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- De ales am ales, Popescule,
sã vedem acum cu ce ne-am ales.
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Prima ninsoare care s-a abãtut asupra Cra-
iovei nu a pus probleme, traficul desfãºurându-
se în condiþii normale. Pe lângã faptul cã nu a
fost vorba de cãderi masive de zãpadã, ºi auto-
ritãþile responsabile cu deszãpezirea au acþio-
nat în timp util, scoþând utilajele pe strãzi încã
de la cãderea primilor fulgi de zãpadã.
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Dacã maxima „finis coronat
opus” se poate traduce nu doar
„mot a mot”, ci ºi prin proverbele
cunoscute „urma alege” sau „ce
ai semãnat, aceea vei culege”, în
schimb se poate aplica fãrã reti-
cenþe liberalilor doljeni, cu nu pu-
þini tenori interesanþi, la finalul ce-
lui de al treilea ciclu de alegeri, tra-
versat dupã „unificarea dreptei”.
Nu e un capãt de þarã cã liberalii
doljeni au fost devansaþi de social-
democraþi – s-a mai întâmplat asta,
chiar în varã, la alegerile locale –,
dar surprinde scorul lor anemic
obþinut, concretizat într-un numãr
de doar trei parlamentari –, un se-
nator ºi doi deputaþi – semn de
derutã, de neînþelegere moºitã de
ipocrizie, ºi tot ce mai vreþi.
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În urmãtoarele sãptãmâni, Di-
recþia pentru Agriculturã Dolj va fi
construitã de la zero. Se vor des-
fiinþa Camera Agricolã Dolj, Com-
partimentul Judeþean de Inspecþii,
Verificare ºi Control dispare ºi el,
iar noua structurã se va numi Di-
recþia pentru agriculturã, studii
pedologice, agrochimice ºi consul-
tanþã agricolã. Va fi condusã de un
director executiv, un director ad-
junct, doi ºefi serviciu. Întreg per-
sonalul va fi înglobat în noua struc-
turã, iar salarizarea, existã premi-
se, va putea creºte.
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Liderul PSD Liviu Dragnea a
vorbit la telefon cu premierul
Cioloº despre “prorogarea unor
termene de aplicare a unor
mãsuri fiscale”

Premierul Dacian Cioloº a avut, ieri-
dimineaþã, o convorbire telefonicã cu
preºedintele PSD Liviu Dragnea, a de-
clarat pentru MEDIAFAX purtãtorul de
cuvânt al Executivului, Liviu Iolu.
“Premierul Dacian Cioloº a avut o con-
vorbire telefonicã cu Liviu Dragnea în
legãturã cu actele normative pe care
acest guvern poate sã le adopte în pe-
rioada urmãtoare. ªeful PSD ºi-a ex-
primat dorinþa de includere în aceastã
listã a unor acte normative de proro-
gare a unor termene de aplicare a unor
mãsuri fiscale care ar putea pune presi-
une pe bugetul de anul viitor”, a decla-
rat pentru MEDIAFAX Liviu Iolu. Potri-
vit oficialului, premierul Dacian Cioloº
va proroga aceste termene, “pentru cã
principiile acestui guvern – predictibi-
litate ºi responsabilitate – rãmân vala-
bile pânã la finalul mandatului”.

Avocatul Poporului: Evaluãm
dacã sesizãm CCR pe legea
care interzice unui condamnat
penal sã fie în Guvern

Serviciul Contencios Constituþional
va analiza oportunitatea sesizãrii Cur-
þii Constituþionale de Avocatul Popo-
rului în ceea ce priveºte legea care in-
terzice condamnaþilor penal sã facã
parte din Guvern. “În urma dezbateri-
lor din mass-media legate de unele pre-
vederi ale Legii nr. 90/2001 privind or-
ganizarea ºi funcþionarea Guvernului
României ºi a ministerelor ºi pentru evi-
tarea oricãror speculaþii, Avocatul Po-
porului precizeazã cã Serviciul Conten-
cios Constituþional a fost însãrcinat sã
analizeze oportunitatea sesizãrii din
oficiu a Avocatului Poporului cu privi-
re la problematica generatã de unele
prevederi ale Legii sus menþionate. Avo-
catul Poporului precizeazã cã orice de-
mersuri va întreprinde în perioada ur-
mãtoare, acestea vor fi în conformitate
cu Constituþia ºi legile statului”, potri-
vit unui comunicat de presã al Avocatu-
lui Poporului. Preºedintele Klaus Io-
hannis de declarat, ieri, cã legea care
interzice unor persoane condamnate
penal sã facã parte din Executiv, care ar
putea fi atacatã de Avocatul Poporului
la CCR, este “o chestiune secundarã”,
deoarece a anunþat’’ criteriile de inte-
gritate pe care trebuie sã le respecte vi-
itorul premier înainte de alegeri. “Cri-
teriile de integritate rãmân în picioa-
re”, a spus Klaus Iohannis.
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Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat, ieri,
cã va începe consultãrile cu partidele intrate în
Parlament, pentru formarea noului guvern, es-
timând cã este foarte probabil ca în cursul sãp-
tãmânii viitoare sã convoace noul Legislativ.
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, la Pala-
tul Cotroceni, cã el este cel care va desemna
viitorul premier, iar aceastã acþiune se va pro-
duce în urma mai multor discuþii pe care le va
avea cu persoana propusã de partide pentru a
prelua ºefia Executivului.

“Voi avea mai multe discuþii cu persoana
care va fi desemnatã pentru poziþia de prim-
ministru, pentru a avea o bunã imagine asupra
a ceea ce va propune cel desemnat ºi guvernul
pe care respectiva persoanã îl va dori sã-l cre-
ioneze”, a anunþat preºedintele Iohannis. El a
fost întrebat ce se întâmplã dacã nu va fi mul-
þumit de persoana propusã de partidul câºti-
gãtor. “Persoana va fi desemnatã de mine”, a
conchis ºeful statului.

“Mâine am prima rundã de consultãri ºi vom
vedea ce îºi imagineazã fiecare partid ºi cum îºi
propune fiecare agenda. Criteriile de integrita-
te rãmân în picioare pentru desemnarea pre-
mierului”, a declarat Klaus Iohannis. “Criteriile
de integritate, le-am enunþat înainte de campa-
nie, ca sã nu fie discuþii dupã. Ele rãmân în
vigoare”, a spus preºedintele. Întrebat dacã se

Raluca Turcan a fost aleasã preºedintele interi-
mar al PNL, în unanimitate, au precizat, ieri, pentru
MEDIAFAX, surse din PNL. De asemenea, preºe-
dintele CJ Ilfov Marian Petrache a fost votat se-
cretar general interimar al PNL, susþin surse din
partid, dupã ce mai mulþi membri ai BPN au con-
testat propunerile fãcute în ºedinþa, respectiv Te-
odor Atanasiu ºi Rãducu Filipescu.

Preºedintele interimar al PNL Raluca Turcan a
declarat, ieri, cã nu a venit la conducerea interima-
rã a partidului în urma unui compromis, ci a venit
cu cel mai bun rezultat obþinut de PNL la alegeri,
afirmând cã nu va face parti-pris-uri ºi cã vrea cã
contribuie la reconstrucþia PNL. “Am primit pro-
punerea unanimã de a fi preºedinte interimar al
PNL în condiþiile în care am venit astãzi la ºedinþã
cu cel mai bun rezultat obþinut de PNL în toatã þara
(…) Aceastã propunere nu a venit în urma unui
compromis, a unor negocieri. Nu m-am aºteptat ºi
nu mi-am dorit sã se întâmple lucrul acesta (…)”, a
declarat preºedintele interimar al PNL, Raluca Tur-
can, la finalul ºedinþei BPN în care a fost validatã
în funcþie.

Turcan a afirmat cã PNL trebuie sã stabileascã
“niºte aspecte care nu se negociazã”, aºa cum a
fãcut ºi organizaþia pe care o conduce, PNL Sibiu,
precizând cã acestea sunt integritatea, performan-
þa, dorinþa de a face lucrurile bine. “Planul de re-
construcþie al PNL trebuie sã se bazeze pe soluþii
concrete. ªi lucrul acesta a contat mult în campa-
nie, faptul cã nu am vorbit despre proiecte concre-
te pe care oamenii ºi le-ar fi dorit de la noi (…)”, a
spus Turcan.

Turcan a afirmat cã PNL a greºit când s-a con-
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Programul consultãrilor cu partidele pentru formarea
noului guvern

Preºedinþia a publicat pe site programul consultãrilor de
astãzi, anunþate în cursul zilei de ieri de preºedintele
Klaus Iohannis, PSD fiind prima formaþiune invitatã la
Cotroceni. Potrivit anunþului Administraþiei Prezidenþiale,
liderii PSD sunt invitaþi la Palatul Cotroceni astãzi de
dimineaþã, de la ora 10.00. Social-democraþii sunt urmaþi
de liberali, de la ora 11.00, de liderii USR, de la 12.00 ºi de
reprezentanþii ALDE, începând cu ora 13.00. Dupã
amiazã, începând cu ora 16.00 ºeful statului va avea
consultãri cu liderii UDMR, de la ora 17:00 cu Partidul
Miºcarea Popularã, iar de la 18:00 cu reprezentanþii
grupului parlamentar al minoritãþilor naþionale. Potrivit
Preºedinþiei, fiecare delegaþie poate fi formatã din
maximum 5 persoane.

PSD nu va merge la consultãri
Preºedintele PSD a anunþat, ieri, cã partidul pe care îl

conduce nu va onora invitaþia preºedintelui Klaus
Iohannis la consultãrile pentru formarea guvernului,
deoarece PSD vrea sã respecte Constituþia. Liviu Dragnea
a declarat cã nu va merge la consultãrile de la Cotroceni
doar pentru a face exerciþii de imagine. “Nu putem da curs
unei invitaþii care se bazeazã pe un articol greºit din
Constituþie. E straniu cã sunt chemate la consultãri partide
neparlamentare. PSD respectã Constituþia. Cum sã mergem
cu o propunere când parlamentarii nu sunt validaþi? PSD
nu va grãbi niciun demers”, a spus marþi Liviu Dragnea, la
câteva ore dupã ce preºedintele Klaus Iohannis a convo-
cat pentru miercuri partidele la consultãri. Liviu Dragnea a
mai spus cã articolul 85, care stã la baza invitaþiei, prevede
inclusiv numirea Guvernului dupã votul de învestiturã din
Parlament. “Cum putem face asta când nu avem nici mãcar
oficializarea datelor alegerilor?”. Întrebat dacã l-a sunat pe
Klaus Iohannis sã îi spunã cã nu va merge la Cotroceni
pentru consultãri, Dragnea a spus “nu îmi permit sã fac
asta. Vom trimite o adresã oficialã, aºa cum am ºi primit o
adresã de la preºedinte”.

Delegaþia PNL pentru consultãri
Delegaþia PNL pentru consultãrile care vor avea loc azi

la Palatul Cotroceni va fi condusã de preºedintele
interimar, Raluca Turcan. Ea va fi însoþitã de cel ce a fost
ºef de campanie, Gheorghe Facã, ºi de liderii de Ilfov ºi
Alba, în top ca rezultate. Delegaþia va fi completatã de
Cristian Buºoi, care ºi-a dat demisia din funcþia de
preºedinte PNL Bucureºti dupã un scor dezamãgitor.

teme de o eventualã suspendare, cu care ame-
ninþã unii lideri PSD din þarã în cazul în care nu
îl va nominaliza pe Liviu Dragnea în funcþia de
premier, Iohannis a afirmat cã “nu mã tem de
niciun demers politic legitim”.

 Iohannis susþine cã nu trebuie luate în cal-
cul mãsuri extreme, cum ar fi dizolvarea Parla-
mentului, în cazul în care nu se ajunge la o
înþelegere privind numirea premierului. “Cred
cã pânã la urmã toatã lumea se va calma ºi va
ateriza cu picioarele pe pãmânt pentru a forma
un guvern”, a mai spus Iohannis. “Nu vãd de
ce trebuie sã luãm în calcul astfel de scenarii
extreme. Eu cred cã pânã la urmã toatã lumea
se va calma, va ateriza cu picioarele pe pãmânt
ºi va proceda la formarea unui guvern”, a re-
marcat preºedintele.

De asemenea, ºeful statului a spus cã le-
gea care interzice unor persoane condamna-
te penal sã facã parte din Executiv, care ar
putea fi atacatã de Avocatul Poporului la
CCR, este “o chestiune secundarã”. Cât pri-
veºte independenþa Justiþiei ºi modalitatea
în care va acþiona viitorul premier, preºedin-
tele a declarat cã va avea mai multe discuþii
cu acesta. Întrebat ce se va întâmpla dacã
persoana propusã ca premier nu îl va “mul-
þumi”, preºedintele a rãspuns: “Persoana va
fi desemnatã de mine”.

Raluca Turcan, liderul filialei Sibiu, a fost aleasã
preºedinte interimar al PNL, în unanimitate

centrat pe persoane ºi “proiecte mãrun-
te”. “Am preferat o bunã perioadã sã ne
concentrã pe persoane, pe proiecte mã-
runte ºi nu am vorbit despre proiecte mari
pe care oamenii le-au aºteptat de la noi”,
a spus preºedintele interimar al PNL.

Întrebatã dacã PNL a pierdut alegeri-
le pentru cã s-a concentrat pe Dacian
Cioloº premier, Turcan a afirmat cã ana-
liza alegerilor se va face sãptãmâna vii-
toare. “Nu vom face maziliri. Avem ne-
voie de o evaluare. Orice management
are nevoie de o evaluare, în funcþie de
performanþã, dar ca ºi în educaþie con-
teazã foarte multe lucruri atunci când dis-
cuþi despre performanþã”, a rãspuns Tur-
can, întrebatã dacã va începe “mazilirea”
filialelor codaºe.

Raluca Turcan a infirmat comentariile
celor care au spus cã rezultatul cu care se
mândreºte a fost obþinut cu uºurinþã, având în
vedere cã Klaus Iohannis a fost primar al Sibiului.
“În Sibiu, de când am activitate politicã am urmãrit
performanþa ºi am obþinut performanþã. Vã readuc
aminte un moment când tot datoritã echipei din
care am fãcut parte, la alegerile europarlamentare,
am obþinut un scor foarte bun care a arãtat cã exis-
tã o forþã politicã importantã (la Sibiu-n.r.). Sunt
mândrã de parteneriatul pe care l-am avut cu pri-
marul Klaus Iohannis în interesul sibianului”, a
spus Turcan.

Cât priveºte suspiciunile de parti-pris-uri, Tur-
can a afirmat cã va pune performanþa pe primul
loc, precizând cã va exista o Comisie care va pre-

gãti congresul. “Eu am demonstrat pânã acum cã
nu fac parti-pris-uri ºi am demonstrat cã pun per-
formanþa pe primul loc. Pentru pregãtirea Conven-
þiei vom avea o comisie care sã asigure egalitate
de ºanse tuturor celor care vor dori sã candideze
la urmãtoarele alegeri. Urmãtoarea convenþie nu
trebuie sã fie locul în care sã se regãseascã per-
soane doar de dragul de a ocupa niºte funcþii. Va
trebui sã aducã toþi oamenii buni cu expertizã, cu
dorinþa de schimba lucrurile în bine în conducerea
partidului”, a spus Turcan, adãugând cã “provo-
carea” este sã aducã decizia politicã mai mulþi oa-
meni buni, performanþi, competenþi ºi dornici sã
schimbe lucrurile.
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Dacã maxima „finis coronat
opus” se poate traduce nu doar
„mot a mot”, ci ºi prin proverbe-
le cunoscute „urma alege” sau
„ce ai semãnat, aceea vei cule-
ge”, în schimb se poate aplica
fãrã reticenþe liberalilor doljeni, cu
nu puþini tenori interesanþi, la fi-
nalul celui de al treilea ciclu de
alegeri, traversat dupã „unifica-
rea dreptei”. Nu e un capãt de
þarã cã liberalii doljeni au fost
devansaþi de social-democraþi –
s-a mai întâmplat asta, chiar în
varã, la alegerile locale –, dar
surprinde scorul lor anemic obþi-
nut, concretizat într-un numãr de
doar trei parlamentari –, un se-
nator ºi doi deputaþi – semn de

derutã, de neînþelegere moºitã de
ipocrizie, ºi tot ce mai vreþi. Prac-
tic, liberalii doljeni, de aceastã
datã, au obþinut tot atâtea man-
date (trei) câte a obþinut PDL în
2012 (Constantin Dascãlu, ªte-
fan Stoica ºi Marinicã Dincã),
când au avut în faþã... USL, e
drept pe o altã lege electoralã.
Retorica liberalã de campanie
electoralã, centratã excesiv pe
parcimonioasele emisii ale lui
Dacian Cioloº, impregnate de
tehnocraþie, nu a avut legãturã,
decât aproximativã, cu realitatea
doljeanã. Sã fim scuzaþi: cum sã
faci miting pro-Cioloº în centrul
Craiovei, iluminat „a giorno”, fãrã
prezenþa acestuia ºi sã persiflezi

primarul Craiovei, accentuând în
faþa celor aduºi cu autobuzele, din
împrejurimi, cã „vei tãia ajutoa-
rele sociale”, dupã preluarea pu-
terii. Nici un cuvânt despre ce vei
face pentru cei aduºi în „gale-
rie”... dupã tãierea ajutoarelor.
PNL – Gorghiu ºi asociaþii de ide-
al au dat semnale neconvingãtoa-
re, pe alocuri fade, exacerbând
cartea anti-corupþiei, a penalilor,
a noii clase politice. Oricum, o
carte deloc seducãtoare pentru
anumite categorii de vârstã, care
nu s-au regãsit în „conþinut”. Se
poate discuta pe aceastã temã.
Cu argumente pro ºi contra. Li-
beralii – ºi cei doljeni au trebuit
sã se conformeze – au arãtat

românilor alternativa: Cioloº sau
Dragnea. Adicã purul sau penalul.
ªi altceva? Altceva nu a mai fost.
Nu program de guvernare, nu dez-
batere de idei, nu ceea ce doreau
oamenii sã audã, cã îi aºteaptã. ªi,
finalmente, aceºtia au decis. Sunt
multe de spus. Faptul cã liberalii
doljeni nu au putut evada din para-
digma impusã imperativ de „cen-
tru”, de parcã n-ar fi existat, a creat
sentimentul unei rupturi, de o reali-
tate concretã, producând un dez-
nodãmânt de acum cunoscut. ªi,
încã ceva despre non-virtuþile me-
sajului sistematic contondent. Sunt
multe decizii administrative, de-a
lungul timpului, adicã a unui man-
dat legislativ, la nivelul Doljului, luate

ºi cu aportul consilierilor locali ºi
judeþeni aparþinând PNL. Cu alte
cuvinte, aceºtia se regãsesc ºi în
împlinirile, atâtea câte au fost pe
aceste meleaguri. Ceea ce trebu-
ia reamintit, inserat în retorica de
campanie, ca expresie a unei re-
alitãþi politice. S-a preferat însã
proferarea unui repertoriu emi-
namente acid de cãtre retori de-
claraþi pro-democratici. Între a
cunoaºte realitatea ºi a avea
pãreri despre realitate, este o
distanþã. Mulþi dintre liderii PNL
Dolj, oameni cu scaun la cap,
cum se spune, ºtiau ce trebuie
fãcut. Dacã n-au fãcut-o, asta
este o altã discuþie. ªi... finis
coronat opus.

Dupã mai multe zile însorite –
în week-end au fost înregistrate
temperaturi de început de primã-
varã, de pânã la 13 grade Celsius
–, Craiova a avut parte ºi de pri-
ma zãpadã din aceastã iarnã. Nin-
soarea a început sã cadã în noap-
tea de luni spre marþi, astfel cã
ieri-dimineaþã, când craiovenii se
grãbeau spre serviciu, iar elevii
spre ºcoli, s-au trezit cu zãpada
la uºã. Partea bunã a lucrurilor a
fost cã iarna nu ºi-a intrat în drep-
turi cu niºte cãderi masive de zã-
padã, strãzile oraºului fiind aco-
perite doar cu un strat subþire de
omãt.

DeszãpezireaDeszãpezireaDeszãpezireaDeszãpezireaDeszãpezirea
a pornit la 5.00a pornit la 5.00a pornit la 5.00a pornit la 5.00a pornit la 5.00
dimineaþadimineaþadimineaþadimineaþadimineaþa

Comandamentul de des-
zãpezire al Craiovei a fost
activat, însã, de la primele
ore ale dimineþii, când au
fost scoase pe strãzi ºi pri-
mele utilajele de deszãpe-
zire. Potrivit reprezentan-
þilor SC Salubritate SRL
Craiova, care coordonea-
zã activitatea de îndepãr-
tare a zãpezii din oraº, ac-
þiunea a pornit în diminea-
þa de marþi, de la ora 5.00.
În prima fazã, au fost fo-
losite 4 utilaje de ridicare
a zãpezii ºi 7 tone de ma-

Prima ninsoare a scos 15 utilaje în stradãPrima ninsoare a scos 15 utilaje în stradãPrima ninsoare a scos 15 utilaje în stradãPrima ninsoare a scos 15 utilaje în stradãPrima ninsoare a scos 15 utilaje în stradã
Prima ninsoare care s-a abãtut asupra Craio-

vei nu a pus probleme, traficul desfãºurându-se
în condiþii normale. Pe lângã faptul cã nu a fost
vorba de cãderi masive de zãpadã, ºi autoritãþile
responsabile cu deszãpezirea au acþionat în timp
util, scoþând utilajele pe strãzi încã de la cãderea
primilor fulgi de zãpadã.

terial antiderapant (sare industria-
lã ºi nisip), care au fost utilizate
la primele ore ale dimineþii.

S-a acþionatS-a acþionatS-a acþionatS-a acþionatS-a acþionat
împotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotriva
poleiuluipoleiuluipoleiuluipoleiuluipoleiului

Cum stratul de zãpadã a fost
subþire ºi s-a topit repede, acþiu-
nea de deszãpezire s-a concentrat
pe combaterea unui eventual în-
gheþ care ar fi transformat strãzile
în patinoare. Potrivit reprezentanþi-
lor Salubritãþii, materialul antidera-
pant a fost împrãºtiat în zonele de
risc de pe teritoriul municipiului –
intersecþii, zone de pantã, sensuri
giratorii ºi pasaje, „pentru a preveni

incidentele cauzate de apariþia în-
gheþului”. Tot cu material antide-
rapant s-a acþionat ºi pe toate ar-
terele din cartierele Craiovei, dupã
cum au precizat reprezentanþii SC
Salubritate Craiova.

Sub atenþionareSub atenþionareSub atenþionareSub atenþionareSub atenþionare
de cod galbende cod galbende cod galbende cod galbende cod galben

Pentru cã a continuat sã
ningã mãrunt pe parcursul pri-
mei pãrþi a zilei, intervenþia
comandamentului de deszãpe-
zire a fost extinsã ieri, înce-
pând cu ora 7.00, reprezen-
tanþii Salubritãþii declarând cã
au primit atenþionãri de cod
galben de ninsoare moderatã,
pentru intervalul orar 9.00 ºi
12.00. „Echipajele angrenate
în activitatea de deszãpezire
acþioneazã, în prezent (n.r. –
ieri, în jurul prânzului) cu 15
utilaje, împrãºtiind material
antiderapant atât în zonele de
risc, cât ºi pe arterele ºi strã-
zile secundare, din toate car-
t ierele Craiovei”,  se aratã
într-un comunicat de presã al
SC Salubritate.

100 de utilaje,100 de utilaje,100 de utilaje,100 de utilaje,100 de utilaje,
pregãtite pentrupregãtite pentrupregãtite pentrupregãtite pentrupregãtite pentru
aceastã iarnãaceastã iarnãaceastã iarnãaceastã iarnãaceastã iarnã

În cazul unor cãderi masive de
zãpadã, reprezentanþii SC Salubri-
tate susþin cã sunt pregãtiþi sã facã
faþã situaþiei. Pentru aceastã iar-
nã, comandamentul de deszãpezi-
re conteazã pe 100 de utilaje de
îndepãrtare ºi ridicare a zãpezii de
pe strãzi. În ceea ce priveºte ma-
terialul antiderapant, Salubritatea
are în stoc 1.087 tone de sare, 754
metri cubi de nisip ºi 8,3 tone de
clorurã de calciu. Societatea a mai
achiziþionat ºi o cantitate de 6.000
tone de sare industrialã pentru des-
zãpezire ºi a încheiat douã acor-
duri-cadru pentru furnizarea de
cloruri de calciu (maxim 150 tone)
ºi de magneziu (din care mai pot fi
achiziþionate maxim 30 tone).

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi poliþiºtii de investigaþii criminale
doljeni au fost anunþaþi vineri, 10
iunie a.c., dupã-amiaza, cã în sa-
tul Plosca, comuna Bistreþ, s-a
petrecut o crimã. Echipa de cer-
cetare a ajuns la faþa locului, în
urma anchetei stabilindu-se faptul
cã ªtefan Trandafir, de 67 de ani,
din localitate, pe fondul consumu-
lui de alcool, s-a certat cu soþia,
Eugenia Trandafir, de 66 de ani.
Profitând cã femeia, care stãtea
întinsã în pat, era slãbuþã, ªtefan
a luat-o de o mânã ºi de un picior,
a ridicat-o în aer ºi a trântit-o vio-
lent de podea, apoi a plecat.

O vecinã care venise în vizitã a
gãsit-o pe victimã jos, a strigat la
o altã vecinã ºi apoi au anunþat

Conform reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat pentru a intra în
þarã, cetãþeanul rus Vladimir E., în
vârstã de 47 ani, la volanul unui
autoturism marca SAAB, înmatri-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj au anunþat cã, luni, 12 decem-
brie a.c., în jurul orei 9.00, poliþiºtii din ca-
drul Serviciului de Investigare a Criminalitãþii
Economice au fost sesizaþi telefonic de lu-
crãtorii din cadrul Direcþiei Regionale pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale (DRAOV) Cra-

Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale Dolj, împreunã cu ofiþerii Inspectoratu-
lui General pentru Imigrãri – Serviciul pen-
tru Imigrãri Dolj, în urma activitãþilor speci-
fice desfãºurate pe parcursul zilei de luni,
12 decembrie a.c., l-au depistat în Craiova
pe Adriano Gheorghe, fost Doda, de 25 de
ani, cetãþean albanez, cu reºedinþa în Româ-
nia, urmãrit de autoritãþile din Italia. Pe nu-
mele tânãrului, autoritãþile judiciare italiene
au emis un mandat european de arestare pen-
tru comiterea, pe teritoriul Italiei, în luna
aprilie a acestui an, a unor infracþiuni de  in-
ducere ºi exploatare a prostituþiei (proxene-
tism). Tânãrul a fost prezentat procurorilor
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova care au emis pe numele sau o ordonan-
þã de reþinere pentru 24 ore, fiind încarcerat
în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv al
I.P.J Dolj. Acesta urmeazã sã fie prezentat
magistraþilor Curþii de Apel Craiova pentru

Condamnat definitiv la 10 aniCondamnat definitiv la 10 aniCondamnat definitiv la 10 aniCondamnat definitiv la 10 aniCondamnat definitiv la 10 ani
de puºcãrie dupã ce ºi-a ucis soþiade puºcãrie dupã ce ºi-a ucis soþiade puºcãrie dupã ce ºi-a ucis soþiade puºcãrie dupã ce ºi-a ucis soþiade puºcãrie dupã ce ºi-a ucis soþia

Proxenet albanez prins de poliþiºtii craioveniBulgar prins la Calafat cu peste 1000Bulgar prins la Calafat cu peste 1000Bulgar prins la Calafat cu peste 1000Bulgar prins la Calafat cu peste 1000Bulgar prins la Calafat cu peste 1000
pachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandã

Curtea de Apel Craiova a respins, luni, ape-
lul bãrbatului de 67 de ani, din comuna Bistreþ,
satul Plosca, arestat în luna iunie pentru omor
asupra unui membru de familie. Astfel, bãrba-
tul rãmâne cu pedeapsa primitã în luna octom-

brie la Tribunalul Dolj, de 10 ani de închisoare
cu executare. În urma anchetei s-a stabilit cã
bãrbatul i-a rupt gâtul soþiei, în vârstã de 66
de ani, dupã ce, bãut fiind, a luat-o din pat ºi a
izbit-o violent de podea.

descoperirea sunând la 112. Me-
dicii de pe ambulanþa sositã la faþa
locului n-au mai putut face nimic
altceva decât sã constate decesul
femeii, cadavrul fiind ridicat ºi dus
la morgã. În urma autopsiei s-a
stabilit cã aceasta suferise o frac-
turã de coloanã cervicalã, care îi
fusese fatalã. ªtefan Trandafir a
fost reþinut vineri dupã-amiazã, iar
sâmbãtã, 11 iunie a.c., procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj l-au prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru comiterea infracþi-
unii de omor asupra unui membru
de familiei. Instanþa a admis pro-
punerea ºi a dispus arestarea pre-
ventivã pentru 30 de zile a incul-
patului, care nu a mai ieºit de atunci
din spatele gratiilor.

Pe 26 august a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care ªtefan Trandafir a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru omor asupra
unui membru de familie. Cauza a
intrat în camera preliminarã, a
fost analizatã de judecãtori, s-a
dispus începerea procesului, iar
vineri, 28 octombrie a.c. a fost
pronunþatã sentinþa. Inculpatul a
recunoscut comiterea faptei ºi a
cerut sã beneficieze de reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, astfel cã a fost condam-
nat la 10 ani de închisoare cu
executare. Judecãtorii l-au men-
þinut în arest preventiv ºi au scã-
zut din pedeapsã perioada petre-
cutã deja în spatele gratiilor.

Inculpatul a declarat apel, iar

luni, 12 decembrie a.c., judecã-
torii de la Curtea de Apel Craiova
i-au respins apelul ca nefondat:
„Respinge apelul formulat de ape-
lantul inculpat Trandafir ªtefan
împotriva sentinþei penale nr. 607/
2016 a Tribunalului Dolj, ca ne-
fondat. În temeiul art. 422 Cpp
rap. la art. 404 alin 4 lit. a Cpp

deduce durata arestãrii preventi-
ve în continuare faþã de inculpat,
de la data de 28.10.2016 la zi.
Obligã apelantul inculpat la pla-
ta sumei de 100 lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã de la
12.12.2016”, se aratã în hotãrâ-
rea Curþii de Apel Craiova.

Poliþiºtii de frontierã doljeni au descoperit, ascuns în
portbagajul unui autoturism condus de un cetãþean rus, un
bãrbat în vârstã de 40 de ani, urmãrit internaþional, fiind
cãutat de autoritãþile din Cehia în vederea arestãrii pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt.

culat în Estonia. Acesta era însoþit
de cetãþeanul estonian Anatoli P., în
vârstã de 47 ani. Cu ocazia contro-
lului specific, poliþiºtii de frontierã
au descoperit, ascuns în portbaga-
jul maºinii, un bãrbat, care nu avea
documente de identitate asupra sa.

În urma verificãrilor efectuate
în comun cu poliþiºtii de frontierã

bulgari a rezultat cã persoana în
cauzã este cetãþeanul rus Marian
K., în vârstã de 40 ani. Totodatã,
s-a stabilit cã bãrbatul era cãutat
de autoritãþile din Cehia, în vede-
rea arestãrii ºi predãrii, pentru sã-
vârºirea infracþiunii de furt, alertã
emisã la data de 28 iunie 2016.
“Conform protocolului româno-
bulgar, cei trei cetãþeni au fost pre-
daþi poliþiºtilor de frontierã bul-
gari, în vederea continuãrii cerce-
tãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-
gale ce se impun”, a precizat sub-
comisar Dãnuþ Rudãreanu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

emiterea mandatului european de arestare ºi
demararea procedurilor de extrãdare, au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

iova cu privire la faptul cã, în zona Punctului
de Trecere al Frontierei (PTF) Calafat a fost
identificat un cetãþean bulgar, de 54 ani, din
localitatea Lom, Bulgaria, care conducea pe
sensul de intrare în Romania o autoutilitarã ºi
transporta mai multe pachete de þigarete fãrã
marcaje fiscale româneºti. Poliþiºtii doljeni s-
au deplasat la faþa locului, iar în urma con-
trolului efectuat, oamenii legii au descoperit,
ascunse în diverse compartimente ale autou-
tilitarei, 1.026 pachete (20.520 þigarete) fãrã
timbru fiscal românesc. Þigaretele, dar ºi
autoutilitara au fost indisponibilizate în vede-
rea continuãrii cercetãrilor la sediul IPJ Dolj.
Poliþiºtii au întocmit un dosar penal sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã,
a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Avertizam în ziarul de luni, scriind mai
înainte de aflarea rezultatelor, cã nu era,
nici mãcar post-festum, „momentul potri-
vit pentru cine ºtie ce analize umplute cu
savantlâcuri simandicos-elitiste, cu atât
mai mult cu cât campania în sine a fost
una amorþitã, fiindcã au lipsit confruntã-
rile faþã în faþã – ºi mai ales cele faþã în
faþã cu electoratul viu, nu cel telematic –
preferinþele rãmânând tot acuzaþiile reci-
proc… avantajoase, cu nu puþine elucubra-
þii scandaloase ºi cu trimiteri la ‘mititica’”.

Cum mã aºteptam, un astfel de avertis-
ment s.a. dovedit purã iluzie. Dimpotrivã,
ºi acum efuziunile „analiste” sufocã media,
nelipsind nici obiºnuitele ºuete disimulate
în discursuri cu pretenþii axiomatice. Jur-
naliºti egocentrici, mai toþi în veºminte de
guru, acoperind cu întrebãri insistente chiar
ºi rãspunsurile interlocutorilor, ipoteze fan-
teziste bazate pe „surse” mai totdeauna în-
doielnice, politicieni cu darul limbuþiei otrã-
vite, toate acestea alimenteazã acelaºi cli-
mat al scandalului dorit cu orice preþ.

Cât priveºte rezultatele, strãvechiul ada-
giu vae victis se cuvine automat ºi cu su-
portul unei estimãri lucide ºi raþionale a sco-
rului obþinut de câºtigãtori corelat, dacã nu
chiar substituit, cu opusul sãu: vae vinci-

Destinul unui partid în derivãDestinul unui partid în derivãDestinul unui partid în derivãDestinul unui partid în derivãDestinul unui partid în derivã
toris. Place ori nu, existã în limitele logicii
elementare riscul beþiei victoriei, precedând
ori generând ºi beþia Puterii: mãrul (ispiti-
tor din geneza biblicã!) e cu atât mai otrã-
vitor cu cât e mai prezentã ispita plãcerii.

Or, starea de crize aglutinante în care ne
aflãm, al cãrei simptom evident rãmâne sla-
ba prezenþã la urne, impune mai curând ne-
voia avertizãrii câºtigãtorilor. Astfel, pre-
fer enunþul vai de învingãtori, gândindu-
mã la întinderea orizontului de aºteptãri ale
unor alegãtori care, votanþi ºi absenþi deo-
potrivã, par a-ºi fi pierdut rãbdarea sancþi-
onând joaca de-a politica devenitã o cutu-
mã pe culoarele ori în cabinetele somptuos
mobilate ºi bine încãlzite de prin palate.

Mãrturisesc cã, departe de a mã bucura
de eºecul PNL, consider cã riscurile la care
s-a expus ar trebui sã dea de gândit tuturor
actorilor politicii, inclusiv – ori mai ales –
câºtigãtorilor scrutinului. Argumentul e cât
se poate de simplu în ecuaþia legitimãrii unei
democraþii mature ºi solide: fãrã o opoziþie
forte ºi egal responsabilã cu Puterea, aceasta
din urmã cade uºor în capcanele unui au-
tism al deciziilor luate de pe poziþii de forþã
din care nu lipseºte, cum se ºtie, morbul
revanºei.

Vântul rãzbunãrilor, en gros ori indivi-

dualizate, staþionat strategic deocamdatã
la nivelul unor brize discursive plãpânde,
nu poate fi decât cea mai greºitã cale spre
ieºirea din labirintul crizelor. Iar resenti-
mentele nu lipsesc, în ciuda unor atitudini
deocamdatã într-un areal al unei pacificãri
cãreia tocmai mulþi dintre actanþii belicoºi
ai media – o Putere în Stat deseori mai
deºãnþatã ºi mai iresponsabilã decât toate
celelalte – îi surpã temeliile încã din faza
de proiect.

ªi tocmai fiindcã nu trebuie sã ne bucu-
re condiþia uºor precarã a principalei forþe
a Opoziþiei ivite din alegeri, mã îngrijoreazã
reacþia de diletantism survenitã în aceste
ultime ceasuri de dupã închiderea urnelor.
Nu evoc erorile, reale ori posibile, ce-au
cauzat înfrângerea, nu e treaba mea, însã
mai importante mi se par acum soluþiile de
salvare. Iar acestea nu indicã, dincolo de
niºte demisii în ordinea firescului, cãi sus-
ceptibile sã alimenteze speranþa unei revi-
gorãri urgente, astfel încât mecanismul unei
democraþii productive în planul vieþii so-
ciale sã fie asigurat din start.

Ca o notã din start discordantã, specifi-
cã modelului de politician jucãtor, etalatã
deja în ºtiutul arpegiu folcloristic cu atestat
bãsist, un proaspãt parlamentar urcat pe

„corabia” fostului condotier de þarã, decreta
cã formaþia lor minusculã reprezintã unica
Opoziþie la guvernarea ce se va instala.

Aºadar, dincolo de starea de interimat a
conducerii PNL, cu siguranþã greu de oco-
lit, ceea ce mi se pare cu adevãrat esenþi-
al, dacã nu cumva crucial, este soluþia pe
care o sugeram într-un articol din 8 de-
cembrie, în care pledam pentru alegeri
primare în interiorul fiecãrei formaþiuni
politice. S-ar evita, în acest fel, situaþiile
perdante generate de numiri centriste, cu
finalitãþi denaturate de jocuri de interese
ºi de subiectivisme inevitabile. Invocam
în acel articol practica unor partide din þãri
occidentale (Franþa, Italia, Spania) în care,
între congrese ºi înaintea scrutinelor naþi-
onale, se realizeazã alegeri primare, dând
posibilitatea bazei unui partid – ºi chiar sim-
patizanþilor ori unor entitãþi neutre – sã-i
indice pe aceia consideraþi demni de o per-
formanþã mai bunã ºi cu un suport de cre-
dibilitate neîndoielnicã.

Întrebarea este dacã partidul liberal, al
Brãtienilor, dar ºi al celor care, în prime-
le luni ale lui 1990, l-au recreat din cenu-
ºa istoriei, va gãsi disponibilitatea unui
atare demers, în preambulul congresului
deja anunþat.

În prima parte a proiectului,
voluntarii instruiþi ai fundaþiei au
susþinut sesiuni de informare în
care au pus accent pe schimbarea
comportamentului sexual în ter-
meni de prevenþie. Comportamen-
tele preventive ºi deprinderile sã-
nãtoase au fost abordate într-o
manierã interactivã, sub forma
unui joc, în care elevii au avut oca-
zia sã îºi testeze cunoºtinþele ºi sã
înveþe lucruri noi referitoare la mo-
dalitãþi prin care pot sã previnã in-

Peste 1.300 de elevi craioveni implicaþi în campania
„Fac ce vreau, dar ºtiu ce fac”

Fundaþia Population Services Interna-
tional din România, în parteneriat cu
Societatea Naþionalã Crucea Roºie – fi-
liala Dolj, Societatea Studenþilor Medi-
ciniºti ºi Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, au implementat
în ultima lunã proiectul de educaþie pen-
tru sãnãtate „Fac ce vreau, dar ºtiu ce
fac”. Scopul proiectului a fost îmbunã-
tãþirea stãrii de sãnãtate fizicã ºi emoþi-

onalã a adolescenþilor ºi a adulþilor.
Proiectul s-a desfãºurat cu ajutorul unei
echipe formatã din 20 de voluntari, ma-
joritatea studenþi ai Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova. Be-
neficiari direcþi ai proiectului au fost
1.335 de elevi ai unor licee craiovene,
împreunã cu cadrele didactice care au
dorit sã participe la sesiunile de infor-
mare, dar ºi aproximativ 200 de studenþi.

fecþiile cu transmitere sexualã, dar
ºi sarcinile nedorite. Peste 99%
dintre feedback-urile primite au
fost pozitive. Pe lângã informaþii
noi, elevii au primit ºi multe alte
premii.

ªapte licee au par-
ticipat la campanie

Liceele în care proiectul a fost
implementat sunt: Colegiul Naþio-
nal „Elena Cuza”, Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi”, Liceul „Charles

Laugier”, Liceul „Traian Vuia”,
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Liceul Tehnologic Transporturi ºi
Cãi Ferate ºi Colegiul Tehnic de In-
dustrie Alimentarã.

A doua parte a proiectului a cu-
prins un eveniment surprizã într-
un club. În contextul în care con-
sumul de alcool a fost de multe ori
asociat cu riscuri de raporturi se-
xuale neprotejate,  voluntarii au în-
cercat sã le reaminteascã oameni-
lor cã HIV nu este o infecþie vizi-
bilã cu ochiul liber.

Pentru a marca ziua de 1 de-
cembrie, respectiv Ziua Interna-
þionalã de Lupta Împotriva HIV/
SIDA, a fost organizat un mic
moment în clubul Charlatans, din
Craiova. Clienþii au fost marcaþi cu
o ºtampilã al cãrei mesaj este
„AIDS DOESN’T SHOW”, ºtam-
pilã vizibilã doar pentru o scurtã
perioadã de timp cât a fost aprinsã
lumina UV.

România, þara UE cu
cel mai mare numãr
de naºteri la ado-
lescente sub 15 ani

Acest proiect a fost dezvoltat
ºi implementat ca rãspuns la sta-
tisticile naþionale ºi europene din
ultimii ani. Acestea aratã cã Ro-

mânia ocupã primele
locuri ca incidenþã a
infecþiilor cu transmi-
tere sexualã, dar ºi ca
numãr de sarcini/
avorturi la adolescen-
te. De asemenea, ul-
timul studiu relevant,
referitor la comporta-
mentul sexual al ado-
lescenþilor români,
realizat de UNICEF ºi
Romanian Angels
Appeal apasã încã un
buton de panicã. Din
studiu reiese faptul
cã vârsta medie la
care adolescenþii îºi
încep viaþa sexualã
este 15 ani, ºi doar
42% din aceºtia folo-
sesc o metodã con-
traceptivã.

Statisticile naþionale ºi europe-
ne consemneazã cã peste 90.000
de fete cu vârste de maximum
19 ani din România au nãscut în
perioada 2009-2012, iar aproape
39.000 au fãcut întrerupere de
sarcinã. În acelaºi timp, jumãta-
te din adolescente se aleg cu o
boalã cu transmitere sexualã în
primii doi ani de la debutul vieþii
sexuale.

PSI este o organizaþie neguver-

namentalã cu prezenþã activã în
peste 76 de þãri, specializatã în pro-
grame educative pentru rezolvarea
unor probleme legate de sãnãtatea
grupurilor vulnerabile. În acest
sens, echipa PSI România vrea sã
vinã în ajutorul tinerilor pentru ca
aceºtia sã poatã lua decizii corec-
te, fãrã consecinþe negative ºi sã
se poatã dezvolta fizic ºi emoþio-
nal fãrã piedici.

RADU ILICEANU
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Potrivit legislaþiei în vigoare, Direcþia
pentru Agriculturã Dolj se pregãteºte
pentru o schimbare profundã. Struc-
tura sa de personal va fi alcãtuitã ºi
din cei 22 de angajaþi ai Camerei Agri-
cole Dolj, cei ai Compartimentul Ju-
deþean de Inspecþii, Verificare ºi Con-
trol, unitate ce fa fi desfiinþatã.

Consultãrile dintre Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
prin secretarul de stat Teodor Mi-
halcea, cel care l-a înlocuit pe Da-
niel Botãnoiu, vor continua vineri,
16 decembrie, la Slatina, fiind invi-
taþi la discuþii directorii executivi
actuali ai DAJ din teritoriu. Pe noua
schemã de funcþionare, Direcþia
pentru Agriculturã va fi condusã de
director executiv, director adjunct
ºi doi ºefi de servicii. Se vor crea
Serviciul implementarea politicilor,
strategiilor în agriculturã ºi indus-
tria alimentarã, consultanþã ºi for-
mare profesionalã, dar ºi Serviciul
monitorizare inspecþii tehnice, ve-
rificare ºi control în domeniul agri-
culturii, industriei ºi statisticã agri-
colã ºi monitorizare piaþã.

Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker, a pre-
cizat cã acest Corp european de
solidaritate va oferi tinerilor oca-
zia de a aduce o contribuþie valo-
roasã societãþii ºi de a-ºi demon-
stra solidaritatea – respectiv, de a
oferi ceea ce atât Uniunea Euro-
peanã, cât ºi întreaga lume, au mai
multã nevoie. „Pentru mine, esen-
þa Uniunii este exact aceasta. Nu
Tratatele sunt cele care ne leagã,

Reprezentanþii Sindicatului
„Justiþia Oltenia” participã, la acest
sfârºit de sãptãmânã, mai exact
vineri, 16 decembrie a.c., la Adu-
narea Generalã Extraordinarã a
Federaþiei Naþionale Sindicale
PROJUST, care se desfãºoarã la
Braºov. Potrivit vicepreºedintelui
Sindicatului „Justiþia Oltenia”,
Mihai ªtefan, urmeazã sã fie dis-
cutate problemele din rândul per-
sonalului auxiliar ºi conex de la
instanþe ºi parchete care au fost
prezentate ministrului Justiþiei, dar
au rãmas nesoluþionate ºi mãsuri-
le care trebuie luate. „Este vorba
despre noul Statut al Personalu-

Sindicaliºtii  din JustiþieSindicaliºtii  din JustiþieSindicaliºtii  din JustiþieSindicaliºtii  din JustiþieSindicaliºtii  din Justiþie
se întâlnesc la Braºovse întâlnesc la Braºovse întâlnesc la Braºovse întâlnesc la Braºovse întâlnesc la Braºov

lui Auxiliar ºi celui Conex din ca-
drul instanþelor judecãtoreºti ºi
parchetelor aferente, eliminarea
discrepanþelor salariale, cooptarea
personalului de specialitate în co-
misii sau grupuri de lucru pentru
identificarea ºi soluþionarea pro-
blemelor specifice acestei catego-
rii profesionale, alegerea organe-
lor de conducere a FNS PROJUST,
dar ºi identificarea unor soluþii
pentru determinarea factorilor de
decizie sã se aplece asupra proble-
melor noastre”, ne-a declarat Mi-
hai ªtefan, vicepreºedinte al Sin-
dicatului „Justiþia Oltenia”.

CARMEN ZUICAN

Tinerii se pot înscrie în Corpul
european de solidaritate

Începând din acest moment, tinerii cu vârste între 18 ºi 30
de ani se pot înscrie în Corpul european de solidaritate (CES),
beneficiind astfel de posibilitatea de a câºtiga experienþã ºi noi
competenþe la început de carierã, precum ºi de a-ºi aduce o
contribuþie importantã la societate, în întreaga UE.

nici interesele industriale sau eco-
nomice, ci valorile noastre. Iar cei
care fac voluntariat sunt valori
europene în carne ºi oase, fiecare
dintre ei, în fiecare zi...”, a subli-
niat Juncker.

Noul Corp de solidaritate va per-
mite participanþilor sã lucreze în
cadrul unui proiect, ca voluntari,
stagiari, ucenici sau angajaþi, pen-
tru o perioadã cuprinsã între 2 luni
ºi un an. Activitãþile au în vedere o

Reorganizarea Direcþiei Agricole,Reorganizarea Direcþiei Agricole,Reorganizarea Direcþiei Agricole,Reorganizarea Direcþiei Agricole,Reorganizarea Direcþiei Agricole,
ºansa pentru salarii decenteºansa pentru salarii decenteºansa pentru salarii decenteºansa pentru salarii decenteºansa pentru salarii decente

În urmãtoarele sãptãmâni, Direcþia pentru Agri-
culturã Dolj va fi construitã de la zero. Se vor des-
fiinþa Camera Agricolã Dolj, Compartimentul Jude-
þean de Inspecþii, Verificare ºi Control dispare ºi
el, iar noua structurã se va numi Direcþia pentru

agriculturã, studii pedologice, agrochimice ºi con-
sultanþã agricolã. Va fi condusã de un director exe-
cutiv, un director adjunct, doi ºefi serviciu. Întreg
personalul va fi înglobat în noua structurã, iar sala-
rizarea, existã premise, va putea creºte.

Creºte volumul de muncã,
dar remuneraþia?

Prin noile atribuþii prevãzute de
lege, angajaþii DAJ Dolj vor cãpãta un
volum ºi mai mare de activitate, deºi
schema de personal va creºte semni-
ficativ. Sã amintim cã, graþie proiec-
telor accesate pe fonduri europene re-
alizate de cei de la Camera Agricolã
Dolj, în urmãtoarele zile vor intra în
conturi circa 4 miliarde de lei vechi.
Or, este mai mult ca sigur cã, MADR
va solicita pãstrarea acestui trend de
profesionalism ºi în structura viitoa-
rei DAJ Dolj.

Salarizarea angajaþilor de aici este
un subiect care a creat ceva discuþii
de-a lungul timpului, dacã nu chiar a
generat ºi o atractivitate destul de scã-
zutã a inginerilor agronomi de a îm-
brãþiºa o carierã de acest tip. O salva-
re ar fi OUG nr. 20/2016 pentru mo-
dificarea ºi completarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 57/2015 pri-
vind salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice în anul 2016, proro-
garea unor termene, precum ºi unele

mãsuri fiscal-bugetare ºi pentru mo-
dificarea ºi completarea unor acte nor-
mative. Însuºi legiuitorul recunoaºte
cã „nu au fost aplicate valoarea de re-
ferinþã ºi coeficienþii de ierarhizare
corespunzãtori claselor de salarizare
prevãzuþi în anexele legii-cadru”, cã
„þinând cont de succesivele amânãri
ale aplicãrii în totalitate a Legii-cadru
nr.’284/2010, cauzate de constrângeri
financiare, ceea ce face ca în prezent
salarizarea personalului bugetar plãtit
din fonduri publice sã se facã potrivit
cadrului normativ în vigoare la nivelul
anului 2009”.

Angajaþii DAJ Dolj sperã cã þinând
cont de faptul cã, în prezent, pe de o
parte, existã niveluri diferite de sala-
rizare pentru aceeaºi funcþie în ca-
drul aceleiaºi instituþii, iar, pe de altã
parte, creºterea salariului de bazã mi-
nim brut pe þarã garantat în platã a
condus la stabilirea aceluiaºi nivel de
salarizare pentru personal cu atribuþii
ºi nivel al studiilor diferite, în cadrul
aceleiaºi instituþii, lucrurile vor fi re-
zolvate în curând.

VALENTIN CEAUªESCU

gamã variatã de domenii, cum ar fi
educaþia, sãnãtatea, integrarea so-
cialã, asistenþã pentru furnizarea de
produse alimentare, construirea de
adãposturi, primirea, sprijinirea ºi in-
tegrarea migranþilor ºi refugiaþilor,
protecþia mediului sau prevenirea
dezastrelor naturale.

Tinerii interesaþi sã se înscrie în
Corpul european de solidaritate vor
trebui sã adere la declaraþia privind
misiunea CES ºi la principiile aces-
teia. Organizaþiile participante vor
trebui sã adere la Carta CES, ce
stabileºte drepturile ºi responsabi-
litãþile pentru fiecare etapã dintr-
un proiect ce reprezintã o experi-
enþã de solidaritate.

MARGA BULUGEAN
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Obiectivul principal al proiectului este lan-
sarea pe piaþã a unei noi bãuturi non-alcooli-
ce. Pe parcursul implementãrii proiectului,
elevii beneficiazã de dezvoltarea competen-

Sute de cineaºti renumiþi ºi re-
prezentanþi ai industriei audiovizua-
le s-au întâlnit pentru douã zile, în
perioada 1-2 decembrie, la Bruxel-
les, pentru a analiza provocãrile ºi
oportunitãþile cu care se confrun-
tã sectorul audiovizual european ºi
sã discute despre viitorul progra-
mului MEDIA al UE, care împli-
neºte 25 de ani.

De la lansarea sa, în 1991, acest
program a generat investiþii de pes-
te 2,4 miliarde euro în conþinutu-
rile, creativitatea ºi diversitatea cul-

Proiect în cadrul programului Erasmus+,Proiect în cadrul programului Erasmus+,Proiect în cadrul programului Erasmus+,Proiect în cadrul programului Erasmus+,Proiect în cadrul programului Erasmus+,
implementat la Liceul Timplementat la Liceul Timplementat la Liceul Timplementat la Liceul Timplementat la Liceul Teoretic „Henri Coandã”eoretic „Henri Coandã”eoretic „Henri Coandã”eoretic „Henri Coandã”eoretic „Henri Coandã”

Proiectul se desfãºoarã în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2017,
fiind finanþat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul Erasmus+.
Parteneri în acest proiect sunt elevi ºi profesori de la Liceul Walter-
Eucken-Berufskolleg din Dusseldorf, Germania, limba de lucru fiind
engleza. Liceul Teoretic „Henri Coandã” implementeazã proiectul în
cadrul Acþiunii KA2-ROGER! BEVERAGES, având numãrul de referinþã
2015-1-DE03-KA2-013720_2.

þelor lingvistice ºi de utilizarea noilor tehno-
logii, de dezvoltarea spiritului antreprenorial
ºi a lucrului în echipã, vor învãþa sã ia deci-
zii ºi sã-ºi asume responsabilitatea. Prima
activitate de învãþare/predare/formare s-a
desfãºurat în perioada mai-iunie a anului
ºcolar trecut, la Liceul Teoretic „Henri Coan-
dã”, activitate la care au participat 16 elevi
ºi 3 profesori din Germania.
Elevii craioveni au urcat pe podium

În perioada 28 noiembrie – 3 decembrie
2016, a avut loc la Dusseldorf a doua activi-
tate de învãþare/predare/formare, activitate
la care au participat 16 elevi din Liceul Teo-
retic „Henri Coandã”, însoþiþi de profesoa-
rele Diana Þecu ºi Simona Camen, co-
ordonatorul proiectului. „Activitãþile desfã-
ºurate în Germania au fost deosebit de atrã-
gãtoare ºi utile. Elevii au cumpãrat ingredien-
tele necesare ºi au preparat singuri sucurile,
au calculat preþurile, au prospectat piaþa, au
creat materiale publicitare. Activitãþile prac-
tice s-au îmbinat armonios cu cele teoreti-

ce, la final elevii reuºind sã realizeze materi-
ale promoþionale ºi sã formuleze idei intere-
sante de promovare a produsului ce urmea-
zã sã fie lansat pe piaþã.

În ultima zi a întâlnirii, ºcoala gazdã a
organizat un concurs de prezentare a pro-
iectelor realizate de grupurile de elevi, ele-
vii români câºtigând Premiul I ºi Premiul
al II-lea ºi fiind felicitaþi de membrii juriu-
lui pentru calitatea materialelor prezentate
ºi maniera în care au fost prezentate”, a
precizat  prof. Simona Camen, coordo-
natorul proiectului.
Lucrul în echipã i-a motivat

În urma analizãrii activitãþilor desfãºurate
în Germania, s-a concluzionat cã impactul a
fost pozitiv, cã au fost atinse toate obiecti-
vele propuse pentru aceastã activitate, întâl-
nirea constituind, atât pentru elevi cât ºi pen-
tru profesori, o experienþã frumoasã ºi inte-
resantã. Lucrând în echipã, elevii ºi-au exer-
sat competenþele de comunicare în limba
englezã, dar ºi abilitãþile de negociere, de
cooperare, de luare de decizii ºi ºi-au dez-
voltat spiritual de toleranþã.

ªi, aºa cum postula Henri Coandã, „Ceea
ce se învaþã în anii liceului este temelia
cunoºtinþelor de mai târziu”, iatã cã ele-
vii de aici au reuºit sã dovedeascã cã sunt
foarte inteligenþi, creativi ºi perseverenþi.
Liceul „Henri Coandã” se adreseazã tuturor
categoriilor de elevi, având o ofertã comple-

tã de la clasa întâi la clasa a XII-a. Instituþia
de învãþãmânt dispune de cantinã (renovare
ºi dotare integralã), sistem de iluminat în
curtea unitãþii refãcut complet, precum ºi
investiþii în spaþiul verde, sistem audio per-
formant folosit în pauzele dintre ore, pre-
cum ºi staþie radio pentru elevi, sisteme au-
tomate economice de folosire a apei ºi ener-
giei electrice, instalaþie dublã de acces la in-
trare pe bazã de cartelã magneticã ºi sistem
rotativ cu clichet electronic alãturi de su-
praveghere video.

VALENTIN CEAUªESCU

A 25-a aniversare a programului MEDIAA 25-a aniversare a programului MEDIAA 25-a aniversare a programului MEDIAA 25-a aniversare a programului MEDIAA 25-a aniversare a programului MEDIA

Andrus Ansip, vicepreºedinte pentru piaþa unicã digitalã, a declarat:
„Datoritã programului MEDIA, filmele europene ºi-au putut gãsi noi
spectatori dincolo de graniþe, în cinematografe, la festivaluri, în ºcoli,
dar ºi pe internet. Trebuie sã valorificãm acest succes ºi sã depunem în
continuare eforturi pentru ca europenii, mai ales tinerii nãscuþi în era
digitalã, sã aibã acces la o ofertã legalã largã ºi variatã de conþinuturi
audiovizuale. Aceste eforturi vin în completarea acþiunilor noastre de
combatere a pirateriei”.

Pentru a sãrbãtori cea de a 25-a aniversare a progra-
mului MEDIA, Comisia Europeanã va lansa, la începutul
anului 2017, un concurs adresat noii generaþii de ama-
tori de filme ºi de programe de televiziune. Câºtigãtorii
concursului vor avea posibilitatea sã asiste la Festivalul
de film de la Cannes din 2017 ºi sã întâlneascã profesio-
niºti de prim-plan din lumea filmului ºi a televiziunii.
Concursul va consta în recunoaºterea  filmelor care au
beneficiat de finanþare din cadrul MEDIA.

turalã din Europa, a contribuit la
apariþia a mii de filme, precum ºi
la promovarea acestora la nivel in-
ternaþional. Dupã 25 de ani, indus-
tria audiovizualã europeanã trebu-
ie sã rãspundã acum mai multor
provocãri: cum sã rãmânã inova-
toare, cum sã devinã mai compe-
titivã ºi cum sã atragã categorii noi
de public pe piaþa unicã digitalã.
Mãsuri de sprijin pentru tineri

Plecând de la aceste premise,
evenimentul festiv a gãzduit o se-

rie dezbateri, seminare ºi discuþii
care vor contribui la conturarea
viziunii ºi a direcþiei strategice ale
programului MEDIA dupã anul
2020. Discuþiile din cadrul aces-
tui eveniment s-au concentrat pe
mai multe subiecte. Investiþiile în
capitalul uman: formarea ºi mã-
surile de sprijin ale talentelor sunt
esenþiale pentru dezvoltarea noii
generaþii de creatori europeni. Cu
toþii îndrãgim poveºtile: cererea
de poveºti cunoaºte o dezvoltare
fãrã precedent, fenomen ce des-
chide calea cãtre formate ºi me-
tode narative noi ºi captivante
pentru publicul tânãr. Cãi noi de
abordare: pentru ca operele eu-
ropene sã atragã noi categorii de
public, mai ales pe tinerii nãs-
cuþi în era digitalã, ce reprezintã
viitorul pieþelor audiovizuale, vor
fi esenþiale noi strategii de dis-
tribuþie, care sã combine plat-
forme ºi sã foloseascã în mod
inteligent noile date ºi noile me-
dii de comunicare.

Noi forme de finanþare: acestea
sunt esenþiale pentru deblocarea
investiþiilor de care are nevoie acest
sector pentru a fi competitiv pe
piaþa unicã digitalã. Pornind de la
experienþa dobânditã datoritã Me-
canismului de garantare pentru sec-
toarele cultural ºi creativ , lansat
anul acesta, Comisia urmãreºte sã
dezvolte în continuare instrumen-
te de piaþã care vor completa sis-
temele de granturi disponibile în
cadrul programului MEDIA.

MARGA BULUGEAN
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Grupaj realizat de MAGDA BRATUa

Conform Ordinului nr. 5893/
28.11.2016 al ministrului Mircea
Dumitru, deþinãtorul portofoliului
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice se „reglemen-
teazã rolul temei pentru acasã, pre-
cum ºi raþionalizarea timpului nece-
sar efectuãrii acesteia de cãtre elevi”.
Prin aceastã reglementare se urmã-
reºte, dar, cu toatã bunãvoinþa, nu
se pot regãsi mãsuri stricte de mo-
nitorizare ºi evaluare: „obþinerea de
rezultate imediate în învãþare (con-
solidare/aprofundare/extindere; apli-
carea achiziþiilor ºcolare în contexte
noi de învãþare etc.); obþinerea unor
efecte pe termen lung în învãþare
(încurajarea învãþãrii în timpul liber;
construirea unei atitudini pozitive faþã
de ºcoalã etc.)”.

În general foarte multe vorbe,
dar fãrã niciun fel de substanþã.
Ceva de genul „discutãm, pentru
a arãta cã  muncim”. Reprezen-
tanþii în teritoriu ai MENCS au luat
la cunoºtinþã cele prevãzute în
Ordin ºi l-au transmis unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar subor-
donate. „Conform actului prezen-
tat, timpul necesar realizãrii teme-
lor pentru acasã pentru un elev este
de cel mult douã ore, însumând
toate disciplinele, în aºa fel încât
media zilnicã a elevului, în clasã ºi

„T„T„T„T„Temele pentru acasãemele pentru acasãemele pentru acasãemele pentru acasãemele pentru acasã””””” – – – – –
un proiect care nemulþumeºte pe toatã lumeaun proiect care nemulþumeºte pe toatã lumeaun proiect care nemulþumeºte pe toatã lumeaun proiect care nemulþumeºte pe toatã lumeaun proiect care nemulþumeºte pe toatã lumea

În urmã cu câteva zile, a apãrut ordinul ministrului Educa-
þiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, care reglementeazã rolul temei
pentru acasã, precum ºi raþionalizarea timpului necesar efec-
tuãrii acestuia de cãtre elevi. S-a vorbit ºi se vorbeºte despre
reducerea, dacã nu chiar dispariþia lucrului individual al copi-
lului, dupã orele de curs, mãsurã care este cel puþin contro-
versatã. Pare una fãcutã în pripã ºi care nu are, în prezent, o
acceptare majoritarã din partea tuturor pãrþilor implicate. Mai
mult, sunt destule aspecte care sunt interpretabile, unul fiind
contorizarea timpului de studiu la domiciliu.

în afara ei, sã se încadreze în 5-8
ore zilnic. La clasa pregãtitoare nu
se vor da teme pentru acasã, iar
timpul alocat temei obligatorii la
învãþãmântul primar va fi de ma-
ximum o orã. Pentru celelalte ni-

veluri de învãþãmânt, timpul va fi
de cel mult douã ore”, a precizat
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Nici cei mai deºtepþi
nu pot sã facã atâtea

Este o reglementare care, pe un-
deva, aratã ca o glumã, dar cu un
gust îndoielnic.  Aºa cum aratã co-
municatul, trebuie douã ore maxi-
mum pentru toate disciplinele, dar
sã nu fie depãºitã media zilnicã tota-
lã de opt ore. Dupã patru-cinci ore
de curs, în cel mult douã ore nici
cel mai deºtept copil nu poate aco-
peri curricula. Mai mult, la art.4 al
Ordinului se stipuleazã: „În special,
în perioada de evaluare, cadrele di-
dactice vor utiliza, pe cât posibil,
aplicaþii ºi activitãþi în clasã, asemã-
nãtoare pentru acasã”. Dar art.6 este

cât se poate de „explicit”: „Temele
pentru acasã trebuie evaluate. Eva-
luarea temei pentru acasã se poate
realiza: frontal; prin discutarea în cla-
sã a pãrþilor la care elevii au întâm-

pinat dificultãþi; printr-o testare a ele-
vilor de aproximativ 10 minute nu-
mai din tema pentru acasã (al.1) ºi
notarea temei pentru acasã nu este
obligatorie (al.2)”. Este foarte greu
de înþeles ceva. Cã este vorba de-
spre o programã încãrcatã pentru
elevi, nimeni nu poate pune la îndo-
ialã acest lucru, dar modalitatea prin
care ea a fost diminuatã lasã de do-
rit, iar pãrþile implicate în procesul
educaþional – cadre didactice, pro-
fesori, elevi, sindicate considerã cã
este departe de realitate.

Reacþii negative
din toate pãrþile

Principalele sindicate din învãþã-
mântul preuniversitar sunt la uni-
son. „Nu credem cã era o necesi-
tate pentru învãþãmânt acest ordin,
cu atât mai mult cu cât, în 1999 , a
apãrut ceva similar. Poate cea mai
bunã soluþie ar fi bugetarea progra-
mului „ªcoalã dupã ºcoalã”. Altele
sunt problemele în învãþãmânt”, a
declarat prof.  Constantin Lun-
gulescu, preºedintele Filialei Dolj a
Federaþiei „Spiru Haret”. La rândul
sãu, prof . Constantin Rada, pre-
ºedintele Filialei Dolj a Federaþiei
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt,
a menþionat: „Este o chestiune care
þine de elev ºi profesor. Ministrul

nu poate veni cu ceva în acest caz.
Printr-un ordin nu se rezolvã pro-
blemele. Fiecare cadru didactic îºi
organizeazã activitatea împreunã cu
elevul”. Prof. Ileana Moculescu,
cadru didactic cu experienþã, direc-
tor al Liceului „Traian Vuia” din
Craiova, a spus : „Cred cã ar fi bine
ca, în primul rând, sã se modifice
programa ºi apoi sã discutãm de
teme . În funcþie de pãrerile tuturor
celor implicaþi – pãrinþi, elevi, pro-
fesori se pot adopta unele mãsuri”.

Anda Michiu, preºedinte al Fi-
lialei Dolj a Federaþiei Pãrinþilor, a þi-
nut sã precizeze: „Poate sunt eu de
modã veche, dar nu cred cã este
oportunã o astfel de mãsurã. Este o
pãrere personalã, dar una oficialã o
vom avea în ianuarie, când va avea
loc ºedinþa Asociaþiei noastre”. Am
vorbit despre toþi, dar i-am lãsat ul-
timii, nu din vreun considerent anu-
me, tocmai pe cei implicaþi direct –
elevii. „Actualele teme sunt în mare
parte copiate pe internet. Cel mai bine
ar fi ca acestea sã fie înlocuite cu
studii, care pot face diferenþa. În
acest caz, proiectele vor avea ºi o
finalitate, cel puþin prin dezvoltarea
capacitãþilor creative ale tinerilor”–
Andrei Dogaru, preºedinte al Con-
siliului Judeþean Dolj al elevilor.

CRISTI PÃTRU

Întreaga activitate de cercetare
ºtiinþificã a profesorului Vladimir
Iliescu a fost consacratã editãrii
crestomaþiilor de texte istorice la-

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Vladimir Iliescu – Doctor. Vladimir Iliescu – Doctor. Vladimir Iliescu – Doctor. Vladimir Iliescu – Doctor. Vladimir Iliescu – Doctor
Honoris Causa al Universitãþii din CraiovaHonoris Causa al Universitãþii din CraiovaHonoris Causa al Universitãþii din CraiovaHonoris Causa al Universitãþii din CraiovaHonoris Causa al Universitãþii din Craiova

Astãzi, ora 12.00, la Facultatea de Litere ºi Facultatea de ªtiinþe
Sociale din cadrul Universitãþii din Craiova are loc decernarea
titlului de Doctor honoris causa domnului prof. univ. dr. Vladimir
Iliescu. Textul Laudatio va fi prezentat de cãtre prof. univ. dr.
habil. Sorin Liviu Damean, decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale.
La evenimentul ce se va desfãºura în Sala Albastrã a Universitã-
þii din Craiova va lua parte ºi acad. Rãzvan Teodorescu.

tine, a surselor documentare anti-
ce din colecþia Fontes Historiae
Daco-Romaniae. Este autor a nu-
meroase manuale, dicþionare, en-

ciclopedii ºi a peste 80 de articole
ºtiinþifice publicate în reviste de
specialitate, mai ales în Germania.
S-a impus pe plan istoriografic prin
enunþarea unor argumente solide,
bazate îndeosebi pe studierea rigu-
roasã a izvoarelor narative, prin
care a combãtut teoria roesleria-
nã despre pãrãsirea totalã a Daciei.
Contribuþiile sale istoriografice în
domeniul istoriei antice sunt recu-
noscute de cãtre specialiºti atât în
þarã, cât, mai ales, în strãinãtate.

În ceea ce priveºte prestigiul pro-
fesional, profesorul Vladimir Iliescu
a fost membru fondator al Societãþii
de Filologie Clasicã ºi al Societãþii
de Bizantinologie din România, între
anii 1972-1975 a îndeplinit funcþia de
secretar general al Asociaþiei Orien-
taliºtilor, iar în prezent este membru
al asociaþiei internaþionale Winckel-
mann ºi unul dintre puþinii membri,
fãrã studii teologice, ai Societãþii pen-
tru Studii Patristice de la Oxford. De
asemenea, este Doctor Honoris Cau-
sa al Universitãþii „Dunãrea de Jos”
din Galaþi ºi al Universitãþii „Ovidius”
din Constanþa.

MARGA BULUGEAN
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Tema ediþiei:
„Jocurile video – dependenþã

sau sport al minþii?”
Concursul, aflat la cea de-a IX-

a ediþie, se bucurã de o mare po-
pularitate în rândul tinerilor pasio-
naþi de limba englezã, anual fiind
înscrise peste 4.000 de eseuri din
toate judeþele þãrii. Participanþii pot
câºtiga premii în valoare totalã de
peste 5.000 de euro: douã tabere
în Marea Britanie, cursuri de lim-
ba englezã la Shakespeare School,

Shakespeare School Essay CompetitionShakespeare School Essay CompetitionShakespeare School Essay CompetitionShakespeare School Essay CompetitionShakespeare School Essay Competition dã startul celei dã startul celei dã startul celei dã startul celei dã startul celei
de-a IX-a ediþii a concursului naþional de creaþie în limba englezã!de-a IX-a ediþii a concursului naþional de creaþie în limba englezã!de-a IX-a ediþii a concursului naþional de creaþie în limba englezã!de-a IX-a ediþii a concursului naþional de creaþie în limba englezã!de-a IX-a ediþii a concursului naþional de creaþie în limba englezã!

Dacã ai între 11 ºi 19 ani, eºti pasionat de limba engle-
zã, o vorbeºti fluent, eºti creativ ºi stãpâneºti bine arta
argumentãrii, eºti aºteptat sã-þi demonstrezi mãiestria în
cadrul Shakespeare School Essay Competition! Este vor-

ba despre cel mai mare concurs naþional de eseuri în lim-
ba englezã, cu participare gratuitã, organizat anual de
Asociaþia Shakespeare School pentru Educaþie ºi dedicat
elevilor de gimnaziu ºi liceu din toatã þara!

taxe de înscriere la examenele
Cambridge, cãrþi, dicþionare ºi
multe alte surprize.

La ediþia din 2017, participanþii
sunt provocaþi sã scrie un text ori-
ginal în limba englezã prin care sã-
ºi exprime opinia despre un subiect
la modã, foarte familiar tinerei ge-
neraþii: „Jocurile video – dependen-
þã sau sport al minþii?”. Competi-
þia este organizatã pe douã catego-
rii de vârsta, 11-14 ani ºi 15-19 ani.

Înscrieri pânã
pe data de 26 martie 2017
Participanþii pot înscrie eseuri-

le gratuit, online, pe www.shakes-
peare-school.ro/essay-competi-
tion-despre-concurs/, pânã pe
data de 26 martie 2017. Juriul este
format din profesorii Shakespea-
re School, care selecteazã cele
mai bune ºi creative 30 de lucrãri.
Ierarhia finalã a câºtigãtorilor este
stabilitã în urma unor scurte in-
terviuri cu finaliºtii.

Pe lângã premiile pentru
eseuri, va fi acordat ºi Trofeul

Excelenþei, pentru judeþul cu cei
mai mulþi reprezentanþi în concurs,
precum ºi distincþia Certificate of
Excellence pentru profesorul cu
cei mai mulþi elevi înscriºi la cea
de-a IX-a ediþie Shakespeare
School Essay Competition. Festi-
vitatea de premiere va avea loc pe
data de 12 iunie 2017.

„O realã oportunitate
de a cunoaºte, de a explora

ºi de a mã dezvolta”
Proiectul îºi propune sã stimu-

leze gândirea creativã, spiritul de
inovaþie, originalitatea ºi sã moti-
veze tinerii sã îºi perfecþioneze lim-
ba englezã, oferindu-le, totodatã,
ºansa unei experienþe unice, într-o
tabãrã internaþionalã de studiu.

„Participarea la Shakespeare
School Essay Competition a fost
o experienþã cu adevãrat minu-
natã! Premiul obþinut în urma
acestui concurs – o tabãrã inter-
naþionalã de limba englezã, de
douã sãptãmâni, în campusul Fet-
tes College din Edinburgh, Scoþia

– a fost pentru mine o realã opor-
tunitate de a cunoaºte, de a explo-
ra ºi de a mã dezvolta”, a declarat
Eugen Piron, câºtigãtorul Premiu-
lui I (categoria 11-14 ani) la ediþia
din 2016 a concursului.

Ambasadorul celei de-a IX-a edi-
þii Shakespeare School Essay Com-
petition este Cristian Oneþiu – an-

treprenor de succes, cu o experi-
enþã de peste 15 ani, prezent în Top
500 Forbes, speaker, consultant de
business pentru companii internaþi-
onale, autor ºi realizator TV. Rolul
sãu este acela de a oferi participan-
þilor un exemplu personal ºi profe-
sional de gândire creativã ºi perfor-
manþã susþinutã prin pasiune.

Sãrbãtorile de iarnã sunt întâmpinate, în acest an,
de Filarmonica „Oltenia” cu trei concerte extraordi-
nare, susþinute de Orchestra Simfonicã ºi Corala Aca-
demicã ale instituþiei – pe 21, 22 ºi 23 decembrie.

Toate vor începe la ora 19.00 ºi vor avea acelaºi
repertoriu: „Dansul zânei Dragée” ºi Trepak din ba-
letul „Spãrgãtorul de nuci” de P.I. Ceaikovski, „Ave
Maria” de Franz Schubert, „Hallelujah” din orato-
riul „Messiah” de Georg Friedrich Händel, „Silent
Night” de Franz Xaver Gruber, „O holy Night” de
Adolphe Adam, „We wish you a merry Christmas”,
creaþii de Harold Arlen, César Franck, W.A. Mozart,
Leroy Anderson, Agustin Lara, Nino Rota, Nikolai
Rimski-Korsakov, John Reading/John Francis Wade,
Pietro Yon, Katherine Kennicotte Davis.

TTTTTrei concerte de Crãciun, la Filarmonica „Oltenia”rei concerte de Crãciun, la Filarmonica „Oltenia”rei concerte de Crãciun, la Filarmonica „Oltenia”rei concerte de Crãciun, la Filarmonica „Oltenia”rei concerte de Crãciun, la Filarmonica „Oltenia”
Cele trei concerte extraordinare de Crãciun îl vor avea

la pupitrul dirijoral pe Jason Tramm, din SUA, iar solis-
tã – pe soprana Veronica Iovan. Craioveancã de origi-
ne, aici absolvind Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Vero-
nica Iovan a debutat, elevã fiind, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”. ªi-a continuat studiile la Universitatea Naþio-
nalã de Muzicã din Bucureºti ºi a primit burse de studiu
în Verona (Italia) ºi Strasbourg (Franþa), apoi a ales sã se
stabileascã la New York, unde ºi-a continuat cariera
muzicalã. Veronica Iovan este o apariþie obiºnuitã pe scena
Operei de Stat din New Jersey, unde Jason Tramm este
dirijor principal ºi director artistic.

Preþurile biletelor pentru concerte sunt 35 lei ºi,
pentru elevi, studenþi, pensionari, 25 lei.

MAGDA BRATU

Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale
Dolj organizeazã în
perioada 14-30 decembrie,
în parteneriat cu L’Accade-
mia Internazionale Gentili-
zia „Il Marzocco” din
Italia, expoziþia de arte
vizuale ºi poezie contempo-
ranã „Inima Europei”.
Vernisajul are loc astãzi,
ora 12.00, la Galeriile
„Cromatic” din cadrul
instituþiei (strada „Al.
Macedonski” nr. 28).

Sunt prezentate creaþii
semnate de artiºti plastici ºi
poeþi din Austria, Belgia,
Cehoslovacia, Franþa, Italia, Mexic,
România, Spania, Elveþia: Ricardo Asensio
Gomez, Mario Barbujani, Sabela Bana

„Inima Europei”„Inima Europei”„Inima Europei”„Inima Europei”„Inima Europei” – expoziþie de arte – expoziþie de arte – expoziþie de arte – expoziþie de arte – expoziþie de arte
vizuale ºi poezie contemporanãvizuale ºi poezie contemporanãvizuale ºi poezie contemporanãvizuale ºi poezie contemporanãvizuale ºi poezie contemporanã

Roibas, Amilcare Bragante,
Francesco Bartoli, Luigi
Calloni, Sara Ciampi,
„Corry” Van Valen Leleu,
Roland Cobbaut, Maurizio
Diretti, Marie Françoise
Demortier, Nives Fezzardi,
Matild Fuzessery, Antonina
Giammarinaro Monti,
Ingrid Knaus, Carolina
Jofre Pita, Maria Murriero,
Angela Mulazzano, Olane
Yolande Hilaire, Rafael
Rivera Valle, Erasmo Renzo
Serretti, Georgeta ªtefãnes-
cu, Schovanec Ladislav,
Josefina Temin, Turpin
Claude Gérard, Edda Voir.

Expoziþia va putea fi
vizitatã pânã la sfârºitul lunii, zilnic, de luni
pânã vineri, între orele 8.00 ºi 16.00.

MAGDA BRATU

Ceremonia de decernare a Premiilor
Academiei Române pentru anul 2014 va
avea loc vineri, în Aula Academiei. Peste
200 de laureaþi vor primi 86 de premii,
unele acordate ex aequo, ce recompen-
seazã performanþa culturalã ºi ºtiinþifi-
cã româneascã a anului 2014, concre-
tizatã în opere individuale sau realizate
în colaborare. Premiile vor fi înmânate
de acad. Ionel-Valentin Vlad, preºedin-
tele Academiei Române. Printre laurea-
þii acestei ediþii se numãrã: Premiul
„Ion Creangã” (roman) – „Benia-
min”, de Eugen Uricaru ºi „O varã ce
nu apune”, de Radu Sergiu Ruba; Pre-
miul „Mihai Eminescu” (poezie) –
„Asta nu este viaþa mea”, de Marta Pe-
treu; Premiul „Ion Andreescu” (artã
plasticã) –  expoziþia „Urme”, de ªte-
fan Râmniceanu; Premiul „Aristizza Ro-
manescu” (artele spectacolului) – „Mein
Kampf” (Teatrul Naþional „Lucian Blaga” din
Cluj), în regia lui Alexandru Dabija; Premiul

Se acordã premiile
Academiei Române pentru anul 2014

„Aristizza Romanescu” (pentru perso-
naj) – actriþei Luminiþa Gheorghiu pentru
rolul Suzana Vrânceanu din filmul „Cuscrii”,
în regia Radu Potcoavã. (Mediafax)
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Renumãrarea voturilor în statul
Wisconsin a confirmat victoria
preºedintelui ales al SUA, Donald
Trump, în districtul federal ame-
rican. Voturile candidatul republi-
can au fost cu 22.000 mai multe
decât cele ale rivalei sale Hillary
Clinton, acelaºi numãr care fuse-
se înregistrat ºi în prima fazã a

Discuþie între Rusia si Turcia,

în legãtura cu situaþia

din oraºul Alep
Oficiali turci ºi ruºi au

avut ieri o întrevedere în
Turcia pentru a discuta
despre situaþia din oraºul
sirian Alep, informeazã un
oficial de la Ankara. Aceastã
întâlnire a avut loc dupã ce
forþele guvernamentale
siriene au ajuns sã deþinã
controlul aupra oraºului
Alep, acestea au capturat noi
cartiere în urma luptelor din
ultimele 24 de ore, în timp ce
militanþii Stat Islamic au
recucerit duminicã oraºul
antic Palmira. Posibilitatea
stabilirii unor coridoare
umanitare pentru a evacua
rebelii ºi civilii ºi instituirea
unui armistiþiu vor fi dicutate
în cadrul întrevederii. Turcia
va continua sã ajute la
evacuarea militanþilor opozi-
þiei ºi civililor din Alep,
alãturi de SUA, Iran, UE ºi
statele arabe din Golful
Persic.

Un avion de pasageri german,

vizat de o ameninþare

cu bombã, a aterizat forþat

în New York
Un avion de pasageri al

unei companii aeriene
germane, care zbura din
Texas în Germania, a efec-
tuat o aterizare de urgenþã pe
un aeroport din New York, în
urma unei ameninþãri cu
bomba. Autoritãþile nu au
gãsit nicio bombã la bordul
avionului Lufthansa. Zborul
441 al companiei Lufthansa
a decolat din Houston cu
direcþia Frankfurt. Acesta a
aterizat forþat într-o zonã
îndepãrtatã a aeroportului
internaþional John F. Kenne-
dy, în jurul orei locale 20:30
(3:30, ora României). Cei
530 de pasageri aflaþi la
bordul avionului au fost
evacuaþi în siguranþã.
Avionul urmeazã a fi perche-
ziþionat, iar celelalte zboruri
ale aeroportului din New
York nu au fost afectate de
aceastã operaþiune. Repre-
zentanþii companiei Luf-
thansa nu au fost disponibili
pentru a comenta incidentul.
Autoritãþile americane au
anunþat cã nu s-a descoperit
niciun dispozitiv explozibil la
bordul avionului de pasageri
al companiei Lufthansa care
a fost nevoit sã aterizeze de
urgenþã la New York, în
urma unei ameninþãri cu
bombã. Pasagerii aflaþi la
bordul avionului au fost
evacuaþi în siguranþã. Poliþia
a cercetat avionul, însã nu a
fost descoperit niciun dispozi-
tiv explozibil la bord. Activita-
tea de pe aeroportul din New
York nu a fost afectate de
aceastã operaþiune.

Cancelarul german Angela Merkel ºi
preºedintele francez Francois Hollande
s-au pronunþat în favoarea prelungirii
sancþiunilor contra Rusiei, citând lipsa
unui progres real în implementarea
acordului de la Minsk. “Va fi necesar sã
prelungim din nou sancþiunile contra
Rusiei, deºi speram la progres în ceea
ce priveºte implementarea acestui pro-
ces”, a declarat Merkel la o conferinþã
de presã comunã cu Hollande. “Trebu-
ie sã continuãm sã aplicãm termenii
acordului Minsk, iar atunci când nu sunt
respectaþi, trebuie sã continuãm cu
sancþiunile”, a afirmat Hollande. Preºe-
dintele rus Vladimir Putin susþine cã
sancþiunile occidentale introduse dupã
anexarea regiunii Crimeea reprezintã un
obstacol în calea discuþiilor cu privire
la semnarea unui tratat de pace cu Ja-
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ponia. O disputã teritorialã cu privire la
patru insule ocupate de Rusia la finalul
celui De-al Doilea Rãzboi Mondial, ce
însã sunt revendicate de Japonia, a îm-
piedicat cele douã þãri sã semneze un
tratat de pace prin care sã se punã ca-
pãt ultimului conflict mondial. Putin ºi
premierul japonez Shinzo Abe urmezã
sã se întâlneascã mâine ºi vineri, cu
ocazia unei vizite a liderului de la Kremlin
în Japonia. În interviul pentru cotidia-
nul japonez, Putin a declarat cã Mos-
cova ºi Tokyo trebuie sã cadã de acord
asupra unui tratat de pace bazat pe în-
credere mutualã, iar activitãþile econo-
mice comune ar putea ajuta în acest
sens. Însã liderul de la Kremlin a pus la
îndoialã posibilitatea ca acest lucru sã
aibã loc atât timp cât Rusia este vizatã
de sancþiunile japoneze.

Rex Tillerson, preºedintele companiei ExxonMobil, a fost
nominalizat la funcþia de secretar american de Stat

Rex Tillerson, preºedintele com-
paniei ExxonMobil, a fost nomi-
nalizat la funcþia de secretar ame-
rican de Stat, a a anunþat marþi pre-
ºedintele-ales al Statelor Unite, Do-
nald Trump. Tillerson ºi-a dedicat
întreaga carierã sectorului energe-
tic ºi are experienþã cu guvernele
strãine, având în vedere faptul cã
gigantul petrolier ExxonMobil des-
fãºoarã operaþiuni în peste 50 de
þãri. Nu a mai lucrat în cadrul Gu-
vernului, dar are, potrivit unor in-
formaþii, viziuni politice conserva-
toare. Acesta s-a întâlnit sâmbãtã
cu Donald Trump în New York
City, a confirmat purtãtorul de cu-
vânt al preºedintelui-ales. Mai
mulþi congresmani au declarat Til-
lerson va trebui sã explice legãtu-

rile sale cu Rusia, dupã ce în tre-
cut s-a întâlnit de mai multe ori cu
preºedintele rus Vladimir Putin. În
2013, acesta a fost decorat de
Putin cu Ordinul Prieteniei, pentru
“întãrirea cooperãrii în domeniul
energiei”. Tillerson ºi-a anunþat
deja echipa de conducere cã ar
urma sã fie numit într-o funcþie în
noua administraþie, au declarat sur-
se pentru NBC News. El este pre-
gãtit sã se retragã de la conducerea
ExxonMobil anul viitor, în condiþii-
le în care limita de vârstã pentru a
lucra în firmã este de 65 de ani.
Într-un comunicat, Trump afirmã
cã Tillerson este unul dintre “cei
mai desãvârºiþi oameni de afaceri
ºi negociatori internaþionali”. “Ca-
riera lui Rex Tillerson reprezintã

materializarea visului american”, a
completat Trump. La rândul sãu,
Tillerson s-a declarat “onorat” de
nominalizare, adãugând cã împãr-
tãºeºte “viziunea (lui Donald

Trump) referitoare la restabilirea
credibilitãþii relaþiilor externe ale Sta-
telor Unite ºi întãrirea securitãþii
naþionale”. Nominalizarea trebuie sã
fie aprobatã de Senatul american.

Motivul pentru care frontiera Venezuelei
cu Columbia a fost închisã pentru 72 de ore

Venezuela a închis frontiera cu Columbia
pentru o perioadã de 72 de ore, în cadrul
unor mãsuri de a combate bandele de con-
trabandiºti. Preºedintele statului Venezuela,
Nicolas Maduro a declarat cã grupãrile ma-
fiote care opereazã în zonele de frontierã
provoacã daune majore economiei. Multe din-
tre produsele subvenþionate de Guvernul
socialist din Venezuela, inclusiv benzina ºi
motorina, sunt vândute în vederea obþinerii
unor profituri imense la frontiera cu Colum-
bia. Duminicã, Maduro a anunþat cã va re-

trage din circulaþie cele mai valoroase banc-
note, cele de 100 de bolivari, ºi le va înlocui
cu monede în maximum 72 de ore. Preºe-
dintele sperã astfel sã opreascã contraban-
da ºi penuria de alimente ºi alte produse. Pre-
ºedintele Nicolas Maduro spune cã bandele
care opereazã în zonele de frontierã nu vor
avea timp sã repatrieze bancnotele. “Sã dis-
trugem mafia, înainte ca ea sã ne nimiceas-
cã þara ºi economia. Aceastã mãsurã este in-
evitabilã, era necesarã. Mafia va da fali-
ment”, a declarat acesta. Venezuela a închis

majoritatea punctelor de trecere de la fron-
tiera cu Columbia în anul 2015. Graniþa a
fost parþial deschisã în anul 2016. În anul
2015, Guvernul columbian a adus acuzaþii
în privinþa faptului cã nu a fost consultat
sau informat în legãturã cu aceastã mãsurã.
Columbia ºi Venezuela au ajuns la un acord
de a combate infracþiunile ºi contrabanda de-
a lungul frontierei de 2.200 de km. Potrivit
preºedintelui Maduro, frontierele vor fi re-
deschise dupã 72 de ore, dupã ce bancnoele
de 100 de bolivari nu vor mai fi valabile.

Victoria lui Donald Trump în statul Wisconsin,
confirmatã în urma renumãrãrii voturilor

numãrãrii. Trei milioane de buleti-
ne de vot au fost reexaminate în
urma soliciãrii candidatei Partidu-
lui Verde, Jill Stein. În urma renu-
mãrãrii s-a produs chiar o modifi-
care de 0,06 % a numãrului votu-
rilor în favoarea lui Donald Trump,
acesta cãpãtând 162 de voturi în
plus. Jill Stein care a plãtit pentru

renumãrarea voturilor suma de 7
milioane de dolari, sumã strânsã
din donaþiile susþinãtorilor, a avut
câteva încercãri de a solicita in-
vestigaþii similare în statele Pen-
nsylvania ºi Michigan, dar acestea
au fost blocate de decizii ale Cur-
þilor de Justiþie. Cererea sa ca fie-
care buletin de vot sã fie verificat

la mânã în statul Wisconsin a fost,
de asemenea, respinsã. Stein a
mulþumit angaþilor statului care s-
au ocupat de renumãrarea voturi-
lor, dar a adãugat cã refuzul unor
state americane de a efectua renu-
mãrarea voturilor la mânã ridicã
multe întrebãri în privinþa integri-
tãþii procesului.
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Star Wars:
Trezirea Forþei

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:15

Acþiunea din sequel are loc la
35 de ani de la evenimentele din
episodul VI al francizei. O nouã
aventurã intergalacticã ºi o nouã
rãfuialã între Imperiu ºi forþele
Rezistenþei, conduse de Poe
Dameron (Oscar Isaac), va avea
loc. Kylo Ren, personajul negativ
interpretat de Adam Driver, face
promisiunea de a termina ce a
început Darth Vader.

Lista clienþilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,

ora 20:30

Sam, mamã a 3 copii ºi
soþie, plus soþul ei, Rex, se
confruntã cu grave proble-
me financiare fiind în pericol
de a fi daþi afarã din casã.
Cãutând cu disperare un loc
de muncã, Sam se angajea-
zã la un salon de masaj care
îi poate oferi salvarea. Dar
este pusã sã aleagã între
salvarea familiei ºi demnita-
te ºi respectul de sine.

Minus 25 grade

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Acþiunea din Eight Below are
loc în îngheþata ºi furtunoasa
Antarcticã ºi este povestea a
opt eroi surprinzãtori, izolaþi la
capãtul lumii, ºi a singurului om
care ar face orice pentru a-ºi
aduce adevãraþii prieteni acasã.
O poveste încântãtoare de acþiu-
ne ºi aventurã, despre câini ºi
oameni, despre prietenie ºi
loialitate ºi despre tenacitatea ºi
speranþa care au dat naºtere
uneia dintre cele mai frumoase
poveºti...

MIERCURI - 14 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 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
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 Perfect imperfect (R)
02:30 Perfect imperfect (R)

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 Cap compas (R)
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:50 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu (R)
12:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
12:30 Fotbal: Campionatul

Mondial al Cluburilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Handbal masculin
17:50 TVR60 - filler
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:10 Studio handbal
19:30 Handbal feminin
21:25 Studio handbal
21:45 Handbal feminin
23:45 Femeile
1969, Franta, Comedie, Dramã
01:25 Ne-bunia Shakespeare 400
01:35 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
02:50 TVR 60 (R)
03:40 Deportaþii (R)
04:30 Arte, carte ºi capricii (R)

TVR 2

08:00 Corul de bãieþi
09:40 Ricki ºi the Flash
11:20 Bunul Dinozaur
12:55 O cãlãtorie de vis
13:55 Star Wars: Trezirea Forþei
16:10 Pixels: O aventurã digitalã
17:55 Aºa cool ca mine
19:25 Divort
20:00 Tinereþe
22:05 Haide cu mine!
23:35 The Walk: Sfideazã limitele
01:35 Cum scapam de zombi,

frate?

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa României:

CS Mioveni – FC Steaua
Bucuresti

22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Tata mare
2015, SUA, Comedie
01:00 Memorie perfectã
2011, SUA, Crimã, Dramã
02:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

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

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi în Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:45 La bloc (R)
10:15 Laguna albastrã (R)
12:30 Pãcalã se întoarce (R)
16:15 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Lista clienþilor
22:30 Amnezia
00:30 Amurg
02:30 Nisipuri roºii
04:00 Cum sã-þi pierzi

virginitatea
05:30 Looney Tunes
06:30 Cowboy (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Minus 25 grade
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Minus 25 grade (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
03:00 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 Pastila de râs (R)
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 Dosarele DNA
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 Cronica cârcotaºilor
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 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevãrul 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:

Foresta Suceava - Steaua
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Cupa României
20:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:30 Fight Night
22:15 Cupa României
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: CS Mioveni -
Steaua

02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Cer mai mult
norosmiercuri, 14 decembrie - max: 2°C - min: -4°C

$
1 EURO ........................... 4,5075 ............. 45075
1 lirã sterlinã................................5,3969....................53969

1 dolar SUA.......................4,2486........42486
1 g AUR (preþ în lei)........158,2723.....1582723

Cursul pieþei valutare din 14 decembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Teslui,  cu sediul în lo-

calitatea Teslui, str. Unirii, nr.26, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii con-
tractual vacante pe duratã nedetermi-
natã, conform temeiului legal HG 286/
2011: - Referent – în cadrul comparti-
mentului Gosodãrire Comunalã -1
post - Consilier Asistent  în cadrul
compartimentului Juridic- 1 post.
Concursurile se desfãºoarã astfel:
Pentru  Referent – în cadrul compar-
timentului Gosodãrire Comunalã.
Data ºi locul de desfãºurare a con-
cursului: Proba scrisã în data de
10.01.2017, ora 9.00; Interviul în data
de 10.01.2017, ora 12,00. Concursul
va avea loc la sediul primãriei Teslui,
judeþul Dolj. Pentru participarea la
concurs, candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãrtoarele condiþii: - Stu-
dii: Liceu absolvit cu diplomã de ba-
calaureat; - Certificate de competenþe
profesionale – maistru mecanic; -
Vechime în muncã: 10 ani. Pentru
Consilier Asistent în cadrul compar-
timentului Juridic. Data ºi locul de des-
fãºurare a concursului: Proba scrisã
în data de 10.01.2017, ora 10.00; Inter-
viul în data de 10.01.2017, ora 15,00.
Concursul va avea loc la sediul pri-
mãriei Teslui, judeþul Dolj. Pentru par-
ticiparea la concurs, candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãrtoarele con-
diþii: - Studii: Studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã; - Vechime în muncã: 1 an.
Candidaþii vor depune dosarele de pa-
ricipare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial Partea a III-a,
la sediul primãriei Teslui, judeþul Dolj.
Bibliografia ºi relaþii suplimentare se
obþin la sediul Primãriei Teslui, per-
soanã de contact. Stan Traian Vasile,
telefon 0786421968, fax 0251/456606,
e-mail:primariateslui@yahoo.com.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

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.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 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 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu utili-
tãþi. Craiova, str. Rãºi-
nari, 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
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.

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 (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
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.

UNIVERSITATEA DE MEDICI-
NÃ ªI FARMACIE DIN CRAIOVA
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj  pentru ,, Plan
Urbanistic Zonal “CENTRU DE SI-
MULARE APLICATÃ ÎN MEDICI-
NÃ” în municipiul Craiova, strada
Petru  Rareº, nr. 2,jud. Dolj,, - pla-
nul nu se supune evaluãrii de me-
diu ºi nu se supune  procedurii de
evaluare adecvatã,  urmând a fi su-
pus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia pre-
cum ºi motivele care au stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare
pot fi consultate în zilele de luni-joi
între orele 830 -1600 ºi vineri între
orele 800-1400 la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr.1, Craiova si la sediul
UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI
FARMACIE DIN CRAIOVA cu se-
diul Craiova, strada Petru  Rareº,
nr. 2, jud Dolj Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj (tel:0251.530.010, fax:
0251.419.035, e–mail: office@ap-
mdj.anpm.ro), în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicã-
rii în mass-media.

PRIMÃRIA Comunei Izvoare,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiilor publi-
ce vacante de: 1.Inspector supe-
rior , Clasa I- Compartiment Con-
tabilitate; 2.Consilier debutant,
clasa I- Compartiment Registru
Agricol. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data
de: 16.01.2017, ora 10.00, Proba
interviu în data de 18.01.2017, ora
10.00. Relaþii suplimentare la se-
diul Primãriei Comunei Izvoare,
telefon 0251.366.681.
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miercuri, 14 decembrie 2016
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã 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.

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.
Telefon: 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 menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

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 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 – 50
lei, expresor cafea 100
lei, maºinã de spãlat 50
lei. 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.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi 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

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie + uti-
litãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere 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 Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Colectivul Bibliotecii Ju-
deþene Alexandru ºi
Aristia Aman Craiova,
este alãturi de colega
lor Letiþia Toma, la
greaua încercare prici-
nuitã de decesul ma-
mei, GRIGORESCU
ECATERINA. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Daniel Isãilã a fost prezentat în funcþia de selecþi-
oner al echipei naþionale de tineret a României. Teh-
nicianul în vârstã de 44 de ani va avea ca obiectiv
calificarea la Campionatul European de tineret din
2019. Daniel Isãila îl înlocuieºte în funcþie pe Cris-
tian Dulca. Noul selecþioner al naþionalei de tineret a
mai antrenat echipele FC Sãcele, FC Braºov, Spor-
tul Studenþesc, FCM Târgu Mureº ºi Astra Giurgiu.
Între 2014 ºi 2016, Isãila a fost antrenor secund la
echipa naþionalã de fotbal a României. Cu Astra Giur-
giu s-a calificat în grupele Europa League, în urmã
cu trei ani.

„Nu pot sã fiu decât onorat ºi fericit cã sunt în
aceastã poziþie. Simt o mare responsabilitate, practic
sunt responsabil pentru viitorul echipei naþionale de
seniori. Sunt încãrcat cu energie, sunt pozitiv ºi abia
aºtept sã începem treaba. Eu sunt om deschis, pozi-
tiv, care poate lucra cu oricine atât timp cât persoana

Daniel Isãilã, noul selecþionerDaniel Isãilã, noul selecþionerDaniel Isãilã, noul selecþionerDaniel Isãilã, noul selecþionerDaniel Isãilã, noul selecþioner
al naþionalei de tineretal naþionalei de tineretal naþionalei de tineretal naþionalei de tineretal naþionalei de tineret

Fostul secund al lui Iordãnescu l-a înlocuit pe Cristi Dulca ºi are ca
obiectiv calificarea la Europeanul din 2019

respectivã îºi doreºte”, a declarat Daniel Isãilã. Pre-
ºedintele Federaþiei Române de Fotbal, Rãzvan Bur-
leanu, ºi selecþionerul german Christoph Daum au cãzut
de acord cã numirea lui Daniel Isãilã are scopul de a
îmbunãtãþi comunicarea dintre naþionala de seniori ºi
cea de tineret. „Vreau ca atât naþionala mare, cât ºi
cea U21 sã aibã acelaºi stil de joc. Avem nevoie de o
colaborare permanentã, iar Daniel Isãilã a lucrat în
staff-ul primei reprezentative ºi cunoaºte foarte bine
ce se întâmplã în interiorul echipei naþionale. Este un
antrenor al performanþei, care a contribuit la califica-
rea României la Euro 2016”, a afirmat conducãtorul
FRF. Selecþionerul naþionalei de seniori, Christoph
Daum, a adãugat: „Vom stabili niºte standarde înalte
de performanþã ºi de cooperare la toate reprezentati-
vele. Îi urez bun venit lui Daniel, vom lucra împreunã
zi de zi pentru a creºte standardele de performanþã ºi
a le face cât mai accesibile”.

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo,
de la Real Madrid, a câºtigat trofeul ‘’Balo-
nul de Aur 2016'’, cea mai importantã dis-
tincþie individualã din fotbalul mondial, a
anunþat  revista France Football, organiza-
toarea votului. Ronaldo, în vârstã de 31 ani,
a ajuns astfel al patrulea „Balon de Aur”, dupã
cele din 2008, 2013 ºi 2014. În acest an,
Ronaldo a câºtigat Liga Campionilor cu Real
Madrid ºi EURO 2016 cu Portugalia. „Este

Cristiano Ronaldo, pentru a patra oarã „Balon de Aur”
Câºtigãtorii Balonului de Aur: 

1956: Stanley Matthews (Anglia), 1957:
Alfredo Di Stefano (Spania), 1958: Raymond
Kopa (Franþa), 1959: Alfredo Di Stefano
(Spania), 1960: Luis Suarez (Spania), 1961:
Omar Sivori (Italia), 1962: Josef Masopust
(Cehia), 1963: Lev Iaºin (URSS), 1964: Denis
Law (Scoþia), 1965: Eusebio (Portugalia),
1966: Bobby Charlton (Anglia), 1967: Florian
Albert (Ungaria), 1968: George Best (Irlanda
de Nord), 1969: Gianni Rivera (Italia), 1970:
Gerd Muller (Germania), 1971: Johan Cruyff
(Olanda), 1972: Franz Beckenbauer (RF
Germania), 1973-1974 Johan Cruyff (Olanda),
1975: Oleg Blohin (URSS), 1976: Franz
Beckenbauer (RF Germania), 1977: Alan
Simonsen (Danemarca), 1978-1979 Kevin
Keegan (Anglia), 1980-1981 Karl-Heinz
Rummenigge (RF Germania), 1982: Paolo
Rossi (Italia), 1983-1985 Michel Platini
(Franþa), 1986: Igor Belanov (URSS), 1987:
Ruud Gullit (Olanda), 1988-1989 Marco van
Basten (Olanda), 1990: Lothar Matthaeus
(Germania), 1991: Jean-Pierre Papin (Franþa),
1992: Marco van Basten (Olanda), 1993:
Roberto Baggio (Italia), 1994: Hristo Stoici-
kov (Bulgaria), 1995: George Weah (Liberia),
1996: Matthias Sammer (Germania), 1997:
Ronaldo (Brazilia), 1998: Zinédine Zidane
(Franþa), 1999: Rivaldo (Brazilia), 2000: Luis
Figo (Portugalia), 2001: Michael Owen
(Anglia), 2002: Ronaldo (Brazilia), 2003: Pavel
Nedved (Cehia), 2004: Andrei ªevcenko
(Ucraina), 2005: Ronaldinho (Brazilia), 2006:
Fabio Cannavaro (Italia), 2007: Kaka (Brazi-
lia), 2008: Cristiano Ronaldo (Portugalia),
2009-1012 Lionel Messi (Argentina), 2013-
1014 Cristiano Ronaldo (Portugalia), 2015:
Lionel Messi (Argentina), 2016: Cristiano
Ronaldo (Portugalia).

FC Voluntari – ASA Târgu
Mureº, Cupa României, ora
17.30, Digisport 1, Dolcesport
1, Look TV; CS Mioveni –
Steaua, Cupa României, ora
20.30, Digisport 1, Dolcesport
1, Look TV, Sport.ro; CSM
Bucureºti – Dinamo, Liga
Naþionalã masculinã de handbal,
ora 17.30, Digisport 2, Dolces-
port 2; CSM CSU Oradea -
Maccabi Rishon LeZion, Liga
Campionilor la baschet mascu-

o mare onoare sã câºtig din
nou Balonul de Aur. Emo-
þia este mare. Visul mi s-a
îndeplinit, este a patra oarã
când am câºtigat acest pre-
miu ºi sunt foarte fericit.
Dedic acest trofeu colegi-
lor de la Real Madrid ºi ce-
lor de la naþionala Portuga-
liei. Este uimitor sã primesc
din nou aceastã distincþie”,
a spus Cristiano Ronaldo,
care este la Campionatul
Mondial al cluburilor, cu
Real Madrid.

Cristiano Ronaldo este
acum la un singur trofeu
de recordul de cinci deþi-
nut de Leo Messi. În cla-
samentul final, Ronaldo a
acumulat 745 puncte, de-
vansându-i pe Lionel
Messi, 316 puncte, ºi pe
atacantul francez Antoine
Griezmann (Atlético Ma-
drid), 198 puncte, cel mai

bun jucãtor de la EURO 2016 ºi golgheterul
competiþiei. În aceastã anchetã au votat nu
mai puþin de 173 de jurnaliºti, dar nu au luat
parte selecþionerii ºi cãpitanii echipelor naþi-
onale cum s-a întâmplat în perioada 2010-
2015, când Balonul de Aur a fost acordat
împreunã cu FIFA. Federaþia internaþionalã
va acorda un premiu special pentru cel mai
bun fotbalist al anului, într-o galã ce va avea
loc la începutul anului viitor.

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro s-a
nãscut pe 5 februarie 1985 în Madeira, are
1,85 m ºi 80 kg ºi ºi-a început cariera la
Sporting Lisabona, unde a fost promovat în
echipa de seniori de românul Ladislau Bo-
loni, dupã care s-a transferat la Manchester
United (2003-2009), iar din 2009 joacã la
Real Madrid. A adunat 136 de selecþii pentru
naþionala Portugaliei, pentru care a marcat
68 de goluri. Palmaresul sãu cuprinde trei
trofee ale Ligii Campionilor, cucerite în 2008,
2014 ºi 2016, douã Cupe Mondiale ale clu-
burilor (2008, 2014), Supercupa Europei
(2014), trei titluri de campion al Angliei
(2007, 2008, 2009), Cupa Angliei (2004),
douã Cupe ale Ligii engleze (2006, 2009),
douã Supercupe ale Angliei — Community
Shields (2007, 2008), un titlu de campion al
Spaniei (2012), douã Cupe ale Spaniei (2011,
2014), Supercupa Spaniei (2012), Supercu-
pa Portugaliei (2002). În 2008 a fost desem-
nat de FIFA cel mai bun jucãtor al anului. A
câºtigat Gheata de Aur, pentru cel mai bun
marcator din Europa, de patru ori, în 2008,
2011, 2014 ºi 2015. Deþine recordul de go-
luri marcate într-un sezon al Ligii Campio-
nilor (2013-2014: 17). A fost de cinci ori cel
mai bun marcator din Champions League
(2007-2008: 8 goluri; 2012-2013: 12 goluri;
2013-2014: 17 goluri, 2014-2015: 10 goluri,
2015-2016, 16 goluri). Este cel mai bun mar-
cator din istoria Champions League, cu 96
de goluri. A fost golgheter în Premier League
în 2008, cu 31 goluri, ºi de trei ori în Primera
Division, în 2011, cu 41 goluri, în 2014, cu
31 goluri, ºi în 2015, cu 48 goluri.

Programul transmisiunilor TV live de astãzi:
lin, ora 19.30, Digisport 2,
Dolcesport 2; PSG – Lille, Cupa
Ligii Franþei, ora 22, Digisport
2; Dinamo Moscova - CS Volei
Alba Blaj, CEV Volleyball
Champions League, ora 18,
Digisport 3; HC Odorhei - CSU
Suceava, Liga Naþionalã mascu-
linã de handbal, ora 20, Digis-
port 3, Dolcesport 3; Bordeaux
– Nice, Cupa Ligii Franþei, ora
19.45, Digisport 4; Poli Timi-
ºoara – HC Vaslui, Liga Naþio-

nalã masculinã de handbal, ora
16, TVR 2; Suedia – Germania,
CE de handbal feminin, ora
19,30, TVR2, TVRHD, Serbia –
Franþa, CE de handbal feminin,
ora 21,45, TVR2, TVRHD,
Khimki – Bilbao, baschet,
Eurocup, ora 19, Eurosport 2,
Fuenlabrada – Vilnius, baschet,
Eurocup, ora 22, Eurosport 2,
Manchester City – Watford,
Premiere League, ora 22,
Eurosport 1.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Viitorul 20 12 3 5 26-18 39
2. Gaz Metan 20 10 7 3 33-20 37
3. Steaua 20 11 4 5 26-16 37
4. Craiova 20 11 3 6 28-21 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 20 4 4 12 11-26 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.
Concordia – Viitorul 1-2
Au marcat: M. Cristescu 85 / Benzar 12, Purece 70.Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
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Henri Coandã (Balon)
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CE de handbal

În sferturi, pe mâna craiovenilorÎn sferturi, pe mâna craiovenilorÎn sferturi, pe mâna craiovenilorÎn sferturi, pe mâna craiovenilorÎn sferturi, pe mâna craiovenilor
Dacia Unirea Brãila –Dacia Unirea Brãila –Dacia Unirea Brãila –Dacia Unirea Brãila –Dacia Unirea Brãila –

Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2Universitatea Craiova 0-2
Au marcat: Surugiu 7, R. Petre 90+2.
Stadion: „Gloria”, Buzãu, spectatori: 1000.
Dacia Unirea Brãila: Olaru 5 – Niþã 7, L. Ivan 7, Ghiocel 7, Stãn-

ciulescu 6 – Roºu 5 (71 Necoarã), Petean 6, Adãscãliþei 5 (86 Ro-
ºoagã), Neagu 6 – Puºcaºu 6, Enciu 6 (81 Iosofache).  Antrenor:
Alin Pânzaru.

Universitatea: Calancea 7 – Briceag 5, Kay 6, Kelic 5, Vãtãjelu 5
– Mateiu 6 – Surugiu 6, Gustavo 7 (86 Acka), Bancu 6, Nuno Rocha
5 (68 R. Petre) 7 – A. Ivan 7 (81 Markovic). Antrenor: Gheorghe
Mulþescu.

Arbitru: L. Rusandu 7.

La 23 de ani de la finala Cupei
României de pe „23 August”, Dacia
Unirea Brãila ºi Universitatea Craio-
va s-au reîntâlnit în optimile acele-
iaºi competiþii. În 1993, totul s-a
decis pe final, oltenii câºtigând prin
golurile lui Craioveanu ºi Vasc, dar
neputând sãrbãtori, din cauza acci-
dentãrii grave a cãpitanului Emil Sãn-
doi. Avea sã fie ultimul trofeu câºti-
gat de olteni, dar pentru brãileni au
urmat vremuri mult mai grele, în care
s-au zbãtut în ligile inferioare, unde
se aflã ºi acum. Ca ºi acum 23 de
ani, Universitatea are în faþã tot iniþi-
alele CS, dar pe teren nu se mai aflã
Craioveanu, Stângã, Papurã, Gane
sau Sãndoi, ci Kelic, Kay sau Bri-
ceag, care nici la echipa a doua n-ar
fi prins loc în 1993. În acelaºi timp,
Brãila nu se mai aflã în primul eºa-
lon, pierzându-ºi ºi culorile, de la
galben-verde trecând la alb-albastrul
caracteristic adversarilor.

La Buzãu, pe un teren fãrã zãpa-
dã, dar cam denivelat, semn cã Glo-
ria localã a dispãrut, Alin Pânzaru nu
i-a avut în teren pe Muscã ºi vetera-

Astãzi, tricolorele joacã meciul decisiv
pentru calificarea în semifinale

Naþionala femininã de handbal
a României a învins greu Cehia,
cu scorul de 30-28 (17-14), marþi,
la Helsingborg, în penultimul sãu
meci din Grupa a II-a principalã
a Campionatului European din
Suedia. Neagu a fost cea mai bunã
marcatoare, cu 10 goluri. Finalul
a fost dramatic, cu România ata-
când cu douã jucãtoare în plus în
ultimul minut, dar Crina Pintea
a recuperat senzaþional o minge
cu 30 de secunde înainte de final,
la 29-28 pentru echipa noastrã, iar
apoi tot ea a marcat, parafând suc-
cesul echipei antrenate de Ambros
Martin. Tricolorele au acumulat
6 puncte în clasament, fiind pe
locul secund, dupã Norvegia. As-
tãzi, de la ora 19.30, România dis-
putã ultimul joc din grupa II prin-
cipalã, contra Danemarcei, iar tri-
colorele au nevoie de o victorie
pentru a ajunge în semifinalele
Campionatului European.

Optimile Cupei RomânieiOptimile Cupei RomânieiOptimile Cupei RomânieiOptimile Cupei RomânieiOptimile Cupei României
CS Afumaþi – ACS Poli Timiºoara 0-3
Au marcat: Drãghici 4, Vãdrariu 75, Llorente 90.
Dacia Unirea Brãila – Universitatea Craiova 0-2
Meciul CFR Cluj – CSM Poli Iaºi s-a jucat asearã.
FC Voluntari – ASA, astãzi, ora 17.30, Buftea, stadion: Centrul Naþional

de Fotbal”
CS Mioveni – Steaua, astãzi, ora 20.30, Mioveni, stadion: „Orãºenesc”
Luceafãrul Oradea – Astra, mâine, ora 13.30, Oradea, stadion: „Iuliu

Bodola”
Viitorul – Pandurii, mâine, ora 17.30, Ovidiu, stadion: Academia Gheor-

ghe Hagi”
Gaz Metan Mediaº – Dinamo, mâine, ora 20.30, Mediaº, stadion: “Gaz

Metan”

Doi jucãtori originari din Bãnie, Surugiu ºi Petre,
au marcat pentru Universitatea în meciul din

optimi cu Brãila, repetându-se astfel scorul din
finala Cupei României de acum 23 de ani

nul Frunzã, în timp ce Mulþescu i-a
odihnit pe Zlatinski ºi Bãluþã, ºi l-a
titularizat în premierã pe Surugiu.
Tehnicianul Universitãþii s-a dovedit
inspirat, fiindcã mijlocaºul de 26 de
ani avea sã ºi marcheze rapid, cu un
ºut superb de la 18 metri, al cãrui
efect a dus mingea în colþul lung.
Ivan putea majora imediat avantajul
Craiovei, dar execuþia sa spectacu-
loasã n-a fost ºi eficientã. Dupã o
jumãtate de orã de joc, în care s-a
lãmurit cã adversarul nu este tocmai
de speriat, Brãila a avut douã mari
ºanse de egalare. Prima a fost oferi-
tã chiar de adversari, fiindcã pasa în
centru a lui Briceag a fost de fapt un
assist pentru Puºcaºu, dar decarul
Daciei a tras de la 16 metri pe lângã
poartã, aºa cum avea sã o facã ºi la
urmãtoarea fazã, de la o distanþã mai
mare. Prima reprizã s-a încheiat cu
ºutul în barã al lui Neagu,  din lovi-
turã liberã de la 30 de metri. În de-
butul pãrþii secunde, Craiova egalat
scorul barelor din lovituri libere,
Gustavo zdrucinând transversala de
la 25 de metri. Totuºi, tot Brãila fost

echipa pozitivã ºi în repriza a doua,
iar Niþã ºi Enciu au ratat ocazii mari
de a egala. Dupã ce Craiova a tre-
murat la acþiunile adversarei mai slab
cotate, pe contraatac Ivan a avut
ºansa desprinderii, singur cu porta-
rul advers, dar scãriþa sa a fost de
proastã calitate. Imediat, atacantul
Craiovei s-a accidentat ºi a fost în-
locuit de Jovan Markovic, un junior
care n-a putut debuta încã în Liga I
deoarece nu a împlinit încã 17 ani.
Brãila nu a mai avut energie sã for-
þeze ºi pe final, iar oltenii au ratat
câteva ocazii pânã au reuºit sã repe-
te scorul de acum 23 de ani. Golul
de 2-0 i-a aparþinut lui Robert Petre,
puºtiul de 19 ani marcând cu stân-
gul dupã o acþiune personalã. Craio-
va merge în sferturi, dupã douã reu-
ºite ale unor jucãtori originari din
Bãnie, iar la nici 17 ani Markovic a
debutat în tricoul alb-albastru.



16 / cuvântul libertãþii miercuri, 14 decembrie 2016

CMYKCMYK

CMYKCMYK


