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Peste 13 milioane de lei ºi peste

11 milioane de dolari, plãtiþi de

Ministerul Sãnãtãþii pe un sistem

informatic nefuncþional
Ministerul Sãnãtãþii a plãtit,

în perioada 2007-2010, peste
13 milioane de lei ºi peste 11
mil. de dolari pentru un sistem
informatic de înaltã performan-
þã pentru unitãþile spitaliceºti,
care însã nu a funcþionat
niciodatã, reiese din sinteza
unui raport al Corpului de
Control al premierului.

“În perioada 2007 – 2010,
Ministerul Sãnãtãþii a achiziþio-
nat un singur sistem informatic,
respectiv sistemul informatic de
înaltã performanþã pentru
unitãþile spitaliceºti, în baza
unor hotãrâri de Guvern, proiec-
tul având ca scop informatizarea
managementului administrãrii
spitalelor. «Proiectul de Informa-
tizare a Administrãrii Spitalelor»
a fost destinat sã îmbunãtãþeascã
calitatea serviciilor furnizate în
sistemul medical din România, sã
ofere un instrument modern de
control al resurselor, de cunoaº-
tere a costurilor ºi de urmãrire a
pacienþilor”, se aratã într-o
sintezã a raportului efectuat de
Corpul de Control al premieru-
lui, document publicat ieri.

Din informaþiile transmise
Ministerului Sãnãtãþii în
perioada 2008-2010 de cãtre
conducerea celor douã spitale
“master” – Institutul Clinic
Fundeni ºi Spitalul Clinic de
Urgenþã Târgu-Mureº, cu
privire la modul de derulare a
Proiectului de informatizare a
Administrãrii Spitalelor, rezultã
fãrã echivoc opþiunea reprezen-
tanþilor acestor unitãþi spitali-
ceºti de a utiliza aplicaþiile
informatice pe care cele douã
spitale le-au folosit ºi anterior
implementãrii “sistemului
informatic de înaltã performan-
þã”. Principalele motive
invocate de cãtre reprezentanþii
celor douã unitãþi spitaliceºti în
susþinerea acestei opþiuni au
fost: mod de lucru mai greoi în
noua aplicaþie, acoperirea
insuficientã a domeniului
medical, lipsa interfeþei cu SIUI
– aplicaþia cu care se fac
raportãrile la casa de asigurãri.
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Românii din diaspora voteazã
pentru alegerile parlamentare în 417
secþii, pe parcursul a aproximativ 36
de ore – din cauza fusului orar, pri-
mele secþii de votare se deschid sâm-
bãtã, ora 20:00 – Australia ºi Noua
Zeelandã, iar ultimele sã se închid,
luni, la 6:00 – coasta de vest a Ameri-
cii de Nord.

La alegerile parlamentare din 11
decembrie vor fi organizate în strãi-
nãtate 417 secþii de votare, cel mai
mare numãr de secþii organizat vreo-
datã în diaspora, cu 111 mai multe,
decât la alegerile parlamentare din
anul 2012 ºi cu 123 mai multe decât la
scrutinul pentru alegerile prezidenþi-
ale din anul 2014, potrivit declaraþiei
purtãtorului de cuvânt al MAE Io-
nuþ Vâlcu.

“Din cele 417 secþii de votare pro-
puse, 193 de secþii de votare vor fi
organizate pe lângã ambasadele, con-
sulatele ºi institutele culturale ale
României din strãinãtate. 217 secþii
de votare reprezintã propunerile mo-
tivate de MAE pentru a fi create în
strãinãtate, iar 7 secþii de votare vor
fi organizate la solicitarea a cel puþin
100 de cetãþeni români care s-au în-
scris în Registrul Electoral Român
pânã la data de 14 septembrie 2016”,
a adãugat purtãtorul de cuvânt al
MAE.

Pentru alegerile din 11 decembrie,
având în vedere numãrul redus al ale-
gãtorilor din strãinãtate care s-au în-
scris în Registrul Electoral, guvernul
Cioloº a adoptat OUG 47/2016 care a
permis înfiinþãrii unor noi secþii de
votare în afara celor ºapte secþii soli-
citate, potrivit legii de cel puþin 100
de cetãþeni români cu domiciliul sau
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DNA anunþã cã acþiunile care au dus la
moartea poliþistului Bogdan Giginã sunt
prezenþa sa în coloana oficialã, viteza, am-
bele imputabile lui Gabriel Oprea, ºi modali-
tatea deficitarã de semnalizate a obstacole-
lor, imputabilã firmei care fãcea lucrarea în
carosabil.

În dosarul deschis dupã decesul poliþis-
tului Bogdan Giginã, procurorii anticorupþie
îl cerceteazã pe fostul ministru Gabriel Oprea
pentru ucidere din culpã ºi abuz în serviciu
constând în folosirea resurselor umane ºi
materiale ale Ministerului Afacerilor Interne
pentru a asigura, în mod nelegal, însoþirea
deplasãrilor efectuate de ministru cu echi-
paje ale poliþiei rutiere ºi în încheierea unui
protocol în baza cãruia procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie de la acea vreme, Tiberiu Niþu,
ar fi beneficiat, în mod nelegal, de însoþirea deplasã-
rilor efectuate cu echipaje ale poliþiei rutiere.

În aceeaºi cauzã este cercetatã ºi firma care exe-
cuta lucrãri pe carosabil, SC General MPM Impex
SRL, Petre Mazilu, administratorul societãþii, ºi
Adrian Corcodel, ºef de echipã în cadrul firmei,
acuzaþiile fiind de ucidere din culpã.

“În ordonanþa procurorilor se aratã cã, în cau-
zã, existã probe cu privire la urmãtoarele aspecte
relevante: la momentul producerii accidentului vic-
tima Giginã Bogdan-Cosmin fãcea parte dintr-un
dispozitiv de însoþire a ministrului de interne Oprea
Gabriel, în momentul imediat anterior producerii
accidentului victima circula cu o vitezã de 84 km/h,

în condiþii de vizibilitate redusã determinate de în-
tuneric ºi ploaie, dinamica producerii accidentului
ºi lipsa unor manevre de frânare determinã con-
cluzia cã victima nu a vãzut obstacolele de pe ca-
rosabil (amenajãrile rutiere temporare) înainte de a
intra în contact cu primul dintre acestea”, susþin
procurorii într-un comunicat de presã.

Astfel, potrivit procurorilor, prezenþa poliþistu-
lui ca motociclist într-o coloanã oficialã, viteza de
deplasare ºi neadaptarea acesteia la condiþiile me-
teorologice ºi modalitatea deficitarã de semnaliza-
te a obstacolelor existente pe carosabil sunt acþiu-
nile care au dus la decesul lui Bogdan Giginã, în
legãturã cu aceste aspecte fiind fãcute verificãri.

“Cu privire la primele douã cauze, res-
pectiv prezenþa victimei ca motociclist într-
o coloanã oficialã, viteza de deplasare ºi
neadaptarea acesteia la condiþiile meteoro-
logice, în cauzã existã probe din care rezul-
tã bãnuiala rezonabilã cã aceste activitãþi
au fost determinate de cãtre ministrul Oprea
Gabriel, cã acestea au un caracter ilicit ºi cã
îi sunt imputabile lui Oprea Gabriel. Con-
cret, conform probelor administrate se reþi-
ne cã existã suspiciunea rezonabilã cã mi-
nistrul de interne Oprea Gabriel este cel care
a impus, folosindu-se de ascendentul con-
ferit de funcþia sa ºi cu încãlcarea dispozi-
þiilor legale care reglementeazã însoþirea
demnitarilor, ca deplasarea sã se facã cu
vitezã foarte ridicatã, cauzã care a contri-
buit la producerea accidentului rutier care a
dus la decesul victimei Giginã Bogdan-Cos-

min”, explicã procurorii.
Referitor la modalitatea deficitarã de semnaliza-

te a obstacolelor existente pe carosabil, DNA sus-
þine cã “a rezultat cã semnele de circulaþie nu erau
reflectorizante ºi cã erau amplasate la aproximativ
11,5 metri înainte de zona lucrãrilor. Potrivit preve-
derilor legale, semnele de circulaþie trebuiau sã fie
reflectorizante, iar semnalizarea lucrãrilor trebuia
sã înceapã cu 240 de metri înainte de locul acesto-
ra Obligaþia de a asigura ºi folosi semnalizare re-
flectorizantã ºi de a o amplasa potrivit prevederi-
lor normative în materie revine administratorului
firmei General MPM Impex S.R.L. Mazilu Petre ºi
ºefului de echipã Corcodel Adrian”.

Alegerile parlamentare în diaspora: douã
milioane de buletine de vot, 417 secþii

reºedinþa în strãinãtate. Cele ºapte
secþii de votare solicitate de românii
din diaspora au fost deschise în Re-
gatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei
de Nord (1 secþie de votare solicita-
tã), Republica Moldova (patru sec-
þii) ºi în Spania (douã secþii). Doar
8.889 de cetãþeni români vor vota prin
corespondenþã la scrutinul parla-
mentar din acest an, aceºtia înscriin-
du-se în Registrul Electoral Român
pânã la data de 14 septembrie 2016,
cu opþiunea votului prin corespon-
denþã, potrivit sursei citate.

Criteriile care au fost luate în cal-
cul de MAE în formularea propune-
rilor pentru înfiinþarea secþiilor în strãi-
nãtate au fost: datele statistice pri-
vind prezenþa la vot la scrutinele an-
terioare, dinamica prezenþei cetãþeni-
lor români în respectivele localitãþi,
dar localitãþile în care, în mod tradiþi-
onal, au fost deschise secþii de vota-
re la alegerile anterioare. Plecând de
la experienþele anterioare demersuri-
le MAE s-au concentrat pe adopta-
rea de mãsuri referitoare la asigura-
rea fluiditãþii procesului de votare ºi
preîntâmpinarea aglomeraþiei la sec-
þiile de votare din strãinãtate, a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al MAE.

Cele mai multe secþii de votare vor
fi organizate în Italia, 73, în Spania,
53, în Republica Moldova, 35, SUA,
31, în Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord, 21, în Franþa 16, în
Germania 15, în Belgia, 9 ºi în Canada
8. În localitãþile în care la scrutinul
din 2014 a fost un flux mare de vo-
tanþi, vor fi înfiinþate mai multe secþii
de votare, a precizat MAE, fãcând
trimitere la Chiºinãu, unde vor fi des-
chise 12 secþii de votare, Londra, 8

secþii, la Bruxelles, 7 secþii, la Paris 6
secþii, la Roma ºi Madrid câte 5 sec-
þii. Alegãtorii din diapora vor avea la
dispoziþie ºi o hartã interactivã pe
site-ul MAE pentru a identifica cea
mai apropiatã secþie de votare de re-
ºedinþa sau domicilul din strãinãta-
te.

Aproximativ douã milioane de
buletine de vot au fost transmite în
diaspora pentru alegerile din 11 de-
cembrie. “MAE asigurã logistica sec-
þiilor de votare din strãinãtate ºi a
expediat în acest sens toate materia-
lele necesare votãrii pentru cele 417
secþii de votare au fost trimise deja
1.993.930 de buletine de vot, jumãta-
te pentru Senat, jumãtate pentru Ca-
mera”, a spus Vâlcu.

La alegerile de duminicã pot vota
la secþiile din afara þãrii, doar cetãþe-

nii români care au domiciliul sau re-
ºedinþa în strãinãtate. Români care
se deplaseazã temporar în strãinãta-
te nu pot vota la secþiile din diaspo-
ra, aceºtia pot vota doar în þarã, în
circumscripþia în care au domiciliul.

Cetãþenii români care se aflã în
strãinãtate pentru a urma un trata-
ment medical de mai bine de 90 de
zile pot vota în baza unui document
emis sau avizat de o autoritate medi-
calã pe plan local care se considerã
dovada de reºedinþã în strãinãtate, a
precizat Vâlcu. Vor fi numãrate doar
voturile prin corespondenþã care
ajung la Biroul Electoral pentru vo-
tul prin corespondenþã pânã în data
de 8 decembrie urmând ca acestea sã
fie deschise duminicã, pe 11 decem-
brie, dupã închiderea secþiilor de vo-
tare din þarã.
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Reporter: Care sunt argu-
mentele pentru care consi-
deraþi cã Partidul Social De-
mocrat trebuie sã revinã la
guvernare, în urma alegerilor
din 11 decembrie?

Lia Olguþa Vasilescu:
PSD este partidul care a ºtiut
nu doar sã genereze creºte-
re economicã, ci ºi sã o dis-
tribuie în mod echitabil cã-
tre toate categoriile sociale.
Este o realitate confirmatã
inclusiv de rezultatele Gu-
vernãrii Victor Ponta, când
România a ieºit din criza în
care a fost aruncatã de tan-
demul Bãsescu-Boc, iar sa-
lariile ºi pensiile au crescut.

Din nefericire, aceastã
perioadã favorabilã a fost
urmatã de un an pierdut pe
mâna guvernului tehnocrat
„zero“, un guvern incompe-
tent ºi fãrã experienþã, care
nu a adus în þarã niciun euro
din fonduri europene, care a
manifestat în mod constant
dispreþ faþã de români, ba
chiar a acþionat împotriva
lor, fie ei fermieri, medici
sau profesori. Un întreg an a
fost pierdut în ceea ce pri-
veºte ridicarea nivelului de
trai al românilor. Deºi s-a
aºezat pe creºterea econo-
micã pe care PSD a fãcut-o
posibilã, prin mãsurile adop-
tate în perioada 2012 - 2015,
actualul guvern nu a fãcut ni-
mic pentru a duce aceste be-
neficii cãtre cei care au
muncit ºi muncesc, cãtre
pensionari ºi salariaþi, ci le-
a împins în bugetele marilor
companii strãine.

De aceea, PSD este obli-
gat sã revinã la conducere,
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Programul social-democrat pentru urmã-
torii patru ani prevede majorãri ale salarii-
lor ºi pensiilor ºi reduceri ale impozitelor,

pentru a aduce mai mulþi români în clasa de
mijloc. Lia Olguþa Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova ºi candidat al PSD Dolj

pentru Camera Deputaþilor, subliniazã fap-
tul cã principalele mãsuri prin care vor fi
atinse aceste obiective vor fi puse în apli-
care încã din prima parte a anului viitor.

Comandat de PSD DOLJ, Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR  FINANCIAR  11160007

pentru a pune capãt acestei
politici de sfidare a români-
lor, pentru a-ºi atinge obiec-
tivele propuse. Noi venim cu
un program de guvernare de-
taliat, cu calcule bugetare pre-
cise pentru toate domeniile-
cheie; un program prin care
asigurãm dezvoltarea econo-
micã în urmãtorii patru ani,
dar o ºi folosim pentru a creº-
te salariile ºi pensiile, pentru
a aduce mai mulþi români în
clasa de mijloc.

R.: Care sunt principalele
þinte pe care PSD îºi propu-
ne sã le atingã în materie de
creºtere a salariilor, precum
ºi de majorare a pensiilor ºi
care este orizontul de timp?

L.O.V.: Programul nostru
va produce efecte imediate,
întrucât cele mai multe din-
tre mãsurile prin care vom
creºte veniturile tuturor ro-
mânilor vor fi implementate
de PSD în primele luni de
Guvernare. Încã de la înce-
putul anului viitor, vom pune
în aplicare legea de majora-
re a salariilor personalului
din educaþie ºi sãnãtate cu
15%, lege adoptatã în Parla-
ment prin votul colegilor
noºtri, dar pe care PNL ºi
guvernul „zero“ au blocat-o
printr-o altã acþiune împotri-
va clasei de mijloc. Modul
ostil în care s-au poziþionat
faþã de români dovedeºte cât
se poate de clar cã, dacã vor
rãmâne sã conducã þara,
aceºti oameni vor bloca ºi în
urmãtorii ani creºterea ori-
cãrui salariu.

În schimb, PSD va acþio-
na fãrã întârziere pentru a
îmbunãtãþi nivelul de trai al

românilor. Tot în primele
luni ale lui 2017, vom creº-
te salariul minim de la
1.250 la 1.400 de lei, ur-
mând ca, pânã în 2020, sã îl
ducem la 1.750 de lei, deci
cu 40% mai mult decât în pre-
zent. De asemenea, pensia
minimã garantatã va urca, din
martie, la 520 de lei, iar în
2018 va ajunge la 640 de lei.
ªi, tot în beneficiul vârstnici-
lor, punctul de pensie va fi
majorat din 2017 la 1.000 de
lei, o primã etapã din creºte-
rea care îl va aduce, pânã în
2020, la 1.400 de lei.

În ceea ce priveºte salari-
zarea personalului din secto-
rul bugetar, PSD a lãsat ac-
tualului guvern o lege con-
venitã cu sindicaliºtii ºi re-
prezentanþii organizaþiilor
financiare internaþionale,
lege care, din pãcate, a fost
abandonatã. Noi o vom pune
în aplicare începând din iu-
lie 2017 ºi vom asigura o
creºtere medie a veniturilor

bugetarilor cu 56% pânã în
2019, cu o primã tranºã chiar
de anul viitor. Vorbim nu
doar de salarii mai mari, ci
ºi de plata tuturor orelor su-
plimentare, de instituirea
unui fond de premiere la ni-
velul fiecãrei instituþii publi-
ce pentru recompensarea
angajaþilor performanþi, pre-
cum ºi de acordarea unui ti-
chet de vacanþã în fiecare an.

R.: S-a discutat inclusiv
despre reducerea fiscalitãþii
asupra salariilor ºi pensiilor.
Care sunt, mai exact, mãsu-
rile vizate?

L.O.V.: În primul rând, nu
vor mai fi impozitate venitu-
rile de cel mult 2.000 de lei
pe lunã. Pentru cele care de-
pãºesc aceastã sumã, impo-
zitul va fi redus de la 16%,
cât este în prezent, la 10%.
De asemenea, vom elimina
pentru toþi pensionarii obli-
gaþia de a achita contribuþia
la asigurãrile de sãnãtate.
Practic, 90 la sutã dintre pen-

sionarii români nu vor mai
plãti niciun fel de impozit
sau contribuþie.

În sprijinul salariaþilor,
venim ºi prin alte iniþiative,
cum este cea de subvenþio-
nare a cheltuielilor cu chiria
ºi utilitãþile, în proporþie de
75%, pentru toþi cei care
sunt nevoiþi sã închirieze o
locuinþã, deoarece au servi-
ciul la o distanþã de cel puþin
50 de kilometri faþã de do-
miciliul stabil. Avem, aºadar,
un întreg pachet de mãsuri,
al cãror efect, în urmãtorii
patru ani, va fi cã peste un
milion de români vor avea
salarii mai mari de 1.000 de
euro ºi vor face parte din cla-
sa de mijloc.

PSD este partidul care a
demonstrat, de fiecare datã
când s-a aflat la guvernare, cã
poate aduce rezultate pentru
români, cã poate creºte sa-
lariile ºi pensiile. ªtim, vrem
ºi putem sã creºtem din nou
veniturile românilor!
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Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean (IPJ) Dolj, marþi, 29
noiembrie a.c., seara, în jurul orei
20.00, poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova, aflaþi în executa-
rea serviciului de supraveghere ºi
control al traficului rutier, l-au de-
pistat, în trafic, pe Justinian Ca-
rusel Boºtinaru, de 42 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism, pe strada „22 De-
cembrie 1989” din Craiova, fi-
ind sub influenþa bãuturilor alco-
olice. Poliþiºtii rutieri l-au testat
pe bãrbat cu aparatul etilotest,
rezultând o concentraþie de 1,03
mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care l-au condus la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a refuzat recol-

Poliþiºtii craioveni au reuºit, marþi seara, sã-l prindã pe
cel care a înjunghiat mortal un tânãr, în cartierul Craioviþa
Nouã, în apropierea hipermarketului Kaufland. Alãturi de autor
a fost ridicat ºi fratele sãu, despre care oamenii legii spun cã
l-a ajutat sã fugã de la faþa locului ºi sã se ascundã în locuin-
þa unor prieteni. Este vorba despre Luigi ºi Gabriel Teodo-
rescu, de 20, respectiv 23 de ani. Cei doi au fost duºi la
sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, au fost au-
diaþi ore bune, la final procurorul de caz dispunând reþinerea
lor pentru 24 de ore sub acuzaþia de omor, respectiv com-
plicitate la omor, asupra lui Ionuþ Fieraru, de 20 de ani, din
Craiova. Cei doi urmeazã sã fie prezentaþi Tribunalului Dolj
cu propunere de arestare preventivã.

Reamintim cã poliþiºtii ºi procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au fost sesizaþi, marþi dimineaþa, în jurul
orei 2.00, cã în cartierul craiovean Craioviþa Nouã, mai exact
pe bulevardul Tineretului, în apropierea hipermarketului Kau-
fland, a avut loc un scandal între mai mulþi tineri, în urma
cãruia o persoanã a decedat. Anchetatorii au demarat cerce-
tãrile ºi din primele verificãri a reieºit cã ar fi fost vorba
despre un conflict între Ionuþ Fieraru ºi Gabriel Teodores-
cu, la care au fost prezenþi ºi alþi tineri. În timpul scandalu-
lui, autorul a scos un cuþit, cu care ºi-a lovit adversarul,
apoi a fugit. Din cauza unei rãni grave suferitã în zona gâtu-
lui, victima a decedat, în stradã.

Craiovenii Ioneluº Cimpoeru, ºi Gigi Vadik Zavera
zis Gigioc aflaþi în arest preventiv dupã un scandal de
amploare petrecut la un bar din centrul Craiovei, au
vrut sã scape din spatele gratiilor. Ieri au cerut judecã-
torilor Tribunalului Dolj înlocuirea arestãrii preventive
cu mãsura arestului la domiciliu sau plasarea sub con-
trol judiciar, însã judecãtorii le-au respins cererile. În
plus, magistraþii craioveni i-au respins ºi lui Ion Ilie zis
Ilie Puºcãrie solicitarea de modificare a obligaþiilor
impuse prin mãsura controlului judiciar, în sensul de a
putea pãrãsi þara.

Cei trei sunt cercetaþi într-un dosar deschis dupã
scandalul de la barul ON OFF din Craiova, de la înce-
putul lunii noiembrie, în care sunt inculpaþi mai mulþi
craioveni. Ioneluº Cimpoeru ºi Gigi Vadik Zavera sunt
arestaþi preventiv de pe 17 noiembrie a.c., în sarcina
lor fiind reþinutã comiterea infracþiunilor de tentativã
la omor, constituirea unui grup infracþional organi-
zat, tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi portul sau
folosirea fãrã drept de obiecte periculoase; respectiv
complicitate la aceste infracþiuni. Hotãrârile de ieri ale
Tribunalului Dolj nu sunt definitive, oricare din cei
trei inculpaþi putând formula contestaþie la Curtea de
Apel Craiova.

Poliþiºtii Secþiei 5 Craiova, în urma activitãþilor spe-
cifice, au prins-o ºi au încarcerat-o în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, în cursul zilei de marþi, pe
Mãdãlina Alexandru, de 34 de ani, din comuna Pãuºeºti
- Mãglaºi, judeþul Vâlcea. Pe numele acesteia, magistra-
þii Judecãtoriei Piteºti au emis un mandat de executare a
pedepsei închisorii, fiind condamnatã la 3 ani ºi 6 luni
închisoare pentru comiterea de infracþiuni economice.
În aceeaºi zi poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale au pus în executare un mandat emis de magistraþii
Tribunalului Bucureºti pe numele lui Nicolae Stan, de
32 de ani, din Moreni, judeþul Dâmboviþa. Bãrbatul a
fost condamnat la 4 ani ºi 8 luni închisoare pentru co-
miterea infracþiunilor de constituire de grup organizat ºi
trafic de droguri. ªi persoana în cauzã a fost încarcera-
tã în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj. Cei doi locuiau
în Craiova fãrã forme legale.
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prinºi ºi încarceraþi laprinºi ºi încarceraþi laprinºi ºi încarceraþi laprinºi ºi încarceraþi laprinºi ºi încarceraþi la
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Craioveanul de 42 de ani, arestat
preventiv în ultima zi a lunii noiembrie,
dupã ce a fost prins beat la volan ºi cu
permisul suspendat tot pentru alcool,
rãmâne în spatele gratiilor, cel puþin

tarea de probe biologice în vede-
rea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificãrilor efectuate
s-a stabilit cã acesta avea dreptul
sã conducã autovehicule pe dru-
murile publice suspendat ca ur-
mare a sãvârºirii unor infracþiuni
la regimul rutier cu doar câteva
zile înainte. Prin ordonanþa poli-
þiei judiciare din cadrul Biroului
Rutier Craiova s-a dispus efectua-
rea în continuare a urmãririi pe-
nale faþã de suspect sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de condu-
cerea unui autovehicul neînmatri-
culat, conducerea unui vehicul de
cãtre o persoanã cãreia dreptul de
a conduce i-a fost suspendat ºi
refuzul sau sustragerea de la pre-
levarea de mostre biologice (douã
infracþiuni).

Bãrbatul a fost reþinut
pentru 24 de ore marþi
searã, iar miercuri, Ju-
decãtoria Craiova a dis-
pus arestarea sa pe o pe-
rioadã de 30 de zile, sub
aspectul sãvârºirii  a
douã infracþiuni de re-
fuzul sau sustragerea de
la prelevarea de mostre
biologice. Inculpatul a
contestat hotãrârea Ju-
decãtoriei Craiova, însã
marþi, 6 decembrie a.c.,
Tribunalul Dolj i-a respins con-
testaþia, hotãrârea fiind definiti-
vã: „Respinge contestaþia formu-
latã în baza art. 204 CPP de in-
culpatul Boºtinaru Carusel Jus-
tinian, împotriva încheierii de
ºedinþã din Camera de Consiliu

nr. 109 din data de 30.11.2016 a
judecãtorului de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Judecãtoriei Cra-
iova. Cheltuielile judiciare în
cuantum de 130 lei reprezentând
onorariu apãrãtor oficiu, rãmân
în sarcina statului. În baza art.

275 alin. 2 Cpp: Obligã incul-
patul la plata sumei de 70 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.
Definitivã. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu din 06.12.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a instanþei.

pânã la expirarea celor 30 de zile pe
cât a primit mandat de la Judecãtoria
Craiova. Asta dupã ce, marþi, 6 decem-
brie a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins contestaþia.
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România înregistreazã cea mai
mare ratã a mortalitãþii infantile în
rândul statelor membre ale Uniunii
Europene, acesta fiind unul din in-
dicatoarele cele mai sugestive pri-
vind starea de sãnãtate a popula-
þiei. Valoarea este de 9 la mie com-
parativ cu media europeanã, care
este de doar 4,1 la mie. Potrivit
raportului Eurobarometru, Româ-
nia înregistreazã deficienþe severe
în administrarea sistemului public
sanitar, având o structurã învechitã
de asistenþã medicalã.

Din punctul de vedere al dotãrii
cu echipament medical, România

Ministrul Muncii, Dragoº Pîs-
laru ºi ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voi-
culescu, au semnat, marþi, scrisoa-
rea comunã adresatã ministrului
Fondurilor Europene, Dragoº
Dinu, prin care propun introduce-
rea unei mãsuri noi de susþinere a
mamelor aparþinând grupurilor vul-
nerabile, respectiv „Trusoul pen-
tru nou-nãscuþi”. Propunerea vi-
zeazã introducerea mãsurii în Pro-
gramul Operaþional Ajutorarea Per-
soanelor Defavorizate 2014 – 2020,
a cãrui modificare urmeazã sã fie
trimisã Comisiei Europene. Unul
din obiectivele acestui program este
sprijinirea persoanelor defavoriza-
te prin distribuirea de alimente ºi
asistenþã materialã de bazã.

În total, 120.000 de mame în
situaþii de risc ºi excluziune socia-
lã ar putea pleca din maternitate,
în urmãtorii patru ani, cu un kit care
sã le permitã sã aibã o mai bunã
grijã de bebeluºii lor. Cutia trusou-
lui va putea fi folositã ca pat, iar
kit-ul va mai conþine scutece, hai-

Ministerele Muncii ºi SãnãtãþiiMinisterele Muncii ºi SãnãtãþiiMinisterele Muncii ºi SãnãtãþiiMinisterele Muncii ºi SãnãtãþiiMinisterele Muncii ºi Sãnãtãþii
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,,T,,T,,T,,T,,Trusoului pentru nou-nãscuþi”rusoului pentru nou-nãscuþi”rusoului pentru nou-nãscuþi”rusoului pentru nou-nãscuþi”rusoului pentru nou-nãscuþi”
ne, ghid de informare pentru mame,
inclusiv pentru alãptat. Valoarea
estimatã a trusoului este de 450 lei,
iar lista finalã a conþinutului va fi
decisã de un grup de experþi de la
Institutul Mama ºi Copilul.

Reprezentanþii Guvernului spun
cã trusoul pentru nou-nãscuþi ar
urma sã asigure un minim necesar
creºterii ºi îngrijirii copilului în pri-
mele trei luni de viaþã, igiena ºi se-
curitatea acestuia. De asemenea,
mãsura ar putea contribui ºi la scã-
derea numãrului de copii abando-
naþi în maternitate, precum ºi a
numãrului de decese în primul an
de viaþã al copilului, asigurându-se
monitorizarea stãrii de sãnãtate de
cãtre medicul de familie ºi de cã-
tre asistenþii medicali comunitari.

Trusoul pentru nou-nãscuþi se
acordã pentru fiecare naºtere, în
maternitate, pentru mamele cu risc
social sau din grupuri vulnerabile,
identificate de asistentul social sau
persoana cu atribuþii de asistenþã
socialã din maternitate. (Mediafax)

România, cea mai mare ratãRomânia, cea mai mare ratãRomânia, cea mai mare ratãRomânia, cea mai mare ratãRomânia, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UEa mortalitãþii infantile din UEa mortalitãþii infantile din UEa mortalitãþii infantile din UEa mortalitãþii infantile din UE

Numai anul trecut, 1.493 de copii sub
vârsta de 1 an au decedat. Deºi în scãde-
re faþã de anii anteriori, rata mortalitãþii
în România este cea mai mare din Euro-
pa. În 2015, numãrul de nãscuþi vii înre-

gistrat a fost de 187.372, iar numãrul de
copii pãrãsiþi în maternitãþi, pentru care
au fost dispuse mãsuri de protecþie spe-
cialã, a fost de 332 din 9.722 de copii in-
traþi în sistemul de protecþie specialã.

este mult sub media þãrilor euro-
pene, iar în privinþa resursei uma-
ne, la sfârºitul anului 2012, acti-
vau 281.000 de profesioniºti în
domeniul sanitar. Astfel, deºi pre-
gãteºte cei mai mulþi absolvenþi de
medicinã, România se poziþionea-
zã cu mult sub media UE de la toate
categoriile de profesioniºti din do-
meniul sanitar. Cele mai mari dis-
crepanþe se înregistreazã la medici
ºi la asistenþi medicali. În privinþa
infrastructurii, sunt 3.000 de ca-
binete în ambulatoriu de speciali-
tate, 1.500 de laboratoare, 300 de
furnizori de îngrijiri la domiciliu,

peste 7.000 de farmacii ºi aproxi-
mativ 450 de spitale.
La fiecare 5 ore, un copil mai
mic de un an moare

Deºi mortalitatea infantilã a scã-
zut în ultimele douã decenii – de la
24 de decese la mia de naºteri în
1994, la 9 la mie în prezent  –, acesta
rãmâne un capitol nefericit pentru
România. Dupã nouã ani de la inte-
grare europeanã, þara noastrã ocu-
pã încã primul loc în Uniunea Eu-
ropeanã, cu o ratã a mortalitãþii in-
fantile mai mult decât dublã. La fie-

care 5 ore, un copil mai mic
de un an moare. O treime din
aceste decese pot fi preveni-
te prin dezvoltarea de pro-
grame suport pentru mame
ºi copii ºi dotarea maternitã-
þilor ºi secþiilor de nou-nãs-
cuþi cu echipamente medica-
le performante.

Cele mai multe decese se
înregistreazã în rândul pre-
maturilor. Nou-nãscuþii cu
o greutate mai micã de
2.500 de grame prezintã cel
mai mare risc de mortali-
tate infantilã. Greutatea
micã la naºtere este datã de
mai mulþi factori: malnutri-
þia sau starea de sãnãtate
precarã a mamei, lipsa
controalelor prenatale ºi a
planificãrii familiale.

Deficit de personal ºi aparaturã
învechitã

Nici din punctul de vedere al
condiþiilor pe care le oferã spi-
talele situaþia nu este deloc bunã.
Mai ales la capitolul dotãri cu
echipament medical. Potrivit
unui studiu recent, media de
paturi de terapie intensivã pe ni-
veluri este subunitarã la nivelul
1 (0,4) ºi de 5 paturi pentru ni-
velul 2. Un numãr de 16 paturi
de obstetricã sunt, în medie, în
cadrul maternitãþilor de nivel 1,
deºi Ordinul MS prevede mini-
mum 25, în timp ce pentru ni-
velurile 2 ºi 3, minimul prevãzut
este de 43, respectiv 90 de pa-
turi. Numãrul mediu de sãli de
naºtere pe nivele, 3 fiind cel mai
ridicat, este de 2 sãli la nivelul
1, 3 sãli la nivelul 2 ºi 4 sãli la
nivelul 3. ªi rata de naºteri chi-
rurgicale este foarte ridicatã în
þara noastrã, faþã de nivelul con-
siderat optim. În privinþa perso-
nalului, aratã studiul, maternitã-
þile din România înregistreazã un

deficit foarte mare, iar numãrul
de servicii de investigare care
poate fi acordat este scãzut,
acestea ajungând la o limitã alar-
mantã în zilele libere ºi cele de
sãrbãtoare.

La nivel global, în ciuda efor-
turilor depuse de guvernele lumii,
doar 62 din 195 de þãri incluse
într-un realizat de ONU au reuºit
sã atingã obiectivele fixate în
acest domeniu.

Mortalitatea globalã a copiilor
cu vârste de sub cinci ani s-a
redus cu 53% în ultimii 25 de
ani. Mai exact, mortalitatea in-
fantilã în întreaga lume a trecut
de la 12,7 milioane în anul 1990
la 5,9 milioane în 2015. În ulti-
mii 15 ani au fost salvate vieþile
a 48 de milioane de copii din în-
treaga lume. Potrivit experþilor
ONU, naºterea prematurã, pneu-
monia, complicaþiile care apar la
naºtere, diareea ºi malaria, sunt
doar câteva dintre cauzele care
duc la deces în cazul micuþilor
care au sub 5 ani.

RADU ILICEANU
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POZIÞIA NUMÃRUL 1 PE BULETINELE DE VOT!

Bîrca VOTEAZÃ ALDE! Calafat VOTEAZÃ ALDE! Filiaºi VOTEAZÃ ALDE!

Bechet VOTEAZÃ ALDE!

Celaru VOTEAZÃ ALDE!

Pleniþa VOTEAZÃ ALDE!

Braloºtiþa VOTEAZÃ ALDE!

Craiova VOTEAZÃ ALDE!

Poiana Mare VOTEAZÃ ALDE!

Bratovoieºti VOTEAZÃ ALDE! Întorsura VOTEAZÃ ALDE! Teasc VOTEAZÃ ALDE!
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Sloganul liberalilor din momentele lor de
glorioasã istorie, „Prin noi înºine”, ar pu-
tea fi decãzut, în multele circumstanþe din
trecutul nostru mai recent, ºi la formula,
mult mai „popularã” ºi, deci, mai aproape
de adevãrurile comune „Ca la noi la nime-
nea”. Corelez, aproape spontan, aceastã
butadã relaþionalã, cu invocarea frecven-
tã, devenitã o detestabilã cutumã, din par-
tea unor politicieni, a… Europei. La care
ne raportãm cu o dispoziþie de slugãrnicie
amintind de timpuri fanariote.

Paradoxal însã, nu o facem ºi în exem-
plele bune, fructuoase, demne de preluat
ºi de experimentat. Un caz, cel la care
vreau sã mã opresc în contextul scrutinu-
lui electoral de duminica viitoare, este cel
al alegerilor primare desfãºurate în cadrul
unei formaþiuni politice când e vorba de
a-ºi desemna viitorul candidat – unic –
pentru confruntarea cu adversarii sãi pen-
tru una din funcþiile reprezentative la nivel
înalt. Se întâmplã în Franþa – chiar în aces-
te zile (partidul de centru-dreapta ºi-a sta-
bilit prin vot popular propriul candidat, iar

Despre o deficienþã a politicii autohtoneDespre o deficienþã a politicii autohtoneDespre o deficienþã a politicii autohtoneDespre o deficienþã a politicii autohtoneDespre o deficienþã a politicii autohtone
stânga urmeazã, la rând, în zilele urmã-
toare) – se întâmplã în Italia, chiar dacã
nu în toate partidele (Berlusconi, autopre-
zentat drept Iisus Hristos! nu intrã în ecua-
þie), iar proaspãtul premier demisionar
Matteo Renzi a câºtigat o competiþie ex-
trem de durã cu doi tineri colegi ai sãi,
preluând astfel ºefia propriului partid ºi,
apoi, pe cea de ºef al Executivului.

La noi, toate deciziile se iau „la cen-
tru”, adicã în fiefurile forurilor dirigui-
toare (mai toate subsumabile, cel puþin
prin acelaºi mecanism de inerþii ale men-
talitãþii comuniste!), excluzând, fireºte,
congresele, ºi aºa destul de rare ºi nelip-
site de spiritul de castã. Principiul domi-
nant – ºi pãgubos – este acela cã liderul
are totdeauna dreptate. La nevoie sunt
invocate, într-o succesiune aleatorie, uni-
tatea, coeziunea, identitatea de…doctri-
nã, toate ca antidoturi la riscul dezagre-
gãrii ºi a pierderii încrederii populare. Or,
alternativa unor alegeri primare indicã
exact contrariul: cãci competiþia internã
în cadrul aceleiaºi formaþii e un atu sem-

nificativ ºi revelatoriu tocmai pentru po-
tenþarea principiului democraþiei.

În aproape 27 de ani, dacã memoria nu
mã înºalã cumva, un astfel de exerciþiu n-
a avut loc în politica noastrã. Iar confrun-
tarea din actuala campanie electoralã îmi
pare a proba, cu asupra de mãsurã, cât de
util ºi, pânã la urmã, câºtigãtor în planul
imaginii, ca sã nu mai vorbim de un even-
tual succes la urne, s-ar fi dovedit.

Un exemplu mi se pare relevant. ªi,
dacã PNL nici mãcar nu ºi l-a imaginat,
optând, ca la poker pe un „as” ce s-ar
putea întâmpla, aºa cum se ºi prefigu-
reazã, sã fie tocmai cartea cea mai greºi-
tã, la PSD a lipsit ideea în sine a unui ast-
fel de act politic. Major ºi cu o potenþã
edificatoare dificil de negat. Sã presupu-
nem cã, într-un proces de alegeri prima-
re, s-ar fi confruntat toþi cei invocaþi
acum, pe surse ori pe reþelele manipula-
toare, de la Liviu Dragnea ºi Victor Pon-
ta, la Gabriela Firea, Rovana Plumb, Lia
Olguþa Vasilescu ºi oricare alt membru
marcant al partidului. În faþa urnelor puse

la dispoziþia – ºi nu doar a pesediºtilor cu
carnet ori fãrã, ci al oricui ar fi dorit, într-
o localitate ori alta, sã-ºi expunã opþiu-
nea (aºa s-a întâmplat în 2013 în Italia,
când, la Partidul Democratic încã la Pu-
tere ºi acum, s-a înregistrat un numãr de
votanþi care a transgresat limitele nume-
rice ale formaþiunii). Miza, ori obiectivul
unic ºi precis, ar fi fost candidatul cel
mai potrivit pentru funcþia de premier.
Inutil sã mai adaug cã un astfel de meca-
nism ar fi de dorit chiar ºi ca fazã pregã-
titoare a unui congres în cadrul cãruia ar
urma sã ratifice opþiunile populare, în sen-
sul restrâns al termenului.

Ce s-ar obþine? Un imens plus de cre-
dibilitate ca semn al omologãrii unui act
de profundã legitimitate. Ar fi oare mã-
car în viitorul apropiat posibilã o astfel
de experienþã de calibrul unei expertize
politice? Un pas spre remodelarea clasei
politice în ansamblul ei pe care o reven-
dicãm toþi? Înclin sã cred cã da. Mã tem
însã cã nu se va întâmpla prea curând.
Ori poate chiar niciodatã.

Candidatul la Senatul României,
Florin Cîþu are o vastã experienþã
profesionalã în domeniul bancar.
A lucrat la Young & Rubicam SUA,
Banca Naþionalã a Noii Zeelande,
EIB Suedia ºi ING România.
A studiat macroeconomie
aplicatã la Grinnell College ºi
Iowa State University, la
Grinnell College a obþinut
bursã pentru singurul stu-
dent din estul Europei ºi a
finalizat programul în 2 ani
faþã de 3 ani duratã. „A fost
o discuþie foarte interesantã
cu oamenii de afaceri din Cra-
iova. De fapt am discutat cu
foarte mulþi oameni de afa-
ceri din România în aceastã
campanie electoralã ºi este
clar cã toþi au cam aceleaºi
probleme. Peste tot oamenii
de afaceri se plâng de o lipsã
a forþei de muncã. Ceea ce
pare ciudat, pentru cã con-
comitent vorbim de ºomaj.
Oamenii de afaceri nu mai
gãsesc forþã de muncã, dar
nu e vorba numai de forþa de
muncã calificatã, nu mai gã-
sesc nici forþã de muncã ne-
calificatã. O altã problemã ar
fi relaþia dintre oamenii de afa-
ceri cu ANAF-ul...”, a preci-
zat ex-bancherul Florin Cîþu.
Lipsa forþei de muncã
necalificatã

Liberalii susþin cã au so-

Florin Cîþu s-a întâlnit cu oamenii de afaceri craioveni
Oamenii de afaceri din Craiova au avut  ieri, la Hotel

Plaza, o întâlnire electoralã cu ex-bancherul Florin Cîþu,
candidat la Senatul României, aflat pe o poziþie eligibilã,
locul al II-lea, pe listele de la Bucureºti. Florin Cîþu, 44 de
ani, este un economist de succes, care s-a fãcut cunoscut
prin poziþiile sale virale faþã de guvernatorul BNR, Mu-
gur Isãrescu. Nu a mai fãcut politicã ºi este unul dintre cei
care a creionat programul economic al PNL. Lipsa forþei
de muncã, ajutoarele sociale pe care unii le-au obþinut
ilegal ºi relaþia dintre omul de afaceri ºi ANAF, au fost
subiectele de interes dezbãtute la Craiova.

luþii în programul lor de guverna-
re, sincronizat foarte bine cu pro-
gramul premierului Cioloº pentru
problemele ridicate de oamenii de
afaceri din þarã. „Pentru ambele

situaþii, atât PNL-ul, cât ºi eu, per-
sonal avem câteva soluþii. Pe piaþa
forþei de muncã ne-am confruntat
cu aceleaºi probleme ºi în anii
2005-2006. Atunci am remarcat
primele îngrijorãri ale oamenilor de
afaceri la problema lipsei forþei de
muncã  ºi s-a rezolvat odatã cu dez-
voltarea economicã. Atunci nu era
Uniunea Europeanã ºi nu se pleca
foarte uºor din þarã. Odatã cu in-
trarea în UE, o bunã parte a forþei
de muncã a plecat. Am identificat
totodatã, cu ajutorul oamenilor de
afaceri ºi nu numai ºi o altã pro-
blemã, în afarã de cea  a migraþiei.
Ajutoarele sociale, care se pare cã
sunt un competitor foarte acerb
pentru munca plãtitã. Vorbim de

oameni care nu gãsesc forþã de
muncã necalificatã, care sã mun-
ceascã cu ziua sau în baza unui
contract pe perioadã nedetermina-
tã, în mod special în agriculturã.
Sunt foarte multe exemple, pe
care le-am primit astãzi, comune
întregi care de la un numãr de 8
care aveau nevoie de ajutoare so-
ciale s-a ajuns la 200 de persoane
beneficiare de ajutor social. În
programul nostru economic,
avem prevãzut o mãsurã ºi anu-
me aceea de a ne uita foarte atent
la modul în care sunt distribuite
aceste ajutoare. Adicã, sã le obþi-
nã doar cei care au într-adevãr
nevoie de ele ºi nu cei care le ob-
þin ilegal”, a mai spus Cîþu.

Se doreºte eliminarea
reglementãrii 088...

A doua parte a dezbaterii s-a
referit la relaþia statul - oameni
de afaceri ºi s-a mers pe exem-
ple concrete ºi  foarte diverse.
„Relaþia ANAF – persoanã juri-
dicã; ANAF – persoanã fizicã a
ajuns într-un punct foarte cri-
tic. ªi asta se vede prin faptul
cã foarte mulþi oameni nu mai
vor sã deschidã o afacere în Ro-
mânia ºi asta pentru cã nu mai
vor sã aibã discuþii cu statul. O
sã vã dau un exemplu pânã unde
s-a ajuns. Aceea reglementare
088 a fãcut ca România sã sca-
dã în topul competitivitãþii, anul
acest, cu opt poziþii. Asta înse-

manã pentru noi costuri
mai mari pentru finanþare
internaþionalã, înseamnã
investitori strãini care nu
mai vor sã vinã în Româ-
nia pentru cã este greu sã
faci afaceri. Relaþia ANAF
contribuabil trebuie nea-
pãrat schimbatã. Acest
088 va fi eliminat imediat
cum vom câºtiga alegeri-
le. Alte mãsuri care vor
ajuta imediat ar fi scãde-
rea numãrului de declara-
þii pe care trebuie sã le
depunã un angajator. Un
om de afaceri are peste 55
de declaraþii pe care tre-
buie sã le depunã într-un
an, 20 dintre ele pentru
impozit ºi noi le vom re-
duce la 5. O altã proble-
mã e cea legatã de acce-
sul companiilor în timp real
la contul de la Trezorerie
ºi la fiºa plãtitorului... Dis-
cuþia de astãzi (n.r. ieri) a
fost aºadar despre oame-
nii de afaceri ºi probleme-
le lor”, susþine candidatul
PNL la Senatul României,
Florin Cîþu.

MARGA BULUGEAN
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sã trãiascã cei din gu-
vern, Popescule... cum trã-
iesc eu.

Emanuel, eroul din VEmanuel, eroul din VEmanuel, eroul din VEmanuel, eroul din VEmanuel, eroul din Vutcanii Vutcanii Vutcanii Vutcanii Vutcanii Vasluiului!asluiului!asluiului!asluiului!asluiului!
MIRCEA CANÞÃR

La recensãmântul din 2011,
comuna Vutcani, cu cele trei sate
ale sale, din judeþul Vaslui, numã-
ra ceva peste 2.000 de locuitori.
De atunci au tot plecat, spre alte
zãri, mulþi tineri ai comunei, într-
un fel toatã snaga aºezãrii, în nã-
dejdea agonisirii unui bãnuþ, cum
s-a întâmplat ºi cu pãrinþii lui
Emanuel, Amalia ºi Ioana, lãsaþi în
grija bunicilor. Am putea aduce,
aici, în discuþie ºi Legea încredin-

þãrii minorilor, dar...! Emanuel are
6 ani, Ioana – un an ºi 3 luni, iar
Amalia – numai 3 luni. Din ajunul
zilei de Sfântul Nicolae, Vutcanii
Vasluiului, care între oamenii sãi
de vazã, reþinuþi de monografia
comunei, îi avea pe lingvistul
Gheorghe Ivãnescu (1912-1987),
universitarul Gheorghe Alexa
(1891-1985) ºi fostul episcop de
Huºi, Cãlin Dima, are acum ºi un
erou de numai 6 ani, care ºi-a ris-

cat viaþa pentru a-ºi salva surorile
din casa cuprinsã intempestiv de
flãcãri. Relatatã cu emoþie fireas-
cã, toatã povestea nu exprimã alt-
ceva decât o dramã descumpãni-
toare, ca atâtea altele, din lumea
satului românesc, tot mai vizibil
depopulat, cu tot mai multe fami-
lii în cumpãnã. Când vâlvãtaia,
desluºim propagatã de la o butelie
de aragaz – aprins –, care emana-
se gaze, cuprinsese casa, a spus

Emanuel cu fizionomia lui de co-
pil inteligent, „am luat-o pe Ama-
lia în braþe ºi pe Ioana de mânã ºi
am ieºit uºor afarã. Nu mi-a fost
fricã”. Desculþi ºi dezbrãcaþi, cum
fuseserã surprinºi de flãcãri, au
fost gãsiþi de o vecinã, luaþi în
casã, cum se spune, pânã la sosi-
rea autoritãþilor. Câþiva bãrbaþi ºi
câteva femei în putere, din veci-
nãtatea imediatã, au sãrit cu gãle-
þile sã stingã focul, dar inutil. Pom-
pierii au venit ºi ei, anunþaþi, într-
un târziu, când totul era scrum.
Vasile Bojian, bunicul celor trei
copii, plecase dupã lemne de foc,
iar bunica lor, Maricica, dupã cum-
pãrãturi. Aºa s-a spus. Fiindcã din
publicaþiile locale n-am mai aflat
alte detalii. Un fapt ca atâtea alte-
le. Divers. Povestea este, însã,
descumpãnitoare. Are tragismul ei
inefabil. Fundaþia „Mereu
Aproape”, condusã de jurnalista
Alessandra Stoicescu, a procurat
o casã, identificatã de autoritãþile
locale, familiei. Agenþi economici,
autoritãþi ale judeþului au sãrit în
ajutor. Gigi Becali, patronul celor
de la Steaua, ºi-a exprimat, la rân-
dul sãu, disponibilitatea de a le face
rost de un adãpost. Un gest lãu-

dabil de solidaritate umanã. Re-
petãm, nu e singular. Ceea ce
pânã la urmã e salutar. Într-o zi,
fapta lui Emanuel, acum un mic
erou al comunitãþii, va trece în
uitare la nivelul comunei. Suro-
rile sale, cãrora le-a salvat viaþa,
nu vor putea uita asta niciodatã.
Fiindcã era în ajunul sãrbãtori-
lor de iarnã. Mai exact, în ajunul
zilei de Sfântul Nicolae. Când la
ei în casã nu era aºteptat nici un
dar... ªi, totuºi, au fost mângâiaþi
de bunãtatea lui Dumnezeu. Fi-
indcã fratele lor, Emanuel, cu
prezenþa sa de spirit, fãrã a se
lãsa copleºit de fricã ºi emoþie,
a ºtiut cum sã procedeze. Ca ºi
alþi copii de vârsta lui, proveniþi
din familii apãsate de griji, a avut
forþa lãuntricã a nu se speria de
foc. Unul de proporþii. Un copil
cu o fizionomie luminoasã, per-
spicace, isteþ din cale-afarã, pes-
te toate criteriile de evaluare
PISA, despre care se bate mo-
nedã în aceste zile, explicându-
ni-se cât de deºtepþi au devenit
alþii, în comparaþie cu copiii
noºtri, ale cãror calitãþi native
rãmân inimitabile, probate fiind,
iatã, în momente de excepþie.

Petrecerea de Revelion oferitã
craiovenilor nu va lipsi nici în acest
an. Ca de fiecare datã, noul an 2017
va fi întâmpinat în stradã, petre-
cerea fiind programatã sã se des-
fãºoare în aer liber, mai exact pe
strada „A.I. Cuza” – zona Univer-
sitate. Autoritãþile locale au scos la
licitaþie toate serviciile organizato-

Primãria Craiova se pregãteºte de RevelionPrimãria Craiova se pregãteºte de RevelionPrimãria Craiova se pregãteºte de RevelionPrimãria Craiova se pregãteºte de RevelionPrimãria Craiova se pregãteºte de Revelion
Autoritãþile locale au scos la licitaþie organiza-

rea petrecerii de Revelion din acest an. Cu tot cu
onorariul artiºtilor ºi focul de artificii ce va marca
trecerea dintre ani, municipalitatea este dispusã
sã cheltuiascã în jur de 100.000 de lei.

rice, precizând cã se doreºte „sã
se identifice un prestator care sã
rãspundã tuturor cerinþelor prezen-
tate în caietul de sarcini”, cu men-
þiunea cã aceastã firmã va trebui
sã ofere toatã gama de servicii ce
vor avea loc în noaptea dintre ani.

Sunt aºteptate aproape 20.000
de persoane

Autoritãþile pun la bãtaie pentru
petrecerea de Revelion suma de
96.142,50 de lei, bani care sunt
acordaþi de la bugetul local pentru
desfãºurarea acestui eveniment. În
contul acestei sume, prestatorul
care va câºtiga licitaþia trebuie sã
asigure de la prezenþa invitaþilor ºi
pânã la condiþiile de spectacol.

Municipalitatea a cerut ca sce-
na pentru concert sã fie amplasatã
în zona Universitãþii (urmând sã se
închidã circulaþia pe strada „A.I.
Cuza”) ºi sã aibã pe lângã dotãrile
obligatorii – cum ar fi încãlzitoare
pe scenã ºi zonã de back-stage
pentru artiºti – ºi douã proiectoare
laterale pe care cei prezenþi în pia-
þã sã poatã sã urmãreascã tot ce
se petrece pe scenã. Autoritãþile au
mai solicitat ca scena sã aibã ºi sis-
teme profesionale de lumini ºi su-
net pentru un eveniment în aer li-
ber la care sunt aºteptaþi între 5.000
ºi 20.000 de persoane.

Cine va cânta pentru craioveni
Prestatorul are libertatea ca, în

limita acestei sume, sã contacteze
ce artiºti doreºte pentru a le cânta
craiovenilor în noaptea de Reve-
lion. Totuºi, autoritãþile locale au
pus în vedere faptul cã spectaco-
lul trebuie sã se desfãºoare live,
între orele 22.30 ºi 00.30, iar pe
scenã sã concerteze trei-patru ar-
tiºti sau formaþii cu notorietate,
adicã „sã fie difuzaþi, în prezent,
atât la radio, cât ºi la TV, ºi sã aibã
cel puþin un album lansat”.

Spectacolul de Revelion va fi
prezentat de un MC, care va fi an-
gajat tot de cãtre prestator. De ase-
menea, autoritãþile ºi-au luat mã-
suri de precauþie ºi cu obþinerea
autorizaþiei ºi drepturile de autor
cãtre Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, care
vor fi achitate tot de organizator.

Un foc de artificii de 5 minute
Noul an va fi întâmpinat cu un

foc de artificii pe care Primãria Cra-
iova l-a comandat tot prin acest
contract. Potrivit documentaþiei,

jocul de lumini care va lumina cerul
trebuie sã aibã o duratã de 5 minute
ºi sã fie de „intensitate mare”. Ma-
terialele pirotehnice care vor fi fo-
losite trebuie sã se încadreze în clasa
1-4, iar prestatorul este obligat sã
obþinã toate autorizaþiile necesare
pentru focul de artificii de la ISU ºi
Poliþia Românã (departamentul
Arme ºi Muniþii). La licitaþie, firma
trebuie sã vinã cu o ofertã care va
prezenta în detaliu focul de artificii
pe care îl va propune.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În cursul acþiunii de control s-
au constatat o serie de abateri:
lipsa indicãrii pe corpul jucãrii-
lor sau pe ambalaj sau în do-
cumentele însoþitoare, a nu-
melui, denumirii comerciale
înregistrate sau a mãrcii în-
registrate a producãtorului ºi/
sau a importatorului, precum
ºi a adresei la care aceºtia pot
fi contactaþi; abateri privind
menþionarea numãrului unic
de înregistrare pe jucãrie: ti-
pul, lotul sau numãrul de se-
rie ori al modelului sau alt ele-
ment de identificare pe am-
balaj sau în documentele în-
soþitoare; erau comercializa-
te diverse categorii de jucã-
rii, fãrã a avea aplicat marca-
jul european de conformitate
CE, pe jucãrie, pe o etichetã
ataºata sau aplicatã sau pe
ambalaj.
Amenzi usturãtoare

Au mai fost descoperite aba-
teri privind cerinþele generale de
siguranþã – lipsa avertismentelor
generale de vârstã, a avertismen-
telor specifice ºi a indicaþiilor pri-
vind precauþiile în utilizare pen-
tru anumite categorii de jucãrii,
precum ºi a instrucþiunilor de uti-
lizare sau lipsa traducerii în lim-
ba românã, cât ºi abateri privind
cerinþele speciale de siguranþã;
abateri privind declaraþia de con-
formitate – lipsa acesteia sau ne-
întocmirea ei în conformitate;
abateri privind desfãºurarea pro-
moþiilor. Datele specifice pentru
promoþiile practicate la jucãrii –
perioadã, preþ vechi/preþ nou,
sortimentul/sortimentele de jucã-
rii supuse promoþiei.

„Urmare deficienþelor consta-

Protecþia Consumatorilor a intensificatProtecþia Consumatorilor a intensificatProtecþia Consumatorilor a intensificatProtecþia Consumatorilor a intensificatProtecþia Consumatorilor a intensificat
controalele la comercianþii de jucãriicontroalele la comercianþii de jucãriicontroalele la comercianþii de jucãriicontroalele la comercianþii de jucãriicontroalele la comercianþii de jucãrii

În perioada 7-18 noiembrie, Comisaria-
tul Regional pentru Protecþia Consumato-
rilor Regiunea Sud-Vest Oltenia a desfã-
ºurat o acþiune de control privind modul de
respectare a prevederilor legale privind si-
guranþa jucãriilor, inclusiv la comerþul on-
line. Au fost controlaþi 85 de operatori eco-
nomici. Valoarea jucãriilor care nu se în-

cadrau în prevederile legale în vigoare a
fost de 50.442 lei, din cele 3.296.898 lei
verificate. La finalul acþiunii s-a procedat
la aplicarea de 58 de sancþiuni contraven-
þionale, constând în 22 de avertismente ºi
36 de amenzi contravenþionale, însumând
90.500 lei, pentru încãlcarea reglementã-
rilor privind protecþia consumatorilor.

tate, organele de control au dis-
pus urmãtoarele mãsuri: oprirea
temporara de la comercializare a

jucãriilor în valoare de 13.181 lei
lei pânã la remedierea neconfor-
mitãþilor constatate; aplicarea de
58 sancþiuni contravenþionale,
constând în 22 avertismente ºi 36
amenzi contravenþionale însu-
mând 90.500 lei, pentru încãlca-
rea reglementãrilor privind pro-
tecþia consumatorilor”, ne-a pre-
cizat Radu Preda, comisar-ºef
al Comisariatul Regional pentru
Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia.
Sfaturi pentru utilizatori

Conducerea Comisariatul Re-
gional pentru Protecþia Consuma-
torilor Regiunea Sud-Vest Oltenia
le recomandã oamenilor sã achi-
ziþioneze jucãrii numai din maga-
zine ºi/sau raioane specializate,
unde se elibereazã documente de

cumpãrare – facturã, bon
fiscal, chitanþã fiscalã –, de
care vor avea neapãrat ne-
voie în caz de reclamaþie; sã
aleagã întotdeauna jucãrii
potrivite pentru vârsta copi-
lului, capacitãþile ºi aptitudi-
nile sale; jucãriile trebuie sã
fie însoþite de avertismente
generale privind grupa de
vârstã recomandatã care aju-
tã la alegerea jucãriei.

Cumpãrãtorii trebuie sã
ºtie cã jucãriile care nu sunt
destinate unui grupe de vâr-
stã specifice pot sã îi rãneas-
cã; sã nu cumpere jucãrii cu
pãrþi mici, detaºabile, pentru
copiii sub 3 ani, deoarece
aceºtia au tendinþa sã bage
jucãriile în gurã ºi pot sã se

înece cu pãrþile mici; trebuie sã
respecte atenþionãrile referitoare la
jucãriile nerecomandate copiilor

sub 36 de luni, care se prezintã sub
forma unei sintagme de tipul:
„Atenþie. Nerecomandat copii-
lor mai mici de 36 luni. Peri-
col de strangulare”; fraza
„Atenþie. Nerecomandat copii-
lor mai mici de 3 ani” poate fi
înlocuitã cu simbolul grafic de
interzicere/pictograma care vi-
zeazã copiii între 0 ºi 3 ani;
acestea (fraza ºi simbolul) nu
trebuie puse împreunã.
Instrucþiunile de folosire
sunt obligatorii

Totodatã, cumpãrãtorii tre-
buie sã ºtie ºi sã verifice acest
lucru cã jucãriile trebuie sã aibã
marcate pe corpul lor, într-un
mod vizibil, lizibil ºi durabil,
urmãtoarele elemente: coordo-
natele producãtorului ºi/sau im-

portatorului – numele, denumirea
comercialã/marcã înregistratã a
producãtorului ºi/sau a importato-
rului ºi adresa la care pot fi con-
tactaþi; numãrul unic de identificare
a jucãriei (tipul, lotul sau numãrul
de serie ori al modelului sau alt ele-
ment de identificare); marcajul de
conformitate CE care conduce la
supoziþia cã jucãria este sigur ºi
dacã jucãriile sunt de dimensiuni
mici, elementele de mai sus sunt
indicate pe ambalaj sau într-un
document care însoþeºte jucãria.

Mai trebuie sã verifice existen-
þa instrucþiunilor de utilizare ºi a

avertismentelor specifice,
însoþite de indicaþii privind
precauþiile în utilizare pentru
anumite categorii de jucãrii;
acestea trebuie sã fie tradu-
se obligatoriu în limba româ-
nã; sã respecte întocmai
aceste instrucþiuni ºi precau-
þii. Orice reclamaþie legatã de
o jucãrie achiziþionatã trebu-
ie semnalatã mai întâi vânzã-
torului/magazinului de la care
a fost cumpãratã ºi în caz de
nerezolvare, structurii terito-
riale a ANPC.
Atenþie la achiziþionãrile
on-line!

„Amintim cã legislaþia care
reglementeazã drepturile con-
sumatorilor la achiziþiile onli-

ne este OUG 34/2014 privind
drepturile consumatorilor în ca-
drul contractelor încheiate cu pro-

fesioniºtii. Puteþi contacta comer-
ciantul? Asiguraþi-vã cã operato-
rul economic furnizeazã informaþii
despre nume, adresa geograficã,
telefon, adresa de e-mail – toate
aceste informaþii trebuie sã fie cla-
re ºi inteligibile ºi sunt obligatorii
pentru comerciant. Dacã vã do-
riþi o anumitã jucãrie, atunci asi-
guraþi-vã cã site-ul afiºeazã toate
informaþiile despre principalele
caracteristici ale produselor ºi ser-
viciilor comercializate, inclusiv
preþul total al acestora, pentru a
putea fi siguri cã acestea sunt ceea
ce vã trebuie. Intenþionaþi sã cum-
pãraþi conþinut digital (jocuri,
cãrþi, muzicã, software)? Asigu-
raþi-vã cã primiþi informaþii despre
modul în care conþinutul digital
poate fi folosit, interoperabilitatea
relevantã - mediul hardware ºi
software standard cu care conþi-
nutul digital este compatibil (sis-
temul de operare, versiunea ne-
cesarã ºi anumite caracteristici
hardware), eventualele restricþii
tehnice. ªtiþi din ce se compune
preþul total? Acesta este format
din preþul produsului sau serviciu-
lui, taxa pe valoare adãugatã care
poate fi inclusã sau nu în preþul
produsului, taxele de livrare ºi
eventuale alte costuri suplimenta-
re despre care comerciantul tre-
buie sã vã informeze ºi sã vã cea-
rã acordul înainte de a da click pe
butonul «cumpãrã»”, a mai pre-
cizat comisar-ºef Radu Preda.

VALENIN CEAUªESCU



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 13joi, 8 decembrie 2016
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

40 de ani de activitate
în slujba muzicii

Nãscut la New York, în 1938,
Robert Gutter a absolvit Liceul
de Muzicã ºi Artã din oraºul natal
ºi Universitatea de Muzicã Yale. A
primit Diploma de la Accademia
Chigiana din Siena, unde a studiat
cu Franco Ferrara, ºi a predat în
unele dintre cele mai renumite uni-
versitãþi americane. A fost direc-
tor muzical al Orchestrei Simfoni-
ce din Fayetteville ºi al celei din
Greensboro, Carolina de Nord, în
1996 fiind numit dirijor principal
invitat al Orchestrei Simfonice
Naþionale din Kiev – Ucraina. Un
an mai târziu a fondat Institutul
Internaþional pentru dirijori, la Kiev.

De-a lungul carierei, a susþinut
concerte în peste 25 de þãri, cu

Concert Ceaikovski în Concert Ceaikovski în Concert Ceaikovski în Concert Ceaikovski în Concert Ceaikovski în „Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”,,,,,
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Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Olte-
nia”, dirijatã de Robert Gutter (S.U.A.), va pre-
zenta mâine-searã, de la ora 19.00, un con-
cert Ceaikovski, cu participarea violoncelis-
tului Ovidiu Marinescu, muzician român sta-
bilit în America de Nord. Programul include
„Furtuna”, fantezie simfonicã dupã Shakespea-
re, op. 18 (primã audiþie); Variaþiuni pe o temã
rococo pentru violoncel ºi orchestrã, op. 33; Suita

Participanþii înscriºi în concurs
cu piese însoþite de negative sunt
rugaþi sã le trimitã, obligatoriu, pe
adresa de e-mail tradem@tradem-
.ro, cu menþiunea „Pentru Festiva-
lul-concurs de colinde ºi obiceiuri
de Crãciun”, sau sã le depunã per-
sonal la sediul instituþiei din strada
„Traian Demetrescu” nr. 31, pânã

Ultima zi de înscrieri la Festivalul-concurs de colinde ºi obiceiuri
de Crãciun „Dor de sãrbãtori”
Grupurile ºcolare de colindã-

tori din instituþiile de învãþã-
mânt craiovean se mai pot
înscrie ºi astãzi, pânã la ora
16.00, la cea de-a IX-a ediþie a
Festivalului-concurs de colinde
ºi obiceiuri de Crãciun „Dor de
sãrbãtori”, organizat de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”.
Evenimentul se va desfãºura
pe data de 12 decembrie,
începând cu ora 11.00, în Aula
„Buia” a Facultãþii de Agrono-
mie din Craiova, þinuta
participanþilor fiind obligato-
rie: costum naþional.

orchestre din Ucraina, St. Peters-
burg, Lituania, Stuttgart, Londra,
Irlanda, Toronto, Bucureºti sau
Mexic. A fost invitat ca dirijor prin-
cipal pentru a efectua turnee cu or-
chestre importante, inclusiv Or-
chestra Maggio Musicale din Flo-
renþa, Moravia Filarmonica din Vie-
na, Orchestra Naþionalã de Came-
rã a Republicii Moldova, Orches-
tra de Camera din New Catania ºi
Orchestra de Camera din Teneri-
fe. În 1993, a fost selectat ca mem-
bru al Juriului Internaþional al Con-
cursului Silvestri. Un an mai târ-
ziu, a efectuat ºapte concerte în
Spania ºi Germania, cu Filarmoni-
ca „George Enescu” din Bucureºti.

Dirijeazã ºi este apreciat în
peste 40 de þãri, inclusiv în ora-
ºele mari ale lumii: New York,
Washington, Londra, Paris, Vie-

na, Milano, Floren-
þa, la Madrid, Stut-
tgart ºi Tienjin (Chi-
na).   În prezent,
este director muzi-
cal al Filarmonicii
din Greensboro,
abordând lucrãri
simfonice, de operã, camerale ºi
corale, compuse în secolele XVI-
II-XIX. În cei 40 de ani de acti-
vitate, s-a dedicat orchestrelor
din Statele Unite ºi strãinãtate.

Revine din S.U.A. pentru a gusta
ºi din succesul „de acasã”
Ovidiu Marinescu provine

dintr-o familie pasionatã de muzi-
cã clasicã din Bucureºti, dupã 1989
stabilindu-se în S.U.A. Artistul este
violoncelist, dirijor ºi, de aseme-
nea, conferenþiar la West Chester

University, Pennsylvania. Deschis
la muzicã contemporanã, a inter-
pretat la violoncel, în primã audi-
þie, compoziþiile fratelui sãu, Liviu
Marinescu, dar ºi muzicã de film
sau lucrãri electro-acustice create
de compozitori ºi cineaºti (ca, de
exemplu, într-un program multi-
media la Centrul Annenberg din Phi-
ladelphia, 2006).

«Ovidiu Marinescu trãieºte pe
continentul Americii de Nord, dar
s-a întors adesea cu plãcere în þarã
sã guste ºi din succesul „de aca-

sã”. A cântat la violoncel în diver-
se oraºe, cum sunt Bucureºti, Iaºi,
Braºov, Craiova, iar în 2012 a fost
invitat, în dublã ipostazã, de dirijor
ºi solist, pentru un concert susþi-
nut de Orchestra Naþionalã de Ca-
merã Radio din Bucureºti. Muzi-
cian talentat ºi dascãl apreciat, s-a
afirmat pe numeroase scene euro-
pene ºi americane, devenind astfel
ambasador de excepþie al culturii
ºi muzicii româneºti», se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
Filarmonicii „Oltenia”.

astãzi. Festivalul va avea urmãtoa-
rele categorii: grupuri de colindãtori
din învãþãmântul primar; grupuri de
colindãtori din învãþãmântul gimna-
zial; grupuri de colindãtori din în-
vãþãmântul liceal. Fiecare grup va
cânta douã colinde.

Juriul festivalului le are în
componenþã pe Renata Vari – so-

pranã la Opera Românã Craiova,
Elmira Sebat – conf. univ. dr. la
Departamentul de Arte al Facul-
tãþii de Litere a Universitãþii din
Craiova, Georgiana Cristea – pro-
fesoarã de muzicã popularã la
Palatul Copiilor Craiova. Pentru
fiecare secþiune, juriul va acorda
Premiul I (400 lei), Premiul al II-

lea (300 lei), Premiul al III-lea
(200 lei), Menþiune I (150 lei),
Menþiune II (100 lei), Menþiune
III (50 lei).

Regulamentul concursului ºi
fiºa de înscriere pot fi descãrca-

te de pe pagina web a instituþiei:
http://www.tradem.ro. Informaþii
suplimentare se pot obþine zilnic,
între orele 8.00 ºi 16.00, la nu-
mãrul de telefon 0351.413.369.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va orga-
niza mâine, 9 decembrie, ora 17.30, în Salonul Me-
dieval, o searã culturalã, sub genericul „File din
literatura exilului românesc”. Participã cercetãtori
care au studiat fenomenul cultural al exilului româ-
nesc, scriitorii Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu,
împreunã cu directorul revistei „Mozaicul”, Ni-
colae Marinescu, care ºi-a asumat promovarea exi-
lului românesc. Invitat este scriitorul George Po-
pescu. Potrivit organizatorilor, în cadrul întâlnirii
vor fi prezentate douã cãrþi dedicate eseisticii lui
Vintilã Horia, apãrute la Editura „Aius” ºi semnate
de Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu, precum ºi
numãrul 12 al revistei „Mozaicul”, care cuprinde
un dosar, coordonat de Mihaela Albu, dedicat unor
reviste româneºti din exil.

Searã culturalã cu „File din literatura exilului românesc”

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” va prezenta
sâmbãtã, 10 decembrie, de la ora 19.00, spectacolul
„George Dandin sau Soþul pãcãlit” de Moliere
(traducerea: Alice Georgescu), în regia lui Bocsardi
Laszlo. Coproducþie a Teatrului Municipal „Ariel”
Râmnicu Vâlcea ºi a instituþiei craiovene, spectacolul
a fost prezentat în premierã pe 24 septembrie a.c., la
Cinema „Geo Saizescu” din Râmnicu Vâlcea. În
distribuþie: Constantin Cotimanis, Mihai Dinvale,
Gabriela Baciu (Teatrul Naþional „Marin Sorescu”),
Tatiana Serghi, Cãtãlin Miculeasa, Emoke Kato
(Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), Emanuel Bighe
(debut), Alin Pãiuº, Gogu Preda, Alexandru Nuþã,
Adrian Loghin.

„George Dandin sau Soþul
pãcãlit” – sâmbãtã, la TNC

nr. 3 în Sol major pentru orchestrã, op. 55. Eve-
nimentul se va desfãºura în cadrul „Stagiunii
Prieteniei” (14 octombrie 2016 – 16 iunie 2017)
ºi este precedat, astãzi, ora 18.00, de întâlni-
rea „AmiTEA”, în Trend Studio (lângã cine-
matograful „Modern”), unde cei doi artiºti
invitaþi vor povesti despre prietenie ºi muzi-
cã. Biletele costã 30 lei, 20 lei pentru pensio-
nari ºi 15 lei pentru elevi ºi studenþi.
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Pânã în 1990, ºi câþiva ani ulte-
riori, fostul Liceu Industrial nr.1 Cra-
iova, actualul Liceu „Traian Vuia”, a
fost unul dintre vârfurile învãþãmân-
tului preuniversitar craiovean, cu
precãdere în ceea ce þine de „inteli-
genþa tehnicã”. La un moment dat, a
intrat sub patronajul Fabricii de
Avioane Craiova, acolo fiind efec-
tuate stagiile de practicã. Erau vre-
muri când elevii ºi cadrele didactice
nu aveau niciun fel de complex în
competiþia interºcolarã.

Credem cã este nevoie ºi o des-
cindere în istorie. Astfel, prin Legea
nr.2, Ordinul 145/1966, lua fiinþã Li-
ceul Industrial pentru Construcþii de
Maºini, cunoscut, apoi, drept „Liceul

A fost una dintre unitãþile de învãþãmânt preu-
niversitar de elitã, în primul rând pentru ceea ce
þine de învãþãmântul tehnic ºi profesional, care sã
bãtea, la modul clar pe performanþã în învãþãmânt,
cu actualele Colegii Naþionale „Fraþii Buzeºti”,
„Carol I” ºi „Elena Cuza”.  Se numea, pânã în
anii 1990, Liceul Industrial nr.1 Craiova, iar acum

are titulatura Liceul „Traian Vuia” ºi împlineºte,
în aceste zile, 50 de ani de existenþã. Sãptãmâna
viitoare, conducerea instituþiei are pregãtitã o ade-
vãratã manifestare de omagiere, la care vor lua
parte atât foste cadre didactice, elevi, cât ºi cei din
noua generaþie. Au început, deja, demersurile pen-
tru atingerea performanþelor din trecut.

lui Ciucurel” (Pavel Ciucurel, fost
director al liceului, cel care, ani de
zile, s-a mândrit cu faptul cã a dat
mâna cu Nicolae Ceauºescu, moment
imortalizat într-o fotografie care a
stat mult timp afiºatã pe un panou în
holul de la intrare ºi care se mai aflã
în arhive – n.r.). A fost primul liceu
industrial din Oltenia, jurisdicþia apar-
þinând Uzinelor „Electroputere”, fi-
ind admiºi, pentru început72 de elevi,
jumãtate absolvind. Pe 31 august
1971, instituþia s-a mutat în actualul
sediu, fiind fãcute mai multe amena-
jãri ºi ridicãri de clãdiri. Dupã cutre-
murul din 4 martie 1977, sala de sport
a fost grav avariatã, a fost refãcutã
ºi cu sprijinul elevilor, iar în acelaºi

an s-a trecut sub patronajul Fabricii
de Avioane Craiova, fiind înfiinþatã
ºi secþia de „Aeronauticã”. În 1979,
s-a primit titulatura „Liceul Industrial
nr.1 Craiova”. Urmeazã cea mai bunã
perioadã a instituþiei, în 1985 deve-
nind primul în judeþ, în ceea ce pri-
veºte învãþãmântul tehnologic ºi se
claseazã pe al II-lea loc în oraº, într-
un clasament al liceelor, imediat dupã
actualul „Carol I”.

„Ne gândim ºi la viitor ºi suntem
interesaþi de diversificarea
ofertei ºcolare”

Au trecut ani de zile ºi s-a intrat
într-un relativ colaps. La un moment
dat, se vorbea ca despre un liceu fãrã
foarte mulþi sorþi de izbândã. Puþinã
lumea îºi mai aducea aminte despre
fostul „Liceu Industrial nr.1”. Un tre-
cut glorios, dar cu prezent ºi viitor
incerte. Era nevoie de o schimbare ºi
s-a ºi fãcut. A început derularea de
programe europene, pe diverse axe,
din 2000, iar în 2014 s-a primit titlul
de „ªcoalã Europeanã”, care deschi-
dea cu totul alte perspective.

«Toþi foºtii sau actualii mei colegi
s-au remarcat printr-un înalt profesi-
onalism. Unii au fost recompensaþi
cu titlul de „Profesor evidenþiat”, al-
þii cu distincþia „Gheorghe Lazãr”
(pentru cei aflaþi în activitate) sau

„Diploma de excelenþã” (destinatã
cadrelor didactice pensionare). Nu
putem sã nu amintim faptul cã sunt
profesori care au primit cea mai mare
distincþie pentru un cadru didactic –
Ordinul „Meritul pentru învãþãmânt
în grad de ofiþer”. Ne gândim ºi la
viitor ºi suntem interesaþi de diversi-
ficarea ofertei ºcolare, fãcând demer-
suri în vederea stabilirii unor parte-
neriate cu agenþi economici privaþi,
pentru a oferi o bunã pregãtire, at
teoreticã, cât ºi practicã, urmãrind

facilitarea inserþiei pe piaþa muncii ºi
o bunã integrare socialã a absolven-
þilor noºtri. Cred cã este foarte bine
venit acest moment aniversar, iar, pe
16 decembrie, vor avea loc acþiuni
care sã marcheze evenimentul», a pre-
cizat prof. Ileana Moculescu, direc-
tor al Liceului „Traian Vuia”. Ar mai fi
ceva: „Eu nu lucrez pentru gloria
mea personalã, ci lucrez pentru glo-
ria geniului uman”–Traian Vuia.

 CRISTI PÃTRU

“Timpul necesar realizãrii temelor
pentru acasã pentru un elev este de
cel mult 2 ore însumând toate disci-
plinele, în aºa fel încât media zilnicã
a pregãtirii elevului, în clasã ºi în afa-
ra ei, sã se încadreze în 5-8 ore zilnic.
La clasa pregãtitoare nu se vor da
teme pentru acasã. (...) În perioada
vacanþelor, de regulã, nu se vor da
teme pentru acasã elevilor din învã-
þãmântul primar ºi gimnazial”, se ara-
tã în ordinul semnat de ministrul Edu-
caþiei Naþionale, Mircea Dumitru, ºi
prezentat, ieri, presei.

Acelaºi document prevede cã tim-
pul total alocat temei obligatorii pen-
tru acasã la învãþãmântul primar va fi
de maximum o orã, iar pentru celelal-
te niveluri de învãþãmânt, timpul alo-
cat efectuãrii temei obligatorii va fi
de maximum douã ore. Totodatã, tema
pentru acasã nu poate fi folositã ca
un instrument de pedeapsã. “Se in-
terzice utilizarea temei ca instrument
de pedeapsã (cantitate mare de teme,
exerciþii repetitive) precum ºi solici-
tarea realizãrii unor activitãþi de în-
vãþare care necesitã o abordare sis-
tematicã în clasã ºi nu pentru a fi
desfãºurate individual, ca temã pen-
tru acasã”, se mai aratã în ordin.

Ordinul mai prevede cã, în cadrul
orelor de la clasã, o atenþie specialã
va fi acordatã tehnicilor de învãþare

,,Au existat masive intervenþii, in-
truziuni de naturã politicã în boicota-
rea acestui concurs, atât din partea re-
prezentanþilor partidelor, care în mod
direct sau în mod insidios, au încercat
sã opreascã desfãºurarea concursu-
lui. S-a încercat inclusiv în Parlament,
în Senat, sã se introducã într-o Ordo-
nanþã de Urgenþã, într-un act norma-
tiv, un articol care sã blocheze con-
cursul. Prin motivul care pãrea îmbrã-
cat într-o argumentare raþionalã, dar
care era total ipocrit, cã e foarte bun
concursul, dar cã nu e momentul sã îl
facem acum”, a declarat ministrul.

Mircea Dumitru a mai precizat cã la
acest concurs s-au înscris aproxima-
tiv 9.000 de candidaþi, iar dupã prima
fazã, care a constat într-un test scris,
s-au calificat peste 7.100 dintre aceº-
tia. Ulterior s-au desfãºurat fazele B ºi
C, care au constat în susþinerea CV-
ului ºi prezentarea planului de mana-
gement pentru o perioadã de patru ani.
În urma acestor ultime probe, s-au în-
registrat aproximativ 300 de contesta-
þii, care sunt acum în analizã.

,,Am reuºit, totuºi, sã finalizãm
concursul ºi vã putem anunþa cã în
momentul de faþã suntem în faza de
soluþionare a unor contestaþii, Corpul
de Control al Ministerului urmeazã sã

Ordinul ministrului Educaþiei prevede cã temele pentru acasã sunt pentru cel mult douã
ore la toate disciplinele în aºa fel încât timpul alocat activitãþilor ºcolare sã fie de 5-8 ore,

iar în vacanþa elevilor din învãþãmântul primar ºi gimnazial nu se vor da teme pentru acasã.
independentã, respectiv vor fi exer-
sate modalitãþi de rezolvare indepen-
dentã a unor sarcini de lucru, astfel
încât aceste deprinderi sã fie trans-
ferabile ºi în efectuarea temelor pen-
tru acasã.

“Am semnat la începutul acestei
luni ordinul de ministru care defineº-
te temele. Propunem o raþionalizare a
timpului privind realizarea temelor
pentru acasã, plus o distincþie între
temele obligatorii ºi cele facultative

astfel încât elevii sã nu depãºeascã
timpul de 8 ore, însumat, ºcoalã plus
teme pentru acasã. Pentru un ºcolar
care e în clasele primare, timpul pen-
tru ºcoalã ºi realizarea temelor putea
sã depãºeascã numãrul de ore pe care
un adult le petrece la muncã. Astfel,
vrem sã prevenim abuzurile, iar un
elev sã se preocupe cel mult 8 ore de
ºcoalã”, a declarat, în cadrul unei
conferinþe de presã, ministrul Edu-
caþiei. (Mediafax)

Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru, a declarat cã au existat
presiuni politice foarte mari de boicotare a concursului pentru

ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din învãþãmântul
preuniversitar, dar s-a reuºit finalizarea cu succes a acestuia.

analizeze petiþiile primite, cert este cã
nu mai târziu de 9 decembrie se va
încheia acest concurs ºi vom anunþa
care sunt finalmente viitorii directori
de ºcoalã. Deºi au existat probleme
reale în desfãºurarea concursului, ºi
insist mai degrabã în desfãºurarea
concursului decât în planificarea sau
organizarea lui, totuºi, în momentul de
faþã putem spune cã rezultatul aces-
tui concurs e de naturã sã ne inspire
un optimism rezonabil ºi moderat. Am
urmãrit profesionalizarea managemen-
tului ºcolar prin organizarea acestui
concurs naþional pentru ocuparea
funcþiilor de directori ºi directori ad-
juncþi din cadrul instituþiilor de învã-
þãmânt, dar, în acelaºi timp, am urmãrit
sã rupem o tradiþie care, cred eu, nu
este beneficã pentru dezvoltarea ºco-
lilor din România, tradiþia prin care, de
ani de zile, directorii au fost desem-
naþi prin numire directã ºi nu au fost
selectaþi prin concurs public’’, a spus
Dumitru.

Ultimul concurs public pentru
ocuparea funcþiei de director al unei
ºcoli sau a unui liceu din România a
fost organizat în anul 2008, de atunci
conducerile unitãþilor de învãþãmânt
fiind numite direct de inspectorate-
le ºcolare.
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Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru:
Au existat intervenþii masive de boicotare

a concursului noilor directori de ºcoli
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Secretarul general al NATO, Jens Stol-
tenberg, cere aliaþilor occidentali sã men-
þinã presiunea diplomaticã ºi sancþiunile
la adresa Rusiei pânã când Moscova îºi
va respecta obligaþiile ce decurg din acor-
dul de pace din Ucraina. În urma discuþii-
lor cu miniºtrii de Externe ai statelor din
NATO ºi cel al Ucrainei, Stoltenberg a
vorbit despre “imensa creºtere a numã-
rului de încãlcãri ale armistiþiului” în zona
de est a Ucrainei, adãugând cã sunt in-
formaþii despre sute de explozii zilnic, in-
clusiv unele produse de bombardamente
cu armament greu, care este interzis de
acordul de pace de la Minsk. “Comunita-
tea internaþionalã trebuie sã menþinã pre-
siunea asupra Rusiei pentru ca aceasta sã-
ºi respecte obligaþiile, mai ales cã situaþia
de securitate din estul Ucrainei rãmâne

ªTIRI

ªTIRI

Rebelii s-au retras din zona
veche a oraºului Alep, dupã
mai multe zile de lupte acerbe

Rebelii sirieni s-au retras din
zona veche a oraºului Alep, iar
dupã mai multe zile de confrun-
tãri, forþele loiale regimului As-
sad controleazã aproximativ
75% din zona de est a oraºului.
Agenþia publicã de ºtiri Sana a
comunicat cã forþele guverna-
mentale au ocupat douã distric-
te aflate la nord de vechea cita-
delã a oraºului, dupã ce rebelii
s-au retras spre sud. În urma
pierderii celor douã districte, re-
belii au fost nevoiþi sã evacueze
ºi alte zone din partea veche a
oraºului. Observatorul Sirian
pentru Drepturile omului a anun-
þat cã zonele controlate de re-
beli, în sud-estul Alepului, au
fost vizate de bombrdamente de
artilerie în cursul nopþii, solda-
te cu decesul a cel puþin 15 per-
soane. Zeci de mii de civili lo-
cuiesc în continuare în distric-
tele controlate de rebeli, unde
rezervele de alimente sunt
aproape epuizate ºi niciun spi-
tal nu mai funcþioneazã, notea-
zã BBC. Moscova ºi Guvernul de
la Damasc au respins cererile
pentru implementarea unui
acord de încetare a focului la
Alep, în schimb intensificând
operaþiunile militare în oraº.

Un avion de pasageri s-a
prãbuºit în nordul Pakistanului

Un avion de pasageri al unei
companii aeriene pakistaneze s-
a prãbuºit în nordul Pakistanu-
lui, afirmã surse citate de presa
localã. Autoritãþile au localizat
resturile avionului de pasageri
prãbuºit în nordul Pakistanului,
iar ipoteza de a exista supravie-
þuitori este improbabilã, a de-
clarat ieri un purtãtor de cuvânt
al Guvernului de la Islamabad.
Potrivit datelor preliminare, la
bordul avionului erau 42 de pa-
sageri ºi cinci membri ai echi-
pajului. “Toate cadavrele au
arsuri profunde ºi nu pot fi iden-
tificate. Fragmentele avionului
sunt rãspândite pe o suprafaþã
mare”, a declarat Taj Muham-
mad Khan, un purtãtor de cu-
vânt al Guvernului Pakistanului.
“Avionul s-a prãbuºit într-o zonã
muntoasã. Aparatul era cuprins
de flãcãri înainte de a lovi so-
lul”, a precizat el.

Violenþe la Atena, la un marº
pentru comemorarea unui
adolescent ucis de poliþie

Protestatari cu cagule au ata-
cat cu sticle incendiare ºi au uti-
lizat petarde în cursul unor con-
fruntãri cu forþele de ordine des-
fãºurate la Atena, la exact opt
ani de la uciderea unui adoles-
cent de cãtre poliþie. Împuºca-
rea mortalã a adolescentului
Alexandros Grigoropoulos în
2008, cu un an înainte de înce-
perea crizei economice din Gre-
cia, a generat la acea vreme cele
mai grave proteste din ultimele
decenii. De obicei, mitingurile
care izbucnesc la aceastã aniver-
sare atrag mii de persoane care
denunþã sistemul politic clasic
ºi mãsurile de austeritate apli-
cate de Grecia la solicitarea Uni-
unii Europene ºi a creditorilor
internaþionali.

Preºedintele Statelor Unite, Barack Obama,
ºi-a reiterat strategia antiterorism în ultimul sãu
discurs pe tema securitãþii, lansând un avertis-
ment tacit cãtre succesorul sãu cã schimbarea
direcþiei acesteia ar putea avea consecinþe gra-
ve. Avertizând cu privire la folosirea torturii
pentru a obþine informaþii ºi readucând din nou
în discuþie problema închiderii închisorii de la
Guantanamo Bay, Obama a lansat afirmaþii care
le contrazic pe cele ale lui Donald Trump din
timpul campaniei electorale, averizând cã reve-
nirea la astfel de practici ar dãuna în cele din
urmã securitãþii naþionale. “Respectarea princi-
piilor statului de drept nu este o slãbiciune pe
termen lung, este cel mai mare punct forte al
nostru”, a spus Obama. “Obiectivul acestor
teroriºti este sã ne sperie sã schimbãm ceea ce
suntem ºi democraþia noastrã. ªi adevãrul este
cã oamenii ºi naþiunile nu iau cele mai bune de-
cizii când sunt mânaþi de teamã”, a mai spus el.
În timpul campaniei prezidenþiale, Donald
Trump a pledat pentru o abordare mai agresivã
în vederea combaterii terorismului, inclusiv
pentru reintroducerea practicilor de torturã cum
ar fi simularea înecului la interogatorii ºi inter-
zicerea accesului musulmanilor pe teritoriul Sta-
telor Unite. Trump a mai spus cã ar relua prac-

Magnatul Donald Trump, pre-
ºedintele-ales al Statelor Unite, a
fost desemnat, ieri, de revista ame-
ricanã Time personalitatea anului
2016. “Este a 90-a oarã când de-
semnãm personalitatea care a avut
cea mai mare influenþã, cu bune ºi
cu rele, asupra evenimentelor unui
an. Întrebarea pentru anul acesta
este: cu bune sau cu rele? Provo-
carea în cazul lui Donald Trump
este cât de profund este clivajul
dintre cetãþenii þãrii în legãturã cu
rãspunsul”, a argumentat revista cu
sediul în New York. “Este greu sã
mãsurãm amploarea acestui clivaj.
Acest baron imobiliar ºi proprietar
de cazinou devenit star reality-TV
ºi activist provocator nu a petre-
cut nicio zi în vreo funcþie publi-

Secretarul general al NASecretarul general al NASecretarul general al NASecretarul general al NASecretarul general al NATTTTTOOOOO     cere menþinereacere menþinereacere menþinereacere menþinereacere menþinerea
sancþiunilor împotriva Rusieisancþiunilor împotriva Rusieisancþiunilor împotriva Rusieisancþiunilor împotriva Rusieisancþiunilor împotriva Rusiei

atât de gravã”, a declarat Stoltenberg,
care a adãugat cã “Este important ca sanc-
þiunile economice sã fie menþinute”. Sãp-
tãmâna trecutã, o reuniune a miniºtrilor
de Externe din Rusia, Ucraina, Franþa ºi
Germania s-a încheiat fãrã un rezultat în
legãturã cu procesul de pace, lucru ce a
crescut incertitudinile în legãturã cu viito-
rul procesului de pace. Acordul de pace
de la Minsk prevede cã Ucraina va relua
controlul asupra zonelor ocupate de rebe-
lii proruºi, însã va trebui sã ofere un statut
special regiunii, sã organizeze alegeri lo-
cale ºi sã amnistieze rebelii. Uniunea Eu-
ropeanã a impus sancþiuni împotriva Ru-
siei pentru rolul jucat de Moscova în con-
flictul din Ucraina, însã aceste mãsuri sunt
contestate de unele state care au legãturi
comerciale puternice cu Rusia.

Donald Trump a fost desemnat
personalitatea anului 2016 de revista Time

cã, nu a servit niciodatã alt interes
decât al sãu, iar acum va fi deasu-
pra ruinelor fumegânde ale unui
vast edificiu politic care avea par-
tide, specialiºti, donatori, institute
de analizã - toþi cei care nu au luat
în serios ascensiunea sa. Manda-
tul lui Donald Trump se va înscrie
în acest context, cu bune ºi cu
rele”, comenteazã revista Time.
“Pentru cei care cred cã situaþia
este spre bine, victoria lui Donald
Trump reprezintã o respingere a
clasei politice arogante; pentru cei
care considerã cã este un lucru
rãu, nivelul distrugerii se extinde
asupra valoroaselor norme ale sfe-
rei civice, marcatã acum de ele-
mente rasiste, sexiste ºi primitivis-
te”, subliniazã Time.

Obama ºi-a reiterat strategia antiterorism, avertizând
cã schimbarea acesteia ar putea avea consecinþe grave

tica de trimitere a presupuºilor teroriºti la Guan-
tanamo Bay. Obama a respins ideea de a-i eti-
cheta pe unii teroriºti drept “islamiºti radicali”,
spunând cã acestu lucru prezintã riscul stig-
matizãrii “musulmanilor buni ºi patrioþi”. Ofi-

ciali de la Casa Albã au spus cã discursul susþi-
nut marþi de Obama a fost schiþat înainte de
câºtigarea de cãtre Donald Trump a scrutinului
prezidenþial american din noiembrie ºi cã nu re-
prezintã un mesaj la adresa acestuia din urmã.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþiei  publicã des-
chisã în vederea închirierii ur-
mãtoarele spaþii disponibile: a)
spaþii moderne de birouri, cu su-
prafeþe de 22,80  m.p., având in-
cluse o serie de facilitate pre-
cum : instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii commune de tip oficiu,
salã multifuncþionalã dotatã co-
respunzãtor, locuri de parcare
gratuitã. Birourile se gasesc în
incinta Centrului de Dezvoltare
Tehnologicã ºi Excelenþa în
Afaceri. b) spaþii de birouri cu
suprafeþe cuprinse între 41,00 -
52,10 mp,  spaþii expoziþionale,
de depozitare ºi de alimentaþie
publicã – în incinta Centrului
Multifuncþional Craiova. Docu-
mentaþia necesarã se procurã
de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, nr.26, etaj
2, camera E211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

Primãria comunei Ostroveni, judeþul Dolj,organizeazã
concurs pentru ocuparea postului de naturã contractua-
lã de referent grad II,duratã nedeterminatã din cadrul
Cãminului Cultural Ostroveni.

Condiþii generale: conform art. 3 al Regulamentului-
cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Condiþii specifice:
· - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finali-

zate cu diplomã de bacalaureat.
· -vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.

        Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 03.01.2017-ora.10.00 proba scrisã;
 - în data de 05.01. 2017-ora .10.00 proba de interviu,
     Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10

zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului în Monito-
rul Oficial Partea a III-a,la secretariatul Primãriei com-
.Ostroveni.

Bibliografia ºi datele despre conþinutul dosarului de
concurs, precum ºi alte informaþii  se pot obþine la nu-
mãrul de telefon: 0251.337.366, secretar comisie de
concurs SADOVEANU CAMELIA precum ºi pe adresa
www.comunaostroveni.ro.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
Caut menajerã pentru
apartament în Craiova, de
douã ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Angajez domniºoarã cu
permis de conducere.
Telefon: 0729/960.870.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

CERERI SERVICIU
ÎNGRIJESC bãtrânã (me-
naj). Telefon: 0760/771.270.
Doresc angajare ca me-
najerã, îngrijire bãtrâni.
Telefon: 0784/590.628.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

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

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã ho-
luri ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de ra-
cordare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0744/
810.932.
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu utilitãþi.
Craiova, str. Rãºinari,
Nr.91 cu ieºire în str. Râu-
lui nr. 162. Telefon: 0771/
723.968
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte
funciarã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitã-
þile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Proprietar vând teren Câr-
cea ºi Gara Pieleºti. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt,lângã pã-
dure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200
m, cadastru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Craiova
schimb – apartament + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, 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; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la
telefon: 0765/312.168.

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.
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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.

Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/ 065.756.
Vând televiozor color IVORY
cu telecomandã în bunã
stare de funcþionare . Preþ
100 lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/515.044
Vând televizor Panasonic în
stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat Whirlpo-
ol. Telefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi diferi-
te- ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru
apã, parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
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.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/1800
bine întreþinut – 100 lei, tele-
vizor color cu telecomandã.
Telefon: 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: 0729/
684.222.
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
suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã 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 suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, microcen-
tralã, aer condiþionat, igie-
nã ºi liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o salaria-
tã la bloc, chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/850.986
Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/
8 zona Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro negociabil.
Telefon: 0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

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.

DECESE
Georgeta, Florin, Maria,
Daniela, Radu, Sorin,
deplâng decesul cum-
ntului TRUICÃ ION.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi
pace! Condoleanþe fa-
miliei îndoliate. Înhuma-
rea are loc azi, 8 decem-
brie a.c. ora 13.00, la ci-
mitirul Craioviþa Nouã.
CONDOLEANÞE
Membrii Consiliului de
Administraþie  al  Uni-
versitãþii din Craiova
sunt alãturi de doamna
Decan al Facultãþii de
Horticulturã, prof. univ.
dr. ing. Sina-Niculina
Cosmulescu,  în clipele
de mare tristeþe prici-
nuite de trecerea în ne-
fiinþã a fratelui sãu. Sin-
cere condoleanþe fami-
liei îndoliate!
 Membrii Senatului Uni-
versitãþii din Craiova
transmit sincere con-
doleanþe doamnei De-
can al Facultãþii de Hor-
ticulturã, prof. univ. dr.
ing. Sina-Niculina Cos-
mulescu, în aceste
momente de maximã
tristeþe pricinuite de
dispariþia fratelui sãu.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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SCM Universitatea Craiova ºi-a trecut în cont o iz-
bândã uriaºã, scor 3-1, marþi searã, la Sala Polivalentã,
contra formaþiei poloneze PGE Skra Belchatow, într-un
meci care a deschis Grupa D din Liga Campionilor.

Alb-albaºtrii au intrat pe parchet deciºi sã facã via-
þã grea sfert-finalistei ediþiei trecute, iar planul pãrea
sã funcþioneze, 8-5 la cel dintâi timp tehnic. Treptat,
însã, oaspeþii au recuperat ecartul ºi trecut la rându-le
cu trei “lungimi” în faþã, 17-20. Ce a urmat a fost de-a
dreptul dramatic! Fãrã sã acuze nicicum ºocul, SCM-ul
a ratat prima, ºi chiar în douã rânduri, ºansa de a închi-
de setul (la 24-23 ºi 25-24). Apoi la fel ºi polonezii, ºi
din nou Craiova. În cele din urmã, bãieþii lui Pascu n-
au mai irosit ºi a cincea oporuinitate: 30-28.

În manºa secundã, niciuna dintre combatante nu s-
a distanþat la mai mult de douã puncte, diferenþã ce
avea sã se regãseascã pe tabelã ºi la final, ºi tot în
favoarea formaþiei noastre: 25-23 pentru un halucinant
2-0.

Urmãtorul act, adjudecat, evident, de polonezi, a fost
controlat autoritar de aceºtia, 19-25.

În setul final, craiovenii au început formidabil (4-0)
ºi s-au dus pânã la 14-8, numai cã rivala nu-ºi spusese
ultimul cuvânt: 15-15. Ba chiar a trecut la conducere,
18-19. Un foc de paie! Universitatea a lovit magistral ºi
a pus capãt jocului cu 25-22.

VVVVVoleibaliºtii craioveni, victorie fenomenalãoleibaliºtii craioveni, victorie fenomenalãoleibaliºtii craioveni, victorie fenomenalãoleibaliºtii craioveni, victorie fenomenalãoleibaliºtii craioveni, victorie fenomenalã
la debutul în Liga Campionilorla debutul în Liga Campionilorla debutul în Liga Campionilorla debutul în Liga Campionilorla debutul în Liga Campionilor

Marþi
GRUPA A: Paris SG – Ludogoreþ 2-2 (Cavani 61, Di

Maria 90+2 / Misidjan 15, Wanderson 69; La oaspeþi,
Cosmin Moþi a fost integralist, în tim ce Claudiu Keºeru a
intrat pe teren în prelungiri), FC Basel – Arsenal 1-4
(Doumbia 78 / Lucas Perez 8, 16, 47, Iwobi 53).

Clasament: 1. ARSENAL 14p, 2 PSG 12p, 3. Ludogo-
reþ 3p, 4. Basel 2p.

GRUPA B: Dinamo Kiev – Beºiktaº 6-0 (Besedin 9,
Iarmolenko 30 pen., Buyalski 32, D. Gonzales 45+3, Sidor-
ciuk 60, J. Moraes 77), Benfica – Napoli 1-2 (Jimenez 87 /
Callejon 60, Mertens 79; Vlad Chiricheº nu s-a aflat în
lotul formaþiei italiene)

Clasament: 1. NAPOLI 11p, 2. BENFICA 8p, 3. Beºik-
taº 7p, 4. Kiev 5p.

GRUPA C: Barcelona – Monchengladbach 4-0 (Messi
16, Arda Turan 50, 53, 67), Manchester City – Celtic 1-1
(Iheanacho 8 / Roberts 4).

Clasament: 1. BARCELONA 15p, 2. CITY 9p, 3. Mon-

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ULTIMA ETAPÃ

Runda a doua din Grupa A a
fost una de-a dreptul nebunã, în
contextul în care Serbia a învins,
marþi searã, vicecampioana
europeanã Spania, scor 25-23
(11-8), iar gazda Suedia s-a
înclinat în faþa Sloveniei, cu un
identic 23-25 (13-13). Astfel,
Serbia, cu 4 puncte, a obþinut
deja calificarea în Grupa Princi-
palã 1. În rest, Suedia ºi Slove-
nia au câte douã puncte, pe
când Spania se aflã încã la cota
zero. În runda finalã a grupei,
astãzi, celelalte douã echipe
calificate se vor decide din
meciurile Suedia – Serbia ºi
Spania – Slovenia.

chengladbach 5p, 4. Celtic 3p.
GRUPA D: Bayern Munchen – Atl. Madrid 1-0 (Le-

wandowski 28), PSV Eindhoven – Rostov 0-0 (Andrei
Prepeliþã a fost rezervã la oaspeþi).

Clasament: 1. ATL. MADRID 15p, 2. BAYERN 12p, 3.
Rostov 5p, 4. Eindhoven 2p.

Ocupantele primelor douã poziþii din fiecare grupã au
acces în optimile competiþiei, în vreme ce echipele care
au încheiat pe locul 3 vor continua în Europa League.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei
GRUPA E: LEVERKUSEN (7p) – MONACO (11p),

Tottenham (4p) – ÞSKA Moscova (3p).
GRUPA F: REAL MADRID (11p) – DORTMUND

(13p), Legia Varºovia (1p) – Sporting Lisabona (3p).
GRUPA G: Porto (8p) – LEICESTER (13p), Brugge

(0p) – Copenhaga (6p).
GRUPA H: JUVENTUS (11p) – Dinamo Zagreb

(0p), Lyon (7p) – Sevilla (10p).
Echipele notate cu majuscule erau deja calificate.

GRUPA A
Feyenoord – Fenerbahce 20:00
Zorya Lugansk – Manchester Utd 20:00
Clasament: 1. Fenerbahce 10p, 2. Manchester Utd 9p,

3. Feyenoord 7p, 4. Zorya 2p.
GRUPA B

Young Boys – Astana 20:00
APOEL Nicosia – Olympiakos 20:00
Clasament: 1. APOEL* 9p, 2. Olympiakos* 8p, 3.

Young Boys 5p, 4. Astana 5p.
GRUPA C

Mainz – Gabala 20:00
Anderlecht – St. Etienne 20:00
Clasament: 1. Anderlecht* 11p, 2. St. Etienne* 9p, 3.

Mainz 6p, 4. Gabala 0p.
GRUPA D

AZ Alkmaar – Zenit 20:00
Maccabi Tel Aviv – Dundalk 20:00
Clasament: 1. Zenit* 15p, 2. Alkmaar 5p, 3. Dundalk

4p, 4. Maccabi 4p.
GRUPA E

Viktoria Plzen – Austria Viena 20:00
Astra – AS Roma 20:00
Clasament: 1. Roma* 11p, 2. Astra 7p, 3. Austria V. 5p,

4. Plzen 3p.
GRUPA F

Rapid Viena – Bilbao 20:00
Sassuolo – Genk 20:00
Clasament: 1. Genk* 9p, 2. Bilbao* 9p, 3. Rapid V. 5p,

4. Sassuolo 5p.

FOTBAL – LIGA EUROPA – GRUPE – ULTIMA ETAPÃ
GRUPA G

Standard Liege – Ajax 22:05
Panathinaikos – Celta Vigo 22:05
Clasament: 1. Ajax* 13p, 2. Standard 6p, 3. Celta 6p, 4.

Panathinaikos 1p.
GRUPA H

Konyaspor – Gent 18:00
Braga – ªahtior Doneþk 18:00
Clasament: 1. ªahtior* 15p, 2. Braga 6p, 3. Gent 5p, 4.

Konyaspor 1p.
GRUPA I

Salzburg – Schalke 22:05
Nice – Krasnodar 22:05
Clasament: 1. Schalke* 15p, 2. Krasnodar* 7p, 3. Sal-

zburg 4p,.4. Nice 3p.
GRUPA J

Karabah – Fiorentina 18:00
PAOK Salonic – Slovan Liverec 18:00
Clasament: 1. Fiorentina 10p, 2. Qarabag 7p, 3. PAOK

7p, 4. Liberec 4p.
GRUPA K

Inter – Sparta Praga 22:05
Southampton - Hapoel Beer Sheva 22:05
Clasament: 1. Sparta P.* 12p, 2. Southampton 7p, 3.

Hapoel 7p, 4. Inter 3p.
GRUPA L

Osmanlispor – FC Zurich 18:00
Villarreal – Steaua 18:00
Clasament: 1. Osmanlispor 7p, 2. Villarreal 6p, 3. Zu-

rich 6p, 4. Steaua 6p.

„A fost un meci de calitate, care a bucurat foarte
mult publicul. Spectatorii au fost fenomenali, ne-au
dus spre victorie în setul 4, un succes senzaþional. Sã
câºtigi în faþa unei echipe ca Belchatow este un lu-
cru deosebit, bãieþii au jucat ca adevãraþi bãrbaþi,
aºa cum îmi doresc mereu”, a declarat tehnicianul Dan
Pascu.

„A fost o searã minunatã. Încã nu îmi vine sã cred
cã am câºtigat în faþa unor jucãtori pe care îi urmã-
ream la televizor ºi vedeam ce pot sã facã pe teren.
Este o victorie pe careo datorãm suporterilor, pe care
i-am dezamãgit în campionat”, a spus ºi cãpitanul La-
urenþiu Licã.

În celãlalt meci al grupei, italienii de la Azmit Mode-
na, principalii favoriþi la trofeu, abia au depãºit, acasã,
echipa slovenã ACH Ljubljana, scor 3-2 (25-22, 21-25,
25-19, 23-25, 15-11).

Dupã aceste rezultate, SCM U conduce în clasmaent,
cu 3 puncte, urmatã de Modena (2p), Ljubljana (1p) ºi
Belchatow (0p).

În umãtoarea rundã, programatã în 20 decembrie, Cra-
iova va juca la Ljubljana.

La revenirea în campionat, alb-albaºtrii, plasaþi pe
locul 5, vor întâlni, duminicã (15:00, în direct la Digi
Sport), în Bãnie, în startul returului, echipa care-i ur-
meazã în clasament, ªtiinþa Explorãri Baia Mare.

DIGI SPORT 2
19:45, 22:00 – BASCHET (M) –

Euroliga: Fenerbahce Istanbul –
Steaua Roºie Belgrad, Real Madrid –
Zalgiris Kaunas.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:00 – FOTBAL – Liga

Europa: Villarreal – Steaua, Astra –
AS Roma / 2:30 – HOCHEI SUA/Ca-
nada – NHL: Montreal Canadiens –
New Jersey.

DOLCE SPORT 2
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa: Osmanlispor – FC Zu-
rich, Viktoria Plzen – Austria Viena,
Southampton – Hapoel Beer
Sheva.

DOLCE SPORT 3
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: Karahah – Fioren-
tina, Feyenoord – Fenerhahce,
Standard Liege – Ajax.

DOLCE SPORT 4
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: Konyaspor – Gent,
Alkmaar – Zenit, Anderlecht – St.
Etienne.

Astãzi

Acced mai departe primele douã clasate. Echipele însoþite de semnul (*) au obþinut deja calificarea.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Surprize de proporþii în Grupa A!

Serbia ºi Franþa, primele
calificate în faza secundã

Asemenea Serbiei, ºi Franþa a
acces în Grupa Principalã 1, dupã
ce a bãtut cu 22-20 (11-11)
Germania, într-un meci din Grupa
B. Tot aici, Olanda a fãcut scorul
zilei cu Polonia, 30-21 (14-11). În
clasament, Franþa are 4 puncte,
Olanda ºi Germania câte douã, iar
Polonia zero. În ultima etapã, de
asemenea azi, se joacã Franþa –
Olanda ºi Germania – Polonia.

Asearã, dupã închiderea ediþiei,
în etapa secundã din Grupele C ºi
D: România (0p) – Rusia (2p), ºi
Norvegia (2p) – Croaþia (0p),
respectiv Cehia (2p) – Muntene-
gru (0p) ºi Danemarca (2p) –
Ungaria (0p).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
21:30 – CICLISM – Cursa de ºase

zile, pe velodrom, la Amsterdam
(Olanda).

EUROSPORT 2
20:45, 22:15 – PATINAJ ARTIS-

TIC – Grand Prix în Franþa, la Mar-
silia.

TVR 2
21:45 – HANDBAL (F) – Campio-

natul European, în Suedia: Olanda –
Franþa.

PRO TV
18:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Villarreal – Steaua.
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1. Steaua 19 11 4 4 26-15 37
2. Viitorul 19 11 3 5 24-17 36
3. Gaz Metan 19 9 7 3 28-18 34
4. Craiova 19 10 3 6 26-20 33
5. CFR Cluj 19 10 6 3 32-16 30
6. Dinamo 19 8 5 6 31-25 29
7. Botoºani 19 7 4 8 23-19 25
8. Pandurii 19 6 6 7 20-24 24
9. Astra 19 6 5 8 19-25 23
10. Voluntari 19 6 4 9 25-27 22
11. CSM Iaºi 19 5 4 10 16-21 19
12. Chiajna 19 4 4 11 10-24 16
13. ASA 19 4 3 12 16-32 9
14. ACS Poli 19 5 4 10 20-33 5

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 20-a

ACS Poli – FC Voluntari, vineri, ora 17
„U” Craiova – CFR Cluj, vineri, ora 20.30
Pandurii – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 16
FC Botoºani – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – ASA, sâmbãtã, ora 20.30
Astra Giurgiu – Steaua, duminicã, ora 20.30
Concordia – Viitorul, luni, ora 20.30

Moº Nicolae a venit ieri pen-
tru copiii instituþionalizaþi de la
Centrul „Aripi de Luminã” din
Bãnie, clubul Universitatea Cra-
iova dãruindu-le cadouri prin in-
termediul celor trei Nicolae ai
Craiovei Maxima, Negrilã, Tili-
hoi ºi Ungureanu, ºi prin golghe-
terul echipei actuale, Andrei
Ivan. Copiii nu au rãmas datori
mesagerilor Moºului, cãrora le-
au interpretat colinde ºi le-au
oferit câteva felicitãri hand-
made.

Andrei Ivan a fost recunos-
cut de câþiva dintre puºtii de la
„Aripi de Luminã”, care i-au
dãruit felicitãri ºi podoabe lucra-
te manual ºi i-au urat totodatã sã
marcheze cât mai multe goluri.
Atacantul i-a îndemnat sã vinã
la meciuri pe noul stadion ºi sã
se bucure de victoriile ªtiinþei.
„Sunt foarte fericit sã particip la
astfel de acþiuni, prin care adu-
cem o luminã în sufletele micuþi-
lor. O sã þin ca amintire cadouri-
le primite de la ei. Suntem într-o
perioadã grea, aºa cã trebuie sã
câºtigãm vineri pentru a ne re-
veni ºi sã rãmânem în cursa pen-

Comisia de Disciplinã din cadrul
FRF a anunþat cã atacantul Santos
do Rosario Ramilton Jorge - Ram-
be, de la Universitatea Craiova, a
fost suspendat ºase jocuri ºi a pri-
mit o penalitate sportivã de 10.000
de lei, în urma incidentelor de la fi-
nalul meciul cu Viitorul, din etapa a
19-a a Ligii 1. De partea cealaltã,
jucãtorii Victor Râmniceanu ºi So-
rin Rãdoi de la FC Viitorul au primit
o suspendare de trei jocuri ºi o
amendã de 6.000 de lei, respectiv
ºase meciuri ºi o penalitate sportivã

Rambe, suspendat 6 etape de FRFRambe, suspendat 6 etape de FRFRambe, suspendat 6 etape de FRFRambe, suspendat 6 etape de FRFRambe, suspendat 6 etape de FRF,,,,,
Hagi a primit doar avertismentHagi a primit doar avertismentHagi a primit doar avertismentHagi a primit doar avertismentHagi a primit doar avertisment

de 11.300 de lei. Managerul tehnic
de la FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a
primit doar un avertisment.

„Sancþiunile sunt date în baza
unui regulament care a funcþionat
ºi cei care au interpretat regula-
mentul au þinut cont ºi de raportul
suplimentar. Mai este ºi recurs.
Noi nu ne agãþãm de Rîmniceanu,
pentru cã Sorin Rãdoi l-a lovit pe
Rambe. Bãnuiesc cã cei din comi-
sie au avut imagini de la mai multe
televiziuni ºi au avut posibilitatea
sã ia deciziile corecte. Nu am ce

sã comentez, mã aºteptam sã fie
sancþiuni drastice, pentru cã au
fost acte care nu ne fac cinste.
Trebuie sã vedem, e un spectacol
la care se uitã ºi copii, ºi doamne,
ºi domni ºi nu mi se pare normal
sã devenim subiect de ºtiri. Deo-
camdatã, Rambe a fost sancþionat
de LPF, vom vedea dacã va fi
sancþionat ºi de club. O sã luãm
notã de ce s-a întâmplat ºi o sã
vedem” a comentat Marcel Popes-
cu decizia luatã de Comisia de Dis-
ciplinã din cadrul FRF.

Ivan: „La noi vine Moº Nicolae vineri,Ivan: „La noi vine Moº Nicolae vineri,Ivan: „La noi vine Moº Nicolae vineri,Ivan: „La noi vine Moº Nicolae vineri,Ivan: „La noi vine Moº Nicolae vineri,
cu 3 puncte în meciul cu CFR Cluj”cu 3 puncte în meciul cu CFR Cluj”cu 3 puncte în meciul cu CFR Cluj”cu 3 puncte în meciul cu CFR Cluj”cu 3 puncte în meciul cu CFR Cluj”

Atacantul ªtiinþei, alãturi de cei treiAtacantul ªtiinþei, alãturi de cei treiAtacantul ªtiinþei, alãturi de cei treiAtacantul ªtiinþei, alãturi de cei treiAtacantul ªtiinþei, alãturi de cei trei
Nicolae ai Craiovei Maxima, TNicolae ai Craiovei Maxima, TNicolae ai Craiovei Maxima, TNicolae ai Craiovei Maxima, TNicolae ai Craiovei Maxima, Tilihoi,ilihoi,ilihoi,ilihoi,ilihoi,

Negrilã ºi Ungureanu, au oferitNegrilã ºi Ungureanu, au oferitNegrilã ºi Ungureanu, au oferitNegrilã ºi Ungureanu, au oferitNegrilã ºi Ungureanu, au oferit
cadouri copiilor instituþionalizaþi decadouri copiilor instituþionalizaþi decadouri copiilor instituþionalizaþi decadouri copiilor instituþionalizaþi decadouri copiilor instituþionalizaþi de

la Centrul „Aripi de Luminã”la Centrul „Aripi de Luminã”la Centrul „Aripi de Luminã”la Centrul „Aripi de Luminã”la Centrul „Aripi de Luminã”
tru podium. CFR Cluj este o echi-
pã foarte bunã, domnul Miriuþã
a fãcut o treabã excelentã aco-
lo, dar noi vrem sã-i batem. Pe
Moº Nicolae eu îl aºtept vineri,
iar pe Moº Crãciun vinerea vii-
toare. Nu vreau sã-mi aducã nici
un transfer, pentru cã îmi doresc
sã joc cu Universitatea Craiova
în Liga Campionilor sau în Liga
Europa. Când o sã mai prind
experienþã competiþionalã,
atunci voi merge sã joc în afara
þãrii. Pentru 2017 îmi doresc sã
am familia sãnãtoasã, fericitã ºi
sã joc cu Craiova în Liga Cam-
pionilor” a declarat Ivan. Aces-
ta l-a încurajat ºi pe coechipie-
rul sãu, Rambe, dupã incidente-
le de la ultimul meci, în urma
cãrora a fost suspendat 6 eta-
pe: „Rambe este un jucãtor foar-
te bun, dar încã nu s-a acomo-
dat la Craiova, veþi vedea în vi-
itor de ce este capabil”.

Tilihoi: „Sper ca echipa
sã-ºi continue ascensiunea”
Nicolae Tilihoi a comentat

acþiunea de la „Aripi de Lumi-

nã”, dar s-a referit ºi la sezonul
actual al ªtiinþei. „Ca în fiecare
an, clubul Universitatea Craio-
va se implicã în astfel de acþi-
uni umanitare, sunt copii care
chiar au nevoie de sprijin. Noi
suntem ajutoarele lui Moº Crã-
ciun, fiindcã Sãrbãtorile trebuie

sã aducã bucurie în case, inclu-
siv la casele de copii. Am vãzut
deja un copil mai ciocolatiu aºa,
care se miºcã bine, poate peste
câþiva ani va fi atacant la Uni-
versitatea, sã nu mai luãm de
peste hotare, sã jucãm cu bra-
zilienii noºtri.  Eu o þin din sãr-
bãtoare în sãrbãtoare, a fost
ziua mea onomasticã, urmeazã
aniversarea, este o lunã plinã de
festivitãþi. Vineri o sã fiu pre-
zent la meci la Severin, o sã dau
lovitura de începere ºi vreau sã
le transmit bãieþilor o parte din

energia mea pozitivã. Sper sã
continue ascensiunea echipei ºi
în acest sezon sã terminãm sus
în clasament, sã nu mai repetãm
parcursul modest de anul tre-
cut” a spus Tilihoi.

„Ne bucurãm cã putem sã
aducem bucurie acestor copii,
atât prin intermediul cadouri-
lor oferite de club, cât ºi prin
prezenþa noastrã aici. Este o
perioadã în care trebuie sã ne
gândim la cei mai puþin noro-
coºi” a declarat Nicolae Un-
gureanu.
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