dedicat lui Mircea
Eliade a fost deschis la ora 11.00
de conferinþa cu titlul Mircea Elia-
de 4, Place Charles Dullin, Paris,
susþinutã de dr. Cristian Bãdiliþã,
istoric al creºtinismului timpuriu,
eseist ºi poet român. Un amãnunt
necunoscut de publicul larg, titlul
exact al conferinþei “confesiune”,
aºa cum a subliniat însuºi lectorul,
Cristian Bãdiliþã, reprezintã tocmai

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA
Str. Bibescu, nr.12

ANUNÞ DE PARTICIPARE
pentru selecþia de oferte în vederea realizãrii investiþiei

’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1
ºi sala de evenimente etajul 1 ale

Restaurantului Flora‘’

Parc – Turism S.A. Craiova  în calitate de beneficiar,  organizea-
zã la sediul din strada Bibescu, nr.12, Craiova, în data de 14.12.2016,
ora 1200, selecþia de oferte în vederea atribuirii contractului de lucrãri,
având ca obiect ’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1 ºi sala de eveni-
mente etajul 1 ale Restaurantului Flora‘’.

Documentaþia poate fi ridicatã de la sediul beneficiarului de la
data de 28.11.2016 pânã la data de 12.12.2016, ora 1600, în zilele lucrã-
toare, între orele 800 - 1600. Costul  documentaþiei este de 500 lei cu
T.V.A.  inclus ºi se va achita cu numerar la casieria societãþii. Contrava-
loarea documentaþiei nu se va restitui.

Informaþii suplimentare la telefon  0722435264, persoanã de con-
tact  Alniþi Maria.

Clarificãrile formulate la documentaþia de atribuire se pot solicita
în format electronic la adresa de e-mail: office@hotel-parc-craiova.ro.

Anunþul se regãseºte ºi pe site-ul Parc-Turism S.A. Craiova: www.ho-
tel-parc-craiova.ro ºi afiºat la sediul societãþii ºi la Restaurantul Flora din
strada Mihai Viteazul, nr. 18.

Conferinþã ºi expoziþie Mircea EliadeConferinþã ºi expoziþie Mircea EliadeConferinþã ºi expoziþie Mircea EliadeConferinþã ºi expoziþie Mircea EliadeConferinþã ºi expoziþie Mircea Eliade
adresa la care, timp de mai multe
decenii, au locuit soþii Eliade la
Paris, Franþa. Reºedinþa în sine, de-
scrisã cu mult farmec ºi fler de
Cristian Bãdiliþã, a fost scena unui
eveniment fabulos petrecut la mij-
locul anilor ’90. Acolo avea Cris-
tian Bãdiliþã sã ridice cei doi saci
plini cu “hârtii” din care, în urma
unui efort de ordonare ºi sistema-
tizare, a rezultat “pachetul lui Elia-
de” cuprinzând documentele valo-

roase ajunse în vara acestui an la
bibliotecã. Valoroasã deopotrivã din
punct de vedere literar ºi istoric,
colecþia de documente expusã as-
tãzi la Biblioteca Aman cuprinde
dactilograme originale, corectate,
ajustate ºi completate de cuplul
Eliade în urmã cu mai bine de trei-
zeci de ani. De remarcat, în multi-
tudinea de file ºi înscrisuri se re-
gãseºte ºi Jurnalul lui Mircea
Eliade redactat în limba româ-
nã pentru intervalul de timp
cuprins între anii 1959-1962, un
material inedit socotit rãtãcit de
cãtre însuºi autorul sãu, Mircea
Eliade. Fiind singurele pagini ori-
ginale în limba românã, materialul
prezintã un deosebit interes în ve-

derea editãrii unei forme finale a
Jurnalului pentru perioada aminti-
tã, Cristian Bãdiliþã ºi Lucian Din-
diricã anunþând cã un demers în
aceastã direcþie a început sã prin-
dã contur.

Conferinþa a fost urmatã de in-
augurarea expoziþiei cu titlul “Mir-
cea Eliade – File de jurnal” la care
toþi cei prezenþi s-au oprit pentru a
observa “laboratorul eliadelian”. Cu
alte cuvinte, munca de redactare,
editare, completare ºi, în cele din
urmã, amputare a unora sau altora
dintre pasaje.

Deºi la sfârºitul anilor 1950 Mir-
cea Eliade s-a mutat în S.U.A., la
Chicago, acolo unde a profesat ºi
coordonat Catedra de Istoria Reli-
giilor, reºedinþa din Paris a fost
pãstratã de soþii Eliade, aceºtia re-
venind în Franþa, pentru un inter-
val regulat de câteva luni, în fieca-
re an. Trecerea timpului nu a re-
prezentat ºi o abandonare a Pari-
sului ºi a universului sãu cultural.
Multe dintre cãrþile ºi manuscrise-
le lui Mircea Eliade rãmânând în
continuare aici, aºa cum o dove-
deºte ºi evenimentul consumat la
zece ani de la moartea sa.

“Introducem în circuitul cultu-
ral naþional o serie de documente
ºi manuscrise de o valoare incon-
testabilã. Evident, întreaga aten-
þie este acaparatã de dosarul re-
prezentând notele de jurnal redac-
tate în limba românã pentru inter-
valul 1959-1962. Fapt explicabil
dacã ne gândim cã însuºi autorul
lor, Mircea Eliade, declara cã nu
mai are cunoºtinþã de aceste ma-
teriale, ele fiind considerate ire-
mediabil pierdute. La fel de im-
portante sunt ºi celelalte 27 de
dosare reunind diverse însemnãri
ºi reflecþii, prozã ºi creaþie litera-
rã. Am organizat acest eveniment
cu gândul la faptul cã anul aces-
ta, în 2016, se împlinesc 30 de ani
de la moartea lui Mircea Eliade.
Este omagiul ºi recunoºtinþa pe

care le aducem memoriei acestui
creator de talie mondialã. Vom
continua seria de evenimente în-
chinate memoriei Exilului Româ-
nesc din Paris dar ºi din alte capi-
tale europene, obiectivul nostru
declarat fiind acela de a pune te-
meliile unui Muzeu al Exilului
Românesc aici, la Craiova. Îi mul-
þumim domnului Bãdiliþã pentru

opþiunea fãcutã. Craiova ºi Biblio-
teca Aman continuã sã fie vãzute
drept un extraordinar “depozitar”
al memoriei noastre culturale. Ex-
poziþia inauguratã astãzi la biblio-
tecã va putea fi vizitatã pânã la
sfârºitul lunii decembrie”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul Bi-
bliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
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Chiºinãul a devenit pentru douã
zile capitala justiþiei europene. In-
vitaþi importanþi, teme de dezbate-
re serioase, concluzii interesante.
„A fost o întâlnire la nivel de gu-
verne, prin intermediul ministere-
lor de Justiþie. Tema centralã a fost
cooperarea între cele douã state în
ceea ce priveºte reforma în justi-
þie. Iniþiativa acestui demers a apar-
þinut Ministerului Justiþiei din Ro-
mânia, iar participarea a fost la cel
mai înalt nivel. Au fost prezenþi cei
doi miniºtri de Justiþie, doamna
Raluca Prunã ºi domnul Vladimir

Cebotari. Delegaþia României a fost
formatã din 40 de membri. A mai
participat domnul Mircea Aron,
preºedintele CSM, doamna judecã-
tor Iulia Cristina Tarcea, preºedin-
tele ÎCCJ, domnul Augustin Lazãr,
procurorul general al Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie; domnul Gheorghe Coº-
neanu, procurorul ºef al Secþiei
Parchetelor Militare, doamna Lau-
ra Codruþa Kovesi, procuror-ºef
Direcþia Naþionalã Anticorupþie;
domnul Daniel Constantin Horod-
niceanu, procuror-ºef DIICOT.
Din partea CCR-ului, domnul ju-
decãtor Petre Lãzãroiu.  Uniunea
Naþionalã a Barourilor din Româ-
nia a fost reprezentatã de preºe-
dintele UNPR, domnul avocat Flo-
rea Gheorghe ºi subsemnatul. De
asemenea, din delegaþia României
a fãcut parte ºi Ion Marin, prim-
vicepreºedintele Uniunii Naþionale
a Notarilor Publici din România,
precum ºi preºedintele ANI, Bog-
dan Stan”, a menþionat prof. univ.
dr. Ion Turculeanu.

„A fost o întâlnire serioasã,
cu multã presã”

Reprezentantul UNBR-ului a re-
marcat prezenþa unui numãr foar-
te mare de jurnaliºti din Republica

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva„Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva„Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva„Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva„Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva
corupþiei în perspectiva europeanã”corupþiei în perspectiva europeanã”corupþiei în perspectiva europeanã”corupþiei în perspectiva europeanã”corupþiei în perspectiva europeanã”
Timp de douã zile, 10-11 noiembrie, s-a

desfãºurat în Republica Moldova, la sala de
conferinþe a Hotelului Codru din Chiºinãu,
prima ediþie a Forumului Republica Moldo-
va – România în domeniul justiþiei, sub titu-
latura „Reforma Justiþiei ºi lupta împotriva
corupþiei în perspectiva europeanã”. Eveni-
mentul s-a dorit a fi unul de referinþã, repre-
zentarea instituþiilor fiind la cel mai înalt ni-
vel. În deschiderea lucrãrilor au þinut dis-

cursuri Adrian Candu, preºedintele Parla-
mentului Republicii Moldova; Vladimir Ce-
botari, ministrul Justiþiei din Republica
Moldova; Raluca Prunã, ministrul Justiþiei
din România; Daniel Ioniþã, ambasadorul Ro-
mâniei în Republica Moldova. Prezent la
acest forum, prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
în calitatea domniei sale de vicepreºedinte
al UNBR, ne-a împãrtãºit câteva din conclu-
ziile acestui eveniment.

Moldova, extrem de interesaþi de
combaterea corupþiei ºi reforma-
rea justiþiei în þara lor. „A fost o
întâlnire serioasã, cu multã presã.
Cu o presã pregãtitã ºi curajoasã,
care a pus foarte multe întrebãri.
Vreau sã vã spun cã nu au mare
lucru de învãþat de la noi. Mi-au
fãcut o impresie foarte bunã. Se
discuta pe rând, un reprezentant al
delegaþiei României, era urmat de
unul din Republica Moldova. Mi-
am fãcut chiar ºi niºte notiþe. Mi-
nistrul Justiþiei, doamna Raluca
Prunã a avut un discurs foarte bun,

un discurs corect, direct ºi des-
chis. Imediat, dupã doamna minis-
tru a luat cuvântul domnul Victor
Micu, preºedintele Consiliului Su-
perior al Magistraturii din Republi-
ca Moldova. Un discurs  intere-
sant, foarte frumos, responsabil.
Dupã a urmat preºedintele CSM
din þara noastrã, în dreptul sãu am
scris „limbaj de lemn”. În acelaºi
timp, am descoperit la Chiºinãu, un
preºedinte de Curte Supremã, dom-
nul judecãtor Mihail Poalelungi,
admirabil, care a intrat într-o dis-
putã pe principii cu ai noºtri ºi a
urmat apoi o discuþie informalã cu
domnia sa, pentru cã a venit la noi.
A vãzut cã suntem avocaþi. Dom-
nia sa, deºi este judecãtor nu sus-
þine ideea cum cã judecãtorii sunt
mai presus de avocaþi. Admirabilã
atitudinea domnului Mihail Poale-
lungi... efectiv”, a mai completat
avocatul Turculeanu.
Judecãtorii moldoveni au studii

fãcute în strãinãtate
Majoritatea celor care au alcã-

tuit delegaþia Republicii Moldova au
studii postuniversitare fãcute în
strãinãtate, la facultãþi de Drept cu
tradiþii în domeniu, ce fac parte din
universitãþi de renume din Europa
ºi nu numai. „Actualul lor Cod Ci-

vil este fãcut dupã codul civil ger-
man, iar legile justiþiei ºi legile co-
nexe, cum este legea avocatului
sunt fãcute prin proiecte în parte-
neriat cu Þãrile Baltice, cu Norve-
gia sau în parteneriat cu guvernul
american”, a subliniat vicepreºe-
dintele UNBR-ului. Profesorul Tur-
culeanu spune cã evenimentul de
la Chiºinãu a avut ºi câteva sensi-
bilitãþi. În opinia domniei sale ju-
decãtorii din România prezenþi la
forum nu au agreat pe deplin mo-
dul direct ºi deschis în care au dis-
cutat omologii lor din Republica
Moldova. „Modul transparent în
care s-a desfãºurat forumul nu a
fost pe gustul tuturor. Presa a în-
trebat direct, de ce procesul în
care se judecã cazul Vlad Filat nu
este public. De ce este lãsatã ºi
presa sã participe? De ce este un
proces cu uºile închise ? Au primit
ºi rãspunsuri. Dar ce mi s-a pãrut
foarte interesant este cã jurnaliºtii
nu au fost mulþumiþi de rãspunsul
primit ºi au avut un drept la repli-
cã. Mi s-a pãrut aºadar, mai multã
transparenþã în Republica Moldo-
va ºi mi-a plãcut cã erau foarte ti-
neri, inclusiv minstrul Justiþiei din
Republica Moldova ºi dispuºi sã
facã ceva pentru þara lor”, a mai
spus vicepreºedintele UNPR-ului.

Nouã teme de dezbatere
Dupã discursurile oficialitãþilor

s-a trecut la activitatea pe secþiuni.

Panelul I l-a avut ca moderator pe
ministrul Justiþiei din Republica
Moldova, iar tema a fost legatã
chiar de „Reforma judecãtoreas-
cã: îmbunãtãþirea accesului la jus-
tiþie, optimizarea hãrþii instanþelor
judecãtoreºti, rãspunderea discipli-
narã, perfecþionarea programului

de gestionare a dosarelor”. Pane-
lul II – moderator Raluca Prunã –
ministrul Justiþiei din România, a
avut ca temã de dezbatere, „Re-
forma parchetelor în perspectiva
europeanã”. Panelul III – mode-
rator Viorel Morari – procuror-ºef,
Procuratura Anticorupþie. În cadrul
acestei panel s-a discutat despre
„Prevenirea ºi combaterea corup-
þiei în perspectiva europeanã”.
Panelul IV – moderator Adrian
Baboi Stroe – secretar de stat, Mi-
nisterul Justiþiei al României, tema
a fost „Integritate ºi transparenþã
în sectorul justiþiei”. Panelul V –
moderator Florin Aurel Moþiu, se-
cretar de stat, Ministerul Justiþiei
din România, subiectul dezbaterii
„Rolul ºi funcþiile Ministerelor
Justiþiei în reglementarea/monito-
rizarea funcþionãrii profesiilor li-
berale”. Panelul VI – moderator
Anatolie Munteanu, viceministru al
Justiþiei din Republica Moldova,
tema fiind „Reforma sistemului
penitenciar: strategii, standarde de
instruire, bune practici în dome-
niul siguranþiei deþinerii ºi reabi-
litãrii”. Panelul VII – moderator
Mihai Cristian Dima, director ge-
neral, Direcþia Generalã de Proba-

þiune, dezbaterea s-a fãcut în jurul
informãrii „Reforma sistemului de
probaþiune: realizãri ºi provocãri.
Perspective de cooperare”; Pane-
lul VIII – moderatori Veaceaslav
Baban, coordonatorul naþional pen-
tru drepturile omului în cadrul Bi-
roului Înaltului Comisar ONU, tema

fiind desigur, „Drepturile modului
în contextul reformei justiþiei ºi
luptei împotriva corupþiei” ºi
Panelul IX – Vladislav Gribincrea,
preºedintele Centrului de Resurse
Juridice. În cadrul acestui panel s-
a discutat despre „Rolul societãþii
civile în sprijinirea ºi consolida-
rea mãsurilor de reformã a justi-
þiei ºi luptei împotriva corupþiei”.
Cuvinte de apreciere la adresa

ºefei DNA
Avocatul Ion Turculeanu nu a

remarcat diferenþe foarte mari în
ceea ce priveºte avocatura în Re-
publica Moldova. Situaþia este si-
milarã cu cea din România, dar ºi
cu cea din statele foste comunis-
te. Cuvinte de apreciere faþã de
procurorul-ºef al DNA, Laura Co-
druþa Kovesi despre care vicepre-
ºedintele UNPR a spus cã este o
persoanã modestã, educatã ºi foar-
te respectatã.  „Pe partea de avo-
caturã nu sunt foarte departe de
noi, dar acelaºi lucru se cam în-
tâmplã prin toate statele foste co-
muniste. Este foarte greu sã treci
de la o stare la alta. Va mai dura sã
ajungem ºi noi ca cei din Europa
occidentalã, unde apãrarea este
respectatã, iar respectul între pro-
fesii este real, nu numai de apa-
renþã. Avem aºadar un judecãtor
în faþa cãruia vin pãrþile ºi avem
funcþia acuzãrii, dar, din pãcate nu
mai avem funcþia apãrãrii. Când s-
au adaptat Codurile funcþia acuzã-
rii existã, dar funcþia apãrãrii nu
existã. Însã acelaºi fenomen de
corupþie e ºi la ei. Ei implementea-
zã acum acest sistem de luptã an-
ticorupþie. S-a discutat ºi despre
posibilitatea de a vedea electronic
dosarul, ceea ce la noi se întâmplã
pe la foarte puþine instanþe. Acest
lucru îþi ia din picioare multe dru-
muri. Ca sã vezi dosarul, accesezi
de acasã ºi nu te mai duci la arhi-
vã. Ceea ce este o treabã foarte
civilizaþie. Argumentaþia ministru-
lui Justiþiei din Republica Moldova
mi s-a pãrut foarte convingãtoare
în vederea implementãrii acestui
sistem de vizualizare a dosarelor,
on line”, a conchis prof. univ. dr.
Ion Turculeanu.

Av. Ion Turculeanu a fãcut o scurtã radiografie a forumului de la Chiºinãu:
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«Chiar dacã Aristofan a trãit cu
câteva milenii în urmã, comediile
lui rãmân actuale. Am impresia
uneori, privind la televizor, uitându-
mã pe stradã, cã problemele oame-
nilor sunt aceleaºi. În piesa „No-
rii” vedem cât de uºor ºi cât de
repede pot fi schimbaþi ºi manipu-
laþi oamenii, transformaþi, pânã ºi

„Norii”„Norii”„Norii”„Norii”„Norii”, de Aristofan, în premierã la T, de Aristofan, în premierã la T, de Aristofan, în premierã la T, de Aristofan, în premierã la T, de Aristofan, în premierã la Teatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Penultima premierã a anului la Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova este cu una din-
tre comediile de referinþã din dramaturgia grea-
cã anticã – „Norii”, de Aristofan, spectacol în re-
gia lui Hakob Ghazanchian, originar din Arme-
nia, cãruia îi aparþin ºi scenografia, miºcarea sce-
nicã ºi ilustraþia muzicalã. Versiunea scenicã a
piesei se bazeazã pe traducerea clasicã semnatã
de Demostene Botez ºi ªtefan Bezdechi, iar adap-
tarea textului îi aparþin prof. univ. dr. Adriana
Uliu. Evenimentul este anunþat pentru dumini-

cã, 27 noiembrie, ora 19.00, în Sala „Amza Pel-
lea”, ºi va fi urmat de o altã reprezentaþie marþi,
29 noiembrie, ora 19.00. Ultima premierã a anu-
lui artistic 2016 la Naþionalul craiovean va fi, la
jumãtatea lunii decembrie, cu spectacolul „Cea-
laltã þarã” al regizorului Alexandru Istudor, care
semneazã totodatã ºi scenariul dramatic, dupã
romanele Hertei Muller „Omul este un mare fa-
zan pe lume” ºi „Cãlãtorie într-un  picior”. Proiec-
tul este unul câºtigãtor la concursul pentru ti-
neri regizori ºi scenografi români, ediþia a VI-a

biologic», spune regizorul Hakob
Ghazanchian. Spectacolul are în
distribuþie pe actori ai Naþionalului
craiovean – Dragoº Mãceºanu,
Nicu Vicol, Angel Rababoc, Cãtãlin
Vieru, Petronela Zurba, Costinela
Ungureanu, precum ºi tineri actori
studenþi la masterul de Actorie de
la Departamentul de Arte al Univer-

sitãþii din Craiova Marina Cozeca,
Erica Ghiþã, Ella Negurã, Andrei
ªtefãnescu, Cãtãlin Miculeasa, Ro-
bert Iovan, Vlad Ediþoiu.

Scrisã cu peste 2000 de ani în
urmã, comedia lui Aristofan e pli-
nã de savoarea calambururilor ºi a
glumelor, constituindu-se într-o
criticã puternicã la adresa educa-
þiei ºi a moravurilor „moderne” din
epocã. Iar conceptul regizoral al
producþiei Teatrului Naþional din
Craiova chiar asta surprinde cel
mai bine. «În ultimii 10 ani în care
am montat spectacole, nu m-am
mai axat foarte mult pe tema spec-

tacolului. Pentru „Norii” am dorit
sã redau o atmosferã actualã vre-
mii, o atmosferã fantasmagoricã.
Pentru cã fiecare spectacol ar tre-
bui sã ne facã sã gândim, sã lase
loc de meditaþie în noi. Unde trãim?
Cum e lumea în care trãim?», se
întreabã Hakob Ghazanchian.

Originar din Armenia, nãscut în
1959, regizorul Hakob Ghazan-
chian a absolvit Academia Rusã de
Arte de Teatru la Moscova, apoi,
reîntors în Armenia, a condus Te-
atrul Dramatic de Stat din oraºul
Kapan. Fiind recunoscut încã de
la începutul carierei sale drept un

artist pasionat, dornic de noi ex-
perimente ºi noi forme de expri-
mare teatralã, în Kapan a organi-
zat primul festival de teatru al ti-
nerilor. Cele peste 100 de specta-
cole regizate atât în Armenia, cât
ºi peste hotarele ei, au fost aplau-
date la Moscova, Wroclaw, Tbi-
lisi, Gdansk, Londra, Skopje, Kiev,
Burgas, Manila, Seul, Teheran,
Cairo º.a.  Este fondator a douã
festivaluri internaþionale de teatru
din Armenia: „ARMMONO” ºi
Festivalul Internaþional Shakespea-
re, invitând regizori ºi spectacole
de înaltã þinutã artisticã.

„Povestind” cu „SonoMania”
ºi actorul Miklos Bacs

Unul dintre obiectivele principale ale An-
samblului „SonoMania”, înfiinþat în
2012 de compozitoarea Diana Rotaru, este
câºtigarea unui public nou pentru muzica
modernã ºi contemporanã. Repertoriul sãu
cuprinde muzicã nouã, dar ºi lucrãri con-
sacrate ale secolului XX, în concertul de
la Craiova, intitulat „Povestind”, ansam-
blul alegând sã cânte Sanran pentru clari-
net ºi vioarã de Gabriel Mãlãncioiu; Can-
tabile e Presto pentru vioarã ºi pian de
Mihai Mãniceanu; Sonata „Pasãrea Mã-
iastrã” pentru clarinet solo de Tiberiu
Olah; Ancient Dance pentru vioarã ºi pian
de Toshio Hosokawa; Povestea Soldatu-
lui pentru clarinet, vioarã ºi pian de Igor
Stravinski. Membrilor ansamblului – Mi-
hai Pintenaru (clarinet), Raluca Stratulat
(vioarã), Mihai Murariu (pian) – li se alã-
turã actorul Miklos Bacs, excelent nara-
tor de istorisiri muzicale.

Douã audiþii naþionale, duminicã seara
Duminicã, ora 17.00, craiovenii sunt

invitaþi la concertul Ansamblului „Pearls
Before Swine Experience” (Suedia), for-
mat din George Kentros (vioarã), Sara
Hammarstrom (flaut), Marten Landstrom
(pian) ºi Mats Olofsson (violoncel). Gru-

Weekend cu trei concerte camerale în cadrul Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã”

Hansel ºi Gretel, din nou pe scena THansel ºi Gretel, din nou pe scena THansel ºi Gretel, din nou pe scena THansel ºi Gretel, din nou pe scena THansel ºi Gretel, din nou pe scena Teatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”
Dupã premiera spectacolului „Furtuna”, de

William Shakespeare, pusã în scenã de regi-
zorul Cristian Pepino, cu actorii Marcel Iureº,
Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur Prisãcaru
ºi Marin Fagu, care a primit ropote de aplau-
ze, alte douã poveºti sunt spuse, la acest sfâr-
ºit de sãptãmânã, la Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Prima, chiar azi, 26 noiem-
brie, la ora 18.00 – „Poveste despre Hansel ºi
Gretel”, dupã Fraþii Grimm, de ºi cu Geo Di-
nescu, Marin Fagu ºi Mugur Prisãcaru. „Pu-
ternicã vizual datoritã stilului steampunk, dar
ºi atmosferei create de muzicã ºi lumini, povestea este abordatã din perspectiva relaþiilor de
familie, cu amintiri, traume, dragoste”, precizeazã reprezentanþii teatrului.

Duminicã, 27 noiembrie, ora 11.00, vin cu „Invitaþie la joacã” actorii Iulia Cârstea,
Daniel Mirea ºi Alis Ianoº, într-o reprezentaþie interactivã, veselã, cu nãstruºnicul Zdreanþã,
de ºi în regia Alexandrei Davidescu, scenografia Eustaþiu Gregorian, coloana sonorã Alin
Macovei-Moraru. Biletele pentru spectacole costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria
locului, ºi pot fi cumpãrate de la Agenþia Teatrului „Colibri”, deschisã sâmbãtã, între orele
10.00 – 13.00 ºi 16.00 – 19.00, iar duminicã, în intervalul 10.00 – 13.00.

Spectacol susþinutSpectacol susþinutSpectacol susþinutSpectacol susþinutSpectacol susþinut
de actorul Emil Boroghinãde actorul Emil Boroghinãde actorul Emil Boroghinãde actorul Emil Boroghinãde actorul Emil Boroghinã
la Tla Tla Tla Tla Teatrul Nottaraeatrul Nottaraeatrul Nottaraeatrul Nottaraeatrul Nottara

În cadrul ediþiei din acest an a Zilelor „Eugen Iones-
cu” organizate în capitalã, Emil Boroghinã, Societar de
Onoare al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craio-
va, prezintã astãzi, 26 noiembrie, ora 19.30, în Sala „Geor-
ge Constantin” a Teatrului Nottara, spectacolul „Euge-
ne Ionesco – Berenger”, în regia Alinei Hiristea. Actorul
va fi însoþit în aceastã deplasare de o reputatã echipã de
tehnicieni de scenã de la Naþionalul craiovean.

«Conceput ca un recital integrat în proiectul mai am-
plu „De la Shakespeare la Ionesco ºi de la Hamlet la
Bérenger”, spectacolul concentreazã exemplar realitãþi-
le interioare ale evoluþiei lui Berenger, în confruntarea sa
cu Ucigaºul ionescian, vãzut aici nu doar ca încarnare
fãrã chip a morþii, tainicã ºi tulburãtoare pentru orice
om, ci ºi ca emblemã a rãului din om, din noi înºine, în fond, un rãu existenþial cu rãdãcini
arhetipale, definitoriu pentru civilizaþia ºi cultura modernã», se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al Teatrului Naþional din Craiova.

Weekend cu trei concerte
camerale, susþinute de
artiºti invitaþi din þarã ºi
strãinãtate în cadrul celei
de-a 43-a ediþii a Festivalului
Internaþional „Craiova Muzi-
calã” – una dedicatã muzicii
contemporane ºi organizatã,
în perioada 18-30 noiembrie,
de Filarmonica „Oltenia”.
Primul are loc astãzi, 26
noiembrie, de la ora 19.00,
în prezentarea Ansamblului
„SonoMania” din Bucureºti,
iar celelalte, mâine: de la
ora 17.00, publicul îi va
putea asculta pe membrii
Ansamblului „Pearls Before
Swine Experience” (Suedia),
iar de la ora 20.00 va evolua
Orchestra de camerã a
Filarmonicii craiovene,
condusã de dirijorul Ivan
Iliev (Bulgaria), soliºtii serii
fiind Jure Gradisnik, din
Slovenia (trompetã), Andre-
ea Stoica (pian) ºi Loredana
Ciocan (corn englez). Un
bilet pentru fiecare dintre
cele trei concerte camerale
costã 10 lei.

pul este apreciat ca „un unicat, unul din-
tre cele mai memorabile ºi reprezentative
ansambluri pentru noile tendinþe afirmate
în muzica vest-europeanã”. În ultimii 20
de ani, membrii sãi ºi-au creat propria
niºã, graþie unicei îmbinãri între excepþi-
onala lor muzicalitate ºi contactul stabilit
în mod natural cu publicul.

Sonoritãþi aparte propune ºi Orchestra
de camerã a Filarmonicii „Oltenia”, în
concertul de la ora 20.00, avându-i soliºti
pe Jure Gradisnik, din Slovenia (trompe-
tã), Andreea Stoica (pian) ºi Loredana
Ciocan (corn englez). Dirijor este Ivan
Iliev (Bulgaria), în prezent consultant ar-
tistic al Filarmonicii „Oltenia”. Ivan Iliev
a absolvit cursurile Academiei de Muzicã
din Sofia, urmate de studii postuniversi-
tare în SUA, ca licenþiat al Universitãþii
din Indiana. În perioada 2006-2008 a ur-
mat programul de studii doctorale al Uni-
versitãþii de Stat din Louisiana, susþinând
apoi teza de doctorat la Academia Naþio-
nalã de Muzicã din Sofia.

Programul concertului cuprinde douã
audiþii naþionale: Quiet City pentru trom-
petã, corn englez ºi orchestrã de coarde
de Aaron Copland ºi Concertino pentru
trompetã, pian ºi orchestrã de Andre Joli-
vet. Le sunt alãturate Suita pentru orches-
trã de coarde de Leos Janacek ºi Simfo-
nia simplã, op. 4 de Benjamin Britten.
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Este campanie electoralã. Nu
vreau sã fiu subiectiv. Nu vreau
nici sã încalc legea electoralã ºi
sã fac în paginile acestui ziar o
campanie mascatã. Consider cã
respectarea legilor în România
este primul pas – ºi pentru etnicii
romi, dar ºi pentru majoritarii ro-
mâni – în a ne aduce fiecare din-
tre noi aportul la bunul mers al
societãþii în care trãim.

Pentru astãzi, am cercetat prin
niºte cãrþi ºi am decis sã vã aduc
la cunoºtinþã, stimaþi ºi iubiþi citi-
tori, câteva proverbe, aforisme,
vorbe de duh, citate din opere li-
terare celebre, care fac referire la
þigani. Unele sunt hazlii, altele poa-
te cã ne jignesc etnia, altele sunt
pline de înþelepciune. Las la apre-

Judecata þigãneascã este un obi-
cei, o procedurã încã de actualita-
te. Din respect pentru înþelepciu-
nea membrilor etniei, din grijã pen-
tru semeni, din venerarea tradiþii-
lor, ceea ce pare doar o poveste
este în fapt o realitate pentru mem-
brii etniei rome. Astãzi, judecata
þigãneascã are rol de “împãciuire”,
fiind o formã de mediere. “Jude-
cãtorii” sunt, aºadar, mediatori so-
ciali. Judecãtorii sunt aleºi din rân-
dul membrilor comunitãþii. Aceºtia
trebuie sã fie persoane cu o trãire
moralã aparte, exemplu în cadrul
comunitãþii: familie sãnãtoasã, inte-
graþi social, angrenaþi în realitate, cu
o bunã situaþie materialã, foarte buni
cunoscãtori ai tradiþiilor.

  În cadrul judecãþii þigãneºti
sunt admise probele cu martori, iar
pedepsele sunt de ordin moral sau
pecuniar, atunci când fapta în sine
presupune stingerea unei datorii.
Dupã expunerea cauzei, martorii îºi
prezintã fiecare propria sa varian-
ta, iar dupã lungi deliberãri ºi chiar

Cu înþelepciune,Cu înþelepciune,Cu înþelepciune,Cu înþelepciune,Cu înþelepciune,
despre þiganidespre þiganidespre þiganidespre þiganidespre þigani

cierea publicului interpretarea pen-
tru fiecare dintre ele.

„Pentru a lupta cu þigãnia din
partid, vom aduce þigani adevã-
raþi”. (Victor Martin din „Carte de
citit la volan”)

„O, musã! rogu-te de-astã datã
/ Sã-mi dai viers cu vrednice cu-
vinte, / Ca sã pociu cânta cum
înarmatã / Þigãnimea purceasã
nainte / Cãtra-Inimoasa cu vite-
jie, / Vrednic lucru ca lumea sã-l
ºtie”. („Þiganiada”, Ioan Budai-
Deleanu)

Rondelul þiganilor
Þiganii merg fãrã-ncetare-
Nu ºtiu nici ei când au pornit,
Dar se tot duc necontenit,
Împinºi de-o vecinicã chemare.

Cu galbeni ochi pierduþi în
zare,-

De când se ºtiu s-au pomenit-
Þiganii merg fãrã-ncetare:
Nu ºtiu nici ei când au pornit.

Mereu þigani, cu mic, cu mare,
Au tot nãscut ºi-au tot murit -
ªi tot spre visul ne-mplinit,
Rãpiþi de-aceeaºi aiurare,
Þiganii merg fãrã-ncetare.
(Alexandru Macedonski)

Stai cu þiganul, înveþi þigãneºte,
cu turcul turceºte, cu neamþul
nemþeºte.

Þiganul a cerut ºi el la popa un
sfânt ca sã-l poatã prãznui.

Þiganul dã cu ciocanul ºi ca-
pãtã banul.

Þiganul mãnâncã când are, ro-
mânul când îi e foame.

Cu popa ºi cu þiganii totdeauna
sã trãieºti bine.

Cum e þiganul, aºa ºi ciocanul.
A venit luna rãpciuni, S-aºaza

þiganii pe tãciuni.
A-i fi mila ca þiganului de pila.
A venit luna rãpciuni, S-aºaza

þiganii pe tãciuni.

Sã iertaþi, boieri Dumneavoas-
trã. Aceºtia suntem noi. Cântãm ºi

totodatã, suntem cântaþi. Plângem
ºi suntem plânºi. Suferim ºi sun-
tem trataþi cu indiferenþa. Ajutãm
ºi se recunoaºte acest fapt sau nu
se recunoaºte acest fapt.

Sã fim cu toþii sãnãtoºi. Trãim
într-o þarã ºi într-un mare munici-
piu al acestei þãri. România ºi Cra-
iova. Toþi suntem cetãþeni români.

Aºa sã ne ºi sã vã ajute Dumnezeu!

Cu ales respect,
ROMEO TIBERIADE

Judecata þigãneascã: de la tradiþie la dreptate
Încã din cele mai vechi timpuri, omul a

cãutat dreptatea: dreptatea Divinã ºi
dreptatea pe Pãmânt, prin intermediul le-
gilor. Legi scrise sau nescrise. Cutume,
obiceiuri, tradiþii. Izvoarele dreptului re-
levã date despre strãvechii “oameni buni

ºi bãtrâni” sau sfatul obºtii, care în jurul
unui foc fãcut în vatra satului împãrþeau
dreptatea. Iar înainte de principiile si co-
durile Dreptului Roman, Codul lui Ham-
murabi ne spune ca în Asia au apãrut pen-
tru prima datã bazele dreptului scris.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

negocieri, judecãtorul pronunþã
hotãrârea, care ulterior este respec-
tatã cu sfinþenie de cãtre pãrþi. Ju-
decata þigãneascã este o formã
cutumiarã de a se face drepta-
te, în cadrul comunitãþii, în pa-
ralel cu sistemul legislativ al unei
anume þãri. Dar, niciodatã, ju-
decata þigãneascã nu încalcã
legile statului ºi nu este folositã
în cauze cu caracter penal, pre-
cum omorul.

În unele accepþiuni, judecã-
torii sunt numiþi krisinitori.
Semantica ne duce cu gândul
la mitologia hindusã, unde zeul
Krishna este cunoscut drept di-
vinitate supremã. Fãcând o pa-
ralelã, în comunitãþile de romi,
hotãrârile judecãtorilor sunt aºa-
dar, de netãgãduit. Se poate face
ºi un recurs la o altã instanþã
þigãneascã, cu condiþia ca jude-
cãtorii primei instanþe sã asiste
la noul proces. Particularitatea
judecãþii þigãneºti este aceea ca
din ea rezultã caracteristicile cla-

sice ale vieþii de obºte. Anumite stãri
conflictuale trebuie sã rãmânã în
interiorul comunitãþii, armonia tre-
buie sã domine într-o familie, iar
familiile între ele trebuie sã con-
vieþuiascã în bunã înþelegere.

De apreciat este faptul ca romii
au reuºit ca în interiorul comunitã-
þilor sã conserve tradiþia judecãþii,
tocmai pentru a gãsi cãi de soluþio-
nare a diferitelor probleme, astfel
încât sã nu se ajungã la degenerãri
precum distrugeri material sau vã-
tãmãri corporale, care ar arunca o
umbrã asupra întregii comunitãþi,
oricât de izolat ar fi un caz sau al-
tul. Sunt situaþii când una dintre pãrþi
nu acceptã sã vinã în faþã judecãto-
rilor, bãtrânilor înþelepþi. În acest
caz, în mai multe rânduri, comisii
formate din înþelepþii judecãtori vin
cu plecãciuni ºi fel de fel de exem-

ple pozitive ºi pânã la urmã, dacã
nici aºa nu se poate ajunge în faþa
instanþei, partea care refuzã este
obligate ºi dacã nici atunci nu do-
reºte, comisia îi comunicã faptul cã
din acel moment persoana în cauzã
va rãspunde întrutotul de consecin-
þele care vor urma. În nicio situaþie
nu se ajunge în faþa instanþelor de
judecatã ale statului decât în cazu-
rile de crimã.

Este de menþionat faptul cã,
ajunºi în faþa instanþei de judecatã

þigãneascã, în cele mai multe ca-
zuri, pãrþile vor pleca împãcate.
Judecata þigãneascã are ca ºi rol
primordial, nu învinovãþirea cuiva,
ci aplanarea oricãrui gen de con-
flict ºi împãcarea pãrþilor. Foarte
important este de specificat ca sta-
borul reprezintã tot o instanþã de
judecatã, care impune o formã de
constrângere, în baza legii celui mai
tare ºi aceasta fiinþeazã doar într-o
anume zonã din Bucureºti. Stabo-
rul dateazã de aproximativ 30-40

ani. A fost înfiinþat de c oamenii
certaþi cu legea, care s-au con-
siderat a fi deasupra legilor sta-
tului. Dar ºi deasupra legilor ne-
scrise ºi tradiþionale ale romilor.

Cei mai valoroºi judecãtori
din România, care sunt che-
maþi ºi în alte zone din þarã,
sunt judecãtorii romi din mu-
nicipiul Craiova. Amintim din-
tre cei care cu înþelepciune ºi
bunãtate au condus la armonie
în comunitatea romã din Cra-
iova, pe Zãtreanu Romicã – un
excepþional orator, Miclescu
Pãrulea, Serdaru Ion ºi Bãltea-
nu Gheorghe, iar astãzi tradiþia
este continuatã de preºedintele
Romeo Tiberiade ºi alþii.

Cine doreºte sã afle amãnun-
te despre tradiþiile, obiceiurile,
cutumele, istoria ºi cultura ro-
milor se poate adresa redacþiei.
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La aproape un an de la ultima întâlnire
cu prietenii ºi cititorii sãi din Craiova, an-
tropologul francez Claude Karnoouh vã
provoacã de aceastã datã la o dezbatere in-
comodã pe marginea unei genealogii a glo-
balizãrii, cu prilejul lansãrii volumului de
eseuri ”Pentru o genealogie a globalizãrii”
(apãrut la Alexandria Publishing House în
octombrie 2016).

Evenimentul, organizat de Biblioteca
Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”
împreunã cu  Alexandria Librãrii, Ale-
xandria Publishing House ºi sprijinit de
Consiliul Judeþean Dolj, va avea loc
luni, 28 noiembrie, ora 18.00 la Biblio-
teca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Invitaþii speciali la acest eveniment: Prof.
univ. dr. Nicu Panea, antropolog ºi Prof.
univ. dr. Ionel Buºe. Întâlnirea va fi mo-
deratã de Aurelian Giugãl, politolog.

Claude Karnoouh s-a nãscut în martie

Peste un veac de istorie
 Actualul Liceu „Charles Lau-

gier”, fostul Liceu Sanitar din Cra-
iova, are o întreagã istorie în urmã.
Vã prezentãm câteva date, puse la
dispoziþie de prof.  Roxana Budi-
gã, director adjunct al Liceului
„Charles Laugier”. Astfel, conform
izvoarelor istorice, în 1889 un grup
de cãlugãriþe din ordinul confesio-
nal „Domniºoarele engleze” a pus
bazele unei ºcoli care se ocupa de
educaþia tinerelor fete de familie
bunã, sub titulatura „Institutul „Sf.
Maria”. Numele a fost schimbat,
pentru o scurtã perioadã, în ªcoala
de maici „Sf.Benedict”, înfiinþatã
sub patronajul Ordinului „Benedict”.
În 1948, Institutul „Sf. Maria” s-a
transformat în „ªcoala de Moaºe”,
care se uneºte cu „ªcoala de Ofi-
cianþi Sanitari”, iar în 1955 vine ºi
„ªcoala de Felceri”, formându-se
„Grupul ªcolar Sanitar”, cu funcþi-
onare pânã în 1964, când apare
„ªcoala Tehnicã Sanitarã”, deveni-
tã, în 1974 „Liceul Sanitar”. Între
1991-2012 a funcþionat Grupul
ªcolar „Charles Laugier”, format
din liceu ºi învãþãmânt postliceal. În
acel an, 2012, unitatea îºi schimbã
adresa, de pe „Împãratul Traian”,
ºi se mutã în actualul sediu, pe stra-

1940 la Paris, unde ºi-a fãcut ºi studiile su-
perioare. Din 1959 ºi pânã în 1965 a urmat
studii de ºtiinþe (fizicã ºi chimie) la Sorbo-
na, iar din 1966 pânã în 1969 studii de ºtiinþe
umane (filosofie, antropologie socialã, so-
ciologie ºi lingvisticã) la Universitatea Pa-
ris X Nanterre. Începând din 1970 este
membru al Centrului National de cercetare
ºtiinþificã (CNRS) ºi a predat, de aseme-
nea, la Universitatea Paris X Nanterre, Sor-
bona, INALCO, Universitatea din Gand
(Belgia), Charlostville (Virginia, SUA), Ur-
bino (Italia), ELTE (Budapesta). În 1973 a
întreprins mai multe anchete de etnografie
ºi folclor în satul Breb din Maramureº. Din
1991 ºi pânã în 2002 a fost profesor invitat
al Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj unde,
în cel de al doilea semestru al anului uni-
versitar, a susþinut un curs despre aspecte
ale modernitãþii târzii în postcomunism, îm-
binând diverse abordãri (politice, culturale,
economice). Este autor a ºase cãrti ºi pes-

te o suta de articole ºi eseuri de antropolo-
gie culturalã ºi politicã, filosofia culturii ºi
filosofie politicã.

Volumul ”Pentru o genealogie a globali-
zãrii. Eseuri critico-filosofice ale unui scep-
tic în acþiune” se bucurã de o prefaþã sem-
natã de Adrian-Paul Iliescu, profesor doc-
tor la Facultatea de Filosofie, Universitatea
Bucuresti, seful catedrei de Filosofie politi-
ca si morala. Tot la Alexandria Publishing
House, în 2014, a mai apãrut ºi volumul
”Raport asupra postcomunismului”, volum
prefaþat de prof. dr. univ. Aurel T. Codoban.

Înfiinþatã la mijlocului anului 2007, Ale-
xandria Publishing House face parte din gru-
pul de firme cu capital integral autohton Ale-
xandria Group, alãturi de unul din cele mai
importante lanþuri de librãrii reunite sub un
brand românesc, Alexandria Librãrii. Ale-
xandria Publishing House îºi propune sã reu-
neascã în colecþia “Gândeºte”cele mai im-
portante cãrþi care au schimbat omenirea.

Ieri, la Liceul „Charles Laugier” a fost o ade-
vãratã sãrbãtoare: s-a celebrat „Ziua Liceu-
lui”ºi, în plus, în concordanþã cu aniversarea, s-
au pus bazele unui alt proiect de dezvoltare, pe

fonduri europene. În spate stã o întreagã isto-
rie, cu bune ºi cu rele. Peste un secol de exis-
tenþã a fost adus, prin contribuþia celor de acum
– elevi ºi profesori – în atenþia publicului.

da„Brestei” la nr. 129. Demn de re-
marcat este cã numele vine de la
Charles Laugier (1875 - 1930),
fiul unui inginer francez, stabilit pe
meleaguri olteneºti, cel care a pro-
iectat Podul suspendat din Parcul
„Nicolae Romanescu” – Craiova.

Prezentul este la datorie
Era nevoie de o frânturã de is-

torie. Acum, prezentul este la da-
torie. „Avem o întreagã istorie în
spate. Pe cele douã forme de în-
vãþãmânt pe care le gestionãm,
avem înscriºi 2.000 de tineri, 329
pentru liceu, ceilalþi pentru „post-
liceal”. Ziua Liceului, pe care o

sãrbãtorim astãzi, nu se putea des-
fãºura fãrã contribuþia elevilor ºi
cadrelor didactice. Întreaga desfã-
ºurare a manifestãrilor – de la dan-
suri ºi pânã la scene din dramatur-
gie – sunt puse în scenã cu efortul
lor. Pentru aceastã zi, s-au desfã-
ºurat ºi concursuri, atât tematice,
cât ºi de culturã generalã. Ducem
mai departe tradiþia ºi nu este pu-
þin lucru. Dar ne gândim ºi la vii-
tor, astfel cã suntem printre insti-
tuþiile care au accesat ºi acceseazã
fonduri europene, pe „Erasmus +”,
numai anul acesta fiind cuprinºi în
program 50 de elevi de la unitatea
noastrã. Chiar astãzi, un alt pro-
iect, din aceeaºi gamã îºi va face
debutul oficial”, a precizat prof.
Ludmila Panea, director al Liceu-
lui „Charles Laugier”.

Un proiect cu rezonanþã
Nici cã se putea alege o datã mai

bunã de lansare a unui proiect de
anvergurã. «Este Ziua Liceului ºi
de aceea vã prezentãm începerea
unui nou program. Vorbim despre
„UnissonsnoscoeursSansfrontie-
res”, un proiect de cca. 23.000 de
euro. Tema este „Cauze ºi efecte
ale migraþiei în Europa”. Suntem,
din România, singurul liceu apli-
cant, celelalte fiind din Franþa (co-

ordonator), Italia, Portugalia, Ger-
mania, în total opt þãri din proiect.
Vor fi ºedinþe de instruire, atât pen-
tru profesori , cât ºi pentru elevi.
Din Craiova, de la „Charles Lau-
gier”, vor participa 28 de elevi ºi
ºase cadre didactice. Nu puteam
porni la drum fãrã sprijinul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, al
Universitãþii din Craiova ºi al tine-
rilor studenþi care studiazã în Ro-
mânia, cu precãdere în Craiova»,
a menþionat prof.  Sorin Bîrsan,
coordonatorul de proiect.

Prezent la întâlnire, asist.univ.
dr.Laviniu Lãpãdat, de la Depar-
tamentul de Limbi Moderne Apli-
cate, al Universitãþii din Craiova, a
spus: „Este o onoare pentru noi sã
asistãm ºi sã facem parte din pro-
iect. Vom acorda tot sprijinul nos-
tru, iar astãzi aveþi în faþa dumnea-
voastrã tineri care învaþã la Craio-
va, mulþi dintre ei cu rãdãcini ro-
mâneºti”. La rândul sãu, prof. Ani
Drãghici, inspector ºcolar cu res-
ponsabilitãþi în dezvoltarea parte-
neriatelor educaþionale, în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, a adus în discuþie sprijinul pe
care instituþia reprezentatã îl ofe-
rã: „Tot timpul am fost ºi vom fi
deschiºi unor astfel de programe.
Aceºti tineri au oportunitãþi, mai
ales de comunicare, pe care nu tre-
buie sã le rateze”.

Tineri care vor sã simtã România
La lansarea proiectului au fost

prezenþi aproximativ 20 de tineri,
care urmeazã cursurile Universitã-
þii din Craiova, veniþi din alte þãri,
fiecare dintre acestea cu obiceiurile
ºi religia lor. Mulþi dintre ei încear-
cã sã se regãseascã, având origini
româneºti. „Mama mea este din
Craiova, iar tatãl este din Israel. M-
am nãscut aici, dar am plecat cu
toþii la familia tatãlui. Am revenit la
studii în România, fiindcã mã regã-
sesc foarte mult în tradiþiile acestui
popor”–Alexandra. „Mama este
din România, de lângã Ploieºti. Am
plecat la tatã, în Siria, dar vreau sã
cunosc mai multe din ceea ce în-
seamnã România. La Craiova, am
gãsit un oraº frumos, cu oameni
foarte calzi ºi foarte binevoitori” –
Aida Imam.„Sunt cu pãrinþi ro-
mâni, din Valea Timocului, vorbim
româneºte în casã, dar, iertaþi-mã!,
am emoþii. Craiova este un oraº ex-
traordinar ºi de aceea, atât eu, cât
ºi sora mea am dorit sã venim aici”
– Lela. „Sunt numai de douã luni
aici, dar m-am îndrãgostit de Ro-
mânia ºi Craiova. Dupã finalizarea
anului pregãtitor, doresc sã urmez
cursurile Facultãþii de Drept” – Sa-
bina, din Albania. Sunt numai câþi-
va dintre tinerii care vor sã cunoas-
cã ºi sã simtã româneºte.

CRISTI PÃTRU
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Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU, centru-dreapta), partidul
cancelarului Angela Merkel, se
situeazã pe primul loc în prefe-
rinþele electoratului german, ara-
tã un sondaj citat de ediþia ger-
manã a agenþiei Reuters. Uniunea
Creºtin-Democratã (CDU) ºi fi-
liala bavarezã, Uniunea Creºtin-
Socialã (CSU) sunt creditate cu
36% din voturi, în creºtere cu 2%
comparativ cu sondajul precedent,
relevã un studiu ZDF-Politbaro-
meter. Pe locul al doilea se situea-
zã Partidul Social-Democrat
(SPD, centru-stânga), cu 21%.
Alianþa formatã din CDU/CSU ºi
SPD se aflã în prezent la guver-
nare în Germania. Pe locul al trei-
lea este partidul de extremã-dreap-

Viktor Orban, invitat la Casa
Albã de Donald Trump

Viktor Orban, premierul
Ungariei, a declarat cã a
purtat o conversaþie telefoni-
cã cu Donald Trump,
preºedintele ales al Statelor
Unite, în care acesta l-a
invitat la Casa Albã. “Trump
a fost clar în timpul conver-
saþiei cã are o pãrere foarte
bunã despre Ungaria”, a
declarat Orban în cadrul
unui interviu. “Poziþia
noastrã s-a îmbunãtãþit. Am
avut impresia cã a înþeles cã
ungarii sunt oameni curajoºi
care au luptat pentru liberta-
te ºi ale cãror realizãri
economice au fost extraordi-
nare în ultimii ºase ani”, a
mai spus premierul Unga-
riei. ”El m-a invitat la
Washington, iar eu i-am
spus cã nu am fost acolo de
mult timp pentru cã mereu
sunt considerat oaia cea
neagrã. A râs ºi a spus cã
acelaºi lucru se spune ºi
despre el”, a adãugat Viktor
Orban. “America va avea
acum un preºedinte care nu
este limitat de ideologii; este
mult mai interesat de
succes, eficienþã ºi rezultate
decât de ideologii politice”,
a afirmat el.

Indivizii arestaþi la Strasbourg
ºi Marsilia au primit ordine
de la SI din Irak sau Siria

Procurorul general din
Paris, François Molins, a
declarat, ieri, cã cinci
indivizi arestaþi weekendul
trecut la Strasbourg ºi
Marsilia au primit ordine de
la reþeaua Stat Islamic (SI)
din Irak sau Siria ºi plãnu-
iau un atac terorist ce ar fi
urmat sã aibã loc sãptãmâna
viitoare. “Un comando din
Strasbourg ºi un bãrbat
arestat în Marsilia au primit
instrucþiuni sã îºi procure
arme. Instrucþiile le-au fost
date de cãtre un comandant
din Irak sau Siria prin
aplicaþii codificate”, a
declarat Molins la o confe-
rinþã de presã. Anchetatorii
au spus cã sunt de pãrere cã
suspecþii voiau sã þinteascã
regiuni din Paris ºi din
împrejurimi pe data de 1
decembrie. Surse din cadrul
Poliþiei au spus cã teroriºtii
intenþionau sã atace sediul
Direcþiei Generale de Securi-
tate Internã (DSGI) din
suburbia Parislului, birouri
ale Poliþiei din Quai des
Orfèvres, Palatul de Justiþie,
parcul de distracþii Disney-
land Paris ºi bulevardul
Champs-Elysées. Informaþia
a fost sustrasã de pe un
smartphone aparþinând unui
dintre suspecþii arestaþi în
urma unor raiduri simultane
ale poliþiei în Marsilia ºi
Strasbourg. Alþi doi indivizi
arestaþi atunci au fost
eliberaþi.

Aproximativ o sutã de oameni,
cei mai mulþi pelerini iranieni ºiiþi,
au decedat în urma atentatului sin-
ucigaº cu vehicul-capcanã, co-
mis joi, într-o localitate din su-
dul Irakului. Atacul a avut loc în
satul Shomali, aflat la 120 de ki-
lometri sud de Bagdad. În mo-
mentul atacului, locul era plin de
oameni care se întorceau din pe-
lerinaj. Printre victime fiind nu-
meroºi cetãþeni din Iran ºi Ba-
hrain. Pelerinii se întorceau în
Iran dupã o vizitã în oraºul sfânt
ºiit Kerbala, unde au participat la
o sãrbãtoare religioasã. Cinci au-
tobuze cu pelerini au fost incen-
diate în urma exploziei unui ca-

Recep Erdogan avertizeazã cã Turcia ar
putea permite imigranþilor sã cãlãtoreascã
spre Europa, la doar o zi dupã ce Parla-
mentul European a votat o rezoluþie cu ca-
racter neobligatoriu ce prevede îngheþarea
negocierilor cu Ankara pentru aderarea la
UE. Parlamentul European a aprobat joi o
rezoluþie cu caracter neobligatoriu prin care
se cere îngheþarea negocierilor pentru ade-
rarea Turciei la UE, ca urmare a mãsurilor
disproporþionate introduse de autoritãþile de
la Ankara în urma loviturii de stat eºuate
din luna iulie. În pofida temerilor crescân-
de în legãturã cu libertatea de exprimare ºi
situaþia drepturilor omului din Turcia, UE
are nevoie de cooperarea Ankarei pentru a
opri influxul de imigranþi care încearcã sã
ajungã în Europa. “Dacã mergeþi mai de-
parte de atât, aceste frontiere vor fi deschise.
Nici eu ºi nici poporul meu nu vom fi afectaþi
de aceste ameninþãri goale”, a declarat Erdo-
gan, într-un discurs susþinut în cadrul unui
congres privind dreptatea pentru femei. Guver-
nul Germaniei a criticat atitudinea preºedintelui
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Turciei, Recep Tayyip Erdogan, privind relaþii-
le cu Uniunea Europeanã, transmiþându-i cã
“ameninþãrile” nu folosesc la nimic. “Acordul
în privinþa imigraþiei este în interesul tuturor pãr-
þilor; ameninþãrile din nicio parte nu ajutã la ni-
mic”, a reacþionat Ulrike Demmer, purtãtorul

de cuvânt al cancelarului Angela Merkel.
Turcia a cerut cel puþin ºase miliarde de euro
ºi eliminarea vizelor de cãlãtorie în schimbul
mãsurilor de limitare a circulaþiei extraco-
munitarilor spre spaþiul Uniunii Europene. UE
a acceptat sã ofere asistenþã financiarã Tur-
ciei, dar a respins ideea eliminãrii vizelor
pentru cetãþenii turci. Peste 1,3 milioane de
persoane au ajuns anul trecut în Europa, pro-
vocând dispute între statele membre UE în
legãturã cu modul în care ar trebui gestionatã
aceastã situaþie. Uniunea Europeanã a sem-
nat un acord cu Turcia privind limitarea imi-
graþiei în Europa, care a dus la o scãdere sem-
nificativã a numãrului de imigranþi care ajung
în statele UE, via Turcia. Este puþin probabil
ca statele UE sã þinã cont de rezoluþia votatã
în Parlamentul european, având în vedere cã

multe state din Blocul comunitar susþin conti-
nuarea negocierilor de aderare cu Turcia. Tensi-
unile s-au amplificat în ultimele sãptãmâni, pre-
ºedintele Erdogan evocând organizarea unui re-
ferendum pentru a decide dacã sã continue sau
nu procesul de aderare la UE.

Angela Merkel are ºanse mari sã obþinã al patrulea
mandat de cancelar al Germaniei, aratã sondajele

Bilanþul atentatului sinucigaº din Irak
a ajuns la aproximativ 100 de morþi

mion încãrcat cu materiale explo-
zive. Ministerul iranian de Exter-
ne a condamnat atacul, fãrã a
oferi un bilanþ. Teheranul va con-
tinua sã susþinã Irakul în “lupta
neobositã împotriva terorismului”,
a declarat un reprezentant al Mi-
nisterului. ªi Washingtonul a con-
damnat atacul, reafirmându-ºi
sprijinul pentru autoritãþile irakie-
ne. Reþeaua extremistã sunnitã
Stat Islamic a revendicat respon-
sabilitatea pentru atac, iar în tre-
cut a mai efectuat atacuri simila-
re, în încercarea de a submina
ofensiva irakianã pentru elibera-
rea oraºului Mosul, ultimul mare
oraº controlat de militanþi în Irak.

ta Alternativã pentru Germania
(AfD), cu 13%, urmat de Parti-
dul Verzilor, cu 11%, de Die Lin-
ke (stânga), cu 10%, ºi de Parti-
dul Democraþilor Liberi
(FDP, liberal), cu 5%.
Angela Merkel a anunþat
recent cã va candida din
nou pentru postul de lider
al Uniunii Creºtin-Demo-
crate ºi, implicit, pentru
al patrulea mandat de can-
celar al Germaniei. Deci-
zia este susþinutã de 64%
dintre alegãtori, aratã son-
dajul. În cazul în care
Angela Merkel ar candida
pentru postul de cancelar
împotriva actualului lider
SPD, Sigmar Gabriel, ac-

tualul ºef al Guvernului ar fi pre-
ferat de 63% dintre germani, în
timp ce actualul vicecancelar ar
primi 25%. Dacã din partea SPD

ar candida Martin Schulz, Ange-
la Merkel ar obþine 47%, iar ac-
tualul preºedinte al Parlamentu-
lui European 39%.
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Internul

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:55

În „Internul”, De Niro este Ben
Whittacker, un bãrbat de 70 de
ani care descoperã cã pensio-
narea nu este o decizie aºa
minunatã precum credea.
Profitând de oportunitatea de a
avea din nou activitate printre
profesioniºti, acesta aplicã
pentru un post de senior intern
la un site de modã, înfiinþat ºi
condus de Jules Ostin
(Hathaway).

Legenda cãlãreþului
singuratic

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Povestea legendarului cãlãreþ
singuratic începe cu un grup de
rangeri texani plecat pe urmele
unei bande de nelegiuiþi condu-
se de Butch Cavendish. Prinºi în
ambuscadã de rãufãcãtori,
rangerii sunt uciºi, dar un supra-
vieþuitor este salvat de un indian
comanº pe nume Tonto (Johnny
Depp). Deºi la început Tonto nu are
încredere în cel pe care l-a salvat,
acesta va dovedi curând cã în
Texas poate domni nu lãcomia ºi
corupþia, ci dreptatea...

Saga Amurg:
Zori de Zi - Partea I

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Zori de zi 1, urmãtorul episod al
Sagãi Amurg, duce povestea de
dragoste dintre Bella ºi Edward
pe un fãgaº aproape normal.
Vampirul ºi muritoarea par sã se
bucure acum de o cãsãtorie
aparent liniºtitã, dar nu pentru
mult timp, fericirea lor fiind din
nou spulberatã de trãdãri ºi
pericole negândite. Dupã contro-
versata nuntã, Bella ºi Edward
pleacã în Rio de Janeiro pentru
luna de miere.

SÂMBÃTÃ - 26 noiembrie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Superconsumatorul (R)
10:00 Superconsumatorul (R)
10:30 Zon@ IT
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Vorbeºte corect! (R)
16:20 Un suedez absolut
17:30 Discover Romania (R)
17:40 Shakespearia, ?ara lui

Will
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 O datã’n viaþã
21:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
22:00 O datã’n viaþã
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 O datã’n viaþã (R)
01:30 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
01:35 O datã’n viaþã (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Superconsumatorul (R)
03:40 Superconsumatorul (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
08:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
09:20 TVR60 - filler
09:30 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Polo
12:30 Un weekend la Milano
13:00 Legile afacerilor
13:30 Gala Umorului (R)
14:20 Te vrea România! (R)
15:10 Te vrea România! (R)
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Handbal feminin
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Handbal feminin
22:10 Trimisul Satanei
1999, Canada, Dramã,

Fantastic, Horror, Thriller
23:40 Gala Umorului (R)
00:35 Carpaþii, Plãmânul

Europei
00:40 Duelul pianelor (R)
01:40 TVR60 - filler
01:50 5 minute de istorie
02:00 Destine ca-n filme (R)
03:00 Poveste dupã poveste

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Deportaþii (R)

TVR 2

08:00 Internul
10:05 Scooby-Doo ºi monstrul

de pe Lunã
11:25 Spioana
13:25 Filme ºi vedete
14:00 În secret
15:45 Cum sã fii o persoanã

normalã
17:10 Comoara
18:40 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
20:00 Whiskey Tango Foxtrot
21:55 Internul
00:00 Noi suntem Marshall
02:10 Detaºare
04:05 Secretul
06:00 Un strop de roz

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Cupa Gilbert
2006, SUA
13:00 Flicka
2006, SUA, Dramã, Familie
15:00 Jocuri de celebritate (R)
16:00 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Legenda cãlãreþului

singuratic
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Western
23:30 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale
2012, Franþa, Spania, Italia,

Ungaria, Aventuri, Comedie,
Familie

01:45 Legenda cãlãreþului
singuratic (R)

2013, SUA, Acþiune, Aventuri,
Western

04:30 Cupa Gilbert (R)
2006, SUA
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Noaptea indragostitilor
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Noaptea indragostitilor (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:00 E greu sã uiþi

07:00 Ptiu! (R)
09:00 La bloc (R)
11:15 Misterul crimei din

Manhattan (R)
13:30 Vis inaripat (R)
15:45 La bloc
18:00 Erou din întâmplare
20:30 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I
23:00 Thomas cel ciudat
01:00 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I (R)
2011, SUA, Dramã, Fantastic,

Romantic, Thriller, Dragoste
03:00 Cine A.M.
06:30 Vis inaripat (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 X Factor (R)

03:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Fetele lu' dom' Profesor

(R)

2014, România, Comedie

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Sport, dietã ºi o vedetã

12:00 Teleshopping

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)

2014, România, Comedie

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Te vreau lângã mine (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

12:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Focus

14:00 Revenirea

2010, Dramã

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Poveste din vestul salbatic

1997, SUA, Western

22:30 Revenirea (R)

2010, Dramã

00:30 Poveste din vestul salbatic

(R)

1997, SUA, Western

02:30 Apel de urgenþã (R)

03:30 Dosarele DNA (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Superspeed la Pro TV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions

League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Local Kombat Ploieºti
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night "Bãtaie ca în

Vegas!"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Înnorat, pe alocuri
ceaþã dimineaþãsâmbãtã, 26 noiembrie - max: 7°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,5147 ............. 45147
1 lirã sterlinã................................5,3058....................53058

1 dolar SUA.......................4,2602........42602
1 g AUR (preþ în lei)........162,9218.....1629218

Cursul pieþei valutare din 26 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Bad Santa 2

Ora: 18:00; 20:30

Gen film: Comedie

Vaiana

Ora: 14:00 (3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

RECOMANDÃRI TV
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Black Mass:
Afaceri murdare

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 20:00

În 1970, agentul FBI John
Connolly reuºeºte sã îl con-
vingã pe temutul gangster
James „Whitey” Bulger sã
colaboreze cu biroul federal
de investigaþii pentru a elimina
un duºman comun: mafia
italianã din Boston. Drama
surprinde povestea acestei
alianþe atipice care a scãpat
de sub control...

Jack Reacher.
Un glonþ la þintã

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Jack Reacher, eroul seriei
bestseller care îi poartã nu-
mele, creat de Lee Childs,
trece graniþa genurilor ºi îºi
face debutul pe marele ecran
în JACK REACHER. UN
GLONÞ LA ÞINTÃ. Fostul
investigator militar Jack Rea-
cher (Tom Cruise) este pe
urmele unui ucigaº care a
omorât ºase oameni, fiecare
dintr-un singur foc.

Saga Amurg:
Zori de Zi - Partea II

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Mult aºteptatul film care încheie
seria Saga Amurg, regizatã de
Bill Condon ºi câºtigãtoare a
premiului Oscar, Saga Amurg:
Zori de zi - Partea 2 scoate la
ivealã secretele ºi lãmureºte
misterele acestei epopei nãuci-
toare, care a fascinat milioane de
oameni din întreaga lume. În
Saga Amurg: Zori de zi - Partea 2,
mãmica Bella se trezeºte trans-
formatã, în sfârºit, în vampir.

DUMINICÃ - 27 noiembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 O datã’n viaþã (R)
16:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
17:00 O datã’n viaþã (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Puterea binelui
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Viaþa în ritmul mãrii
2014, Franþa, Irlanda, Belgia,

Italia, Documentar, Dramã
23:00 Garantat 100%
00:00 Puterea binelui
00:35 Tezaur folcloric (R)
01:30 Dincolo de viitor (R)
02:00 Ultima ediþie (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 În grãdina Danei (R)
03:40 Pro patria (R)
04:05 Vorbeºte corect! (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Ferma
09:30 Pofticioºi, la cratiþã!
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Polo
12:30 Radu Bercea, istoria unui

destin
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
16:00 Duelul pianelor
17:00 Handbal feminin
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Handbal feminin
22:10 Întoarcerea Vlaºinilor
1983, România, Dramã
00:00 Deportaþii
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV
02:20 Portret In Memoriam

Dorina Criºan Rusu (R)
02:50 TVR60 - filler
03:00 Un weekend la Milano

(R)
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ferma (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Pact matrimonial
09:00 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
10:20 Whiskey Tango Foxtrot
12:10 Filme ºi vedete
12:40 O sãptãmânã nebunã
14:25 Testamentul tinereþii
16:35 Garderobierul
18:25 Acasã la tata
20:00 Black Mass: Afaceri

murdare
22:05 Westworld - Ep. 8
23:10 Doar o rãsuflare
00:20 Poveste adevãratã
02:00 Black Mass: Afaceri murdare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Flicka (R)
2006, SUA, Dramã, Familie
13:00 Apropo Tv
14:00 Dansul dragostei 2
2008, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
23:00 Numere fatale
2009, SUA, Marea Britanie,

Acþiune, Dramã, Mister, SF,
Thriller

01:30 Apropo Tv (R)
02:30 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
04:30 România, te iubesc! (R)
05:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Noaptea indragostitilor (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Elixirul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Elixirul dragostei (R)

08:45 La bloc (R)
11:00 Erou din întâmplare (R)
13:30 Ultima aventurã
16:00 La bloc
18:15 Ishtar
20:30 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea II
22:45 Trafic
01:45 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea II (R)
05:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 iUmor

22:00 Un gigolo de doi bani

1999, SUA, Comedie

00:00 iUmor (R)

02:15 Revizie tehnicã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)

2014, România, Comedie

12:00 Teleshopping

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Fetele lu' dom' Profesor

2014, România, Comedie

14:00 Asta-i România! (R)

15:45 Bravo, ai stil! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului (R)

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Papesa Ioana

2009, Germania, Marea Britanie,

Italia, Spania, Dramã, Istoric,

Romantic, Dragoste

02:00 Ochii din umbrã (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)

2015, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

13:00 Focus

13:30 Primãvara bobocilor

1985, România, Comedie

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:30 Trãdaþi în dragoste

00:15 Primãvara bobocilor (R)

1985, România, Comedie

02:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

04:30 Trãdaþi în dragoste

05:45 Secrete de stil (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Superspeed
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Europa

League: FC Steaua Bucureºti -
Osmanlispor

13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Rezumate UEFA Europa

League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ziua recordurilor
19:30 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat Hasta la

vista, America!
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night ""V-O DÃ

Moldova!"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Femeia cu cravatã neagrã

Ora: 16:00

Gen film: Comedie
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
Grãdiniþa  Petrache Poe-

naru Craiova str. Vasile Alec-
sandri organizeazã concurs,
pentru 2 posturi îngrijitor
preºcolar, 1 post muncitor
întreþinere în perioada 19-
21.12.2016. Înscrierile se fac
între 24.11.2016- 07.12.2016
la sediul unitãþii. Relaþii su-
plimentare la sediul din str.
Vasile Alecsandri, Nr. 87. Te-
lefon: 0351/ 800.484.

În ziua de 15 decembrie 2016, ora 14,00,
va avea loc la sala de curs „Constantin C.
Demetrescu” din Craiova, str. Lipscani nr. 10,
Adunarea Generalã Extraordinarã a membri-
lor Filialei Dolj a Corpului Experþilor Conta-
bili ºi Contabililor Autorizaþi din România, cu
urmãtoarea ordine de zi:

1.Desemnarea reprezentanþilor la Conferin-
þa Naþionalã Extraordinarã a experþilor con-
tabili ºi contabililor autorizaþi din data de 9
ianuarie 2017.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare,
a condiþiilor de validitate prevãzute la pct. 110
din Regulamentul de organizare ºi funcþio-
nare al CECCAR, republicat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, urmãtoarea Aduna-
re Generalã Extraordinarã este convocatã în
ziua de 15 decembrie 2016, ora 14,30 în ace-
laºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-
33 ani, permis conducere:
englezã începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe email-
ul lor toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã confort A –
Centru (40m) etaj I, cu balcon
închis, boxã la subsol- lumi-
nã. Telefon: 0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
D+P,6 camere, dependin-
þe, pivniþã, utilitãþi, teren
1300mp, gard beon, str.
Bucovãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie
la 10 km de Craiova schimb
– apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial + socie-
tate. Telefon: 0769/620.194.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pãioa-
se Craiova, an de fabricaþie
2008, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând miere. Telefon: 0762/
256.812.
Vând aparat gimnasticã AB-
ROCKET nou  150 lei . tele-
fon. 0351/ 413.276.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/ 291.623.
Vând porci greutãþi diferite-
ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m - pen-
tru sobe, centrale termice -
D15mm, jgheaburi tablã, câr-
lige, apomentru apã, parazã-
pezi. Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese. Te-
lefon: 0727/884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 26 noiembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial

SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul

de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

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

Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Presã hidraulicã mase plas-
tice, aragaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele trei cana-
te cu geamuri vopsite. Cie-
lo- 2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Ro-
maneºti- Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei /
kg, ºubã îmblãnitã, guler as-
trahan pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Telefon: 0770/
303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat de
radio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0752/392.445.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.

Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea 60
RON. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bici-
cletã copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat, 2 camere deco-
mandate, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi liniºte
deplinã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/8
zona Rotonda, mobilat. Preþ
360 Euro negociabil. Tele-
fon 0746/541.175.
Închiriez apartament douã
camere decomandate,
confortabil în zona centra-
lã, preferabil studenþi. Ne-
gociabil. Telefon: 0767/
008.528.

Primesc în gazdã o salaria-
tã la bloc, chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez spãlãtorie. Telefon:
0726/230.679.

MATRIMONIALE
Pensionar 67 ani de la þarã,
sufletist, bun doresc femeie
de casã, onestã, loialã,vâr-
sta 62-70 ani. Constantin
Constantin - Comuna Dãn-
ciuleºti nr.136 Gorj Agenþia
poºtalã Petrãchei- Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

COMEMORÃRI
Duminicã 27.11.2016 se
împlinesc 6 luni de la stin-
gerea din viaþã a scumpei
ºi inegalabilei noastre

DECA GHEORGHIÞA, lâ-
sând în urmã tristeþe ºi
durere în sufletele noastre.
Te vom plânge mereu ºi nu
te vom uita niciodatã. Fane
soþ, Cristi fiu, ºi Ina norã.
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Baschetbaliºtii craioveni sus-
þin, astãzi, al cincilea joc în de-
plasare din aceastã edþie de cam-
pionat ºi sperã în obþinerea celei
dintâi victorii. Ce-i drept, alb-al-
baºtrii au evoluat pânã acum nu-
mai pe terenurile unor formaþii
din cvintetul fruntaº, singura ex-
cepþie reprezentând-o Steaua.
De partea cealaltã, vicecampioa-
na BC Mureº, care are mari pro-
bleme financiare, s-a impus doar
într-o singurã ocazie, din patru,
pe propriul parchet, unde a dat
piept, de asemenea, cu aceleaºi
echipe din Top 5.

Cele douã combatante prezin-
tã o linie de clasament identicã,

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 10-A

Sã fi venit timpul primei victorii “afarã”?Sã fi venit timpul primei victorii “afarã”?Sã fi venit timpul primei victorii “afarã”?Sã fi venit timpul primei victorii “afarã”?Sã fi venit timpul primei victorii “afarã”?
BC Mureº – SCM U Craiova, sâmbãtã, ora 17:00, în direct la Digi Sport 4

În restul rundei: CS Dinamo Bucureºti – CS Phoenix Galaþi (sâmbã-
tã), U-Banca Transilvania Cluj - CSM CSU Oradea (duminicã), BCM U
Piteºti – Steaua CSM Eximbank Bucureºti (luni). Partida BC CSU Sibiu –
BC SCM Timiºoara s-a disputat vineri searã, iar Municipal Olimpic Baia
Mare stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 7/1 15 7. Mureº 3/5 11
2. Steaua 7/1 15 8. CRAIOVA 3/5 11
3. Oradea 6/2 14 9. Galaþi2/6 10
4. Timiºoara 5/4 14 10. Baia Mare 1/8 10
5. Sibiu 5/3 13 11. Dinamo 1/7 9
6. Piteºti 5/3 13

trei victorii ºi cinci înfrângeri,
iar în runda trecutã ambele au
pierdut. Craiova a suferit primul
eºec la Poliventã, 77-90 cu BCM
U Piteºti, pe când ardelenii s-au

înclinat în Capitalã, 62-80 în faþa
Stelei.

Americanul Jamar Abrams
este principalul realizator al
SCM-ului, cu o medie de 17,4

puncte pe meci, posturã în care
la Mureº se aflã compatriotul
sãu Alhaji Mohammed – 17,7
puncte.

Meciul va fi arbitrat de Fa-
biana Martinescu, Alin Faur ºi

Dragoº Stan, iar comisar din
partea FRB a fost desemnat
Radu Burcezan.

În istoricul meciurilor direc-
te, Mureºul conduce cu un ca-
tegoric 18-8.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Fores-
ta Suceava – Dunãrea Cãlãraºi / 14:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Malaga – De-
portivo / 16:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: HC Motor Zaporozhye –
Dinamo / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: Gaz Metan Mediaº – Concordia Chiaj-
na, FC Voluntari – Dinamo.

DIGI SPORT 2

10:30 – CURSE DE MAªINI – GP3
Series, Abu Dhabi: cursa 1 / 12:00, 15:00
– FORMULA 1 – Antrenamente ºi califi-
cãri Marele Premiu al Emiratului Abu
Dhabi / 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Real Madrid – Gijon,
Espanyol – Leganes, Sevilla – Valencia.

DIGI SPORT 3

13:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: CSM
Bucureºti – Municipal Zalãu / 16:00 –
RUGBY – Meci test: Italia – Tonga / 18:00
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco –
Marseille / 21:45 – FOTBAL Italia – Se-
ria A: Empoli – Milan.

DIGI SPORT 4

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Partick Thistle – Rangers / 17:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC
Mureº – SCM U Craiova / 19:00 – FOT-
BAL Italia – Seria A: Torino – Chievo /
23:30 – FOTBAL Argentina – Primera
Division: Banfield – Estudiantes.

DOLCE SPORT 1

12:00 – FORMULA 1 – Antrenamente
Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi /
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Ma-
laga – Deportivo / 16:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: HC Motor Zaporoz-
hye – Dinamo / 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Gaz Metan Mediaº – Concordia
Chiajna, FC Voluntari – Dinamo.

DOLCE SPORT 2

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Fores-
ta Suceava – Dunãrea Cãlãraºi / 15:00 –
FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu
al Emiratului Abu Dhabi / 18:00 – RUG-
BY – Meci test: România – Uruguay /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Se-
villa – Valencia.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 3

13:00 – RUGBY – Cupa Regelui: Baia
Mare – CSM Bucureºti / 16:00 – TENIS
(M) – Cupa Davis: Croaþia – Argentina /
18:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Vardar Skopje – Rhein Neckar Lo-
wen / 20:15 – CURSE DE MAªINI –
GP2 Abu Dhabi.

DOLCE SPORT 4

17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Real Madrid – Gijon, Espanyol –
Leganes.

SPORT.RO

20:00 – SPORTURI DE CONTACT –
Local Kombat Ploieºti.

EUROSPORT 1

11:00 – SANIE (F) – Cupa Mondialã,
la Winterberg (Germania) / 14:30, 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Burnley – Manchester City, Liver-
pool – Sunderland, Chelsea – Tottenham
/ 22:00 – RUGBY – Meci test: Franþa –
Noua Zeelandã.

EUROSPORT 2

9:45 – PATINAJ ARTISTIC (F) –
Grand Prix la Sapporo (Japonia) / 12:30
– CURLING (F) – Campionatul Euro-
pean, în Scoþia: finala / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Frank-
furt – Dortmund, Bayern Munchen – Le-
verkusen.

TVR 2

11:00 – POLO – Liga Naþionalã: Stea-
ua – Dinamo (meci 1) / 17:00, 20:00 –
HANDBAL (F) – Trofeul Carpaþi, la Cluj:
Ungaria – Olanda, România A – Româ-
nia B.

LOOK TV

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier
League: Partick Thistle – Rangers / 21:30
– FOTBAL Belgia – Pro League: Eupen
– Westerlo / 23:30 – FOTBAL Argentina
– Primera Division: Banfield – Estudian-
tes.

LOOK PLUS

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz
Metan Mediaº – Concordia Chiajna, FC
Voluntari – Dinamo.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-
dia Târgoviºte – UTA Bãtrâna Doamnã /
15:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Emiratului Abu Dhabi / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Ti-
miºoara – Astra, Steaua – FC Botosani /
23:30 – FOTBAL Argentina – Primera
Division: San Lorenzo – Boca Juniors.

DIGI SPORT 2

11:00, 12:15 – CURSE DE MAªINI –
GP3 Series, GP2 Series, la Abu Dhabi:
cursele 2 / 13:30, 16:00 – FOTBAL Ita-
lia – Seria A: Palermo – Lazio, Genoa –
Juventus / 18:00 – FOTBAL Rusia – Pre-
mier League: Krasnodar – Zenit / 21:45
– FOTBAL Spania – La Liga: Sociedad –
Barcelona.

DIGI SPORT 3

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Vil-
larreal – Alaves / 15:00 – VOLEI (F) –
Divizia A1: CSM Târgoviºte – CSM Bu-
cureºti / 17:15, 19:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Osasuna – Atletico Madrid,
Celta Vigo – Granada / 21:45 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Lyon – Paris SG.

DIGI SPORT 4

16:00, 18:00 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Angers – St. Etienne, Nice – Bas-
tia / 20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: U-BT Cluj – CSM CSU Oradea /
21:45 – FOTBAL Italia – Seria A: Roma
– Pescara.

DOLCE SPORT 1

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-
dia Târgoviºte – UTA Bãtrâna Doamnã /
13:00 – RUGBY – Cupa Regelui: Steaua
– Dinamo / 15:00 – FORMULA 1 – Cur-
sa Marele Premiu al Emiratului Abu
Dhabi / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: ACS Poli Timiºoara – Astra, Steaua –
FC Botosani / 23:30, 3:30 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: New York Jets –
New England Patriots, Denver Broncos
– Kansas City Chiefs.

DOLCE SPORT 2

11:00, 12:15 – CURSE DE MAªINI –
GP3 Series, GP2 Series, la Abu Dhabi: cur-
sele 2 / 14:00, 16:15, 18:30 – FOTBAL

Anglia – Premier League: Watford – Sto-
ke City, Arsenal – Bournemouth, Manches-
ter Utd – West Ham / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sociedad – Barcelona.

DOLCE SPORT 3

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Vil-
larreal – Alaves / 15:00 – TENIS (M) –
Cupa Davis: Croaþia – Argentina / 18:30
– FOTBAL Anglia – Premier League:
Southampton – Everton / 22:30 – BAS-
CHET NBA: Phoenix Arizona – Denver
Nuggets.

DOLCE SPORT 4

18:00 – FOTBAL Rusia – Premier Lea-
gue: Krasnodar – Zenit.

EUROSPORT 1

8:30 – CURSE DE CAI – Cupa Japo-
niei / 10:15 – SCHI FOND (F) – Cupa
Mondialã, la Ruka (Finlanda) / 11:30 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Ruka
/ 12:45 – SCHI FOND (M) – CM, la Ruka
/ 14:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM,
la Ruka / 16:30, 19:00 – BIATLON – CM,
la Ostersund (Suedia) / 20:00 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Killington (SUA) /
23:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
Colorado Rapids – Seattle Sounders.

EUROSPORT 2

16:30, 18:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Schalke – Darmstadt, Hert-
ha Berlin – Mainz / 21:30 – SNOOKER
– Campionatul Britanic, la York: etapa a
2-a.

TVR 2

11:00 – POLO – Liga Naþionalã: Stea-
ua – Dinamo (meci 2) / 17:00, 20:00 –
HANDBAL (F) – Trofeul Carpaþi, la Cluj:
finala micã ºi finala mare (se sabilesc din
meciurile Ungaria – Olanda ºi România
A – România B).

LOOK TV

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS
Poli Timiºoara – Astra, Steaua – FC Bo-
tosani / 23:30 – FOTBAL Argentina – Pri-
mera Division: San Lorenzo – Boca Ju-
niors.

LOOK PLUS

19:30 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-
gue: Standard Liege – Waragem.
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CSO Filiaºi a reuºit, ieri dupã-
amiazã, sã realizeze scorul cam-
pionatului, trecând cu 7-0, la
Iºalniþa, de ocupanta poziþiei a
treia înaintea acestei runde, Atle-
tic Bradu. Graþie acestui rezul-
tat, filieºenii le-au locul argeºe-
nilor pe ultima treaptã a podiu-
mului, pe care vor rãmâne dacã
Alexandria nu bate, astãzi, pe
Chiajna II.

Fotescu, cu o “dublã” (4 pen.,
42) a fost singurul marcator al
primei reprize, dupã care au mai
punctat Duriþã (50), Neacºu (58
pen.), Tãnase (77), Borneci (81)
ºi juniorul Papa (85). La 4-0, în
minutul 75, oaspeþii au ratat o

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 14-A

Filiaºi face scorul campionatuluiFiliaºi face scorul campionatuluiFiliaºi face scorul campionatuluiFiliaºi face scorul campionatuluiFiliaºi face scorul campionatului
Vineri: CSO FILIAªI – Atletic Bradu 7-0, FC Voluntari II – CS U CRAIOVA

II 3-1, Steaua Bucureºti II – SCM Piteºti 1-3.
Sâmbãtã, ora 14:00: CS PODARI – Urban Titu, FCM Alexandria – Con-

cordia Chiajna II, Sporting Roºiori – CS Mioveni II, Flacãra Moreni – ACS
ªirineasa. FC Aninoasa stã.

Clasament
1. Piteºti 33 (13j) 9. Chiajna II 16 (12j)
2. Roºiori 21 (12j) 10. Moreni 15  (12j)
3. FILIAªI 20 (13j) 11. ªirineasa 15  (12j)
4. Voluntari II 20 (13j) 12. Mioveni II 13 (12j)
5. Bradu 19 (13j) 13. CS U II* 12 (14j)
6. Alexandria 18 (12j) 14. Titu 9 (12j)
7. Steaua II 18 (13j) 15. PODARI 9 (12j)
8. Aninoasa 16 (13j)

loviturã de pedeapsã, prin Jena-
ru, intuit de Mogoºanu.

Florin ªoavã a mizat pe ur-
mãtorii: Mogoºanu – Borhot,
Calu (Istudor 78), Lupu, Neac-
ºu – Bogdanovici (Fruntelatã 72)
– Duriþã (Orban 67), Borneci,
Papa, Cruºoveanu – Fotescu
(Tãnase 59).

Runda viitoare, ultima a turu-
lui ºi a acestui an, Filiaºiul va juca
pe terenul codaºei Urban Titu.

Craiova II terminã 2016
cu o înfrângere

Tot ieri, “satelitul” Universi-
tãþii ºi-a continuat perioada ne-
fastã, 1-3 la Voluntari II, rãmâ-

nând astfel cu o zestre de douã
puncte în ultimele cinci etape.
Oamenii lui Corneliu Papurã ºi-
au salvat onoarea prin Gunie, în
minutul 41. Pentru gazde au în-
scris Tudoricã (36), Ene (46) ºi
Voicu (87).

CS U II a jucat cu: Vlad –
Borþa, Cioinac, Hreniuc, Iones-
cu – Buzan, Þoiu, Constantin –
Burlacu, Gunie (Rodeanu 82),
Manea (Bîrzan 75).

Acesta a fost ultimul meci
pentru alb-albaºtrii în 2016, de-

oarece în ultima etapã a turului
vor sta.

Pe de altã parte, Podariul va
încerca, astãzi, sã predea “lan-
terna” celor de la Urban Titu,
împotriva cãrora vor juca în pro-
priul fief.

Meci extrem de dificil, astãzi,
pentru SCM U Craiova. Cam-
pioana va întâlni, în deplasare,

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 9-A

Misiune tare complicatã pentru SCM U

pe Arcada Galaþi, una dintre cele
trei formaþii care se aflã la ºefia
Diviziei A1. Este a patra vizitã de

foc, la rând, pentru echipa lui
Dan Pascu, în celelalte, la Zalãu,
Steaua ºi Ploieºti, pierzând de
fiecare datã. Cele douã vor fi
adversare ºi în semifinalele
Cupei României, fazã atinsã
miercuri, când craiovenii au
eliminat, greu, Ploieºtiul, dupã
un set de aur (0-3, dupã 3-0),
iar formaþia din Moldova pe
Steaua, 3-2 (d) dupã 3-0 (a).

Cât priveºte ultimele jocuri
din campionat, SCM vine dupã
un 3-0 cu ultima clasatã, Piatra-
Neamþ, iar Arcada dupã un 3-1
la Tricolorul Ploieºti.

De asemenea azi evolueazã ºi
echipa femininã, meci în Copou,
cu Penicilina.

Masculin (toate meciurile sâmbãtã): CS Arcada Galaþi – SCM U CRAIO-
VA (17:00), CSM Bucureºti – ACS Municipal Zalãu, VCM LPS Piatra Neamþ –
CS ªtiinþa Bacãu, CS “U” Cluj – CSA Steaua Bucureºti, CS Unirea Dej – LMV
Tricolorul Ploieºti, CS Caransebeº – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare.

Clasament
1. Zalãu 19 7. Baia Mare 9
2. Steaua 19 8. Caransebeº 9
3. Galaþi 19 9. “U” Cluj 7
4. Ploieºti 17 10. Dej 7
5. CRAIOVA 15 11. Bacãu 7
6. CSM Buc. 14 12. Piatra N. 2

Feminin: ACS Penicilina Iaºi – SCM U CRAIOVA (sâmbãtã, 17:00), CSU
Galaþi – VC Unic LPS Piatra Neamþ, CS ªtiinþa Bacãu – CSM Lugoj, CSU
Medicina CSS Tg. Mureº – CS Alba-Blaj, SCM Piteºti – CS Dinamo Bucureºti
(toate de asemenea sâmbãtã), CSM Târgoviºte – CSM Bucureºti (duminicã).

Clasament
1. Alba-Blaj* 26 7. Piteºti 11
2. CSM Buc. 19 8. Lugoj 10
3. Târgoviºte 18 9. Tg. Mureº 8
4. Dinamo 18 10. Iaºi 6
5. Bacãu 16 11. Galaþi* 3
6. Piatra N. 11 12. CRAIOVA 1
* - un joc în plus, 9 faþã de 8.

Rezultate consemnate vineri: Arena Bulls Preajba – Unirea
Leamna 2-2, Ajax Dobroteºti – ªtiinþa Malu Mare 5-0, Progresul
Segarcea – Dunãrea Calafat 5-2, Tractorul Cetate – Viitorul
Cârcea 2-4, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet 2-2.
Partida Luceafãrul Craiova – Metropolitan Iºalniþa s-a jucat
asearã.

Clasament

1. Cârcea 40 7. Luceafãrul* 16

2. Iºalniþa* 35 8. Leamna 13

3. Segarcea 33 9. Dobroteºti 10

4. Bechet 33 10. Preajba 8

5. Cetate 31 11. Calafat 7

6. Ostroveni 21 12. Malu Mare 7

* - un joc mai puþin.

SERIA 1 – Etapa a 13-a: Victoria Pleniþa – Vânãto-
rul Desa (10:00), Galicea Mare – Avântul Rast (10:00),
Ciupercenii Vechi – Fulgerul Maglavit (11:00), Recol-
ta Cioroiaºi – Viitorul Dobridor (11:00), Spicul Unirea
– Victoria Periºor (11:00), Voinþa Caraula – Poiana
Mare (12:30), Avântul Giubega – Flacãra Moþãþei
(12:30). Ciupercenii Noi stã.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 29p (- 1 joc), 2.
Pleniþa 25p (- 1 joc), 3. Cioroiaºi 22p, 4. Desa 20p (-
2 jocuri), 5. Unirea 18p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 13-a: Viitorul Giurgiþa – Recolta
Urzicuþa (10:00), Mãceºu de Sus – Mãceºu de Jos
(11:00), Gloria Catane – ªtiinþa Calopãr (11:00), Ak-
tiv Padea – Viitorul Þuglui (11:00), Dunãrea Gighera
– Viitorul Afumaþi (11:00), Triumf Bârca – Fulgerul
Întorsura (11:00), Seaca de Câmp – Unirea Goicea
(11:00), Progresul Cerãt – Progresul Bãileºti (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Catane 34p, 2. Mãceºu J.
29p, 3. Mãceºu S. 24p, 4. Þuglui 22p, 5. Întorsura 21p.

LIGA A V-A
Duminicã

SERIA 5 – Etapa a 12-a: Betis Craiova – Viitorul
Craiova (10:00), Valea Fântânilor – Jiul Breasta (11:00),
CS Sopot – Vulturul Cernãteºti (11:00), Voinþa Belcin
– Rapid Potmelþu (11:00), AS Greceºti – AS Scãeºti
(11:00), ªtiinþa Craiova – Jiul Bâlta (12:30). Voinþa
Raznic stã.

Clasament (primele 5): 1. Belcin 25p (- 1 joc), 2.
Potmelþu 22p (- 1 joc), 3. Bâlta 19p (- 1 joc), 4. Valea
Fântânilor 19p (- 1 joc), 5. Cernãteºti 18p.

În seriile 3 ºi 4 nu se joacã, deoarece turul de cam-
pionat s-a încheiat. Ierarhiile, în partea lor superioa-
rã, aratã astfel:

SERIA 3 (primele 5): 1. Puþuri 28p, 2. Castra-
nova 27p, 3. Dãbuleni 20p, 4. Secui 19p, 5. Amã-
rãºtii S. 19p.

SERIA 4 (primele 5): 1. Cârcea II 29p, 2. Celaru
27p, 3. Leu 25p, 4. Radomir 21p (- 1 joc), 5. Mischii
21p (- 1 joc).

LIGA A IV-A –
ETAPA A 15-A
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grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
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Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.
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Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 16 10 3 3 22-11 33
2. Craiova 16 9 3 4 23-16 30
3. Gaz Metan 16 7 6 3 21-17 27
4. Viitorul 16 8 3 5 19-17 27
5. CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 16 6 5 5 26-19 23
7. Botoºani 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 16 6 3 6 22-22 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 16 5 5 6 16-20 20
11. Chiajna 16 4 4 8 8-18 16
12. CSMS Iaºi 16 3 4 9 12-18 13
13. ASA 16 2 3 11 12-29 3
14. ACS Poli 16 4 3 9 16-29 1

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 17-a

Meciurile ASA – Viitorul ºi CSMS Iaºi – „U” Craiova s-au
jucat asearã.

Gaz Metan – Concordia, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
ACS Poli – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – FC Botoºani, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – Pandurii, luni, ora 20.30

Decenii la rând, Bãnia a repre-
zentat un izvor de talente recunos-
cut în România. Craiova nu a cres-
cut jucãtori doar pentru Universi-
tatea, Electro ºi alte echipe din Ol-
tenia, ci a alimentat întreaga þarã.
Situaþia actualã nu aratã însã deloc
promiþãtor. În ultimii ani, Bãnia nu a
mai dat un fotbalist decent de la ge-
neraþia 89, cu Lung ºi Gãman ca
jucãtori exponenþiali, în rest doar
sporadic a mai apãrut vreun talent,
precum Mihai Roman. Puþinii fot-
baliºti cu potenþial au plecat, fiindcã
acasã nu aveau o echipã pentru care
sã joace la seniori, pânã la resuscita-
rea ªtiinþei de acum 3 ani, dar cert
este cã talentele nu prea s-au mai
zãrit prin Dolj sau împrejurimi.

Acum doi ani, generaþia 1997 de
juniori a ªtiinþei a jucat finala cam-
pionatului naþional, dar din acea for-
maþie niciun jucãtor nu se aflã acum
în lotul echipei mari. Cel mai impor-
tant dintre ei, Alin Dudea, este acum
promovat de Ioan Andone la Dina-
mo, club care l-a „ºterpelit” profi-
tând de haosul organizatoric de la
clubul din Bãnie. De Dan Buzãrnes-
cu, Costea, Gheorghiu, Armãºelu, li-

Atât campioana României, Astra
Giurgiu, cât ºi Steaua, au câºtigat cu
2-1 meciurile din etapa a 5-a a grupe-
lor Europa League, dupã ce au fost
conduse cu 1-0 de Austria Viena, res-
pectiv Osmanlispor, iar cele douã au
ºanse mari de a se califica în primã-
vara europeanã. Ruttpuller a deschis
sccorul pentru austrieci, dar Florea a
egalat ºi tot el a obþinut un penalty
transformat de Budescu, pe final. În
celãlalt meci din grupa E, AS Roma -
Viktora Plzen 4-1 (Dzeko 11, 61, 88,
Perotti 82 / Zeman 18).

În clasament, Roma are 11 punc-
te, Astra 7p, Austria 5p ºi Plzen 3p,
iar ultima etapã programeazã jocuri-
le: Astra – AS Roma ºi Plzen – Aus-
tria Viena.

În grupa L, Steaua – Osmanlispor
2-1 (Momcilovic 68, Tamaº 86 / Ndia-
ye 30) ºi FC Zurich - Villarreal 1-1
(Rodriguez 87 pen / Bruno 14). Cla-
sament: 1. Osmanlispor 7p, 2. Villar-
real 6p, 3. FC Zurich 6p, 4. Steaua 6p.
Ultima etapã: Villarreal – Steaua ºi Os-
manlispor – FC Zurich.

Grupa A: Manchester United -
Feyenoord 4-0 (Rooney 35, Mata 70,
Ibrahimovici 75, Lingard 90+2), Fe-
nerbahce - Zorya 2-0 (Stoch ’59, Kja-
er ‘67). Clasament: 1. Fener 10, 2. Man
United 9, 3. Feyenoord 7, 4. Zorya 2.

Grupa B: Olympiakos - Young
Boys 1-1 (Fourtounis 48 / Hoarau 58),
Astana - APOEL 2-1 (Anicici ’59,
Despotovici ’84/Efrem ‘31). Clasa-
ment: 1. Apoel 9, 2. Olympiakos 8, 3
Young Boys 5, Astana 5.

Grupa C: Saint Etienne - Mainz 0-
0, Gabala - Anderlecht 1-3 (Ricardin-
ho 15 /Tielemans 10, Bruno 90, Teo-
dorczyk 90+3). Clasament: 1. Ander-
lecht 11, 2. St. Etienne 9, Mainz 6,
Qabala 0.

Grupa D: Dundalk - Alkmaar 0-1
(Weghorst 9), Zenit - Maccabi Tel
Aviv 2-0 (Kokorin ’44, Kerzhakov

’90). Clasament: 1. Zenit 15, 2. Alkma-
ar 5, 3. Dundalk 4, Maccabi 4.

Grupa F: Athletic Bilbao - Sassu-
olo 3-2 (Garcia 10, Aduriz 58, Lekue
79 / Balenziaga 2 a.g., Ragusa 8), Genk
- Rapid Viena 1-0 (Karelis 11). Clasa-
ment: 1. Genk 9, 2. Bilbao 9, 3. Sassu-
olo 5, Rapid 5.

Grupa G: Ajax - Panathinaikos 2-0
(Au marcat: Schone ’40, Tete ‘50),
Celta Vigo - Standard Liege 1-1 A
marcat: Aspas ‘8/Laifis ‘81). Clasa-
ment: 1. Ajax 13, 2. Standard 6, 3. Celta
6, Panathinaikos 1.

Grupa H: ªahtior - Konyaspor 4-0
(Bardakci ’11 (ag.), Dentinho ’36,
Eduardo ’66, Bernard ‘74), Gent - Bra-
ga 2-2 (Coulibaly ’32, Milicevici ’40/
Stojiljkovici ’14, Hassan ‘36). Clasa-
ment: 1. ªahtior 15, 2. Braga 6, 3. Gent

5, 4. Konyaspor 1.
Grupa I: Schalke - Nice 2-0 (Ko-

noplyanka ’14, Aogo ‘80), FC Kras-
nodar - Salzburg 1-1 (Smolov ’85/
Dabbur ‘37). Clasament: 1. Schalke
15, 2. Krasnodar 7, 3. Salzburg 4, 4.
Nice 3.

Grupa J: Fiorentina - PAOK 2-3
(Bernardeschi ’33, Babacar ’50/ Skak-
hov ‘5, Campos ’27, Rodrigues
’90+3), Liberec - Qarabag 3-0 (Vuch
’11, Komlichenko ’57, ‘63). Clasa-
ment: 1. Fiorentina 10, 2. PAOK 7,
Qarabag 7, 4. Liberec 4.

Grupa K: H. Beer Sheva - Inter 3-2
(Au marcat: Maranhao ‘ 58, Nwakae-
me ’69, Sahar ’90+3/Icardi ’13, Brozo-
vici ‘25), Sparta Praga - Southampton
1-0 (Costa ‘11). Clasament: 1. Sparta
12, Southampton 7, Hapoel 7, Inter 3.

Europa League
Astra ºi Steaua au ºanse

la calificare în primãvara europeanã

Speranþele cam mici ale CraioveiSperanþele cam mici ale CraioveiSperanþele cam mici ale CraioveiSperanþele cam mici ale CraioveiSperanþele cam mici ale Craiovei
În timp ce echipa a doua a Universitãþii se bate la retrogradare în
liga a treia, „Elitele” sunt umilite de Pandurii ºi Slatina, iar niciun junior
nu pare sã calce pe urmele lui Andrei Ivan.

deri ai acelei echipe, nu s-a mai auzit
nimic, unii s-au lãsat de fotbal, alþii
au ajuns în anonimatul ligilor infe-
rioare, unul având ºi o soartã tragi-
cã, Dinel Staicu junior pierind recent
într-un accident rutier. Un jucãtor
recuperat la un moment dat dupã
diferendul cu Mititelu, Robert Petre,
este ºi el pe punctul de a se irosi,
dupã un continuu regres, deºi în ul-
tima etapã a campionatului trecut a
fost integralist contra Petrolului. În
finala de atunci a evoluat ºi Andei
Ivan, dar el nu a crescut aici, ci a
fost nevoie de un ochi versat pre-
cum cel al lui Gheorghiþã Geolgãu ºi
de 80.000 de euro din buzunarul lui
Rotaru pentru a-l aduce aici. Ei bine,
între timp Craiova nu mai are voie
sã transfere, iar pe Geolgãu l-a pier-
dut în favoarea FRF. În generaþiile
mai mici nu ne putem pune baza de
pe acum, dupã cum s-a constatat,
fiindcã se pare cã jucãtorii au destul
timp în care se pot pierde. De la ju-
niorii mari n-ai ce alege. Echipa un-
der 19 a ªtiinþei înoatã pe undeva pe
la jumãtatea ierarhiei în Liga Elitelor
ºi îºi împarte jucãtorii cu formaþia
secundã a clubului, care ºi ea se aflã

la retrogradare în Liga a III-a.

Golgheterul Markovic
ar fi cu 3 ani mai mare!

Una dintre echipele cu care se
fãleau oficialii craioveni, cea de
copii nãscuþi în 2000, aflatã pe lo-
cul 2 în Liga Elitelor, a fost spulbe-
ratã sãptãmâna aceasta de Pandu-
rii, scor 4-0, în Cupa României.
Gorjenii le-au dat practic cu tere-
nul în cap jucãtorilor despre care

unii de prin clubul din Bãnie pretin-
deau cã reprezintã viitorul strãlucit
al ªtiinþei. Sigur, nu performanþele
echipelor de juniori conteazã în
mod special, ci ca mãcar vârfurile
de generaþii sã poate face pasul cât
mai curând la prima echipã. Din
pãcate, aºa cum s-a constatat, dacã
Ivan nu joacã, e jale mare, fiindcã
juniorii de la centrul Universitãþii
sunt de nivel modest. Încã de la
debut Ivan s-a fãcut remarcat, a
înscris în derby-ul cu ASA din Liga
a II-a, dar se pare cã Universitatea
nu prea mai are un alt Ivan prin
pepiniera atât de lãudatã, dar de fapt
atât de seacã.

De la generaþia 2000 au fost deja
promovaþi la prima echipã Screciu
ºi Markovic. Primul este un mijlo-
caº pe care Mulþescu l-a folosit
chiar titular în cantonamentul din
Austria, dar când au venit meciuri-
le oficiale a dispãrut din peisaj. A
reapãrut recent, având deja 3 pre-
zenþe, dar nu a impresionat defel,
în afara paselor în spate, multe din-
tre ele la adversari, nearãtând vre-
un talent anume. Atacantul Jovan

Markovic are o poveste interesan-
tã. Despre el, multe din anturajul
echipei under 17 spun cã este de
fapt cu 3 ani mai mare decât cole-
gii sãi, fiind „declarat mai târziu”,
el crescând în niºte condiþii mai
speciale. Ironia sorþii, deºi „neofi-
cial” este deja major, Markovic nu
a putut debuta la prima echipã din
cauza vârstei „oficiale”, el neîmpli-
nind încã 16 ani, iar regulamentul
nu permite folosirea unor jucãtori
mai mici de aceastã vârstã. „Pe
Markovici nu putem sã-l folosim din
cauza vârstei. Sunt niºte regulamen-
te strâmbe ºi total aiurea, pentru cã
nu au fost corelate de FRF cu LPF.
FRF ne impune sã jucãm cu juniori,
iar eu vin cu junior mai mic. Care-
i treaba? Conteazã mai puþin vârsta
cronologicã, importantã este vâr-
sta biologicã. El este voinic, foarte
puternic, poate mai puternic decât
unii dintre seniorii noºtri, deci nu
riscãm nimic din punct de vedere
fizic. El are niºte calitãþi extraordi-
nare ºi era o mare surprizã dacã îl
acceptau sã joace cu Astra” a de-
clarat Gigi Mulþescu.
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