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- În 1907, þãranii au fãcut rãs-
coalã; acum, Popescule, unde
sunt þãranii?

eveniment / 4

social / 6

Alegeri libere. Sunã
deja banal. ªi cât le-am
dorit de mult, acum 27 de
ani, când ºi asta se clama
în centrul Craiovei de
manifestanþii ieºiþi în
stradã, convinºi cã se
rezolvã totul. Nu a fost
chiar aºa. Duminicã
suntem chemaþi la vot.
Din nou. ªi mulþi dintre
noi, dacã nu majoritatea,
vor merge. Convinºi de
justeþea gestului lor civic.
De speranþa vie cã de
aceastã datã „o nime-
resc”, trimiþând în Parla-
ment pe cei potriviþi.
Votul nostru, al celor care
mergem la vot, ºi în
virtutea obiºnuinþei, dar ºi
a convingerii cã aºa
trebuie procedat moral-
mente, este pânã la urmã
o investiþie de încredere.
Nu se cuvine, cu alte
cuvinte, nici unora, nici
altora – el, votul nostru –,
ci doar celor cãrora le
probãm cã existãm. ªi ar
trebui sã se teamã. Cam-
pania electoralã, cum s-a
spus, destul de anostã,
dacã nu leºinatã, un ping-
pong de vorbe fãrã comu-
nicare, dupã o lunã de
dezbateri ºi confruntãri
politice, asortate cu cifre,
a luat sfârºit.
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AlegerileAlegerileAlegerileAlegerileAlegerile
parlamentare,parlamentare,parlamentare,parlamentare,parlamentare,
pe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantã

Mâine se deschid urnele pentru
votul viitoarei structuri parlamen-
tare. Opþiunile electorale au debu-
tat, însã, prin exercitarea votului
pentru toþi cei care s-au înscris în
Registrul electoral cu opþiunea vo-
tul prin corespondenþã. În Dolj vor
fi deschise 530 de secþii de votare,
iar dintre acestea 173 sunt pe raza
municipiului Craiova. Urmeazã Bãi-
leºti – cu 16 secþii, Calafat – cu 10,
Bechet – cu 3, Dãbuleni – cu 7,
Filiaºi – cu 11 ºi Segarcea – cu 4
secþii. Pentru o bunã desfãºurare a
alegerilor autoritãþile au luat deja
mãsuri. Poliþiºtii vor asigura paza
ºi protecþia la 269 de secþii.

Pasajul subteran,Pasajul subteran,Pasajul subteran,Pasajul subteran,Pasajul subteran,
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Ministerul Sãnãtãþii
deschide o linie verde, la care
românii pot semnala orice act
de corupþie de care se lovesc
în sistemul sanitar. Dispece-
ratul TelVerde va fi adminis-
trat de Direcþia Generalã
Anticorupþie (DGA). Numãrul
de telefon la care cetãþenii
vor putea reclama cazurile de
corupþie este 0800.806.806,
apelul fiind gratuit în orice
reþea.

Nu mai poate profesa
ca avocat!
Fosta Fosta Fosta Fosta Fosta ºººººefãefãefãefãefã
a DIICOTa DIICOTa DIICOTa DIICOTa DIICOT, Alina, Alina, Alina, Alina, Alina
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de Baroul Doljde Baroul Doljde Baroul Doljde Baroul Doljde Baroul Dolj
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De la 1 ianuarie intrã în vigoare

taxa la groapa de gunoi

de 80 de lei/tonã
De la 1 ianuarie 2017 va intra

în vigoare taxa pentru depozita-
rea deºeurilor la groapa de gunoi,
în valoare de 80 de lei/tonã, a
anunþat vineri ministrul Mediului,
Cristiana Paºca Palmer. „Multe
autoritãþi au solicitat o eºalonare
pe mai mulþi ani a plãþii acestei
taxe, pentru cã nu au asiguratã
infrastructura. Adicã taxa sã
creascã gradual la 80 de lei/tonã.
Însã aceastã taxa trebuia introdu-
sã acum cinci ani, iar 2017 este
ultimul an pânã la care UE ne
mai permite sã prelungim
termenul”, a declarat ministrul
Mediului. Cristiana Paºca Palmer
a adãugat cã în unele þãri
europene aceastã taxa ajunge la
100 de euro/tonã.

Platformã online pentru

evidenþa stocurilor de vaccinuri

din România
Programul guvernamental

GovITHub a lansat, ieri, Progra-
mul de Evidenþã a Stocurilor de
Vaccinuri din România, o
platformã online prin care
Direcþiile de Sãnãtate Publicã sã
poatã raporta uºor stocurile
oricând. „În contextul lansãrii
platformei de promovare a
importanþei vaccinãrii, www.des-
prevaccin.ro, dezvoltatã tot de
GovITHub, Ministerul Sãnãtãþii ºi
Agenþia Naþionalã a Medicamen-
tului au primit numeroase sesizãri
despre lipsa din stoc a unor
vaccinuri. Analizând procesul
actual de raportare a stocurilor
de vaccinuri împreunã cu repre-
zentanþi ai Ministerului Sãnãtãþii,
GovITHub a propus crearea unei
platforme online prin care
Direcþiile de Sãnãtate Publicã sã
poatã raporta uºor stocurile
oricând, evitând astfel povara
unei raportãri mai frecvente din
partea medicilor. În doar o
sãptãmânã, aplicaþia informaticã
pentru actualizarea stocurilor de
vaccinuri a fost deja finalizatã de
cãtre GovITHub ºi urmeazã sã fie
utilizatã de Direcþiile de Sãnãtate
Publicã ºi de Ministerul Sãnãtã-
þii”, se aratã într-un comunicat
remis MEDIAFAX.
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La sediul Ministerului Muncii a
avut loc, ieri, conferinþa de lansare
a platformei „Harta Serviciilor So-
ciale Licenþiate”, o platformã crea-
tã de specialiºtii de la GovITHub ºi
Ministerul Muncii, care integreazã
toate serviciile specifice fiecãrei
categorii de grup vulnerabil (copii,
persoane cu dizabilitãþi, persoane
vârstnice, femei victime ale violen-
þei în familie), disponibile la nivel
local, judeþean ºi naþional.

“Beneficiarul, familia sau mana-
gerul de caz sã poatã sã se uite la
serviciile disponibile. Dacã cautã un
centru de zi sau dacã cautã un cã-
min pentru vârstnici, un centru de
recuperare, sã vadã care sunt dis-
ponibile pe raza teritorialã sau în toa-
tã þara. Poþi sã vezi care sunt acti-
vitãþile pe care noi le-am certifica-
te, pe ce anume am dat acreditare
(…), capacitatea centrului respec-
tiv, dacã el este public sau privat.
Din cele 2.500 de servicii licenþia-
te, peste 1.000 sunt private în mo-
mentul asta. Poþi sã vezi inclusiv
dacã inspecþia a verificat ºi evaluat
acel serviciu, care sunt mãsurile,
dacã licenþa este provizorie sau per-
manentã.”, a declarat secretarul de
stat în Ministerul Muncii Oana Þoiu.

“Avem, pe lângã serviciile publi-
ce, serviciile private care sunt licen-
þiate. În acest mod, puteþi vedea care
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Preºedintele Klaus Iohannis a reluat,

ieri, de Ziua internaþionalã a luptei
împotriva corupþiei, îndemnul adresat
românilor de a merge la vot, pe care l-
a adresat ºi joi, el corelându-l cu me-
sajul sãu mai vechi, respectiv “Corupþia
ucide”. “Am ajuns la finalul campaniei
electorale. ªi, în acest moment, me-
sajul cel mai important pe care vreau
sã-l dau românilor e unul clar ºi sim-
plu: dragi români, mergeþi la vot. Mer-
geþi la vot ºi nu lãsaþi pe altul sã decidã
în locul vostru ce se întâmplã cu Ro-
mânia noastrã”, a spus Iohannis, într-
o declaraþie de presã susþinutã la Co-
troceni.

El a arãtat cã vineri, 9 decembrie,
se sãrbãtoreºte în întreaga lume Ziua
internaþionalã a luptei împotriva corup-
þiei ºi a subliniat relaþia de echivalenþã

Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat, joi seara, întrebat dacã va pre-
lua preºedinþia PNL dupã alegeri, cã
ºi-a ‘’pus problema’’, dar cã nu a
luat o decizie în acest sens, adãu-
gând cã PNL a fãcut paºi spre re-
formã, dar nu destui. ‘’Mi-am pus
problema asta, dar nu am luat o
hotãrâre. Pentru mine important
este acum sã putem constitui o
majoritate împreunã cu PNL ºi USR
pentru a putea guverna ºi pentru ca
lucrurile despre care am tot vorbit
anul acesta ºi pe care am spus cã
n-am putut sã le facem pentru cã

între corupþie, pe de o parte, ºi sãrã-
cie, stagnare, dispreþ pentru cetãþeni
ºi pentru lege, pe de altã parte. “Cum
am mai spus odatã, corupþia ucide. De
aceea, îmi doresc o Românie fãrã co-
rupþie. De aceea am spus de fiecare
dacã cã eu sprijin lupta anticorupþie.
De aceea e foarte important ca în Ro-
mânia lupta anticorupþie sã continue
în forþã”, a spus Iohannis.

El a arãtat cã România e pe dru-
mul cel bun în ceea ce priveºte lupta
împotriva corupþiei, dar a arãtat cã,
pentru a continua bine, este nevoie
ca românii sã meargã la vot. “Cred
cã suntem pe drumul cel bun, dar e
important sã continuãm ºi, ca sã con-
tinuãm bine, e nevoie sã votãm. Vã
aºtept duminicã la vot”, a conchis Io-
hannis.

Cioloº, întrebat dacã va prelua PNL dupã alegeri:
Mi-am pus problema, nu am luat o hotãrâre

n-am avut o majoritate politicã (...)
Sunt gata sã îmi asum lucrurile res-
pective pentru anii urmãtori, dar am
nevoie de o majoritate politicã pen-
tru asta. ªi de asta cu toate ezitãrile
pe care le-am avut la început, ezi-
tãri pentru cã nici eu n-am simþit cã
locul meu e în politicã – de asta am
intrat la guvernare la propunerea
domnului preºedinte cu anumite
ezitãri, dar am zis hai cã îmi asum
un guvern independent – însã am
înþeles cã anumite reforme consis-
tente nu pot fi fãcute fãrã o majori-
tate politicã’’, a rãspuns Cioloº la

Realitatea Tv, întrebat dacã va pre-
lua ºefia PNL dupã alegeri.

El a subliniat cã liberalii mai au
încã mulþi paºi de fãcut pentru a se
reforma. ‘’Am nevoie de o majori-
tate politicã care sã fie una onestã
ºi care sã funcþioneze pe aceleaºi
principii pe care funcþionez eu. ªi
chiar dacã lucrurile nu sunt perfec-
te probabil nici în PNL, dar sunt
totuºi niºte schimbãri care au înce-
put. ªi haideþi sã dãm credit! Nici
eu nu sunt mulþumit sau nu cred cã
s-au fãcut suficiente lucruri pentru
ca ºi PNL sã se reformeze. S-au

fãcut câþiva paºi. Dar pornesc cu
creditul de încredere cã dacã mer-
gem împreunã or sã se facã mai
mulþi paºi. ªi prefer sã pot sã spun
am încercat decât sã nu fi încer-
cat’’, a conchis ºeful Executivului.

Preºedintele PNL, Alina Gor-
ghiu, a declarat, marþi, cã doar un
membru de partid poate fi preºe-
dintele PNL, afirmând cã s-ar bu-
cura dacã Dacian Cioloº s-ar în-
scrie ºi cã, potrivit deciziilor lua-
te, congresul în care liberalii îºi
vor alege conducerea va avea loc
anul viitor.

Poºta Românã a primit 4.561
de plicuri reprezentând voturile
cetãþenilor din diaspora înscriºi în
Registrul Electronic, acestea fiind
predate Biroului electoral, infor-
meazã un comunicat al instituþiei.

Topul primelor cinci þãri cãtre
care au plecat trimiteri poºtale
conþinând documentele necesare
votului prin corespondenþã este:
Spania (2.794), Italia (1.228), Re-
publica Moldova (880), Germania
(618) ºi Marea Britanie (594).

Topul primelor cinci þãri din
care s-au întors plicuri cu voturi
predate Biroului electoral pentru
votul prin corespondenþã este:

Poºta Românã a primit 4.561 de plicuri
cu voturile românilor din diaspora

Spania (714), Germania (533),
Marea Britanie (515), Franþa (469)
ºi Republica Moldova (414).

Procesul de vot prin corespon-
denþã s-a desfãºurat în perioada
28 octombrie – 8 decembrie, ore-
le 24.00. Poºta Românã a trans-
mis documentele necesare votu-
lui prin corespondenþã cãtre toþi
cei 8.889 de cetãþeni români în-
scriºi în Registrul Electronic, pro-
venind din 55 de þãri. În procesul
de distribuire au fost implicate
nouã companii aeriene ºi 56 de
operatori poºtali în procesul de
distribuire externã a tuturor bule-
tinelor de vot.

Ministerul Muncii ºi GovITHub au lansat
Harta Serviciilor Sociale Licenþiate

este acoperirea public-privat a do-
meniului de servicii” , a adãugat mi-
nistrul Dragoº Pâslaru. În Româ-
nia, sunt licenþiate în prezent 2.550
de servicii sociale ºi 2.947 de fur-
nizori acreditaþi. Din totalul servi-
ciilor licenþiate, 1.396 sunt publice
ºi 1.154, private. De la începutul
acestui an au fost licenþiate 1.477
de servicii noi, anunþã Ministerul
Muncii.

“Va deveni o procedurã obliga-
torie. În fiecare lunã, în prima sãp-
tãmânã a lunii, o sã fie trecuþi, în
registrul unic ºi în hartã, furnizorii
acreditaþi ºi serviciile acreditate. Noi
sperãm cã asta va diminua ºi abu-
zurile din sistem. Cã nu vom mai
avea cãmine de vârstnici la care se
taie panglica ºi se pune lacãtul pe
uºã dupã, sau servicii care nu sunt
licenþiate”, a mai spus Oana Þoiu.
Potrivit reprezentanþilor GovITHub,
orice persoanã va putea acorda
puncte de rating, funcþie de cât de
mulþumit a fost de serviciile respec-
tivului centrul. Potrivit Ministerului
Muncii, în 2016 au fost retrase li-
cenþele a 33 de centre de servicii
sociale, dupã ce s-au descoperit
nereguli precum nerespectarea re-
gulilor de igienã, capacitate depãºi-
tã faþã de cea declaratã, tratament
nepotrivit faþã de benecifiar ºi chiar
abuzuri ale personalului.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegeri libere. Sunã deja
banal. ªi cât le-am dorit de
mult, acum 27 de ani, când ºi
asta se clama în centrul Cra-
iovei de manifestanþii ieºiþi în
stradã, convinºi cã se rezolvã
totul. Nu a fost chiar aºa. Du-
minicã suntem chemaþi la vot.
Din nou. ªi mulþi dintre noi,
dacã nu majoritatea, vor mer-
ge. Convinºi de justeþea ges-
tului lor civic. De speranþa vie,
cã de aceastã datã „o nime-
resc”, trimiþând în Parlament
pe cei potriviþi. Votul nostru,
al celor care mergem la vot,
ºi în virtutea obiºnuinþei, dar
ºi a convingerii cã aºa trebuie
procedat moralmente, este

pânã la urmã o investiþie de
încredere. Nu se cuvine, cu
alte cuvinte, nici unora, nici
altora – el, votul nostru –, ci
doar celor cãrora le probãm cã
existãm. ªi ar trebui sã se tea-
mã. Campania electoralã, cum
s-a spus, destul de anostã,
dacã nu leºinatã, un ping-pong
de vorbe fãrã comunicare,
dupã o lunã de dezbateri ºi
confruntãri politice, asortate
cu cifre, a luat sfârºit. Ceva
nou? Da ºi nu prea. O proble-
mã ar fi suficienþa mediocrã a
„jucãtorilor”, ce se vede.
Apoi, mesajul naþionalist, deºi
timid, resimþit, care n-a scãpat
atenþiei. În fine, o altã obser-

vaþie, cumpãtata campanie
electoralã, în sensul „asanã-
rii” covârºitoare a gesturilor
rebele – distrugeri de banne-
re, meºe ºi panouri de afiºaj –
de altãdatã. „Contondenþa”
unor discursuri nu a fost defi-
nitiv eliminatã, ceea ce intrã
în logica unei campanii elec-
torale. Numai cã la noi adver-
sitatea se exprimã în genere,
ca sã zicem aºa, fãrã prea mult
ipocrizie, nu se umblã cu me-
najamente, cu eufemisme, cu
ironii fine. Dar ce a fost a fost.
S-a vorbit abundent, atât în
stradã, cât ºi la televiziuni ºi
în presa scrisã despre necesi-
tatea unei radicale schimbãri

a clasei politice. Ceva mai la
îndemânã a fost schimbarea
guvernului. În urmã cu un an.
Mai greu de imaginat, pe ter-
men scurt, e o reformã realã a
partidelor politice. Dacã se
poate spera la „o schimbare a
clasei politice”, fãrã sã nãdãj-
duim într-o schimbare de fond
a mentalitãþilor ºi proceduri-
lor electorale, pe scurt, într-o
schimbare semnificativã la ni-
velul alegãtorilor, e greu de
spus. Parlamentul viitor, rezul-
tat din alegerile libere de mâi-
ne, 11 decembrie a.c., în care
decisivã este oferta, va fi re-
zultatul opþiunii noastre. Vom
alege dintre cei deja aleºi de

partide, pe listele lor. Cât de
plauzibilã e „marfa” nu avem
de unde sã ºtim. Ceea ce ºtim
însã este altceva: suntem
electoratul de acum patru ani.
ªi nu votul nostru de încrede-
re a fost de vinã. Fiindcã dacã
e sã batem câmpii, „schimba-
re” înseamnã o reformã a mo-
ravurilor, a inerþiilor tradiþio-
nale, ºi mulþi dintre noi nu vom
apuca acest moment. Faptul cã
respectiva exigenþã a fost pusã
pe tapet nu este însã deloc un
lucru rãu. Sperând în buna in-
spiraþie a doljenilor, în dispo-
nibilitatea lor de a participa la
vot, ca în atâtea alte dãþi, sã aº-
teptãm acum rezultatul.

Prin Ordinul Instituþiei Prefec-
tului nr. 392/13.09.2016 s-a apro-
bat constituirea Comisiei tehnice
judeþene Dolj pentru coordonarea
activitãþilor de organizare a alege-
rilor pentru Senat ºi Camera De-
putaþilor din acest an.

Autoritatea Electoralã Perma-
nentã, prin Hotãrârea nr. 48 din 22
noiembrie 2016, a actualizat nume-
rotarea secþiilor de votare organi-
zate la nivelul României. Astfel cã
pentru unitatea administrativ-teri-
torialã Dolj sunt alocate 530 de
secþii de votare. Fireºte, cea mai
mare parte a lor este distribuitã în
Craiova, 173 de secþii. Pe locul
secund se aflã municipiul Bãileºti,
cu 16 secþii de vot.

Campania electoralã s-a înche-
iat astãzi, la ora 7.00, aºa cum s-a
stabilit prin Hotãrârea Guvernului
nr. 635/2016 pentru aprobarea ca-
lendarului acþiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor
pentru Senat ºi Camera Deputaþi-
lor din anul 2016.

Azi, sondajele ºi publicitatea
electoralã sunt interzise

Cum, astãzi, sunt interzise pre-
zentarea de sondaje de opinie sau
difuzarea de spoturi de publicitate
electoralã, invitarea sau prezentarea
candidaþilor în programe, comen-
tarii privind campania electoralã, nu
le rãmâne votanþilor, celor circa
18,9 milioane la nivel naþional, de-
cât sã-ºi exercite un drept funda-
mental – dreptul la vot – prevãzut
în Capitolul II Drepturi ºi Libertãþi

Alegerile parlamentare,Alegerile parlamentare,Alegerile parlamentare,Alegerile parlamentare,Alegerile parlamentare,
pe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantãpe ultima turnantã

Mâine se deschid urnele pentru votul viitoare
structuri parlamentare. Opþiunile electorale au
debutat, însã, prin exercitarea votului pentru toþi
cei care s-au înscris în Registrul electoral cu op-
þiunea votul prin corespondenþã. În Dolj vor fi
deschise 530 de secþii de votare, iar dintre aces-
tea 173 sunt pe raza municipiului Craiova. Ur-
meazã Bãileºti – cu 16 secþii, Calafat – cu 10,

Bechet – cu 3, Dãbuleni – cu 7, Filiaºi – cu 11 ºi
Segarcea – cu 4 secþii. Pentru o bunã desfãºurare
a alegerilor autoritãþile au luat deja mãsuri. Poli-
þiºtii vor asigura paza ºi protecþia la 269 de secþii.
Totodatã, peste 200 de poliþiºti se vor afla în stra-
dã, pentru a asigura mãsuri de ordine ºi liniºte
publicã, în vederea prevenirii oricãror fapte anti-
sociale, în aceastã perioadã.

În data de 11.12.2016, începând
cu ora 09.00, la sediul Centrului de
Detenþie Craiova îºi vor putea exer-
cita dreptul de vot, pentru alegerea
Senatului ºi a Camerelor Deputaþi-
lor, 28 de persoane private de liber-
tate care au fost identificate ca având
acest drept ºi ºi-au exprimat în scris
intenþia de a vota, din  totalul de  256
persoane  custodiate.

Peste 24.000 de poliþiºti vor fi angrenaþi, mâine, la nivel naþional,
pentru buna desfãºurare a scrutinului electoral, suplimentar faþã de dis-
pozitivul curent, în vederea asigurãrii mãsurilor de pazã ºi protecþie ºi
de ordine ºi liniºte publicã ºi prevenirii oricãror fapte antisociale. În
judeþul Dolj, aproape 1.300 de poliþiºti din cadrul Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean Dolj, peste 200 de poliþiºti de frontierã, aproape 450 de
jandarmi din cadrul Grupãrii Mobile de Jandarmi Craiova ºi Inspectora-
tului Judeþean de Jandarmi Dolj, dar ºi circa 400 de pompieri din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Dolj vor fi angrenaþi în misi-
uni, pentru buna desfãºurare a procesului electoral.

Fundamentale din Constituþie.
Alegerea senatorilor ºi deputaþi-

lor se face prin scrutin de listã ºi pe
bazã de candidaturi independente.
Listele de candidaþi sunt propuse de
partidele politice, alianþele politice,
alianþele electorale sau de organiza-
þiile cetãþenilor aparþinând minori-
tãþilor naþionale, care participã la ale-
geri. Sistemul electoral este ba-
zat pe reprezentarea proporþio-
nalã. Astfel, conform Legii nr. 208/

2015, norma de reprezentare pen-
tru alegerea Camerei Deputaþilor
este de un deputat la 73.000 de
locuitori, iar pentru alegerea Se-
natului este de un senator la
168.000 de locuitori.

Alegãtorii trebuie sã voteze nu-
mai la secþia de votare la care este
arondatã strada sau localitatea unde
îºi au domiciliul ori reºedinþa. To-
tuºi, dacã în ziua votãrii se aflã în
altã unitate administrativ-teritoria-
lã din cadrul aceleiaºi circumscripþii
electorale, aceºtia pot vota la ori-
ce secþie de votare din cadrul cir-
cumscripþiei electorale, unde îºi au
domiciliul sau reºedinþa. În acest
caz, vor fi înscriºi pe listele elec-
torale suplimentare.

Verificare electronicã înainte de vot
Tocmai pentru a se garanta res-

pectarea acestor reguli ºi a evita
cât mai mult posibil fraudarea, ºi

de data aceasta, ca ºi la locale, ale-
gãtorii vor fi verificaþi electronic
înainte de a-ºi exercita dreptul de
vot. Se va utiliza Sistemul infor-
matic de monitorizare a prezenþei
la vot ºi de prevenire a votului ile-
gal, care are un rol important în
asigurarea corectitudinii procesu-
lui electoral, precum ºi Aplicaþia in-
formaticã pentru verificarea drep-
tului de vot, care asigurã prelucra-
rea datelor de identificare ale ale-

gãtorilor ºi compararea acestora
cu datele deja înregistrate.

În Dolj, la alegerile locale din
acest an, numãrul alegãtorilor în-
scriºi pe liste a fost de 589.185.
Cel al alegãtorilor prezenþi la urne
a fost de 305.134. Aºadar, o pre-
zenþã la alegerile locale de 51,79%.
Numãrul voturilor valabil exprima-
te a fost de 284.848 ºi alte 20.152
voturi au fost nule.

VALENTIN CEAUªESCU
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, joi, 8 decembrie a.c., con-
testaþia fãcutã de Vasile Zdurcea,
de 48 de ani, din Dãbuleni, împo-
triva hotãrârii prin care Judecã-
toria Craiova a menþinut faþã de
el mãsura arestãrii preventive, pe
25 noiembrie a.c., la douã zile
dupã ce s-a înregistrat la instanþã
dosarul în care bãrbatul a fost tri-
mis în judecatã pentru ultraj ºi
refuzul sau sustragerea de la pre-
levarea de mostre biologice:-
 „Respinge ca nefondatã conte-
staþia declaratã de inculpatul
Zdurcea Vasile împotriva înche-
ierii de Camerã Preliminarã din
data de 25.11.2016 pronunþatã de
judecãtorul de camerã prelimina-
rã din cadrul Judecãtoriei Cra-

Conform comunicatului Barou-
lui Dolj, Consiliul Baroului Dolj,
în ºedinþa din 8 decembrie 2016, a
decis în unanimitate suspendarea
dreptului doamnei Bica Alina Mi-
haela de a exercita profesia de avo-
cat, în temeiul art. 50 din Statutul
profesiei de avocat. Decizia este
executorie ºi poate fi contestatã la
Consiliul Uniunii Naþionale a Ba-
rourilor din România în termen de
15 zile de la comunicarea acesteia.
Contestaþia nu suspendã executarea.

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã, în
stare de libertate, a inculpatului -
Stelian Bordea, la data faptelor
preºedinte al Asociaþiei Fermieri-
lor din satul Negruºa, co-
muna Cireºu, judeþul
Mehedinþi, pentru
sãvârºirea infrac-
þiunilor de fo-
losire sau pre-
zentarea cu
rea-credinþã
de documente
ori declaraþii
false, inexacte
sau incomple-
te, dacã fapta
are ca rezultat
obþinerea pe
nedrept de
fonduri euro-
pene, în formã
continuatã ºi
fals material în înscrisuri oficiale.-
 În rechizitoriul întocmit, procu-
rorii au reþinut faptul cã în perioa-
da 2010 - 2012, inculpatul Bor-
dea Stelian a depus, în nume pro-
priu, cu rea-credinþã la Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã (A.P.I.A.) mai multe docu-
mente în care se atestau date ne-
corespunzãtoare adevãrului, în
scopul de a obþine în mod injust
sume de bani în cadrul schemelor

Doljeanul care a agresat un poliþist din Dãbuleni,Doljeanul care a agresat un poliþist din Dãbuleni,Doljeanul care a agresat un poliþist din Dãbuleni,Doljeanul care a agresat un poliþist din Dãbuleni,Doljeanul care a agresat un poliþist din Dãbuleni,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii

Tribunalul Dolj a respins joi, 8 decembrie
a.c., contestaþia bãrbatului de 48 de ani, din
Dãbuleni, ajuns dupã gratii pentru ultraj ºi
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de
mostre biologice, dupã ce a lovit un agent de

poliþie din localitate. Dosarul în care doljea-
nul a fost trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, s-a înregistrat pe rolul Judecãto-
riei Craiova pe 23 noiembrie ºi este acum
analizat în camera preliminarã a instanþei.

iova. În baza art.275 alin.2
NCPP: Obligã contestatorul la
plata sumei de 150 lei reprezen-
tând cheltuieli judiciare cãtre stat.
Definitivã. Pronunþatã în came-
ra de consiliu din data de
08.12.2016”.

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut duminicã, 30 octombrie a.c.,
în jurul orei 18.00, în oraºul Dã-
buleni. Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, în sarcina inculpa-
tului, Vasile Zdurcea, de 48 de ani,
s-a reþinut cã, în timp ce-ºi con-
ducea autoturismul marca Merce-
des, înmatriculat în Bulgaria, pe
strada „Simion Bãrnuþiu” din lo-
calitate, a fost oprit pentru con-
trol, de un echipaj format din doi

agenþi de poliþie. Unul dintre poli-
þiºti (D.M.O.) l-a testat pe Zdur-
cea cu aparatul etilotest, rezultând
o concentraþie de 0,89 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat, astfel cã
bãrbatul a fost urcat în maºina
Poliþiei ºi dus la Spitalul Orãºenesc
Dãbuleni în vederea recoltãrii de
probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei. 

„În incinta Spitalului Oraºu-
lui Dãbuleni, inculpatul a refu-
zat prelevarea de mostre biologi-
ce ºi a înjurat-o, a agresat-o fi-
zic pe persoana vãtãmatã, a lo-
vit-o cu cotul în zona toracicã ºi
cu pumnul în zona feþei, adre-
sându-i, totodatã, ameninþãri cu
acte de violenþã. Urmare a agre-
siunilor fizice exercitate asupra

sa, persoanei vãtãmate i-au fost
distruºi ochelarii de vedere ºi a
suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare un numãr de 2-
3 zile de îngrijiri medicale, con-
form certificatului medico-legal
ataºat la dosarul cauzei. De ase-

menea, inculpatul a adus în sta-
re de degradare uniforma purta-
tã de persoana vãtãmatã în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu”,
ne-au comunicat reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova.

Preºedinte al unei asociaþii de fermieri,
trimis în judecatã de DNA Craiova
pentru fraude cu fonduri europene

Procurorii DNA Craiova l-au trimis în judecatã pe preºe-
dintele Asociaþiei Fermierilor din Negruºa, comuna Cireºu,
judeþul Mehedinþi, acuzat cã a obþinut suma de 77.665,84 lei

de la APIA folosind documente false.

unice de sprijin pe suprafaþã, pen-
tru o suprafaþã de 45 ha teren agri-
col, pe care nu-l deþinea în totali-
tate. Printre documentele respec-
tive, inculpatul a trimis ºi un con-
tract de arendare, întocmit în fals,
din care rezulta cã Asociaþia Fer-

mierilor din satul Negru-
ºa, judeþul Mehedinþi,

a arendat de la pri-
mãria comunei

Cireºu, su-
prafaþa de 40
ha. Ca urma-
re a acestor
demersur i ,
i n c u l p a t u l
Bordea Ste-
lian a obþinut
pe nedrept
fonduri din
bugetul gene-
ral al Uniunii
Europene ºi
de la bugetul
de stat în va-

loare totalã de 77.676,25 lei.
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã s-a constituit par-
te civilã în cauza penalã cu suma
de 77.665,84 lei. În cauzã, procu-
rorii au dispus mãsura asigurato-
rie a sechestrului asupra mai mul-
tor bunuri imobile ce aparþin incul-
patului. Dosarul a fost trimis spre
judecare Tribunalului Mehedinþi, cu
propunere de a se menþine mãsura
asigurãtorie dispusã în cauzã. 

Nu mai poate profesa ca avocat!

Fosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOT, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,
suspendatã de Baroul Doljsuspendatã de Baroul Doljsuspendatã de Baroul Doljsuspendatã de Baroul Doljsuspendatã de Baroul Dolj

Fosta ºefã a DIICOT, Alina Mihaela Bica, nu mai poate
profesa ca avocat. Ea a fost suspendatã din Baroul Dolj,
printr-o hotãrâre unanimã, ca urmare a faptului cã a fost
condamnatã, la sfârºitul lunii noiembrie a.c., la 4 ani de
închisoare cu executare pentru favorizarea infractorului.

Decizia vine dupã ce, magistra-
þii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie au condamnat-o, pe 29 noiem-
brie a.c., pe Alina Bica, fost pro-
curor-ºef  al Direcþiei de Investi-
gare a Infracþiunilor de Criminali-
tate Organizatã ºi Terorism (DII-
COT), la patru ani de închisoare
cu executare pentru sãvârºirea
unei infracþiuni de favorizarea fãp-
tuitorului, în speþã a lui Adriean
Videanu, cãruia i-a ridicat seches-
trul asigurator instituit pe acþiuni

într-un dosar penal. Hotãrârea nu
este definitivã, însã pânã la pro-
nunþarea uneia definitive, Bica nu
poate profesa ca avocat.

Fosta ºefã a DIICOT a fost pri-
mitã în Baroul Dolj, prin Decizia
137 din 10 februarie 2011 a Con-
siliului Baroului Dolj, având calita-
tea de avocat, dar fãrã a exercita
profesia de avocat. Bica a fost pro-
curor-ºef al DIICOT din mai 2013
pânã în noiembrie 2014, când a de-
misionat din funcþie. Este magis-
trat din 1996, fiind suspendatã, în
16 decembrie 2014, din funcþia de
procuror al Parchetului Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, mãsurã luatã
de Consiliul Superior al Magistra-
turii, ca urmare a trimiterii sale în
judecatã.
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Pasajul subteran din zona Uni-
versitãþii rãmâne închis pânã du-
minicã, dupã ce un TIR a dis-
trus toate instalaþiile din incintã.
Potrivit autoritãþilor locale, ºofe-
rul autotrenului nu a þinut cont
de indicatoarele de atenþionare
asupra gabaritului admis ºi a in-
trat în pasaj, rupându-i toate ca-
blajele.

„Pasajul nu este funcþional, în
starea în care se aflã, ºi a trebuit
sã îl bãgãm în reparaþii. Din aceastã
searã (n.r. – vineri), de la ora 19.30,
începem lucrãrile de refacere a in-

Pasajul subteran, închis pânã sâmbãtãPasajul subteran, închis pânã sâmbãtãPasajul subteran, închis pânã sâmbãtãPasajul subteran, închis pânã sâmbãtãPasajul subteran, închis pânã sâmbãtã
Pasajul subteran de la Universitate este o probã cu obsta-

cole pentru ºoferii de TIR. Pentru cã mulþi dintre aceºtia nu
þin cont de indicatoarele rutierele aflate în zonã ºi rãmân blo-
caþi în interior, Primãria Craiova a luat iniþiativa de a solicita
schimbarea coordonatelor GPS pentru aceastã zonã a Bãniei.

stalaþiilor ºi sperãm cã îl punem în
circulaþie sâmbãtã seara, la ora
18.00”, a precizat viceprimarul
Craiovei, Mihai Genoiu.

Potrivit municipalitãþii, lucrarea
este realizatã de angajaþii RA-
ADPFL Craiova, sus asistenþa teh-
nicã a firmei Mitliv, constructorul
asigurând încã garanþie pentru
aceastã investiþie. Autoritãþile au
precizat cã, în cadrul lucrãrii res-
pective, se schimbã instalaþiile pen-
tru izolaþia pasajului, precum ºi
cablurile care alimenteazã cu ener-
gie electricã.

Autoritãþile vor cere
schimbarea softului GPS

Odatã terminatã lucrarea, pasajul
de la Universitate va fi redat circula-
þiei rutiere. Pentru cã indicatoarele
de avertizare asupra înãlþimii maxi-
me admise în pasaj nu sunt luate în
considerare de ºoferii de TIR, auto-
ritãþile se gândesc la o altã modalita-
te de a împiedica aceste avarii.

„La intrarea în pasaj sunt indica-
toare de atenþionare, ca sã nu mai
vorbim cã existã ºi un limitator, in-
stalat la Casa Studenþilor, care dã
roºu la semafor dacã TIR-urile nu
se încadreazã în dimensiuni. Nici un
ºofer de TIR nu þine cont de aceste
lucruri ºi spun cã intrã în pasaj pen-
tru cã aºa îi ghideazã GPS-ul. Va tre-
bui sã facem ceva ºi în acest sens”,

a explicat Mihail Genoiu.
Modalitatea prin care municipa-

litatea încearcã sã îi disciplineze pe
ºoferii de TIR este urmãtoare: Pri-
mãria intenþioneazã acum sã con-
tacteze firmele care asigurã coor-
donatele prin GPS, solicitându-le sã
schimbe datele din soft pentru zona
pasajului de la Universitate. „Aceas-
ta este ultima variantã pe care o mai
putem lua acolo ºi trebuie sã facem

ºi acest lucru pentru cã nu putem
sã avem avarii ori de câte ori mai
trece un TIR prin Craiova”, este de
pãrere viceprimarul Craiovei.

Potrivit Poliþiei Rutiere, în acest
caz ºoferul este sancþionat cu douã
puncte de penalizare ºi amendã de
250 de lei pentru nerespectarea in-
dicatoarelor rutiere.

LAURA MOÞÎRLICHE

An de an, sunt organizate conferinþe ºi dezbateri la
care, alãturi de avocaþi, sunt invitaþi reprezentanþi ai
instanþelor ºi parchetelor, ai Ministerului Justiþiei, ca-
dre universitare ºi presa. Nu întâmplãtor, data coinci-
de cu cea a Zilei internaþionale a drepturilor omului. În
anul 2014, Ziua europeanã a avocaþilor s-a axat pe ro-
lul acestora în promovarea respectului pentru lege ºi
justiþie atât la nivel naþional, cât ºi la cel european. Anul
trecut, tema amintitei zile a fost ‘’Libertatea de expri-
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La data de 10 decembrie este marcatã, anual,
Ziua europeanã a avocaþilor. Iniþiativa în acest
sens dateazã din 2014 ºi aparþine Consiliului Ba-
rourilor Europene (CCBE). Anual, cu prilejul Zi-
lei europene a avocaþilor, CCBE coordoneazã un

eveniment european pentru a încuraja uniunile
profesionale ºi barourile sã organizeze activitãþi
la nivel naþional ºi local, în jurul unei teme cen-
trale, în scopul promovãrii valorilor comune ale
profesiei ºi ale statului de drept.

Reprezentanþa Comisiei Europene în
România  a anunþat ieri, câºtigãtorii
concursului Reporter ºi Blogger European
2016. În cadrul ediþiei 2016 s-au înscris
45 de concurenþi, cu 206 de materiale, la 8
categorii. Atât jurnaliºtii cât ºi bloggerii au
putut concura direct la secþiunile 4, 5, 7 ºi
8, pe când secþiunile 1, 2 ºi 3 au fost
rezervate exclusiv presei, iar la categoria 6

S-au anunþat câºtigãtoriiS-au anunþat câºtigãtoriiS-au anunþat câºtigãtoriiS-au anunþat câºtigãtoriiS-au anunþat câºtigãtorii
concursului Reporter ºi Bloggerconcursului Reporter ºi Bloggerconcursului Reporter ºi Bloggerconcursului Reporter ºi Bloggerconcursului Reporter ºi Blogger

European 2016European 2016European 2016European 2016European 2016
 Categoria 1, presã au-

dio: Maria Pãtraºcu-Cornaciu
– Radio România Antena Sa-
telor
 Categoria 2, presã scri-

sã ºi online: Doru Pop – Ade-
vãrul
 Categoria 3, opinie/edi-

torial: Robert Lupiþu – Calea
Europeanã
 Categoria 4, reportaj/

anchetã/interviu: Dan Lungu
– Radio Reîntregirea,
News.ro
 Categoria 56, blog: Iri-

na Bartolomeu - irina.bartolo-
meu.ro

s-au putut înscrie doar bloggeri. Câºtigã-
torii vor primi ca premiu o tabletã iPad, în
cadrul ceremoniei de premiere care se va
desfãºura pe data de 15 decembrie.
Menþiuni speciale au primit Mãdãlin
Necºuþu, categoria 4, Teodora Rusu Baciu
ºi Constantin Pescaru, categoria 5 ºi
Tiberiu Cazacioc, categoria 6. Pentru
categoriile 2, presã video, 7, galerie ºi 8,

social media admin, nu au fost acordate
premii, juriul considerând cã materialele
înscrise nu au avut calitatea necesarã
pentru a fi premiate. Juriul pentru catego-
riile 1-7 a fost format din Ioana Avãdani
(directorul Centrului pentru Jurnalism
Independent), Mihai Rãdulescu (TVR),
Victor Kapra (blogger), Bianca Toma
(expert din partea DC Communication
SRL – contractor al Reprezentanþei
Comisiei Europene pentru acest concurs)
 ºi Rãzvan Szabo (din partea Reprezen-
tanþei Comisiei Europene); pentru catego-
ria 8 membrii juriului au fost Victor
Kapra, Iulia Badea-Gueritee (din partea
Reprezentanþei Comisiei Europene) si
Vadim Baltag (expert din partea DC
Communication SRL).

mare’’, în contextul în care, pe plan eu-
ropean, au avut loc crime motivate de
curente fundamentaliste, extremiste, opu-
se dreptului la liberã exprimare. Un exem-
plu evident în acest sens a fost tragedia
din redacþia publicaþiei franceze Charlie
Hebdo, din 7 ianuarie 2015. Tragedii au
avut loc ºi anul acesta...

        Prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
vicepreºedintele UNPR, a precizat în acest
context cã Uniunea Naþionalã a Barou-
rilor din România ºi Baroul Bucureºti,
în parteneriat cu Institutul Naþional pen-
tru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avo-

caþilor, au organizat ieri,  o masã rotundã cu tema ”E-
fectivitatea accesului la justiþie” pentru a celebra “Ziua
Europeanã a Avocaþilor – 2016 ”. Tema centralã pentru
anul 2016 propusã de Consiliul Barourilor Europe-
ne  (CCBE) este ”Accesul la justiþie” ºi este fãrã îndo-
ialã una dintre principalele misiuni ale profesiei de avo-
cat. Evenimentul s-a desfãºurat la Biblioteca Baroului
Bucureºti “Victor Anagnoste” din Palatul de Justiþie.

MARGA BULUGEAN
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În afarã de TelVerde, cetãþenii mai pot
reclama cazurile de corupþie din siste-
mul medical ºi direct la Ministerul Sãnã-
tãþii, prin email la adresa presa@ms.ro,
sau printr-o sesizare scrisã depusã la
sediul instituþiei sau transmisã prin poº-
tã. Pot fi sesizate de la cazuri de condi-
þionare a serviciului medical, pânã la
concursuri de angajare trucate sau achi-
ziþii trucate. Gov IT hub lucreazã ºi la
un portal de sesizãri unde personalul me-
dical ºi pacienþii vor putea raporta, ano-
nim, nereguli din sistem.

Formularul de chestionare a pacienþilor
va fi implementat în toate spitalele

De asemenea, de sãptãmâna viitoare,
noul formular de chestionare a pacienþi-
lor, prin care aceºtia vor putea sã spunã
cât de satisfãcuþi au fost de actul medi-
cal ºi de modul în care au fost trataþi într-
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Ministerul Sãnãtãþii deschide o linie verde, la care românii
pot semnala orice act de corupþie de care se lovesc în sistemul

sanitar. Dispeceratul TelVerde va fi administrat de Direcþia
Generalã Anticorupþie (DGA). Numãrul de telefon la care cetã-
þenii vor putea reclama cazurile de corupþie este 0800.806.806,

apelul fiind gratuit în orice reþea.
o unitate medicalã, va fi implementat la
nivel naþional. Un proiect-pilot este deja
funcþional în cinci spitale din þarã. Cei
care rãspund la întrebãrile din chestionar
vor rãmâne anonimi, dar rezultatele son-
dajelor vor fi fãcute publice, astfel încât
toþi pacienþii sã ºtie ce grad de confort ºi
satisfacþie medicalã oferã fiecare unitate
medicalã.

Dupã publicarea în Monitorul Oficial a
Ordinului de implementare a noului ches-
tionar, Serviciul de Telecomunicaþii Spe-
ciale (STS) va începe sã trimitã pacienþi-
lor, prin SMS, cele nouã întrebãri prin
care aceºtia îºi vor putea exprima gradul
de satisfacþie asupra tratamentului medi-
cal de care a beneficiat. Mai exact, aces-
ta va fi întrebat „Cât de mulþumit eºti de
serviciile medicale oferite de spital?”, „Cât
de mulþumit eºti de activitatea ºi implica-
rea medicului?”, „Cât de mulþumit eºti de

curãþenia din spital?”, „A fost nevoie sã
cumperi medicamente sau alte materiale
sanitare?”, „Cât de mulþumit eºti de acti-
vitatea ºi implicarea asistentelor medica-
le?”, „Ai primit explicaþii clare cu privire
la diagnostic ºi tratament?”, „Ai recoman-
da unei persoane apropiate sã se trateze

în acest spital?”, „Starea ta de sãnãtate
este mai bunã dupã externare?”, „Þi s-au
solicitat bani sau atenþii de cãtre medici
sau asistente?”. La aceste întrebãri se va
putea rãspunde cu „Da” sau „Nu” ºi cu
note cuprinse între 1 ºi 4.

RADU ILICEANU

Convoiul umanitar german, compus din
16 maºini, dintre care 8 au fost camioane, a
fost însoþit de 36 de voluntari din Germania
ºi a ajuns în Craiova sâmbãtã trecutã, toate
produsele fiind descãrcate în cursul zilei de
duminicã, 4 decembrie. Distribuþia a înce-
put luni dimineaþã ºi s-a încheiat joi searã,
pe mai multe trasee, voluntarii din Germania
fiind ajutaþi ºi însoþiþi în teren de reprezen-
tanþi World Vision, precum ºi voluntari de la
Cummins Generator Technologies, Craiova
ºi de la Compania “Popeci”.

Proiectul „Nikolaus Konvoi”, aflat la a treia
ediþie, are misiunea de a ajuta copiii prin strân-
gerea ºi donarea de cadouri de sãrbãtori. Anul
acesta, strângerea cadourilor a început în luna
octombrie, iar pachetele, constând în jucãrii,
articole igiena, rechizite sau articole de îmbrã-

“Vorbim despre o extindere a termenelor
în ceea ce priveºte certificatul de încadrare
în grad de handicap. (…) Persoane cu diza-
bilitãþi care nu vor mai merge la ºase luni sau
la 12 luni în faþa comisiilor de evaluare, ci vor
merge la 12 luni sau la 24 de luni. Acest lu-
cru înseamnã, în primul rând, mai mult timp
pentru familie. Înseamnã o încãrcare mai
micã asupra comisiilor ºi extinderea timpul
de valabilitate al certificatelor”, a declarat
Mihai Tomescu, preºedintele Autoritãþii Na-
þionale pentru Persoane cu Dizabilitãþi, pre-
zent, ieri, la conferinþa organizatã la sediul
Ministerului Muncii, pentru prezentarea noi-
lor mãsuri. Aceastã mãsurã va avea impact
asupra a 243.827 de persoane, care repre-
zintã 30,76% din totalul persoanelor înca-
drate în grad de handicap. Dintre acestea,
3.892 au certificat de încadrare în grad de
handicap cu valabilitate de 6 luni, iar 239.935
au certificat de încadrare în grad de handi-
cap cu valabilitate de 12 luni.

Potrivit modificãrilor, procedurile pentru
încadrarea în grad de handicap sunt simplifi-
cate, fiind permis ca cererea de evaluare a
documentelor necesare sã poatã fi depusã ºi
de un reprezentant al solicitantului, nu doar
de acesta personal. De asemnea, va fi modi-
ficat modelul certificatului, cel nou urmând
sã nu mai conþinã codul de boalã.

“În momentul de faþã, cererea privind eva-
luarea unei persoane cu dizabilitãþi, cu noul
act normativ, se poate depune de orice per-
soanã care are împuternicire sã facã acest
lucru. Orice persoanã din familie sau un re-
prezentant legal sau chiar ºi o organizaþie care
reprezintã o persoanã cu dizabilitãþi. (...) O
altã modificare este legatã de un nou model
de certificat de încadrare în grad de handi-
cap. Presupune faptul cã nu vor mai fi vizibi-
le sau certificatul propriu zis nu va mai con-

Prin proiectul „Nikolaus Konvoi” al asociaþiei Hinsehen & Helfen din Germania
ºi prin intermediul partenerilor locali Cummins Generator Technologies Romania,
4.000 de copii din 12 comunitãþi partenere World Vision România din judeþul Dolj –
Argetoaia, Bucovãþ, Vârvorul de Jos, Breasta, Predeºti, Carpen, Brabova, Braloº-

tiþa, Coþofenii din Dos, Scaeºti, Sopot, Cernãteºti – au primit cadouri.

cãminte, au fost  realizate de copii de la ºcoli ºi
grãdiniþe din Germania, precum ºi din donaþii
de la diferite companii  germane.

Peste 900 de familii au primit articole
de îmbrãcãminte ºi alimente

Pe lângã pachetele de cadouri donate, pes-
te 900 de familii  au primit articole de îmbrã-
cãminte ºi alimente. Printre cei care au primit
cadouri anul acesta se numarã cei 46 bursieri
ai programului “Vreau în clasa a noua”.

“Este al treilea an în care alãturi de parte-
nerii noºtri Hinsehen & Helfen din Germania
ºi  Cummins Generator Technologies Româ-
nia am adus bucurie copiilor ºi familiilor lor
de Moº Nicolae. Pentru a ajunge la un numãr
atât de mare de copii a fost nevoie de o mobi-
lizare comunã la care au contribuit ºi volun-

tarii fundaþiei ºi membrii comu-
nitãþilor partenere. Mulþumim
tuturor celor care au fost alãturi
de noi ºi s-au implicat în desfã-
ºurarea ºi finalizarea acestei ac-
þiuni”, a spus Georgeta Ungurea-
nu, manager zonal interimar
World Vision România – Biroul
Zonal Dolj.

Pe lângã cadourile de tip sho-
ebox, prin proiectul ,,Nikolaus
Konvoi” au mai fost donate
ghiozdane cu rechizite, echipa-
mente medicale, alimente, bici-
clete, cadre cu rotile ºi scaune
rulante pentru persoane cu di-
zabilitãþi, paturi speciale pentru
centrele de permanenþã, mobi-
lier ºcolar, materiale textile.

RADU ILICEANU

Guvernul a adoptat o hotãrâre prin care perioada de valabilitate a
certificatului de încadrare în grad ºi tip de handicap a fost majoratã

de la 6 luni la 12 luni, respectiv de la 12 la 24 luni, scopul
fiind uºurarea vieþii persoanelor cu dizabilitãþi.

þine codul de boalã ºi tipul de handicap. Aces-
tea vor fi trecute în anexã. Sã ne imaginãm
ce înseamnã acest lucru – atunci când mer-
gem pentru a depune documentaþia spre a fi
scutiþi de impozitul pe locuinþã, ne vom de-
pune doar certificatul respectiv, fãrã însã a fi
vizibil codul de boalã. Este un lucru care res-
pectã dreptul ºi viaþa privatã a persoanei cu
dizabilitãþi“ a mai precizat Mihai Tomescu. În
cazul celor care solicitã reevaluarea, terme-
nul de depunerii a cererii a fost prelungit de la
30 la 60 de zile.

Hotãrârea schimbã ºi termenul de soluþio-
nare a contestaþiilor de la 45 la 60 de zile lu-
crãtoare de la înregistrarea în Registrul de
evidenþã al Comisiei Superioare, mãsura fiind
luatã în condiþiile în care comisia trebuie sã
soluþioneze aproximativ 1.300 de contestaþii
lunar. Reprezentanþii Ministerului Muncii sus-
þin cã nu trebuie sã se înþeleagã cã prin noul
model de certificat se impune ºi reevaluarea
celor cu grad de handicap permanent.

Hotãrârea Guvernului prevede modifica-
rea ºi completarea metodologiei de organiza-
re ºi funcþionare a comisiei de evaluare a per-
soanelor adulte cu handicap, ministerul Muncii
precizând cã scopul schimbãrilor este de a
asigura continuitate în acordarea drepturilor,
evitarea situaþiilor în care termenul nu poate
fi respectat din cauza volumului mare de lu-
cru, simplificarea ºi fluidizarea activitãþii co-
misiei; asigurarea confidenþialitãþii datelor, care
va elimina discriminarea la angajarea în mun-
cã sau la înscrierea în diferite programe de
formare; uºurarea vieþii persoanelor cu diza-
bilitãþi, aflate în situaþia de a finaliza un dosar
de încadrare în grad de handicap ºi de a înce-
pe imediat pregãtirea pentru întocmirea celui
de revizuire; reducerea efortului si costurilor
administrative, atât ale beneficiarilor cât ºi ale
administraþiei publice. (Mediafax)
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De multe ori stau ºi mã întreb:
oare eu cãrei lumi îi aparþin? Lu-
mii romilor, a þiganilor sau lumii
românilor? Am simþãmântul ca
aparþin de fapt spaþiului dintre
cele douã lumi. Sunt între lumea
þigãneascã ºi lumea româneascã.
Ireal? Ba consider cã este cât se
poate de real. Acasã ºi în comu-
nitate sunt þiganul: capul de fa-
milie – tatãl, bunicul, unchiul –
liderul, judecãtorul.

În societate, cred eu cã reu-
ºesc sã nu mã deosebesc, prin
comportament pozitiv, de ro-
mâni, adicã de etnicii majoritari:
sunt consilier al Primarului, sunt
puntea de legãturã între comuni-
tatea romã ºi administraþia publi-
cã localã, sunt cel care aleargã
în campanii electorale ºi care
chiar are rezultate.

Nimic nu se poate face în via-
þã fãrã sacrificiu. Nu mã auto-
victimizez. Dar chiar ºi în comu-
nitatea mea romã sunt destul de
invidiat de cãtre unii. Pentru tot
ceea ce am ºi pentru tot ceea ce
sunt. Dincolo, în lumea “albã”,
de foarte multe ori sunt luat în
braþe, mi se zâmbeºte. Iar pe la
spate se râde pe înfundate ºi se
ºopteºte: “Uite þiganul, ce-o mai
vrea ºi ãsta?”

Încerc sã gãsesc un echilibru
între cele douã lumi ºi poate aºa

Cãlãtor între douã lumi paraleleCãlãtor între douã lumi paraleleCãlãtor între douã lumi paraleleCãlãtor între douã lumi paraleleCãlãtor între douã lumi paralele
îmi voi gãsi ºi eu un echilibru.
Da, sacrificiu. Consider cã din
momentul naºterii primului copil,
noi ne sacrificãm. Sacrificiul nu
înseamnã sânge, lupte de stradã,
rãzbunãri prin violenþa fizicã sau
verbalã. Sacrificiul înseamnã a te
lepãda de sine ºi a te transpune
în ceea ce va fi personalitatea co-
pilului tãu. Îl înveþi ºi îi arãþi ceea
ce este bine, acasã. Îl înscrii la
ºcoalã, îl duci zilnic la ºcoalã, îl
iei de la ºcoalã, faci lecþii cu el,
vorbeºti cu învãþãtorul ºi cu pro-
fesorii despre ce note are, despre
cum se comportã, despre ce ap-
titudini are, îl duci la meditaþii.
Chiar ºi mai târziu, te îngrijeºti
sã aibã o slujbã, o casã, o maºi-
nã, sã îi faci nuntã ºi te mai le-
pezi iarãºi de tine însuþi, deoare-
ce ciclul se reia, mai intens, cu
nepoþii, copiii copiilor tãi.

Eu consider cã sunt în plinã
perioadã de sacrificiu ºi sunt
mândru de familia mea. Dar îmi
doresc aceastã formã de sacrifi-
ciu din partea tuturor celor pe
care îi reprezint. Nu fac deloc
vreun cadou, deºi mulþi s-ar aº-
tepta la asta. În acelaºi timp, pa-
radoxal, vreau sã dãruiesc. Nu
vreau însã sã dãruiesc aur, ma-
ºini, case, comori, putere, faimã,
nici mãcar integrare socialã, in-
cluziune, programe ºi proiecte.

Vreau sã dãruiesc forþa exem-
plului, iar educaþia copiilor de et-
nie romã sã fie obiectivul primor-
dial. Cu educaþie ºi pregãtire ºco-
larã, ei înºiºi, copiii de astãzi, vor
putea sã dobândeascã mai târziu
ºi comori, sã ºtie ei înºiºi sã ac-
ceseze programe, sã întocmeas-
cã proiecte, sã se integreze so-
cial, dar ºi sã aibã putere, locuri
de muncã, salarii decente ºi po-
ziþie onorabilã în societate.

Sunt eu oare un þigan romani-
zat, care în dorinþa de autodepã-
ºire a propriei condiþii am nime-
rit nu într-un cuib de viespi, ci
în lumea românilor…þiganizaþi?

În comunitate sunt pãstrãtor al
tradiþiilor. În societate, trebuie sã
fiu în pas cu vremurile. Sã fie cel
mai bine între cele douã lumi pa-
ralele? Sau poate ca destinul mi-a
hãrãzit sã fiu tocmai eu liantul
care sã aducã pânã la urmã cele
douã lumi la un numitor comun?

Lumea þigãneascã are ºi far-
mec, are ºi greutãþi. Viaþa prin-
tre români presupune numai
greutãþi. Cine sunt eu sã fiu an-
grenat în campanii electorale?
Dar de ce tocmai eu am rezultate
în campanile electorale? ªi de ce
mi se întâmplã numai mie ca re-
zultatele bune ºi foarte bune sã
fie considerate “þigãnisme”? Poa-
te pentru cã nu îmi place sã mã

laud. Poate pentru cã prefer sã
mi se spunã “þigane” în faþã ºi
nu pe la spate. Poate pentru cã,
de foarte multe ori, mã prefac
doar cã nu vãd ºi nu aud. Dar
asta nu înseamnã cã nu ºtiu.

Dragii noºtri cititori, vã doresc
numai bine. Dau o fugã la mine

în þigãnie, pentru cã dupã aceea
am treabã printre români. Între
timp, când strãbat drumul dintre
cele douã lumi, vã mai trimit niº-
te gânduri de-ale mele.

ROMEO TIBERIADE

 Preºedinte Partida Romilor
PRO EUROPA Sucursala Dolj

În toate culturile strãvechi ale lumii, calul
a avut un rol aparte. De la animalul de pova-
rã la plata în naturã tributului ºi la emblem
socialã. Cea mai teribilã armã a mongolilor –
spre exemplu – era calul. În cultura amerin-
dienilor, de asemenea, calul avea un rol
aparte în cultura fiecãrui trib. La curþi-
le sultanilor, ºeicilor ºi emirilor, super-
bii armãsari arabi reprezentau un eta-
lon al poziþiei sociale, al averii.

Chiar ºi astãzi, valoarea unui bolid
pe patru roti cu motorizare de ultimã
generaþie se mãsoarã în cai-putere.

În cultura etniei rome, calul a fost
este ºi va fi un adevãrat simbol.

Calul înseamnã putere.
Calul înseamnã valoarea familiei.
Calul înseamnã norocul familiei.
Calul înseamnã mândrie.
Calul înseamnã spirit bun.

“Bucuria esenþialã de a fi împreunã cu un cal este cã ne aduce în contact cu elemente
rare de graþie, frumuseþe, spirit ºi foc” (Sharon Ralls Lemon)

 – de la hoþii de cai la cultul forþei prin graþie –
În cultura þigãneascã, întotdeauna, ca-

lul a fost considerat un adevãrat vestitor
de duhuri rele. Atunci când cel mai fãlos
armãsar al ºatrei devenea agitat – neche-
za, scurma pãmântul, fornãia –, era semn
cã în preajma se aflã duhuri necurate.
Atunci, bãtrâna ºatrei iniþia un ritual spe-
cific: fãcea un foc mare în mijlocul ºatrei,
apoi, cu poalele fustelor împrãºtia fumul,
pentru alungarea duhurilor rele. Se evitau
rãscruciurile ºi apele stãtãtoare, pentru
aºezarea unei ºatre, deoarece se conside-
rã cã acestea sunt locuri prielnice duhuri-
lor rele. De aceea, erau preferate margini-
le localitãþilor. Totuºi, existau ºi anumite
situaþii speciale. Dupã un drum lung ºi
extreme de epuizant, când caii erau foarte
obosiþi, se mai aºezau taberele de þigani ºi
la întretãieri de drumuri. Dar tot caii, aºa
cum am arãtat mai sus, erau cei care dã-
deau alarma… spiritualã.

Cu ocazia Sfintelor Paºti, atunci când se
adunã întreaga comunitate – mai multe ºatre
îºi dãdeau întâlnire în anumite locuri, presta-
bilite, oamenii veneau însoþiþi de caii lor.

Calul înseamnã ºi norocul familiei.
Dacã dupã o anumitã perioadã de timp,
circa 6-7 luni, o familie de romi consta-
tã cã îi lipseºte norocul, atunci calul era
schimbat cu un altul, despre care se con-
siderã cã aduce un suflu nou, reprezen-
ta un nou ciclu al vieþii, sub zodiac no-
rocului.

Hoþii de cai au fost mereu o componen-
tã socialã aparte: stigmatizaþi ºi cântatã.
În Evul Mediu ºi chiar în zorii epocii mo-
derne, furtul de cai era considerat a fi una
dintre cele mai grave infracþiuni. Pedep-
sele erau fie temniþã grea, cu bãtãi, schin-
giuiri ºi pe termen foarte îndelungat, fie

chiar moartea. Îndeobºte, hoþii de cai erau
spânzuraþi. Cu toate acestea, specificul
hoþilor de cai îºi are izvorul în faptul cã
nu oricine putea sã facã aºa ceva. Erau
flãcãi foarte curajoºi, bine clãdiþi fizic,
deoarece a fura caii poterei sau pe cei din
grajdurile boierilor, presupunea un act de
curaj ieºit din comun. De aici ºi inspiraþia
lãutarilor, care au cântat calul, dar ºi pe
hoþul de cai, în nenumãrate melodii. Tot
astfel, hoþii de cai i-au inspirat ºi pe regi-
zorii de film, aceasta îndeletnicire fiind
inspiraþie pentru mulþi creatori din cadrul
celei de-a ºaptea arte.

În cultura romã, calul rãmâne un ele-
ment de veneraþie. Legenda – armãsa-
rul cel falnic, fermecat, care se hrã-
neºte cu jãratic – întâlnit de altfel în
întreaga mitologie din Þãrile Române.

Calul rãmâne simbolul graþiei ºi tot-
odatã, al puterii.

Calul este tabloul perfect al îmbinã-
rii forþei fizice cu nobleþea ºi loialitatea.

***
Tata îºi doarme bãtrâneþea în sine
Ostenit de luminã, o limbã de deal
Pe tâmplele sale mângâiate de schije
Fluturã toamna ca o coamã de cal.
(Petre Ivancu din Fotografii imaginare)

Calul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi LegendaCalul: Mândria ºi Legenda
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Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu „Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”,,,,,
în acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Tîn acest weekend, la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

„Furtuna”,
de William
Shakespeare,
cea mai recentã
premierã a
Teatrului pentru
Copii ºi Tineret
„Colibri” (25
noiembrie), va
avea douã
reprezentaþii la
acest sfârºit de
sãptãmânã,
anunþând
încheierea
Anului Shakespeare la Craiova: astãzi, 10 decembrie, ora 18.00, ºi
duminicã, 11 decembrie, ora 19.00. «„Furtuna” este o producþie
inspiratã de arta animaþiei, care aduce în scenã teatrul în teatru, pe un
scenariu ºi în regia lui Cristian Pepino, prin inedita întâlnire a actorului
Marcel Iureº cu pãpuºarii Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur Prisãca-
ru ºi Marin Fagu (care este ºi autorul muzicii). Decorurile sunt creaþia
lui Remus Alexandru Gabor, iar costumele sunt concepute de Raluca
Aioniþoaie, scenografi care, deºi nu sunt la prima lor colaborare cu
teatrul, sunt în premierã implicaþi într-o montare pe scena teatrului de
animaþie», se precizeazã într-un comunicat de presã al teatrului.
Spectacolele confirmã ºi continuã parteneriatul pãpuºilor cu actorul
Marcel Iureº, început în anul 2014 cu microstagiunea „Colibri într-un
ACT”, proiect care a deschis Teatrul „Colibri” spre adolescenþi ºi
tineri. Preþul unui bilet este 20 lei.

Membrii Cenaclului „Seniori Art”Membrii Cenaclului „Seniori Art”Membrii Cenaclului „Seniori Art”Membrii Cenaclului „Seniori Art”Membrii Cenaclului „Seniori Art”
deschid deschid deschid deschid deschid „Salonul de iarnã”„Salonul de iarnã”„Salonul de iarnã”„Salonul de iarnã”„Salonul de iarnã”

În Galeria „Vollard” a
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” va avea loc
luni, 12 decembrie, ora
17.30, vernisajul expoziþiei de
picturã „Salonul de iarnã”.
Îºi prezintã lucrãrile artiºtii
plastici ai Cenaclului de Arte
Vizuale „Seniori Art” din
Craiova: Ioana Bârcã, Nicu
Boltaºu, Oana Cojocãreanu,
Ana Curcã, Hane Hanelore,
Lia Gaºpar, Emil Godeanu,
Florin Grãdinaru, Daniel
Guþã, Mariana Mantegazza
(totodatã, curator), Petronela
Milea, Benoni Mogoºeanu,
Nicolae Pârvulescu, Rodica
Popescu, Gabriela Rãdules-
cu, Nela Sãlcianu, Claudia
Strâmbeanu ºi Valentina
Þicudeanu. Expoziþia va fi prezentatã de Magda Buce-Rãduþ, critic de
artã, iar invitat este Marcel Voinea, preºedintele Filialei Craiova a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România. „Salonul de iarnã” va putea fi vizitat
pânã pe data de 5 ianuarie 2017.

Expoziþie ºi demonstraþii de tango,Expoziþie ºi demonstraþii de tango,Expoziþie ºi demonstraþii de tango,Expoziþie ºi demonstraþii de tango,Expoziþie ºi demonstraþii de tango,
la Universitatela Universitatela Universitatela Universitatela Universitate

Asociaþia pentru Culturã
ºi Tango (ACT), în parte-
neriat cu Universitatea din
Craiova ºi Centrul Cultural
Casa Artelor din Bucureºti
organizeazã o nouã serie de
evenimente culturale menite
sã deschidã tangoul argenti-
nian unui public cât mai
larg, dornic sã înveþe
limbajul celui mai pasional
dans. Acestea se desfãºoarã
pe parcursul zilei de astãzi,
10 decembrie, programul
cuprinzând demonstraþie de
tango ºi deschiderea
expoziþiei „Istoria Tango-ului” (ora 12.30, holul Universitãþii ºi Sala
Albastrã), lecþii de tango argentinian pentru toate vârstele ºi nivelurile
(ora 13.00, Dynamyk Dance Studio, strada „Vlad Þepeº” nr. 2) ºi
Milonga – searã de tango argentinian cu show (ora 20.30, District Cafe).

Grupaj realizat de MAGDA BRATUa

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Elevii craioveni au, în ultimii ani, parte de o
pregãtire la standarde europene, prin multitu-
dinea parteneriatelor încheiate ºi finalizate. Unul
dintre ele, cu participarea a peste 30 de per-
soane provenind din mai  multe þãri ale lumii,
s-a desfãºurat, ieri, la Craiova, la Liceul „Traian Vuia”.
Au fost prezenþi emisari din Malta, Grecia, Zimbab-
we, iar oaspeþii au fost întâmpinaþi cu un program de
colinde de iarnã, interpreþii fiind elevii liceului, dirijaþi
de prof.  Carmen Oprea.A fost, poate, cea mai bunã
prezenþã de suflet...

«Suntem onoraþi sã putem fi gazde pentru aceste
lucrãri, numele simpozionului de astãzi fiind edifica-
tor – „Open Doors Day” („Ziua Porþilor Deschi-
se”). De asemenea, „Discover Your Talent ” („Des-
coperã-þi talentul!”) este foarte sugestivã. Suntem o
ªcoalã Europeanã ºi suntem mândri pentru aceastã
titulaturã. Ceea ce are loc astãzi se întâmplã ºi cu
sprijinul Asociaþiei „Dominou”. ªtim cã se vor dezba-
te probleme care þin de voi, tinerii, cãrora mã adresez
în principal, iar manifestarea  este strâns legatã ºi de
proiectele pe care noi le avem în derulare, cu atât mai

„Descoperã-þi talentul!”„Descoperã-þi talentul!”„Descoperã-þi talentul!”„Descoperã-þi talentul!”„Descoperã-þi talentul!” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „Experienþã„Experienþã„Experienþã„Experienþã„Experienþã
europeanã în dezvoltarea competenþeloreuropeanã în dezvoltarea competenþeloreuropeanã în dezvoltarea competenþeloreuropeanã în dezvoltarea competenþeloreuropeanã în dezvoltarea competenþelor

profesionale”profesionale”profesionale”profesionale”profesionale”, la Liceul „T, la Liceul „T, la Liceul „T, la Liceul „T, la Liceul „Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiovauia” din Craiova
Ieri, la Liceul „Traian Vuia”

din Craiova a fost o zi de sãrbã-
toare,reprezentanþi din mai mul-
te þãri participând la o deschi-
dere internaþionalã.Au fost pre-
zenþi reprezentanþi din þãri cu
care România are încheiate par-
teneriate educaþionale, iar insti-
tuþia de învãþãmânt amintitã este
parte în aceste proiecte.

Comunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presãComunicat de presã
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia

Aman” vã invitã luni, 12 decembrie 2016, ora
15:30, în sala Acad. Dinu C. Giurescu, la eveni-
mentul de lansare a volumului Dragostea în fapt
de searã, al autoarei Elena Roicu Bucºa.

Evenimentul va fi moderat de Nicolae Mari-
nescu, iar volumul va fi prezentat de Ruxandra
Dascãlu, Manuela Roicu, Geo Constantinescu.

Vã aºteptãm cu drag!

Contestaþiile schimbã ierarhiaContestaþiile schimbã ierarhiaContestaþiile schimbã ierarhiaContestaþiile schimbã ierarhiaContestaþiile schimbã ierarhia
în trei instituþii ºcolare doljeneîn trei instituþii ºcolare doljeneîn trei instituþii ºcolare doljeneîn trei instituþii ºcolare doljeneîn trei instituþii ºcolare doljene

S-a încheiat ºi perioada de soluþionare a contestaþiilor pen-
tru posturile de director ºi director adjunct în instituþiile deîn-
vãþãmânt preuniversitar. În acest moment, putem vorbi de-
spre  o situaþie fapticã a ocupãrii posturilor, rãmânând, timp
de douã zile lucrãtoare, opþiunea celor care au fost admiºi pe
mai multe funcþii. Strict, dupã contestaþiile depuse ºi evalua-
rea lor, în judeþul Dolj se poate pune pe tapet schimbarea
ierarhiei în trei instituþii. Astfel, au fost depuse 30 de conte-
staþii pentru director, 30 fiind admise în plus, iar pentru ad-
junct, din totalul de 23, 17 au fost admise în beneficiul con-
testatarului. Ierarhia nu a fost schimbatã foarte mult, dar cea
mai mare modificare vine de la Liceul „Henri Coandã”, unde
prof. Mihaela Brumar urcã pe prima poziþie pentru manager,
la fel cum s-a întâmplat ºi la Liceul Tehnologic „Ionete Aure-
lian” din Malu Mare, unde prof. Ana Cismaru are câºtig de
cauzã. O schimbare este ºi la ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Romanescu”, unde rãmâne pe primul loc prof. Marian Vlad,
dar urcã o poziþie prof. Tudor Tudorache, coborând pe locul
al III-lea prof. Florenþa Avram. Dupã finalizarea contestaþii-
lor, la aceeaºi instituþie, pentru director adjunct a urcat pe
prima treaptã Tudorache, urmat de prof. Gavrilã Cristina.
Aici, ca ºi la alte unitãþi, se poate merge pe delegarea în inte-
resul învãþãmântului, deoarece  se aºteaptã opþiunea câºtigã-
torului, acelaºi care a fost primul ºi la alte ºcoli.

CRISTI PÃTRU

mult cu cât este ºi „Sãptãmâna europeanã a compe-
tenþelor profesionale”. Deschiderea cãtre viitor este
a voastrã, iar noi, ca ºi cadre didactice, suntem lângã
voi pentru a vã îndruma», s-a adresat asistenþei prof.
Ileana Moculescu, director al Liceului „Traian Vuia”.

Integrare prin dezvoltare
Cum este vorba despre o ªcoalã Europeanã, nu

puteau lipsi programele de dezvoltare. «Pe ERAS-
MUS+ avem „Experienþa Europeanã pentru dezvolta-
rea competenþelor profesionale în domeniul electro-
nicii ºi automatizãrii”. Proiectul, care rãspunde ne-
voilor de formare, identificate, atât la nivelul ºcolii,
cât ºi la nivel local ºi regional, pentru pregãtirea unei
forþe de muncã de calitate, are drept grup de lucru 40
de tineri ai liceului nostru. Aceºtia se pregãtesc în
calificãrile profesionale de „tehnician operator tehni-
cã de calcul” ºi „tehnician mecatronist”, cu stagii de

practicã în Cipru. Toþi cei 40 de participanþi vor
avea competenþe generale dezvoltate, privind inte-
grarea la locul de muncã, lucrul în echipã, comu-
nicarea eficientã cu toþi clienþii, fiind familiarizaþi ºi
cu specificul muncii într-o companie de anvergurã
europeanã», a precizat prof.  Luminiþa Lazãr, co-
ordonatorul proiectului.

CRISTI PÃTRU
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Mari bãnci din Marea Britanie
vor ca guvernul þãrii sã permitã
industriei sã se supunã reglemen-
tãrilor europene pentru încã cinci
ani dupã Brexit, o iniþiativã care i-
ar putea înfuria pe euroscepticii
care vor sã iasã din sistemul legal
al blocului european cât mai cu-
rând posibil. Jucãtori internaþio-
nali din domeniul bancar pun pre-
siune pe guvernul Marii Britanii
pentru a permite Curþii Europene
de Justiþie sã decidã asupra afa-
cerilor pe care le deþin, potrivit
unui document analizat de agen-
þia de presã Reuters. Documentul
a fost redactat de trei dintre cele
mai mari firme de avocaturã din
Marea Britanie, Linklaters, Fres-
hfields ºi Clifford Chance, în be-
neficiul bãncilor care au fãcut lob-
by pe lângã guvern pentru o ieºi-
re din UE organizatã pe etape. Cele
trei firme au refuzat sã comente-
ze. Documentul are sprijinul ce-
lor mai importante bãnci, a fost
prezentat în faþa Ministerului de
Finanþe ºi este cea mai detaliatã
cerere de pânã acum a industriei
financiare din Marea Britanie pen-
tru o perioadã de traziþie care ar
acorda mai mult timp pentru
adaptarea la Brexit, susþin ban-

Doi adolescenþi,

arestaþi pentru

cã ar fi plãnuit

un atac extremist,

în Germania
Doi adolescenþi germani

au fost arestaþi sub suspi-
ciunea cã ar fi plãnuit un
atac extremist islamic.
Procurorii statali din oraºul
german Karlsruhe au
declarat cã cei doi bãieþi, cu
vîrste de 15, respectiv 17
ani, au fost arestaþi joi. Cei
doi suspecþi ar fi încercat sã
procure arme de foc pentru
un posibil atac asupra unei
facilitãþi publice neidentifi-
cate din zona Aschaffen-
burg, în sud-estul oraºului
Frankfurt. Poliþia a confis-
cat materiale de propagan-
dã extremistã islamicã,
steaguri ale reþelei teroriste
Stat Islamic ºi telefoane
celulare ale acestora. La
domiciul celor doi nu au
fost gãsite însã arme. Ieri,
procurorii au afirmat cã nu
existã dovezi cã suspecþii ar
fi putut realiza cu adevãrat
planul, însã aceºtia au fost
arestaþi sub suspiciunea de
conspirare în vederea
comiterii unui atac. Poliþiº-
tii vor investiga seriozitatea
planului, aceºtia au adãu-
gat însã cã nu existã indicii
cã cei doi ar suferi de boli
mintale.

Aproape 400

de imigranþi

au pãtruns cu forþa

în exclava spaniolã

Ceuta, rãnind uºor

doi poliþiºti
Aproape 400 de imigranþi

au pãtruns cu forþa pe
teritoriul exclavei spaniole
Ceuta din nordul Africii,
dupã ce au luat cu asalt
douã puncte de trecere a
frontierei, rãnind uºor doi
ofiþeri de poliþie. Ceuta ºi
Melilla, o altã exclavã
spaniolã în nordul Africii,
sunt singurele teritorii UE
din Africa ºi constituie un
punct de atracþie pentru
imigranþii africani care
doresc sã ajungã în Blocul
comunitar în cãutarea unei
vieþi mai bune. ªi trei
imigranþi au fost rãniþi în
cursul incidentului. În
2014, 15 imigranþi s-au
înecat în cursul unei
tentative de a ajunge în înot
la Ceuta, plecând de pe o
plajã aflatã în apropiere.

Parlamentul sud-coreean a vo-
tat, ieri dimineaþã, în favoarea sus-
pendãrii din funcþie a preºedintei
Park Guen-Hye implicatã într-un
scandal de corupþie. Deputaþii sud-
coreeni au depus, joi, o moþiune
pentru destituirea din funcþie a pre-
ºedintei Park Geun-Hye, implicatã
de mai multe sãptãmâni într-un
scandal de corupþie. În textul mo-
þiunii, Park este acuzatã de încãl-
carea Constituþiei ºi de o serie de
alte delicte, de la eºecul de a prote-
ja poporul pânã la corupþie ºi abuz
de putere. Textul a fost supus vi-
neri votului Adunãrii Naþionale.
Curtea Constituþionalã va decide
dacã va valida moþiunea pentru ca

Park sã fie înlãturatã de a putere
sau dacã o va respinge ºi o va re-
pune în drepturi. În cazul în care
Curtea Constituþionalã va valida
moþiunea, Park va fi primul ºef de
stat sud-coreean ales în mod de-
mocratic care nu îºi va termina
mandatul de cinci ani. Park a spus
cã va accepta destituirea parlamen-
tarã, adãugând cã va rãmâne în
funcþie în timp ce va fi analizatã
moþiunea de cãtre Curtea Consti-
tuþionalã, o procedurã ce poate
dura luni de zile. În acest interval
de timp, ea nu îºi va mai putea în-
deplini atribuþiile, ce vor fi încre-
dinþate premierului. Park va avea
doar titulatura de preºedinte.

Un tribunal din Olanda l-a gãsit vinovat de
instigare la urã pe Geert Wilders, liderul for-
maþiunii de extremã-dreapta Partidul Libertã-
þii, însã judecãtorii au refuzat sã impunã o
pedeapsã, motivând cã verdictul este o con-
strângere suficientã pentru un parlamentar
ales în mod democratic. Wilders, care a ca-
talogat procesul drept o “ºaradã” motivatã
politic, nu s-a aflat în sala de judecatã când a
fost pronunþat verdictul. Politicianul a fost
condamnat pentru incitare la urã ºi discrimi-
nare în urma unui incident din anul 2014,
când susþinãtorii acestuia au început sã scan-
deze “Mai puþini! Mai puþini! Mai puþini!” cu
referire la imigranþii marocani din Olanda.
Zâmbitor, Wilders a concluzionat “vom avea

grijã de acest lucru”. “Indiferent de verdict,
voi continua sã spun adevãrul despre proble-
ma marocanã, niciun judecãtor, politician sau
terorist nu mã va opri”, a scris Wilders pe
Twitter înainte de pronunþarea verdictului. În
contextul în care Partidul Libertãþii conduce
în sondajele de opinie efectuate înaintea scru-
tinului legislativ programat în Olanda, Geert
Wilders a prezentat un program electoral în
care promite “dezislamizarea” þãrii. Programul
politic prevede închiderea moscheilor ºi a ºco-
lilor musulmane, interzicerea Coranului ºi a
vãlului islamic. Wilders promite cã în Olanda
nu vor mai veni imigranþi din þãri musulmane
ºi ar vrea închiderea centrelor pentru refugiaþi
din Olanda.

cherii citaþi de Reuters. În timp
ce o parte dintre oficialii din Mi-
nisterul de Finanþe nu susþin ini-
þiativa, ministrul pentru Brexit,
David Davis, ºi prim-ministrul
Theresa May sunt singurii care ºi-
au asumat, în mod public, cã spri-
jinã orice înþelegere. Mai mult,
Ministerul de Finanþe a transmis,
printr-o declaraþie, cã ministrul de
finanþe Philip Hammond este atent

la opiniile sectorului. Documen-
tul susþine cã înþelegerea de tran-
ziþie ar trebui sã dureze cel puþin
trei-cinci ani. Acesta avertizeazã
asupra unui potenþial ºoc pe care
îl poate suferi atât economia Ma-
rii Britanii, cât ºi cea europeanã,
din cauza pierderii unor servicii fi-
nanciare, dacã bãncile nu asigurã
o etapã de tranziþie pe lângã pe-
rioada de retragere de doi ani care

va începe când guvernul va invo-
ca articolul 50 din Tratatul de la
Lisabona. Dacã nu se ajunge la
nici un acord de tranziþie, existã
riscul ca o serie de bãnci sã nu
poatã sã miºte pãrþi din operaþi-
uni în afara Marii Britanii sau sã
înfiinþele noi filiale britanice, po-
trivit documentului, ceea ce im-
plicã riscul ca bãncile sã fie ne-
voite sã întrerupã brusc activitã-
þile de afaceri din Uniunea Euro-
peanã. În mod normal, bãncile ar
avea nevoie de trei ani pentru a-ºi
reloca operaþiunile, potrivit unui
document, dar - din cauza numã-
rului mare de firme care cautã sã
facã acest lucru simultan - regle-
mentatorii ar putea sã se confrun-
te cu multe cereri, care ar înce-
tini procesul. Suporterii Brexit se
opun oricãror aranjamente de tra-
ziþie, temându-se cã ar deveni per-
manente, în contextul în care fi-
nalizarea unor termene poate dura
ani. Firmele de servicii financiare
se confruntã cu cele mai mari pro-
vocãri, din cauza faptului cã mul-
te zone din afacerile lor sunt gu-
vernate de reguli care le permit sã
opereze în Europa. Sectorul fi-
nanciar reprezintã aproape 10%
din economia Marii Britanii.

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Parlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoareaParlamentul sud-coreean a votat în favoarea
suspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hyesuspendãrii din funcþie a preºedintei Park Guen-Hye

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit

Politicianul olandez de extremã-dreapta,
Geert Wilders, gãsit vinovat de instigare la urã

Bãncile britanice vor sã se supunã legislaþiei UE
pentru cinci ani într-o înþelegere post-Brexit



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 10 decembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

DISPOZIÞIA NR.4778
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/
2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului

Craiova în ºedinþã ordinarã, în data de 15.12.2016, ora
10,00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind încetarea, prin demisie, a
mandatului de consilier municipal al dlui. Matei Sorin Cristian.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bu-
getului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe
primele 11 luni ale anului 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bu-
getului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 (no-
iembrie 2016).

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bu-
getare a instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral
sau parþial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului
2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe
anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Poliþiei Locale a Munici-
piului Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Cãminului pentru Per-
soane Vârstnice Craiova, pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor aducãtoare
de venituri proprii din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul
2016.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome de Ad-
ministrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova,
pe anul 2016.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., pe anul 2016.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A.T.  S.R.L., pe anul
2016.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea înfiinþãrii
Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a Muni-
cipiului Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigra-
mei ºi statului de funcþii ale aparatului de specialitate al Pri-
marului Municipiului Craiova, începând cu data de
01.01.2017.

15. Proiect de hotãrâre privind mandatarea dnei. Creþu
Cristina Mãdãlina, reprezentant al Consiliului Local al Munici-
piului Craiova în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
S.C. Compania de Apã Oltenia S.A., sã voteze ordinea de zi.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pen-
tru utilizarea locurilor publice sau private din pieþele munici-
piului Craiova ºi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul
2017.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea planului de
investiþii al S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., aferent ac-
tivelor date în administrare sau concesiune, cu finanþare din
fondul Întreþinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2017.

18. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente
lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în co-
mun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi
pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali
profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna
ianuarie 2017.

19. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei con-
tractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional.

20. Proiect de hotãrâre privind repartizarea a patru lo-
cuinþe sociale, destinate închirierii.

21. Proiect de hotãrâre privind asocierea între Municipiul
Craiova ºi  S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în
comun a unei staþii de alimentare cu gaz auto SKID GPL.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la
licitaþie publicã, în vederea închirierii, a bunului-imobil “par-
care str.Olteþ, nr.30-32”m, care aparþine domeniului privat al
municipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventaru-
lui bunurilor aparþinând domeniului privat al Municipiului
Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventaru-
lui bunurilor aparþinând domeniului public al Municipiului
Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind constituirea dreptului
de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. CAPITOL AG
S.R.L. asupra terenului aparþinând domeniului privat al muni-
cipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, Com-
plex Vechi.

26. Proiect de hotãrâre privind atribuirea de denumiri
unor strãzi din municipiul Craiova.

27. Întrebãri ºi interpelãri.

                                              Emisã azi 09.12.2016

               PRIMAR,                       PT. SECRETAR,

 Lia-Olguþa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

P R E ª E D I N T E

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi

art.106  din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean
Dolj în data de 15.12.2016, ora 12.00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de

venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2016.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de

venituri ºi cheltuieli ale ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ”Cornetti”,
Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, Muzeului Olteniei Cra-
iova ºi Muzeului de Artã Craiova, pe anul 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Tu-
rism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj, pentru perioada 15.09.2016
– 31.12.2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul
2016.

5. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la pro-
tocolul de cooperare nr.108/2005 încheiat între Consiliul Judeþean
Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Instituþia Prefectului Jude-
þul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanþã din învã-
þãmântul preuniversitar doljean, pentru premierea elevilor sportivi ºi a
colectivelor tehnice care au obþinut performanþe deosebite la diferite
competiþii sportive internaþionale oficiale cu ocazia Galei Sportului
ªcolar Doljean.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii pe unitãþi ad-
ministrativ teritoriale a sumelor privind plata alocaþiei zilnice de hranã
pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, integraþi în
învãþãmântul de masã pentru perioada septembrie – decembrie 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea redistribuirii sumei de 2507
lei de la Municipiul Calafat, Colegiul Tehnic ”ªtefan Milcu” la Munici-
piul Craiova, Colegiul Naþional Pedagogic ”ªtefan Velovan” pentru
plata alocaþiei zilnice de hranã ºi a sumelor de bani ce reprezintã drep-
turi pentru îmbrãcãminte, încãlþãminte, materiale igienico-sanitare, re-
chizite-manuale, jucãrii, transport, materiale cultural sportive pentru
copiii/elevii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, integraþi în învãþã-
mântul de masã.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea nivelului taxelor locale ºi a
amenzilor aplicabile în anul 2017 ce intrã în competenþa de aprobare
a Consiliului Judeþean Dolj.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului pro-
priu al judeþului Dolj pe anul 2016.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de func-
þii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de func-
þii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

12. Proiect de hotãrâre privind promovarea domnului Bobocicã Mihai
Ciprian pentru exercitarea cu caracter temporar a funcþiei publice de

conducere de director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al analizei
noului proiect de management depus de cãtre domnul Ridiche Florin,
manager al Muzeului Olteniei Craiova, precum ºi aprobarea duratei
noului contract de management.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al analizei
noului proiect de management depus de cãtre domnul ªtefârþã Emi-
lian, manager al Muzeului de Artã Craiova, precum ºi aprobarea dura-
tei noului contract de management.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al analizei
noului proiect de management depus de cãtre domnul Radu Augus-
tin, manager al ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ”Cornetti” Craiova,
precum ºi aprobarea duratei noului contract de management.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al analizei
noului proiect de management depus de cãtre doamna Etegan Amelia
Loredana, manager al Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj, precum ºi aprobarea duratei nou-
lui contract de management.

17. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea R.A. Romat-
sa D.S.N.A. Craiova a unor imobile (terenuri) aflate în domeniul pu-
blic al judeþului Dolj.

18. Proiect de hotãrâre privind vânzarea imobilului ”Administraþie
spital” Pleniþa, prin licitaþie publicã.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea valorii construcþiilor ºi
terenurilor din domeniul public ºi privat al judeþului Dolj.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotãrârea
Consiliului Judeþean Dolj nr.282/2016 de aprobare a proiectului ”Re-
staurarea, consolidarea ºi promovarea monumentului istoric Cula Iz-
voranu – Geblescu”, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor
legate de proiect ºi a acordului de parteneriat.

21. Proiect de hotãrâre privind completarea anexei nr.1 la Hotãrârea
Consiliului Judeþean Dolj nr.320/2016 privind aprobarea documenta-
þiei tehnico-economice în vederea depunerii proiectului ”Valorificarea
durabilã a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova,
judeþul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc ºi
introducerea acestuia în circuitul turistic”.

22. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþu-
lui Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. pentru a vota apro-
barea completãrii contractelor de mandat ale administratorilor neexe-
cutivi/membrii CA, precum ºi aprobarea indemnizaþiei fixe a adminis-
tratorilor neexecutivi/membrii CA.

23. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþu-
lui Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. sã
voteze în AGOA eliberarea din funcþia de administrator unic a dom-
nului Nicoli Marin, numirea noului administrator unic ºi semnarea con-
tractului de administrare-mandat ce se va încheia cu noul administra-
tor unic.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-
economice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii: Modernizare
DJ 542, Lim. Jud. Olt –Dãbuleni (DN 54A).

25. Informare privind unele activitãþi ale Societãþii pentru Lucrãri de
Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.

26. Informare privind staþia de epurare de la Bãileºti.
27. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrci-

neazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

                 NR. 793                   Emisã astãzi, 09.12.2016

                                          Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,        SECRETAR,

         ION PRIOTEASA       GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!
S.C.ERSTA CONINSTAL SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul: BALASTIERÃ amplasat în
craiova, Rovine Troaca. Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
S.C. ERSTA CONINSTAL SRL,
str. Preciziei nr. 9, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1.

COMUNA Cetate anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cã-
tre APM Dolj-  nu este necesarã
efectuarea evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii adecva-
te în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediu-
lui  ºi de evaluare adecvatã pen-
tru „Modernizare drumuri agrico-
le de exploatare în comuna Ce-
tate, judeþul Dolj”, propus a fi
amplasat în extravilanul comu-
nei Cetate, Judeþul Dolj, titular
Primãria Comunei Cetate, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1 în
zilele de L-V, între orele 9.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la publicare.

Statiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã

ªimnic-Craiova cu sediul
în localitatea Craiova,
str. ªoseaua Balceºti

nr. 54, jud. Dolj, scoate
la concurs 2 (douã)

posturi de lucrãtor calificat
în creºterea animalelor.

Interviul va avea loc
în data de 14.12.2016,

ora 10oo la sediul unitãþii.
Relaþii la telefon:
0251/417534.

OFERTE DE SERVICI
Caut menajerã pen-
tru apartament în
Craiova, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajez domniºoarã
cu permis de condu-
cere. Telefon: 0729/
960.870.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curã-
þenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V.
cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@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
(menaj). Telefon:
0760/771.270.

Doresc angajare ca
menajerã, îngrijire bã-
trâni. 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 par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu
utilitãþi. Craiova, str.
Rãºinari, Nr.91 cu ie-
ºire în str. Râului nr.
162. Telefon: 0771/
723.968
Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 10 decembrie 2016

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

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

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecoman-
dã în bunã stare de
funcþionare . Preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/
515.044
Vând televizor Pana-
sonic în  stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat Whirlpool. Tele-
fon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi di-
ferite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Tele-
fon: 0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pen-
tru piese. Telefon:
0727/884.205.

Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craio-
va. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie +
utilitãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închir iez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.

 CITAÞII
BERBECE Irinel Mari-
an, domiciliat în comu-
na Argetoaia, Dolj,
este chemat la Tribu-
nalul Dolj, complet
C2A, ora 9.00, în data
de 13.12.2016, în do-
sarul cu obiectul hotã-
râre care sã þinã loc
de act autentic nr.586/
230/2016 -pârât.

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

DECESE
Aurelian Boghea-
nu - fiul, Marilena
Bogheanu - nora ºi
nepoatele Sabina-
Alina ºi Oana,
anunþã cu profun-
dã tristeþe trece-
rea în nefiinþã a ce-
lui care a fost tatã,
socru si bunic,
TUDOR BOGHEANU.
Înmormântarea
va avea loc dumi-
nicã, 11 decem-
brie, ora 13, în co-
muna Giurgiþa, sat
Curmãtura, Dolj.
CONDOLEANÞE
Colectivul ADR SV
OLTENIA este alã-
turi de doamna Di-
rector General Ma-
rilena Bogheanu în
aceste momente
de grea încercare,
pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a so-
crului sau, TUDOR
BOGHEANU. Sin-
cere condoleanþe!
Dumnezeu sã îl
odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Venitã dupã o victorie rãsunãtoare în Liga Cam-
pionilor, 3-1, marþi, la Polivalentã, cu polonezii de la
Belchatow, formaþia masculinã de volei întâlneºte pe
Explorãri Baia Mare, într-un meci din cadrul primei
etape a returului. Cele douã sunt vecine de clasament,
ocupând poziþiile 5 ºi 6, iar în runda anterioarã fieca-
re a obþinut câte un succes de trei puncte, Craiova,
acasã, cu Dej, scor 3-0, în vreme ce maramureºenii
pe terenul ªtiinþei Bacãu, 3-1. În confruntarea din
tur, alb-albaºtrii au repurtat o izbândã cu 3-1.

Dupã acest joc, pe parchetul Sãlii Sporturilor “Ion
Constantinescu”, de asemenea într-o partidã din star-
tul returului, vor intra baschetbaliºtii, care vin dupã

Echipele masculine de volei ºi de baschetEchipele masculine de volei ºi de baschetEchipele masculine de volei ºi de baschetEchipele masculine de volei ºi de baschetEchipele masculine de volei ºi de baschet
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Un concert susþinut, la Polivalentã, de Lara Fabian a fãcut ca meciurile cu Baia Mare, respectiv Sibiu, sã fie
mutate în Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”. Ambele încleºtãri, în aceeaºi ordine, vor fi duminicã

(orele 15:00 ºi 20:00; în direct pe canalele Digi). La ultima dintre ele, cea a baschetbaliºtilor, spectatorii sunt
aºteptaþi, aºa cum se obiºnuieºte de câþiva ani în preajma sãrbãtorilor, cu câte o jucãrie de pluº, pe care o

vor “lansa” pe parchet înaintea fluierului de start, în încercarea de a aduce un zâmbet copiilor nevoiaºi

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A
SCM U Craiova – BC CSU Sibiu (duminicã, ora 20:00, în direct

la Digi Sport 2), CS Phoenix Galaþi – BCM U Piteºti, Steaua CSM
Eximbank Bucureºti – Municipal Olimpic Baia Mare, CSM CSU
Oradea – BC Mureº Tg. Mureº (toate sâmbãtã). Partida U-Ban-
ca Transilvania Cluj – BC SCM Timiºoara a avut loc vineri, dupã
închiderea ediþiei. CS Dinamo Bucureºti stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 9/1 19 7. Mureº 4/6 14
2. Steaua 9/1 19 8. CRAIOVA 3/7 13
3. Sibiu 7/3 17 9. Galaþi 3/7 13
4. Oradea 6/4 16 10. Dinamo 2/8 12
5. Piteºti 6/4 16 11. Baia Mare 1/9 11
6. Timiºoara 5/5 15

patru eºecuri consecutive, cel mai recent, ºi cel mai
drastic din întreg sezonul, în Capitalã, cu fruntaºa
Steaua, 78-101. De partea cealaltã, sibienii se prezin-
tã în Bãnie cu un bilanþ perfect în precedentele cinci
dispute, iar în ultima dintre ele au surclasat, în depla-
sare, “lanterna” Olimpic Baia Mare, 106-79. În tur,
Craiova a cedat fãrã drept de apel în Sala Transilva-
nia, 72-88.

Sâmbãtã, intrã-n focurile pãrþii secunde a campio-
natului ºi echipa femininã de volei, care întâlneºte,
într-un veritabil deby al subsolului clasamentului pe
CSU Galaþi, în deplasare. În prima ciocnire stagiona-
lã dintre cele douã, trupa moldavã s-a impus cu 3-1.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 12-A
CSU Galaþi – SCM U CRAIOVA, CS Dinamo Bucureºti – VC

Unic LPS Piatra Neamþ, CS ªtiinþa Bacãu – ACS Penicilina Iaºi,
CSM Târgoviºte – CSM Lugoj, CSU Medicina CSS Tg. Mureº –
SCM Piteºti (toate sâmbãtã), CSM Bucureºti – CS Alba-Blaj
(duminicã).

Clasament
1. Alba-Blaj 32 7. Piatra N. 14
2. CSM Buc. 25 8. Iaºi 13
3. Bacãu 25 9. Tg. Mureº 11
4. Târgoviºte 24 10. Piteºti 11
5. Dinamo 23 11. Galaþi 3
6. Lugoj 16 12. CRAIOVA 1

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 12-A
SCM U Craiova – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare (duminicã,

ora 15:00, în direct la Digi Sport 3), VCM LPS Piatra Neamþ – CSA
Steaua Bucureºti, CS ªtiinþa Bacãu – ACS Municipal Zalãu (am-
bele sâmbãtã), CSM Bucureºti – CS Arcada Galaþi (marþi). Parti-
dele CS “U” Cluj – CS Unirea Dej ºi CS Caransebeº – LMV
Tricolorul Ploieºti s-au disputat vineri.

Clasament
1. Zalãu 28 7. CSM Buc. 16
2. Steaua 28 8. Caransebeº 11
3. Galaþi 28 9. Bacãu 11
4. Ploieºti 24 10. “U” Cluj 7
5. CRAIOVA 20 11. Dej 7
6. Baia Mare 16 12. Piatra N. 2

Joi searã s-au disputat meciurile
din ultima etapã a Grupelor A ºi B. iar
în urma acestora s-a stabilit compo-
nenþa Grupei Principale I. Amintim,
s-au calificat trei din cele patru echi-
pe din fiecare grupã, pãstrându-se
rezultatele directe. În Grupa A, la
Stokholm, vicecampioana continen-
talã Spania, a pus mâna pe ultimul

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Satu Mare – CS Mio-

veni / 14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Osasuna –
Barcelona / 16:00, 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Gaz Metan, FC Botoºani – CSM Iaºi, Dina-
mo – ASA Tg. Mureº / 23:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Kickboxing: Gala “Glory Collision”.

DIGI SPORT 2
15:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Dinamo

– Potaissa Turda / 18:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Kickboxing: Gala “Glory 36” / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CSM Oradea – BC Mureº
/ 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid –
Deportivo.

DIGI SPORT 3
15:00 – RUGBY – Cupa Campionilor: Ulster – Cler-

mont / 17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Sociedad – Valencia, Las Palmas – Leganes / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Sampdoria – Lazio.

DIGI SPORT 4
18:00, 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux

– Monaco, Toulouse – Lorient / 1.00 – FOTBAL Ar-
gentina – Primera Division: Racing Club – Olimpo.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Satu Mare – CS

Mioveni / 14:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Osa-
suna – Barcelona / 16:00, 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Pandurii – Gaz Metan, FC Botoºani – CSM
Iaºi, Dinamo – ASA Tg. Mureº.

DOLCE SPORT 2
15:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Dinamo

– Potaissa Turda / 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sociedad – Valencia, Las Palmas –

Leganes, Real Madrid – Deportivo.
SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT – Gala “KOn-

fruntarea finalã”.
EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la Val

d’Isere (Franþa) / 11:30 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Sestrieres (Italia) / 12:30 – BIATLON (M) – CM, la
Pokljuka (Slovenia) / 13:30 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Val d’Isere / 14:45, 17:00, 19:30 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Watford – Everton, Arse-
nal – Stoke, Leicester – Manchester City / 21:30 –
CICLISM – Cursa de ºase zile, pe velodrom, la Am-
sterdam (Olanda) / 3:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS, finala campionatului: Toronto – Seatlle.

EUROSPORT 2
12:00 – SCHI FOND (F) – Cupa Mondialã, la Da-

vos (Elveþia) / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Bayern – Wolfsburg, Hertha – Werder
/ 21:30 – PATINAJ ARTISTIC (M) – Grand Prix la
Marsilia (Franþa).

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Dunãrea

Cãlãraºi – Politehnica Timiºoara.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSA

Steaua – HC Odorhei / 21:45 – HANDBAL (F) –
Campionatul European, în Suedia.

LOOK TV
15:00 – RUGBY – Cupa Campionilor: Ulster – Cler-

mont / 18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
CSM Iaºi.

LOOK PLUS
16:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Gaz

Metan, Dinamo – ASA Tg. Mureº.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA – Foresta /

13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Cagliari –
Napoli, Torino – Juventus / 19:00 – FOTBAL – Liga
I: Astra – Steaua / 21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Paris SG – Nice.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Alaves

/ 15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Anderlecht
– Club Brugge / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
St. Etienne – Guingamp / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: SCM U Craiova – CSU Sibiu / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Genoa.

DIGI SPORT 3
13:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Bucureºti –

Alba Blaj / 15:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM U
Craiova – Explorãri Baia Mare / 17:15, 19:30, 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo – Sevilla, Es-
panyol – Gijon, Betis – Bilbao.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon – Rennes

/ 18:30 – HOCHEI – Liga MOL: Corona Braºov –
UTE / 22.00, 0:00 – FOTBAL Argentina – Primera
Division: River – Boca, San Martin – Estudiantes.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA – Foresta /

14:00, 16:15 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Chelsea – West Brom, Manchester Utd – Totten-
ham / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Astra – Steaua /
23:30, 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Green
Bay Packers - Seattle Seahawks, New York Giants –

Dallas Cowboys.
DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Alaves

/ 16:15, 18:30 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Southampton – Middlesbrough, Liverpool – West
Ham / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Betis –
Bilbao / 2:00 – BASCHET SUA/Canada – NBA:
Minnesota – Golden State.

DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta

Vigo – Sevilla, Espanyol – Gijon.
EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la Val

d’Isere (Franþa) / 11:30 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Sestrieres (Italia) / 12:15 – BIATLON (M) – CM, la
Pokljuka (Slovenia) / 13:30 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Val d’Isere / 14:30 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Sestrieres / 15:30 – BIATLON (F) – CM, la Pokljuka
/ 17:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE (DT 138) – CM,
La Lillehammer (Norvegia) / 19:00 – CICLISM – Cur-
sa de ºase zile, pe velodrom, la Amsterdam (Olanda).

EUROSPORT 2
16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:

Monchengladbach – Mainz, Schalke – Leverkusen.
TVR 2
21:45 – HANDBAL (F) – Campionatul European,

în Suedia.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Anderlecht

– Club Brugge / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Astra –
Steaua.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Gent – Oos-

tende.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Configuraþia primei grupe principale
loc calificabil, dupã ce trecut într-un
direct de Slovenia, cu 30-18. În cea-
laltã partidã, Serbia ºi gazda Suedia,
care-ºi asiguraserã deja biletele pen-
tru runda secundã, au remizat la 30.
În Grupa B, la Kristianstad, Germa-
nia a acces în grupa principalã dupã
ce a eliminat dramatic vecina Polo-
nia, 30-22, în timp ce Olanda a trecut,

la fel de dramatic, de Franþa, 18-17.
Clasament final Grupa A: 1. SER-

BIA 5p, 2. SUEDIA 3p, 3. SPANIA
2p, 4. Slovenia 2p.

Clasament final Grupa B: 1. GER-
MANIA 4p, 2. FRANÞA 4p, 3.
OLANDA 4p, 4. Polonia 0p.

Componenþa ºi clasamentul Gru-
pei Principale I: Suedia 3p, 2. Serbia

3p, 3. Germania 2p, 4. Franþa 2p, 5.
Olanda 2p, 6.Spania 0p. În prima eta-
pã, programatã duminicã, se joacã:
Germania – Serbia (17:15), Suedia –
Olanda (19:30), Spania – Franþa
(21:45).

Asearã s-a stabilt ºi Grupa Princi-
palã II, dupã disputarea etapei finale
din Grupele C ºi D: Muntenegru (2p)

– Ungaria (0p) ºi Danemarca (4p) –
Cehia (2p), respectiv România (2p) –
Croaþia (0p) ºi Norvegia (4p) – Rusia
(2p). Înaintea rundei, erau deja califi-
cate Danemarca, Norvegia, Cehia ºi
Rusia.

Din grupele principale se calificã
primele douã clasate, în semifinale ju-
cându-se încruciºat.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Meciurile ACS Poli – FC Voluntari ºi U” Craiova – CFR Cluj
s-au jucat asearã.

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

Astra continuã parcursul isto-
ric în Europa League, unde a reu-
ºit sã treacã de grupe ºi va evolua
în ºaisprezecimi. Campioana Ro-
mâniei a reuºit un egal de prestigiu
în faþa Romei, pe Arena Naþionalã,
dar nu aceasta a fost minunea serii
de joi, ci faptul cã Viktoria Plzen a
câºtigat în faþa Austriei Viena, dupã
ce a jucat aproape tot meciul în
inferioritate numericã ºi a fost con-
dusã cu 2-0. Astra n-a putut mai
mult în faþa rezervelor lui Luciano
Spaletti, iar acestea nu au riscat sã
se accidenteze pe terenul îngheþat,
într-un meci fãrã mizã. Deºi capi-
tolinii au avut pe teren jucãtori pre-
cum Totti, Iturbe, Strootman, Ver-
maelen, El Shaarawy, Dzeko sau
Nainggollan, aceºtia au fost mai
relaxaþi ca de obicei ºi nu ºi-au creat
decât o ocazie clarã în faþa defen-
sivei lui ªumudicã, în timp ce Ali-
bec a dat emoþii în câteva rânduri
apãrãrii adverse. În acest timp,
Austria Viena sãrbãtorea califica-
rea la 2-0 ºi cu un jucãtor în plus,
însã ceho-slovacii au pus umãrul

Grupa A
Feynoord- Fenerbahce 0-1

(Sow ’22)
Zorya- Manchester United 0-2

(Mkhitaryan ’48, Ibrahimovici ’88)
Clasament: 1. Fenerbahce 13p,

2. Man United 12p, 3. Feyenoord
7p, 4. Zorya 2p.

Grupa B
Apoel- Olympiakos 2-0 (Sote-

riou ’19)
Young Boys- FC Astana 3-0

(Frey ’63, Hoarau ’67, Schick
’71)

Clasament: 1. Apoel 12p, 2.
Olympiakos 8p, 3. Young Boys 8p,
4. Astana 5p.

Grupa C
Anderlecht- St. Etienne 2-3

(Chipciu ’21, Stanciu ’31/Soder-
lund ’62, ’68,  Paquet ’74)

Mainz- Gabala 2-0 (Hack ’30,
De Blasis ’40)

Clasament: 1. St. Etienne 12p,
2. Anderlecht 11p, 3. Mainz 9p, 4.
Qabala 0p.

Grupa D
Alkmaar- Zenit 3-2 (Rienstra ‘7,

Haps ’43, Tankovic ’68/Giuliano
’58, Wuytens ’80 –aut.) 

Maccabi Tel Aviv- Dundalk 2-1
(Ben Haim II (pen.) ’21, Micha
’38/ Dasa (aut.) ’27)

Clasament: 1. Zenit 15p, 2. Al-
kmaar 8p, 3. Maccabi 7p, 4. Dun-
dalk 4p.

Grupa E
Viktoria Plzen- Austria Viena 3-

2 (Horava ’44, Duris ’73, Duris
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la calificarea campioanei României.
Cehul Horava a redus din handi-
cap, iar slovacul Duris a reuºit o
dublã incredibilã, prin care Plzen
paseazã ultimul loc vienezilor ºi
calificã Astra în cele mai bune 32
de echipe din Europa League. Pa-
radoxal, Marius ªumudicã a anun-
þat la final cã pleacã de la Astra ºi
este aproape de a prelua echipa
turcã Gaziantepspor, pe care a an-
trenat-o în 2002-2003 actualul teh-
nician al Universitãþii Craiova, Gigi
Mulþescu. Gaziantep ocupã locul
15 în prima ligã, cu 11 puncte
dupã 13 etape.

În schimb, Steaua a terminat
pe ultimul loc grupa din Europa
League, dupã ce a fost învinsã cu
2-1 de Villarreal pe „El Madrigal”.
În prima reprizã, echipa lui Reghe-
campf nu prea a trecut centrul te-
renului, iar gazdele aveau avantaj
minim, dupã ce italianul Sansone
a înscris dintr-o dublã încercare.
În faþa a 7.000 de români prezenþi
pe stadion, Steaua a echilibrat jo-
cul dupã pauzã ºi a egalat prin

Achim, la prima atingere dupã ce
a intrat pe teren. Tamaº a fost eli-
minat ºi pe final gazdele au înscris
golul victoriei, unul superb, prin
Triguerros. Rusescu a jucat în
ultimele 12 minute pentru Osman-
lispor, care s-a calificat de pe pri-
mul loc, dupã victoria în faþa ce-
lor de la Zurich.

Chipciu ºi Stanciu au înscris
degeaba pentru Anderlecht

Un meci asemãnãtor celui de la
Plzen s-a disputat la Bruxelles,
unde Anderlecht a condus la pau-
zã cu 2-0, prin golurile românilor
Chipciu ºi Stanciu, dar a pierdut
cu 3-2 în faþa francezilor de la
Saint Etienne, într-un meci care a
contat doar pentru primul loc în
grupã, ambele formaþii fiind cali-

ficate. Chipciu a fost înlocuit
dupã o orã de joc, când echipa sa
conducea cu 2-0, Stanciu fiind in-
tegralist.

O calificare dramaticã a obþinut
ºi echipa care a eliminat Viitorul în
preliminarii, Gent, printr-un gol în-
scris în ultimul minut de prelungiri
în Turcia. Belgienii au beneficiat ºi
de ajutorul dat de ªahtior, care s-a
impus la Braga. Antrenorul Fonse-
ca ºi-a învins astfel fosta formaþie,
deºi aceasta avea nevoie de cele 3
puncte, în timp ce ªahtior avea pri-
mul loc asigurat. Fosta echipã a lui
Mircea Lucescu este singura din
Europa League care terminã grupa
cu maximum de puncte. Ovidiu
Hoban a acces ºi el cu echipa sa,
Hapoel Beer Sheva, în urmãtoarea
fazã, dupã o remizã pe terenul lui
Southampton, în meciul direct pen-
tru calificare. Israelienii s-au califi-
cat datoritã rezultatelor directe fa-
vorabile (0-0 acasã, 1-1 în Anglia).
Hoban a fost titular ºi a fost înlo-
cuit în minutul 56.

Tãtãruºanu a fost ºi el integra-

list în poarta Fiorentinei, care s-a
impus în Azerbaidjan, pe terenul
celor de la Qarabag, meci în care
Ianis Hagi nu a fost nici rezervã.

În faza urmãtoare a competiþiei
s-au calificat primele douã echipe
din cele 12 grupe, cãrora li se adau-
gã cele 8 ocupante ale locurilor 3
din grupele Champions League.

Capi de serie la tragerea la sorþi
vor fi: Fenerbahce, APOEL Ni-
cosia, Saint Etienne, Schalke 04,
Fiorentina, ªahtior Doneþk, Ajax
Amsterdam, AS Roma, Zenit,
Sparta Praga, Osmanlispor, At-
hletic Bilbao, FC Copenhaga,
Olympique Lyon, Tottenham Hot-
spur, Beºiktaº.

În urna a doua vor intra: Man-
chester United, Olympiacos Pireu,
Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra,
PAOK Salonic, Villarreal, Gent, H.
Beer Sheva, Krasnodar, Celta Vigo,
Borussia Monchengladbach, FK
Rostov, Legia Varºovia, Ludogo-
reþ Razgrad, Genk. Tragerea la
sorþi va avea loc luni, 12 decem-
brie, la ora 14.

’84/Holzhauser ’19, Rotpuller ’40)
Astra Giurgiu – AS Roma 0-0
Clasament: 1. AS Roma 12p, 2.

Astra 8p, 3. Plzen 6p, 4. Austria
Viena 5p.

Grupa F:
Sassuolo- Genk (amânat din

cauza ceþii)
Rapid Viena- Athletic Bilbao 1-

1 (Joelinton ’72/Saborit ’84)
Clasament: 1. Bilbao 10p, 2.

Genk 9p, 3. Rapid Viena 6p, 4. Sas-
suolo 5p.

Grupa G
Standard Liege- Ajax 1-1 (Ra-

man ’85/El-Ghazi ’27)
Panathinaikos Atena- Celta Vigo

0-2 (Guidetti ‘4, Orellana ’76 -
pen.)

Clasament: 1. Ajax 14p, 2. Cel-
ta 9p, 3. Standard 7p, 4. Panathi-
naikos 1p.

Grupa H
Sp. Braga- ªahtior 2-4 (Stojil-

jkovic 43, Vukcevic 89/Kryvþov
22, 62, Taison 40, 66) 

Konyaspor- Gent 0-1 (Coulibaly
90+4)

Clasament: 1. ªahtior 18p, 2.
Gent 8p, 3. Braga 6p, 4. Konyaspor
1p.

Grupa I
Salzburg- Schalke 2-0 (Schla-

ger ’22, Radosevic 90)
Nice- FC Krasnodar 2-1 (Bo-

setti ’64, Le Marchand ’77/Smo-
lov ’52)

Clasament: 1. Schalke 15p, 2.
FC Krasnodar 7p, 3. Salzburg 7p,

4. Nice 6p.
Grupa J
Qarabag- Fiorentina 1-2 (Rey-

naldo 73/Vecino 60, Chiesa 76)
PAOK- Slovan Liberec 2-0 (Ro-

drigues 29, Pelkas 67)
Clasament: 1. Fiorentina 13p, 2.

PAOK 10p, 3. Qarabag 7p, 4. Li-
berec 4p.

Grupa K: 
Internazionale Milano- Sparta Pra-

ga 1-1 (Eder ’23, 90 /Marecek ’54)
Southampton- Hapoel Beer She-

va 1-1 (Van Dijk ’90 Buzaglo ’79)
Clasament: 1. Sparta 12p, 2.

Beer Sheva 8p, 3. Southampton
8p, 4. Inter 6p.

Grupa L
Osmanlispor - FC Zurich 2-

0 (Delarge 73, Kilicaslan 89)
Villarreal – Steaua 2-1 (Sanso-

ne 15, Triguerros 88 / Achim 76)
Clasament: 1. Osmanlispor 10p,

2. Villarreal 9p, 3. FC Zurich 6p,
4. Steaua 6p.
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