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- Decebal, Popescule, s-a lup-
tat cu Traian pentru “Dacia”;
Bãsescu s-a ales cu un “Ford”.
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Rezultatele tuturor
cele 530 de secþii din
Dolj au fost deja centra-
lizate. Pentru Camera
Deputaþilor, din totalul
de 585.112 alegãtori
înscriºi în liste, 260.393
s-au prezentat la urne.
Numãrul total al voturi-
lor valabil exprimate a
fost de 251.114. Nu au
lipsit voturile nule –
6.958 ºi voturile albe –
2.294. Pentru Senat au
votat tot 260.393 de
persoane, dar numãrul
total al voturilor nule a
urcat la 6.699, iar cel al
voturilor albe la 2.750.
Cea mai bine clasatã
formaþiune politicã este
PSD. Formaþia completã
trimisã în Parlament de
electoratul doljean este
urmãtoarea: PSD: 6
deputaþi – 3 senatori,
PNL: 2 deputaþi – 1
senator, ALDE: 1 depu-
tat, USR: 1 deputat.
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N-avem ce face – simpati-
zanþi ºi non-simpatizanþi, mili-
tanþi ºi adversari politici – dar
trebuie dat, cum se spune, Ce-
zarului ce e al Cezarului: cu
peste 60%, atât la Camera De-
putaþilor, cât ºi la Senat, social-
democraþii doljeni au fãcut un
rezultat istoric, surclasându-ºi
toate rezultatele bune anterioa-
re, reamintind chiar de isprã-
vile FSN, de la începutul anilor
‘90. Alegerile au fãcut doar o
aluzie ºi n-au dorit sã revinã la
scorul din mai 1990.

Prof.univ.dr Ion Turculeanu:
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Potrivit reprezentanþilor Di-
recþiei Sanitar Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
(DSVSA) Dolj, douã cazuri de
trichinelozã au fost confirma-
te, la Craiova ºi Segarcea, iar
în alte douã situaþii existã sus-
piciuni. Boala se transmite
prin carnea de porc infestatã
ºi poate provoca chiar decesul
dacã infecþia este una gravã.
De aceea, dacã porcul este sa-
crificat în propria gospodãrie,
nu trebuie consumat nimic,
nici mãcar ºorici, pânã nu se
face testul în cabinetele me-
dicilor veterinari.
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ALDE nu ar accepta sã facã

parte doar dintr-o majoritate

parlamentarã, fãrã a fi în guvern
Formaþiunea condusã de

Cãlin Popescu Tãriceanu ºi
Daniel Constantin nu va
accepta sã susþinã guvernul,
fãrã a fi reprezentatã la nivel
de miniºtri ºi secretari de stat,
alternativa fiind intrarea
ALDE în opoziþie, au declarat,
ieri, pentru MEDIAFAX surse
din interiorul partidului. ”Nu
vom accepta sã fim doar într-o
majoritate parlamentarã fãrã
a fi în guvern. Ori suntem în
guvern, ori mergem în opozi-
þie”, au declarat surse din
interiorul partidului. Ieri au
apãrut în spaþiul public
informaþii potrivit cãrora
formaþiunea condusã de Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi Daniel
Constantin ar putea fi invitatã
sã sprijine guvernul doar ca
parte a unei majoritãþi parla-
mentare, fãrã a fi reprezentatã
însã ºi la nivel de miniºtri ºi
secretari de stat.

Traian Bãsescu ºi Leon Dãnãilã

se aflã printre viitorii senatori

de Bucureºti
PSD va avea, în Capitalã,

potrivit raportãrilor parþiale
ale BEC, 11 deputaþi ºi patru
senatori, din totalul de 42 de
parlamentari, conform
simulãrilor efectuate de
MEDIAFAX, pe locul doi
clasându-se USR, cu trei
senatori ºi ºapte deputaþi.
Pentru Camera Deputaþilor
PSD ºi-a asigurat, potrivit
simulãrii efectuate de MEDIA-
FAX pe baza cifrelor parþiale
anunþate de BEC, 11 deputaþi,
respectiv Gabriel Petrea,
Carmen-Ileana Moldovan,
Georgian Pop, Oana-Consuela
Florea, Mihãiþã Vîrzã, Adria-
na-Diana Tuºa, Dumitru
Chiriþã, Beatrice Tudor,
Liviu-Ioan-Adrian Pleºoianu,
Mirela Furtunã ºi Petre-
Florin Manole.
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Liberalii nu au identificat încã
un lider care ar putea prelua func-
þia de preºedinte cu titlu interimar,
au precizat sursele citate, susþinând
cã BPN al PNL ar putea respinge
demisia Alinei Gorghiu. În interio-
rul partidului au fost vehiculate
pentru preluarea interimatului nu-
mele lui Mircea Hava, Gheorghe
Flutur, dar ºi al Ralucãi Turcan,
însã, nicio opþiune nu s-a conturat
încã. “Le voi propune colegilor mei
ºi în aceastã searã ºi mâine în BPN
sã convocãm rapid Convenþia Na-
þionalã a partidului, forul care or-
ganizeazã organizeazã alegerile în
PNL, sper sã se poatã la jumãtatea
lunii februarie (…) În mod cert este
nevoie sã se stabileascã o nouã con-
ducere a partidului, legitimã”, a mai
spus Gorghiu.

Potrivit unui comunicat trans-
mis, ieri, de Robu, rezultatele obþi-
nute de PNL la alegerile parlamen-
tare sunt “dezastruoase”. “Expli-
caþiile pentru ele sunt multiple ºi

‘’Vã mulþumesc tuturor celor
care aþi ieºit ieri la vot ºi, indife-
rent de opþiunile politice, v-aþi
câºtigat legitimitatea de a moni-
toriza mandatul viitorului Parla-

Preºedintele PNL Alina Gorghiu ºi-a depus ieri
mandatul de ºef al formaþiunii liberale, declarând cã
acesta era “singurul gest” pe care îl putea face dupã

eºecul partidului sãu în alegeri. Secretarul general al
PNL Ilie Bolojan ºi preºedintele PNL Bucureºti Cris-

tian Buºoi ºi-au depus  de asemenea, demisiile din
funcþii. Nicolae Robu, preºedintele PNL Timiº, propu-

ne demisia tuturor preºedinþilor de filialã care au
obþinut un scor mai mic de 30%, inclusiv a sa..., trans-

mite corespondentul MEDIAFAX.

complexe ºi se impune o analizã
serioasã, fãcutã cu profesionalism,
pentru a le cunoaºte cu precizie.
Dar, pânã atunci, se impune ºi asu-
marea rãspunderilor pentru ele. A
cãuta responsabilii ba la Cotroceni,
ba la Palatul Victoria, respectiv a
pune totul în cârca preºedintelui
PNL Alina Gorghiu este profund
incorect”, aratã Robu.

Acesta propune organizarea de
alegeri interne la toate nivelurile
pânã la finele lunii februarie, di-
zolvarea actualului BPN prin de-
misia de onoare a tuturor mem-
brilor sãi, în frunte cu preºedin-
tele partidului, demisia tuturor
preºedinþilor de filialã care au
obþinut un scor mai mic de 30%,
deci inclusiv a sa, constituirea
unui BPN interimar format din toþi
preºedinþii de filialã care au obþi-
nut un scor mai mare decât sco-
rul mediu pe þarã al partidului, plus
Alina Gorghiu, care sã asigure
conducerea colectivã a partidului,

pânã la alegerile interne.
De asemenea, Robu propune

numirea de cãtre noul BPN, dintre
membrii sãi, a unui preºedinte in-
terimar care sã conducã partidul
pânã la alegerile interne, numirea
de cãtre BPJ-uri a unor preºedinþi
de filialã interimari, care sã asi-
gure conducerea filialelor pânã la
alegeri. “În filialele cu scor sub
scorul mediu pe þarã al partidu-
lui, aceºtia (preºedinþii de filialã -
n.r.) vor fi obligatoriu alþii decât
cei în funcþie la data de
11.12.2016”, aratã Nicolae Robu.

PNL a obþinut, în judeþul Timiº,

pentru Camera Deputaþilor, 25,51
la sutã, potrivit rezultatelor parþia-
le ale BEJ Timiº, în timp ce PSD a
fost votat de 34,80 la sutã din elec-
tori. Rezultatele sunt similare pen-
tru Senat. În Timiºoara, unde Ni-
colae Robu este primar, PNL a
obþinut, pentru prima datã, mai
puþine voturi decât PSD, respec-
tiv puþin peste 25 la sutã pentru
Camera Deputaþilor, faþã de 28 la
sutã obþinut de social-democraþi.
La Senat, PNL a obþinut peste 27
la sutã din voturile exprimate de
timiºoreni, în timp ce PSD a de-
pãºit 29 la sutã.

Dacian Cioloº: Regret cã nu am reuºit sã dãm încredere
mai multor români cã implicarea civicã nu e un lux

Premierul Dacian Cioloº a transmis ieri, în primul
mesaj de dupã alegerile din 11 decembrie, cã ar fi vrut sã
poatã mulþumi mai multor români, îndeosebi tineri, cã au

participat la vot ºi cã sperã cã ‘’vom reuºi sã construim în
continuare pe adevãr ºi nu pe minciunã’’.

ment ºi al urmãtorului Guvern.
Vã încurajez sã vã pãstraþi ºi sã
vã dezvoltaþi spiritul civic, pen-
tru ca democraþia noastrã sã con-
tinue sã evolueze spre una activã

ºi participativã. Mãrturisesc cã
m-aº fi bucurat sã pot mulþumi
astãzi mai multor oameni, îndeo-
sebi tineri, care sã fi participat la
vot ºi sã fi asigurat o mai mare
reprezentare ºi legitimitate scru-
tinului de ieri. Însã ºi absenteis-
mul este o alegere ºi este un sem-
nal cãruia, pentru a da substanþã
democraþiei, trebuie sã-i identifi-
cam resorturile. Regret cã nu am
reuºit sã dãm încredere mai mul-
tor români cã implicarea civicã
nu este un lux, ci un element
esenþial al democraþiei’’, a scris
ºeful Executivului pe Facebook.

El a subliniat cã respectã opþi-
unea politicã a fiecãruia, ca esenþã
a spiritului democratic. ‘’Princi-
palul mesaj pe care eu l-am per-
ceput dupã scrutinul de ieri este

cã România trebuie sã rãmânã
þara în care legea ºi oamenii sã
fie respectaþi, în care libertãþile
ºi valorile fundamentale sã fie
garantate ºi promovate, în care
avem nevoie de proiecte viziona-
re care sã ne uneascã ºi nu sã ne
dezbine. Societatea româneascã
are nevoie de oameni care sã spu-
nã lucrurilor pe nume, fãrã pati-
mã, fãrã sã sãdeascã frica, fãrã
sã contribuie la divizarea socie-
tãþii. Avem responsabilitatea sã
construim împreunã un mai bine
comun, o societate maturã. Sper
cã vom reuºi sã construim în
continuare pe adevãr ºi nu pe min-
ciunã. Îmi doresc din tot sufletul
ca România sã continue sã aibã
o guvernare responsabilã, deschi-
sã, onestã’’, a adãugat el.
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N-avem ce face – simpatizanþi ºi non-
simpatizanþi, militanþi ºi adversari poli-
tici – dar trebuie dat, cum se spune, Ce-
zarului ce e al Cezarului: cu peste 60%,
atât la Camera Deputaþilor, cât ºi la Se-
nat, social-democraþii doljeni au fãcut
un rezultat istoric, surclasându-ºi toate
rezultatele bune anterioare, reamintind
chiar de isprãvile FSN, de la începutul
anilor ‘90. Alegerile au fãcut doar o alu-
zie ºi n-au dorit sã revinã la scorul din
mai 1990. Nu au mai fãcut acest scor,
nici cu USL, adicã alãturi de ex-liberali
în 2012, ºi nici în 2009, în aceeaºi com-
panie, în turul doi al prezidenþialelor.
Chiar dacã sondajele premergãtoare
anunþau, frecvent, un deznodãmânt fa-
vorabil al alegerilor parlamentare pen-
tru social-democraþii doljeni, aureolaþi ºi
de câºtigarea alegerilor locale, ecartul
actual nu putea fi anticipat. La o parti-
cipare la vot, consemnatã, de 45,06% -
305.017 voturi (61,15%) s-au dus la so-
cial-democraþi ºi doar 88.365 (17,36%)
la liberali. Cumulat, la ambele camere.

Când social-democraþii doljeni se... autodepãºesc!Când social-democraþii doljeni se... autodepãºesc!Când social-democraþii doljeni se... autodepãºesc!Când social-democraþii doljeni se... autodepãºesc!Când social-democraþii doljeni se... autodepãºesc!
MIRCEA CANÞÃR

ªi asta în condiþiile în care un partid
nou, de recentã eclozare (Uniunea Sal-
vaþi România) a strâns în Dolj 26.682
voturi (5,26%) fãrã a dispune de vreo
structurã organizatoricã.  ALDE cu
28.892 voturi (5,52%) ºi Partidul Miº-
carea Popularã cu 25.106 (5,11%) au
fãcut pragul prin pãrþile locului. Când
vor sã descrie un dezastru politic, zia-
riºtii francezi nu se sfiiesc sã apeleze la
comparaþia cu „Berezina”, o teribilã în-
frângere a armatei lui Napoleon (26-28
noiembrie 1812) în timpul retragerii din
Rusia, la traversarea râului cu acelaºi
nume. Cam aºa ceva s-a întâmplat ºi cu
trupele Alinei Gorghiu, lidera liberalilor,
care ºi-a anunþat deja demisia - din
funcþia de preºedinte interimar -, dupã
o campanie electoralã ratatã. Liberalii au
susþinut, cu înverºunare, o cauzã stra-
nie – mai mult artificialã – considerân-
du-l pe Dacian Cioloº, poate nu lipsit de
orice vocaþie tehnocratã, un „salvatore
della patria” în condiþiile în care, acesta
cu toate meritele ºi limitele sale, nu a

dorit sã se înroleze în rândul partidului,
totul sugerând o crizã evidentã de lea-
dership. S-a mai dovedit un lucru mi-
nor: facebook-ul nu a mai fost suficient
ca acum doi ani. Se va discuta mult de-
spre aceste alegeri, care au „înroºit” har-
ta þãrii. Social-democraþii doljeni au
avut, ceea ce nu trebuie omis, un moral
de învingãtor, conferit de rezultatul de
la locale. N-au venit cu o ofertã trãz-
net, de oameni este vorba, dar cu calm
ºi fãrã emfazã ºi fãrã a avea habar de o
predicþie a lui Malraux, mulþi dintre
aceºtia, „n-au devenit social-democraþi
dar au învãþat sã vorbeascã aºa”, ceea
ce e o nuanþã. Dacã truda se rãsplãteºte
în politicã, ceea ce e mai rar, asta s-a
întâmplat ºi cu garnitura de la Dolj, con-
dusã aidoma unui comando. Liviu Drag-
nea, liderul social-democraþilor, e de
acum la porþile... Palatului Victoria. ªi-
a pregãtit cu tact drumul, începând cu
reamenajarea imaginii partidului, prin
teza „între noi ºi comuniºti nu e nimic
comun”, dupã care au urmat paºii cei-

lalþi. Duce pe umeri o condamnare cu
suspendare, pentru referendumul din
2012. A fãcut, însã, o campanie elec-
toralã impecabilã, lãsând impresia cã
vorbeºte doar ceea ce ºtie. ªi ºtie des-
tule lucruri. A evitat polemicile gratui-
te. Convins cã a exercita puterea în-
seamnã a da speranþe. ªi le-a dat. Mai
trebuie sã confirme. În fine, dacã 2014
a fost o peripeþie, 2016 marcheazã un
succes... eclatant. Nu trebuie ocultat:
PSD a candidat singur pe liste, refu-
zând orice coaliþie. Liviu Dragnea are
tonus, mascheazã un conservatorsim
nemilos, dar ca nimeni altul, ºtie toate
bolile social-democraþilor: tentaþia de a
face clanuri, bisericuþe, divizãri. Acum
crede cã alegerea colectivã va prima în
faþa celei individuale. Va fi, neîndoiel-
nic, varianta de premier al þãrii, chiar
dacã preºedintele Klaus Iohannis va re-
fuza iniþial nominalizarea. Deºi Liviu
Dragnea va propune un nou tip de coa-
bitare, cu iz european. Rãmâne de vã-
zut rãspunsul acestuia.

Pachetele conþine câte doi litri
de ulei, douã kilograme de zahãr,
douã kilograme de fãinã, un ki-
logram de orez, un kilogram de
mãlai ºi se vor distribui cãtre be-
neficiarii din 5 categorii sociale,
care sunt considerate cele mai
defavorizate. Potrivit autoritãþilor
locale, este vorba de persoane cu
handicap, adulþi li copii, neinsti-
tuþionalizate; ºomeri care bene-
ficiazã de indemnizaþie de ºomaj
sau care se aflã în cãutarea unui
loc de muncã, potrivit prevede-
rilor Legii nr. 76/2002 privind sis-
temul asigurãrilor pentru ºomaj
ºi stimularea ocupãrii forþei de
muncã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare; pensionarii cu
pensii, sau dupã caz, cu pensii,
indemnizaþii ºi alte venituri  cu-
mulate pânã la 500 lei/ lunã; per-
soane beneficiare de venit minim

Primãria Craiova a începutPrimãria Craiova a începutPrimãria Craiova a începutPrimãria Craiova a începutPrimãria Craiova a început
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Alesul local PSD, Sorin Ma-
tei, va pleca din CLM Craiova.
Pe data de 5 decembrie, acesta
ºi-a înaintat demisia din funcþia
de consilier municipal, fãrã a
precizat, în schimb, care este
motivul pentru care renunþã la
mandat. Aleºii locali, care se în-
trunesc joi, în ºedinþã ordinarã
(ultima din acest an) vor lua act
de demisia social-democratului
ºi vor vacanta locul de consi-
lier municipal ocupat, pânã nu
demult, de cãtre acesta. În lo-
cul sãu va intra urmãtorul mem-
bru PSD care se aflã pe lista
electoralã votatã la alegerile lo-

Un consilier PSDUn consilier PSDUn consilier PSDUn consilier PSDUn consilier PSD
demisioneazã din CLM Craiovademisioneazã din CLM Craiovademisioneazã din CLM Craiovademisioneazã din CLM Craiovademisioneazã din CLM Craiova

cale din 6 iunie 2016.
Sorin Matei se afla la al doi-

lea mandat în CLM Craiova.
Mandatul trecut l-a preluat din
mers, în vara lui 2015 când a
intrat în consiliu pe locul rãmas
liber dupã plecarea la RAT Cra-
iova a lui Sorin Manda. Social-
democratul a prins ºi al doilea
mandat de consilier, în iunie
2016, regãsindu-se în echipa
primarului Lia Olguþa Vasilescu.
Din postura de ales local, în lu-
nile de mandat, Sorin Matei nu
a avut nici o intervenþie de la
microfon ºi nici o iniþiativã.

LAURA MOÞÎRLICHE

De ieri, Primãria Craiova a început sã distribuie
pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului
local cãtre categoriile de persoane aflate în situaþii
de risc social din Craiova.

garantat ºi persoane fãrã venituri
care au vârsta peste 60 de ani.

Distribuirea se va face
la ªcoala nr. 32

Potrivit municipalitãþii, distri-
buirea produselor alimentare se
va face în funcþie de listele trans-
mise de cãtre Casa Judeþeanã de
Pensii Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj,
A.J.O.F.M. Dolj. În ceea ce pri-
veºte persoanele fãrã venituri cu
vârsta peste 60 de ani, aceºtia au
fost contabilizaþi, potrivit autori-
tãþilor, în funcþie de cererile de-
puse de cãtre aceºtia. Persoane-
lor beneficiare de venit minim ga-
rantat se aflã în evidenþa autori-
tãþii locale.

Distribuirea alimentelor se va
face în spaþiul cu destinaþia de
Salã de sport, situat în incinta
ªcolii nr.32 „Alexandru Macedon-

ski” din Craiova, str. Aleea Casta-
nilor nr .4, de luni pânã vineri în-
tre orele 8.00-16.30, dupã o pro-
gramare în ordine alfabeticã.

Pentru ridicarea alimentelor, ti-
tularul drepturilor prevãzute de le-
gislaþia în vigoare trebuie sã se pre-
zinte cu BI/CI în original; cupon
de pensie din ultima lunã de platã -
pentru pensionari; carnet de evi-
denþã vizat la zi - pentru ºomeri,
sau adeverinþã eliberatã de AJOFM
Dolj; certificat de încadrare în grad
de handicap - în original -pentru
persoanele cu handicap. Pentru
persoanele cu vârsta peste 60 de
ani ºi fãrã venituri, pachetul cu ali-
mente se va distribui în baza unei
cereri depuse la sediul Primãriei
Municipiului Craiova, precum ºi la
depozitul de distribuire.
Tabelele se consultã la Primãrie

În situaþia în care titularul este
în imposibilitatea de a se prezenta
pentru a-ºi ridica drepturile, ali-
mentele se vor elibera pe bazã de
declaraþie – formular tipizat ce va
fi asigurat de cãtre instituþie; BI/
CI titular ºi persoana împuterni-
citã/reprezentant legal/curator/
asistent personal – originale ºi
copii; cupon de pensie din ultima
lunã de platã – pentru pensionari
– original ºi copie;  BI/CI sau dupã
caz certificat naºtere copil cu han-
dicap - original ºi copie; certificat
încadrare în grad de handicap -
original ºi copie.

Consultarea tabelelor cu per-
soanele care beneficiazã de aces-
te produse alimentare se poate
face la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, din bulevardul „Olte-
nia”, bl. 65A1 parter, precum ºi
la depozitul de distribuire.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, în baza informa-
þiilor pe care le aveau, poliþiºtii Bri-
gãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova, îm-
preunã cu un procuror al DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, au
desfãºurat o acþiune, în Craiova,
pentru destructurarea unei reþele de
traficanþi de droguri de risc ºi mare
risc. Astfel, joi, 26 noiembrie 2015,
oamenii legii au descins la douã
locuinþe din municipiu, la Marius
Andrei Anastasescu (31 de ani) ºi
la Elena Alexandra Jianu (26 de
ani). La percheziþii s-au descope-
rit 192 de comprimate de ecstasy,
unele dintre ele în ambalaje cu in-
scripþia „Chupa Chups”, 70 gr. de
canabis, 3 grame de rezinã de ca-
nabis (haºiº), muguri de canabis,
dar ºi 1 gr. de cocainã ºi mai mul-
te pliculeþe cu urme de cocainã.
În plus, cei doi craioveni aveau ºi
instalaþii artizanale de propagare a
luminii ºi cãldurii (pentru creºte-
rea plantelor) ºi de consum a ca-
nabisului, toate fiind ridicate în
vederea cercetãrilor. ªi cei doi cra-
ioveni au fost „sãltaþi” de poliþiºtii
de crimã organizatã ºi duºi la au-
dieri, la sediul DIICOT – Craiova.
La finalul audierilor procurorul de

Conform IPJ Dolj, duminicã searã, în ju-
rul orei 20.30, lucrãtori ai Secþiei 8 Poliþie
Ruralã Rast l-au depistat în trafic pe Con-
stantin M., de 39 ani, din comuna Catane,
Dolj în timp ce conducea un autoturism fãrã
a poseda permis de conducere ºi având o
concentraþie de alcool pur în aerul expirat de
0,67 mg/l, dupã cum a rezultat în urma tes-
tãrii cu etilotestul. În cursul cercetãrilor s-a
stabilit faptul cã autoturismul îi fusese încre-
dinþat spre a fi condus pe drumurile publice
de cãtre Silvicã C., de 39 de ani, din comuna

Duminicã dimineaþa, în jurul orei
9.00, poliþiºti din cadrul Postului de Poliþie
Malu Mare au fost sesizaþi de Raul P., de
38 de ani, din municipiul Craiova, cu privi-
re la faptul cã, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, persoane necunoscute, prin for-
þarea uºii de acces, au pãtruns într-un ma-
gazin din localitate, iar din interior au sus-
tras diverse bunuri, respectiv þigãri, briche-
te, cartele telefonice ºi bãuturi alcoolice,

Cercetaþi împreunã pentruCercetaþi împreunã pentruCercetaþi împreunã pentruCercetaþi împreunã pentruCercetaþi împreunã pentru
infracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiere

Cercetaþi penal dupã ce au spartCercetaþi penal dupã ce au spartCercetaþi penal dupã ce au spartCercetaþi penal dupã ce au spartCercetaþi penal dupã ce au spart
un magazinun magazinun magazinun magazinun magazin

dar ºi bani, prejudiciul cauzat fiind în cuan-
tum de 3.200 lei. În temeiul sesizãrii, poli-
þiºti din cadrul Secþiei nr 4 Poliþie Ruralã
Coºoveni ºi Postului de Poliþie din localita-
te au demarat cercetãrile, iar în urma acti-
vitãþilor specifice întreprinse au fost iden-
tificaþi Marian R., de 28 de ani, B.C., de 14
ani ºi B.A., de 17 ani, toþi din localitatea
Malu Mare. Prejudiciul a fost recuperat în
proporþie de 90% ºi restituit pãrþii vãtãma-

te. „În cauza a fost
întocmit dosar de
cercetare penalã
pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt
calificat, urmând
ca la definitivarea
cercetãrilor dosarul
penal întocmit sã
fie înaintat Parche-
tului de pe lângã
Judecãtoria Craio-
va cu propunere co-
respunzãtoare”, a
declarat subcomisar
Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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Cei doi tineri din Craiova, o femeie ºi un
bãrbat, de 26, respectiv 31 de ani, arestaþi
preventiv în noiembrie anul trecut pentru
trafic de droguri de mare risc ºi trafic de
droguri de risc, au obþinut reducerea pedep-
selor la apel. Dacã în iulie a.c. judecãtorii
de la Tribunalul Dolj i-au condamnat la 4
ani de închisoare cu executare pe femeie ºi
la 2 ani de închisoare cu suspendare pe bãr-

bat, vineri, 9 decembrie a.c., Curtea de Apel
Craiova le-a redus pedepsele. Astfel, bãr-
batul a primit 1 an ºi 6 luni de închisoare cu
suspendare, iar femeia 2 ani ºi 9 luni închi-
soare tot cu suspendare. Sentinþa Curþii de
Apel Craiova este definitivã. Oamenii legii
au gãsit, în urma descinderilor fãcute la lo-
cuinþele lor, pastile de amfetaminã, cana-
bis, haºiº, dar ºi cocainã.

caz a dispus reþinerea celor doi
pentru 24 de ore, fiind acuzaþi de
trafic de droguri de risc ºi trafic
de droguri de mare risc. O zi mai
târziu, pe 27 noiembrie, au fost
prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã, care le-
a emis mandate pentru 30 de zile.
Cei doi inculpaþi au contestat mã-
sura arestãrii preventive, iar pe 4
decembrie 2015 Curtea de Apel
Craiova le-a admis contestaþiile,

bãrbatul fiind plasat sub control
judiciar, în timp ce femeia a ajuns
în arest la domiciliu, mãsurã pre-
lungitã pânã la 1 februarie a.c.
ªi-au recunoscut faptele ºi au
cerut reducerea pedepselor

Pe 23 martie a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care cei doi au fost trimiºi în ju-
decatã pentru trafic de droguri, iar
pe 12 iulie a.c. a fost pronunþatã
sentinþa. Craiovenii ºi-au recunos-

cut faptele ºi au cerut sã benefi-
cieze de prevederile vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Astfel, Marius Andrei
Anastasescu a fost condamnat la
2 ani de închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii, iar
Elena Alexandra Jianu a primit o
pedeapsã de 4 ani închisoare cu
executare. Cei doi inculpaþi, faþã
de care s-a menþinut mãsura con-
trolului judiciar, au declarat apel,
care s-a înregistrat pe 9 august
a.c. la Curtea de Apel Craiova.
Vineri, 9 decembrie a.c., instanþa
a pronunþat sentinþa. Judecãtorii
au admis apelurile celor doi incul-
paþi ºi le-au redus pedepsele de la
2 la 1 an ºi 6 luni închisoare, res-
pectiv de la 4 ani cu executare la
2 ani ºi 9 luni de închisoare cu
suspendare: „Admite apelurile
declarate de inculpaþi, desfiinþea-
zã în parte sentinþa ºi, rejude-

când: Reduce pedeapsa princi-
palã aplicatã inculpatului Anas-
tasescu Marius Andrei de la 2 ani
închisoare la 1 an ºi 6 luni în-
chisoare. (...) Descontopeºte pe-
deapsa rezultantã aplicatã incul-
patei Jianu Alexandra Elena în
pedepsele componente pe care le
repune în individualitate. Ur-
meazã ca inculpata sã execute pe-
deapsa rezultantã de 2 ani ºi 9
luni închisoare. Dispune suspen-
darea executãrii pedepsei sub su-
praveghere pe durata unui ter-
men de supraveghere de 4 ani.
Pe parcursul termenului de su-
praveghere obligã inculpata sã
presteze o muncã neremuneratã
în folosul comunitãþii pe o pe-
rioadã de 90 de zile la Primãria
municipiului Craiova sau la Ser-
viciul Public de Asistentã Medi-
co-Socialã Craiova. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã
azi, 09.12.2016”, se aratã în ho-
tãrârea Curþii de Apel Craiova.

Podari, Dolj. Poliþiºtii l-au condus pe Con-
stantin M. la Spitalul Bãileºti unde i-au fost
prelevate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, în cauzã fiind întocmit dosar
penal pentru conducere fãrã permis, condu-
cere sub influenþa bãuturilor alcoolice, iar pe
numele bãrbatului de 39 de ani a fost întoc-
mit dosar penal pentru încredinþarea unui
autoturism spre a fi condus unei persoane
despre care avea cunoºtiþã cã nu posedã per-
mis de conducere, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Alegerile parlamentare din 11
decembrie a.c. au adus Partidul
Social Democrat în topul prefe-
rinþelor electoratului. Un scor ce
nu a mai fost cu putinþã, dupã
primele douã alegeri legislative
organizate dupã decembrie 1989.
PSD ºi-a adjudecat, astfel, la ni-
vel naþional, 180 de mandate par-
lamentare, ceea ce reprezintã
dublul mandatelor obþinute de
toate celelate formaþiuni politice
laolatã. PSD este secondat la

Doljul trimite 14 parlamentari,Doljul trimite 14 parlamentari,Doljul trimite 14 parlamentari,Doljul trimite 14 parlamentari,Doljul trimite 14 parlamentari,
dintre care 9 sunt social-democraþidintre care 9 sunt social-democraþidintre care 9 sunt social-democraþidintre care 9 sunt social-democraþidintre care 9 sunt social-democraþi

Lista parlamentarilor de Dolj:
Senat (4 senatori) - Claudiu Manda, Radu Preda ºi Lavinia

Craioveanu (PSD)
- Mario Ovidiu Oprea (PNL).
Camera Deputaþilor (10 deputaþi) - Lia Olguþa Vasilescu, Ion

Cãlin, Alina Tãnãsescu, Alexandra Presurã, Florinel Stancu ºi Eliza
Peþa (PSD);

- Nicolae Giugea ºi Ionuþ Stroe (PNL);
- Ion Cupã (ALDE);
- Adrian Claudiu Prisnel (USR).

Rezultatele tuturor cele 530 de secþii din Dolj
au fost deja centralizate. Pentru Camera Depu-
taþilor, din totalul de 585.112 alegãtori înscriºi
în liste, 260.393 s-au prezentat la urne. Numã-
rul total al voturilor valabil exprimate a fost de
251.114. Nu au lipsit voturile nule – 6.958 ºi vo-
turile albe – 2.294. Pentru Senat au votat tot
260.393 de persoane, dar numãrul total al votu-
rilor nule a urcat la 6.699, iar cel al voturilor
albe la 2.750. Cea mai bine clasatã formaþiune
politicã este PSD. La Camera Deputaþilor a pri-
mit 153.556 de voturi, având un scor de 61.14%.
La Senat, pentru social-democraþi ºi-au expri-

mat încrederea 151.461 de oameni, urcând cota
la 60.36%. PNL a înregistrat un recul puternic
la nivelul Doljului, oprindu-se la doar 17,39%
pentru Camera Deputaþilor ºi 17.80% pentru
Senat. USR, recent creat ºi intrat în competiþie
printre „alergãtori de cursã lungã” a primit vo-
tul a 5.25% dintre doljeni pentru Camera De-
putaþilor ºi 5,37% pentru Senat. ALDE trece
pragul, cu 6,37% la Senat ºi 5,52% la Camera
Deputaþilor. Formaþia completã trimisã în Par-
lament de electoratul doljean este urmãtoarea:
PSD: 6 deputaþi – 3 senatori, PNL: 2 deputaþi –
1 senator, ALDE: 1 deputat, USR: 1 deputat.

mare distanþã de PNL, ce a câº-
tigat 55 de mandate, UMDR cu
19, USR cu 17 mandate, PMP ºi
ALDE cu câte 4 mandate fieca-
re. Alte 185 de mandate urmeazã
sã fie atribuite în a doua etapã de
distribuire la scarã naþionalã. La
Camera Deputaþilor, PSD deþine
132 de mandate, PNL-42, USR-
14 mandate, UDMR -16 manda-
te, ALDE-3 mandate ºi PMP -3
mandate. La Senat, PSD are deja
48 de mandate, PNL 10 manda-

te, USR -3 mandate, UDMR -3
mandate, ALDE ºi PMP- câte un
mandat fiecare.
Doljul, eminamente social-
democrat

La nivelul Biroului Electoral de
Circumscripþie Dolj se cunosc,
acum, rezultatele finale ale votu-
lui. Au fost centralizate toate cele
530 de secþii de votare. Pentru Ca-
mera Deputaþilor, la Dolj, s-au în-
trecut nu mai puþin de 27 de for-
maþiuni politice, ce au obþinut sco-
ruri cuprinse între 0,00% cât a
luat Uniunea Croaþilor din Româ-
nia ºi 61,14%, cât a câºtigat PSD.
Ierarhia pentru mandatele de
deputaþi este deschisã de
PSD, cu cea mai mare în-
credere acordatã –
61,74%. Pe locul secund se
aflã PNL cu 17,39%. Pe lo-
cul al treilea se situeazã
ALDE cu 5,52%, urmat de
USR cu 5,25%. PMP tre-
ce pragul cu 5.10%. La
Senat, unde s-au confrun-
tat 11 formaþiuni politice,
PSD intrã triumfãtor cu vo-
tul a 151.461 de alegãtori
doljeni ºi obþine 60.36%.
PNL se situeazã la mare distanþã
cu 17,80%, ALDE cu 6,37% ºi
USR cu 5,37%.

Primarul municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, care a coor-
donat campania electoralã a PSD
Dolj, anticipa cã rezultatul scruti-
nului din 11 decembrie va fi unul
istoric pentru organizaþia judeþea-
nã. „Ne aºteptãm la un
scor electoral cu cifra 6 în
faþã, un scor istoric pentru
PSD Dolj ºi care sperãm cã
va fi peste cel obþinut de
USL. Mai important decât
orice rãmâne, desigur, fap-
tul ca, la nivel naþional, sã
avem un scor atât de bun
încât sã ne permitã sã for-
mãm guvernul, chiar ºi
într-un parteneriat cu
ALDE. Doresc sã le mul-
þumesc ºi eu tuturor cetã-
þenilor Doljului ºi ai Craio-
vei, care s-au prezentat astãzi (n.r.
– duminicã, 11.12.2016) la urne
într-un numãr foarte mare ºi, iatã
cã, suntem pe locul al treilea în
România, în ceea ce priveºte pre-
zenþa la vot. Aceasta înseamnã cã
a fost o campanie în care am mo-
bilizat electoratul ºi le mulþumesc
militanþilor noºtri, care în ultima

lunã s-au aflat, zi de zi, în locali-
tãþile din judeþ, astfel încât scorul
PSD Dolj la aceste alegeri sã fie
unul foarte bun”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova ºi, totodatã, can-
didat pentru Camera Deputaþilor.
PNL, scor îngrijorãtor

Cu speranþe foarte mari în tim-
pul campaniei, PNL s-a trezit la
nivelul Doljului cu un duº foarte
rece, în pofida existenþei în Dolj

a câtorva mari localitãþi, ai cãror
edili sunt de orientare liberalã. Aºa
se face cã, ºi la Senat ºi la Came-
ra Deputaþilor, liberalii doljeni nu
au reuºit sã treacã de 17,80% ºi
respectiv 17,39%. Când rezulta-
tele se prognozau a fi atât de dez-
amãgitoare, conducerea PNL Dolj
gãsea de cuviinþã, prin vocea prof.

univ. dr. Nicolae Giugea, sã adu-
cã în discuþie pregãtirea liberali-
lor pentru alegerile viitorului pri-
mar al Craiovei!?

„Au fost primele alegeri parla-
mentare la care am participat ca
nou Partid Naþional Liberal format
din douã partide. Poate cã nu au
fost armonizate suficient forþele

ca sã reuºim ceea ce am propus.
Rãmâne, acum, sã vedem rezul-
tatele numãrãtorii paralele, sunt
foarte interesat de rezultatul pe
care îl vom obþine pe Dolj, ur-
mând ca, imediat ce se încheie
aceste alegeri, sã începem pregã-
tirea pentru cele de anul viitor, de
la Primãria Municipiului Craiova.
Vom face o analizã, pe fiecare or-
ganizaþie în parte, sã vedem ceea
ce s-a fãcut bun ºi ce trebuie sã
facem sã amplificãm acest bine

în aºa fel încât PNL sã re-
vinã pe locul pe care îl me-
ritã, la cel mai înalt nivel al
politicii româneºti”, a decla-
rat preºedintele PNL Dolj,
Nicolae Giugea, imediat
dupã aflarea rezultatelor
exit-poll-urilor”.

ALDE ºi USR trimit câte un
deputat

Reprezentanþii ALDE
Dolj se aºteaptau la un scor
bun, însã au fost rezervaþi

în declaraþii, deºi conform exit-
poll-urilor ALDE ºi PSD fac ma-
joritatea în Guvern.

„A fost o zi grea ºi este o zi
grea în continuare pentru cã oa-
menii sunt în secþii ºi se numãrã
voturile, abia dupã rezultatele ofi-
ciale putem ºti cu certitudine, sunt
încrezãtor, ºtiu de la omenii din

teren cã avem susþinere ºi re-
zultatele sunt bunicele, dar aº-
teptãm rezultatul final. Aºtep-
tãm numãrãtoarea ºi dupã
putem discuta de alianþe ºi gu-
vernare“, a declarat Ion
Cupã, preºedinte ALDE Dolj.
Dupã cele 16.001 voturi pri-
mite de alegãtorii doljeni pen-
tru Camerã ºi 13.871 pentru
Senat, ALDE Dolj primeºte un
mandat de deputat în viitoare
structurã parlamentarã.

„Am muncit foarte mult
pentru acest scor, sunt recu-

noscãtor colegilor, voluntarilor,
precum ºi tuturor oamenilor care
ne-au votat. Sunt peste 13.000 de
voturi, care în urmã cu 4 luni nu
ar fi avut unde sã se ducã, pentru
cã aceºti oameni îºi pierduserã în-
crederea în politicieni”, ne-a pre-
cizat Adrian Claudiu Prisnel,
preºedintele USR Dolj.
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Autoritãþile sanitare le atrag
atenþia craiovenilor sã achiziþione-
ze carnea de porc numai din lo-
curi special amenajate ºi verifica-
te. Persoanele care sacrificã ani-
malele în gospodãriile proprii, tre-
buie în mod obligatoriu sã mear-
gã la cel mai apropiat cabinet ve-
terinar în care se poate face tes-
tul trichineloscopic. Foar-
te important de menþionat,
chiar dacã este preparatã
termic foarte bine, adicã
fiartã sau bine prãjitã, pe-
ricolul apariþiei trichinelo-
zei nu este înlãturat. De
obicei, simptomele infes-
tãrii apar la 14-21 de zile
de la consumul cãrnii.

De cele mai multe ori,
boala apare la om, în urma
ingestiei produselor din
carne de porc infestatã.
Deºi bovinele (fiind ierbi-
vore) nu sunt în mod normal gaz-
de pentru Trichinella, ºi carnea de
vitã a fost implicatã în apariþia
unor epidemii, când a fost conta-
minatã sau amestecatã cu carne
de porc infestatã.

Banca Comercialã Românã
(BCR) a lansat un canal adiþonal
pentru a facilita transferurile ve-
nite din strãinãtate prin
intermediul MoneyGram
(NASDAQ: MGI), furni-
zor global de servicii  ino-
vatoare pentru transfe-
ruri de bani. Pentru pri-
ma datã în România,
clienþi au opþunea sã-i
transfere facil banii
trimiº de peste hotare
prin MoneyGram, direct
în contul lor BCR. Des-
tinatarul banilor poate
suna la Contact Center-
ul bãncii pentru a-ºi di-
recþiona banii în contul

Douã cazuri de Douã cazuri de Douã cazuri de Douã cazuri de Douã cazuri de trichinelozã,trichinelozã,trichinelozã,trichinelozã,trichinelozã,
confirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Dolj

Potrivit reprezentanþilor Direcþiei Sanitar
Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor
(DSVSA) Dolj, douã cazuri de trichinelozã au
fost confirmate, la Craiova ºi Segarcea, iar
în alte douã situaþii existã suspiciuni. Boala
se transmite prin carnea de porc infestatã ºi
poate provoca chiar decesul dacã infecþia
este una gravã. De aceea, dacã porcul este

sacrificat în propria gospodãrie, nu trebuie
consumat nimic, nici mãcar ºorici, pânã nu
se face testul în cabinetele medicilor vete-
rinari. Specialiºtii din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, dar ºi reprezentanþii
Direcþiei Sanitar-Veterinare avertizeazã, în
aceastã perioadã, asupra pericolului pe care
trichineloza îl reprezintã.

Semnele bolii diferã de la o
sãptãmânã la alta

Simptomele clinice ale trichine-
lozei apar atât la adulþi, cât ºi la
copii, din cauza valurilor succesi-
ve de invazie intestinalã a parazi-
tului, migrãrii larvare ºi închistãrii
musculare. Aceste manifestari sunt

în funcþie de cantitatea de larve
ingerate, dar ºi de rezistenþa ºi reac-
tivitatea alergicã a organismului.

Majoritatea infecþiilor uºoare
(sub 10 larve pe gramul de masã

muscularã) sunt asimptomatice, în
timp ce infecþiile grave (peste 50
de larve pe gram) pot pune viaþa
în pericol. Invazia intestinului de
cãtre un numãr mare de paraziþi
provoacã, ocazional, diaree, în tim-
pul primei sãptãmâni de infecþie.
Durerea abdominalã, constipaþia,
greaþa ºi vãrsãturile pot fi, de ase-

menea, accentuate.
Simptomele cauzate de

migrarea larvarã ºi inva-
zia muscularã încep sã
aparã în a doua sãptãmâ-
nã dupa infecþie. Larvele
de Trichinella care mi-
greazã, provoacã o reac-
þie marcatã de hipersensi-
bilitate localã ºi sistemicã,
cu febrã ridicatã, dureri de
cap, ameþeli, astenie, du-
reri în masele musculare,
dificultate în mers, în ma-
sicaþie, în înghiþire, la re-

spiraþie. Caracteristice sunt umfla-
rea feþei ºi în jurul ochilor, dar ºi
erupþiile urticariene.

Câteodatã sunt prezente cefalea,
tusea, respiraþia dificilã sau disfa-
gia. Foarte rar, apar  encefalita sau

pneumonia –acestea fiind, cauza
cea mai frecventã a decesului în
trichinelozã.
Bolnavii sunt internaþi numai în
cazul unor simptome severe

Tratamentul este recomandat
numai de medicul de familie sau
de specialist. Din fericire, pacien-
þii cu infecþii mai uºoare se însã-
nãtoºesc doar prin repaus la pat,
alimentaþie uºoarã în care predo-
minã consumul de legume ºi fruc-
te, aport suficient de lichide, uneori
apelând la medicamente care scad
febra ºi care combat durerea. În
cazul unor simptome severe, bol-
navii se interneazã în spital unde
se va completa tratamentul.

Printre mãsurile de prevenire se
numãrã evitarea consumului de
carne ºi produse de carne crudã
(afumãturi, salamuri) obþinute din
sacrificãri necontrolate sanitar-
veterinar. Creºterea animalelor tre-

buie sã fie fãcutã în condiþii igie-
nice, în ferme ºi gospodãrii, prin
deratizãri sistematice, strângerea
ºi incinerarea tuturor cadavrelor
de ºobolani. Este necesarã ame-
najarea ºi salubrizarea locurilor de
depozitare a gunoaielor menajere.
Este obligatorie efectuarea exa-
menului trichineloscopic al cãrnii
din gospodãria proprie sau, dacã
nu este cumpãratã din locuri spe-
cial amenajate ºi verificatã. Acest
examen se poate face la orice dis-
pensar veterinar, iar rezultatul se
dã imediat.

Foarte important este ca înain-
te de cosumarea cãrnii de porc, sã
fie avut în vedere de unde este
cumpãratã aceasta, sã aibã avizul
medicului veterinar, iar în cazul
copiilor mici, chiar dacã este o
carne sãnãtoasã, sã fie consumatã
în cantitati mici, ºi foarte bine pre-
lucratã termic.

RADU ILICEANU

Pentru prima datã în România,
Banii pot fi trimiºi din strãinãtate

prin MoneyGram, direct în contul BCR
BCR a lansat un canal adiþonal pentru a facilita transferurile

venite din strãinãtate prin MoneyGram. Românii care primesc
bani din strãinãtate, prin intermediul MoneyGram, nu mai
depind de orarul sucursalelor bancare º îi pot accesa printr-un
simplu apel la Contact Center-ul BCR, cu program non-stop.
Aproximativ 3,2 miliarde de dolari au fost trimise cãtre
România, în 2015, prin intermediul transferurilor de bani,
conform datelor Bãncii Mondiale

BCR ºi a câºtiga, astfel, timp. Pre-
luarea unui transfer din strãinãta-
te nu mai depinde, în acest mod,

de programul bancar, în condiþii-
le în care Contact Centerul BCR
este disponibil non-stop, 24/7.
Singura condiþie pentru beneficiar
este sã dispunã de un cont curent
la BCR.

Cea mai mare reþea de ATM-uri
“Continuãm sã oferim simplita-

te ºi transparenþã clienþilor noºtri
prin lansarea, împreunã cu Mone-
yGram, a unui sistem de transfer

de bani, unic în România.
Astfel, clienþii care folo-
sesc serviciile MoneyGram
pentru a primi bani din strãi-
nãtate îºi pot transfera ba-
nii în contul deschis la BCR
printr-un simplu apel la
Contact Center ºi apoi îi
pot folosi imediat. Pentru
a beneficia de aceastã
funcþionalitate, clienþii Mo-
neyGram îºi pot deschide
conturi curente la BCR cu
costuri zero, atât în ceea ce
priveºte administrarea, cât
ºi retragerea de numerar de

la ATM-urile BCR. Clienþii BCR au
la dispoziþie cea mai mare reþea de
ATM-uri, multifuncþionale, echipa-
mente de schimb valutar ºi apara-
te de plãþi, 2.600 de astfel de echi-
pamente fiind disponibile în toatã
þara”, a declarat Marian Ignat,
Director Executiv Digital Banking
în cadrul BCR.
4 milioane de români au emigrat
permanent, pânã în 2015

Conform Bãncii Mondiale,
aproximativ 3,2 miliarde de dolari
au fost trimise cãtre România în
2015, prin intermediul transferu-
rilor de bani, echivalentul a 1,7%
din PIB-ul României. Peste 930
milioane au fost trimise din Italia,
740 milioane din Spania ºi 422

milioane din Germania. Valoarea
medie a unui transfer din strãinã-
tate este de 330 de dolari. “Româ-
nia este o piaþã dinamicã pentru
transferurile de bani. Existã 19
milioane de români care trãiesc aici
ºi aproape 4 milioane care au emi-
grat permanent, pânã în 2015. Ne
dorim sã transformãm experienþa
transferurilor de bani într-una ex-
trem de facilã ºi rapidã, deoarece
ºtim ce important este sã-i ajuþi pe
cei dragi. Extinderea colaborãrii
noastre cu BCR, prin adãugarea
unei noi modalitãþi de a primi bani,
va permite MoneyGram sã deser-
veascã ºi mai bine nevoile clienþi-
lor sãi”, a declarat Radu Pojoga,
directorul regional MoneyGram.

MARGA BULUGEAN
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Nu întâmplãtor,  „Ziua euro-
peanã a avocaþilor”. coincide cu
cea a Zilei internaþionale a dreptu-
rilor omului. Uniunea Naþionalã
a Barourilor din România ºi Ba-
roul Bucureºti, în parteneriat
cu Institutul Naþional pentru
Pregãtirea ºi Perfecþionarea
Avocaþilor, au organizat cu acest
prilej,  o masã rotundã cu tema -
”Efectivitatea accesului la justi-
þie” pentru a celebra “Ziua Euro-
peanã a Avocaþilor – 2016 ”. Tema
centralã pentru anul 2016 propusã
de Consiliul Barourilor Europe-
ne  (CCBE) a fost ”Accesul la
justiþie”. Evenimentul s-a desfã-
ºurat la Biblioteca Baroului Bu-
cureºti “Victor Anagnoste” din
Palatul de Justiþie.

 Prof.univ.dr Ion Turculeanu,
vicepreºedintele UNBR a declarat
cã în conformitate cu legislaþia in-
ternaþionalã ºi europenã a dreptu-
rilor omului, noþiunea de acces la
justiþie obligã statele sã garanteze
oricãrei persoane dreptul de a se
adresa instanþei pentru a obþine o
mãsurã reparatorie, în cazul în care
se constatã cã drepturile persoa-
nei au fost încãlcate. „Prin urma-
re, acesta este, de asemenea, un
drept care permite persoanelor sã
îºi exercite alte drepturi. Accesul
la justiþie cuprinde o serie de drep-
turi fundamentale ale omului, cum
ar fi dreptul la un proces echitabil
conform articolului 6 din ECHR ºi
conform articolului 47 din Carta
drepturilor fundamentale a UE,
precum ºi dreptul la un remediu
efectiv conform articolului 13 din
ECHR ºi conform articolului 47
din Cartã. Dreptul privind accesul
la justiþie din Carta drepturilor fun-
damentale a UE poate corespunde
celui cuprins în CEDO. Prin ur-
mare, jurisprudenþa CEDO este
importantã pentru interpretarea
drepturilor din Cartã. În pofida fap-
tului cã punerea în aplicare a dis-
poziþiilor CEDO ºi ale Cartei drep-
turilor fundamentale a UE este gu-
vernatã de sisteme distincte, am-
bele accentueazã ideea necesitãþii
punerii în aplicare în primul rând
la nivel naþional a dreptului la un
remediu efectiv ºi a celui la un pro-

„Accesul la justiþie cuprinde o serie„Accesul la justiþie cuprinde o serie„Accesul la justiþie cuprinde o serie„Accesul la justiþie cuprinde o serie„Accesul la justiþie cuprinde o serie
de drepturi fundamentale ale omului”de drepturi fundamentale ale omului”de drepturi fundamentale ale omului”de drepturi fundamentale ale omului”de drepturi fundamentale ale omului”

La finele acestei sãptãmâni s-a sãrbãtorit „Ziua
europeanã a avocaþilor”. Iniþiativa în acest sens dateazã
din 2014 ºi aparþine Consiliului Barourilor Europene
(CCBE). Anual, cu prilejul Zilei europene a avocaþilor,

CCBE coordoneazã un eveniment european pentru a
încuraja uniunile profesionale ºi barourile sã organize-
ze activitãþi la nivel naþional ºi local, în jurul unei teme

centrale, în scopul promovãrii valorilor comune ale
profesiei ºi ale statului de drept. An de an, sunt organi-
zate conferinþe ºi dezbateri la care, alãturi de avocaþi,

sunt invitaþi reprezentanþi ai instanþelor ºi parchetelor,
ai Ministerului Justiþiei, cadre universitare ºi presa.-
 Despre acest eveniment, dar ºi despre o justiþie echita-
bilã ºi respectarea drepturilor europene am discutat cu

av. Ion Turculeanu, vicepreºedintele UNBR.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ces echitabil”, a subliniat prof.u-
niv.dr Ion Turculeanu.

„Limitãrile pot sã
nu afecteze esenþa
dreptului în cauzã”

Plecând de la Articolul 6 din
CEDO ºi articolul 47 din Carta
drepturilor fundamentale a UE care
garanteazã dreptul la un proces
echitabil, avocatul Ion Turculea-
nu a spus cã CEDO a admis faptul
cã dreptul la un proces echitabil
cuprinde dreptul de acces la o in-
stanþã. Articolul 6 se aplicã acuza-
þiilor în materie penalã, litigiilor
privind drepturile ºi obligaþiile ci-
vile recunoscute în legislaþia naþi-
onalã. „Articolul 47 din Cartã in-
clude dreptul de acces la instanþã.
Acesta nu se limiteazã la acuzaþiile
în materie penalã ºi la drepturile ºi
obligaþiile civile; cu toate acestea,
Carta se aplicã la nivel intern nu-
mai în cazul în care statele mem-
bre implementeazã (sau derogã de
la) legislaþia UE. Atât legislaþia CoE,
cât ºi legislaþia UE utilizeazã ter-
menul de „tribunal”, în locul ter-
menului „instanþã”, însã aceºti ter-
meni sunt echivalenþi. Un tribunal
trebuie sã aibã funcþii judiciare, sã
poatã pronunþa hotãrâri cu carac-

ter obligatoriu ºi sã îndeplineascã
alte criterii elaborate de CEDO ºi
CJUE, inclusiv criteriul de inde-
pendenþã ºi imparþialitate. CEDO
ºi CJUE au consacrat principii co-
erente pentru a stabili dacã un or-
ganism poate fi considerat instan-
þã. Dreptul de acces la instanþã nu
este unul absolut. Acesta poate fi
limitat – însã limitãrile pot sã nu
afecteze esenþa dreptului în cau-
zã”, susþine vicepreºedintele
UNBR.

Proporþionalitatea -
principiul-cheie al
jurisprudenþei CEDO

Proporþionalitatea este principiul-
cheie al jurisprudenþei CEDO.  Pro-
fesorul Turculeanu a discutat cu
aceastã ocazie de necesitate  unui
echilibru just între obiectivele legi-
time ale statului ºi mãsurile pe care
statul le utilizeazã pentru atingerea

acestora. „Proporþionalitatea nece-
sitã, de asemenea, un echilibru just
între drepturile persoanei ºi intere-
sul public. Cu cât este mai mare
ingerinþa, cu atât mai mult se im-
pune o justificare. În ceea ce pri-
veºte evaluarea situaþiei financiare,
CEDO a susþinut cã nu va exista
nici o încãlcare a articolul 6 (1), în
cazul în care un reclamant nu se
încadreazã în sistemul de asistenþã
judiciarã deoarece venitul sãu nu se
încadreazã în criteriile financiare
prevãzute. Statele nu sunt obligate
sã cheltuiascã fonduri publice pen-
tru a asigura egalitatea totalã de arme
între persoana asistatã ºi partea ad-
versã, „atât timp cât i se oferã fie-
cãrei pãrþi o posibilitate rezonabilã
de a-ºi susþine cauze în condiþii care
sã nu îi creeze un dezavantaj sub-
stanþial faþã de partea adversã”.
Taxele ºi costurile judiciare pot con-
stitui o limitare ilegalã a dreptului

de acces la justiþie în cazul în care
acestea sunt prea mari, deoarece
pot priva persoanele de dreptul de
acces la instanþã. Caracterul adec-
vat al unei taxe depinde de elemen-
tele fiecãrui caz în parte, inclusiv de
resursele reclamantului”, a mai spus
Ion Turculean, în prezentarea sa.

„Imunitãþile pot fi
permise în cazul
în care acestea
servesc unui scop
legitim”

În cadrul dezbaterii s-a discutat
ºi despre imunitate, dar ºi despre
taxele judiciare. Ion Turculeanu
spune cã imunitãþile pot fi permise
în cazul în care acestea servesc
unui scop legitim. „CEDO a reþi-
nut faptul cã, în cadrul unei acþi-
uni în despãgubire împotriva sta-
tului, normele privind costurile ju-
diciare trebuie sã evite plasarea unei
sarcini excesive pentru justiþiabili.
Costurile nu ar trebui sã fie exce-
sive sau sã constituie o restricþie
nejustificatã privind dreptul de ac-
ces la instanþã. Cu toate cã impu-
nerea taxelor judiciare a fost com-
patibilã cu buna administrare a ac-
tului de justiþie, nivelul relativ ridi-
cat ºi complet inflexibil al taxelor
judiciare, în acest caz, a reprezen-
tat o limitare disproporþionatã a
dreptului reclamantei de a avea
acces la instanþã. Diferite soluþii
procedurale utilizate în alte state
membre - cum ar fi reducerea sau
renunþarea la taxele judiciare pen-
tru acþiuni în despãgubire împo-
triva statului sau care rãmân la
aprecierea instanþei în stabilirea
cuantumului- nu au fost dispo-
nibile ºi în cazul de faþã. Curtea
a constatat încãlcarea articolului
6 (1) din ECHR”, a subliniat prof.
univ. dr. Ion Turculeanu.

Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:Prof.univ.dr Ion Turculeanu:
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La nivelul judeþului nostru, au fost scoase la concurs 267 de
posturi: 194 pentru fucþia de director ºi 73 pentru „adjunct”.
Pentru susþinerea concursului s-au înscris 457 de persoane –
321 la manager ºi 136 la „adjunct”. „În urma soluþionãrii conte-
staþiilor s-a schimbat ierarhia în mai multe unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar, situaþie care s-a afiºat ºi pe site-ul ISJ Dolj. La
acest nivel, dupã tot ce þine de procesul de concurs, putem
vorbi de unitãþi de învãþãmânt care nu au conducere- 34 pentru
directori, 11 pentru adjuncþi. Sunt 26 de instituþii fãrã director
admis (Grãdiniþele „Phoenix”, „Tudor Vladimirescu”, ªcolile
Gimnaziale din 20 de localitãþi rurale (Urzicuþa, Dioºti, Brãdeºti,
etc., precum ºi Liceele din Bîrca, Poiana Mare, Amãrãºtii de
Jos, º.a.m.d.) . Sunt ºi opt instituþii fãrã „adjunct” – ªcolile

La Dolj, sunt peste 30 de unitãþiLa Dolj, sunt peste 30 de unitãþiLa Dolj, sunt peste 30 de unitãþiLa Dolj, sunt peste 30 de unitãþiLa Dolj, sunt peste 30 de unitãþi
ºcolare care au rãmas fãrã conducere,ºcolare care au rãmas fãrã conducere,ºcolare care au rãmas fãrã conducere,ºcolare care au rãmas fãrã conducere,ºcolare care au rãmas fãrã conducere,

dupã susþinerea examenului dedupã susþinerea examenului dedupã susþinerea examenului dedupã susþinerea examenului dedupã susþinerea examenului de
director ºi director adjunctdirector ºi director adjunctdirector ºi director adjunctdirector ºi director adjunctdirector ºi director adjunct

La sfîrºitul sãptãmânii trecute au fost afiºate rezultatele finale din cadrul concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi de director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
din Dolj. Sunt unitãþi care nu au structura de conducere definitivatã prin examen, în aceste cazuri
recurgându-se la numire prind decizia inspectorului ºcolar judeþean.

Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” ºi „Traian” din Craiova, cele
din Braloºtiþa ºi Sadova, la care se adaugã Liceul Tehnologic
Special „Beethoven”, Liceul Teoretic „Henri Coandã”, ambele
din Craiova, ºi Liceele din Amãrãºtii de Jos, vorbim de „admis”,
la care se adaugã ºi trei instituþii unde nu au fost candidaþi pe
post.   Pe 16 decembrie, vor fi validate rezultatele concursului,
iar pânã pe 23 decembrie vor fi încheiate contracte de manage-
riat cu autoritãþile administraþiei publice locale  ”, a precizat prof.
Nicuºor Cotescu (foto), inspector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj. Acolo unde nu au fost câºtigate
funcþiile, prin concurs, decizia va reveni inspectorului general
ºcolar, cu respectarea metodologiei.

CRISTI PÃTRU

La ora 11, Principele Radu a
înmânat Bursele “Regele Ferdi-
nand” I ºi “Regina Maria” pentru
anul universitar 2016-2017, la Uni-
versitatea Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova. Bursele sunt
anuale ºi au fost fondate în anul
2015 de Principesa Moºtenitoare
Margareta ºi de Principele Radu.
Au fost prezenþi ministrul Educa-
þiei, doamna Corina Fusu, preºe-

Jubileul de 150 de aniJubileul de 150 de aniJubileul de 150 de aniJubileul de 150 de aniJubileul de 150 de ani
al Casei Regale,al Casei Regale,al Casei Regale,al Casei Regale,al Casei Regale,

sãrbãtorit la Chiºinãusãrbãtorit la Chiºinãusãrbãtorit la Chiºinãusãrbãtorit la Chiºinãusãrbãtorit la Chiºinãu
La invitaþia Parlamentului Republicii Moldova, Alteþele Lor Regale

Principesa Moºtenitoare Margareta, Custodele Coroanei, ºi Principele
Radu s-au aflat ieri la Chiºinãu, unde sãrbãtoresc jubileul de 150 de ani de
la fondarea Casei Regale.

dintele Comisiei Parlamentare
pentru Educaþie, dl Vladimir Hoti-
neanu, ºi ambasadorul României
la Chiºinãu, Excelenþa Sa dl Da-
niel Ioniþã.

Ulterior, Principesa Moºtenitoa-
re Margareta a primit titlul de Doc-
tor Honoris Causa al Academiei
de Studii Economice a Moldovei.
Alteþele Lor Regale a luat parte la
ºedinþa festivã a Senatului, alãturi

de rectorul ASE, de
profesori ºi de stu-
denþi.

Spre searã, Palatul
Republicii a gãzduit
festivitatea de oma-

giere a Casei Regale a României
la împlinirea a 150 de ani de la fon-
dare. Preºedintele Parlamentului
Republicii Moldova, domnul Andri-
an Candu, a întâmpinat pe Custo-
dele Coroanei române ºi pe Prin-
cipele Radu. Au luat parte înalþi re-
prezentanþi ai statului, ai Parlamen-
tului ºi ai Guvernului.

Prima parte a serii a cuprins un
spectacol de galã în care au evo-

luat Orchestra Prezidenþialã, Or-
chestra Simfonicã a Moldovei,
Capela Coralã “Doina” ºi Corul de
copii “Vocile Moldovei”, alãturi de
eminenþi muzicieni ºi tinere talen-
te. La dorinþa Preºedintelul Parla-
mentului ºi a Familiei Regale, spec-
tacolul a adunat fonduri pentru re-
paraþia sãlii de festivitãþi a Liceu-
lui de Muzicã “Ciprian Porumbes-
cu”.

A doua parte a serii a cuprins o
recepþie oficialã, în care Familia
Regalã s-a întâlnit cu autoritãþile
Republicii Moldova ºi cu persona-
litãþile prezente la festivitate. Cu
aceastã ocazie, Custodele Coroa-

nei a oferit Parlamentului Repu-
blicii Moldova un tablou istoric, re-
prezentând pe Regele Ferdinand I
în timpul Primului Rãzboi Mondial.

Sãrbãtoarea de la Chiºinãu în-
cheie anul jubiliar 2016, în care s-
au aniversat 150 de ani de la fon-
darea Casei Regale ºi de la pune-
rea bazelor Statului român modern,
prin promulgarea Constituþiei din
1866. Anul regal 2016 a început la
Bucureºti, a continuat la Castelul
Peleº pe 10 mai, a cuprins eveni-
mente ºi sãrbãtoriri în multe oraºe
ale þãrii, precum ºi în Madrid, Lon-
dra, Düsseldorf ºi la Domeniul
Regal Balcic.

Mâine, ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf. Vasile” din Craiova va fi gazdã
importantã în cadrul lansãrii oficiale a
unui proiect cu anvergurã europeanã:
o minitiprografie  destinatã tinerilor
cu surdocecitate ºi deficienþe senzo-
riale multiple, în scopul integrãrii lor
sociale ºi încadrãrii viitoare pe piaþa
muncii. „Suntem parte dintr-un proiect
important, unde am avut alãturi In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi
Consiliul Judeþean Dolj, Fundaþia
„Sense Internaþional Romania”. Prin
acest program , mini-tipografia va

Lansare europeanã, la ªcoalaLansare europeanã, la ªcoalaLansare europeanã, la ªcoalaLansare europeanã, la ªcoalaLansare europeanã, la ªcoala
Gimnazialã Specialã „Sf. VGimnazialã Specialã „Sf. VGimnazialã Specialã „Sf. VGimnazialã Specialã „Sf. VGimnazialã Specialã „Sf. Vasile”asile”asile”asile”asile”

funcþiona ca un atelier vocaþional, în
cadrul cãruia vor fi pregãtiþi profesio-
nal tinerii cu surdocecitate ºi deficien-
þe senzoriale multiple, în scopul
încadrãrii lor pe piaþa muncii. Dar, mai
multe vor fi fãcute mâone, la ora
11:00, la sediul nostru unde, în cadrul
lansãrii oficiale a proiectului, vom
avea ºi oaspeþi de meracã, inclusiv din
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj”, a precizat prof.  Florentina
Cornea, director al ªcolii Gimnaziale
Speciale „Sf. Vasile”.

CRISTI PÃTRU
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„Carmen – Rock Version” – un
spectacol grandios al Operei Româ-
ne Craiova, cu premiera în 29 mai
a.c., va fi prezentat mâine, 14 de-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„„„„„Carmen – Rock VCarmen – Rock VCarmen – Rock VCarmen – Rock VCarmen – Rock Versionersionersionersionersion”””””, mâine-searã,, mâine-searã,, mâine-searã,, mâine-searã,, mâine-searã,
la Sala Palatului din Bucureºtila Sala Palatului din Bucureºtila Sala Palatului din Bucureºtila Sala Palatului din Bucureºtila Sala Palatului din Bucureºti
cembrie, de la ora 19.00, la Sala Pa-
latului din Bucureºti, anunþându-se
a fi un adevãrat eveniment muzical.

„Carmen”, renumita creaþie a lui
Bizet adaptatã ºi reorchestratã de
compozitorul ºi dirijorul Marius
Hristescu ºi Concertino Accordion
Band, este un concept regizoral al
managerului Operei Române Cra-
iova, Antoniu Zamfir, cu coregra-
fia de Laurenþiu Nicu, costume ºi
decoruri de Rãsvan Drãgãnescu ºi
Cãtãlin Botezatu. Rolul principal,
Carmen, este interpretat de Ljubi-
ca Vranes, din Serbia, þarã din care
mai vin alþi doi soliºti – Dragoljub
Bajic ºi Natasha Rasic, distribuþia

fiind întregitã de Bogdan Zahariea
(Timiºoara), ªtefan Ignat (Bucu-
reºti), Renata Vari, Noemi Modra,
Dragoº Drãniceanu, Cristian Bãlã-
ºescu, Dan Patacã, Dan Cornescu
ºi Anca Þecu.

Ca ºi premiera de la Craiova,
spectacolul din capitalã va aduce
în scenã trupa Concertino Accor-
dion Band, precum ºi Corul ºi Ba-
letul Operei Române Craiova – în
total, peste 100 de artiºti, cu inedi-
te momente coregrafice sau ani-
mate de câini, motociclete de mare
putere ºi costume stilizate, speci-
fice comunitãþii de rockeri, ºi multe
alte surprize.

Potrivit organizatorilor, eveni-
mentul „îºi propune promovarea
diversitãþii culturale, cãci subiec-
tul filmului traseazã povestea unui
bãiat de etnie rromã, pe nume Za-
vaidoc, care, în primãvara anu-
lui 1941, cãlãtoreºte de la Bucu-

„Chororo”„Chororo”„Chororo”„Chororo”„Chororo”, filmul de animaþie care, filmul de animaþie care, filmul de animaþie care, filmul de animaþie care, filmul de animaþie care
promoveazã la Craiova diversitatea culturalãpromoveazã la Craiova diversitatea culturalãpromoveazã la Craiova diversitatea culturalãpromoveazã la Craiova diversitatea culturalãpromoveazã la Craiova diversitatea culturalã
„Un documentar despre toleranþã, rãzboi ºi iubire, în care omul

ºi muzica depãºesc frontierele” va fi prezentat mâine, de la ora
11.00, în sala de conferinþe a Muzeului Olteniei (strada „Madona
Dudu” nr. 14). Realizatorii animaþiei de scurtmetraj „Chororo –
Muzica Europei dincolo de prejudecãþi” sunt Fundaþia ABI din Bu-
cureºti ºi Romers Rettigheter, organizaþie neguvernamentalã din
Norvegia, care îºi doresc conºtientizarea diversitãþii culturale ºi
întãrirea dialogului intercultural ºi documentarea cu privire la is-
toria ºi patrimoniul cultural european. 

reºti la Paris, printr-o Europã sfâ-
ºiatã de rãzboi, sperând sã îºi gã-
seascã idolul, renumitul chitarist
de jazz Django Reinhardt. Cãlã-
toria îi va schimba viaþa pentru
totdeauna”.

Realizat de George Lambru ºi

regizat de ªtefan Buzea, filmul
„Chororo” este, în fapt, o incursi-
une în perioada anilor ’40, când si-
tuaþia rromilor era una delicatã, aceº-
tia fiind percepuþi diferit în funcþie
de spaþiul geografic. „Producþia
redã cu acurateþe acele vremuri tul-
buri, bine documentate socio-cul-
tural prin înscrisuri, documente ºi
fotografii, prezentând cu fidelitate
tradiþiile ºi obiceiurile rromilor, mu-
zica pe care o compuneau ºi o in-
terpretau reprezentanþii acestei et-
nii, dar ºi muzica specificã altor
popoare din Europa (români, fran-
cezi, spanioli, germani, ruºi, italieni

etc.), arhitecturã, vestimen-
taþie, precum ºi viaþa ºi mu-
zica lui Django Reinhardt”.

Proiectul „Chororo” este
finanþat printr-un grant oferit
de Norvegia, Islanda, Liech-
tenstein ºi Guvernul Româ-
niei, programul PA17/RO13,
ºi are ca scop promovarea di-
versitãþii în culturã ºi artã în
cadrul patrimoniului cultural euro-
pean, precum ºi sporirea dialogului
cultural ºi protejarea identitãþii eu-
ropene prin înþelegerea diversitãþii
culturale. De asemenea, îºi propu-
ne creºterea mobilitãþii la nivel in-

ternaþional pentru artiºti ºi operele
lor, promovarea educaþiei prin artã
ºi culturã pentru un public mai larg
ºi consolidarea ºi promovarea isto-
riei culturale a minoritãþilor.

Scenariul dramatic al
spectacolului „Cealaltã
þarã” a fost adaptat
dupã trei dintre romane-
le scriitoarei române de
etnie germanã Herta
Muller, laureatã a Pre-
miului Nobel pentru li-
teraturã în 2009. Este
vorba despre „Cãlãto-
rie într-un picior”,
„Omul este un mare fa-
zan pe lume”, „Încã de
pe atunci vulpea era
vânãtorul”, apãrute la
Editura „Humanitas”
într-o traducere semna-
tã de Corina Bernic.
Spectacolul îi are în distribuþie pe actorii Ro-
maniþa Ionescu, Adrian Andone, ªtefan Ce-
poi, Gabriela Baciu, Marian Politic, Corina
Druc, Vlad Udrescu ºi Raluca Pãun.

«„Cealaltã þarã” urmãreºte istoria perso-
najului Irina ºi a familiei acesteia din România
anului 1989 ºi a încercãrilor acestora de a pã-
rãsi þarã cu destinaþia Germania. Piesa explo-
reazã o serie de aspecte asociate cu emigra-
rea, fenomen legat intrinsec de istoria recentã

Spectacolul „Cealaltã þarã” va avea
premiera sâmbãtã, la Naþionalul craiovean

Sfârºit de an cu un nou spectacol la Teatrul Naþional Craiova, dupã „O
lunã la þarã” de I.S. Turgheniev (regia: Cristi Juncu) ºi „Proiectul Oreste”
dupã Euripide (regia: Laurenþiu Tudor). Este vorba despre premiera cu
„Cealaltã þarã” (regie ºi scenariu dramatic: Alexandru Istudor, scenogra-
fie: Francesca Cioanca), care va fi prezentatã sâmbãtã, 17 decembrie, ora
17.00, cu o avanpremierã pe 16 decembrie, ora 17.00.

a României. Textul propune o examinare com-
plexã a fenomenului emigrãrii, nuanþând atât
cauzele ºi resorturile deciziei personajelor de
a-ºi pãrãsi þara, cât ºi efectele ºi provocãrile
cãrora acestea sunt nevoite sã le facã faþã odatã
ajunse în noua patrie», precizeazã reprezen-
tanþii Teatrului Naþional Craiova.

Bilete ºi rezervãri – la Agenþia teatralã (tel.
0251.413.677) ºi în reþeaua Eventim
www.eventim.ro).

Poeþii craioveni, dar ºi iu-
bitorii de poezie adevãratã,
sunt aºteptaþi în numãr mare
la o dezbatere menitã sã oma-
gieze opera unui poet singu-
lar: Cristian Popescu. Eveni-
mentul se va desfãºura sâm-
bãtã, 17 decembrie, de la ora
15.00, la Sala „Ia te uitã!” a
Teatrului Naþional „Marin So-
rescu”, în cadrul proiectului
„Adunarea Poeþilor ºi a Spec-
tActorilor Craioveni”.

Cu acest prilej, va fi lan-
satã „Opera poeticã, I-II”,
de Cristian Popescu, apãru-
tã anul acesta la Editura
„Tracus Arte”. La eveniment
ºi-au anunþat participarea Mircea Martin,
prefaþator al celor douã volume ale ediþiei,
alãturi de Ioan Cristescu, directorul Mu-
zeului Naþional al Literaturii Române. Ac-
torul Angel Rababoc va citi/recita poezie
din creaþia lui Cristian Popescu. Gazdã va
fi poetul Nicolae Coande.

Unul dintre cei mai importanþi poeþi ro-
mâni din ultimul sfert de secol, Cristian
Popescu (1959-1995) este autor al unei ope-
re relativ restrânse, lãsând în urma sa nu
doar amintirea unui inovator în poezia ro-
mâneascã postbelicã, dar ºi o cãldurã uma-
nã prezentã în mai toate poemele sale.

«Criticul Mircea Martin a sintetizat ast-
fel expresia poeticã popescianã: „Cristian
Popescu este un poet a cãrui forþã vine

Opera lui Cristian Popescu, în dezbatere la
„Adunarea Poeþilor ºi a SpectActorilor Craioveni”

dintr-
o sensibilitate acutã, extrem de vulnerabi-
lã, aproape maladivã, ºi dintr-o memorie
bântuitã de fantasme neiertãtoare. El ºi-a
creat cu timpul un univers al lui – veritabil
patent poetic – univers compus din mane-
chine, din tablouri vivante, din scene de
familie, pline de un absurd hieratic ºi de o
morbideþe teatralã”. Poate cã aceastã ulti-
mã calitate, fie ºi astfel exprimatã, l-a de-
terminat pe regizorul Gavriil Pinte sã pro-
ducã un memorabil spectacol de teatru
„Un tramvai numit Popescu”, un specta-
col comunitar, itinerant, care s-a jucat în
mare parte într-un tramvai care circula
între Sibiu ºi Rãºinari», se menþioneazã
într-un comunicat de presã al Naþionalului
craiovean.
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Donald Trump a pus la îndoialã poziþia
tradiþionalã a Statelor Unite faþã de politica
“o singurã China” în lipsa unor concesii din
partea Beijingului, inclusiv în ceea ce pri-
veºte comerþul. «Înþeleg foarte bine politi-
ca “o singurã Chinã”, dar nu ºtiu de ce tre-
buie sã fim legaþi de politica “o singurã

Nave militare ruse organizeazã exerciþii
comune cu India, în Golful Bengal

Un grup naval al Flotei ruse din
Pacific se îndreaptã spre India
pentru exerciþii militare comune,
anunþã Vladimir Matveiev, purtãto-
rul de cuvânt al Districtului militar
estic al Rusiei. Navele militare ruse,
printre care se numãrã nava antisub-
marin Amiral Tribuþ ºi nava de
alimentare Boris Butom, vor ajunge
în portul indian Visahapatnam.
“Grupul naval al Flotei militare ruse
din Pacific se îndreaptã spre portul
indian Visahapatnam, sub comanda
amiralului în retragere Eduard
Mihailov. Navele vor ajunge în India
pe 14 decembrie”, a declarat Matve-
iev. Exerciþiile militare ruso-indiene
se vor desfãºura etapizat, iniþial în
perioada 14-18 decembrie, în zona
Portului Visahapatnam, ºi în Golful
Bengal, între 19 ºi 21 decembrie.

Bill English a fost învestit în funcþia de
premier al Noii Zeelande

Bill English, liderul Partidului
Naþional, a fost învestit în funcþia de
premier al þãrii, în urma demisiei
predecesorului sãu, John Key. Paula
Bennett, ministrul Serviciilor de Stat,
a fost numitã adjunctul acestuia.
English, în vîrstã de 54 de ani, a
declarat cã este “încântat” sã preia
postul de premier. “Acesta va fi un
Guvern care va susþine creºterea
economicã ºi se va asigura cã benefi-
ciile acesteia vor fi împãrþite la scarã
mare”, a mãrturisit acesta reporterilor.
În vârstã de 54 de ani, Bill English are
o experienþã în politicã de 26 de ani,
dupã ce a fost ales pentru prima oarã
în Parlament, în 1990.  Acesta a fost
lãudat pentru modul în care a gestio-
nat economia þãrii în calitate de
ministru al finanþelor. Sãptãmâna
trecutã, fostul premier al Noii Zeelan-
de, John Key, a anunþat cã demisio-
neazã, invocând motive familiale,
dupã ce 8 ani s-a aflat la cârma unuia
dintre cele mai populare guverne.
John Key ºi-a condus partidul de
centru-dreapta spre trei victorii succe-
sive la alegerile parlamentare, însã a
declarat cã nu va mai fi prezent la
alegerile din 2017. Acesta a invocat
motive familiale, declarând cã funcþia
de premier cere mari sacrificii “din
partea celor care îmi sunt apropiaþi”.
Key a catalogat decizia de a demisiona
drept “cea mai grea”, adãugând cã nu
ºtie ce va face pe viitor.

Cel puþin un rãnit dupã ce un individ a
atacat cu un cuþit într-o garã din Londra

Un individ a încercat sã atace mai
multe persoane cu un cuþit într-o garã
din oraºul britanic Londra, rãnind cel
puþin o persoanã, relateazã presa
britanicã. Sute de poliþiºti au fost
mobilizaþi în Gara Forest Hill, situatã
în partea de sud-est a Londrei, dupã
atacul produs ieri la prânz (14.00, ora
României). Un individ rãmas neidenti-
ficat a încercat sã atace mai multe
persoane într-un tren care era staþionat
în garã. Cel puþin un pasager a fost
rãnit, iar incidentul a stârnit panicã în
Gara Forest Hill. “Poliþia încearcã sã
localizeze un individ care aleargã
lumea cu un cuþit”, au declarat surse
din cadrul serviciilor de securitate citate
de presa britanicã.

Uniunea Europeanã ºi Cuba au semnatUniunea Europeanã ºi Cuba au semnatUniunea Europeanã ºi Cuba au semnatUniunea Europeanã ºi Cuba au semnatUniunea Europeanã ºi Cuba au semnat
un acord de normalizare a relaþiilorun acord de normalizare a relaþiilorun acord de normalizare a relaþiilorun acord de normalizare a relaþiilorun acord de normalizare a relaþiilor

Uniunea Europeanã ºi Cuba au
semnat ieri un acord de normali-
zare a relaþiilor, dupã mai mulþi ani
de negocieri dificile, îngreunate
de poziþia UE în legãturã cu si-
tuaþia drepturilor omului în statul
din Marea Caraibilor. Cuba era sin-
gura þarã din America Latinã cu
care UE încã nu semnase un
acord de “dialog ºi cooperare”,
ce se referã la chestiuni precum
comerþul, drepturile omului ºi
migraþia. Noul acord a fost sem-
nat la Bruxelles de ministrul cu-
banez de Externe, Bruno Rodri-
guez Parrilla, Înaltul Reprezentant
UE pentru Afaceri Externe, Fe-
derica Mogherini, ºi reprezentanþi

ai celor 28 de state ale Blocului
comunitar. “Legãturile economi-
ce cu Europa vor continua sã fie
o prioritate pentru Cuba pe par-
cursul construirii unei economii
socialiste”, a declarat Parrilla. La
rândul ei, Mogherini a declarat cã
“este o zi istoricã, este un nou în-
ceput. Astãzi începem sã scriem
împreunã un nou capitol”, rela-
teazã The Associated Press. Prin
semnarea acordului, UE renunþã
la poziþia oficialã faþã de Cuba
care dateazã din anul 1996, care
stipula ca Havana sã îmbunãtã-
þeascã situaþiei drepturilor omu-
lui în aceastã þarã înainte de nor-
malizarea relaþiilor.

Marea Britanie va adopta o nouã
definiþie privind antisemitismul

Mare Britanie va fi una dintre primele state
care va adopta o nouã definiþie privind an-
tisemitismul, în urma unei creºteri a nu-
mãrului de incidente antisemite ºi într-un
efort de a combate infracþiunile motivate
de urã. Adoptarea definiþiei formulate de
Alianþa pentru Memoria Holocaustului are
drept scop sã previnã cazurile în care de-
finiþii neclare sau dife-
rite privind antisemitis-
mul sã facã posibilã
achitarea unor persoa-
ne care comit acþiuni
antisemite. Politicienii
au avertizat în ceea ce
priveºte posibilitatea
unei creºteri ai numã-
rului de infracþiuni
motivate de urã în urma
referendumului de Bre-
xit. “Înseamnã cã va
exista o singurã defini-
þie a antisemitismului -
în esenþã, limbaj sau
comportament care
indicã o urã faþã de
evrei pentru cã sunt
evrei - iar oricine este

vinovat de acest lucru va fi tras la rãspun-
dere”, potrivit unui fragment dintr-un dis-
curs al premierului britanic Theresa May
care urmeazã sã fie susþinut în perioada
urmãtoare. Potrivit unei organizaþii non-
guvernamentalã care oferã consultanþã
evreilor din Marea Britanie, în primul se-
mestru al acestui an s-au înregistrat cu 11%

mai multe incidente antisemite. Aproape
6.200 de cazuri de infracþiuni motivate de
urã au fost raportate în Marea Britanie în
luna iulie, au comunicat autoritãþile britani-
ce. Hãrþuirea, agresiunea ºi alte tipuri de
acte violente, cum ar fi proferarea de in-
sulte verbale au fost cele mai frecvente ti-
puri de infracþiuni motivate de urã, iar mu-

sulmanii ºi imigranþii
din Europa de Est au
fost cel mai des viza-
te de aceste atacuri.
În luna octombrie,
autoritãþile britanice
au lansat o investiga-
þie dupã difuzarea unei
înregistrãri video în
care elevi nord-irlan-
dezi ameninþã o ro-
mâncã ºi o numesc
“teroristã sinuciga-
ºã”, în teritoriul bri-
tanic Irlanda de Nord,
adolescenþii afirmând
cã nu le plac românii,
potrivit cotidianului
Belfast Telegraph.

Trump pune la îndoialã politica “o singurã China”
în lipsa unor concesii din partea Beijingului

China”, dacã nu încheiem un acord cu Chi-
na cu privire la alte lucruri, inclusiv comer-
þul», a afirmat preºedintele ales, într-un in-
terviu pentru postul de televiziune Fox
News. Analiºtii consultaþi de agenþia de ºtiri
Reuters sunt de pãrere cã declaraþia lui
Trump riscã sã antagonizeze ºi mai mult

Beijingul ºi ar putea chiar duce la o con-
fruntare militarã cu China. Beijingul nu a
comentat încã declaraþiile preºedintelui-ales.
Recent, preºedintele-ales al Statelor Unite,
Donald Trump, a discutat prin telefon cu
liderul Taiwanului, Tsai Ing-wen, o mane-
vrã care a atras reacþia vehementã a Chi-
nei. Este prima datã în ultimii 37 de ani
când un preºedinte american discutã di-
rect cu preºedintele Taiwanului. Taiwa-
nul susþine cã este independent, dar Chi-
na considerã cã teritoriul îi aparþine. Do-
nald Trump a explicat prin Twitter cã li-
derul de la Taipei a iniþiat conversaþia. Ul-
terior, Guvernul de la Beijing a intensifi-
cat tonul, avertizând cã nu va tolera ini-
þierea unor relaþii formale între Statele
Unite ºi Taiwan. “China se opune cu fer-
mitate oricãrei interacþiuni oficiale ori a
contactelor militare între Statele Unite ºi Tai-
wan”, a transmis Administraþia de la Beijing.
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Corul de bãieþi

Se difuzeazã la HBO, ora 16:30

Stet este un orfan în vârstã de
11 ani, nervos ºi cu probleme
de adaptare, dintr-un oraº mic
din Texas. Dupã moartea
mamei lui, el ajunge la o ºcoa-
lã de bãieþi. Nu se simte deloc
bine aici ºi se trezeºte impli-
cat într-o luptã a orgoliilor cu
un profesor de cor care recu-
noaºte un talent unic în acest
tânãr ºi care îl împinge sã-ºi
descopere inima creativã ºi
sufletul în muzicã.

Cei 4 Fantastici

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Fantastic Four Visul de o viaþã al
inventatorului, astronautului ºi
omului de ºtiinþã Dr. Reed Ri-
chards este pe cale sã se realize-
ze. Dupã ani de zile de speranþã ºi
aºteptare, el este desemnat sã
conducã o expediþie în spatiu, în
centrul unei furtuni cosmice, unde
spera sã descopere secretul codu-
lui genetic uman, în beneficiul
întregii umanitãþi. Datoritã reduceri-
lor drastice ale fondurilor guverna-
mentale, Reed aproape îºi pierduse
speranþa cã aceastã expediþie va
mai avea loc vreodatã...

Fraþii Grimm

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  00:15

Pelicula îi aduce în prim plan pe
cei doi culegãtori de folclor,
Jacob ºi Wilhelm Grimm, acum
numiþi Jake (Heath Ledger) ºi
Will (Matt Damon), care cãlãto-
resc prin þarã, în perioada
napoleonianã, pentru a învinge
monºtrii ºi demonii, în schimbul
a câþiva bãnuþi. Atunci când
autoritãþile franceze le desco-
perã planurile, cei doi sunt
forþaþi sã se lupte cu un bles-
tem magic...

MARÞI - 13 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 România
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Pe drumul mãtãsii
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:40 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 (R)
00:35 TVR 60 (R)
01:35 Dincolo de viitor (R)
02:00 REVIZIE TEHNICÃ

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:10 Dimineaþa 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 TVR 60 (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 D'ale lu' Miticã (R)
17:05 Studio handbal
17:15 Handbal feminin
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 Poarta Albã
2014, România, Dramã
01:20 TVR60 - filler
01:30 Pescar hoinar (R)
02:00 REVIZIE TEHNICA

TVR 2

08:15 Acasã
09:50 O sãptãmânã nebunã
11:35 Tata în rãzboi cu... tata
13:15 Rãzboi în cuplu
15:20 Doar o rãsuflare
16:30 Corul de bãieþi
18:15 Ricki ºi the Flash
20:00 În singurãtate
21:00 Legãturi de familie
22:55 Asasinarea lui Jesse

James de cãtre laºul Robert Ford
01:30 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã
03:00 Terorism: Pericolul din

interior
04:30 Haide cu mine!

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 Cei 4 Fantastici
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
22:30 La limita extremã
1991, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Dramã, Sport, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Tata mare
2015, SUA, Comedie
02:15 Memorie perfectã
2011, SUA, Crimã, Dramã
03:45 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
05:15 Familia Heck
2009, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu împrumut (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)

07:45 La bloc (R)
10:15 Pãcalã se întoarce (R)
13:45 Laguna albastrã (R)
16:00 La bloc
18:15 Misterul crimei din

Manhattan
20:30 Pãcãtoasa
22:30 Cum sã-þi pierzi virginitatea
00:15 Fraþii Grimm
02:30 Mãrturie sub torturã
04:15 Misiune de recuperare
05:45 Cine A.M.
06:00 Looney Tunes

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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Apel de urgenþã (R)
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Misiune pentru presedinte
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

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 Misiune pentru preºedinte

(R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
05:30 Adevârul 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 Rezumate UEFA

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

Dinamo - Dinamo 2
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: Greu de

ucis!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu posibile
precipitaþiimarþi, 13 decembrie - max: 1°C - min: -7°C

$
1 EURO ........................... 4,5067 ............. 45067
1 lirã sterlinã................................5,3527....................53527

1 dolar SUA.......................4,2530........42530
1 g AUR (preþ în lei)........157,8124.....1578124

Cursul pieþei valutare din 13 decembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 13 decembrie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu pre-

vederile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost modifi-
cat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã
concurs la sediul din str. Constantin
Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a cinci
posturi vacante în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã de paz-
nic din cadrul Serviciului Pazã. Con-
cursul pentru ocuparea postului
vacant va consta în 3 etape succesi-
ve, dupã cum urmeazã: - selecþia
dosarelor de înscriere; - proba scri-
sã  - 09.01.2017 ora 10,oo; - interviul –
12.01.2017 ora 10,oo. Potrivit art.3 din
acelasi Regulament-cadru, in vede-
rea participãrii la concurs, candida-
tul trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii generale: a)
are cetãþenia românã, cetãþenie a al-
tor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domi-
ciliul în România; b) cunoaºte limba
românã, scris ºi vorbit; c) are vârsta
minimã reglementatã de prevederi-
le legale; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de me-
dicul de familie sau de unitãþile sani-
tare abilitate; f) îndeplineºte condiþii-
le de studii ºi, dupã caz, de vechime

sau alte condiþii specifice potrivit ce-
rinþelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv pen-
tru sãvârºirea unei infracþiuni con-
tra umanitãþii, contra statului ori con-
tra autoritãþii, de serviciu sau în legã-
turã cu serviciul, care împiedicã în-
fãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþi-
uni sãvârºite cu intenþie, care ar face-
o incompatibilã cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a in-
tervenit reabilitarea. Condiþii specifi-
ce: - studii medii cu diploma de ba-
calaureat, atestat specialitate agent
de securitate; Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe
data de 29.12.2016, la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din
str. Constantin Lecca, nr. 32. Infor-
maþii suplimentare ºi bibliografia se
pot obþine de la Directia Judeteana
de Paza si Servicii Dolj, Comparti-
ment Resurse Umane-persoanã de
contact, Brãiloiu Lenuþa, la telelefon
0251/415841.

Staþiunea de Dezvoltare Pomi-
colã Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Severinului nr. 27, scoate la vân-
zare prin licitaþie publicã urmãtoa-
rele bunuri de la ferma nr.3 Întorsu-
ra: 1.- Plantaþie prun 4 ha, preþ por-
nire- 9.624,00; 2. Plantaþie mãr 5 ha,
preþ pornire – 12.030,00; 3. Planta-
þie cais 1 ha, preþ pornire – 2.396,87;
Plantaþie cireº 1 ha, preþ pornire –
350,00 lei;  Puþ forat – 4.032,72  Pre-
þurile nu includ TVA. Licitaþia va
avea loc în data de 28.12.2016,
ora11.00, la sediul unitãþii. Taxa de
participare la licitaþie este de 10%
din preþul de pornire la licitaþie pen-
tru fiecare bun în parte ºi se achitã
înainte de începerea licitaþiei. Rela-
þii la telefon: 0744/ 693.398.

OFERTE DE SERVICI
Caut menajerã pentru
apartament în Craiova,
de douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajez domniºoarã cu
permis de conducere.
Telefon: 0729/960.870.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

CERERI SERVICIU
Doresc angajare ca me-
najerã, îngrijire bãtrâni.
Telefon: 0784/590.628.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã zonã
centralã 40 mp, deco-
mandatã confort A
sporit. Telefon: 0766/
304.708.

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 2 camere bu-
cãtãrie ºi hol cu utilitãþi.
Craiova, str. Rãºinari,
Nr.91 cu ieºire în str.
Râului nr. 162. Telefon:
0771/ 723.968
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
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Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pieleºti.
Telefon: 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.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închidere
centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
VÂND capre, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0747/
963.794.
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 funcþio-
nare . Preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490 sau
0740/515.044
Vând televizor Panaso-
nic în  stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat Whirlpool. 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 dife-
rite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jghea-
buri tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazãpezi.
Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.

Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/ 684.222.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 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.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, 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

Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie + utili-
tãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere 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 ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Calancea – Dupã unicul sãu meci
mai slab din acest sezon, la Ovidiu,
portarul ªtiinþei a avut din nou o evo-
luþie bunã, încununatã de douã inter-
venþii remarcabile, la lovitura de cap a
lui Horj, în debutul jocului, ºi când a
parat ºutul lui Ruiz, dupã golul de 2-1.

Briceag – A centrat la faza golu-
lui al doilea, însã în apãrare a avut
scãpãri neverosimile, la câteva cen-
trãri adversarii luându-i prim-planul,
inclusiv la cea mai mare ocazie a CFR-
ului. De câteva ori a fost pãcãlit ºi de
vânt, neanticipând traiectoria mingii.

Kay – Ne aºteptam ca el sã aco-
pere gafele lui Kelic, dar ºi Kay a avut
o primã reprizã de coºmar. Pãrea cã
doar el aleargã împotriva vântului la
început, fiind depãºit de adversari în
vitezã. A gafat în câteva rânduri, a
pierdut ºi duelurile aeriene, la care
altãdatã nu avea probleme, dar ºi-a
revenit pe final, când a reuºit câteva
degajãri eficiente.

Kelic – Pur ºi simplu nu poate
controla mingea, este rudimentar
chiar ºi pentru un fundaº central. Nici
nu marcajul nu are treabã. De câteva
ori ºi-a atacat adversarul fãrã sã ºtie
cã mingea este jucatã în altã parte.
La faza primului gol a fost pur ºi sim-
plu jalon. Nu dã senzaþia cã ar mai fi
jucat fotbal înainte de a ajunge în Bã-
nie. Nu are ce cãuta la Universitatea.

Vãtãjelu – Excesiv de nervos, în
special în repriza secundã, s-a certat
cu toatã lumea, cu adversarii, cu ar-
bitrii, cu coechipierii. Solicita fault la

Defensivã fragilã, ratãriDefensivã fragilã, ratãriDefensivã fragilã, ratãriDefensivã fragilã, ratãriDefensivã fragilã, ratãri
incredibile ale ªtiinþeiincredibile ale ªtiinþeiincredibile ale ªtiinþeiincredibile ale ªtiinþeiincredibile ale ªtiinþei

La fel ca anul trecut, meciul de baschet dintre SCMU
Craiova ºi Atlassib CSU Sibiu s-a disputat în Sala Sporturilor
„Ion Constantinescu”, deºi în Polivalentã nu a mai avut loc
concertul Larei Fabian. Duminicã seara, în prima etapã a
returului Ligii Naþionale, ardelenii, încurajaþi de o galerie
enzuziastã, s-au impus fãrã probleme, scor 78-59, pe sfeturi:
23-15, 10-11, 23-21, 22-12. În deschiderea jocului, spectatorii au
aruncat pe teren jucãrii de pluº, care vor ajunge în prag de
Sãrbãtori la copiii cu probleme din centrele speciale din Bãnie.
Antrenorul Craiovei, Vladimir Vuksanovic, a folosit jucãtorii:
Hargrove – 19 puncte, Paul – 16, Abrams – 7, ªolopa – 5,
Gregory – 5, Marinovic- 3, Fraseniuc – 2, Popa 2, Fraseniuc 2,
Damian, Aktaº. Americanul Darius Hargrove a intrat în double
double, cu 19 puncte ºi 10 recuperãri. Dupã aceastã înfrânge-
re, SCMU Craiova se aflã pe locul 9 în clasament, cu 14
puncte, iar în etapa viitoare joacã în deplasare cu Olimpic Baia
Mare, sâmbãtã, 17 decembrie, de la ora 17. Urmãtorul meci al
alb-albaºtrilor pe teren propriu este programat pe 28 decem-
brie, cu BC Timiºoara.

Eºec drastic pe teren propriu
al baschetbaliºtilor Craiovei

Naþionala femininã de handbal
a României a câºtigat cu 29-21 (15-
9), meciul disputat cu reprezenta-
tiva Ungariei, primul din cadrul
grupei principale 2 a Campionatu-
lui European din Suedia. Meciul a
fost dominat clar de tricolore, care
pierduserã recent în faþa maghia-
relor la Trofeul Carpaþi, scor 29-
24. Cristina Neagu a fost MVP-ul
meciului, cu 10 goluri ºi 7 pase
decisive. Selecþionerul României,
Martin Ambros, care antreneazã ºi
campioana Ungariei, Gyor, a folosit
jucãtoarele: Dedu 7 intervenþii, Un-
gureanu – 3 intervenþii (portari), U-
driºtoiu 3 goluri,  Szucs,  Geiger 1

CE de handbal feminin

România a câºtigat lejer
contra Ungariei

Ieri, la Nyon, a fost efectuatã tra-
gerea la sorþi a optimilor Cham-
pions League. Bayern Munchen –
Arsenal a devenit un duel obiºnuit
pentru aceastã fazã a competiþiei,
cele douã formaþii întâlnindu-se în
alte douã rânduri în ultimii patru ani

Astra Giurgiu va întâlni formaþia
belgianã KRC Genk în ºaisprezeci-
mile de finalã ale Europa League la
fotbal, potrivit tragerii la sorþi efec-
tuate luni la sediul UEFA de la Ny-
on. Campioana României va juca
primul meci pe teren propriu, pe 16
februarie, iar returul va avea loc pe
23 februarie. Genk a câºtigat Grupa
F, dupã 2-3 ºi 1-0 cu Rapid Viena, 2-
0 ºi 3-5 cu Athletic Bilbao, 3-1 ºi 2-0
cu Sassuolo. Genk s-a clasat pe lo-
cul 4 în ediþia trecutã de campionat,
iar acum ocupã locul 10, cu 24 puncte
dupã 18 etape. Atacanþii Buffel ºi Ka-
relis sunt cei mai buni jucãtori ai
echipei belgiene.

Barca – PSG ºi Bayern – Arsenal, capetele
de afiº ale optimilor Champions League

Astra vs Genk, în ºaisprezecimile
Europa League

Celelalte me-
ciuri din aceastã
fazã a competiþiei:
Bilbao - APOEL Ni-
cosia, Legia Varºo-
via – Ajax, Ander-
lecht – Zenit, Man-
chester United - Saint-Etienne, Vil-
larreal - AS Roma, Ludogoreþ - FC
Copenhaga, Celta Vigo - ªahtior Do-
neþk, Olympiakos Pireu, - Osman-
lispor, Gent – Tottenham, FK Rostov
- Sparta Praga, FC Krasnodar – Fe-
nerbahce, Borussia Moenchenglad-
bach – Fiorentina, AZ Alkmaar - Ol.
Lyon, Hapoel Beer-Sheva – Beºiktaº,
PAOK - Schalke 04.

orice duel ºi chiar dacã avea drepta-
te trebuia sã încerce sã continue jo-
cul, fiindcã ºi-a pus echipa în situaþii
dificile. Se pare cã are unele proble-
me cu unele persoane din club.

Zlatinski – A transformat penalty-
ul fãrã sã se complice, pe centrul porþii.
A fãcut un meci bun, în nota lui, aler-
gând mult, participând la ambele faze.
A greºit în debutul jocului, când Horj a
reluat cu capul de lângã bulgar.

Bãluþã – A fost din nou unul din-
tre cei mai buni jucãtori de pe teren,
este printre puþinii care-ºi asumã ris-
curi, care încearcã sã-ºi depãºeascã
adversarii direcþi ºi sã creeze superi-
oritate, chiar dacã uneori rãmâne fãrã
soluþii ºi iroseºte unele mingi. El a
declanºat ºi faza golului al doilea. A
devenit jucãtor esenþial în garnitura
ªtiinþei, dupã ce în sezoanele ante-
rioare juca mai mult la alibi.

Nuno Rocha – Prestaþie modestã,
ca de altfel majoritatea evoluþiilor din
partea a doua a sezonului. Se implicã
totuºi în joc, încercând sã facã legã-
tura între mijloc ºi atac, dar la abun-
dã inexactitãþile. Ca majoritatea alb-
albaºtrilor, are probleme în duelurile
fizice. A împins mingea pe lângã Vât-
cã, dar nu suficient de puternic pen-
tru a face 3-1, Camora intervenind pe
linia porþii. Trebuia sã urmãreascã
acea minge pentru a înscrie.

Mãzãrache – Prestaþie ridicolã, în-
cununatã de assist-ul pentru Bud la
golul egalizator. Final de an execrabil
pentru atacantul de 23 de ani.

Ivan – Evoluþie consistentã. A fost
primul care a dar emoþii defensivei ad-
verse, cu un ºut blocat ºi o loviturã
de cap, apoi a centrat la henþul în ca-
reu al lui Horj. Poate juca fãrã proble-
me vârf împins, posturã în care a fost
folosit în ultimele 3 jocuri. Are vitezã,
detentã, ºut, rezistã în duelurile fizice,
se demarcã pe spaþiile libere. Nu are
experienþa de a juca însã ºi cu spatele
la poartã. A fost prins de mai multe ori

în ofsaid, nu s-a sincronizat cu colegi
aflaþi la serviciu. A ratat pe final câte
ocazii bune, poate ºi oboseala ºi-a
spus cuvântul la finalizare, nealegând
soluþiile cele mai inspirate.

Bancu – În sfârºit, o evoluþie mai
apropiatã de cele din sezonul trecut.
Chiar dacã a mai greºit câteva pase
ºi pare în panã de idei uneori, a avut
alte faze în care s-a descurcat foarte
bine. ªutul sãu de la 25 de metri a

nimerit bara, putea fi golul care sã-I
aducã un plus de moral.

Mateiu – A intrat determinat, a fã-
cut câteva intercepþii ºi a fost exact
jucãtorul de care echipa are nevoie
pe final, când trebuia sã conserve
avantajul sau chiar sã-l majoreze pe
contraatac.

Dumitraº – A jucat puþin, pe fi-
nal, poate va avea mai multe minute
în Cupa României, astãzi.

gol,  Pintea 1 gol,  Buceschi 5 go-
luri,  Neagu 10 goluri,  Floricã 1
gol,  Laslo,  Iuganu,  Zamfir,  Ma-
nea 4 goluri,  Zamfirescu 1 gol,
Chintoan, Chiper 3 goluri.

În celelalte douã meciuri disputa-
te în grupa României, Rusia a dispus
de Cehia cu 26-24, iar Norvegia a în-
vins Danemarca, scor 22-20. În cla-
sament, Norvegia are 6 puncte, Da-
nemarca ºi România au câte 4 punc-
te, Cehia ºi Rusia au câte douã punc-
te, iar Ungaria are zero puncte. Pri-
mele douã formaþii se calificã în se-
mifinale. Urmãtorul meci al tricolore-
lor este astãzi, de la ora 17.15, împo-
triva Cehiei.

în optimi, de fiecare datã impunân-
du-se formaþia germanã. Cele douã
echipe s-au înfruntat de 10 ori în
cupele europene, bavarezii având
5 victorii, faþã de 3 ale ”tunarilor”.
Un alt duel de marcã este cel dintre
Barcelona ºi PSG. În nouã confrun-
tãri europene, Barca s-a impus de
patru ori, iar PSG în doar douã rân-
duri. În ediþia 2014-2015, catalanii
au câºtigat cu 3-1 ºi 2-0 în sferturi,
cucerind ulterior trofeul (3-1 cu Juve
în finalã).

Meciurile din optimi: Manches-
ter City (Anglia) — AS Monaco
(Franþa), Real Madrid (Spania) —

Napoli (Italia), Benfica Lisabona
(Portugalia) — Borussia Dort-
mund (Germania), Bayern Mun-
chen (Germania) — Arsenal Lon-
dra (Anglia), FC Porto (Portuga-
lia) — Juventus Torino (Italia),
Bayer Leverkusen (Germania) —
Atletico Madrid (Spania), Paris
Saint-Germain (Franþa) — FC Bar-
celona (Spania), FC Sevilla (Spania)
— Leicester City (Anglia). Meciu-
rile din optimi vor avea loc pe 14-15
februarie ºi 21-22 februarie, în pri-
ma manºã, iar returul pe 7-8 martie
ºi 14-15 martie. Finala este progra-
matã pe 3 iunie, la Cardiff.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Gaz Metan 20 10 7 3 33-20 37
2. Steaua 20 11 4 5 26-16 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. Astra 20 7 5 8 20-25 26
8. Botoºani 20 7 4 9 24-22 25
9. Pandurii 20 6 6 8 22-29 24
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.
Astra Giurgiu – Steaua 1-0
A marcat: Budescu 90.
Meciul Concordia – Viitorul s-a jucat asearã.

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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În 1993, ªtiinþa câºtiga Cupa
României, trofeu care avea sã fie
ultimul din palmares, dupã o fina-
lã cu Dacia Unirea Brãila, pe fos-
tul „23 August”. A fost atunci 2-
0, goluri marcate Cristi Vasc (mi-
nutul 85) ºi Gicã Craioveanu (mi-
nutul 90), dar oltenii n-au putut
savura succesul, deoarece pe fi-
nal, la 1-0, cãpitanul Emil Sãndoi
a suferit o dublã fracturã, de tibie
ºi peroneu, dupã o intrare crimi-
nalã a lui Marin Petrache. Sãn-
doi, care avusese câteva minute
mai devreme un ºut teribil de la
peste 30 de metri, scos din vinclu
de portarul Hãisan, a executat o
loviturã liberã de la 25 de metri,
iar Petrache, plecat din zidul po-
ziþionat la mai puþin de 7 metri de
minge de arbitrul Mircea Salomir,
s-a dus cu crampoanele pe picio-
rul drept al craioveanului, provo-
cându-i  cumplita accidentare.
Rãmâne memorabilã imaginea lui
Nelu Oblemenco, îngrozit pe mar-
ginea terenului, ºi cu Gicã Craio-
veanu plângând lângã targa pe
care era purtat Sãndoi, alãturi de
doctor Vasile Frânculescu.

Antrenorul Marian Bondrea a
jucat atunci cu: S. Lung - Mogo-

Transmisiunile
TV

de astãzi
Digisport 1 ºi Dolcesport 1:

Cupa României, CS Afumati -
ACS Poli, ora 13.30, Dacia Uni-
rea Brãila – „U” Craiova, ora
17.30, CFR Cluj – CSMP Iaºi,
ora 20.30.

Digisport 2. Cupa Ligii Fran-
þei, Sochaux – Marseille, ora 22.

Digisport 3: FIBA Eurocup,
Alba Fehervar - U-BT Cluj Na-
poca, ora 19.30.

TVR 2 ºi TVRHD: CE de
handbal feminin, România –
Danemarca, ora 17.15.

DupãDupãDupãDupãDupã
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Buzãu, stadion: „Gloria”, astãzi, ora 17.30
Dacia Unirea Brãila: Olaru – Niþã, Ghiocel, L. Ivan, Necoarã – Roºoa-

gã, Frunzã, Petean, Puºcaºu – Neagu, Muscã. Antrenor: Alin Pânzaru.
Rezerve: Mitrea – Ed. Oprea, Roºu, Calu, Adãscãliþei, Stãnciulescu, Ole-
nic.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov, Kay, Vãtãjelu – Zla-
tinski, Mateiu –Gustavo, Bãluþã, Bancu – Ivan. Antrenor: Gigi Mulþescu.
Rezerve: Popescu – Kelic, Dumitraº, Surugiu, Screciu, Manea, Nuno
Rocha.
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de accidentarea gravã a lui Emil Sãndoide accidentarea gravã a lui Emil Sãndoide accidentarea gravã a lui Emil Sãndoide accidentarea gravã a lui Emil Sãndoide accidentarea gravã a lui Emil Sãndoi
Optimile Cupei României

CS Afumaþi – ACS Poli Timiºoara, astãzi, ora 13.30, Afumaþi,
stadion: „Comunal”

Dacia Unirea Brãila – Universitatea Craiova, astãzi, ora 17.30,
Buzãu, stadion: „Gloria”

CFR Cluj – CSM Poli Iaºi, astãzi, ora 20.30, Cluj, stadion: „Dr.
Constantin Rãdulescu”

FC Voluntari – ASA, mâine, ora 17.30, Buftea, stadion: Centrul
Naþional de Fotbal”

CS Mioveni – Steaua, mâine, ora 20.30, Mioveni, stadion: „Orã-
ºenesc”

Luceafãrul Oradea – Astra, joi, ora 13.30, Oradea, stadion: „Iu-
liu Bodola”

Viitorul – Pandurii, joi, ora 17.30, Ovidiu, stadion: Academia
Gheorghe Hagi”

Gaz Metan Mediaº – Dinamo, joi, ora 20.30, Mediaº, stadion:
“Gaz Metan”

ºanu, N. Zamfir, Sãndoi (cpt.) (85
Predoi), V. Cojocaru - S. Cristes-
cu (70 G. Craioveanu), Papurã,
Ov. Stângã, Vasc - Gane, E. Nea-
goe. De partea cealaltã, Ioan
Sdrobiº a utilizat formula: C. Hãi-
san - Baldovin, V. Brãtianu II,
Darie (cpt.), Sandu Minciu - Pe-
lin, Mãstãcan (83 Gh. Negoiþã),
M. Petrache, I. Drãgoi - Matin-
cã, Minga (85 M. Lazãr).

La 23 de ani ºi jumãtate de la
acel meci, cele douã formaþii se
reîntâlnesc, de aceastã datã în op-
timile Cupei României. Meciul se
va juca la Buzãu, deoarece arena
din Brãila nu posedã instalaþie de
nocturnã. Actuala echipã a Brãi-
lei îºi revendicã plamaresul clubu-
lui din 1993, dar pe atunci avea
culorile galben-verde, pe când
acum acestea sunt alb-albastru.
Clubul de fotbal de la Dunãre a
invitat pentru acest joc fostele glo-
rii ale fotbalului brãilean cãrora le
asigurã gratuit atât transportul cât
ºi intrarea la meci. De asemenea,
Dacia Unirea asigurã gratuit trans-
portul a 300 de suporteri cu condi-
þia ca aceºtia sã-ºi cumpere bile-
tele de intrare, preþul unui tichet
fiind de 10 lei.  Dacia Unirea Brãila

este pe locul 10 în Liga a II-a, cu
26 de puncte, iar în week-end-ul
trecut nu a mai disputat meciul de
campionat de la ªtefãneºti cu Uni-
rea Târlungeni, deoarece adversa-
ra a anunþat FRF cã nu poate or-
ganiza meciul din cauze financia-
re, formaþia fiind aproape de re-
tragerea din campionat. Brãilenii
sperã într-o revanºã dupã 23 de
ani în faþa Craiovei. „Pentru
acest meci important tot lotul
este valid. Luni vom face ºi un
antrenament la ora meciului pen-
tru a ne acomoda cu nocturna,
atmosfera este bunã ºi ne dorim
cu toþii sã câºtigãm. Din pãcate,
vremea se pare cã nu va þine cu
noi pentru cã la ora jocului se
anunþã temperaturi scãzute iar
terenul s-ar putea sã fie înghe-
þat. Dar în aceleaºi condiþii vor
juca ºi adversarii”, a declarat an-
trenorul Brãilei, Alin Pânzaru.
Cel mai cunoscut jucãtor al Brãi-
lei este mijlocaºul Sorin Frunzã,
care în urmã cu 12 ani a jucat la
Universitatea Craiova. Fost cam-
pion cu Unirea Urziceni, Frunzã
are acum 38 de ani.
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