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- Ar trebui, Popescule, ca vo-
tul “pentru” sã-l dãm “contra”
cost.
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Ce se întâmplã dupã
alegeri? Procedura ºi
termenii de care politicienii
trebuie sã þinã cont

Negocierile pentru constituirea
unei majoritãþi parlamentare care sã
acorde susþinerea necesarã noului
Guvern intrã în linie dreaptã odatã cu
încheierea scrutinului din 11 decem-
brie ºi cu aflarea numãrului exact de
mandate pe care fiecare dintre compe-
titori îl va deþine în viitorul Legislativ.

Deºi în timpul campaniei electorale
au fost avansate diverse scenarii post-
scrutin privind structurarea noii majo-
ritãþi parlamentare ºi desemnarea vii-
torului prim-ministru mai mult sau mai
puþin fanteziste, politicienii vor trebui
sã þinã cont de procedura ºi de terme-
nele concrete stipulate atât de Consti-
tuþie, cât ºi de regulamentele Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, precum ºi de
jurisprudenþa Curþii Constituþionale.

Cum au votatCum au votatCum au votatCum au votatCum au votat
reprezentanþiireprezentanþiireprezentanþiireprezentanþiireprezentanþii
doljenidoljenidoljenidoljenidoljeni

Vremea frumoasã i-a
scos pe doljeni la vot!

Soarele aproape primãvãratec
de ieri, din ziua votului, a fost cel
mai bun îndemn la vot pentru ale-
gãtorii de la sate. Dacã de dimi-
neaþã, prea puþini doljeni trecuse-
rã pragul secþiilor, aproape de orele
prânzului lumea de la sate a înce-
put sã vinã la vot. Unii cu familia
ºi vecinii, alþii cu nepoþii ajunºi deja
la vârsta când au dreptul sã deci-
dã ºi pentru viitorul lor, fiecare a
votat aºa cum a crezut de cuviin-
þã. Pentru cei mai mulþi, progra-
mele politice s-au redus la promisi-
unile pe care candidaþii le-au lansat
în campanie, însã au fost ºi destui
care au recunoscut cã au mers la
toate scrutinele, dar cã aproape de
fiecare datã au fost dezamãgiþi de
cei pe care i-au votat.

Academicianul Mircea
Martin vorbeºte la
Întâlnirile „SpectActor”
de la Craiova despre
identitate naþionalã

Potrivit primelor date exit-poll, realizate la
nivel naþional ºi prezentate public imediat dupã
închiderea urnelor, adicã asearã, la ora 21.00,
PSD câºtigã alegerile parlamentare. Biroul Elec-
toral Central (BEC) a acreditat trei institute
de sondare a opiniei publice pentru realizarea
sondajele la ieºirea de la urne la alegerile pen-
tru Senat ºi Camera Deputaþilor.

Astfel, conform IRES (Institutul Român pen-
tru Evaluare ºi Strategie), la comanda Digi 24,
PSD a obþinut la Camera Deputaþilor 45,8%
din voturile exprimate la alegerile parlamen-
tare ºi 45,9% la Senat, în timp ce PNL a obþi-
nut la Camera Deputaþilor 20,8%, iar la Senat
20,7%. Pe locul al treilea se situeazã USR, care
a obþinut 9,2% la Camera Deputaþilor ºi 9,3%
la Senat. ALDE are, conform IRES, 6,3% la
Camera Deputaþilor ºi 6,4% la Senat, în timp
ce UDMR ar fi obþinut 6,7% la Camera Depu-
taþilor ºi 6,8% la Senat. Potrivit IRES, PMP nu
a trecut pragul electoral, obþinând 4,6% la Ca-
mera Deputaþilor ºi 4,7% la Senat. Datele sunt
valabile pânã la ora 20,00, iar marja de eroare
este de plus/minus 1,6%.

Partidul Social Democrat a obþinut, la Senat,
45,2% din voturile exprimate la alegerile par-
lamentare de duminicã, PNL – 21,8%, iar USR
– 8,9%, potrivit sondajului realizat la ieºirea
de la urne de Centrul de Sociologie Urbanã ºi
Regionalã (CURS) ºi Grupul de Studii Socio-
Comportamentale Avangarde SRL, la coman-
da PSNews ºi Antena 3. Pe locurile urmãtoare,
la Senat, s-au situat: ALDE cu 6,5% din vo-
turi, PMP – 6% ºi UDMR – 6%, în timp ce PRU
a obþinut 2,5%, iar Alianþa România Noastrã –
1,10%. La Camera Deputaþilor estimãrile ara-
tã cã PSD a obþinut 45,5%, PNL – 21,7%, iar
USR – 8,5%. De asemenea, ALDE, PMP ºi
UDMR sunt cotate, pentru Camera Deputaþi-
lor, cu un scor de 6%, PRU – 2,5% ºi ANR –
1,10%. Datele erau valabile pânã la ora 19.00.

Pânã la ora 21.00 au votat 7.211.022 cetãþeni, reprezen-
tând 39,49% din totalul de alegãtori, pe prima poziþie la
prezenþa la vot fiind judeþul Olt cu 47,16%. Judeþele frun-
taºe în ceea ce priveºte prezenþa la vot în cadrul alegerilor

parlamentare sunt: Olt (42,20%), Teleorman (46,29%),
Dolj (45,06%), Harghita (44,59%). În Dolj, în cele 530 de
secþii au votat 260.439 persoane, iar în Craiova s-a înregis-
trat o prezenþã de 39,55% (101.412 persoane).
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Aproape 10.000 de acte

de identitate au fost emise ieri
Ministerul Afacerilor

Interne a anunþat cã ieri au
fost emise aproape 10.000 de
acte de identitate, serviciile
pentru evidenþa persoanelor
având program cu publicul
pânã la ora 21.00. Mãsura a
fost luatã „pentru a veni în
sprijinul cetãþenilor care nu
deþin documente de identitate
valabile”, dupã cum a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al
MAI, Monica Dajbog.

În diaspora s-a votat timp

de 36 de ore în 417 secþii
Românii din diaspora au

votat pentru alegerile parla-
mentare pe parcursul a
aproximativ 36 de ore în 417
secþii – din cauza fusului
orar, primele secþii de votare
s-au deschis sâmbãtã la ora
20.00 în Australia ºi Noua
Zeelandã, iar ultimele s-au
închis azi-dimineaþã la 6.00
pe coasta de vest a Americii
de Nord.

Republica Moldova a deschis

35 de secþii de votare

pentru moldovenii

cu cetãþenie românã
Republica Moldova a

deschis 35 de secþii de votare
în toatã þara pentru moldove-
nii cu cetãþenie românã care
au participat la alegerile
parlamentare din România,
informeazã Unimedia ºi
Radio Chiºinãu. În Chiºinãu
au fost deschise 12 secþii de
votare, iar în oraºul Bãlþi, 2.
De asemenea, la Chiºinãu au
fost repartizate ºi cele mai
multe buletine de vot din
totalul de 87.500. În Republi-
ca Moldova au putut vota
cetãþenii români care au
demonstrat cã au domiciliul
în aceastã þarã.
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Negocierile pentru constituirea
unei majoritãþi parlamentare care sã
acorde susþinerea necesarã noului
Guvern intrã în linie dreaptã odatã
cu încheierea scrutinului din 11 de-
cembrie ºi cu aflarea numãrului exact
de mandate pe care fiecare dintre
competitori îl va deþine în viitorul
Legislativ.

Deºi în timpul campaniei electo-
rale au fost avansate diverse scena-
rii post-scrutin privind structurarea
noii majoritãþi parlamentare ºi desem-
narea viitorului prim-ministru mai
mult sau mai puþin fanteziste, politi-
cienii vor trebui sã þinã cont de pro-
cedura ºi de termenele concrete sti-
pulate atât de Constituþie, cât ºi de
regulamentele Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, precum ºi de jurispruden-
þa Curþii Constituþionale.

Constituirea noului Parlament
Primul pas prevãzut de Constitu-

þie dupã alegeri constã în îndeplini-
rea procedurilor legale pentru con-
stituirea noului Legislativ. Constitu-
þia prevede cã Parlamentul nou ales
se întruneºte, la convocarea preºe-
dintelui României, în cel mult 20 de
zile de la alegeri, în timp ce în Regula-
mentele celor douã Camere se stipu-
leazã cã aceste foruri se întrunesc în
ziua ºi la ora stabilite prin actul de
convocare emis de ºeful statului.

Procedura este relevantã în con-
diþiile în care conducerile celor douã
Camere sunt alese de cãtre aceste
foruri legal constituite. Pânã la ale-
gerea Birourilor permanente, lucrã-
rile Camerei Deputaþilor sau ale Se-
natului sunt conduse de cel mai în
vârstã deputat sau senator, în cali-
tate de preºedinte de vârstã, asistat
de cei mai tineri patru deputaþi, res-
pectiv senatori, în calitate de se-
cretari.

În 2012, noul Parlament – ales la
data de 9 decembrie – a fost convo-
cat în ziua de 19 decembrie. Fostul
preºedinte Traian Bãsescu a semnat
decretul de convocare a noului Par-
lament pentru 19 decembrie, la ora
13.00. în aceeaºi zi în care au fost
publicate în Monitorul Oficial proce-
sele-verbale conþinând numãrul ale-
gãtorilor care au mers la vot, voturile
valabil exprimate, partidele ºi forma-
þiunile care au trecut pragul electo-
ral, precum ºi numele senatorilor ºi
deputaþilor cãrora le-au fost atribui-
te mandate. Fostul ºef al statului a

Alegerile de ieri au fost organi-
zate ºi s-au desfãºurat dupã o nouã
lege electoralã, adoptatã în 2015, faþã
de scrutinul din 2012, parlamentarii
fiind aleºi acum pe listã ºi nu unino-
minal, metodã folositã ultima datã
în 2004. Noua legislaþie prevede un
numãr mai mic de senatori ºi depu-
taþi, faþã de vechea legislaturã. Scã-
derea a rezultat dupã ce norma de
reprezentare pentru deputaþi a fost
stabilitã la 73.000 de locuitori ºi de
168.000 de locuitori pentru senatori.
Astfel, românii au ales, ieri, 326 de-
putaþi, dintre care 18 ai minoritãþilor,
ºi 134 de senatori. Viitorul Parlament
va numãra dupã alegeri 466 de de-
putaþi ºi senatori, faþã de 588, câþi
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explicat, la acel moment, cã decizia
de convocare a noului Parlament tre-
buie sã þinã seama de un element
esenþial, respectiv acela cã nu se
poate suprapune funcþionarea a douã
parlamente, în condiþiile în care Par-
lamentul ales în 2008 îºi încheia man-
datul în 19 decembrie 2012.

Alegerea Comisiilor de validare
Pentru validarea mandatelor, Ca-

mera Deputaþilor ºi Senatul aleg, în
prima lor ºedinþã, o comisie compu-
sã din 30 de deputaþi, respectiv 15
senatori, care sã reflecte configura-
þia politicã a Camerei respective.

Comisia de validare, în cel mult 4
zile (în cazul Camerei) / 3 zile (în cazul
Senatului), întocmeºte un raport în
care vor fi nominalizaþi deputaþii pen-
tru care se propune validarea, invali-
darea sau, dupã caz, amânarea vali-
dãrii mandatelor sau prezintã, în scris,
în plenul comisiei, propunerile de
validare sau invalidare privind dosa-
rele de senatori repartizate. Camera
Deputaþilor ºi Senatul se întrunesc
în ºedinþã, de drept, în a 5-a zi de la
constituirea Comisiilor de validare,
pentru dezbaterea raportului aceste-
ia. Validarea sau invalidarea manda-
telor de deputat sau senator se face
cu votul majoritãþii deputaþilor sau
senatorilor prezenþi.

Camera Deputaþilor ºi Senatul
sunt legal constituite dupã validarea
a douã treimi din mandatele de depu-
taþi ºi dupã depunerea jurãmântului
de cãtre aceºtia, respectiv dupã vali-
darea mandatelor a trei pãtrimi din
numãrul total de senatori.

Deputaþii ºi senatorii intrã în exer-
ciþiul mandatului la data întrunirii le-
gale a Camerei din care fac parte, sub

condiþia validãrii alegerii ºi a depu-
nerii jurãmântului. Odatã validatã ale-
gerea, fiecare formaþiune politicã va
ºti cu exactitate care este numãrul de
mandate de parlamentari de care dis-
pune. Calitatea de deputat sau de
senator, în cazul vechilor parlamen-
tari, înceteazã la data întrunirii legale
a Camerelor nou alese.

Desemnarea premierului
Sediul materiei în ceea ce priveºte

desemnarea premierului îl reprezintã
douã articole din Constituþie, precum
ºi o decizie a Curþii Constituþionale
referitoare la interpretarea unuia din-
tre acestea.

Astfel, primul articol menþionat
stipuleazã cã „preºedintele Româ-
niei desemneazã un candidat pen-
tru funcþia de prim-ministru ºi nu-
meºte Guvernul pe baza votului de
încredere acordat de Parlament” (art.
85, alin.1 - „Numirea Guvernului”,
din Capitolul II – „Preºedintele Ro-
mâniei”). Celãlalt articol stipuleazã
cã ºeful statului „desemneazã un
candidat pentru funcþia de prim-mi-
nistru, în urma consultãrii partidu-
lui care are majoritatea absolutã în
Parlament ori, dacã nu existã o ase-
menea majoritate, a partidelor repre-
zentate în Parlament” (art. 103, alin.1
– „Învestitura”, din Capitolul III –
„Guvernul”).

Decizia CCR nr. 80 din 16 februa-
rie 2014 asupra propunerii legislati-
ve privind revizuirea Constituþiei
României stipuleazã urmãtoarele, in-
terpretând astfel prevederile artico-
lului 103 din Constituþie: „(...) Curtea
constatã cã procedura de desemna-
re a candidatului la funcþia de prim-
ministru trebuie sã aibã în vedere în

mod concurent cele douã criterii an-
terior menþionate, pentru cã nu se
poate ignora nici rezultatul electoral
al competitorilor electorali, dar nici
finalitatea procedurii, respectiv de-
semnarea unui candidat care sã poa-
tã asigura coagularea unei majoritãþi
parlamentare în vederea obþinerii
votului de încredere. De aceea, Pre-
ºedintele României, neputând avea
rol de decident în aceastã procedu-
rã, ci de arbitru ºi mediator între for-
þele politice, are doar competenþa de
a desemna drept candidat pe repre-
zentantul propus de alianþa politicã
sau partidul politic care deþine majo-
ritatea absolutã a mandatelor parla-
mentare sau, în cazul în care nu exis-
tã o asemenea majoritate, pe repre-
zentantul propus de alianþa politicã
sau partidul politic care poate asigu-
ra susþinerea parlamentarã necesarã
obþinerii votului de încredere al Par-
lamentului”.

Premierul desemnat are 10 zile
pentru a-ºi negocia susþinerea

Potrivit Constituþiei, odatã de-
semnat, candidatul pentru funcþia
de prim-ministru va cere, în termen
de 10 zile de la desemnare, votul de
încredere al Parlamentului asupra
programului ºi a întregii liste a Gu-
vernului. Programul ºi lista Guver-
nului se dezbat de Camera Deputa-
þilor ºi de Senat, în ºedinþã comunã.
Parlamentul acordã încredere Guver-
nului cu votul majoritãþii deputaþi-
lor ºi senatorilor. Dacã premierul
desemnat nu obþine voturile majori-
tãþii deputaþilor ºi senatorilor, pro-
cedura se reia, iar ºeful statului va
desemna din nou un prim-ministru.
Primul-ministru, miniºtrii ºi ceilalþi
membri ai Guvernului vor depune in-
dividual, în faþa ºefului statului, ju-
rãmântul. Guvernul, în întregul sãu,
ºi fiecare membru în parte îºi exerci-
tã mandatul, începând de la data de-
punerii jurãmântului.

Dizolvarea Parlamentului
Constituþia mai prevede ºi faptul

cã, dupã consultarea preºedinþilor
celor douã Camere ºi a liderilor gru-
purilor parlamentare, ºeful statului
poate sã dizolve Parlamentul, dacã
acesta nu a acordat votul de încrede-
re pentru formarea Guvernului în ter-
men de 60 de zile de la prima solicitare
ºi numai dupã respingerea a cel puþin
douã solicitãri de învestiturã.

Mãsuri în premierã la urne
Votul prin corespondenþã în diaspora, numãrãtoarea voturi-
lor în secþii înregistratã audio-video, un numãr mai mic de

parlamentari ºi alegerea pe listã – acestea au fost  doar
câteva dintre premierele ºi noutãþile scrutinului de duminicã

din România, organizat dupã o lege electoralã din 2015.

au fost aleºi în 2012.
La alegerile parlamentare au fost

organizate în strãinãtate 417 secþii de
votare, cel mai mare numãr de secþii
organizat vreodatã în diaspora, cu
111 mai multe, decât la alegerile par-
lamentare din anul 2012 ºi cu 123 mai
multe decât la scrutinul pentru ale-
gerile prezidenþiale din anul 2014,
potrivit declaraþiei purtãtorului de
cuvânt al MAE Ionuþ Vâlcu. Diaspo-
ra va fi reprezentatã în continuare de
4 deputaþi ºi 2 senatori, o premierã
constând însã în introducerea votu-
lui prin corespondenþã pentru acest
tip de alegeri. Doar 8.889 de cetãþeni
români au votat prin corespondenþã
la scrutinul parlamentar din acest an,

aceºtia înscriindu-se în Registrul
Electoral Român pânã la data de 14
septembrie 2016, cu opþiunea votu-
lui prin corespondenþã.

Tot ca o premierã, activitatea în
secþiile de votare a fost înregistratã
audio-video, neîntrerupt, dupã ora
21.00 când s-au închis secþiile ºi
pânã ce toþi membrii acesteia au pã-
rãsit secþia. Înregistrarea a fost fã-
cutã cu o tabletã securizatã de Ser-

viciul pentru Telecomunicaþii Spe-
ciale (STS), de un operator de cal-
culator, dintr-un punct fix. Ca o nou-
tate în istoria alegerilor electorale din
România, actualul scrutin a fost in-
formatizat complet. Pentru organi-
zarea în siguranþã a scrutinului au
fost mobilizate 45.000 de forþe ale
Ministerului Afacerilor Interne,cele
mai multe pentru mãsuri de ordine
în secþiile de votare.
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GEORGE POPESCU

La ora când scriu aceste rânduri nu sunt
cunoscute rezultatele scrutinului electoral
de ieri. ªi, deci, nu ºtiu cine a câºtigat ºi
cine a pierdut, cine va prelua hãþurile so-
cietãþii noastre dragi care, cu pãrere de rãu,
aratã tot mai mult ca o „mârþoagã”!

Nu-i momentul potrivit nici pentru cine
ºtie ce analize umplute cu savantlâcuri si-
mandicos-elitiste, cu atât mai mult cu cât
campania în sine a fost una amorþitã, fiind-
cã au lipsit confruntãrile faºã în faþã – ºi
mai ales cele faþã în faþã cu electoratul viu,
nu cel telematic – preferinþele rãmânând tot
acuzaþiile reciproc „avantajoase”, cu nu pu-
þine elucubraþii scandaloase ºi cu trimiteri
la „mititica”.

Douã mi se par adevãrurile crude, de luat
în seamã ºi de digerat din ceea ce se profi-
leazã la orizontul zilei de mâine. De mâine
când, într-o stare de ceva mai multã nor-
malitate, ºi câºtigãtorii ºi învingãtorii ar tre-
bui sã-ºi sumeþeascã mânecile, cum se spu-
ne în popor, sã-ºi revizuiascã, dacã e posi-
bil ºi mai ales dacã sunt dispuºi, ºi calita-
tea minþii ºi sã treacã la treabã. ªi întrucât
o clasã politicã nouã, cum s-a cerut, nu e
o posibilitate realã, poate ºi pentru cã n-are
cum sã nu ne semene, iar noi suntem aºa
cum suntem, ne cam aºteaptã pe toþi ace-
eaºi sarcinã: de a ne reapuca de treabã fie

Punct ºi de la… mijloc!Punct ºi de la… mijloc!Punct ºi de la… mijloc!Punct ºi de la… mijloc!Punct ºi de la… mijloc!
ºi acum, în al doisprezecelea ceas – care
de fapt va numãra curând 27 de ani, vârsta
unui om matur ºi stãpân pe propria-i vrere.

Nu pretind – ºi sã nu (mai) pretindem
nici unul dintre noi, de la vlãdicã la opincã
–  cã aº vrea vreun partid „al meu”, nu-mi
doresc nici vreun „guvern al meu”, ci in-
stituþii ale unui stat în sfârºit conºtient ºi
decis cã e la dispoziþia oamenilor, a milioa-
nelor care au ieºit ieri la vot ºi le-au încre-
dinþat soarta.

Recitesc, la ceasul unei dupã-amiezi
aproape blânde, mai îngãduitoare decât me-
ritãm, mai vechi ºi mai noi consideraþii ale
unei personalitãþi, în opinia mea, excepþio-
nale, dr. Cãlin Georgescu, preºedintele în
exerciþiu al Clubului de la Roma, ºi mã simt
oarecum buimãcit de veracitatea lor cu va-
loarea unor axiome de neocolit.

Nu împãrtãºesc la acelaºi palier de cre-
dinþã prezenþa unui conspiraþionism anti-
românesc în formele de-acum invocate, dar
cred în tentativele, deseori reuºite, fie ºi nu
neapãrat programate, de spãlare a minþi-
lor. Cãci dacã naþionalismul –  nu cel gre-
gar, nici cel revizionist, nici traco-getic ori
cum s-ar mai numi – e de negândit în lu-
mea comunicãrii globale, renunþarea la el,
în forma acelui robust filon de patriotism
autentic ce ne-a cãlãuzit într-o lungã ºi dra-

maticã istorie, mi se pare un abandon im-
pardonabil al dreptului la propria-ne fiinþã.
Care nu poate fi europeanã mai înainte de a
fi româneascã.

Iatã însã ce susþine sociologul mai sus
citat în cuvinte dificil de contrazis fãrã a
nu ne ruºina de nevolnicia noastrã.

„Dupã 1990, statul român s-a privatizat
ºi nu mai poate rãspunde corpului social,
pentru cã nu mai are ce vorbi cu el decât
atunci când îi cere voturile. Cine deþinea,
înainte de 1989, controlul informativ al
obiectivelor economice a trecut din barca
comunistã în cea a capitalismului extrac-
tiv, însuºindu-ºi, prin „privatizare“, ceea
ce deþinea sub control în comunism. ªi ni-
meni nu spune nimic. Laºitatea conduce Ro-
mânia! Sã stãm bine, sã stãm cu fricã, sã
luãm aminte!”

Aºadar, sã luãm aminte ºi sã nu uitãm
nicio clipã cã trãim într-o þarã binecuvân-
tatã, dacã nu de vreo divinitate ºi cu atât
mai puþin de mâna omului, atunci de mis-
terioasa Naturã care ne-a dãruit o zestre
cum puþini au. N-am citit niciun program
partinic în aceastã campanie ºi, fie ºi con-
ferindu-le legitimitatea pe care creatorii ºi
susþinãtorii lor le revendicã, mi se pare cã
cheia adevãratei noastre regãsiri nu în ele
subzistã, ci în disponibilitatea – mereu co-

munã, adicã general împãrtãºitã ºi asuma-
tã, indiferent de falsele pretenþii „ideologi-
ce” – ºi în curajul de a le pune în aplicare.
Simplificând mecanismele legislative ºi
dând de pãmânt cu sufocanta birocraþie, a
sosit, iatã, vremea sã ne apucãm de treabã.
Nu în virtutea unei legislaturi, a vreunui
program de patru ani, nici a unor recoman-
dãri – din pãcate, deseori imperative – ale
unor organisme trans-naþionale -, ci a ne-
voii de a face pasul înainte, cu gândul la
viitor, cu sufletul îngemãnat cu cel al aces-
tui neam cãruia nimic ºi nimeni nu i-a dat
pe degeaba, dar i-a luat ºi continuã sã-i ia
cu o neruºinare nemãrginitã.

Iar cei ce vor prelua exerciþiul Puterii
de mâine sã ia ºi ei aminte cã e cazul sã
renunþe – apropo de discursul proastelor
moºteniri – la strigãtul-enunþ „Punct ºi de
la capãt”, ci mai degrabã, invitându-ºi ad-
versarii de ieri la un act de autenticã soli-
daritate, sã se gândeascã la ipoteza cã e
prea târziu sã ne mai jucãm de-a Þara de
patru aniºori, mai ales cã pretenþia ceza-
ricã a Puterii e în sine prãdalnicã. Prin ur-
mare, Punct ºi de (pe undeva) de unde-
am rãmas. Adicã, de pe la mijloc. Într-o
continuitate a lucrurilor bune, oricât de
puþine ºi indiferent de cine au fost gândite
ºi propuse.

Potrivit legislaþiei în vigoare,
cetãþenii care nu se pot deplasa la
sediul secþiei de votare din cauzã
de boalã sau invaliditate ºi cei care
sunt internaþi într-o unitate sanita-
rã publicã sau privatã, cãmin pen-
tru persoane vârstnice ori alte ase-
menea aºezãminte sociale pot vota
prin intermediul urnei speciale
(mobile), pe baza unei cereri apro-
bate de preºedintele secþiei de vo-
tare. Au mai putut vota prin inter-
mediul urnei speciale persoanele
asupra cãrora s-a luat mãsura ares-
tului la domiciliu, precum ºi per-
soanele deþinute în baza unui man-
dat de arestare preventivã sau per-
soanele care executã o pedeapsã
privativã de libertate, dar care nu
ºi-au pierdut drepturile electorale,

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunþat
cã numãrul sesizãrilor primite în campanie elec-
toralã care s-a încheiat sâmbãtã dimineaþa, la ora
7.00, este de 2,6 ori mai mic faþã de campania
din anul 2012, fiind date amenzi în valoare de
147.000 lei.

“Au fost sesizate 355 de posibile contravenþii ºi
infracþiuni, iar în urma verificãrilor efectuate, 37
de semnalãri nu s-au confirmat. Lucrãtorii MAI
au constatat 247 de contravenþii, aplicând amenzi
în valoare de peste 147 de mii de lei. De aseme-
nea, au fost deschise 43 de dosare penale ºi se

Doljul, primul loc pe þarã la numãrul de persoane care au votat
folosind urna mobilã

Pe tot parcursul zilei scrutinului pentru Senat ºi Camera Depu-
taþilor, Doljul s-a menþinut pe un loc fruntaº, mai exact în primele
cinci judeþe, ca prezenþã la vot, peste media pe þarã. În schimb, la
numãrul de persoane care au votat folosind urna mobilã, Doljul a
ocupat toatã ziua primul loc pe þarã. Astfel, pânã la ora 18.00, nu
mai puþin de 2.631 de persoane votaserã folosind urna mobilã, în

timp ce la ora 19.00 numãrul acestora ajunsese la 3.158.

Scurtã evoluþie a cifrelor vizând prezenþa la vot
Dacã la ora 11.00 prezenþa, în judeþul Dolj, era de 11,44%, peste media

înregistratã pe þarã (8,85%), la ora 12.00 nu mai puþin de 90.016 dintre
doljeni se prezentaserã la urne, reprezentând un procent de 15,51%. Pânã
la ora 13.30, se ajunsese la un procent de 21,15%, în timp ce în Craiova,
la aceeaºi orã, votaserã 18,92%. Pânã la ora 15.00 se ajunsese la 26,33%,
în jurul orei 18.00 fiind depãºit procentul de 40%. La ora 19.00 îºi expri-
maserã votul 42,31% din doljeni, însemnând 244.539 persoane, cifre care
situau judeþul pe locul doi pe þarã, dupã Teleorman, numãrul celor care
votaserã cu urna mobilã ajungând la 3.158.

ºi care au domiciliul sau reºedinþa
în circumscripþia electoralã pe raza
cãreia se aflã penitenciarul sau lo-
cul de deþinere. 

În arestul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj, 26 din cele
31 de persoane încarcerate care
aveau drept de vot ºi-au exprimat
opþiunea, tot cu ajutorul urnei mo-
bile. Urna mobilã a fost transpor-
tatã la fiecare solicitare numai de
membrii biroului electoral al sec-
þiei de votare, sub paza personalu-
lui Ministerului Afacerilor Interne. 

Datele privind prezenþa la vot au
fost publicate, în timp real, pe tot
parcursul zilei, pe pagina de Inter-
net a Biroului Electoral Central. Ast-
fel, oricine a putut verifica prezen-
þa la orice secþie de votare din þarã,

datele publicate incluzând persoa-
nele care au votat pe liste suplimen-
tare ºi cu ajutorul urnei mobile.

Reprezentanþii Biroului Electoral
Judeþean Dolj au precizat cã nu au
fost înregistrate incidente de nici un
fel pânã la ora 19.00, iar solicitãrile
de urnã mobilã au fost aprobate de
preºedinþii secþiilor de votare pe raza
cãrora domiciliazã solicitantul.

CARMEN ZUICAN

Numãrul sesizãrilor din campania electoralã,
de 2,6 ori mai mic faþã de 2012

efectueazã cercetãri faþã de 25 de persoane.
În campania pentru alegerile parlamentare pre-

cedente, numãrul sesizãrilor privind posibile fapte
penale a fost de 8,2 ori mai mare. Din numãrul
total de semnalãri primite în aceastã lunã de cam-
panie electoralã, 24 s-au transmis spre soluþio-
nare cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã,
douã cãtre Biroul Electoral Central ºi una cãtre
Biroul Electoral Judeþean. Efectivele MAI au
menþinut climatul de ordine publicã la peste 450
de manifestãri electorale, dintre care 15 au avut
loc în ultima zi de campanie”, transmite MAI.
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Alegerile parlamentare – ediþia 2016
– au avut puþine în comun cu rundele pre-
cedente, deºi finalmente urmau sã livre-
ze un Parlament – organul reprezentativ
suprem al poporului român ºi unica au-
toritate legiuitoare a þãrii – nu doar mai
redus numeric, dar ºi „altfel”, din punct
de vedere calitativ sau, mai exact, al fi-
brei morale. Un Parlament mai curajos
ºi deplin competent. Organizate de un
guvern tehnocrat, cu premierul în func-
þie „arvunit” anterior de liberali ºi USR
pentru viitor, dar ºi cu câþiva miniºtri
regãsiþi pe liste, la partidele menþiona-
te, cu virginitatea tehnocratã pierdutã, cu
alte cuvinte, se ºtia din sondaje cum stã

111111 decembrie 2016:1 decembrie 2016:1 decembrie 2016:1 decembrie 2016:1 decembrie 2016:
fiecare. ªi în tot cursul zilei de ieri s-a
urmãrit dacã se pãstreazã „ierarhia” ºi
creditarea procentualã. Participarea la
vot a fost fluctuantã, de la un judeþ la al-
tul, dar cu o ratã a evenimentelor anacro-
nice mult scãzutã. Interesant acum dacã
se repetã scenariul din 2004, în sensul ca
o minoritate din ALDE sã interpreteze
rolul „soluþiei morale” jucat de „uma-
niºti” (PUR), pentru a ajuta PNL-ul ac-
tual, în formarea unei majoritãþi parla-
mentare ºi, implicit, a unui guvern, cu
Dacian Cioloº premier. Fiindcã alegeri-
le legislative 2016 urmeazã sã dea rãs-
puns ºi la întrebarea destul de bizarã le-
gatã, de relegitimarea sau nelegitimarea

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Am votat pentru dezvoltarea regiunii noastre”

„Astãzi am votat cu încre-
dere, am votat pentru patru
ani de liniºte, dar ºi patru ani
fructuoºi pentru aceastã zonã
a þãrii. Am votat pentru dez-
voltarea regiunii noastre, a in-
frastructurii din Dolj, pentru
sãnãtate ºi educaþie, pentru re-
alizarea unor proiecte de an-
vergurã, precum o autostradã,
precum spitalul regional. Am
votat pentru un guvern care sã
ºtie cã orice creºtere econo-
micã trebuie sã se simtã ºi în
buzunarele cetãþenilor. Îmi do-
resc sã avem un guvern cu
care sã putem colabora, pen-
tru a aduce mai multe lucruri
pozitive în viaþa comunitãþilor
din aceastã zonã a României”.

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN,
VALENTIN  CEAUªESCU, CRISTI PÃTRU
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Politicienii au votat încã de la pri-
mele ore ale zilei. Social-democraþii au
dat un vot pentru un Parlament eficient,
pentru o înþelegere ºi armonie, dupã
cum afirmau aceºtia. Liberalii au votat
pentru o guvernare transparentã ºi de
bun simþ. Vremea foarte frumoasã, soa-
rele din belºug ºi temperaturile de peste

12 grade au fost tot atâtea motive pen-
tru alegãtori sã dea curs exercitãrii drep-
tului la vot. Partidul Social Democrat,
cel mai mare partid politic din þarã, prin
reprezentanþii sãi de la nivel local ºi ju-
deþean s-a arãtat foarte încrezãtor în
rezultatele votului ºi gatã sã preia ad-
ministrarea politicilor interne de dez-

voltare cât mai repede cu putinþã. Ob-
iectivul propus de social-democraþii dol-
jeni la aceste alegeri parlamentare este
câºtigarea a ºase mandate de deputat ºi
douã de senator. Liberalii nu s-au lãsat
nici ei mai prejos ºi spun cã drumul þã-
rii e doar unul înainte, aºa cã sunt gatã
sã punã umãrul la aceastã direcþie.

Primarul municipiu-
lui Craiova, totodatã ºi
candidat al PSD Dolj
pentru Camera Deputa-
þilor, Lia Olguþa Vasi-
lescu ,  º i-a exercitat
dreptul de vot la alege-
rile pentru Parlamentul
României în cadrul sec-
þiei de votare nr. 123,
amenajatã în incinta Li-
ceului Tehnologic Trans-
porturi Cãi Ferate din
Craiova. La ora 10.00,
când aceasta intrase în
cabina de vot, peste 40
de alegãtori îºi exercita-
serã dreptul de vot.

„Am votat pentru un
Parlament eficient, care sã dea României un
guvern competent; care sã gândeascã româ-
neºte ºi sã se preocupe pentru România. Îmi
doresc un guvern care sã se gândeascã la fir-
mele româneºti, la fermierul, la pensionarul ºi
la muncitorul român. Am vãzut, deja, foarte
multã lume ieºind la vot, încã de la primele ore,
ºi sunt convinsã cã vom avea o zi foarte fru-
moasã. Cred cã este o participare mai mare faþã

Preºedintele executiv al PSD Dolj, Ion
Cãlin, ºi-a exercitat dreptul de vot la ale-
gerile pentru Senat ºi Camera Deputaþi-
lor în cadrul secþiei de votare nr. 61, ame-
najatã în incinta Colegiului Naþional „Ca-
rol I“ din Craiova, unde pânã la ora 10.00
votaserã peste 40 de alegãtori. Ion Cã-
lin, preºedintele executiv al organizaþiei
judeþene Dolj a PSD ºi candidat pentru
Camera Deputaþilor, a de-
clarat ieri, la ieºirea de la
urne, cã a votat pentru ca
oameni responsabili sã
punã în aplicare un întreg
program gândit în benefi-
ciul românilor.

„Am votat astãzi pen-
tru România, pentru ro-
mâni. Întotdeauna am în-
drãznit sã cred în Româ-
nia: am crezut, cred ºi voi
crede în potenþialul aces-
tei þãri. Am votat, totoda-
tã, pentru înþelegere ºi ar-
monie, pentru a elimina
vrajba ºi ura dintre oa-
meni, pentru cã, odatã ce
se va întâmpla acest lu-
cru, cred cã România va
progresa mult. Am votat

Claudiu Manda, preºedin-
tele organizaþiei judeþene Dolj
a PSD ºi candidat pentru Se-
nat, a declarat, la ieºirea de la
urne, cã a votat pentru ca Ro-
mânia „sã fie condusã de ro-

de 2012 pentru Parlamentul României ºi acest
lucru nu poate decât sã mã facã sã fiu foarte
optimistã în ceea ce priveºte rezultatul. Îi aº-
tept pe toþi craiovenii, pe care i-am vãzut deja
ieºind într-un numãr foarte mare la vot, sã nu
piardã aceastã ºansã, pentru cã este foarte im-
portant, inclusiv pentru Craiova, inclusiv pen-
tru judeþul Dolj, ceea ce se va întâmpla astãzi“,
a declarat Lia Olguþa Vasilescu.

mâni ºi pentru români”. El ºi-a
exercitat dreptul de vot pentru
alegerea Senatului ºi Camerei
Deputaþilor în cadrul secþiei de
votare nr. 110, amenajatã în
incinta ªcolii Gimnaziale „De-

cebal“ din Craiova. Aici,
la ora 9.00 îºi exprima-
serã intenþia de vot 36
de persoane.

„Am votat, în primul
rând, pentru România,
am votat pentru singu-
rul partid care a pre-
zentat un program de
guvernare în campania
electoralã. Am votat ca
România sã fie condu-
sã de români ºi pentru
români. Sperãm sã
câºtigãm la nivel naþi-
onal cu un scor, aºa
cum ne dorim, sã pu-
tem sã alcãtuim majo-
ritatea, iar în judeþului

Dolj ne-am propus un obiec-
tiv de minim doi senatori ºi
ºase deputaþi, un obiectiv pe
care cred cã o sã-l depãºim,
la ambele Camere ale Parla-
mentului”, a spus Manda.

cu încrederea cã un program pe care l-
am elaborat pentru români va fi pus în
aplicare de cei mai responsabili oameni
care au soarta românilor în mâinile lor,
care vor fi capabili sã judece cu înþelep-
ciune, care ºtiu cã oamenii meritã mai
mult, într-o þarã atât de bogatã, dar ºi cu
oameni extrem de inteligenþi ºi bine pre-
gãtiþi“, a precizat Ion Cãlin.
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lui Dacian Cioloº la o reînvestire ca pre-
mier. Situaþia este de-a dreptul insolitã
la nivel european: fãrã a candida la ale-
geri, pe listele unui partid politic, poþi
avea postul rezervat de prim-ministru.
Artificialã validare. ªi, asta, într-un con-
text descumpãnitor, fiindcã datele colec-
tate de barometrele de opinie atestã cã
majoritatea românilor apreciazã cã þara
se îndreaptã spre o direcþie greºitã. ªtim
la ora de faþã care sunt câºtigãtorii. Nu
ºtim cu exactitate dacã vor face ºi... gu-
vernul. ªi asta rãmâne de vãzut. Dar dacã
ceva nu trebuie uitat sunt promisiunile
efective din campanie – unele riscante –
ºi deplinul respect pentru cei care au vo-

tat ieri, aceºtia rãmânând încrezãtori în
virtuþile democraþiei. O ºtire publicatã
de un site, de regulã bine informat, ne în-
credinþeazã cã SUA vor respecta votul de-
mocratic ºi vor sprijini noua administra-
þie rezultatã din alegeri. Adicã nu se va
repeta greºeala din 2012, de la referen-
dum. Despre votul de ieri ºi participarea
electoratului se va discuta în zilele urmã-
toare, când vom cunoaºte ºi configuraþia
exactã a celor douã Camere ale Parlamen-
tului. În Dolj s-a votat, ieri, în liniºte, eve-
nimentele perturbatorii fiind extrem de
puþine, cauzate ºi acestea mai mult unui
exces de zel. Reporterii noºtri au reali-
zat în teren „un film” al acestor alegeri.

Deputatul Ionuþ Stroe, candidat la Camera Deputaþilor:
„Întotdeauna am încurajat prezenþa la vot”

Nicolae Giugea, candidat din partea PNL la Camera Deputaþilor:
„Cred cã este o zi aparte”

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, locul I pe listã la Senatul României:
„Dupã 26 de ani, este momentul unui nou început”

«Am votat din dragoste pentru Româ-
nia, pentru românism, am votat din dra-
goste pentru familia mea, pentru cunos-
cuþii mei, pentru toþi cei dragi mie, pen-

tru românii din þarã ºi pen-
tru cei din afarã. Îi invit
pe toþi la vot, pentru cã
România trebuie sã mear-
gã înainte, trebuie moder-
nizatã ºi eu cred cã tre-
buie considerat ca fiind un
moment „zero” pentru tot
viitorul României. Îi aºtept
pe toþi cu drag la vot ºi sã
dea Dumnezeu bine pen-
tru România. Cred cã este
o zi aparte, o zi cu încãr-
cãturã emoþionalã deose-
bitã, dar ºi cu o mare res-
ponsabilitate. În familie
am ºi un eveniment deo-
sebit, fiindcã am bãiatul
cel mic care a votat pen-

tru prima datã ºi este o emoþie aparte,
distinctã. Aºteptãm sã vedem rezultatele,
opþiunea aparþine alegãtorilor, nu nouã în-
totdeauna».

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP:
„Am votat pentru o guvernare transparenþã”

„Am votat ºi sper ca votul meu sã adu-
cã o guvernare calmã, cu bun simþ, efi-
cienþã, transparentã... o guvernare eu-
ropeanã. Am votat pentru o guvernare
care sã facã treabã în România. Sper ca
cei care considerã ca trebuie sã schim-

be ceva sã vinã sã voteze. A schimba
înseamnã a vota, nu a sta acasã ºi a cri-
tica. Despre modul în care s-a desfãºu-
rat campania electoralã vom discuta
dupã. Astãzi (n.r. ieri) mã voi rezuma
doar la ziua votului”.

„Trebuie sã dãm un rost ºi un sens exis-
tenþei noastre în acest oraº, în aceastã þarã.
România are o singurã cale: înainte. Am vo-
tat astãzi pentru a oferi un viitor copiilor
noºtri. Astãzi (n.r. ieri)  mã aºtept la o schim-
bare de mentalitate, o schimbare de para-
digmã în politica româneascã, o schimbare
a celor care au decis, din pãcate, în ultimii
26 de ani. Cred cã acesta este momentul
oportun sã facem o schimbare ºi societatea

româneascã sã se transforme într-adevãr în
bine alãturi de un nou Parlament. Întotdeau-
na am încurajat prezenþa la vot. Pânã la
urmã, þine de interesele ºi drepturile pe care
toþi le avem, þine de sacrificiul unor oameni
pentru ca noi sã ne putem exprima liber as-
tãzi. Din pãcate, a fost o campanie electora-
lã extrem de limitatã, aº putea spune cã a
fost mult prea restrictivã, de aceea propune
o nouã lege electoralã”.

Senatorul  Mario Ovidiu Oprea, can-
didat din partea Partidului Naþional Li-
beral pentru un nou mandat în judeþul
Dolj, ºi-a exercitat dreptul la vot, apoi
a fãcut o scurtã declaraþie în faþa re-
prezentanþilor mass-media: „Am votat
cu multã emoþie. Dupã 26 de ani, este
momentul unui nou început. Oltenia are
nevoie de gãsirea unei voinþe politice,
astfel încât problemele sã fie rezolvate
odatã pentru totdeauna, iar promisiuni-
le electorale sã fie promovate. Regiu-
nea, în general, ºi judeþul Dolj, special,
trebuie sã ne gãseascã pe toþi împreunã
ºi este momentul sã descoperim un ton
pentru o nouã politicã. La sfârºitul acestei
zile de alegeri parlamentare, avem ne-
voie de gãsirea unei direcþii cât mai ob-
iective a votului pe care l-am acordat
fiecare dintre noi. Este vorba ºi despre
o maturitate a procesului democratic.
Sã dea Dumnezeu  ca în urmãtorii pa-
tru ani sã ajungem la nivelul pe care ni-
l dorim ºi îl meritãm cu toþii, mai ales în
aceastã zonã a noastrã unde, se ºtie,
avem oameni ambiþioºi”.
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În drumul spre nord-vestul ju-
deþului, prima oprire a fost în co-
muna Breasta, la doar câþiva kilo-
metri de Craiova. În jurul orei
10.00, într-o secþia amenajatã în
incinta ªcolii nr. 2, din cei 938 de
alegãtori aflaþi pe listele permanen-
te, votaserã 91 de persoane, iar
procesul electoral decurgea bine.
În douã din cele ºase cabine, o fa-
milie îºi exercita dreptul la vot, dupã
care au împãturit buletinele ºi le-
au depus în urne. „Nu am avut nici
un incident pânã acum, din ferici-
re. Oamenii ºtiu cum se procedea-

VVVVVremea frumoasã i-a scos pe doljeni la vot!remea frumoasã i-a scos pe doljeni la vot!remea frumoasã i-a scos pe doljeni la vot!remea frumoasã i-a scos pe doljeni la vot!remea frumoasã i-a scos pe doljeni la vot!
Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Soarele aproape primãvãratec de ieri,
din ziua votului, a fost cel mai bun îndemn
la vot pentru alegãtorii de la sate. Dacã de
dimineaþã, prea puþini doljeni trecuserã
pragul secþiilor, aproape de orele prânzu-
lui lumea de la sate a început sã vinã la vot.
Unii cu familia ºi vecinii, alþii cu nepoþii
ajunºi deja la vârsta când au dreptul sã de-

cidã ºi pentru viitorul lor, fiecare a votat
aºa cum a crezut de cuviinþã. Pentru cei mai
mulþi, programele politice s-au redus la
promisiunile pe care candidaþii le-au lan-
sat în campanie, însã au fost ºi destui care
au recunoscut cã au mers la toate scrutine-
le, dar cã aproape de fiecare datã au fost
dezamãgiþi de cei pe care i-au votat.
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zã, iar sistemul electronic funcþio-
neazã foarte bine”, ne-a declarat
Ionela Armaºu, preºedintele sec-
þiei de votare.

Cristian Lungoci are 19 ani ºi a
votat, ieri, pentru a doua oarã în
viaþã. A venit foarte hotãrât la vot
ºi i-au trebuit mai puþin de 5 minu-
te ca sã voteze. „Am votat ca sã
se schimbe ceva în þarã, ca tinerii
sã aibã locuri de muncã ºi sã nu
mai plece din þarã”, a mãrturisit
tânãrul. Cristian a recunoscut cã a
terminat ºcoala, dar nu ºi-a gãsit
deocamdatã un loc de muncã. În

aceste condiþii, ºi el se gândeºte
sã-ºi gãseascã un rost în viaþã în
afara þãrii, îngroºând astfel rându-
rile celor care au plecat deja lãsând
satele pustii.

„Doresc sã-mi creascã pensia”
La Predeºti, era un „du-te vino”

în faþa secþiei de votare din incinta
ºcolii. Fãrã sã se stea totuºi la rând,
lumea venea ºi ieºea, fiecare cu
explicaþia lui pentru alegerea pe care
tocmai o fãcuse. „Am votat pen-
tru schimbarea cu un regim mai
bun. Ce îmi doresc eu este sã îmi
creascã pensia, cã sãnãtate n-au
cum sã-mi dea. ªi, dacã se poate,
sã le ofere ºi tinerilor locuri de
muncã, sã nu mai plece de acasã.
Eu am o fatã care a plecat în Ger-
mania, pentru cã aici nu îºi gãsea
loc de muncã. Sunt oameni cu fa-
cultãþi, care au învãþat prin multe
ºcoli, dar tot nu au unde sã mun-
ceascã”, ne-a mãrturisit Iulicã La-
zãr, care tocmai ce ieºise din sec-
þia de votare ºi se abãtea sã se cin-
steascã, de unul singur, cu o bere,
aºa, ca dupã vot. Nea Iulicã fuse-
se alegãtorul cu numãrul 164 în
acea zi ºi în urma lui erau aºteptaþi
mulþi alþi localnici, pe listele per-
manente fiind înregistraþi 1.692 de
alegãtori. Puþin peste ora 10.00, pe
listele suplimentare votaserã 34 de
persoane.

„Când ajung în funcþii,
uitã de noi”

Într-una din secþiile de votare
din Sopot, la orele amiezii, vota-
serã 60 de persoane, o prezenþã
destul de slabã pentru momentul
acela, þinând cont cã pe listele per-
manente erau înscriºi 404 alegã-
tori. Membrii secþiei de votare erau
optimiºti ºi spuneau cã mai este
mult pânã seara când cei mai mulþi
sãteni de-ai lor vor ajunge la vot,

aºa cum au fãcut-o de
fiecare datã.

La ieºirea de la urne,
oamenii erau destul de
nemulþumiþi de ceea ce
s-a întâmplat în ultimii
20 de ani ºi îi taxau pe
politicieni cu o bãºcãlie
tipic olteneascã. Cu toa-
te acestea, votaserã.
„Am votat pentru o
schimbare ca sã vedem
cum ne mai înºealã ºi
viitori parlamentari. Am
fost la toate alegerile ºi
am observat cã, dupã
ce le dãm votul, nu prea
se mai ocupã de noi, cei
de la þarã. Noi ne mai
ducem ºi muncim cu
ziua, dar sunt familii
neajutorate de bãtrâni
care nu mai pot sã se
întreþinã ºi ar trebui sã
facã ceva pentru aceºti

oameni. Când ajung în funcþii, uitã
de noi”, a fost concluzia tristã a
lui Ilie Popescu, alegãtor din co-
muna Sopot.

„Am votat ca sã scãpãm þara
de hoþi!”

La secþia de votare din centrul
localitãþii Gogoºu, ajungi strãbã-
tând un drum de piatrã, care este
mãrginit, de o parte ºi de alta, de
case bãtrâneºti aflate de mult
timp în paraginã, iar acum pãrã-
site cu totul. Când întrebãm, în
secþia de votare, despre cineva
care sã ne orienteze spre un drum
cãtre localitatea învecinatã, Gre-
ceºti, ni se spune, cu francheþe,
cã nu are cine.

Una din cele trei secþii de vota-
re a fost amenajatã în Cãminul Cul-
tural ºi are arondaþi 198 de alegã-
tori. Aproape de prânz, reuºiserã
sã voteze 33 de localnici. Nelipsit
de la alegerile din ultimii 26 de ani,
un alt votant, de data aceasta de la
Gogoºu, simte ºi el nevoia de a face
haz de necaz, dupã ce, evident,
votase. „Am votat sã ne fie mai
bine, sã scãpãm þara de hoþi. Sã îi
mai schimbãm pe ãia care s-au în-
grãºat ºi sã-i mai îngrãºãm ºi pe
alþii”, a rezumat ziua de vot alegã-
torul ºugubãþ.

Mai puþini votanþi
la orele dimineþii

În prima jumãtate a zilei, votul
a mers ºi nu prea în localitatea
Greceºti. La ora 12.00, când un
soare ca de primãvarã scãlda dea-
lurile golaºe ale comunei, doar 40
de votanþi trecuserã pe la urne,
dintr-un total de 230 de alegãtori,
aflaþi pe listele permanente. Cu-
noscându-i pe localnici, membrii
comisiei de votare erau încrezã-
tori ºi spuneau totuºi cã vor re-
cupera dupã-amiazã, când vor ieºi
ºi ceilalþi la vot.

Trecuse de prânz ºi, într-o sec-
þie din comuna Secu, se aºtepta
încã grosul alegãtorilor. De dimi-
neaþã, veniserã doar puþin peste
100 de votanþi, o micã parte din
cele 674 de persoane care erau în-
scrise pe listele permanente. În
secþie era cald, sistemul electronic
funcþiona, prin urmare erau asigu-
rate toate condiþiile pentru a se exer-
cita votul.

La Argetoaia, s-a votat mai mult
de dimineaþã, pentru cã oamenii au
mers la un târg de sãptãmânã, care
se organizase de dimineaþã. Chiar
ºi în aceastã situaþie, în jurul orei
13.00, din cele 680 de persoane
aflate pe listele permanente vota-
serã 212.
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Dosarul în care Vasilicã Cri-
ºu, primar al comunei doljene
Pleºoi între anii 2008 – 2012, a
fost trimis în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, alãturi de alþi
patru inculpaþi, pentru cã a pre-
judiciat bugetul localitãþii, s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
pe 6 septembrie 2013. Procuro-
rii craioveni au reþinut în rechi-
zitoriul prin care au dispus trimi-
terea în judecatã a inculpatului
Vasilicã Criºu cã, în decembrie
2007, primarul de la acea vreme,
Ion Ionescu, a semnat cu
SC EM STAR CON-
STRUCT IMPEX SRL, re-
prezentatã de Emil Stuparu,
un contract în valoare de
425.200 de lei, fãrã TVA,
pentru consolidarea ªcolii
cu clasele I-VIII Pleºoi, al
cãrei director era Savu Bu-
bulicã, care a semnat cu Mi-
nodora Agapie un contract
de prestãri servicii în valoa-
re de 6.000 de lei, prin care
aceasta din urmã trebuia sã
supravegheze tehnic lucrã-
rile. O lunã mai târziu, în ia-
nuarie 2008, în urma unei exper-
tize tehnice, s-a stabilit cã ace-
eaºi ºcoalã avea nevoie de lucrãri
suplimentare de consolidare. Aºa
cã a urmat un act adiþional la

Poliþiºtii rutieri doljeni au organizat, la acest
sfârºit de sãptãmânã, pe principalele drumuri
din judeþul Dolj, o amplã acþiune pentru pre-
venirea accidentelor de circulaþie generate de
nerespectarea de cãtre conducãtorii auto a
regimului legal de vitezã. În cadrul acþiunii,
poliþiºtii au constatat 114 abateri de naturã

Conform reprezentanþilor Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Dolj, poliþiºtii Ser-
viciului de Ordine Publicã, împreunã cu
reprezentanþii Direcþiei Silvice Dolj, au or-
ganizat, vineri, 9 decembrie a.c., o acþiu-
ne în municipiul Craiova pentru preveni-
rea ºi combaterea
faptelor ilegale aso-
ciate din tãierea,
transportul ºi comer-
cializarea pomilor de
Crãciun. În urma ve-
rificãrilor efectuate la
un centru comercial
din municipiu, oa-
meni legii au consta-
tat faptul cã agentul
economic comercia-
liza 2.860 pomi de
Crãciun proveniþi din
Danemarca, fãrã do-
cumentele de prove-
nienþã prevãzute de
normele legale în vi-
goare. „Societatea
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comercialã a fost sancþionatã cu amendã,
în valoare de 12.500 lei. Cei 2.860 pomi
de Crãciun, în valoare de 71.500 lei, au
fost ridicaþi de poliþiºti în vederea con-
fiscãrii”, a declarat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora
au aplicat amenzi în valoare de peste 25.000
lei. Dintre acestea, 78 de sancþiuni au fost
aplicate unor ºoferi care nu respectat regi-
mul legal de vitezã, cãlcând prea tare pedala
de acceleraþie. De asemenea, poliþiºtii rutieri
au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de

a conduce 7 permise de con-
ducere ºi au retras 3 certifica-
te de înmatriculare. În cadrul
acþiunii, poliþiºtii rutieri l-au de-
pistat pe Marius G., de 35 de
ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism pe bu-
levardul Decebal, cu viteza de
105 km/h. Craioveanul a fost
sancþionat cu amendã in valoa-
re de 1.125 lei ºi i s-a reþinut
permisul de conducere în ve-
derea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe o
perioadã de 90 de zile, dupã
cum a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomi-
sar Alin Apostol.

Fostul primar al comunei Pleºoi, Vasilicã
Criºu, a fost condamnat, vineri, de magistraþii
Judecãtoriei Craiova, la o pedeapsã de 2 ani
închisoare cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani pentru abuz în servi-
ciu ºi fals intelectual. Fostul edil a fost trimis în
judecatã în anul 2013 în acest dosar, alãturi de
alþi patru inculpaþi, dupã ce ar fi încãlcat legis-

laþia privind achiziþiile publice la contractarea
unor lucrãri la douã ºcoli din comunã ºi a plãtit
lucrãri neexecutate sau executate prost. ªi
ceilalþi patru inculpaþi au fost gãsiþi vinovaþi,
însã au primit tot pedepse cu suspendare, în-
tre 1 an ºi 4 luni ºi 3 ani de închisoare. Sentinþa
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

contractul din decembrie 2007,
pentru suma de 362.185 de lei
fãrã TVA, act semnat tot de pri-
marul Ion Ionescu.
Au fost achitate lucrãri
neexecutate

În 2009, primarul Vasilicã Cri-
ºu a semnat ºi el douã acte adiþi-
onale cu aceeaºi firmã, unul în
valoare de 70.000 de lei, iar altul
de 49.000 de lei. Procurorii au
mai precizat cã firma respectivã
a cerut ºi obþinut sume impor-
tante de bani pentru lucrãri nee-

xecutate. Este vorba de situaþii
de platã emise în decembrie
2007, în valoare totalã de 114.169
de lei, confirmate de Savu Bu-
bulicã ºi Minodora Agapie. Fac-

tura a fost achitatã de ªcoala cu
clasele I-VIII Pleºoi pe 20 de-
cembrie 2007.

 „Potrivit conþinutului situa-
þiilor de platã emise în decem-
brie 2007, au fost achitate lu-
crãri de gletuire, vopsitorie, tâm-
plãrie etc., lucrãri care nu au fost
executate la acea datã, având în
vedere cã execuþia lucrãrilor a
fost precedatã de expertizarea
clãdirii, raportul de expertizã fi-
ind întocmit abia în ianuarie
2008“, au reþinut anchetatorii. În
plus, Emil Stupariu, administra-

torul SC EM STAR CON-
STRUCT IMPEX SRL,
este acuzat cã în factura
cu pricina a folosit alte
preþuri decât cele din de-
vizul de ofertã, iar Bubuli-
cã „a acceptat aceste pre-
þuri, achitând factura men-
þionatã, astfel cã a crescut
valoarea situaþiei de lucrãri,
fiind încasatã în plus suma
de 52.172 lei“.
A doua ºcoalã...
aceleaºi probleme

Anchetatorii au mai re-
þinut cã acelaºi Emil Stupariu, în
anii 2008 ºi 2009, a emis alte ast-
fel de situaþii de platã, care au fost
semnate de Bubulicã ºi Minodo-
ra Agapie sau numai de Bubulicã

sau de Minodora Agapie împreu-
nã cu primarul Criºu. În august
2008, Savu Bubulicã semna cu
SC EM STAR CONSTRUCT
IMPEX SRL alt contract – „Re-
paraþii ºi utilitãþi la ªcoala cu cla-
sele I-VIII Pleºoi ºi ªcoala cu
clase I-IV Milovan”, în valoare
de 196.725 de lei fãrã TVA, iar
de supravegherea lucrãrilor s-a
ocupat tot Minodora Agapie.

Au urmat alte situaþii de platã,
facturi ºi plãþi în valoare totalã
de 196.110 lei, documentele fi-
ind semnate de Savu Bubulicã ºi
confirmate de Minodora Agapie,
în calitate de diriginte de ºantier.
Atât la ªcoala cu clasele I-VIII
Pleºoi, cât ºi la ªcoala cu clase
I-IV Milovan au fost executate
lucrãri în cantitãþi mai mici de-
cât cele decontate, precum ºi lu-
crãri necorespunzãtoare calitativ,
respectiv n-au fost executate lu-
crãri sanitare, instalaþii sanita-
re, instalaþii termice la ªcoala
Milovan ºi alte lucrãri la ªcoa-
la Pleºoi, au mai reþinut procu-
rorii în rechizitoriu. Prejudiciul
total a fost stabilit la suma de
136.853 de lei.

Toþi inculpaþii condamnaþi cu
suspendare

Dupã mai bine de trei ani de ju-
decatã, vineri, 9 decembrie a.c.,
magistraþii Judecãtoriei Craiova
au pronunþat sentinþa în dosar.
Toþi inculpaþii au fost gãsiþi vino-
vaþi, însã au primit pedepse cu sus-
pendare. Astfel, Savu Bubulicã a
primit 1 an ºi 6 luni închisoare cu
suspendare pe durata termenului
de încercare de 3 ani ºi 6 luni, Va-
silicã Criºu – 2 ani închisoare cu
suspendare pe durata termenului
de încercare de 4 ani, Minodora
Agapie – 1 an ºi 4 luni închisoare
cu suspendare pe durata terme-
nului de încercare de 3 ani ºi 4
luni, Constantin Stãnciugelu (di-
riginte de ºantier) – 1 an ºi 4 luni
închisoare cu suspendare pe 3 ani
ºi 4 luni, iar Emil Stupariu Emil,
care este recidivist, a primit 3 ani
închisoare cu suspendare pe o
duratã de 5 ani. Inculpaþii trebuie
sã acopere prejudiciul creat ºi sã
achite câte 9.000 de lei cheltuieli
judiciare. Sentinþa nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.
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Mircea Martin (n. 12 aprilie 1940, Reºiþa) a
fãcut studii universitare la Facultatea de Filo-
logie la Bucureºti, fiind licenþiat în teoria lite-
raturii, criticã literarã ºi folclor. În 1980 ºi-a luat
doctoratul în filologie în cadrul Facultãþii de
Limba ºi Literatura Românã din Bucureºti, cu
teza „G. Cãlinescu, critic ºi istoric literar.
Privire teoreticã”.

A desfãºurat o bogatã activitate didacticã-
 în cadrul Catedrei de teorie literarã ºi literatu-
rã comparatã a Facultãþii de Filologie din Bu-
cureºti, pe care a condus-o între 1990 ºi 2006.
În acelaºi timp, a fost director al Editurii Uni-
vers (1990-2000), al revistei „Euresis” (din 1990)
ºi al revistei „Cuvântul” (2004-2006), director
editorial al Editurii „Paralela 45” (2002-2004) ºi
al Editurii „Art” (2006-2012). Din 2006 este di-
rector al Centrului interdisciplinar de studii eu-

Academicianul Mircea Martin vorbeºte la Academicianul Mircea Martin vorbeºte la Academicianul Mircea Martin vorbeºte la Academicianul Mircea Martin vorbeºte la Academicianul Mircea Martin vorbeºte la ÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirile
„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor” de la Craiova despre identitate naþionalã de la Craiova despre identitate naþionalã de la Craiova despre identitate naþionalã de la Craiova despre identitate naþionalã de la Craiova despre identitate naþionalã
„Întâlnirile SpectActor” din luna decembrie îl aduc la

Craiova, la invitaþia Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
pe Mircea Martin – academician, critic ºi teoretician lite-
rar, editor. Duminicã, 18 decembrie, de la ora 11.00, la Sala
„Ion D. Sîrbu”, domnia sa va susþine conferinþa „Ce (mai)
înseamnã azi identitate naþionalã?”. Cu o zi înainte, pe 17
decembrie, de la ora 15.00, la Sala „Ia te uitã!” a teatru-

lui, Mircea Martin, alãturi de Ioan Cristescu, directorul
Muzeului Naþional al Literaturii Române, vor prezenta
„Opera poeticã”, I-II, de Cristian Popescu, apãrutã anul
acesta la Editura „Tracus Arte”. Moderator: scriitorul Ni-
colae Coande. Biletele pentru accesul la conferinþa de du-
minicã sunt puse în vânzare la Agenþia TNC, iar la eveni-
mentul de sâmbãtã intrarea este liberã.  

ropene ºi româneºti „Tudor Vianu” al Univer-
sitãþii din Bucureºti.

A debutat în 1959 în „Contemporanul”, co-
laborând apoi la reviste din întreaga þarã, ºi
este autorul a numeroase cãrþi. A fãcut parte
din colectivul care a realizat Dicþionarul scri-
itorilor români ºi Dicþionarul esenþial al
scriitorilor români. A coordonat ediþia criti-
cã Opere Fundoianu – Fondane, din care au
apãrut volumele Poezia antumã ºi Baudelai-
re ºi experienþa abisului (2013), ºi este pre-
faþator al ediþiei Opere Cristian Popescu (I-
II), 2016.

Mircea Martin este membru al Asociaþiei
internaþionale a criticilor literari (din 1990), fon-
dator (1991) ºi preºedinte (1991-2000) al Aso-
ciaþiei editorilor români, vicepreºedinte (2004-
2010) ºi preºedinte (din 2010) al Asociaþiei de

literaturã generalã ºi comparatã din România,
membru al Academiei Latinitãþii (Paris/Rio de
Janeiro, 2005), iar din 26 septembrie 2014 –
membru corespondent al Academiei Române
(2014).

A fost distins cu premii ale Uniunii Scriito-
rilor (1969, 1977, 1981), ale revistelor „Flacãra”
(1986), „Amfiteatru” (1986), „Ateneu” (1992),
„Euphorion” (2004), „Mozaicul” (2005), „Con-
vorbiri literare” (2006, 2009). De asemenea, a
primit Ordinul Naþional „Serviciul credincios”
în grad de Ofiþer (2000) ºi Ordinul Naþional al
Braziliei „Cruzeiro do Sul” în grad de Coman-
dor. Este Cetãþean de Onoare al municipiului
Reºiþa ºi al judeþului Caraº-Severin, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii „ªtefan cel
Mare” din Suceava.

MAGDA BRATU

În urmã cu câteva zile, Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj a trans-
mis, cãtre toate instituþiile de învãþã-
mânt preuniversitar din structurã,
noul PNCA, cu obligaþia de a duce la
îndeplinire tot ceea ce este prevãzut
în regulament. Creºterea siguranþei
în ºcoli reprezintã unul dintre obiec-
tivele prevãzute de Strategia Naþio-
nalã de Apãrare a Þãrii, instituþiile res-
ponsabile fiind interesate sã partici-
pe activ la consolidarea unui climat
de siguranþã în mediul ºcolar. Chiar
dacã, în ultima perioadã, s-a remar-
cat o scãdere a fenomenului infracþi-
onal în proximitatea unitãþilor de în-
vãþãmânt, este totuºi nevoie de o
nouã reevaluare a nevoilor ºi paºilor

În luna noiembrie 2016, a fost trimis tuturor
instituþiilor cu prerogative în teritoriu Planul
Naþional Comun de Acþiune (PNCA) pentru creº-
terea gradului de siguranþã a elevilor ºi a perso-
nalului didactic ºi prevenirea delincvenþei juve-
nile în incinta ºi în zonele adiacente unitãþilor de

învãþãmânt preuniversitar. Programul a fost apro-
bat în luna iunie a acestui an, prin semnãturile
ministrului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, al deþinãtorului portofoliului Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice
ºi cel al Ministerului Afacerilor Interne.

care trebuie urmaþi în activitatea de
prevenire a violenþei, cu participarea
tuturor factorilor implicaþi.

Astfel, conform PNCA, unul din-
tre obiectivele specifice este cel al
actualizãrii datelor privind reþeaua
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar la nivel naþional, care presupu-
ne identificarea ºi analiza infrastruc-
turii de pazã. De asemenea, este cu-
prinsã informarea conducerilor MAI,
MENCS ºi MDRAP cu privire la rea-
lizarea siguranþei ºcolare, prin elabo-
rarea de analize ale activitãþilor des-
fãºurate de MAI, structurile decon-
centrate ºi autoritãþile administraþiei
publice locale, întâlnirile periodice
comune între reprezentanþii unitãþi-

lor cu prerogative în domeniu fã-
când parte integrantã din proiec-
t.Foarte importante sunt ºi cunoaº-
terea PNCA ºi aplicarea Planului
Teritorial Comun de Acþiune
(PTCA), la nivel judeþean, ambele
fiind distribuite prin grija institu-
þiei prefectului din fiecare judeþ.

Autoritãþile locale
au obligaþiile lor

La nivel local, sunt, de aseme-
nea, mai multe prevederi legislati-
ve. Astfel, Planul Local Comun de
Acþiune (PLCA) este parte inte-
grantã din program. Elaborarea
acestuia se face pe baza PNCA ºi
PCTA ºi este inclus în „Planul ope-
raþional al unitãþii ºcolare privind
reducerea fenomenului violenþei în
mediul ºcolar”, din care nu trebuie
sã lipseascã desemnarea unor poli-
þiºti care sunt rãspunzãtori de com-
baterea faptelor antisociale, a unui

cadru didactic, în fiecare unitate ºco-
larã, care sã gestioneze  acest seg-
ment. Este obligatorie includerea în
cadrul Regulamentului Intern (RI) al
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-

sitar a unor prevederi referi-
toare la siguranþa în institu-
þiile respective, cu obligaþii
ºi responsabilitãþi pentru fie-
care parte, iar fiecare poliþist
care este responsabil de o
unitate ºcolarã va trebui sã
realizeze Dosarul de obiec-
tiv, cu tot ceea ce presupu-
ne acesta.

Printre activitãþile de pre-
venire ºi combatere a fapte-
lor antisociale în preajma ori
în incinta ºcolilor sunt cuprin-
se realizarea de parteneriate
cu instituþii guvernamentale
ºi ONG-uri care pot sprijini
proiectul, precum ºi include-
rea unitãþilor de învãþãmânt
identificate cu grad de risc în

itinerariilede patrulare auto ºi pedes-
tre, ca punct de staþionare ºi în trece-
re, în special pe timpul sosirii ºi plecã-
rii elevilor la/de la cursuri.

CRISTI PÃTRU

Cunoscuta trupã Casual Band revine, în
Ajunul Crãciunului, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, pentru concertul „Christmas
Rocks!”. „Ne revedem ºi anul acesta cu un
eveniment special de Crãciun! Dupã succe-
sul spectacolului de anul trecut, care a fost
în douã rânduri sold out, vã dãm întâlnire la
Filarmonica „Oltenia” sâmbãtã, 24 decembrie,
ora 19.00, pentru a asculta cele mai îndrãgite
colinde americane ºi, în premierã, hituri rock
de referinþã!», este invitaþia lansatã de lide-
rul formaþiei, Bogdan Uþã, solist instrumen-
tist la Filarmonicã. Biletele se pot procura de
la Agenþia instituþiei, la preþul de 40 lei.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã luni, 12
decembrie 2016, ora 15:30,
în sala Acad. Dinu C.
Giurescu, la evenimentul
de lansare a volumului
Dragostea în fapt de
searã, al autoarei Elena
Roicu Bucºa.

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

Comunicat
de presã
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Preºedintele Italiei, Sergio
Mattarella, l-a desemnat pe mi-
nistrul de Externe în exerciþiu,
Paolo Gentiloni, sã formeze un
nou Guvern, dupã demisia pre-
mierului Matteo Renzi. Paolo
Gentiloni, în vârstã de 62 de ani,
a fost convocat, ieri, la Palatul
Quirinal. Gentiloni este membru
al Partidului Democrat (PD),
majoritar în Camera Deputaþilor
ºi în Senat. Preºedintele Sergio
Mattarella cãuta un înlocuitor
pentru fostul premier Matteo
Renzi, care a demisionat sãptã-
mâna trecutã dupã ce majorita-
tea cetãþenilor italieni au respins,
prin referendum, reformele con-
stituþionale propuse. Fostul pre-
mier al Italiei, Matteo Renzi, s-a
deplasat miercuri searã la sediul
Preºedinþiei pentru a-i înmâna
preºedintelui Sergio Mattarella
demisia sa. Renzi, a anunþat, du-

Reþeaua Stat

Islamic a recucerit

oraºul antic

Palmira
Reþeaua Stat Islamic a

recucerit în totalitate, ieri,
oraºul antic Palmira din
centrul Siriei, dupã retragerea
armatei siriene, relateazã Le
Figaro, citând un anunþ
fãcut de organizaþia Observa-
torul Sirian pentru Drepturile
Omului. “Stat Islamic a
preluat duminicã, în pofida
bombardamentelor Rusiei,
controlul total asupra oraºu-
lui Palmira dupã retragerea
armatei siriene în sudul
oraºului”, a afirmat Abdel
Rahmane, directorul organi-
zaþiei Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului
(OSDO). Anterior, OSDO
anunþa cã teroriºtii Stat
Islamic (SI) care au intrat
sâmbãtã în oraºul sirian
Palmira s-au retras în urma
raidurilor aviaþiei ruse.
“Raidurile violente ale
aviaþiei ruse lansate asupra
oraºului Palmira în cursul
nopþii i-au determinat pe
teroriºtii Stat Islamic sã se
retragã în zorii zilei, la câteva
ore dupã ce au intrat în
oraº”, declara atunci pentru
AFP directorul acestei organi-
zaþii, Rami Abdel Rahmane.
Reþeaua Stat Islamic a
preluat controlul asupra
oraºului Palmira în mai 2015
ºi a fost alungatã în martie
de regimul sirian, cu ajutorul
Rusiei. Organizaþia teroristã a
lansat, joi, o nouã ofensivã
asupra oraºului inclus pe lista
patrimoniului mondial
UNESCO ºi ocupase sâmbãtã
cea mai mare parte a oraºu-
lui antic, situat în centrul
Siriei.

Peste 40 de morþi,

în urma exploziei

unui camion-

cisternã în Kenya
Cel puþin 42 de persoane au

decedat dupã ce un camion-
cisternã a explodat, sâmbãtã
seara, pe o autostradã din
Kenya, a declarat un membru
al echipelor de salvare.
Camionul-cisternã a intrat în
mai multe vehicule care
circulau pe autostradã ºi
ulterior a explodat, a declarat
un oficial al serviciului
kenyan pentru situaþiile de
urgenþe. Incidentul a avut loc
la nord de oraºul Naivasha
din centrul þãrii. Autoritãþile
au anunþat cã au recuperat 33
de cadavre, precizând cã în
accident ar fi fost implicate 13
vehicule. Un oficial din oraºul
Naivasha a declarat cã 50 de
persoane sunt spitalizate dupã
ce au suferit arsuri, dintre
care opt în stare gravã.

Douã explozii puternice au avut
loc sâmbãtã searã în centrul ora-
ºului turc Istanbul, afirmã surse
citate de presa turcã. Cel puþin
una dintre explozii a fost comisã
de un terorist sinucigaº, anunþã
autoritãþile turce. 38 de persoane
au murit, iar alte 166 au fost rãni-
te în faþa stadionului echipei Be-
ºiktaº din Istanbul. Bilanþul anun-
þat anterior era de 29 morþi ºi 166
de rãniþi. Oficiali au spus cã douã
explozii, una probabil cu un vehi-
cul-capcanã ºi alta comisã de un
terorist sinucigaº, au vizat agenþi
de poliþie. Martori au declarat ini-
þial cã douã vehicule-capcanã au
explodat în apropierea stadionu-
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lui. Ministerul de Interne a con-
firmat ulterior cã au fost douã
explozii, dintre care cel puþin una
a fost comisã de un terorist sinu-
cigaº, în zona Parcului Macka,
situat în apropierea stadionului. La
douã ore dupã ce fanii au pãrãsit
stadionul Beºiktaº, martorii au
auzit schimburi de focuri. “Explo-
zia a fost produsã de un vehicul-
capcanã care a vizat un autocar
al poliþiei, în faþa Stadionului Be-
siktaº”, a declarat ministrul turc
de Interne, Suleyman Solu. Ieri a
fost zi de doliu în urma atentate-
lor, iar premierul Turciei, Binali
Yildirim, a cerut ca stegurile sã fie
coborâte în bernã.

Preºedintele-ales al Statelor Unite, Donald
Trump, ar putea sã-l numeascã pe Rex Tiller-
son, directorul general al companiei peroliere
ExxonMobil, în funcþia de secterar de Stat
american, au declarat pentru NBC News douã
surse apropiate echipei de tranziþie. Tillerson,
în vârstã de 64 de ani, nu are experienþã diplo-
maticã sau guvernamentalã, deºi are legãturi cu
preºedintele Rusiei, Vladimir Putin. Sursele au
avertizat cã nimic nu este definitiv pânã când

minicã searã, cã a luat decizia de
a demisiona, dupã ce majoritatea
cetãþenilor italieni au respins, prin
referendum, reformele constitu-
þionale propuse. “Îmi asum în-
frângerea. Însã cine luptã pentru
o idee nu poate pierde. Nu a pier-
dut grupul care a susþinut ideile
mele, am pierdut eu. Îi îmbrãþi-
ºez pe toþi cei care m-au susþi-
nut. Nu am reuºit sã vã aduc vic-
toria. Am fãcut tot ce se putea
face. (...) Eu cred în democra-
þie. Cred în Italia. Am propus
simplificarea sistemului parla-
mentar. Aceasta a fost reforma
propusã la referendum. Nu am
fost convingãtor. Experienþa Gu-
vernului meu se încheie aici”, a
declarat Matteo Renzi în cursul
nopþii de duminicã spre luni, într-
un discurs transmis în direct de
postul tv SkyTG24. “Mâine di-
mineaþã (lunea trecutã) voi ajun-

ge la ºedinþa de guvern, voi mul-
þumi pentru colaborare, apoi îi voi
prezenta oficial demisia mea pre-
ºedintelui þãrii. Voi rãmâne în
funcþie pânã când va decide pre-
ºedintele Sergio Mattarella”, a
adãugat Matteo Renzi duminica
trecutã. Luni, Matteo Renzi a
decis, la solicitarea preºedintelui
Sergio Mattarella, sã amâne de-
punerea oficialã a demisiei pânã
dupã aprobarea bugetului þãrii.
Matteo Renzi s-a deplasat luni
searã la sediul Preºedinþiei Italiei,
cu intenþia de a-i înmâna formal
demisia preºedintelui Sergio Mat-
tarella. Însã preºedintele þãrii i-a
cerut sã depunã demisia abia dupã
aprobarea de cãtre Parlament a
Legii bugetului pe anul 2017. Mat-
teo Renzi a dat curs solicitãrii.
“Fac acest lucru dintr-un simþ al
responsabilitãþii ºi pentru a se evi-
ta o stare de provizorat”, a trans-

mis Matteo Renzi. Majoritatea
cetãþenilor italieni au votat împo-
triva amendamentelor constituþi-
onale propuse de Guvernul con-
dus de Matteo Renzi (centru-stân-
ga). Cetãþenii italieni au fost che-
maþi la urne duminicã pentru a
aproba modificarea Constituþiei în
sensul reducerii atribuþiilor Sena-
tului ºi a reconfigurãrii raportului
de puteri între Guvernul central
ºi autoritãþile regionale. Guvernul
Matteo Renzi a propus reducerea
numãrului parlamentarilor, trans-
formarea Senatului în camerã par-
lamentarã reprezentând regiunile
ºi sporirea prerogativelor Came-
rei Deputaþilor în hotãrâri legisla-
tive naþionale. Printre propuneri se
numãra desfiinþarea Consiliului
Naþional pentru Afaceri Economi-
ce ºi Muncã (CNEL), precum ºi
dizolvarea provinciilor, subdivi-
ziunile regiunilor italiene.

preºedintele-ales face anunþul oficial, care ar
putea fi lansat începând cu sãptãmâna viitoare.
Tillerson s-a întâlnit sâmbãtã cu Donald Trump
în New York, a confirmat purtãtorul de cuvânt
al preºedintelui-ales. Într-un interviu pentru Fox
News, Trump a explicat de ce un om de afa-
ceri ca Tillerson ar putea fi potrivit pentru aceas-
tã funcþie. “Ei bine, în cazul lui, el este cu mult
mai mult decât un director de afaceri, vreau sã
spun cã este un jucãtor de clasã mondialã”, a

spus Trump, recunoscând legãtura lui Tiller-
son cu Rusia prin relaþiile sale comerciale. “Pen-
tru mine, un mare avantaj este cã el îi cunoaºte
pe mulþi dintre jucãtori, ºi îi cunoaºte bine”, a
adãugat Trump. “Încheie acorduri mari în Ru-
sia. Încheie acorduri mari pentru companie, nu
pentru sine, pentru companie”, a mai subliniat
Trump. Purtãtorul de cuvânt al lui Donald
Trump, Jason Miller, a spus cã niciun anunþ
oficial privind alegerea secretarului de Stat nu

trebuie aºteptat sã fie lansat pânã “cel de-
vreme sãptãmâna viitoare”. Tillerson ºi-
a anunþat deja echipa de conducere de-
spre faptul cã îºi va asuma un nou rol,
au declarat surse pentru NBC News. El
este pregãtit sã se retragã de la condu-
cerea ExxonMobil anul viitor, în condi-
þiile în care limita de vârstã pentru a lu-
cra în firmã este de 65 de ani, scrie Reu-
ters. El nu a mai lucrat în cadrul Gu-
vernului, dar are, potrivit unor informa-
þii, viziuni politice conservatoare. Tiller-
son ºi-a dedicat întreaga carierã secto-
rului energetic ºi are experienþã cu gu-
vernele strãine, având în vedere faptul
cã gigantul petrolier ExxonMobil desfã-
ºoarã operaþiuni în peste 50 de þãri.
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Acasã

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:05

Când Pãmântul este cucerit de
extrem de încrezãtorii Boov, o rasã
extraterestrã în cãutarea unui nou
loc pe care sã-l considere cãmin,
toþi oamenii sunt mutaþi dintr-odatã,
în timp ce toatã rasa Boov este
ocupatã cu reorganizarea planetei.
Dar când o fatã plinã de resurse,
Tip, reuºe?te sã evite capturarea,
ea se trezeºte complicea accidenta-
lã a unui Boov alungat, pe nume
Oh. Cei doi fugari realizeazã cã sunt
mult mai mult în joc decât relaþiile
intergalactice....

Furia

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 20:30

Paul Maguire (Nicolas Cage)
duce o viaþã de infractor alãturi
de tovarãºii sãi, Kane (Max Ryan)
ºi Doherty (Michael McGrady),
pânã într-o noapte când furã
banii unui mafiot rus care-i iese
în cale tocmai când se ducea la
ºeful lui sã-i ducã niºte bani.
Captura e mult prea mare ca sã-I
lase indiferent, aºa cã alege sã
fugã cu banii. Maguire pleacã cu
o geantã în care se aflã banii, dar
ºi un pistol Tokarev. Însã gestul
lui declanºeazã un rãzboi în toatã
regula între familia lor de infrac-
tori irlandezi ºi mafia rusã.

Câmpuri ucigaºe

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  03:30

Acþiunea se petrece într-un oraº
texan mic, protagoniºtii urmãresc
un criminal în serie sadic care îºi
aruncã victimele într-o mlaºtinã
din apropiere pe care localnicii o
numesc "The Killing Fields".
Ucigaºul schimbã jocul ºi începe
vânãtoarea detectivilor, lãsându-le
acestora posibile indicii la locul
crimelor în timp ce acesta rãmâne
mereu cu un pas înaintea detectivi-
lor. Atunci când o fatã a unei familii
din zonã este datã disparutã cei
doi detectivi intrã într-o cursã...

LUNI - 12 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei (R)
11:20 Carpaþii, Plãmânul

Europei (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Pe drumul mãtãsii
13:00 Pângãraþi, harul dintr-o

paginã de letopiseþ
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Euroconsumatorul
00:35 TVR 60
01:35 Perfect imperfect (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:10 Dimineata de sport
09:25 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Duelul pianelor (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Poveste dupã poveste
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
21:45 Handbal feminin
23:45 Factorul de probabilitate
01:25 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

07:45 Max
09:35 Dezastrul din San Andreas
11:30 Hitchcock/Truffaut
12:50 Neînfrânt
15:05 Acasã
16:40 Tinereþe
18:45 Pe platourile de filmare
19:15 O sãptãmânã nebunã
21:00 Divorþ
21:35 Tata în rãzboi cu... tata
23:15 Spânzurãtoarea
00:35 Un plan perfect
02:05 Obsesie periculoasã
04:00 Legaturi de familie

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Furia
2014, SUA, Franta, Acþiune,

Crimã, Thriller
22:30 13
2010, SUA, Dramã, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Tata mare
2015, SUA, Comedie
02:00 Memorie perfectã
2011, SUA, Crimã, Dramã
03:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
05:00 Familia Heck
2009, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Dear Santa (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:00 Looney Tunes
08:00 Înfrângerea (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Nebunie suburbanã (R)
15:00 În libertate (R)
17:00 La bloc
19:15 Insula interzisã
20:30 Pãcalã se întoarce
00:00 Lecþii de viaþã
01:45 Empire State: Lovitura

Secolului
03:30 Câmpuri ucigaºe
05:15 Cine A.M.
05:45 Looney Tunes
06:45 Ce spun românii (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Poftiþi pe la noi! (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
03:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap (R)
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 La TV (R)
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Salvaþi iubirea!
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Camera de râs
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Macbeth
2015, Marea Britanie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Liceenii, în 53 de ore ºi

ceva
2010, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Tragere la sorþi Cham-

pions League
14:00 Tragere la sorþi Europa

League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal Cupa României:

Dinamo - CFR Cluj
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night Craiova: "Leii

în cuºcã"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
01:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte
înnorat

luni, 12 decembrie - max: 6°C - min: -1°C

$
1 EURO ........................... 4,4985 ............. 44985
1 lirã sterlinã................................5,3445....................53445

1 dolar SUA.......................4,2391........42391
1 g AUR (preþ în lei)........159,3476.....1593476

Cursul pieþei valutare din 12 decembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a criterii-
lor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotararea nr. 286/
2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Ser-
vicii Dolj organizeazã concurs la
sediul din str. Constantin Lecca, nr.
32, pentru ocuparea unui post va-
cant în regim contractual, pe perioa-
dã nedeterminatã de referent tr.IA,
din cadrul Serviciului Juridic si Ad-
ministrativ. Concursul pentru ocu-
parea postului vacant va consta în
3 etape succesive, dupã cum ur-
meazã: - selecþia dosarelor de în-
scriere; - proba scrisã  - 05.01.2017
ora 10,oo; - interviul – 10.01.2017 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelaºli Re-
gulament-cadru, în vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: a) are cetã-
þenia românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparþinând Spaþiului Eco-
nomic European ºi domiciliul în
România; b) cunoaºte limba româ-
nã, scris ºi vorbit; c) are vârsta mi-
nimã reglementatã de prevederile
legale; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe bazã
adeverinþei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de

Anunþul tãu!
vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea justiþiei,
de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii medii economice, cu diplo-
mã de bacalaureat; - vechime în
muncã: minimum 8 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de 28.12.2016,
la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã
ºi Servicii Dolj, din str. Constantin
Lecca, nr. 32. Detalii privind condi-
þiile specifice ºi bibliografia de con-
curs sunt disponibile la sediul Di-
recþiei Judeþene de Pazã si Servicii
Dolj, Compartiment Resurse Uma-
ne-persoanã de contact, Brãiloiu
Lenuþa, la telefon  0251/415841.

Grãdiniþa cu PP Tudor Vladimi-
rescu, cu sediul în localitatea Cra-
iova, str.Carol I, nr.41A, judeþul Dolj,
anunþã amânarea concursului, con-
form HG 286, pentru ocuparea
postului de: -îngrijitoare copii -1
post, -spãlãtoreasã -1 post, organi-
zate iniþial: -Proba scrisã în data de
20.12.2016, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 27.12.2016, ora 9.00, ast-
fel: -Proba scrisã în data de
23.12.2016, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 27.12.2016, ora 9.00. Prin
acest anunþ venim în completarea
celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, nr.1606/24.11.2016,
pagina 5, cod 59778. Restul anun-
þului rãmâne neschimbat.

Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile

Ordinului MS nr. 284/2007 privind
aprobarea Metodologiei- cadru de
organizare ºi desfãºurare a concur-
surilor/examenelor pentru ocuparea
funcþiilor specifice comitetului direc-
tor din spitale publice cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Craiova
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþii: Director medical, Direc-
tor financiar-contabil, Director de
îngrijiri. 1.Postul de Director Medical:
Depunere dosare- 12 decembrie-27
decembrie 2016, pânã la ora 16.00.
Proba scrisã- 16 ianuarie 2017, ora
10.00. Susþinerea proiectului/lucrãrii
de specialitate- 19 ianuarie 2017, ora
10.00. Interviul de selecþie- 25 ianua-
rie 2017, ora 10.00. 2.Postul de Direc-
tor Financiar-Contabil: Depunere
dosare- 12 decembrie-27 decembrie,
pânã la ora 16.00. Proba scrisã- 5 ia-
nuarie 2017, ora 10.00. Susþinerea
proiectului/lucrãrii de specialitate- 10
ianuarie 2017, ora 10.00. Interviul de
selecþie- 13 ianuarie 2017, ora 10.00.
3.Postul de Director de Îngrijiri. De-
punere dosare- 12 decembrie-27 de-
cembrie, pânã la ora 16.00. Proba
scrisã- 5 ianuarie 2017, ora 13.00.
Susþinerea proiectului/lucrãrii de
specialitate -10 ianuarie 2017, ora
13.00. Interviul de selecþie- 13 ianua-
rie 2017, ora 13.00. Candidaþii vor
depune dosarele de înscriere la con-
curs pânã la data 27 decembrie 2016,
ora 16.00, la sediul Spitalului Clinic
Municipal Filantropia Craiova din
str.Nicolae Titulescu nr.40. Condiþii
de înscriere ºi desfãºurare ale con-
cursului/examenului, bibliografia ºi
temele cadru pentru proiect/lucrarea
de specialitate sunt disponibile pe
site-ul spitalului (www.filantropia.ro)
ºi la avizierul unitãþii. Informaþii su-
plimentare la telefon 0251.307.500.
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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.

Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

SA, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere  a avizelor  de gospodã-
rire a apelor pentru investiþiile
aferente „PROIECTULUI REGIO-
NAL DE DEZVOLTARE A IN-
FRASTRUCTURII DE APÃ SI APÃ
UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ, IN
PERIOADA 2014 – 2020”si anu-
me: 1.Reabilitare ºi extindere re-
þele de apã ºi canalizare în zona
Est a Municipiului Craiova; 2.
Reabilitare ºi extindere reþele de
apã ºi canalizare în zona Vest a
Municipiului Craiova; 3. Extinde-
rea sistemelor de apã ºi apã uza-
tã în municipiul Calafat, sate , sate
Maglavit ºi Hunia; 4. Extindere
reþele de apã ºi canalizare în zona
Cãlãraºi - Bechet; 5. Extindere re-
þele de apã ºi canalizare în co-
muna Cârcea; 6. Infiinþare reþele
de canalizare în comuna Malu
Mare, zona Malu Mare; 7. Infiin-
þare reþele de canalizare în comu-
na Bucovãþ; 8. Extindere reþele
de apã ºi canalizare în comuna
Breasta; 9. Sistem nou de alimen-
tare cu apã potabilã ºi extindere
sistem canalizare apã uzatã me-
najerã în comuna Cerat. Persoa-
nele care doresc sã obþinã infor-
maþii suplimentare sau care in-
tenþioneazã sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adre-
sa: Compania de Apã Oltenia
SA, Craiova,str. Brestei nr. 133,
judeþul Dolj. Unitatea pentru Im-
plementarea Proiectului – Fon-
duri de Coeziune -persoana de
contact ing. Naidin Marinel;
tel:0728283625.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã 2 camere bu-
cãtãrie ºi hol cu utilitãþi. Cra-
iova, str. Rãºinari, Nr.91 cu
ieºire în str. Râului nr. 162.
Telefon: 0771/ 723.968
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren Câr-
cea ºi Gara Pieleºti. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 12 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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial

SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul

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

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

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS; Ser-
vodirecþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/ 065.756.
Vând televiozor color IVORY
cu telecomandã în bunã
stare de funcþionare . Preþ
100 lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/515.044
Vând televizor Panasonic în
stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat Whirlpo-
ol. Telefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi diferi-
te- ªimnic. Telefon: 0756/
029.777
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru
apã, parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu tele-
comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi o
noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,  douã
locuri suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.

Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea
60 RON. Negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie argãsite,
combinã 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 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

Primesc în gazdã o sala-
riatã la bloc, chirie + utilitãþi
500 lei. Telefon: 0762/
850.986
Închiriez apartament 3 ca-
mere decomandate etaj1/
8 zona Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro negociabil.
Telefon: 0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Colectivul ADR SV OL-
TENIA este alãturi de
doamna Director Gene-
ral Marilena Bogheanu
în aceste momente de
grea încercare, prici-
nuite de trecerea în ne-
fiinþã a socrului sau,
TUDOR BOGHEANU.
Sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã îl odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu un moral excelent dupã incre-
dibilul succes de marþi, din Liga
Campionilor, contra polonezilor de
la Belchatow, voleibaliºtii de la SCM
U Craiova ai început returul de
campionat cu o izbândã la pas, 3-0,
ieri, în Sala Sporturilor “Ion Con-
stantinescu”, cu CS ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare. Trupa lui Dan Pascu
a avut ceva emoþii doar în primul
act, încheiat cu 25-22, pentru ca
mai apoi sã se impunã la 13 ºi la 20.

În runda viitoare (17 decembrie),
oltenii evoluazã pe parchetul codaºei
Universitatea Cluj.

Anterior, sâmbãtã, echipa femini-
nã a reuºit sã triumfe în premierã în
actualul sezon. S-a întâmplat, ce-i
drept, pe cel mai accesibil teren

În sfârºit, ºi fetele, dar ce meci le aºteaptã azi

VVVVVictorii pentru echipeleictorii pentru echipeleictorii pentru echipeleictorii pentru echipeleictorii pentru echipele
de volei ale SCM-uluide volei ale SCM-uluide volei ale SCM-uluide volei ale SCM-uluide volei ale SCM-ului

Divizia A1 (M) – Etapa a 12-a: SCM U Craio-
va – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 3-0, CS “U”
Cluj – CS Unirea Dej 0-3, CS Caransebeº – LMV
Tricolorul Ploieºti 3-1, VCM LPS Piatra Neamþ
– CSA Steaua Bucureºti 0-3, CS ªtiinþa Bacãu
– ACS Municipal Zalãu 0-3. Partida CSM Bu-
cureºti – CS Arcada Galaþi se joacã mâine.

Clasament
1. Zalãu 31 7. CSM Buc.* 16
2. Steaua 31 8. Caransebeº 14
3. Galaþi* 28 9. Bacãu 11
4. Ploieºti 24 10. Dej 10
5. CRAIOVA 23 11. “U” Cluj 7
6. Baia Mare 16 12. Piatra N. 2
* - un joc mai puþin.

Divizia A1 (M) – Etapa a 12-a: CSU Galaþi –
SCM U CRAIOVA 2-3, CS Dinamo Bucureºti –
VC Unic LPS Piatra Neamþ 3-0, CS ªtiinþa Ba-
cãu – ACS Penicilina Iaºi 0-3, CSM Târgoviºte
– CSM Lugoj 3-0, CSU Medicina CSS Tg.
Mureº – SCM Piteºti 3-0, CSM Bucureºti – CS
Alba-Blaj 3-2.

Clasament
1. Alba-Blaj 33 7. Lugoj 16
2. CSM Buc. 27 8. Piatra N. 14
3. Târgoviºte 27 9. Tg. Mureº 14
4. Dinamo 26 10. Piteºti 11
5. Bacãu 25 11. Galaþi 4
6. Iaºi 16 12. CRAIOVA 3

posibil, 3-2 într-un veritabil derby
al subsolului clasamentului, cu CSU
Galaþi.

Învinse în tur cu 3-1, jucãtoarele
pregãtite de Daniel Sãvoiu ºi Puºa
Dina au început lansat ºi ºi ºi-au
adjudecat facil setul inaugural, 25-
13. Gazdele au rãspuns cu un 25-
19, iar Craiova a revenit la condu-
cere graþie unei manºe ce a avut
nevoie de prelungiri, 29-27. Grupa-
rea moldavã a egalat din nou dupã
un 25-22, pentru ca decisivul sã fie
tranºat autoritar de alb-albastre,
15-8.

În proxima etapã, chiar astãzi, de
la ora 16:00, SCM U primeºte, în
Sala din Valea Vlãicii, vizita celei
de-a treia clasate, CSM Târgoviºte.

Runda inauguralã a Grupei Prin-
cipale I, disputatã sâmbãtã, a adus
trei victorii din trei în contul echi-
pelor calificate din Grupa B, în duel
cu cele din Grupa A. Mai întâi,
Germania a învins cu 26-19 (14-
10) pe Serbia, partidã urmatã de
un eºec al gazdei Suedia, 30-33
(13-14) cu Olanda, pentru ca fi-
nalmente, Franþa sã rãpunã drama-
tic Spania, 23-22 (10-14), dupã ce
înscris în ultima secundã, prin Ali-
son Pineau. Fosta jucãtoare a lui
HCM Baia Mare (9 goluri) a mar-
cat din poartã în poartã, dupã o
eroare în atac a ibericelor – vice-
campioanele continentale, care,
aflate în inferioritate, renunþaserã
la portar, într-o încercare dispera-

Calificate direct în penultimul act la Mon-
dialul cluburilor, deþinãtoarea Champions Lea-
gue, Real Madrid, ºi cea a Copei Libertado-
res, Atletico Nacional (Columbia), vor juca
cu mexicanii de la Club America (campionii
din CONCACAF), respectiv cu japonezii de
la Kashima Antlers (campionii þãrii organiza-
toare). Fapt posibil dupã ce, ieri, în sferturi,
Club America a trecut de sud-coreenii de la
Jeonbuk Hyundai Motors (campionii Asiei),
cu 2-1 (Romero 58, 74 / Kim Bo-kyung 23),
iar Kashima Antlers de sud-africanii de la
Mamelodi Sundowns (camiponii Africii), scor
2-0 (Endo 63, Kanazaki 88). În competiþiei
au luat startul ºi campionii Oceaniei, neo-ze-
elandezii de la Aukland City, eliminaþi în play-
off de Kashima Antlers, 1-2 (Dae-Wook Kim
50 / Akasaki 67, Kanazaki 88).

Prima semifinalã, Atletico Nacional –
Kashima Antlers va fi miercuri, în timp ce
duelul Club America – Real Madrid este pro-
gramat joi.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Franþa învinge Spania în ultima secundã
ºi eliminã reprezentativa ibericã

tã de a obþine victoria.Urmare a
acestui rezultat, Spania, rãmasã
fãrã punct, a pierdut orice ºansã la
calificare.

Clasament: 1. Germania 4p,
Franþa 4p, 3. Olanda 4p, 4. Suedia
3p, 5. Serbia 3p, 6. Spania 0p.

Runda viitoare (astãzi): Spania
– Germania (16:30), Serbia – Olan-
da (19:30), Suedia – Franþa (21:45).

Asearã a debutat ºi Grupa Prin-
cipalã II, din care fac parte ºi trico-
lorele, cu meciurile: Cehia (2p) –
Rusia (0p), Ungaria (0p) – ROMÂ-
NIA (2p), Danemarca (4p) – Nor-
vegia (4p).

Se calificã mai departe primele
douã clasate din fiecare grupã, în
semifinale jucându-se încruciºat.

S-au stabilit semifinalele
de la CM al cluburilor

Campiona României, Astra
Giurgiu, va afla astãzi, cu
cine se va duela în ºaispreze-
cimile de finalã ale Ligii
Europa. Amintim, Astra s-a
calificat în aceastã fazã,
alãturi de AS Roma, dintr-o
grupã din care au mai fãcut
pare Austria Viena ºi Viktoria
Plzen. La tragerea la sorþi,
care va debuta la ora 14:00,
formaþia lui Marius ªumudi-
cã face parte din urna a doua
ºi ar putea da peste echipe
precum Tottenham, Schalke,
Ajax, Fiorentina, Lyon sau
peste Zenitul lui Lucescu.
Printre potenþialele adversa-
re, mãcar teoretic mai facile,
se numãrã APOEL Nicosia,
fostele adversare ale Stelei,
Sparta Praga (din prelimina-
riile UCL) ºi Osmanlispor
(grupa de EL), Genk sau FC

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia Chiajna – Viitorul.

DIGI SPORT 2

18:00 – VOLEI (M) – Divizia
A1: CSM Bucureºti - CS Arca-
da Galaþi / 20:00, 22:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Fiorentina
– Sassuolo, Roma – Milan.

DIGI SPORT 3

18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Liga 1: Odorheiu Secuiesc –
Autobergamo Deva / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Vil-
larreal – Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia Chiajna – Viitorul /
3:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: New England – Baltimore.

Astra îºi aflã adversara
din ºaisprezecimile Europa League

Copenhaga (formaþie care a
eliminat pe Astra în prelimi-
nariile Ligii).

Iatã cele douã urne

Urna I (câºtigãtoarele
celor 12 grupe, plus cele
mai bune patru locuri 3 din
UCL): Fenerbahce, APOEL
Nicosia, St. Etienne, Zenit,
AS Roma  (calificatã tot din
Grupa E – nu poate întâlni
Astra), Genk, Ajax, ªahtior
Doneþk, Schalke, Fiorentina,
Sparta Praga, Osmanlispor,
FC Copenhaga, Lyon, Tot-
tenham, Beºiktaº (ultimele 4,
echipe venite din UCL);

Urna II (locurile secunde
din cele 12 grupe, plus
echipele cu cel mai slab
punctaj din UCL): Man-
chester Utd, Olympiakos

Pireu, Anderlecht, Alkmaar,
ASTRA, Bilbao, Celta Vigo,
Gent, Krasnodar, PAOK
Salonic, Hapoel Beer Sheva,
Villarreal, Monchengladbach,
FK Rostov, Legia Varºovia,
Ludogoreþ Razgrad (ultimele
4 – venite din UCL).

Se stabilesc ºi
optimile UCL

De asemenea azi, de la ora
13:00, are loc ºi tragerea la
sorþi pentru optimile de finalã
ale Ligii Campionilor.

Urna I: Arsenal, Napoli,
Barcelona, Atletico Madrid,
Monaco, Dortmund, Leices-
ter, Juventus;

Urna II: Paris SG, Benfi-
ca, Manchester City, Bayern
Munchen, Leverkusen, Real
Madrid, FC Porto, Sevilla.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Villarreal – Atletico
Madrid.

EUROSPORT 1

15:00  –  SNOOKER –  Se-
r i a  “ H o m e  N a t i o n ” :  e t a p a
în tâ i .

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL Germa-
nia – 2.Bundesliga: Stuttgart
– Hannover.

TVR 2

21:45 – HANDBAL (F) –
Campiona tu l  European ,  în
Suedia:  Suedia – Franþa.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia Chiajna – Viitorul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 20-a

ACS Poli – FC Voluntari 1-0
A marcat. Doman 37 – pen.
„U” Craiova – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Zlatinski 36 – pen., Gustavo 48 / Bud 37.
Pandurii – Gaz Metan 2-5
Au marcat: Sânmãrtean 17, Rugasevic 45 – aut. / A. Munteanu

20, 64, 67, Axente 77, Bic 79.
FC Botoºani – CSMP Iaºi 1-3
Au marcat: Burcã 70 / Bole 23, 61, Andrei Cristea 38 – pen.
Dinamo – ASA 1-0
A marcat: Nemec 22.
Meciul Astra Giurgiu – Steaua s-a jucat asearã.
Concordia – Viitorul, astãzi, ora 20.30

Ultima partidã a Universitãþii
pe aºa-zisul teren propriu nu a mai
adus decât o mie de spectatori la
Severin, parcursul poticnit din ul-
tima vreme al alb-albaºtrilor ºi
vremea geroasã îndepãrtându-i
pe fani, asistenþa fiind una apro-
piatã de cea de la meciurile „pan-
durilor”. Dacã tot au interdicþie
la achiziþii, oltenii s-au gândit sã
transfere „din Ceruri”, aducându-
l simbolic dintre îngeri printre alb-
albaºtri pe unul dintre brazilienii
lui Chapecoense, Tiaguinho, ca un
omagiu pentru victimele tragediei
aviatice din Columbia. „Meci de
meci, pânã la finalul actualului
campionat, tricoul lui Tiaguinho, cu
numãrul 94, va fi în vestiarul Uni-
versitãþii Craiova” au postat gaz-
dele pe site-ul oficial. În ziua în
care a devenit sexagenar, Nico-
lae Tilihoi, gloria Craiovei Maxi-
ma, a dat lovitura de începere,
declarând cã vrea sã transmitã
ceva din energia sa pozitivã ac-
tualilor jucãtori ai ªtiinþei. Mulþes-
cu a fost aproape de cel mai bun
„11”, excepþie fâcând Madson ºi
Acka, în timp ce lui Miriuþã i-au
lipsit câteva piese grele, precum:
Nascimento, Nouvier ºi Sorsa. ªi
totuºi, oaspeþii au fost mai peri-
culoºi în debutul jocului, pe fon-
dul unor erori ale lui Kay, iar Horj
a ratat deschiderea scorului, cu o
loviturã de cap de lângã Zlatin-
ski. Când nu a fost prins în of-
said, Ivan a fost cel mai periculos
om al ªtiinþei. Atacantul de 19 ani
a prefigurat deschiderea scorului
cu douã ocazii, el ºutând apoi ºi
la henþul în careu comis de Horj.
Bârsan ºi asistentul ªovre n-au
fost pe fazã, dar s-a acordat pe-
nalty dupã sesizarea arbitrului de
rezervã, iar Zlatinski a mers la
sigur, ºutând pe mijlocul porþii. Nici
nu terminaserã oltenii sãrbãtori-
rea golului, cã s-au ºi vãzut ega-
laþi.  Kelic ºi Mãzãrache au cre-
at faza golului marcat de Bud, cu
niºte gafe monumentale, atacan-
tul ardelenilor având ºi intenþia de
a le mulþumi adversarilor pentru
serviciul impecabil. Dacã atacul
a funcþionat cât de cât, defensiva

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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CFR Cluj 2-1CFR Cluj 2-1CFR Cluj 2-1CFR Cluj 2-1CFR Cluj 2-1
A marcat: Zlatinski 36 – pen., Gustavo 48 / Bud 37.
Stadion: „Municipal”, Severin, spectatori: 1.000.
Universitatea Craiova: Calancea 7 – Briceag 5, Kelic 4, Kay 4,

Vãtãjelu 5 – Zlatinski 7 – Mãzãrache 4 (46 Bancu) 6, Bãluþã 7,
Gustavo 7 (77 Mateiu) 6, Nuno Rocha 6 (87 Dumitraº) – Ivan 7.
Antrenor: Gigi Mulþescu.

CFR Cluj: Vâtcã 6 – Peteleu 5 (71 Pãun) 6, Larie 6, Horj 6,
Camora 6 – L. Rus 5, A. Mureºan 5 (78 Negruþ) 5, A. Chiriþã 5 –
Ruiz 6 (65 Tiago Lopes) 5, Omrani 4, Bud 7. Antrenor: Vasile Mi-
riuþã.

Arbitru: Marcel Bârsan 7.
Eliminaþi: Vasile Miriuþã 36, Omrani 61.

Alb-albaºtrii ºi-au adjudecat laAlb-albaºtrii ºi-au adjudecat laAlb-albaºtrii ºi-au adjudecat laAlb-albaºtrii ºi-au adjudecat laAlb-albaºtrii ºi-au adjudecat la
Severin un meci spectaculos, cuSeverin un meci spectaculos, cuSeverin un meci spectaculos, cuSeverin un meci spectaculos, cuSeverin un meci spectaculos, cu
goluri, penaltygoluri, penaltygoluri, penaltygoluri, penaltygoluri, penalty, eliminãri, vânt, ratãri,, eliminãri, vânt, ratãri,, eliminãri, vânt, ratãri,, eliminãri, vânt, ratãri,, eliminãri, vânt, ratãri,
proteste ºi emoþiiproteste ºi emoþiiproteste ºi emoþiiproteste ºi emoþiiproteste ºi emoþii

Craiovei a fost ridicolã pe centru,
cuplul „KK” fiind depãºit total, iar
lateralii Briceag ºi Vãtãjelu s-au
molipsit ºi ei de la colegii de linie.

Repriza a doua a început furi-
bund, cu un nou gol al oltenilor,
semnat de Gustavo, la o acþiune
declanºatã de activul Bãluþã ºi
continuatã perfect de Rocha ºi
Briceag. Clujenii au fost însã din
nou aproape de o egalare rapidã,
dar Calancea l-a blocat in extre-
mis pe Ruiz. Dupã ce Miriuþã a
fost trimis la vestiare din cauza
protestelor la penalty-ul acordat
Craiovei, Omrani l-a urmat dupã
o orã de joc, fiindcã l-a bãlãcãrit
ºi apoi l-a ironizat pe arbitrul Bâr-
san, primind douã cartonaºe gal-
bene în câteva secunde. Neavând
ce mai pierde, Clujul s-a desco-
perit pe final, iar pe contraatac
Craiova se putea desprinde în mai
multe rânduri, însã a ratat din nou
ºansa de a marca în premierã
pentru acest sezon cel puþin trei
goluri într-un meci. Oaspeþii au
scãpat însã la ghiuleaua de la 25
de metri a lui Bancu în transver-
salã, când Nuno Rocha a împins

prea uºor mingea, iar Camora a
respins-o de pe linia porþii ºi la
ºuturile neinspirate ale lui Ivan.
Un meci atractiv a fost afectat
în special în repriza a doua de
vântul care a bãtut nepraznic ºi
a afectat execuþiile jucãtorilor.
Craiova s-a impus la limitã într-
un joc pe care-l putea câºtiga la
scor dupã seria de ocazii din fi-
nal ºi face un pas foarte impor-
tant cãtre play-off.

Mulþescu: „Am
bãtut recordurile
de ratãri, dar
bine cã am luat
3 puncte”

Antrenorul Gigi Mulþescu s-a
declarat satisfãcut de vitorie, însã
a acuzat din nou ratãrile elevilor
sãi, care nu l-au scutit de emoþii
pe final. „S-au strâns ºase luni de
chin, trãiesc acelaºi lucru la fie-
care meci. Am bãtut toate recor-
durile de greºeli ºi ratãri. Am ela-
borat jocul, a fost la discreþia
noastrã, dar a trebuit sã facem

gafe ºi sã fie 1-1 în loc de 2-0,
apoi am ratat 10 ocazii. Bine cã
am obþinut trei puncte cu o echi-
pã foarte agresivã, cu talie, peri-
culoasã la faze fixe. Rãmâne o
victorie, cu toate cã o resimt foar-
te tare. Sper ca pastilele sã-ºi
facã efectul. Acum e bine, dar în
timpul meciului nu mai ºtiam ce
e. Dupã 2-1 a fost nebunie. Dupã
meci nu mã duc sã-i cert, pentru
cã e la cald, îi las sã se gândeas-
cã, apoi discutãm. Vântul a fost
un adversar în condiþiile în care
am jucat pe sus. Când am jucat
pe jos nu au mai fost probleme

mari. Matematic nu suntem în
play-off, ºi chiar dacã am fi tot
am vrea sã câºtigãm în continua-
re. Arbitrajul a fost foarte bun în
contextul unui meci greu, cu echi-
pe de valori apropiate care se
bãteau pentru primele locuri. A
dus la capãt un meci greu, au fost
mici discuþii, dar a fost unul din-
tre cele mai bune arbitraje pe care
le-am avut pânã acum” a decla-
rat tehnicianul Universitãþii.

Pentru olteni urmeazã meciul
din optimile Cupei României, cu
Dacia Unirea Brãila, programat
mâine, de la ora 17.30, la Buzãu.
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