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- O fi Popescu bun de gurã,
dar nevastã-sa are gura rea.
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Cei 14 parlamentari
care au câºtigat încre-
derea electoratului
doljean au primit, ieri,
certificatul doveditor
al alegerii lor. Eveni-
mentul s-a desfãºurat
la Palatul Administra-
tiv, iar Preºedintele
Biroului Electoral de
Circumscripþie nr. 17,
judecãtorul Marin
Oprea, a înmânat
actele aleºilor. Preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a dorit sã
mulþumeascã condu-
cerii Biroului Electo-
ral de Circumscripþie
nr. 17, pentru cã ale-
gerile s-au desfãºurat
fãrã incidente.
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AdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrul
rabatabil!rabatabil!rabatabil!rabatabil!rabatabil!

A fi de o parte sau alta a
centrului politic iluzoriu nu
constituie în sine nici
virtute, nici pãcat. Ideea cã
un prost de dreapta este
mai nedemn decât un
dobitoc de stânga ºi împreu-
nã sunt mai de temut decât
un idiot de centru este
falimentarã. Judecata
aceasta corectã aparþine
scriitorului Dorin Tudoran,
ºi am gãsit-o exprimatã, în
urmã cu vreo ºase ani, în
numãrul din luna iunie a
revistei „Dilema veche”. Ea
rãmâne valabilã.

CraioveanCraioveanCraioveanCraioveanCraiovean
condamnatcondamnatcondamnatcondamnatcondamnat
definitiv pentrudefinitiv pentrudefinitiv pentrudefinitiv pentrudefinitiv pentru
contrabandãcontrabandãcontrabandãcontrabandãcontrabandã
cu þigãricu þigãricu þigãricu þigãricu þigãri

Ca la 18 ani!
Aniversare pentru TVR Craiova

“TVR Craiova“TVR Craiova“TVR Craiova“TVR Craiova“TVR Craiova
vã intrã în inimivã intrã în inimivã intrã în inimivã intrã în inimivã intrã în inimi
ºi în caseºi în caseºi în caseºi în caseºi în case
de 18 ani! ”de 18 ani! ”de 18 ani! ”de 18 ani! ”de 18 ani! ”

TVR Craiova este în sãrbãtoa-
re! Televiziunea regionalã cu cea
mai mare acoperire din Oltenia a
împlinit  la 1 Decembrie 18 ani de
la prima emisie.  In toþi aceºti ani,
TVR Craiova a fost ºi continuã sã
fie în mijlocul oamenilor ºi eveni-
mentelor din Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Olt, Vâlcea, Argeº ºi Teleorman.
Cu pasiune ºi profesionalism, jur-
naliºtii TVR Craiova prezintã zi de
zi realitãþile din sud-vestul þãrii.

Winter BazaarWinter BazaarWinter BazaarWinter BazaarWinter Bazaar:::::
Fiecare copilFiecare copilFiecare copilFiecare copilFiecare copil
meritã un zâmbetmeritã un zâmbetmeritã un zâmbetmeritã un zâmbetmeritã un zâmbet
de Crãciun!de Crãciun!de Crãciun!de Crãciun!de Crãciun!
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Legea “Dragnea”

de eliminare a 102

taxe, declaratã

constituþionalã
Curtea Constituþionalã a

decis ieri cã legea adoptatã de
Parlament prin care se elimi-
nã 102 taxe nefiscale, printre
care taxa radio-tv ºi taxa auto,
este constituþionalã. Ulterior,
preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat cã nu promulgã legea
ºi o întoarce la Parlament
pentru “o discuþie aprofunda-
tã, aºezatã, calmã” asupra
oportunitãþii taxelor, în special
radio-tv. Preºedintele PSD
Liviu Dragnea a declarat
vineri cã nu înþelege motivul
retrimiterii de cãtre ºeful
statului a legii de eliminare a
102 taxe nefiscale cãtre
Parlament, dar probabil cã
este o supãrare neasimilatã
dupã aflarea rezultatului
alegerilor parlamentare
desfãºurate duminicã.

“Legea e aºteptatã de toþi
românii, indiferent de statut ºi
de culoarea politicã, este o
dorinþã comunã sã nu mai
fim umiliþi, ca fiecare sã aibã
timp mai mult timp pentru
viaþã ºi muncã. Îmi e greu sã
înþeleg motivul real pentru
care a fost retrimisã legea în
Parlament, în condiþiile în
care la Curtea Constituþionalã
a fost invocat un motiv, iar la
Parlament alt motiv. Sper sã
nu fie motivul unei supãrãri
neasimilate la rezultatul
alegerilor”, a declarat, vineri,
Liviu Dragnea. Preºedintele
PSD a dat însã asigurãri cã
legea va intra în vigoare.”Ce
pot spune, legea va intra în
vigoare. Am sperat sã intre în
vigoare azi prin promulgare,
dar va intra dupã ce va trece
prin procedurile parlamentare.
În proiectul nostru de buget
sunt cuprinse aceste eliminãri,
nu exitã impediment ca din
2017 românii sã nu mai
plãteasca aceste taxe”, a mai
spus Dragnea.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat ieri cã va convoca noul
Parlament în 20 decembrie,
dupã care va chema partidele
care au intrat în Legislativ la
consultãri pentru formarea nou-
lui guvern. ”Voi convoca noul
parlament, pentru marþi, 20 de-
cembrie, ora 12:00, iar pentru
miercuri 21 decembrie ºi joi voi
convoca consultãri cu partidele
politice”, a declarant Klaus Io-
hannis. El a þinut sã-i felicite pe
cei care au intrat în Parlament,
dar ºi sã atragã atenþia cã niciun
partid nu a câºtigat majoritatea
absolutã în Legislativ. ”Vreau sã

Tãriceanu: Mi s-a propus sã preiau ºefia PNLTãriceanu: Mi s-a propus sã preiau ºefia PNLTãriceanu: Mi s-a propus sã preiau ºefia PNLTãriceanu: Mi s-a propus sã preiau ºefia PNLTãriceanu: Mi s-a propus sã preiau ºefia PNL
Copreºedintele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, a

declarat, în cadrul unei conferinþe de presã, cã ALDE va
merge cãtre un Guvern de coaliþie cu PSD ºi cã respinge
colaborarea cu dreapta, confirmând faptul cã i s-a propus

din partea liberalilor sã preia conducerea PNL.

“În campania electoralã am
anunþat clar cã dupã alegeri vom
merge cãtre un Guvern de coali-
þie cu PSD. Þinând cont de rezul-
tatul alegerilor, împreunã putem
sã facem majoritatea necesarã
pentru a forma viitorul Guvern.

Deci subliniez, cred cã e de obli-
gaþia noastrã sã respectãm voinþa
majoritarã a cetãþenilor acestei
þãri”, a declarat liderul ALDE.

El a susþinut cã orice altã for-
mulã politicã, aºa-numita încer-
care de realizare a unei coaliþii de

centru-dreapta, ar veni sã înfrân-
gã voinþa electoratului exprimatã
clar. “Au încercat sã ne convin-
gã sã ne raliem unei astfel de for-
mule de centru-dreapta. Pentru
acest lucru ofertele au început sã
vinã ca la licitaþie. Ni s-a oferit
din ce în ce mai mult doar doar
ne vor convinge sã acceptãm.
Pentru mine, reunificarea miºcã-
rii liberale nu e un lucru care sã
mã lase indiferent. Mi s-a pro-
pus sã preiau conducere PNL 
Privesc cu mâhnire la ce se în-
tâmplã ºi nu vreau sã introduc
cuþitul mai adânc în ranã, nu
vreau sã vorbesc în termeni pe-
iorativi despre ce i s-a întâmplat
PNL”, a mai spus Tãriceanu. 

El a menþionat cã orice opþiune
politicã trebuie sã plece “de la

voinþa electoratului”. “Nu voi face
concesii acolo unde nu e nevoie.
Aceste propuneri care au venit din
partea PNL nu le putem lua în con-
siderare. Le-am zis colegilor de la
PNL care vor sã ni se alãture, sunt
bineveniþi”, a adãugat liderul
ALDE.  Tãriceanu a precizat cã
ALDE este în discuþii cu PSD pen-
tru a negocia programul de gu-
vernare, pe baza programului so-
cial-democraþilor. ”Sunt chestiuni
la care þinem mult. Restabilirea
suveranitãþii depline a României,
restabilirea ca prioritate 0 a ceea
ce se numeºte interesul naþional”,
a declarat Tãriceanu. 

Preºedintele Iohannis recu-
noaºte cã a avut o discuþie “in-
formalã” cu C.P.Tãriceanu, dar nu
s-a referit la preºedinþia PNL

Iohannis: Traseismul, cel mai nociv fenomen
în politica româneascã postdecembristã

”Am avut o discuþie cu dl. Tãriceanu. A fost o discuþie infor-
malã, o discuþie politicã ºi ºi nu se referã la PNL”, a declarat
Klaus Iohannis. El a refuzat sã spunã dacã, printre subiectele
abordate, s-a numãrat ºi un plan post-electoral. De asemenea,
întrebat fiind, Iohannis a refuzat sã spunã dacã a avut întâlniri
sau discuþii ºi cu liderii altor partide. ”Nu am discutat aºa ceva.

Nici nu era cazul. Aia cu premierul este dupã consultãri”, a
rãspuns ºeful statului întrebãrii dacã a discutat cu liderul ALDE

posibilitatea ca acesta sã ocupe funcþia de premier.

Preºedintele Klaus Iohannis i-a
îndemnat, vineri, pe liderii partide-
lor parlamentare sã nu încurajeze
traseismul parlamentar, pe care a
catalogat-o ca fiind ”cel mai nociv
fenomen în politica româneascã
postdecembristã”. ”Avem migra-
þia politicã, foarte toxicã, migraþie
politicã, sau, cum se mai spune,
traseismul. Este, aceastã migraþie
politicã, probabil, cel mai nociv
fenomen în politica româneascã
postdecembristã. ªi spun acest lu-
cru fiindcã Parlamentul care toc-
mai îºi încheie mandatul, ºi bine
cã ºi-l încheie, nu mai seamãnã,
de exemplu, deloc cu Parlamentul
care a fost ales acum patru ani.
Or, aºa ceva, într-o democraþie

maturã, este imposibil”, a declarat
Klaus Iohannis.

El a mai spus cã, dacã la alte
capitole, democraþia româneascã
stã bine, la acest capitol stã ”prost,
foarte prost”. ”Faptul cã, aºa cum
spuneþi, se pare cã existã lideri
politici care, din capul locului, îºi
imagineazã cã pot convinge par-
lamentari sã migreze ºi sã-ºi com-
pleteze astfel echipa, aratã cã nu
e o excepþie. Este un fenomen care
este luat în calcul, este promo-
vat, este folosit, dar este funda-
mental greºit. Speranþa mea este
cã acest traseism nu va deveni un
fenomen de masã în noul Parla-
ment. Acesta ar fi un indicator al
calitãþii Parlamentului. Dacã acest

traseism se pãstreazã la cote redu-
se, înseamnã cã am fãcut un pro-
gres. Dacã vom avea un fenomen
de aceeaºi amploare cum a fost
în Parlamentul trecut, când, vã
amintiþi, au apãrut chiar partide noi
datoritã migraþiei politice, atunci

nu am fãcut nimic. Eu sper cã
acest lucru sã fie înþeles ºi de li-
derii de partid, fiindcã depinde
mult de ei. Dacã încurajeazã fe-
nomenul, se va întâmpla. Dacã îl
descurajeazã, nu se va întâmpla”,
a conchis ºeful statului.

Preºedintele Iohannis convoacã noul Parlament în 20 decembrie
felicit partidele care au reuºit sã
intre în Parlament, sigur, în pri-
mul rând PSD, care a obþinut sco-
rul cel mai bun. De asemenea, îi
felicit pe toþi cei 465 de parla-
mentari care vor forma noul
parlament al României. În acest
context, apropos de rezultatul
final al alegerilor locale, urmâ-
rind discuþiile din spatiul public,
am auzit de foarte multe ori o
sintagmã - votul popular. Într-
adevãr, alegerile sunt un vot po-
pular, iar votul popular de la
aceste alegeri nu a desemnat nici
un partid cu majoritate absolu-
te”, a adãugat ºeful statului.



cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 17 decembrie 2016 politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Adevãrul rabatabil!Adevãrul rabatabil!Adevãrul rabatabil!Adevãrul rabatabil!Adevãrul rabatabil!
MIRCEA CANÞÃR

A fi de o parte sau alta a centrului po-
litic iluzoriu nu constituie în sine nici vir-
tute, nici pãcat. Ideea cã un prost de
dreapta este mai nedemn decât un dobi-
toc de stânga ºi împreunã sunt mai de
temut decât un idiot de centru este fali-
mentarã. Judecata aceasta corectã apar-
þine scriitorului Dorin Tudoran, ºi am
gãsit-o exprimatã, în urmã cu vreo ºase
ani, în numãrul din luna iunie a revistei
„Dilema veche”. Ea rãmâne valabilã. Dân-
sa, adicã lumea care voteazã, este cum
este: nu neapãrat mereu de stânga, nu
neapãrat funciarmente de dreapta. Cu alte
cuvinte, nu iubeºte cu consevenþã ace-
laºi lucru, nu detestã sistematic aceleaºi
lucruri ºi mai ales nu îºi rezolvã proble-
mele suferind inutil în centrul deseori lip-
sit de greutate al eºichetului politic. Gar-
gara electoralã post-festum, la care asis-
tãm, este inoperantã, fiindcã nãravurile,
dar ºi virtuþile nu au culoare politicã.

Alegerile parlamentare s-au consumat ºi
anunþul final al BEC, privind rezultatul lor,
a sunat clar: PSD ºi ALDE, deºi pe liste
proprii – parteneri politici ºi în legislatu-
ra precedentã, dar ºi în noua legislaturã,
cum au anunþat în timpul campaniei elec-
torale – deþin majoritatea în ambele ca-
mere. La Camera Deputaþilor, PSD – 154
de mandate ºi ALDE – 20 de mandate,
cumuleazã 174 de mandate. La Senat PSD
cu 67 de mandate ºi ALDE cu 9 manda-
te, fac împreunã 76 de mandate. Dacã
þinem seama cã PNL vine cu doar 69 de
mandate la Camera Deputaþilor, iar USR
doar cu 30, iar la Senat PNL are 30 de
mandate, iar USR 13 mandate, „tabela de
marcaj” este, nu-i aºa, edificatoare. E fi-
resc sã existe nemulþumiþi în tabãra drep-
tei, dar iluzia cã reprezintã în sine o vir-
tute, în timp ce centru-stânga rãmâne o
anomalie, o deviere de la cursul firesc al
lucrurilor, este la fel de periculoasã ca

orice iluzie. Când doamna care gireazã
temporar funcþia de lider al Partidului
Naþional Liberal, opineazã la orã de vârf
cã „este datoria partidului sãu de a da un
guvern”, nu prea înþelegi mare lucru în
planul seriozitãþii. ªi nu înalte standarde
morale pot fi evocate. Mandatele înmâ-
nate ieri celor care s-au calificat pentru
organul reprezentativ suprem al poporu-
lui român ºi unica autoritate legiuitoare a
þãrii se reazemã pe voturile alegãtorilor
de care trebuie imperativ þinut seama.
Oamenii au mers la vot, spre a-ºi exprima
opþiunea, pentru unii sau alþii, au fãcut in-
vestiþia lor de încredere. Care nu poate fi
rãstãlmãcitã. Unele neînþelegeri derivã
chiar din þesutul legii fundamentale, care
este Constituþia României. Din pãcate, cu
destulã confuzie – permisivã – în enunþul
articolului care recunoaºte partidelor par-
lamentare calitatea de subiecte în rapor-
turile de drept public, mai precis în ra-

porturile de drept constituþional ºi dupã
caz de drept administrativ, în virtutea cã-
reia ele au dreptul de a pretinde preºedin-
telui României sã le consulte. Dreptul pre-
ºedintelui României, de a desemna un can-
didat la funcþia de prim-ministru, dupã
consultarea cu reprezentanþii tuturor par-
tidelor parlamentare, derivã dintr-un text
destul de ambiguu, care reglementeazã
acest lucru. Rostul consultãrilor, fiind
acela de a se asigura sprijin parlamentar
pentru acordarea votului de încredere nou-
lui guvern. Însuºi autorii comentãrii ºi
adnotãrii Constituþiei României sugereazã
cã persoana desemnatã de preºedinte, în
urma consultãrii parlamentare, trebuie sã
menþinã convingerea cã va reuºi sã obþinã
susþinerea ºi implicit votul majoritãþii par-
lamentare. Întreg articolul cu pricina, con-
ceput confuz, lasã loc de discuþii inutile,
la care asistãm în prezent, care în alte þãri
europene nu se întâlnesc.

Senatorii ºi deputaþii aleºi pe
listele organizaþiilor politice dol-
jene la scrutinul din 11 decem-
brie au participat ieri, la Palatul
Administrativ, la evenimentul în
cadrul cãruia au primit certifi-
catele de parlamentar din partea
Biroului Electoral de Circum-
scripþie nr. 17.

„Angajamentele
noastre
vor fi îndeplinite”

Cu aceastã ocazie, preºedin-
tele PSD Dolj a precizat faptul

Cei 14 parlamentari care au câºti-
gat încrederea electoratului doljean
au primit, ieri, certificatul doveditor
al alegerii lor. Evenimentul s-a des-
fãºurat la Palatul Administrativ, iar
Preºedintele Biroului Electoral de
Circumscripþie nr. 17, judecãtorul

Marin Oprea, a înmânat actele ale-
ºilor. Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a dorit sã
mulþumeascã conducerii Biroului
Electoral de Circumscripþie nr. 17,
pentru cã alegerile s-au desfãºurat
fãrã incidente.

Senatorii judeþului Dolj:
1. Claudiu Manda (PSD)
2. Radu Preda (PSD)
3. Lavinia Craioveanu (PSD)
4. Mario Ovidiu Oprea (PNL)
Deputaþii judeþului Dolj:
1. Lia Olguþa Vasilescu (PSD)
2. Ion Cãlin (PSD)
3. Alina Tãnãsescu (PSD)
4. Alexandra Presurã (PSD)
5. Florinel Stancu (PSD)
6. Eliza Peþa (PSD)
7. Nicolae Giugea (PNL)
8. Ionuþ Stroe (PNL)
9. Ion Cupã (ALDE)
10. Adrian Claudiu Prisnel (USR)

cã parlamentarii social-demo-
craþi vor susþine Executivul PSD
în aplicarea tuturor mãsurilor
incluse în programul de guver-
nare. „Le mulþumim tuturor ce-
lor care ne-au sprijinit ºi ne-au
votat în aceastã campanie elec-
toralã ºi le promitem cã angaja-
mentele pe care le-am fãcut în
campania electoralã, programul
electoral, oferta de guvernare,
vor fi duse la îndeplinire. Toþi
cei care suntem de la PSD ne
vom axa ca noul guvern sã poa-
tã sã punã în aplicare ceea ce
noi am promis în campania elec-

toralã. Vorbim ºi de chestiuni
care privesc Codul Fiscal, care
privesc bugetarii, zona de agri-
culturã ºi de proiecte importan-
te pentru judeþul Dolj precum
spitalul regional, sistemul de iri-
gaþii ºi autostrada. Sunt niºte
obiective cu care noi mergem la
Bucureºti, cu un guvern al nos-
tru, ºi sperãm ca ºi cei care as-
tãzi nu sunt sau nu or sã fie la
putere, sã facã front comun alã-
turi de ceilalþi parlamentari ºi sã
se lupte pentru cetãþenii judeþu-
lui Dolj”, a declarat Claudiu
Manda, preºedintele PSD Dolj.

„Vom fi pãrtaºi
la ceea ce va fi bun
ºi constructiv”

Nicolae Giugea, preºedinte
PNL Dolj a afirmat cã parlamen-
tarii liberali vor sprijini proiectele
legislative care vor veni în spriji-
nul Doljului. „Eu zic cã a fost o
campanie mai liniºtitã faþã de cele
de pânã acum. Nu s-au înregis-
trat evenimente deosebite la nive-
lul judeþului Dolj, nici nu am fi vrut
sã ne facem pãrtaºi la evenimente
deosebite. Vreau sã asigur cetã-
þenii cã vom fi pãrtaºi la tot ceea
ce va fi bun ºi constructiv pentru

judeþul Dolj. Chiar dacã nu vom
fi la guvernare, vom susþine pro-
iectele pentru judeþul Dolj, indife-
rent cine la va promova”, a pre-
cizat Nicolae Giugea.

„Sã reþineþi cã sunteþi
trimiºi în Parlament
de cãtre Dolj”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a subliniat faptul cã par-
lamentarii doljeni trebuie sã ducã
la îndeplinire promisiunile fãcute
în campania electoralã. „Vã ru-
gãm sã reþineþi cã sunteþi trimiºi
în Parlamentul României de cãtre

judeþul Dolj ºi sunt convins cã
dumneavoastrã cunoaºteþi marile
probleme cu care se confruntã
judeþul nostru. Dorim, aºa cum,
de altfel, aþi ºi declarat, sã susþi-
neþi orice proiect care va face
ca în judeþul Dolj sã aparã o in-
vestiþie sau sã existe o susþinere
pentru o anumitã cauzã. Mulþu-
mirile mele le îndrept ºi cãtre
conducerea Biroului Electoral de
Circumscripþie nr. 17, pentru
faptul cã alegerile pentru Senat
ºi Camera Deputaþilor s-au de-
rulat fãrã incidente”, a declarat
Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în
cursul zilei de joi, în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate, poliþiºtii din cadrul Ser-
viciului de Investigaþii Criminale Dolj ºi
Secþiei 6 Poliþie Craiova l-au identificat,
în municipiul Craiova, pe Iancu Buzdugan,
de 54 de ani, din Craiova, cãutat de auto-
ritãþile italiene. Pe numele craioveanului,
autoritãþile judiciare din Italia au au emis
un mandat european de arestare pentru
comiterea, pe teritoriul Italiei, a infracþiu-
nilor de sprijinirea ºi exploatarea prostitu-

Reamintim cã, pe 22 noiembrie
2014, seara, puþin dupã ora 21.00,
un echipaj de poliþiºti de la Biroul
Rutier Craiova a oprit în trafic, pe
Calea Bucureºti din Craiova, o au-
toutilitarã marca Peugeot Boxer, la
volanul cãrei a fost identificat Ma-
rius Bogdan Gue, de 30 de ani, din
municipiu. Dupã legitimarea ºofe-
rului, la controlul fãcut în interio-
rul autoutilitarei, în compartimen-
tul de marfã, poliþiºtii au gãsit 1.990

Reamintim cã femeia a fost re-
þinutã pentru 24 de ore pe 7 oc-
tombrie 2015, în jurul orei 6.00,
fiind suspectatã cã ºi-a omorât
bãrbatul în bãtaie. Potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în noaptea de luni
spre marþi (5/6 octombrie), Vasili-
ca Vîrban a solicitat o ambulanþã
la domiciliul sãu din municipiul
Calafat, susþinând cã soþul sãu,
Mihai Sergiu Vîrban, de 69 de ani,
s-a întors bãtut de la cârciumã.
Medicii l-au gãsit mort când au
ajuns ºi bãtut rãu, stabilindu-se cã
avea multiple fracturi costale ºi un
traumatism de coloanã vertebralã.
Anchetatorii au luat-o la întrebãri
pe soþia bãrbatului, care a susþinut
sus ºi tare cã acesta s-a întors bã-
tut acasã, însã potrivit anchetato-
rilor, leziunile suferite de bãrbat nu
îi permiteau acestuia sã se depla-
seze, astfel cã a ajuns dupã gratii
pentru omor. Procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
finalizat cercetãrile în acest caz ºi
au dispus trimiterea în judecatã, în

Trei doljeni urmãriþi internaþional
au ajuns dupã gratii

Trei doljeni daþi în urmãrire internaþionalã au ajuns dupã gratii, în cursul
zilei de joi. Unul dintre ei era cãutat de autoritãþile din Italia pentru infracþi-
uni de proxenetism, iar ceilalþi doi au fost preluaþi sub escortã din Spania,
unde au fost reþinuþi în baza mandatelor emise de instanþele doljene.

þiei, complicitate la declararea de false
identitãþi ºi convingerea unei persoane de
a avorta. Bãrbatul a fost prezentat procu-
rorilor Parchetului de pe lîngã Curtea de
Apel Craiova care au emis pe numele sãu
o ordonanaþã de reþinere pentru 24 ore,
fiind încarcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv al I.P.J Dolj.

ªi tot joi, o escortã formatã din poliþiºti
din cadrul Centrului de Cooperare Poliþie-
neascã Internaþionalã ºi Serviciului de In-
vestigaþii Criminale Dolj au preluat din Spa-

nia doi doljeni urmãriþi internaþional. Oa-
menii legii l-au preluat sub escortã pe Adi
Mihai, de 41 de ani, din comuna Gângio-
va, pe numele cãruia magistraþii Judecã-
toriei Segarcea au emis un mandat de exe-
cutare a pedepsei închisorii. Bãrbatul fu-
sese condamnat la 3 ani închisoare pentru
comiterea infracþiunilor de înºelãciune ºi
fals în înscrisuri sub semnãturã privatã.
Preluat sub escorta a fost ºi Marius Dra-
gomir, de 29 de ani, din comuna Daneþi.
Pe numele acestuia magistraþii Judecãto-
riei Craiovaau emis un mandat de execu-
tare a pedepsei închisorii, fiind condam-
nat la 3 ani închisoare pentru comiterea
infracþiunii de vãtãmare corporalã gravã.
„Cei doi doljeni au fost predaþi unei es-
corte din cadrul A.N.P ºi introduºi în Pe-

nitenciarul Rahova – Bucureºti. Bãrbaþii
erau urmãriþi la nivel naþional ºi interna-
þional din 2010, primul,  respectiv 2016 al
doilea”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Face 12 ani ºi 6 luni de puºcãrie
dupã ce ºi-a ucis soþul

Femeia de 64 de ani, din Calafat, suspectatã cã ºi-a omorât
soþul în bãtaie, la începutul lunii octombrie 2015, a fost condam-
natã printr-o sentinþã rãmasã definitivã joi, 15 decembrie a.c., la
Curtea de Apel Craiova, la 12 ani ºi 6 luni închisoare cu execu-

tare. Femeia a primit aceastã pedeapsã la Tribunalul Dolj, în luna
septembrie, iar joi, Curtea de Apel Craiova i-a respins apelul.

Din pedeapsã urmeazã sã se scadã perioada reþinerii ºi arestãrii
preventive, de pe 7 octombrie 2015 pânã la 15 decembrie a.c.

stare de arest preventiv a femeii,
dosarul înregistrându-se pe 27 ia-
nuarie a.c. pe rolul Tribunalului Dolj.

Pe 19 septembrie a.c., judecã-
torii de la Tribunalul Dolj au gãsit-
o vinovatã pe femeie ºi au condam-
nat-o la o pedeapsã de 12 ani ºi 6
luni închisoare cu executare: „Con-
damnã pe inculpata Vîrban Vasi-
lica, la pedeapsa principalã de 12
ani ºi 6 luni închisoare cu execu-
tare în regim de detenþie”, au con-
semnat judecãtorii în încheierea de
ºedinþã. Inculpata a declarat apel,
iar joi, 15 decembrie a.c., magis-
traþii Curþii de Apel Craiova i-au
respins apelul ca nefondat, astfel
cã va executa pedeapsa primitã pe
fond: „Respinge apelul declarat de
inculpata Vîrban Vasilica ca ne-
fondat. Deduce arestul preventiv
de la 19.09.2016 la zi. Obligã ape-
lanta inculpatã la plata sumei de
200 lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare avansate de stat. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din
15.12.2016”, se aratã în decizia
Curþii de Apel Craiova.

Craiovean condamnat definitiv
pentru contrabandã cu þigãri
Un craiovean, reþinut pe

24 de ore în noiembrie
2014 dupã ce a fost prins
în trafic cu aproape 2.000
de pachete de þigãri netim-
brate în maºinã, a fost gãsit
vinovat de infracþiuni la
regimul vamal. Magistraþii
Judecãtoriei Craiova l-au
condamnat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la o
pedeapsã de 1 an ºi 6 luni
închisoare cu suspenda-
re ºi 90 de zile de muncã în
folosul comunitãþii ºi i-au
confiscat maºina cu care
transporta þigãrile de
contrabandã. A fãcut apel,
iar Curtea de Apel Craiova
i-a menþinut pedeapsa ºi a
decis sã i se restituie
maºina.

pachete þigãri marca Marble, care
nu aveau aplicat timbru de marcaj
fiscal românesc. Poliþiºtii de la
Rutierã ºi-au anunþat colegii de la
Serviciul de Investigare a Fraude-
lor, care au preluat cercetãrile, pe
numele craioveanului întocmindu-
se dosar penal pentru sÎvârºirea
infracþiunii de contrabandÎ cu þi-
gãri. În aceeaºi searã, în baza pro-
batoriului administrat în cauzã de
poliþiºtii craioveni, bãrbatul a fost
introdus în arestul IPJ Dolj pe bazÎ
de ordonanþÎ de reþinere pentru 24
de ore emisã de procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Dupã ce a
petrecut noaptea în spatele gratii-
lor, bãrbatul a fost prezentat instan-

þei de judecatã cu propunere de
arestare preventivÎ, însã Judecã-
toria Craiova a dispus punerea în
libertate a lui Gue. Cercetãrile au
fost continuate de poliþiºti ºi pro-
curori, autoutilitara ºi cele 1990
pachete de þigÎri fiind indisponibi-
lizate ºi predate Direcþiei Regiona-
le de Accize ºi Operaþiuni Vamale
Craiova.

Pe 17 decembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care Marius Bogdan Gue
a fost trimis în judecatã pentru in-
fracþiuni la regimul vamal. Bãrba-
tul a recunoscut totul în faþa jude-
cãtorilor ºi a cerut sã beneficieze
de prevederile legale vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de

pedeapsã, astfel cã joi, 7 apri-
lie a.c., a fost condamnat la 1
an ºi 6 luni închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 90 de
zile de muncã în folosul co-
munitãþii. În plus, judecãtorii
au dispus confiscarea maºinii
cu care transporta þigãrile ºi l-
au obligat la plata sumei de
1.200 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat. Inculpatul a decla-
rat apel, iar joi, 15 decembrie
a.c., Curtea de Apel Craiova i-
a admis apelul restituindu-i
maºina, însã pedeapsa i-a fost
menþinutã. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova este definitivã.
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Dificil de evaluat, în contextul globalizã-
rii informatice ce a sfârºit prin a pune în
contact oarecum direct locuitorii planetei cu
ajutorul noilor media, avantajele ºi dezavan-
tajele acestei noi condiþii a lumii de azi. ªi
mai ales de mâine. Resortul unei astfel de
judecãþi ambigue cred cã l-am putea stabili
ºi printr-un recurs mitologic la nivelul, fie ºi
legendar, al descoperirii focului în ambianþa
cunoscutã a mitului promoteic. Unul printre
puþinele care, dincolo de avantajele oferite,
prezenta din faºã ºi prezenþa unui risc asi-
milat, la limitã, chiar al unei posibile catas-
trofe. Privind strict din aceastã perspectivã,
avertismentul promoteic s-a putut ºi verifi-
ca de-a lungul mileniilor, cãci istoria atâtor
rãzboaie ºi conflicte sângeroase stã mãrtu-
rie indubitabilã.

Sã ne întoarcem la lumea de azi ºi la im-
pactul revoluþionar al noilor media în desti-
nul nostru ºi al lumii în care trãim. La palie-
rul confruntãrilor – belicoase – de naturã
geopoliticã, e de reþinut convingerea avan-
satã de câþiva corifei din branºa acestei noi
ere tehnologice cã un eventual viitor rãzboi
va fi aproape exclusiv informatic. Iar indi-
ciile acestei previziuni nu lipsesc. Dimpotri-
vã, ele spuzesc la tot pasul. Cel mai recent îl

reprezintã implicarea hackerilor, presupuºi
ruºi, în campania electoralã din SUA, de-
nunþatã de-acum oficial de instanþele supre-
me de la Washington. Altele, mai numeroa-
se decât putem constata, sunt în act ceas
de ceas pe întinsele ºi dificil de verificat re-
þele pe care le oferã internetul.

Un caz recent, cu o conotaþie nelipsitã
de un masiv grad ilustrativ pentru teza pe
care o pun în dezbatere, se întâmplã în
aceste zile în Italia. Pe scurt, „povestea” e
prezintã astfel ºi implicã reþeaua de sociali-
zare Facebook.

La doar câteva ore dupã ce, încheiatã
criza politicã în Italia, la mai puþin de 24 de
ore de la depunerea jurãmântului noului pre-
mier Paolo Gentiloni, un tzunami de insulte
s-au înregistrat pe un site care, culmea, a
întrunit câteva mii de subscrieri, unele ne-
lipsite de frenezia specificã amatorilor de
mari „dezvãluiri din culise”.  Site-ul cu pri-
cina se numeºte „LiberoGiornale” (ambigui-
tatea titlului face ea însãºi parte din strategia
dezinformãrii, fiindcã pe piaþa italianã existã

douã cotidiane importante de nivel naþional
cu cele douã nume alãturate).

Mesajul  care a atras atenþia specialiºti-
lor din domeniu a fost ºi cel care urma sã
conducã la identificarea sursei de manipu-
lare. În chiar acel moment, post-jurãmânt,
i s-a atribuit abia desemnatului premier ur-
mãtoarea declaraþie, pe care, fireºte, n-o
pronunþase niciodatã: „Italienii sã înveþe sã
facã sacrificii ºi sã termine cu lamentaþii-
le”. O poziþie oricât de neînchipuit de posi-
bilã – cine ºi-ar permite un astfel de debut
la conducerea unui executiv mai ales într-
o situaþie de crizã, inclusiv cu implicaþii
constituþionale -. ea a funcþionat totuºi,
dovadã stând succesul înregistrat în rân-
dul masei de internauþi.

Ce s-a descoperit în final? Cã, de fapt,
site-ul respectiv aparþine a doi falºi jurna-
liºti, proveniþi din rândul militanþilor forma-
þiunii populiste „Cinci stele” a lui Beppe Gril-
lo, unul dintre ei, cu pseudonimul,. Paolo
Attivissimo” autodeclarat „comentator in-
formatic”, fãcând parte, mai demult, din

echipa lui Casaleggio, informaticianul care
s-a aflat la originea asamblãrii miºcãrii „po-
pulare” Cinque Stelle într-un partid nou cu
istoria sa singularã de-acum cunoscutã. ªi
ceea ce a frapat încã ºi mai mult e desco-
perirea cã seite-ul respectiv aparþine unei
firme particulare create ºi gestionate – ex-
clusiv pe sistemul de nãscociri – cu scopul
de a face bani. Fiindcã, utilizând „populari-
tatea” de care se bucurã, beneficiazã ºi de
oferte de publicitate care-i asigurã venituri
grase.

Mai mult decât atât, sediul central – res-
pectiv cu adresã la… instanþe fiscale – al
respectivei „firme” se aflã în Bulgaria, la
Sofia. Sã ne mai mirãm atunci de serviciile
miilor de hackeri de prin Moscova ori de la
Budapesta (unde n-ar fi exclus nici supor-
tul logistic guvernamental!) al cãror scop,
aºa cum evalua presa italianã de ieri, rãmâ-
ne acela de manipulare, prin minciunã ºi,
mai mult, prin înºelãtorie neasumatã, dar
evidentã, a publicului tot mai numeros din
sfera internetului?

Informare vs dezinformareInformare vs dezinformareInformare vs dezinformareInformare vs dezinformareInformare vs dezinformare
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Dezbaterea din plen s-a fãcut în jurul ra-
portului eurodeputatului german Elmar Brok
asupra implementãrii politicii externe ºi de
securitate comunã a Uniunii Europene. Eu-
rodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepre-
ºedintele Grupului S&D din Parlamentul
European pentru politicã externã, a apreciat
raportul eurodeputatului Elmar Brok ca fi-
ind „o adevãratã moºtenire pentru Parlamen-
tul European în ceea ce priveºte afacerile
externe, securitatea ºi apãrarea”.

„Ne aflãm într-o perioadã cu provocãri
fãrã precedent pentru politica externã, iar
cu alegerea lui Donald Trump în Statele
Unite, ne aºteaptã ºi o situaþie de incertitudi-
ne nemaiîntâlnitã. Totul se întâmplã într-o
perioadã în care ne confruntãm cu rãzboaie
multiple, la care se adaugã terorismul, mi-
graþia, atitudinea imperialistã a Rusiei ºi pro-

Dezbatere asupra implementãrii politicii externeDezbatere asupra implementãrii politicii externeDezbatere asupra implementãrii politicii externeDezbatere asupra implementãrii politicii externeDezbatere asupra implementãrii politicii externe
ºi de securitate comunã a Uniunii Europeneºi de securitate comunã a Uniunii Europeneºi de securitate comunã a Uniunii Europeneºi de securitate comunã a Uniunii Europeneºi de securitate comunã a Uniunii Europene

Plenul Parlamentului , reunit la Strasbourg, a gãzduit ultima dezba-
tere pe acest an în baza articolului 36, prin care Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe ºi politica de securitate, Federica
Mogherini, consultã periodic Parlamentul European cu privire la as-
pectele principale ºi la opþiunile fundamentale din domeniul politicii
externe ºi de securitate comunã.

paganda acesteia. Trebuie menþionatã ame-
ninþarea directã a Rusiei în alegerile din anu-
mite state membre ale Uniunii Europene ºi
nu numai”, a subliniat Victor Boºtinaru.

”Este singurul mod prin care
ne putem folosi avantajele”

Toate acestea conferã ºi mai multã impor-
tanþã rolului pe care Uniunea Europeanã îl are
la nivel global. ”Este o provocare, dar ºi o
ºansã. Dacã nu demonstrãm cã suntem ca-
pabili sã ne ridicãm la nivelul aºteptãrilor sã
jucãm un rol hotãrâtor ºi de primã linie, vom
fi marginalizaþi ºi alþi actori globali vor do-
bândi prioritate asupra noastrã. Pentru a fi
influenþi, avem nevoie înainte de toate, de
unitate ºi sã oferim sprijinul deplin pentru Stra-
tegia Globalã a Înaltului Reprezentant. Acesta

este singurul mod prin care ne putem folosi
avantajele.”, susþine deputatul european.

”Sã întãrim procesul unei agende
comune NATO-UE”

Totodatã, a mai subliniat  Boºtinaru cã o
altã consecinþã importantã care derivã din urma
alegerilor noului preºedinte american este cã
ne confruntãm cu incertitudine ºi în ceea ce
priveºte felul în care Statele Unite vor inter-
preta acum rolul NATO. ”Acest lucru va avea
o importanþã ºi mai mare în actualul context
internaþional. Tocmai din acest punct de vede-
re, cred cã ar trebui sã profitãm de ocazie pentru
întãri rolul statelor membre UE în NATO ºi sã
întãrim procesul unei agende comune NATO-
UE aºa cum s-a stabilit dupã Summitul de la
Varºovia: o agendã bazatã pe complementari-
tate, cooperare ºi coordonare la nivelul cel mai
înalt pentru interoperabilitatea forþelor noastre
în interesul apãrãrii colective. Salut eforturile
deja fãcute de cãtre Înaltul Reprezentant ºi sper
cã acesta este doar începutul unei cooperãri

mult mai extinse”, a mai spus europarlamen-
tarul român.

”Nu cheltuieli, ci investiþii !”
Victor Boºtinaru Este  a mai subliniat fap-

tul cã pentru a atinge aceste obiective trebuie
întãrit în regim de urgenþã restructurarea in-
vestiþiilor  în domeniul apãrãrii. ”Nu cheltu-
ieli, ci investiþii! Cred cã o coordonare, pur ºi
simplu, a investiþiilor nu mai este suficientã,
pentru cã, în ziua de astãzi trebuie sã ne ba-
zãm, în principal, pe Statele Unite ºi pe NATO.
Acum, a sosit momentul sã identificãm cu
claritate care sunt provocãrile ºi nevoile noas-
tre ºi sã luãm toate mãsurile necesare în aceas-
tã direcþie. În acelaºi timp, trebuie sã dãm
dovadã de proactivitate, þinând cont de vii-
toarele provocãri. Punerea în comun ºi par-
tajarea nu au însemnat absolut nimic, pentru
cã trebuie sã acþionãm din punctul de vedere
al nevoilor de securitate ale tuturor statelor
membre, astãzi ºi pe viitor...”, precizeazã eu-
roparlamentarul Victor Boºtinaru

MARGA BULUGEAN
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TVR Craiova este singura tele-
viziune din Oltenia care a transmis
de-a lungul anilor evenimente pre-
cum festivalurile „Shakespeare”,
“Maria Tãnase”, „Craiova mu-
zicalã”, „Europa Season”, “Ioa-
na Radu”, „Micul artist”, dar ºi
spectacole de teatru, opera ºi ope-
reta si manifestari  sportive. Cre-
dibilitatea de care TVR Craiova se
bucurã în rândul telespectatorilor
din Oltenia a ajuns ºi în afara ariei
de acoperire, iar acest lucru a fã-
cut posibilã implicarea
postului în manifestãri
precum Festivalul de
romanþe „Crizantema
de Aur”, din judeþul
Dâmboviþa sau Festiva-
lul  „Ion Albeºteanu”,
din judeþul Ialomiþa.

„TVR Craiova este
pentru noi o a doua fa-
milie. Cu bucurii ºi  în-
cercãri, dãruire ºi imen-
sã pasiune, am crescut
în toþi aceºti ani. De la

Ministerul Sãnãtãþii a anunþat cã,
la nivel naþional, au fost confirma-
te 1.725 de cazuri, cei mai mulþi
fiind copii cu vârsta sub un an.  Din
cauza acestei epidemii de rujeolã,
Ministerul Sãnãtãþii împreunã cu
reprezentanþi ai Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii, UNICEF ºi de la
Institutul de Sãnãtate Publicã au
propus o serie de mãsuri care se
referã la scãderea vârstei de vac-
cinare la 9 luni, întrucât o carac-
teristicã a acestei epidemii de ru-
jeolã este cã afecteazã copiii sub
un an. Sunt peste 300.000 de doze
de vaccin la nivel naþional, care vor
fi distribuite cãtre medicii de fa-
milie acolo unde este nevoie, au
precizat autoritãþile sanitare.

Focare de infecþie
în 32 de judeþe

România se confruntã anul
acesta cu o epidemie de rujeolã,
numãrul de cazuri fiind mult mai
mare comparativ cu cel de anul
trecut. Cazuri de rujeolã au fost

Magia sãrbãtorilor de iarnã s-
a fãcut simþitã din plin, la acest
sfârºit de sãptãmânã, la Liceul
Tehnologic UCECOM ”Spiru
Haret” din Craiova. Asta pentru
cã, joi, 15 decembrie 2016, s-a
desfãºurat la unitatea de învã-
þãmânt spectacolul „Colindãm
Domnului Hristos”, organizat
cu ocazia Praznicului Naºterii
Domnului. Dupã multe ore de
muncã susþinutã, sub îndruma-
rea profesorilor Eduard Gegiu
ºi Adela Bîldea, un grup de elevi
ai Liceului au interpretat scene-

Magia Crãciunului,Magia Crãciunului,Magia Crãciunului,Magia Crãciunului,Magia Crãciunului,
într-un spectacol la Liceulîntr-un spectacol la Liceulîntr-un spectacol la Liceulîntr-un spectacol la Liceulîntr-un spectacol la Liceul

UCECOM din CraiovaUCECOM din CraiovaUCECOM din CraiovaUCECOM din CraiovaUCECOM din Craiova
ta religioasã „Naºterea lui Hris-
tos”, aducând în faþa asistenþei
bucuria momentului întrupãrii
Domnului. Membrii direcþiunii
instituþiei de învãþãmânt, corpul
profesoral, dar ºi oaspeþii sosiþi
la eveniment au avut parte ºi de
un al doilea moment de sãrbã-
toare, un frumos concert de
colinde în interpretarea elevilor.
ªi ca sã nu încalce tradiþia, la
rândul lor cadrele didactice i-au
rãsplãtit pe colindãtori cu nuci,
mere ºi covrigi.

CARMEN ZUICAN

Ca la 18 ani! Aniversare pentru TVR Craiova
“TVR Craiova vã intrã în inimi ºi în case de 18 ani!”

TVR Craiova este în sãrbãtoare! Televiziunea regionalã cu
cea mai mare acoperire din Oltenia a împlinit  la 1 Decembrie
18 ani de la prima emisie.  In toþi aceºti ani, TVR Craiova a
fost ºi continuã sã fie în mijlocul oamenilor ºi evenimentelor
din Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea, Argeº ºi Teleorman.  Cu
pasiune ºi profesionalism, jurnaliºtii TVR Craiova prezintã zi
de zi realitãþile din sud-vestul þãrii.

o orã de emisie pe zi am ajuns as-
tãzi sã emitem 24 din 24. Dincolo
de numãrul orelor de emisie, ne
masuram resuita prin mesajele pri-
mite de la telespectatori, zâmbete-
le copiilor aduse de campaniile
umanitare pe care le-am iniþiat sau
la care am fost parteneri sau apre-
cierile primite de la oamenii de spe-
cialitate ºi transformate în premii
pentru multi dintre jurnaliºtii TVR
Craiova. Sunt mândrã sã fiu zi de
zi alãturi de colegii mei ºi sã spun

La Mulþi Ani, TVR Craiova!”, a
precizat Anca Dindiricã, director
TVR Craiova.

60 de ani de existenþã
a Televiziunii Române

“Majoratul”  TVR Craiova, dar
ºi 60 de ani de existenþã a Televi-
ziunii Române, sunt marcate pe
parcursul lunii decembrie de emi-
siuni speciale, totul culminând în
ziua de 20 decembrie. Vedete con-
secrate ºi tineri interpreþi de muzi-
cã popular vor încânta publicul
într-un spectacol-eveniment care
va avea loc în aer liber, în centrul
vechi al Craiovei. Alãturi de îndrã-
giþii artiºti Mariana Ionescu Capi-
tanescu, Petricã Mâþu-Stoian, Ma-
ria Loga, Constantin Enceanu, Ni-
culina Stoican ºi Victoriþa Lãcãtu-

ºu,  vor evolua peste 20
de instrumentiºti, 40 de
dansatori ºi alte nume
mari de la ansamblurile
folclorice profesioniste
“Maria Tãnase” ºi “Doi-
na Gorjului”.

” Vã  aºteptãm, înce-
pând cu ora 17.00, la un
maraton de folclor ce
aduce din nou TVR Cra-
iova in mijlocul comuni-
tatii”, a mai spus Anca
Dindiricã.

Epidemie de rujeolã în judeþul Dolj:Epidemie de rujeolã în judeþul Dolj:Epidemie de rujeolã în judeþul Dolj:Epidemie de rujeolã în judeþul Dolj:Epidemie de rujeolã în judeþul Dolj:
63 de cazuri confirmate63 de cazuri confirmate63 de cazuri confirmate63 de cazuri confirmate63 de cazuri confirmate

De la începutul anului ºi pânã astãzi, în ju-
deþul Dolj, au fost confirmate nu mai puþin
de 63 de cazuri de rujeolã. Autoritãþile vor-
besc de o adevãratã epidemie în România,
focare de infecþie fiind declarate în 32 de
judeþe. Pânã acum s-au înregistrat ºapte de-
cese la nivel naþional, în timp ce un al optu-

lea, posibil cauzat de  rujeolã - o fetiþã de
doar un an, din Craiova - se afla, ieri, în curs
de confirmare sau infirmare. Copilul se în-
torsese recent din Italia, ºi, potrivit autori-
tãþilor, nu era vaccinat. De altfel, medicii
atrag atenþia cã, odatã cu scãderea ratei de
vaccinare, creºte rata de îmbolnãvire.

depistate în 32 de judeþe, cele mai
multe fiind în Arad (454), Caraº
Severin (258), Timiº (240),
Mureº (238), Bistriþa Nãsãud
(129), Cluj (90). În Dolj sunt 63,
în Braºov -40, Suceava – 37, Olt
(32), Bihor (22), în Hunedoara
(21), Sãlaj (17), Alba
(16), Brãila (16) ºi Bucu-
reºti (13). Sub zece îm-
bolnãviri s-au înregis-
trat în Harghita (7),  Iaºi
(5), Sibiu (4), Buzãu (4),
Bacãu (3), Constanþa (3),
Dâmboviþa (2), Neamþ
(2), Brãila (2), Cãlãraºi
(2). În judeþele Giurgiu,
Mehedinþi, Vaslui, Boto-
ºani, Buzãu, Prahova ºi
Vâlcea s-a înregistrat
câte un caz de rujeolã.

Majoritatea cazurilor reprezintã
focare în comunitãþile cu acoperi-
re vaccinalã scãzutã. În contextul
epidemiologic actual s-a recoman-
dat intensificarea acþiunilor de vac-
cinare cu ROR a copiilor incom-

plet vaccinaþi/nevaccinþi. Totoda-
tã, reprezentanþii Misterului Sãnã-
tãþii au fãcut un apel cãtre pãrinþii
care nu ºi-au vaccinat pânã în
acest moment copiii sã meargã la
medicul de familie pentru a-i imu-
niza pe cei mici.

Acoperirea vaccinalã,
sub nivelul recomandat de OMS

Anul trecut, acoperirea vacci-
nalã în România se pãstra sub ni-
velul recomandat de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), de

95%, pentru boli precum difterie,
tetanos, rujeolã, rubeolã, oreion ºi
hepatitã B, în principal din cauza
refuzului vaccinãrii. Conform da-
telor Centrului Naþional de Supra-
vegherea ºi Controlul Bolilor

Transmisibile, rata medie de
acoperire vaccinalã este de
75,4% pentru vaccinul con-
tra rubeolei, rujeolei ºi ore-
ionului. Aceleaºi date aratã
cã 30,3% din aceºti copii au
fost depistaþi, în 2014, ca
fiind incomplet vaccinaþi în
raport cu vârsta, în creºte-
re faþã de anul precedent,
când procentul era de 26%.

Limita de siguranþã pen-
tru menþinerea imunitãþii de

comunitate, cea care îi protejeazã
atât pe copiii nevaccinaþi (sub 1
an), cât ºi pe cei mai mari ºi ne-
vaccinaþi, este de cel puþin 80%
din populaþie vaccinatã. Reduce-
rea vaccinãrii împotriva rujeolei,
rubeolei ºi oreionului a dus, în ul-

timii ani, la douã epidemii de ru-
jeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a rujeo-
lei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere ºi
eliminare a numeroase boli trans-
misibile. Cu toate acestea, specia-
liºtii considerã cã acoperirea vac-
cinalã în România este în scãdere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã efectuarea obligatorie
a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi poliomielitã, atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creº-
te riscul apariþiei de epidemii. La
aceste vaccinuri s-ar putea adãu-
ga cele pentru meningococ,
pneumnococ, Haemophilus influ-
enzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã,
în funcþie de posibilitãþile þãrii res-
pective ºi de realitãþile din teren.

RADU ILICEANU
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Cu dorinþa de a-ºi ajuta seme-
nii, dar ºi cu multã perseveren-
þã, ACCES Oltenia îºi constru-
ieºte drumul sãu. A mai trecut
un an timp în care lucrurile nu
au stat pe loc, ºirul faptelor bune
continuând cu ºi mai mare elan.
A mai trecut un an în care vo-
luntarii nu s-au abãtut nici o cli-
pã de la crezul lor: sunt atât de
mulþi oameni care aºteaptã un
ajutor dezinteresat ºi s-au grã-
bit sã le fie alãturi aºa cum au
putut. Dupã multã muncã, aºa
cum era ºi firesc, a sosit ºi ziua
festivã când însãºi fãcãtorii de
bine trebuiau rãsplãtiþi. ACCES
Oltenia a organizat, joi seara, în
sala Filarmonicii Oltenia, o galã
dedicatã acestor oameni minu-
naþi, cu suflete mari, care aleg
sã-ºi sacrifice din timpul lor de
studiu sau chiar ºi de distracþie

ACCES Oltenia, din nou la înãlþime
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

VVVVVoluntarii doljeni, rãsplãtiþi pentru faptele lor buneoluntarii doljeni, rãsplãtiþi pentru faptele lor buneoluntarii doljeni, rãsplãtiþi pentru faptele lor buneoluntarii doljeni, rãsplãtiþi pentru faptele lor buneoluntarii doljeni, rãsplãtiþi pentru faptele lor bune
Aflatã la cea de-a doua ediþie, Gala

Voluntarului doljean a rãsplãtit gestu-
rile, din ce în ce mai multe ºi mai minu-
nate ale tinerilor voluntari, dar a adus
deopotrivã ºi cãldura sãrbãtorilor de
iarnã în sufletele tuturor celor prezenþi.
ACCES Oltenia a fost, din nou, la înãl-

Diplome de excelenþã,  acordate de ACCES Oltenia
colaboratorilor sãi:

Vlad Drãgulescu - director artistic al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova

Gabriela Predu – psiholog ºi psihoterapeut
Mihaela Pârvu – „Asociaþia pentru Sprijin ºi Implicare Socialã”
Dana Preda - TVR Craiova
Pãrintele Bogdan Trifu - Biserica „Maica Domnului” Oota
Pãrintele Gabriel Sorescu - Biserica „Brânduºa”

Voluntarul anului în domeniul:
•Artã fotograficã -Dumitrel Andreea Izabella, elevã la

Colegiul Naþional „Elena Cuza”
•Culturã - Dobre ªtefania
•Educaþie - Ciuvãþ Roberta Maria, elevã la Colegiul Naþional

„Fraþii Buzeºti”
•Sãnãtate - Cioablã Ana Maria, elevã la Colegiul Naþional

„Carol I”
•Social - Nicolae Mihai David
•Voluntarul anului 2016: Grigorie Andrei Daniel, elev la

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
•Cea mai activã echipã de voluntari: Clasa a XI-a H Colegiul

Naþional „Elena Cuza”

pentru a-i ajuta pe cei care au
mare nevoie de un sprijin.
„Avem aici un capital uman
fantastic!”

Preºedintele ACCES Oltenia,
lect. univ. dr. Andreea Niþã, ºi-a
dedicat toatã energia ºi spiritul de
luptãtoare pentru a croi un drum
voluntariatului doljean. ªi se poa-
te spune cã a reuºit, judecând
dupã campaniile numeroase pe
care ºi le-a trecut în dreptul sãu.
De altfel, chiar în deschiderea
Galei Voluntarului doljean, Andre-
ea Niþã a vorbit despre proiectul
sãu ambiþios de a imprima tineri-
lor o culturã a voluntariatului,
care, din pãcate, a fost neglijat în
aceastã zonã.

”Iatã-ne la cea de-a doua edi-
þie a galei Voluntarului doljean, un
eveniment pe care l-am deschis

anul trecut. E adevã-
rat cã nu ne aparþine
iniþiativa fiind un
model preluat din ac-
þiunile desfãºurate la
nivel naþional. Miº-
cãrile de responsabi-
litate socialã au o
amploare mult mai
mare în binecunos-
cutele oraºe Cluj, Ti-
miºoara, Bucureºti,
dar asta nu înseam-
nã cã urbea noastrã ar trebui sã
nu se alinieze. ªi uite cã încer-
cãm, cu paºi mici, sã demon-
strãm cã avem aici un capital
uman fantastic”, le-a spus invi-
taþilor lect. univ. dr. Andeea Niþã.
Cei mai implicaþi elevi învaþã la
colegiile craiovene

Liceul de Artã ”Marin Sorescu”,
Colegiul Naþional ”Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Naþional ”Carol I”, Co-
legiul Naþional „Elena Cuza” au
fost nominalizate ca fiind cele mai
de seamã instituþii de învãþãmânt
preuniversitar cu elevi implicaþi în
acþiunile de voluntariat. Aºa se
face cã ºi toate premiile care au
fost acordate în cadrul galei au
mers cãtre aceste ºcoli. Peºedin-
tele ACCES Oltenia a punctat câº-
tigul pe care îl au toþi cei care se

implicã în acþiunile de
voluntariat.

”Scopul multora
dintre tineri, iniþial, a
avut o motivaþie ex-
trinsecã, aceea de a
dobândi diplome pen-
tru a se califica la bur-
se în strãinãtate, întru-
cât învãþãmântul euro-
pean ºi american valori-
zeazã mult mai mult
acest tip de activitate
decât rezultatul propriu-
zis al sistemului de în-
vãþãmânt. O bunã parte
dintre ei au înþeles cã, de
fapt, mai departe de
diploma pe care ei o
vor primi rãmâne
câºtigul unei lecþii de
viaþã: al solidaritãþii,
al coeziunii, al rãs-

punsului cu bine cu fapta bunã
pe care ei o fac. Din pãcate,
sistemul de învãþãmânt e defi-
citar la acest capitol ºi rolul
nostru - al pãrinþilor, educato-
rilor ºi formatorilor sociali -
este tocmai acesta de a-i în-
curaja sã participe constant în
activitãþi care sã poatã sã le de-
termine capacitatea de a se
cunoaºte mai bine ºi de a în-
vãþa aceastã lecþie a transfe-
rãrii ºtafetei cãtre generaþiile
care urmeazã”, este de pãrere
lect. univ. dr. Andreea Niþã.

Marea familie a voluntarilor
doljeni

Prin grija organizatorilor, fes-
tivitatea de premiere a îmbrãcat
eleganþa distinsã a unei adevã-
rate gale. Zâmbetele de pe chi-
purile senine ale copiilor au fost
rãsplãtite cu surprize frumoase,
dar cu ºi prezenþa unor oameni

speciali – preoþi ºi profesori –
care le-au fost alãturi inimoºilor
voluntari. Toate momentele au
fost savurate ºi au mers la su-
fletele participanþilor, care, preþ
de douã ore, s-au simþit ºi ei ca
fãcând parte din marea familie a
celor care sunt gata oricând sã
întindã o mânã de ajutor.

Mai mult ca la oricare altã
galã, câºtigãtorii au strãlucit
într-un mod aparte. ªi pentru
cã, de aceastã datã, nu au fost
premiate un joc de rol foarte
bun, o performanþã intelectualã
sau o reuºitã sportivã, ci pur ºi
simplu dorinþa de a face o faptã
bune. S-au rostit nume ºi dome-
nii - nu puþine - în care tineri s-

au oferit sã ajute. De fiecare datã
când îºi primeau diplomele ºi flo-
rile, iar organizatorii le strângeau
mâinile în semn de mlþumire, pe
chipuri li se citea bucuria: unii ca
ei învãþaserã deja frumoasa ºi ge-
neroasa lecþie a voluntariatului
care, se spune, îi face pe oameni,
cu adevãrat, fericiþi.

þime: dacã pe parcursul anului s-a în-
conjurat de oameni frumoºi, cu suflete
mari, la momentul festiv, generozitatea
ºi inventivitatea organizatorilor au
funcþionat precum o baghetã magicã
reuºind sã le ofere invitaþilor o searã
deosebit de frumoasã.
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Naþionalul craiovean premiazã
excelenþa

Astã-searã, dupã ora
18.30, spectatorii fideli ai
scenei craiovene sunt aºtep-
taþi la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” sã ciocneascã
un pahar de vin, în compa-
nia actorilor îndrãgiþi, pe
muzicã de café-concert, sã
vizioneze premiera oficialã
a spectacolului „O lunã la
þarã” de Turgheniev, în re-
gia lui Cristi Juncu, ºi sã
asiste la festivitatea de decernare a premiilor pentru acest an, prezentatã
de actorii Anca Dinu ºi Marian Politic. «Conceput ca un eveniment
deosebit, Gala TNC 2016 îºi propune sã reuneascã ºi sã rãsplãteascã
publicul fidel, artiºtii, partenerii instituþiei, dar ºi jurnaliºtii care au pus
umãrul la promovarea proiectelor teatrului. Totul într-o companie dis-
tinsã, cu invitaþi din cadrul Ministerului Culturii, Institutului Cultural
Român, de la teatrele naþionale, dar ºi alãturi de critici renumiþi», men-
þioneazã organizatorii într-un comunicat de presã. În acest cadru, ac-
torul Ilie Gheorghe va primi Premiul Special „pentru mãiestria cu care
îºi trãieºte rolurile”. Printre tablouri ale artiºtilor contemporani ºi statui
vivante, publicul va putea chiar ºi licita obiecte-surprizã din recuzita
unor spectacole reprezentative ale Naþionalului craiovean, piesa de re-
zistenþã fiind platoºa de piele purtatã de maestrul Tudor Gheorghe în
musicalul „Omul din La Mancha”.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Se acordã premiile Filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România

În cadrul unei festi-
vitãþi anunþate pentru
miercuri, 21 decem-
brie, Filiala Craiova a
Uniunii Scriitorilor din
România (USR) va în-
mâna premiile pentru
cele mai bune cãrþi pu-
blicate în decursul anu-
lui trecut ºi pentru cei
mai reprezentativi cre-
atori, membri ai acestei organizaþii locale. Potrivit preºedintelui filialei,
conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, vor fi acordate douã Premii „Cartea
anului”, trei Premii Speciale pentru întreaga activitate, precum ºi mai
multe Diplome aniversare. Evenimentul se va desfãºura cu începere de
la ora 11.00, la restaurantul „Flora” (strada „Mihai Viteazul” nr. 18),
fondurile pentru organizare ºi premiere fiind atrase din sponsorizãri. În
prezent, filiala craioveanã a USR are peste 150 de membri – scriitori din
întreaga zonã a Olteniei, dar nu numai.

Recitaluri ale
actorilor Michael
Pennington ºi
Emil Boroghinã în
închiderea Anului
„Shakespeare
400” în România

Astãzi ºi mâine, sub Patronajul
Ambasadei Marii Britanii la Bucu-
reºti ºi Consiliului Britanic Româ-
nia, în organizarea Teatrului Not-
tara din Bucureºti ºi Festivalului In-
ternaþional „Shakespeare” de la
Craiova, în capitalã are loc festivi-
tatea de închidere a Anului „Shake-
speare 400” în România. Cu acest
prilej, celebrul actor britanic Mi-
chael Pennington, de la Royal
Shakespeare Company, unul dintre
cei mai strãluciþi interpreþi contem-
porani ai rolurilor shakespeariene,
prezintã astã-searã, ora 19.00, pe
scena Sãlii „Horia Lovinescu” a
Teatrului Nottara, recitalul „Nobi-
le William”, urmând ca mâine, 18
decembrie, de la aceeaºi orã ºi în
aceeaºi salã, actorul craiovean
Emil Boroghinã sã susþinã recita-
lul „Lumea-ntreagã e o scenã”.
Dupã reprezentaþia de mâine-sea-
rã, Excelenþa Sa, Paul Brummell,
Ambasadorul Regatului Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord la
Bucureºti, va declara închis Anul
„Shakespeare 400” în România.

„Cealaltã þarã”„Cealaltã þarã”„Cealaltã þarã”„Cealaltã þarã”„Cealaltã þarã” – ultima premierã – ultima premierã – ultima premierã – ultima premierã – ultima premierã
a anului, la Ta anului, la Ta anului, la Ta anului, la Ta anului, la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” lansea-
zã invitaþie la ultima premierã a anului 2016:
„Cealaltã þarã”, în regia lui Alexandru Istu-
dor, care semneazã ºi scenariul dramatic, ºi
scenografia de Francesca Cioanca. Adaptare
dupã trei dintre romanele scriitoarei româ-
ne de etnie germanã Herta Muller („Cãlãto-
rie într-un picior”, „Omul este un mare fazan
pe lume”, „Încã de pe atunci vulpea era vânã-
torul”, apãrute la Editura „Humanitas”, în
traducerea Corinei Bernic ºi a Norei Iuga),
spectacolul este prezentat astãzi, 17 decem-
brie, ora 17.00. În distribuþie: Romaniþa Io-
nescu, Adrian Andone, ªtefan Cepoi, Gabriela
Baciu, Marian Politic, Corina Druc, Vlad
Udrescu ºi Raluca Pãun. „Cealaltã þarã” ur-
mãreºte istoria personajului Irina ºi a fami-
liei acesteia din România anului 1989 ºi a
încercãrilor acestora de a pãrãsi þarã cu des-
tinaþia Germania. Piesa exploreazã o serie de aspecte asociate cu
emigrarea, fenomen legat intrinsec de istoria recentã a României.

Alexandru Istudor. Originar din Sibiu, în prezent locuieºte în Lon-
dra, unde a absolvit un masterat în regie de teatru la Royal Holloway,
University of London. În prealabil, a urmat cursurile Facultãþii de Litere
din cadrul „Babeº Bolyai” Cluj-Napoca. Pe durata studiilor de regie a
lucrat pe texte de Cehov, Jean Genet, Sarah Kane ºi Samuel Becket. Cel
mai recent spectacol pe care l-a regizat este „Panopticon sau scurta
istorie a tehnicilor de interogare coercitivã (a se citi tortura)”, pus în
scenã la spaþiul independent Reactor din Cluj-Napoca.

Francesca Antonia Cioancã.
Nãscutã pe 15 septembrie 1991, la
Alba Iulia, este absolventã a Univer-
sitãþii Naþionale de Arte Bucureºti,
secþia Scenografie, ºi masterandã în
cadrul aceleiaºi instituþii. A realizat
scenografia operelor „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini, prezentatã
la Festivalul UNMB (ediþia a VI-a) ºi „Peter Pan”, muzica ºi versuri
Eugen Rotaru (Opera Comicã pentru Copii), precum ºi a spectacolului
„We’ll love Will” dupã sonetele lui William Shakespeare, regizor Mihai
Mãlaimare. De asemenea, a fost asistent costume la „Cãsãtoria” dupã
Gogol (Teatrul Masca) ºi asistent decor la Festivalul Internaþional de
Statui Vivante (ediþia V-a). A participat la mai multe expoziþii la UNARTE,
Cãminul Artei Bucureºti, UAP Alba Iulia, Salonul de varã Apoldu de Jos
Sibiu ºi a deschis o expoziþie personalã de scenografie în cadrul Festiva-
lului Internaþional de Teatru „Poveºti”, de la Alba Iulia.

Herta Muller s-a nãscut la 17
august 1953, în satul Niþchidorf din
Banatul ºvãbesc. A studiat germana
ºi româna la Universitatea din
Timiºoara. A avut strânse relaþii
literare cu scriitori membri ai
societãþii Aktionsgruppe Banat ºi,
odatã intratã în vizorul Securitãþii, a
refuzat sã colaboreze. A debutat în
1982 cu volumul de povestiri „Þi-
nuturile joase” („Niederungen-
”, Ed. Kriterion), amputat de
cenzura comunistã. Cartea a apãrut
în 1984 ºi în RFG. În 2012 a fost
adaptatã pentru scenã, iar spectaco-
lul, în regia lui Nicky Wolcz, a avut
premiera la Teatrul German din Timiºoara. Din
1985 operele Hertei Muller au fost interzise în
România. Presiunile tot mai puternice din partea
Securitãþii au forþat-o sã emigreze în Germania în
1987. În prezent locuieºte la Berlin.

A publicat romanele: Omul este un mare fazan pe
lume (Der Mensch ist ein großer Fasan auf der
Welt, 1986), Cãlãtorie într-un picior (Reisende auf
einem Bein, 1989), Încã de pe atunci vulpea era
vânãtorul (Der Fuchs war damals schon der Jäger,
1992), Herztier (Animalul inimii, 1994), Astãzi mai
bine nu m-aº fi întâlnit cu mine însãmi (Heute war
ich mir lieber nicht begegnet, 1997), Leagãnul
respiraþiei (Atemschaukel, 2009). Cãrþile sale au
fost traduse ºi publicate în româneºte la editurile
„Univers”, „Polirom” ºi „Humanitas”, la ultima
având în prezent o serie de autor. A publicat ºi
volume de eseuri, între care Hunger und Seide
(Foame ºi mãtase, 1995), Der Konig verneigt sich

und totet (Regele se înclinã ºi ucide, 2003) ºi Me-
reu aceeaºi nea ºi mereu acelaºi neicã (Immer
derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, 2011),
memoriile Mein Vaterland war ein Apfelkern (Pa-
tria mea era un sâmbure de mãr, 2014), volume de
povestiri, precum ºi volume de poeme-colaj: Este
sau nu este Ion (2005). Cãrþile sale sunt traduse în
25 de limbi.

Este laureatã a numeroase premii importante,
germane ºi europene, printre care Premiul Aspekte
Literatur (1984), Premiul Ricarda Huch (1987),
Premiul Kleist (1994), Premiul european pentru
literaturã Aristeion (1995), Premiul IMPAC Dublin
(1998), Premiul pentru literaturã al Fundaþiei Konrad
Adenauer (2004), Premiul Literar al oraºului Berlin
(2005), Premiul Hoffmann von Fallersleben (2010).
Academia Suedezã i-a acordat în anul 2009 Premiul
Nobel pentru literaturã, pentru ceea ce juriul a definit
a fi „concentraþia poeziei ºi francheþea prozei care
descrie viaþa celor dezrãdãcinaþi”. 



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9sâmbãtã, 17 decembrie 2016

CMYK CMYK

CMYK CMYK

Teatrul „Colibri” vã invitã
la ultimele reprezentaþii ale anului

„Poveºti la gura sobei”,
cu colindãtori
ºi interpreþi
de muzicã popularã

Asociaþia „Creºtini” vã invitã miercuri, 21 de-
cembrie, ora 18.30, la spectacolul „Poveºti la gura
sobei”, ajuns la ediþia a II-a. Evenimentul va avea
loc la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, pe a cãrui
scenã vor urca Petricã Mîþu Stoian; Ion Ghiþules-
cu; Constantin, Marius ºi Rãzvan Mãgureanu; Vic-
toriþa ºi Alina Lãcãtuºu; Zorina Bãlan ºi familia (Floa-
rea, Vanesa Maria, Rareº ºi Ilinca); Lavinia ºi Sofia
Bîrsoghe; Maria Rotaru ºi grupul „Voci olteneºti”;
Corul de Copii „Glasuri cristaline” al Asociaþiei „Pã-
rinþi pentru Copii – Oltenia”; Grupul vocal „Elpi-
da”; Roxana Croitoru ºi Denis Drãghici. Acompa-
niamentul spectacolului va fi susþinut de orchestra
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”, condusã de

maestrul Nicu Creþu. Scenariul, regia ºi prezentarea: Gabriela Rusu-Pãsãrin. Accesul spec-
tatorilor se va face doar pe bazã de invitaþii, oferite de organizatori.

340 de elevi înscriºi
la concursul
„Crãciunul în ochii
copiilor”

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei, în par-
teneriat cu Asociaþia pentru  Cunoaºtere, Culturã,
Educaþie ºi Sprijin Social ºi Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu”, vor or-
ganiza luni, 19 decembrie, ora
17.30, la Casa Bãniei, manifesta-
rea culturalã „Cântecul fusului –
Scoarþa româneascã în patrimo-
niul UNESCO”. Evenimentul are
ca scop promovarea scoarþei ro-
mâneºti în contextul în care acest
meºteºug tradiþional a fost inclus,
pe 1 decembrie a.c. – Ziua Naþio-
nalã a României, pe lista patrimo-
niului cultural mondial UNESCO.

Programul cuprinde vizionarea
ºi comentarea filmului documen-
tar care a stat la baza dosarul co-
mun de promovare, coordonat de
România ºi elaborat împreunã cu
Republica Moldova, în care este
prezentatã tehnica tradiþionalã de
realizare a scoarþei. De asemenea,
vor susþine momente artistice An-
samblul de dansuri populare al Colegiului Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu”, Cristina Stoian – stu-
dentã la Facultatea de Economie ºi Administrarea

Zeci de copii din centrele de
plasament ale Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) Dolj ºi cu deficienþe de
auz de la ªcoala Specialã „Sfântul
Vasile” din Craiova participã, zilele
acestea, la atelierele din cadrul Winter
Bazaar – expoziþie cu vânzare de
manufacturã ºi evenimente
caritabile –, organizat în perioada 16-
19 decembrie, în foaierul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”.

Atelierele au loc dupã-amiaza, de la
ora 14.00, la primul dintre ele,
desfãºurat ieri, elevii învãþând,
împreunã cu Andreea Melinescu, sã
decoreze turtã dulce. La final, toþi au
primit daruri (dulciuri, fructe ºi
jucãrii) din partea organizatorilor –
Asociaþia CAROUSEL PROJECT,
cãreia i s-au alãturat ºi alþi parteneri.
Între aceºtia, Asociaþia Studenþilor
Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor
Timoceni din Craiova, care au
contribuit cu donaþiile membrilor lor ºi
ale altor studenþi craioveni, de aproxi-
mativ 800 lei.

„Fiecare copil meritã un zâmbet de
Crãciun!”, considerã preºedinþii celor
douã asociaþii, Liuba Eremia ºi
Petrovic Djordje, mulþumirile lor
îndreptându-se cãtre toþi cei care au
contribuit la mica bucurie a copiilor
aflaþi în grija DGASPC Dolj ºi ªcolii
Speciale „Sfântul Vasile”. Astãzi,
aceºtia participã la un atelier de brioºe
ºi prãjiturele pentru Moº Crãciun (cu
Bella‘s Bakery), duminicã – la atelierul
de globuri handmade (cu Ramona
Colþatu, Vasi Calotã ºi Cercetaºii
României), iar luni – la un atelier de
coroniþe decorative (cu Miki Fleuriste).

De la Winter Bazaar puteþi cumpã-
ra, zilele acestea, o mulþime de
daruri de Crãciun – de la decoraþiuni
de sezon (coroniþe, aranjamente,
globuri º.a.) la bijuterii, accesorii,
jurnale, tablouri, obiecte de decor
din ceramicã, lemn, piele, sticlã etc.
De asemenea, tot aici puteþi face
daruri: jucãrii ºi cãrþi, în cadrul
campaniei „Cufãrul cu cadouri”,
care vor ajunge la copiii internaþi în
Secþia de Oncopediatrie a Spitalului
de Urgenþã Craiova, dar nu numai.

Winter BazaarWinter BazaarWinter BazaarWinter BazaarWinter Bazaar: Fiecare copil: Fiecare copil: Fiecare copil: Fiecare copil: Fiecare copil
meritã un zâmbet de Crãciun!meritã un zâmbet de Crãciun!meritã un zâmbet de Crãciun!meritã un zâmbet de Crãciun!meritã un zâmbet de Crãciun!

Eveniment de promovare a scoarþei
româneºti, la Casa Bãniei

Afacerilor (voce) ºi Ionuþ Marian Botoroagã – stu-
dent în anul I la Departamentul de Arte al Universi-
tãþii din Craiova. Invitatã specialã este interpreta la

nai Alina Marina Gorun – studen-
tã la acelaºi Departament de Arte.
În cadrul evenimentului, vor fi de-
cernate diplome unor personalitãþi
care au contribuit la promovarea
patrimoniului tradiþional.

«Lista patrimoniului cultural
imaterial al umanitãþii UNESCO
(alcãtuitã oficial în 2008, printr-o
convenþie semnatã la Paris) cu-
prinde opere din 76 de þãri ºi in-
clude tradiþii, expresii orale, prac-
tici sociale, ritualuri, evenimente
festive, cunoºtinþe ºi practici cu
privire la naturã, meºteºuguri tra-
diþionale. România este prezentã
cu Ritualul Cãluºului -
(2005), Doina (2009), Ceramica
de Horezu  (2012), Colindatul în
ceatã bãrbãteascã (2013), Dan-
sul Fecioresc din Ardeal / Fe-

ciorescul de Ticuº (2015), iar din 2016 se adaugã ºi
scoarþa româneascã», precizeazã organizatorii eve-
nimentului, într-un comunicat de presã.

Douã spectacole încheie, în acest
weekend, seria reprezentaþiilor din
acest an la Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Este vorba despre
„Prinþul Broascã” (sâmbãtã, 17 de-
cembrie, ora 18.00) – spectacol de
Veselin Boidev dupã Fraþii Grimm,
în regia lui Todor Valov, scenogra-
fia ºi costumele Stefka Kyuvlieva,
cu actorii Cosmin Dolea, Oana
Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoº,
ºi „Poveste despre Hansel Gretel”
(duminicã, 18 decembrie, ora 11.00)
– spectacol dupã Fraþii Grimm, de
ºi cu Geo Dinescu, Marin Fagu ºi Mugur
Prisãcaru. Publicul este aºteptat sã revinã
la teatru din luna ianuarie 2017, când se
va bucura de urmãtoarele titluri: „Rãþuºca
cea urâtã” (sâmbãtã, 14 ianuarie, ora
18.00), „Prietenii Motanului Încãlþat”
(duminicã, 15 ianuarie, ora 11.00), „Go-

goaºa Nãzdrãvanã ºi Nãzdrãvãniile lui
Petriºor” – premierã (sâmbãtã, 21 ianua-
rie, ora 18.00, ºi duminicã, 22 ianuarie,
ora 11.00), „Furtuna” (vineri, 27 ianua-
rie, ora 19.00, ºi sâmbãtã, 28 ianuarie, ora
18.00) ºi „Pinocchio” (duminicã, 29 ia-
nuarie, ora 11.00).

ªcoala Gimnazialã „Traian” Craiova, în
parteneriat cu Asociaþia EduFor, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”, Casa de
Culturã a Studenþilor ºi Asociaþia Dance
Beat vor organiza miercuri, 21 decembrie,
ediþia a III-a a Concursului Interjudeþean
Cultural-Artistic „Crãciunul în ochii co-
piilor”. Competiþia este deschisã copiilor
de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã (învãþãmânt
primar ºi gimnazial) ºi se va desfãºura la
Casa de Culturã a Studenþilor Craiova, în-
cepând cu ora 14.00, pe cinci secþiuni, din-
tre care douã cu participare directã: Dans
tematic (cu tema „Crãciunul”) ºi Interpre-
tare vocalã (cu tema: „Cântece de iarnã”).
Alte trei secþiuni sunt cu participare indi-

rectã: Creaþie plasticã ºi Colaj (ambele cu
tema: „Iarna în ochii copiilor”) ºi Felicitãri
(tema: „Crãciunul”). La secþiunile cu parti-
cipare indirectã s-au înscris 131 de con-
curenþi din 34 de oraºe ale þãrii, iar cei 209
concurenþi din trei judeþe înscriºi la Dans
tematic ºi Interpretare vocalã îºi vor de-
monstra talentul ºi abilitãþile artistice într-
un spectacol de poveste.

Mici talente la Festivalul
„Crãciun Þãrãnesc –
Împodobirea Bradului”

În perioada 19-21 decembrie, la Galeriile „Cro-
matic” ale Centrului Judeþean pentru Conserva-
rea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj se va
desfãºura Festivalul „Crãciun Þãrãnesc – Îm-
podobirea Bradului”. Evenimentul este organi-
zat împreunã cu coordonatoarele proiectelor
„Micul artist” (prof. Dorina Smarandache) ºi
„Pianiºti ºi Pictori” (prof. Oana Constantines-
cu) ºi mai multe ºcoli din judeþ: „Sf. Dumitru”,
„Decebal”, „Ion Creangã” – structurã ªcoala nr.
38, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, „Gheorghe
Bibescu”, „Nicolae Bãlcescu”, Colegiul Naþional
„George Coºbuc”, „Gheorghe Brãescu”, „Ion
Þuculescu”, Siliºtea Crucii, „Mircea Eliade”, „Las-
cãr Catargiu”, Afumaþi, Predeºti, Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit nr. 7. Potrivit coordonatorilor, „prin
astfel de activitãþi se dã startul unei noi serii de expoziþii, spectacole ºi concursuri,
menite sã punã în valoare micile talente, sã susþinã pasiunea copiilor pentru artã ºi sã
dea ºansa promovãrii lor în diverse medii culturale”. Activitãþile au loc zilnic, în inter-
valul orar 13.00 – 15.00.
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Înainte de 1990, despre Liceul In-
dustrial nr.1 Craiova, actualul „Tra-
ian Vuia”, se vorbea numai la su-
perlativ. Era un model de seriozita-
te, cu generaþii întregi care reuºeau,
apoi, la examenele de admitere în în-
vãþãmântul superior. , iar cel mai bine
poate spune prof. Nicolae Pîrvules-
cu,  fost director al liceului, poseso-
rul unei memorii formidabile, o ade-
vãratã enciclopedie, care îþi poate
spune, oricând, ce a fãcut fiecare
elev pe care l-a avut în clasã,  un
cadru didactic care ºtia sã le insu-
fle, în anii aceia de dinainte de 1990,
elevilor sã înveþe ceea ce este strict
necesar: „Nu vreau sã vã reþin foar-

„O ºcoalã care se respectã, pentru elevi care se respectã” –„O ºcoalã care se respectã, pentru elevi care se respectã” –„O ºcoalã care se respectã, pentru elevi care se respectã” –„O ºcoalã care se respectã, pentru elevi care se respectã” –„O ºcoalã care se respectã, pentru elevi care se respectã” –
la 50 de ani de existenþã a Liceului „Tla 50 de ani de existenþã a Liceului „Tla 50 de ani de existenþã a Liceului „Tla 50 de ani de existenþã a Liceului „Tla 50 de ani de existenþã a Liceului „Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia”uia”uia”uia”uia”

Ieri, la Liceul „Traian Vuia” din Craiova a
avut loc o manifestare onorantã, atât pentru
instituþia ºcolarã, cât ºi pentru învãþãmântul
preuniversitar din Dolj: celebrarea a 50 de ani
de existenþã a unitãþii. Au fost prezenþi foºti
absolvenþi , care i-au avut lângã ei pe dascãlii
din anii de învãþãmânt, precum ºi cei care, în
prezent, duc mai departe tradiþia. A fost , de-a

lungul anilor , unul dintre modelele de serio-
zitate în învãþãmântul doljean, cu rezultate
fãrã numãr în performanþã, iar în prezent se
depun eforturi pentru readucerea în primele
rânduri. A fost dezvelitã ºi o placã memorialã,
care, prin ceea ce are scris, nu poate duce de-
cât la trezirea unor sentimente  de nostalgie
ºi de speranþã.

te mult, dar trebuie sã amintesc un
lucru: între anii 1975-1983, nu a
existat niciun an în care elevii de la
secþia de „electrotehnicã”, coordo-
naþi de domnul profesor  Cicerone
Ionescu, au obþinut mãcar un pre-
miu I la concursurile organizate de
Ministerul Construcþiilor de Maºini.
Era o dovadã cã se învãþa aici. Nu
pot dori decât un viitor rodnic, într-
o Românie înfloritoare, cu parla-
mentari ºi guvernanþi din ce în ce
mai buni”. Despre ceea ce a fost de-
a lungul anilor, a vorbit ºi prof. Ni-
colae Cojocaru, fost profesor al li-
ceului: „Am venit, ca tânãr profe-
sor, în 1968, împreunã cu mai mulþi

colegi. Dupã noi au venit ºi alþii, îmi
cer scuze dacã nu-i pot aminti pe toþi,
care au dus faima instituþiei:  Nico-
lae Chiþan, ªtefan Martin, Iaman-
dei Burduºel,  Cicerone Ionescu,
Radu Berceanu, Daniel Barbu, Adri-
an Cernãuþeanu, Aristide ªurlea,
Elena Todescu, etc.  (n.r. – poate cea
mai bunã echipã de cadre didactice
din istoria liceului, fãrã a minimaliza
din meritele celor care au venit în anii
din urmã.). Atunci, am avut liberta-
tea de a visa ºi de a înfãptui visele.
Am ºi realizat o mare parte dintre ele,
fiindcã, ani de zile, am avut clase în-
tregi care au fost admiºi la faculta-
te”. Erau anii, când, pe lângã seriozi-
tate, se mai admiteau ºi mici gium-
buºlucuri, trecute cu vederea de pro-
fesori: sãritul gardului bisericii veci-
ne, fumatul pe la colþuri sau prin WC-
uri (cu plata unei amenzi, de 25 de
lei, plãtitã la casierie, când erai prins
de cãtre profesori), chiulul prin Par-
cul „Poporului”, cum se numea pe
atunci, ºi încã multe altele.

Aprecieri ºi speranþe
Suntem în alte timpuri. Aºa cum

aminteam, ieri, a avut loc momentul
aniversar. Cu acest prilej, a fost dez-
velitã ºi o placã memorialã, tãierea
panglicii fiind oficiatã de prof.  Ilea-
na Moculescu, director al Liceului

„Traian Vuia” ºi de fostul senator
Florea Voinea, elev al unitãþii ºco-
lare. Este foarte sugestiv ce scrie pe
aceasta – „ªcoala prin care se înal-
þã neamul” . Sala de sport a liceului
a fost plinã, fiind prezenþi atât elevi
actuali, cât ºi cei din promoþiile an-
terioare, alãturi de cadre didactice
ºi invitaþi de marcã. „Suntem ono-
raþi sã avem lângã noi doi foºti elevi
– senatorii  Radu Preda ºi Florea
Voinea -  precum ºi pe inspectorul
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj – de asemenea sena-
tor – prof.  Lavinia Elena Craiovea-
nu, viceprimarul Craiovei, Adrian
Cosman,  ºi preºedintele Consiului
elevilor din ºcoalã, tânãrul  Irinel
Zamfir.  Cred cã am ajuns la maturi-
tate, ca unitate ºcolarã, ºi suntem
convinºi cã putem reînvia tradiþia” ,
a precizat prof Ileana Moculescu.

Nu sunt lipsite de importanþã ºi alo-
cuþiunile unora dintre invitaþi. „Am
fost elev al acestui liceu ºi, practic,
aici, mi-am desãvãrºit cariera. Ideea
cu dezvelirea unei plãci a fost a dom-
nului profesor Cojocaru, iar eu doar
l-am ajutat” – Florea Voinea: „Este
un moment emoþionant. În ºcoalã se
clãdesc caractere ºi se formeazã oa-
meni. Am convingerea cã veþi duce
mai departe tradiþia ºi veþi avea re-
zultate” – Lavinia Elena Craiovea-
nu; „Am aceleaºi emoþii ca în urmã
cu 22 de ani, când pãºeam prima
datã pe porþile liceului. Veþi avea în
noi un sprijin ºi vom merge la Bucu-
reºti cu gândul sã fie totul bine” –
Radu Preda. Va încheiere, nimic nu
poate fi mai nimerit decât motto-ul
liceului: „O ºcoalã care se respectã
, pentru elevi care se respectã!”

 CRISTI PÃTRU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã luni, 19 decembrie 2016, ora
15:00, în sala Acad. Dinu C. Giurescu, la dubla
lansare a volumelor Într-un genunchi de ano-
timp (versuri) , Ursuleþul de pluº (povestiri),
ale autoarei Daniela Tiger.

Evenimentul va fi moderat de Augustin Jia-
nu ºi va avea ca invitaþi: Dan Lupescu, Mihae-
la Rãdulescu, Rodica-Rozalia Jianu, Mãdãlina
Bãrbulescu, Alla Cebotari, Mircea Suchici, Cor-
nel Popescu.

Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Ale-
xandru ºi Aristia Aman Craiova

E-mail: presa@aman.ro

Comunicat
de presã

Luni, 19 noiembrie, la sediul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj va avea loc cea de-a
XXI-a galã a Sportului ªcolar Doljean. Mani-
festarea a fost prezentatã, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã. „Vom premia performan-

Pregãtire pentru premiere

Comunicat de presã
Biblioteca Judeþeanã ,,Alexandru ºi Aristia Aman’’ organizeazã luni, 19

decembrie 2016, ora 1000, în Sala Acad. Dinu C. Giurescu, Conferinþa Anualã
a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeþul Dolj, cu tema: Eva-
luarea ºi Autoevaluarea activitãþii de bibliotecã.

În cadrul evenimentului, bibliotecarii au ocazia sã prezinte în faþa colegi-
lor de breaslã realizãrile profesionale, sã dezbatã tema propusã, cât ºi pro-
movarea profesiei de bibliotecar.

La conferinþã sunt aºteptaþi bibliotecari de la bibliotecile municipale,
orãºeneºti ºi comunale.

 Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Comunicat de presã

Trupa de teatru Cutezãtorii a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” va susþine cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, sceneta „ În aºteptarea lui
Moº Crãciun”, la Penitenciarul de Maximã Siguranþã, Craiova, joi 22 decem-
brie, 2016, ora 10:30.

Cutezãtorii îºi doresc sã-i înveseleascã pe cei prezenþi cu o scenetã comi-
cã, scrisã chiar de unul dintre actorii trupei, domnul Dan Constantin Nichita.

Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Comunicat de presã

În sãptãmâna 19 - 22 decembrie,
tema din proiectul Cãrticica pen-
tru prichindei ºi copii mai mãri-
cei derulat de Secþia pentru Copii
ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene
Alexandru ºi  Aristia Aman este:
Colinde, colinde, e vremea co-
lindelor.

Cum colindul este un cântec tra-
diþional, copiii vor arãta cum au
înþeles ºi cum pãstreazã minuna-
tele tradiþii româneºti de iarnã.

Secþia pentru Copii ºi Tineret
mulþumeºte colaboratorilor, mass-
media, cadrelor didactice, copiilor
ºi pãrinþilor deopotrivã pentru fe-
lul în care s-au implicat în proiec-
tele desfãºurate în acest an.

Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!
Ne sunt alãturi preºcolarii ºi ºco-

larii de la urmãtoarele grãdiniþe ºi
ºcoli craiovene, programaþi astfel:

Luni , 19 decembrie

900-1000     L.T.T.A  Grãdiniþa
nr. 18

1000-1100    Liceul de Arte Marin
Sorescu-Grãdiniþã

1100-1200     ªc. Gimn. Mihai Vi-
teazul

1500-1600    C.N. ªtefan Velovan
Marþi, 20 decembrie
1000-1100    Liceul de Arte Marin

Sorescu
1100-1200    Liceul de Arte Marin

Sorescu
Miercuri, 21 decembrie
1000-1100     Grãdiniþa Castelul

Fermecat
Joi, 22 decembrie
1100-1200    Grãdiniþa Paradisul

Copiilor
1500-1600    C.N. Carol I
Biroul de Presa al Bibliotecii Ju-

deþene Alexandru ºi Aristia Aman
Craiova

E-mail: presa@aman.ro

þele elevilor ºi profesorilor care i-au
pregãtit ºi sunt 62 de tineri care vor
fi recompensaþi, împreunã cu 17 ca-
dre didactice care i-au îndrumat.
Anul acesta, faþã de perioadele an-
terioare, sunt acordate distincþii ºi
la fotbal ºi handbal , pe lângã disci-
plinele deja cunoscute cu rezultate
– lupte, atletism, scrimã, volei, bas-
chet, karate. Gala este posibilã cu

sprijinul financiar al Consiliului Judeþean Dolj,
care a alocat 50.000 de lei pentru acest eveni-
ment.  Lângã noi, astãzi, îi avem pe directorii
celor mai importante instituþii de gen -  Geri

Mitroi, de la Liceul cu Program Sportiv „Pe-
trache Triºcu”, ºi  Dan Coºei, director al Clu-
bului Sportiv ªcolar Craiova. Pe lângã cele
douã unitãþi amintite, un suport important în
performanþele sportive a fost adus ºi de Li-
ceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din
Dãbuleni”, a precizat prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. La rândul sãu, prof.  Alin
Vancea, inspector de sport în cadrul ISJ Dolj,
a menþionat: „Ne dorim sã ducem mai departe
tradiþia în performanþã, bazatã pe aceleaºi prin-
cipii de competiþie.”

CRISTI PÃTRU
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Premierul britanic Theresa
May s-a declarat în favoarea
unui acord grabnic privind
situaþia cetãþenilor din alte sta-
te UE ce locuiesc în Marea
Britanie ºi a cetãþenilor brita-
nici care locuiesc în alte þãri
din Blocul comunitar. “Trebu-
ie, ca încã dintr-o fazã tim-
purie a negocierilor, sã ofe-
rim asigurãrii cetãþenilor noºtri
cã vor avea dreptul de a rã-
mâne (indiferent de þara în
care locuiesc)”, a declarat
Theresa May la summitul UE
de la Bruxelles, potrivit unei
note diplomatice. La interven-
þia scurtã a premierului brita-
nic nu a existat o reacþie di-
rectã a celorlalþi lideri UE, care dupã pleca-
rea Theresei May au avut o discuþie de 20
de minute privind procesul de Brexit, în
urma cãrora a fost confirmat Michel Barni-
er drept negociatorul Uniunii Europene în
cadrul viitoarelor negocieri privind separa-
rea Marii Britanii de Blocul comunitar. Deºi
nu a existat un rãspuns imediat la afirmaþia
lui May privind drepturile expaþiilor, ulterior,

Discuþiile între Shinzo Abe ºi Vladimir

Putin, lipsite de rezultate în privinþa

disputei teritoriale ruso-nipone
Discuþiile între premierul nipon Shinzo

Abe ºi preºedintele rus Vladimir Putin au
condus la semnarea mai multor acorduri
economice, însã nu au fost înregistrate pro-
grese semnificative în ceea ce priveºte dis-
puta teritorialã între Japonia ºi Rusia. Dis-
puta asupra unui grup de insule din nordul
arhipeleagului nipon constituie principalul
obstacol în semnarea unui acord final de
pace între Japonia ºi Rusia, care ar pune
capãt în mod formal Celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial. Vladimir Putin a între-
prins o vizitã oficialã de douã zile în Japo-
nia, cu aceastã ocazie a discutat cu pre-
mierul japonez despre posibilitatea unui
tratat final de pace, liderul rus precizând
cã relaþiile economice strânse vor ajuta în
acest sens. Abe ºi Putin au cãzut de acord
sã iniþieze discuþiile cu privire la posibili-
tatea derulãrii de activitãþi economice co-
mune pe insulele disputate, se afirmã într-
o declaraþie comunã. “Cel mai important
lucru pentru mine este sã semnãm un acord
de pace (cu Japonia), deoarece ar crea con-
diþiile cooperãrii pe termen lung”, a decla-
rat Vladimir Putin cu ocazia unei conferin-
þe de presã.

Parlamentul European cere sã joace

un rol mai important în cadrul

 negocierilor pentru Brexit
Martin Schulz, preºedintele Parlamentu-

lui European, a transmis o scrisoare preºe-
dintelui Consiliului European, Donald Tusk,
în care cere o mai mare implicare a Parla-
mentului European în negocierile pe tema
Brexit, ameninþând cã altfel ar putea res-
pinge acordul. În scrisoarea trimisã lui Do-
nald Tusk, Schulz a criticat planurile pri-
vind procesul de negociere care ar oferi Par-
lamentului European doar un “rol secun-
dar”, afirmând cã dacã acest nu se modifi-
cã, europarlamentarii ar putea respinge re-
zultatul negocierilor. În acest caz “tratatele
UE ar înceta sã se aplice pentru Marea Bri-
tanie la finalul perioadei de doi ani”, tim-
pul limitã pentru negocieri. “Acesta ar fi cel
mai dur Brexit ºi ar fi în detrimentul tutu-
ror”, a mai precizat Schulz. Oficialul euro-
pean a mai adãugat cã Parlamentul Euro-
pean ar putea ajunge la stabilirea proprii-
lor aranjamente cu negociatorul UE, Michel
Barnier, ºi guvernul britanic. “Vreþi sã des-
chidem negocieri separate cu britanicii?”,
a afirmat ºi Guy Verhofstadt, principalul
negociator pe tema Brexit al Parlamentului
European.

Donald Trump îl va nominaliza

pe David Friedman ca ambasador

al SUA în Israel
Donald Trump, preºedintele ales al SUA,

a anunþat cã îl va nominaliza pe avocatul
David Friedman pentru funcþia de ambasa-
dor al SUA în Israel, alegând un reprezentat
care susþine coloniile israeliene ºi alte poli-
tici care nu sunt sprijinite de statul ameri-
can în regiune. David Friedman a decla-
rat cã aºteaptã cu nerãbdare sã preia sar-
cinile alocate funcþiei, în “ambasada SUA
în Israel din veºnica capitalã, Ierusalim”,
deºi ambasada americanã se aflã în Tel
Aviv. Donald Trump, precum predecesorii
sãi, a promis cã va muta ambasada ameri-
canã în Ierusalim, un act politic care ar
înfuria palestinienii ce doresc ca estul Ie-
rusalimul sã fie sub suveranitatea lor teri-
torialã. Aceastã miºcare ar distanþa, de
asemenea, SUA de majoritatea statelor, in-
clusiv de aliaþii acestora din vestul Euro-
pei ºi de lumea arabã. Preºedintele ales a
spus cã Friedman “va menþine relaþia spe-
cialã” dintre SUA ºi Israel. Nominalizarea
acestuia a stârnit, de asemenea, furia gru-
pãrilor evreieºti liberale.

Papa Francisc împlineºte sâmbãtã 80 de
ani. În ciuda vârstei înaintate, suveranul pon-
tif nu pare sã renunþe la planul sãu de a re-
modela Biserica Catolicã pentru a-i reflecta
versiunea sa de compasiune ºi umilinþã. La
trei ani ºi nouã luni dupã alegerea sa, primul
papã din America Latinã nu pare a-i cãlca pe
urmele predecesorului sãu, Benedict al XVI-
lea care s-a retras în anul 2013 din cauza
problemelor de sãnãtate. Ca aproape în fie-
care zi, sâmbãtã, Papa îºi va desfãºura în-
datoririle obiºnuite: o misã de dimineaþã alã-
turi de cardinali, urmatã de întâlnirea cu pre-
ºedintele Maltei ºi un oficial din Vatican. În

Theresa May susþine un acordTheresa May susþine un acordTheresa May susþine un acordTheresa May susþine un acordTheresa May susþine un acord
grabnic cu privire la situaþiagrabnic cu privire la situaþiagrabnic cu privire la situaþiagrabnic cu privire la situaþiagrabnic cu privire la situaþia
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premierul suedez Stefan Lofven a comentat
cã a fost “un mesaj foarte pozitiv”. Pe de
altã parte, un lider european mai sceptic a
afirmat cã “Ea încearcã. Dar nu va primi un
rãspuns”. În cadrul summitului, May a în-
cercat sã contracareze ideea cã Marea Bri-
tanie a devenit un stat membru UE semi-
detaºat, promiþând cã Londra va continua
sã ajute la gestionarea fluxurilor de imigranþi

care încearcã sã ajungã în Eu-
ropa. Suplimentar, premierul
britanic a reasigurat liderii din
Letonia ºi Lituania de spriji-
nul Marii Britanii în ceea ce
priveºte planurile NATO de
descurajare a agresivitãþii Ru-
siei în regiune. Separat, The-
resa May a discutat cu Mar-
tin Schulz, preºedintele Par-
lamentului European, cãruia i-
a spus cã susþine cererea
acestuia ca europarlamentarii
sã joace un rol mai important
în negocierile pentru Brexit.
Pe de altã parte, liderii UE au
declarat cã negocierile privind
ieºirea Marii Britanii se vor
purta pe baza “spiritului de

încredere ºi unitate”. La finalul discuþiei pe
tema Brexit, la care au participat toþi liderii
UE, cu excepþia lui May, preºedintele Con-
siliului European, Donald Tusk, a declarat
cã “scurta reuniune informalã” a “reconfir-
mat principiile noastre, însemnând indivizi-
bilitatea celor patru libertãþi, echilibrul între
drepturi ºi obligaþii ºi regula niciun fel de
negocieri fãrã notificare”.

Papa Francisc împlineºte 80 de ani. Vaticanul
îi promoveazã aniversarea pe reþelele de socializare

locul cerebralului Papã Benedict, Papa Fran-
cisc a adus puþin ritm latin, o eticã a muncii
ºi ascetismul unui misionar iezuit în funcþia
de cap al celei mai mari biserici. Aceasta va
fi cea de-a patra aniversare pe care fostul
episcop al Buenos Aires-ului a sãrbãtorit-o
în internatul modest St Martha, care a deve-
nit casa sa din Vatican. Cei 1,2 milioane de
catolici sunt obiºnuiþi acum cu chipul care
Papa Francisc vine în faþa lumii. De cele mai
multe ori chipul sãu este senin, iar Papa par-
ticipã neobosit la ºedinþele oficiale ºi întâlni-
rile cu oamenii simpli. Sunt ºi semne de obo-
sealã iar Papa suferã de sciaticã. Nãscut într-

o familie de origine italianã
la 16 decembrie 1936, Jor-
ge Bergoglio a devenit cel
de-al 266-lea papã când a
fost ales pe 13 martie, 2013.
El a declarat cã doreºte o
“bisericã sãracã pentru po-
por” ºi s-a dedicat misiunii
sale de a reforma biserica
ca instituþie a compasiunii,
una care cautã sã ajute cre-
dincioºii cu dificultãþile zil-
nice. Primul sãu jubileu a
fost dedicat temei milei, o
calitate despre care Fran-
cisc crede cã ar trebui sã
fie la temelia Bisericii faþã
de reflexul condamnãrii ºi
al judecãþii. În privinþa unor
teme precum coabitarea ºi
atitudinile referitoare la
creºtinii homosexuali sau la
cei divorþaþi, Papa Francisc
a rãspuns cu întrebarea
“Cine sunt eu sã judec?”.
Papa Francisc a acordat per-

misiunea ca preoþii sã le ierte pe femeile care
au avortat. Acesta a recunoscut ºi “dimen-
siunea eroticã a iubirii” drept un dar de la
Dumnezeu. Unele voci vãd în faptul cã Papa
Francisc a luat considerare rolul femeilor
diacon de la începutul creºtinismului o uºã
deschisã spre posibilitatea ca femeile sã slu-
jeascã în bisericã. Reformator pragmatic,
mai degrabã decât revoluþionar, este percep-
þia generalã asupra Papei Francisc. “Pentru
el, Biserica este un spital de campanie, nu o
vamã”, potrivit expertului italian Marco Po-
liti. “El nu s-a atins de doctrinã. Nu este pro-
gresist în acel sens”. Marco Tosatti, un alt
expert în problemele Vaticanului a declarat
cã Francisc a semãnat confuzie în sânul
bisericii: “Este un Papã al jurnaliºtilor. A
oferit bisericii o imagine mai prietenoasã.
Bisericile protestante au încercat sã se
adapteze lumii moderne ºi uite ce s-a în-
tâmplat: au rãmas fãrã credincioºi”. Ca o
noutate a celebrãrii aniversãrii Papei, Vati-
canul a invitat numeroºi credincioºi la nivel
mondial sã trimitã felicitãrile lor pentru papã
în diferite limbi, pe o adresã de email. Vati-
canul promoveazã aniversarea Papei pe re-
þelele de socializare, încurajându-i pe utili-
zatori sã posteze o felicitare utilizând con-
tul #Pontifex80. Cel mai probabil, la ani-
versarea papei din acest an, un cor îi va
cânta „La mulþi ani” ºi ar putea primi ºi un
tort aºa cum i s-a întâmplat în anii trecuþi.
Când a împlinit 78 de ani în 2014, urale de
“La mulþi ani” (“Tanti auguri”) au umplut
Piaþa Sfântul Petru pe mãsurã ce Papa a
mers în mijlocu pelerinilor cu papamobilul.
Acesta s-a oprit sã stingã lumânãrile de pe
un tort gigantic primit de la un grup de cre-
dincioºi ºi a fãcut o pauzã pentru a bea un
ceai oferit de pelerini.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post de
casier, pe perioadã nedetermi-
natã, în cadrul Serviciului Abo-
naþi. Dosarele se vor depune la
Compartimentul Resurse Uma-
ne pânã la data de 23.12.2016,
ora 13.00. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

S.C. WIN IMPEX SRL ºi S.C.
HODOSANA COM SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul Con-
struire corp C7, C8, C9, C10 ºi C11
cu destinaþia de locuinþe înºiruite
cu regim de înãlþime P+1 ºi îm-
prejmuire props a fi amplasat în
comuna Cârcea, satul Cârcea, str.
Silozului, nr. 28, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 în
zilelle de L-V, între orele 9-14 ºi la
sediul titularului proiectului din
Craiova, str. George Enescu, nr.70.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr.1.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

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

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. Tele-
fon: 0771/723.968.
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, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare 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.
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. Te-
lefon: 0744/563.823.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 17 decembrie 2016

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

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

Vând 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. Te-
lefon: 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 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. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

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.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
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, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

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.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Carnet stu-
dent ºi legitimaþie de
transport eliberate de
UMF Craiova pe nume-
le Iordache Mihai Andrei.
Se declarã nule.
COMEMORÃRI

Soþia, copiii ºi nepo-
þii comemoreazã 3
ani de la despãrþirea
de cel ce a fost tatã,
soþ ºi bunic de neîn-
locuit ªERP DAN. Ne
rugãm pentru odih-
na veºnicã a sufletu-
lui sãu cald ºi bun.
De acolo de unde
este ºtim cã ne ve-
gheazã ºi ne ocro-
teºte aºa cum fãcea
ºi în viaþã! Pioasã
amintire! Familia în-
dureratã.
FAMILIA Donea - so-
þia, fiul ºi nepoþii, cu
adâncã durere în su-
flet anunþã împlinirea
celor 6 luni (17 de-
cembrie) de la dece-
sul soþului, tatãlui ºi
bunicului, ec. DONEA
NICOLAE. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipele masculine ale SCM
Craiova luptã, astãzi, pentru punc-
te în Ardeal. Primii vor intra în
scenã baschetbaliºtii, care întâl-
nesc pe nou-promovata BCM
Olimpic Baia Mare, lanterna Ligii
Naþionale, alãturi de Dinamo. Nici
alb-albaºtrii nu stau cu mult mai
bine, depãºindu-le în clasament
doar pe cele douã, însã, fie ºi teo-
rectic, sunt favoriþii acestei parti-
de. Bãieþii lui Vladimir Vuksanovic

În mod normal, “dublã”În mod normal, “dublã”În mod normal, “dublã”În mod normal, “dublã”În mod normal, “dublã”
victorioasã în Ardealvictorioasã în Ardealvictorioasã în Ardealvictorioasã în Ardealvictorioasã în Ardeal

Baschet (m) – Liga Naþionalã – Etapa a 13-a
Sâmbãtã: BCM Olimpic Baia Mare – SCM U Craiova (ora 17:00), BC SCM

Timiºoara – CS Dinamo Bucureºti;
Duminicã: BC Mureº Tg. Mureº – CS Phoenix Galaþi, BCM U Piteºti –

CSM CSU Oradea.
Partida BC CSU Sibiu – Steaua CSM Eximbank Bucureºti a avut loc vineri

searã. U-Banca Transilvania Cluj stã.
Clasament

1. U-BT Cluj 10/1 21 7. Timiºoara 5/6 16
2. Steaua 10/1 21 8. Galaþi 4/7 15
3. Sibiu 8/3 19 9. CRAIOVA 3/8 14
4. Oradea 6/5 17 10. Baia Mare 1/10 12
5. Piteºti 6/5 17 11. Dinamo 2/8 12
6. Mureº 5/6 16

Volei (m) - Divizia A1 – Etapa a 13-a
Sâmbãtã: CS “U” Cluj – SCM U Craiova (ora 20:00), CS Unirea Dej – CSM

Bucureºti, CS Arcada Galaþi – CS Caransebeº.
Partidele CSA Steaua Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu ºi ACS Municipal Zalãu

– CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare s-au disputat vineri, dupã închiderea ediþiei,
în vreme ce meciul LMV Tricolorul Ploieºti – VCM LPS Piatra Neamþ a fost
reprogramat pentru data de 25 ianuarie.

Clasament
1. Zalãu 31 7. Baia Mare 16
2. Steaua 31 8. Caransebeº 14
3. Galaþi 28 9. Bacãu 11
4. Ploieºti 24 10. Dej 10
5. CRAIOVA 23 11. “U” Cluj 7
6. CSM Buc. 19 12. Piatra N. 2

nu au mai câºtigat vreun meci de
ºase etape, iar cel mai recent au
pierdut, în Bãnie, în faþa Sibiului,
scor 59-78. De partea cealaltã,
maramureºenii au înregistrat o sin-
gurã victorie stagionalã, tocmai în
etapa a cincea, pe teren propriu,
cu Dinamo (78-75), ºi vin dupã ce
au fost realmente mãcelãriþi de
Steaua, 68-119 în Capitalã. În par-
tida din tur, SCM U s-a impus fãrã
niciun fel de probleme, cu 87-65.

Confruntarea de azi nu este ºi
ultima din 2016, craiovenii mai ur-
mând sã înfrunte, la Polivalentã,
pe Timiºoara, în data de 28 de-
cembrie, de la ora 18:00, în di-
rect la Digi Sport.

Trecând la celãlalt meci de azi,
bãieþii de la volei înfruntã codaºa
Universitatea Cluj, care n-a mai
luat punct de ºase runde. Oltenii,
în schimb, sunt într-o fomã ex-
celentã, având patru victorii con-
secutive, dacã adãugãm aici ºi pe
cea de la debutul în Liga Campio-
nilor, una senzaþionalã în compa-
nia polonezilor de la Belchatow.
Runda trecutã, trupa lui Dan Pas-
cu a depãºit cu 3-0 (a) pe Baia
Mare, pe când clujenii au fost în-
trecuþi, cu acelaºi rezultat, într-
un derby al judeþului, de Unirea
Dej. În prima parte a campiona-
tului, campionii au câºtigat cu un
sec 3-0 (25-20, 25-13, 25-23).

Dupã meciul de la poalele Fe-
leacului, SCM U îºi va încheia par-
cursul din acest an în Slovenia,
unde joacã, marþi, în etapa a doua
din Liga Campionilor, cu ACH
Ljubljana.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari

– CFR Cluj / 17:15 – FOTBAL Spania –
La Liga: Atletico Madrid – Las Palmas /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – ACS
Poli Timiºoara.

DIGI SPORT 2
12:00 – HANDBAL (M) – Cupa Româ-

niei: SCM Timiºoara – Adrian Petrea Re-
ºiþa / 14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Gijon – Villarreal / 16:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Empoli – Cagliari / 18:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Guingamp – Paris
SG / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Ju-
ventus – Roma.

DIGI SPORT 3
15:00 – RUGBY – Cupa Campionilor:

Bordeaux-Begles – Exeter Chiefs / 17:30
– HANDBAL (M) – Cupa României: Po-
taissa Turda – HC Vaslui / 19:30, 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada – So-
ciedad, Sevilla – Malaga.

DIGI SPORT 4
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþiona-

lã: SCM Timiºoara – Dinamo / 19:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Milan – Atalanta
/ 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mon-
tpellier – Bordeaux.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari

– CFR Cluj / 17:15 – FOTBAL Spania –
La Liga: Atletico Madrid – Las Palmas /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – ACS
Poli Timiºoara.

DOLCE SPORT 2
12:00 – HANDBAL (M) – Cupa Româ-

niei: SCM Timiºoara – Adrian Petrea Re-
ºiþa / 14:00, 19:30, 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Gijon – Villarreal, Granada
– Sociedad, Sevilla – Malaga.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã, la Val d’Isere (Franþa) / 14:30, 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Crystal Palace – Chelsea, Sunderland
– Watford, West Brom – Manchester Utd
/ 21:30 – SNOOKER – Seria Home Na-
tion, la Glasgow (Scoþia): semifinale.

EUROSPORT 2
12:00, 14:15 – SCHI FOND (F; M) –

Cupa Mondialã, la La Clusaz (Franþa) /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: RB Leipzig – Hertha Berlin, Wol-
fsburg – Frankfurt / 21:30 – SNOWBOARD
– la Copperhead, în Statele Unite.

TVR 2
11:00 – POLO – Liga Naþionalã: Steaua

– Oradea (meci 1).
LOOK TV
15:00 – RUGBY – Cupa Campionilor:

Bordeaux-Begles – Exeter Chiefs / 19:00
– FOTBAL Belgia – Pro League: Oostende
– Waragem.

LOOK PLUS
14:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Voluntari – CFR Cluj, Steaua – ACS Poli
Timiºoara.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie

A: Sassuolo – Inter, Napoli – Torino /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.
Mureº – Pandurii, CSM Iaºi – Dinamo /
23:30 – FOTBAL Argentina – Primera Di-
vision: Boca Juniors – Colon Santa Fe.

DIGI SPORT 2
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Genk – Standard Liege / 17:15, 19:30,
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Lega-
nes – Eibar, Deportivo – Osasuna, Barce-
lona – Espanyol / 1:00 – FOTBAL Argen-

tina – Primera Division: Olimpo – River
Plate.

DIGI SPORT 3
16:00, 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue

1: Nice – Dijon, Marseille – Lille / 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM U
Piteºti – CSM Oradea / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Lazio – Fiorentina.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Chie-

vo – Samdoria / 19:00 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Club Brugge – Kortrijk / 21:45
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco –
Lyon.

DOLCE SPORT 1
15:30 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Bournemouth – Southampton / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº
– Pandurii, CSM Iaºi – Dinamo / 23:30,
3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Den-
ver Broncos – New England Patriots, Dal-
las Cowboys – Tampa Bay.

DOLCE SPORT 2
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Manchester City – Arsenal / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Espanyol.

DOLCE SPORT 3
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Tottenham – Burnley / 22:30 – BAS-
CHET NBA: Washington Wizards – LA
Clippers.

DOLCE SPORT 4
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Leganes – Eibar, Deportivo – Osa-
suna.

EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-

dialã, la Alta Badia (Italia) / 11:30 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Val d’Isere (Franþa) /
12:45 – BIATLON (M) – CM, la Nove Mes-
to (Cehia) / 13:15 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Alta Badia / 14:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Engelberg (Elveþia)
/ 16:45, 21:00 – SNOOKER – Seria Home
Nation, la Glasgow (Scoþia): finala.

EUROSPORT 2
12:15 – COMBINATA NORDICÃ –

Cupa Mondialã, la Ramsau (Austria) /
13:30 – SCHI FOND (M) – CM, la La Clu-
saz, în Franþa / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Darmstadt – Bay-
ern Munchen, Leverkusen – Ingolstadt.

TVR 2
11:00 – POLO – Liga Naþionalã: Steaua

– Oradea (meci 2) / 12:30 – FOTBAL –
Campionatul Mondial al cluburilor, în Ja-
ponia, finala: Real Madrid – Kashima Ant-
lers / 16:30, 19:00 – HANDBAL (F) – Cam-
pionatul European, în Suedia, finala micã
ºi finala mare: învinsele ºi învingãtoarele
din meciurile Olanda – Danemarca ºi Fran-
þa – Norvegia.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Genk – Standard Liege / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº – Pan-
durii, CSM Iaºi – Dinamo.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Club Brugge – Kortrijk.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
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2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

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

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

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

Meciul Chiajna – „U” Craiova s-a jucat asearã.
FC Voluntari – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 14
Steaua – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20.30
ASA – Pandurii, duminicã, ora 18
CSMP Iaºi – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Gaz Metan – Astra, luni, ora 18
Viitorul – FC Botoºani, luni, ora 20.30

Dupã ratarea semifinalelor,
naþionala femininã de handbal
a României a câºtigat ieri me-
ciul pentru locul 5 la Campio-
natul European din Suedia, con-
tra Germaniei, scor 23-22, la
pauzã 11-11. Neagu a fost în-
locuitã ieri în formula de bazã
de interul Craiovei, Cristina
Zamfir (foto), care a avut o
primã reprizã excelentã, în care
a marcat 5 goluri. Cel de-al
ºaselea gol al oltencei a venit
în ultima secundã a meciului,
pe contraatac, ºi a fost decisiv
pentru victorie. Finalul a fost
dramatic. Laslo a egalat la 22
cu 30 de secunde rãmase din
meci, iar nemþoaicele au avut
atacul, însã Zamfir a recupe-
rat ºi nu s-a oprit pânã când a
marcat golul care a adus locul
5 României. Jucãtoarea Craio-
vei s-a ciocnit la aceastã din
urmã fazã cu portarul Germa-
niei, Klara Woltering, ambele
având nevoie de îngrijiri medi-
cale dupã terminarea partidei.
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OptimileOptimileOptimileOptimileOptimile
CupeiCupeiCupeiCupeiCupei

RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei
CS Afumaþi – ACS Poli Timi-

ºoara 0-3
Au marcat: Drãghici 4, Vãdra-

riu 75, Llorente 90.
Dacia Unirea Brãila – Universi-

tatea Craiova 0-2
Au marcat: Surugiu 7, R. Petre 90.
CFR Cluj – CSM Poli Iaºi 2-0
Au marcat: Bud 6, D. Roman 73.
FC Voluntari – ASA 3-0
Au marcat: Popadiuc 42, Cazan

56, Cãpãþânã 79.
CS Mioveni – Steaua 6-5, dupã

pen., (0-0, 1-1)
Au marcat: Nilã 95 / Achim 114.
Luceafãrul Oradea – Astra 1-3
Aui marcat: Cigan 40 / Junior

Morais 33, D. Niculae 68, Hlinka
88 – aut.

Viitorul – Pandurii 3-0
Au marcat: Iancu 30, Vânã 62,

Purece 66.
Gaz Metan Mediaº – Dinamo 3-1
Au marcat: Axente 66 / Romera

60, Buzean 77 – aut., Nistor 90.

Totodatã, ca rezervã a Denisei
Dedu a fost trecutã pe foaie
ucraineanca naturalizatã Yulia
Dumanska, tot de la SCM Cra-
iova, care a reuºit sã pareze
douã aruncãri de la 7 metri, în
repriza secundã. Au evoluat
pentru România împotriva Ger-
maniei:  Dedu, Dumanska
(portari) ,  Zamfir 6 goluri ,
Udriºtoiu 3, Laslo 3, Chiper 3,
Pintea 2, Szucs 2, Chintoan 1,
Iuganu 1, Zamfirescu 1, Geiger
1, Manea, Floricã.

La Goteborg, selecþionerul
Ambros Martin nu le-a folosit pe
portarul Paula Ungureanu ºi pe
interii Eliza Buceschi ºi Cristi-
na Neagu. Cãpitanul României
a resimþit o accidentare dupã
meciul cu Danemarca, a termi-
nat Euro 2016 cu 46 de goluri,
dar poate fi depãºitã de daneza
Stige Jorgensen (35 de goluri)
ºi de norvegianca Nora Mork
(34 de goluri) ºi olandeza Isa-
belle Gullden (31 de goluri), care
mai aveau douã meciuri la dis-
poziþie pentru a o întrece pe
handbalista noastrã. Asearã s-
au jucat semifinalele turneului,
Olanda – Danemarca ºi Franþa
– Norvegia, finalele fiind pro-
gramate dumunicã, cea micã de
la ora 16.30, iar trofeul se va dis-
puta începând cu ora 19.

Trei tricolore,
propuse pentru
echipa idealã
a turneului

Cristina Neagu a fost nominali-
zatã pentru postul de cel mai bun
inter stânga la Campionatul Euro-
pean de handbal feminin din Sue-
dia, în timp ce Oana Manea ºi
Gabriella Szucs pot fi desemnate
cel mai bun pivot, respectiv cel mai
bun apãrãtor al competiþiei. Fanii
aleg echipa idealã în proporþie de
40 la sutã, restul de procente apar-
þinând unei comisii formate din
experþi. Echipa idealã a Campio-
natului European va fi anunþatã
duminicã, înaintea finalei mici.

Cristina Neagu are ºansa de a

fi desemnatã cel mai bun inter
stânga la acest turneu final. Pe
lângã Neagu, celelalte patru ju-
cãtoare nominalizate sunt Jova-
na Stoiljkovic (Serbia), Estavana
Polman (Olanda), Veronika Kris-
tiansen (Norvegia) ºi Vladlena
Bobrovnikova (Rusia). O altã ju-
cãtoare din România propusã în
echipa idealã este Oana Manea,
la concurenþã cu Ana Sen (Ru-
sia), Stine Bodholt (Danemarca),
Marit Malm Frafjord (Norvegia),

ºi Yvette Broch (Olanda). Sur-
prinzãtoare a fost propunerea
Oanei Manea, care a fãcut un tur-
neu modest, Crina Pintea fiind
preferatã în meciurile importante
de Ambros Martin. Ultima ro-
mâncã propusã în echipa turneu-
lui este Gabriella Szucs, la secþi-
unea cea mai bunã apãrãtoare,
alãturi de: Ksenia Makeeva (Ru-
sia), Beatrice Edwige (Franþa),
Sabina Jacobsen (Suedia) ºi Kim
Naidziniavicius (Germania).
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