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-  Pe Popescu toþi îl ºtiu sena-

tor, în Senat, însã, nu-l ºtie ni-
meni.

Guvernul a aprobat,
ieri dupã-amiazã, abro-
garea OUG 13/2017
privind modificarea
Codurilor penale ºi a
declasificat stenogra-
mele ºedinþelor de
Guvern din 31 ianuarie
2017 ºi din 18 mai
2016, când Cabinetul
Cioloº a modificat
Codurile penale tot
prin ordonanþã de
urgenþã. Actul normativ
a fost publicat la scurt
timp dupã finalizarea
ºedinþei de Guvern,
deºi în mod normal
Monitorul Oficial nu
lucreazã în weekend.
Abrogarea OUG 13/
2017 nu a oprit însã
protestele din þarã, mii
de oameni cerând demi-
sia Guvernului. În
acelaºi timp, numeroa-
se persoane au partici-
pat la un miting de
susþinere a Executivu-
lui, în faþa Palatului
Cotroceni.
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În Parlamentul European,
eurodeputatul Marian Jean
Marinescu – vicepreºedinte al
Grupului Partidului Popular –
este de bunã seamã cunoscut,
deºi am fi tentaþi sã îl conside-
rãm un „tenor”, graþie faptu-
lui cã are câteva mandate în
propriul CV. Membru plin, în
vreo trei comisii de lucru, su-
pleant în tot atâtea, Marian
Jean Marinescu poate face o
radiografie a Bucureºtiului, la
Bruxelles sau Strasbourg, unde
în aceste zile se interfereazã
curenþi de aer reci cu unii mai
moderaþi.

Mãsuri dispuse
de ANSVSA la
evoluþia actualã
a gripei aviare

În perioada noiembrie 2016 –
prezent, în România s-a confirmat
prezenþa virusului influenþei avia-
re, serotipul H5N8, în mediul sãl-
batic ºi în 9 gospodãrii ale popula-
þiei. Focare de gripã aviarã evolu-
eazã ºi în Cehia, Finlanda, Franþa,
Grecia, Irlanda, Israel, Spania,
Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria,
Elveþia, Danemarca, Croaþia, Ger-
mania, Austria, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Regatul Unit al Marii Bri-
tanii ºi Ucraina, þãri care au notifi-
cat Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii Animalelor – OIE de existenþa
focarelor de gripã aviarã pe terito-
riul lor, la pãsãri din mediul domes-
tic ºi sãlbatic.
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Judecãtorul Cristi Danileþ:

OUG de abrogare conþine

un articol neconstituþional
Judecãtorul Cristi Danileþ,

fost membru CSM, afirmã cã
OUG de abrogare a OUG 13/
2017 conþine un articol ce
contravine unei decizii CCR,
eroare ce trebuie îndreptatã de
Parlament. ‘’ªi totuºi este o
problemã: art. 25 alin 5
Codul de procedurã penalã a
respectat cerinþa impusã de
CCR prin decizia 586/2047 în
OUG apãrut marþi noaptea,
dar azi nu mai respectã
aceastã cerinþã în OUG 14/
2017, care o înlocuieºte. Aº
vrea sã cred cã este o eroare a
Guvernului. Oricum, ea va
putea fi corectatã de Parla-
ment în procedura de aproba-
re a OUG’’, a scris Danileþ pe
Facebook.

El a argumentat acest viciu
de neconstituþionalitate.
‘’Încerc sã explic: acel articol
din Codul de procedurã
penalã spune cã, dacã un
dosar se prescrie, instanþa nu
ar trebui sã soluþioneze
chestiunea prejudiciului, ci
închide dosarul ºi gata. Dar
CCR a spus cã trebuie sã fie
soluþionatã ºi aceastã chestiu-
ne, chiar dacã dosarul se
închide. Prin OUG 13 de
marþi noaptea a fost corectat
în acest sens textul. Dar prin
OUG 14 se reia forma veche,
care cuprinde acest viciu de
neconstituþionalitate. Ca sã
fiu mai direct, OUG 14 e
parþial neconstituþionalã, cu
privire la un singur articol ºi
anume art. 25 alin 5 din
Codul de procedurã penalã.
Dosarele însã nu sunt afecta-
te, întrucât judecãtorii aplicã
direct deciziile CCR’’, aratã
judecãtorul.

Articolul 1 al OUG de
abrogare prevede cã OUG 13/
2017 se abrogã, articolul 2
vizeazã Codul de procedurã
penalã, iar articolul 3 prevede
cã prezenta ordonanþã intrã în
vigoare la data publicãrii în
Monitorul Oficial.
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Guvernul a aprobat, ieri, abro-
garea OUG 13/2017 privind modi-
ficarea codurilor penale ºi a decla-
sificat stenogramele ºedinþelor de
Guvern din 31 ianuarie 2017 ºi din
18 mai 2016, când Cabinetul Cio-
loº a modificat prin OUG Codurile
penale. Decizia a fost luatã în
ºedinþa de urgenþã a Executivului
convocatã de premierul Sorin
Grindeanu.

Actul normativ a fost publicat
la scurt timp dupã finalizarea ºedin-
þei de Guvern, deºi în mod normal
Monitorul Oficial nu lucreazã în
weekend. În preambulul actului
normativ se aratã cã OUG 13/2007
a suscitat foarte multe reacþii, nu
numai în ceea ce priveºte fondul
actului normativ, ci ºi în ceea ce
priveºte modalitatea de adoptare a
acestuia.

“În cadrul ºedinþei de Guvern
s-a aprobat proiectul de Ordonan-
þã de Urgenþã pentru abrogarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guver-
nului nr.13/2017 pentru modifi-
carea ºi completarea Legii nr.286/
2009 privind Codul penal ºi al Le-
gii nr.135/2010 privind Codul de
procedurã penalã, precum ºi pen-
tru modificarea Legii nr.135/2010
privind Codul de procedurã pe-
nalã. De asemenea, în cadrul ace-
leiaºi ºedinþe a fost aprobat Me-
morandumul cu tema Aprobarea
declasificãrii stenogramelor cu-
prinzând dezbaterile din ºedinþe-
le Guvernului desfãºurate la data
de 18.05.2016 (extras) ºi la data
de 31.01.2017 (integral). Infor-
maþiile vor fi fãcute publice as-
tãzi pe site-ul Guvernului’’, se
aratã într-un comunicat de presã
al Executivului.

Potrivit sursei citate, prim-mi-
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Guvernul a aprobat, ieri dupã-amiazã, abrogarea OUG 13/
2017 privind modificarea Codurilor penale ºi a declasificat
stenogramele ºedinþelor de Guvern din 31 ianuarie 2017 ºi

din 18 mai 2016, când Cabinetul Cioloº a modificat Codurile
penale tot prin ordonanþã de urgenþã. Actul normativ a fost
publicat la scurt timp dupã finalizarea ºedinþei de Guvern,
deºi în mod normal Monitorul Oficial nu lucreazã în wee-

kend. Abrogarea OUG 13/2017 nu a oprit însã protestele din
þarã, mii de oameni cerând demisia Guvernului. În acelaºi

timp, numeroase persoane au participat la un miting de
susþinere a Executivului, în faþa Palatului Cotroceni.

nistrul Sorin Grindeanu a cerut ca
în perioada imediat urmãtoare Mi-
nisterul Justiþiei sã demareze de
urgenþã dezbateri publice cu toate
partidele politice ºi cu societatea
civilã pe tema subiectelor din or-
donanþa care a fost abrogatã as-
tãzi. Totodatã, premierul a solici-
tat ministerului de resort parcur-
gerea tuturor etapelor pentru a avea
un proiect de lege care sã punã în
acord deciziile Curþii Constituþio-
nale, Directivele europene, Codul
Penal ºi Codul de Procedurã Pe-
nalã, în vederea dezbaterii acestu-
ia în Parlament.

Premierul Sorin Grindeanu a
precizat sâmbãtã seara cã dumini-
cã Guvernul se va reuni într-o
ºedinþã de urgenþã pentru abroga-
rea OUG 13. ‘’Folosesc termenul
abrogare pentru cã aºa este... Am
vãzut dezbatere inclusiv din acest
punct de vedere, e termenul folo-
sit de cãtre Administraþia Preziden-
þialã atunci când ne-a cerut sã ab-
rogãm aceastã ordonanþã. Vom gãsi
calea legalã - abrogare, prorogare
ca sã nu intre în vigoare, ca sã fiu
cât se poate de clar’’, a anunþat el
la Palatul Victoria.

El a subliniat însã ºi cã deciziile
CCR sunt obligatorii pentru toþi
cetãþenii României ºi este normal
ca în cel mai scurt timp sã-ºi gã-
seascã transpunerea în lege. ‘’Este
nevoie, totuºi, sã avem concordan-
þã între ceea ce înseamnã deciziile
CCR ºi cadrul legal. O sã demarez
rapid o consultare cu toate celelal-
te partide, pornind de la deciziile
CCR ºi de la forma pe care o avem,
excluzând poate acel prag de
200.000 de lei, foarte mult discu-
tat, astfel încât, dupã un dialog pe
care sper sã-l am - folosesc acest

prilej pentru a lansa aceastã invita-
þie la dialog, în cel mai scurt timp
sã trimitem proiect de lege cãtre
Parlament pentru punerea în con-
cordanþã a deciziilor CCR cu ca-
drul legal’’, a adãugat premierul.

Florin Iordache:
OUG 13/2017
are toate avizele

Ministrul Justiþiei, Florin Iorda-
che, i-a dat asigurãri premierului
Sorin Grindeanu, în ºedinþa în care
a fost aprobatã OUG 13/2017 pri-
vind modificarea codurilor penale,
cã aceastã ordonanþã are toate avi-
zele necesare, lucru confirmat ºi
de secretarul general al Executivu-
lui, Mihai Busuioc.

‘’Domnule prim-ministru, vã
rog sã suplimentãm ordinea de zi
cu trei proiecte. Este vorba, pri-
mul dintre ele, sau douã dintre ele
fac parte din pachetul de legi care
vizeazã evitarea unei hotãrâri pilot
de la CEDO. ªi aici discut de pro-
iectul de lege privind graþierea unor
pedepse. Nu am avut nevo... Cel
de al doilea este proiect de lege
pentru completarea Legii 254/2013
privind executarea pedepselor ºi a
mãsurilor privative de libertate. La
acest proiect de lege am avizul
domnului ministru de externe,
domnul Meleºcanu. ªi cel de-al
treilea, vã rog sã suplimentãm ºi
cu cel de-al treilea. Este vorba de
proiect de Ordonanþã de Urgenþã
pentru modificarea ºi completarea
Codului penal ºi a Codului de pro-
cedurã penalã’’, a spus ministrul
Justiþiei, Florin Iordache, în tim-
pul ºedinþei Executivului din seara
zilei de 31 ianuarie 2017.

Potrivit stenogramei publicatã de
Guvern la solicitarea MEDIAFAX,
premierul Sorin Grindeanu l-a în-
trebat dacã cele trei proiecte au
avizele necesare. ‘’Bineînþeles!’’,
a rãspuns Iordache. ‘’Toate pro-
cedurile care sunt cerute?’’, a în-
trebat Grindeanu, iar rãspunsul
ministrului Justiþiei a fost afirma-
tiv, apoi, la cererea premierului, a
mai dat o datã asigurãri cã proce-
durile sunt îndeplinite. Sorin Grin-
deanu l-a întrebat ºi pe secretarul
general al Guvernului dacã proiec-
tele au toate avizele. ‘’Domnule
prim-ministru, din punct de vede-
re tehnic toate avizele sunt luate’’,
a dat asigurãri Mihai Busuioc, se-
cretarul general al Guvernului.

Punctual, când au ajuns la pro-
iectul de ordonanþã privind codu-
rile penale, premierul a mai între-
bat o datã dacã toate procedurile
sunt îndeplinite ºi are toate avize-
le, Florin Iordache a mai dat o datã
asigurãri cã totul este în regulã.
Avizul CSM ataºat OUG 13 este
cel negativ dat pe forma anterioa-
rã a proiectului.

În sesizarea transmisã Curþii
Constituþionale pe tema OUG 13,
conducerea CSM invocã existenþa
unui conflict juridic de naturã con-
stituþionalã, fãcând referire la con-
diþiile în care a fost adoptatã ordo-
nanþa de urgenþã privind modifi-
carea codurilor penale.

“Spre deosebire de alte situaþii
analizate anterior de Curte, felul
în care, de aceastã datã, repre-
zentanþii executivului au ascuns
intenþia realã, prin trimiterea a douã
tipuri de acte normative având
acelaºi obiect, în timp ce ºedinþa
de guvern urma sã înceapã, prin
neanunþarea pe ordinea de zi a
ºedinþei de guvern a acestui pro-
iect de act normativ ºi neinforma-
rea preºedintelui Consiliului cu pri-
vire la momentul în care urma sã
fie supus spre aprobare proiectul
de ordonanþã de urgenþã, deºi mi-
nistrul justiþiei a fost invitat la
ºedinþa Plenului Consiliului, stabi-
litã pentru a doua zi, precum ºi prin
desfãºurarea ºedinþei de guvern
intempestiv, constituie argumente
în sensul deturnãrii tuturor meca-
nismelor legale prin care se asigu-
rã separaþia ºi echilibrul puterilor
în stat ºi reprezintã o ameninþare
la adresa statului de drept, demo-
cratic, expres prevãzut de art. 1
alin (3) din Constituþie”, se aratã
în sesizarea înaintatã Curþii Con-
stituþionale a României (CCR).
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MIRCEA CANÞÃR
În Parlamentul European, eu-

rodeputatul Marian Jean Mari-
nescu – vicepreºedinte al Gru-
pului Partidului Popular – este
de bunã seamã cunoscut, deºi
am fi tentaþi sã îl considerãm un
„tenor”, graþie faptului cã are
câteva mandate în propriul CV.
Membru plin, în vreo trei comi-
sii de lucru, supleant în tot atâ-
tea, Marian Jean Marinescu
poate face o radiografie a Bu-
cureºtiului, la Bruxelles sau
Strasbourg, unde în aceste zile
se interfereazã curenþi de aer
reci cu unii mai moderaþi. Ori-
cum imaginea, chiar miºcatã, de-
pinde de unghiul din care o exa-
minezi, este cunoscutã pânã la
detaliu. Cã aceasta are proiecþii
diferite se are în vedere atunci
când se emite o judecatã de va-
loare. Despre România se dis-

cutã aprins, chiar cu patimã, în
aceste zile la Bruxelles. Nu are
deocamdatã acelaºi statut cu
Polonia. S-a discutat ºi deunãzi
în Comisia pentru libertãþi civi-
le, justiþie ºi afaceri interne, cu
salutare intervenþii din partea
Noricãi Nicolau ºi Mircea Dia-
conu. Dincolo de orice parti-pris,
într-un dialog cu Marian Jean
Marinescu, nu poþi evita, între al-
tele, nedumerirea urmãtoare:
cum se poate ca un politician de
calibrul sãu, luat în seamã la Gru-
pul PPE, sã fie marginalizat ana-
cronic în judeþul în care îºi are
reºedinþa ºi unde, de-a lungul
timpului, a mai avut câte ceva
de spus, ca ales local sau parla-
mentar, cu destule reverberaþii.
Sã nu se înþeleagã cumva cã
despre o marginalizare a sa am
discuta precumpãnitor, deºi ui-

mirea e... insolubilã. Sã trecem
însã la fondul discuþiei: cum se
vede Bucureºtiul din Parlamen-
tul European? Sintetizând, nu se
poate folosi un alt termen decât
îngrijorãtor. Contextul fiind în-
grijorãtor. Apoi, ceea ce se ros-
teºte în stradã, momentan, sunã
neliniºtitor. Nici un reprezentant
al puterii nu a lãsat sã se înþe-
leagã, nici cã e vorba de o eroa-
re neintenþionatã, un accidental
derapaj de la capacitatea de a
întruchipa principii ºi nu efecte
pasagere, nici cã totul e dispro-
porþionat. Inhibarea a copleºit pe
toatã lumea. Pe ordinea de zi a
ºedinþei de ieri, Executivul a avut
de dezbãtut ºi a aprobat abro-
garea OUG care modifica Co-
durile penale, dar ºi un memo-
randum prin care s-a aprobat de-
secretizarea stenogramelor

ºedinþelor Guvernului din 18 mai
2016.  Din acel moment mitingul
din Piaþa Victoriei, care avusese
o astfel de revendicare, ar fi tre-
buit sã înceteze. Nu s-a întâm-
plat asta ºi concomitent a înce-
put mitingul din faþa Palatului Co-
troceni. Convulsiile sociale, alt-
minteri circumscrise libertãþii de
exprimare, pot avea consecinþe
ºi pe viitor, în sensul cã „dupã
trecerea testului” pot apãrea
mereu ºi mereu alte teme fier-
binþi, în rezolvarea cãrora che-
matã va fi strada. Ca judecãtor
suprem. Abrogarea controver-
satei OUG nu a calmat situa-
þia. În Parlamentul European
tema corupþiei ºi a statului de
drept poate stârni compasiune
ºi admiraþie, în societatea noas-
trã falia creatã este mult mai
periculoasã decât orice evalua-

re. Fiindcã protestele au de
aceastã datã magnitudine prin
numãrul mare de demonstranþi.
Au apãrut proteste în toate ma-
rile oraºe ale þãrii, inclusiv la
Craiova. Aproximarea gradului
de revoltã – dacã a existat – s-
a dovedit eronatã ºi orice þarã
poate deveni vulnerabilã în ast-
fel de momente. Pro-european
convins, Marian Jean Marines-
cu – participant la mitingurile de
la Craiova, organizate la sfârºi-
tul sãptãmânii – are propria in-
terpretare la cauzele actualei
stãri de lucruri. ªi e greu de con-
trazis. Oricum, ne putem con-
sola cu faptul cã în Franþa „afa-
cerea Fillon”, dezvãluitã de pu-
blicaþia satiricã „Canard enchai-
ne”, se spune cã ameninþã de-
mocraþia. Adicã suntem într-o
companie bunã.

Soarta complexului Water Park
îi preocupã, în continuare, pe
aleºii locali. Unul dintre consilie-
rii opoziþiei a solicitat, în ultimul
plen, ca municipalitatea sã infor-
meze Consiliul cu privire la ceea
ce se mai întâmplã cu acest pro-
iect, care este realizat, dupã cum
se ºtie, 50% cu fonduri de la UE
(prin Programul Operaþional Re-
gional, componenta de turism) ºi
50% cu fonduri locale – pentru
aceastã parte fiind contractat, în
anul 2009, un împrumut de la o
bancã din Austria. Fiind titularul
acestui împrumut de 11, 7 mili-
oane de euro, CLM Craiova este
cel care trebuie sã ramburseze,
pe o perioadã de 20 de ani, acest
credit.

WWWWWater Park-ul, din nou la ISU Doljater Park-ul, din nou la ISU Doljater Park-ul, din nou la ISU Doljater Park-ul, din nou la ISU Doljater Park-ul, din nou la ISU Dolj

Autoritãþile locale încã mai lucreazã la documentaþia pe baza cãreia se va solicita un nou aviz
de securitate la incendiu pentru complexul de distracþii Water Park din Parcul Tineretului.

Dupã ce vor fi definitivate, actele urmeazã sã fie depuse la ISU Dolj.

Se lucreazã
la documentaþia pentru ISU
Investiþia la Water Park este ter-

minatã de la finele anului trecut, dar
recepþia întârzie, potrivit autoritã-
þilor, întrucât este nevoie de noi
avize. Concret, Primãria Craiova
trebuie sã refacã avizul de securi-
tate la incendiu, care nu mai co-
respunde noilor prevederi legale în
domeniu, introduse dupã incendiul
din clubul Colectiv.

„În acest moment se întocmeºte
documentaþia scenariu la incendiu.
În urma acestei documentaþii se va
obþine avizul de securitate la incen-
diu. Acest aviz a fost obþinut anul
trecut, în februarie, dar având în
vedere cã s-a modificat legislaþia,
acel aviz nu mai este bun ºi acum

se întocmeºte un alt scenariu, ne-
cesitând ca planurile de arhitectu-
rã sã fie introduse toate instalaþiile.
Dacã la primul scenariu exista
memoriu tehnic ºi planurile de ar-
hitecturã, acum vor fi comasate ºi
se lucreazã la acest scenariu”, a
rãspuns Adriana Cîmpeanu, din
cadrul Direcþiei Patrimoniu a Pri-
mãriei Craiova.

Piscinele acoperite,
în expertizã tehnicã

Dupã ce va fi gata, documenta-
þia va fi depusã la Inspectoratul Si-
tuaþiilor de Urgenþã pentru a se lua
avizul de securitate la incendiu. Însã
nu este singura problemã pe care o
are, în acest moment, Water Park-
ul. Proiectul este implicat într-o

anchetã a DNA, procurorii anche-
tând modul cum s-a fãcut efectiv
lucrarea. Existã suspiciunea cã fir-
ma de construcþii, Polystart Craio-
va, ar fi redus cantitãþile de materi-
ale folosite ºi a obþinut o reducere a
costurilor de execuþie cu1,2 milioane
de euro. Water Park-ul se aflã ºi în
procedurã de expertizã tehnicã,
specialiºtii urmãrind sã afle acum
dacã structura de rezistenþã a clã-
dirii în care se aflã piscinele acope-
rite a fost afectatã.

Din opt salvamari s-au gãsit trei
Primãria Craiova are ºi ea pro-

pria problemã legatã de acest com-
plex de distracþii. În calitate de be-
neficiar ºi de administrator, fiind
vorba de un parc acvatic, autoritãþi-

le trebuie sã asigure ºi tot personal
specializat, care sã supravegheze pis-
cinele din incintã. Water Park-ul are
nevoie de opt salvamari ºi un profe-
sor de înot, însã se pare cã aceºtia
sunt greu de gãsit. La primul con-
curs, s-a înscris o singurã persoa-
nã, care a fost admisã. În varã, mu-
nicipalitatea a reluat concursul, sco-
þând din nou ºapte posturi de salva-
mar ºi pe cel de instructor de înot.
De aceastã datã, s-au prezentat douã
persoane care au fost admise. În
continuare, se cautã cei cinci salva-
mari de care va fi nevoie de îndatã
ce complexul de distracþii va fi des-
chis publicului. Prima datã avansatã
a fost 1 mai 2016, care însã nu a
putut fi respectatã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Vineri,  3 februarie a.c., în ju-
rul orei 19.30, în cadrul unei acþi-
uni desfãºurate de poliþiºtii craio-
veni pe linia prevenirii ºi comba-
terii furturilor din genþi ºi buzu-
nare, au fost depistate douã per-
soane în timp ce sustrãgeau un
telefon mobil din buzunarul unui
bãrbat aflat la cumpãrãturi. Mai
exact, poliþiºti din cadrul Biroului
de Investigaþii Criminale i-au prins
în flagrant pe Marian Parã, de 32
de ani ºi pe Cristina Coman, de
25 de ani, ambii din Craiova în
timp ce sustrãgeau un telefon
mobil din buzunarul lui Dan B., de
51 ani, din comuna Redea, jude-
þul Olt, care se afla la cumpãrã-

Craiovean dupã gratiipentru furturi din buzunareCraiovean dupã gratiipentru furturi din buzunareCraiovean dupã gratiipentru furturi din buzunareCraiovean dupã gratiipentru furturi din buzunareCraiovean dupã gratiipentru furturi din buzunare
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au dispus, sâmbã-

tã, arestarea preventivã a unui craiovean bãnuit de co-
miterea mai multor furturi din buzunare. Poliþiºtii spe-
cializaþi în investigaþii criminale l-au prins pe acesta
în flagrant, vineri searã, în timp ce sustrãgea un tele-
fon mobil, întreaga acþiune fiind surprinsã ºi de came-
rele video din interiorul centrului comercial.

turi în incinta unui hipermarket-
 din Craiova. De altfel, hoþul „în
acþiune” a fost surprins de ca-
merele de supraveghere video din
interiorul centrului comercial.

Telefonul mobil, în valoare de
2.500 lei, a fost recuperat ºi re-
stituit persoanei vãtãmate, în
cauzã întocmindu-se dosar pe-
nal pentru furt calificat. Prin ex-
tinderea cercetãrilor, poliþiºtii au
stabilit faptul cã bãrbatul de 32
de ani este autorul a încã douã
furturi, cu acelaºi mod de opera-
re, respectiv profitând de neaten-
þia persoanelor vãtãmate, care se
aflau la cumpãrãturi, le-a sustras
telefoanele mobile din buzunare,

fapte comise în ultimele douã
sãptãmâni. În urma probatoriului
administrat de poliþiºtii Biroului de
Investigaþii Criminale, procurorul
de caz a dispus continuarea ur-
mãririi penale faþã de Marian Parã
pentru comiterea a trei infracþi-
uni de furt calificat, iar faþã de
tânãra de 25 de ani s-a dispus

efectuarea în continuare a urmã-
ririi penale pentru comiterea unei
infracþiuni de complicitate la furt
calificat.

În baza ordonanþei emise de
procuror, craioveanul a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, iar sâmbã-
tã, 4 februarie a.c., a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova, care i-a

emis mandat pentru 30 de zile.
„Cercetãrile sunt continuate de
poliþiºti în vederea documentãrii
întregii activitãþi infracþionale a
suspectului ºi recuperarea în to-
talitate a prejudiciului cauzat”, a
precizat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în urma cercetãrilor efec-
tuate de poliþiºtii de investigaþii cri-
minale din cadrul Secþiei 2 Poliþie
Ruralã Breasta în mai multe cauze
privind sãvârºirea unor infracþiuni
de lovire ºi alte violenþe, dar ºi dis-
trugere, a fost începutã urmãrirea
penalã împotriva a patru persoane
din localitatea Seaca de Pãdure,
respectiv Ionel Surcel, de 36 de

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au pro-
nunþat, vineri, 3 februarie a.c., sentinþa în
dosarul celor patru craioveni, doi dintre ei tatã
ºi fiu, acuzaþi cã se ocupau cu vânzarea dro-
gurilor în Craiova, prinºi cu o jumãtate de
kilogram de haºiº în parcarea hipermarketu-
lui Lidl. Astfel, unul singur dintre inculpaþi s-
a ales cu pedeapsa redusã de la 4 ani, la 3 ani
ºi 8 luni închisoare cu executare, în rest fiind
menþinutã sentinþa din 7 noiembrie 2016 a
Tribunalului Dolj. „Admite apelul declarat de
inculpatul Bãlan Marius Gabriel. Respinge
apelul inculpatului Deliu Cristian ca nefon-
dat. Reduce pedeapsa aplicatã pentru infrac-
þiunea de trafic de droguri de la 3 ani închi-

Doljean arestat pentru ultraj ºi lovireDoljean arestat pentru ultraj ºi lovireDoljean arestat pentru ultraj ºi lovireDoljean arestat pentru ultraj ºi lovireDoljean arestat pentru ultraj ºi lovire
Un bãrbat de 36 de ani, din comuna doljeanã Seaca de Pãdure, a

fost arestat preventiv pe 30 de zile, în baza mandatului emis vineri
searã pe numele sãu de Judecãtoria Craiova, pentru comiterea a
douã infracþiuni de lovire ºi alte violenþe ºi o infracþiune de ultraj.
Oamenii legii spun cã, prin extinderea cercetãrilor, în sarcina bãr-
batului au fost reþinute opt fapte penale, cele mai multe comise
împreunã cu cei trei fraþi ai sãi, în perioada august 2016 – februa-
rie 2017, împotriva unor vecini cu care se tot certau.

ani, Cristinel Surcel, de 25 de ani,
Adrian Surcel, de 28 de ani, ºi
Constantin Surcel, de 33 de ani.

Poliþiºtii efectuau cercetãri ca
urmare a plângerilor depuse de doi
localnici pentru comiterea infrac-
þiunilor de lovire ºi alte violenþe,
fiind victime ale celor patru fraþi,
în perioada august 2016 – februa-
rie 2017. Având în vedere gravita-
tea faptelor cât ºi perseverenþa în
comiterea acestora de cãtre per-

soanele suspecte, poliþiºtii Secþiei
2 Poliþie Ruralã Breasta au efec-
tuat activitãþi de urmãrire penalã în
cele douã dosare, activitãþi care au
dus la continuarea urmãririi pena-
le faþã de Ionel Surcel, pentru douã
infracþiuni de lovire sau alte vio-
lenþe, douã infracþiuni de distruge-
re, douã infracþiuni de ameninþare
ºi o infracþiune de violare de do-
miciliu, în timp ce fraþii sãi sunt
cercetaþi pentru infracþiuni de lo-
vire sau alte violenþe ºi distrugere.

Mai exact, cei patru, dintre care
cel mai vehement a fost Ionel Sur-
cel, s-au tot certat cu doi vecini, pe
care i-au lovit în repetate rânduri ºi
le-au distrus maºinile. Mai mult, sãp-

tãmâna trecutã, când a fost chemat
la Postul de Poliþie Seaca de Pãdure
pentru a fi audiat cu privire la fapte-
le comise, Ionel Surcel l-a amenin-
þat cu acte de violenþã pe poliþistul
care îl audia. În acest context, a fost
sesizat procurorul de caz de la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, care a decis reunirea tuturor
cauzelor penale în care sunt cerce-
taþi cei patru fraþi, iar în sarcina lui
Ionel Surcel a reþinut ºi comiterea
infracþiunii de ultraj, dispunând reþi-
nerea acestuia pentru 24 de ore:

 „Procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova s-a sesizat din oficiu ºi
cu privire la sãvârºirea, de cãtre

bãrbatul de 36 de ani, a infracþiu-
nii de ultraj, sub forma ameninþã-
rii, comisã în data de 01.02.2017
asupra unui agent principal din
cadrul Postului de Poliþie Seaca
de Pãdure în timp ce acesta efec-
tua, împreunã cu ceilalþi colegi, ac-
tivitãþi de cercetare penalã. Ast-
fel, s-a dispus reunirea dosarelor
penale, fiind pusã în miºcare acþi-
unea penalã faþã de cei patru sus-
pecþi, iar suspectul în vârstã de 36
de ani a fost reþinut pentru 24 de
ore pe baza de ordonanþã iar ulte-
rior, magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au luat mãsura arestãrii pre-
ventive pentru o perioadã de 30
de zile”, a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Ionel Surcea a fost introdus în
arestul poliþiei doljene, însã a con-
testat mãsura arestãrii preventive
luatã vineri faþã de el de Judecãto-
ria Craiova, contestaþia sa urmând
sã se judece sãptãmâna acesta la
Tribunalul Dolj.

Sentinþã definitivã în cazul craiovenilorSentinþã definitivã în cazul craiovenilorSentinþã definitivã în cazul craiovenilorSentinþã definitivã în cazul craiovenilorSentinþã definitivã în cazul craiovenilor
prinºi cu droguri în parcare la Lidlprinºi cu droguri în parcare la Lidlprinºi cu droguri în parcare la Lidlprinºi cu droguri în parcare la Lidlprinºi cu droguri în parcare la Lidl

Cei patru craioveni, doi dintre ei tatã ºi fiu, prinºi în
parcarea hipermarketului Lidl, în timp ce încercau sã
vândã aproximativ jumãtate de kilogram de haºiº cu
suma de 10.000 lei, au fost condamnaþi definitiv. Dacã
pe fond, în noiembrie 2016, au fost gãsiþi vinovaþi de
trafic internaþional de droguri de risc ºi condamnaþi la

pedepse cuprinse între 6 luni de asistare zilnicã ºi 4
ani de închisoare cu executare, vineri, 3 februarie a.c.,
Curtea de Apel Craiova a admis apelul unuia dintre
inculpaþi. Care a obþinut reducerea pedepsei de la 4, la
3 ani ºi 8 luni de închisoare, restul dispoziþiilor din
sentinþa Tribunalului fiind menþinute.

soare la 2 ani închisoare. Recontopeºte pe-
depsele principale aplicate inculpatului ur-
mând ca acesta sã execute pedeapsa totalã
de 3 ani ºi 8 luni închisoare. Menþine cele-
lalte dispoziþii ale sentinþei apelate. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþã publicã azi,
03.02.2017”, se aratã în hotãrârea Curþii de
Apel Craiova. 

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Cra-
iova, împreunã cu un procuror al DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, au organizat, la
începutul lunii decembrie 2015, o acþiune vi-
zând destructurarea unei grupãri de traficanþi
de droguri de risc. Poliþiºtii antidrog l-au prins

în flagrant, în parcarea hiper-
marketului Lidl, joi 3 decembrie 2015, pe
Cãtãlin Deliu, de 17 ani, din Craiova, în timp
ce încerca sã vândã o jumãtate de kilogram
de haºiº contra sumei de 10.000 lei. Imediat
dupã flagrant, oamenii legii au descins ºi la
Marius Gabriel Bãlan, de 22 de ani, din Cra-
iova, dar ºi la tatãl tânãrului prins cu droguri-
le, Cristian Deliu, de 43 de ani, fiind perche-
ziþionatã ºi locuinþa acestuia din Bistreþ. În
urma percheziþiilor, oamenii legii au mai gãsit
ºi ridicat alte 60 de grame de canabis, dar ºi
un pistol letal, de calibrul 6 mm ºi 9 cartuºe
cu glonþ. Cei trei au fost arestaþi preventiv,
sub acuzaþiile de trafic de droguri de risc, in-

troducere în þarã de droguri de risc ºi consti-
tuire de grup infracþional organizat. Procuro-
rii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecatã pe cei trei, împreunã cu
Alissa Deliu, pentru comiterea infracþiunii de
trafic internaþional de droguri de risc. Pe 7
noiembrie 2016 Tribunalul Dolj a pronunþat
sentinþa, Marius Gabriel Bãlan ºi Cristian De-
liu primind câte 4 ani de închisoare cu exe-
cutare, în timp ce Alissa Deliu a primit o pe-
deapsã de 1 an închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 2 ani, iar
tânãrul de 17 ani va fi asistat zilnic pe o pe-
rioadã de 6 luni.
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Nu doar democraþia are limite, aºa cum
încercam sã relev într-un articol prece-
dent, în baza unor sentinþe ce nu lipsesc
gândirii occidentale de mai bine de douã
milenii. Justiþia – pe care trebuie s-o diso-
ciem de dreptate fie ºi dintr-o perspectivã
a unei tradiþii de sorginte creºtinã – are ºi
ea limitele sale. ªi încã într-o proporþie
uneori bulversantã, de care nici istoriogra-
fia ºi nici cultura scrisã a aceluiaºi Occi-
dent nu duc deloc lipsã. Nu iau în calcul
în context regimurile totalitare ºi autocra-
te cu sistemele lor juridice aservite fãþiº,
resorturi cât se poate de directe ºi de res-
ponsabile ale lagãrelor ºi ale gulagurilor.
Axioma anticã „nimeni nu-i mai presus de
lege” nu-i implicã, din nefericire, doar pe
dictatori ºi clicile lor clientelare, ci ºi pe
unii, mulþi-puþini, aproape cã nu mai con-
teazã, dintre cei puºi sã slujeascã actul
juridic în determinãrile cele mai obiective
ºi mai responsabile ale acestuia.

În umila mea existenþã am evitat pe cât
am putut orice contact cu sãlile de judeca-
tã (inclusiv pe acelea solicitate de serviciu,
ca jurnalist, ca sã dau doar acest exem-
plu), cu excepþiile rare, ce-i drept, a celor
circumstanþiate de prietenia unor magistraþi,
unii dintre ei oameni ºi personalitãþi exem-
plare, preocupaþi ºi de literaturã ori, în ge-
neral, de actul cultural. O singurã datã, cu
câþiva ani în urmã, o altã circumstanþã, alt-
minteri în ordinea firescului, m-a condus
prin sãlile tribunalelor pentru o cauzã încã
ºi mai bine plasatã în ordinea firescului: ten-
tativa de a-mi definitiva cadastru la locuin-

Autonomia ºi (i)responsabilitatea justiþieiAutonomia ºi (i)responsabilitatea justiþieiAutonomia ºi (i)responsabilitatea justiþieiAutonomia ºi (i)responsabilitatea justiþieiAutonomia ºi (i)responsabilitatea justiþiei
þã ºi la curte, ce avea sã se transforme,
prin complicitatea unor vecini, într-un ade-
vãrat coºmar care a durat cinci ani, prin
tertipuri avocãþeºti ºi cu interferenþe de
ordin „juridic”, rezolvat abia în clipa în care
judecãtorii au sosit la faþa locului ºi ºi-au
putut da seama de o realitate vizibilã cu
ochiul liber.

Evoc aceste momente fiindcã nici pânã
în ziua de azi nu mi-au trecut frisoanele ce
m-au încercat atunci, determinate în mare
parte de superficialitatea ºi, uneori, chiar
aroganþa pe care am sesizat-o ºi am resim-
þit-o la unii dintre acei slujbaºi ai Legii. Îmi
pot imagina, în consecinþã, cã situaþii mult
mai dramatice sunt trãite în sãlile de jude-
catã, mai ales din rândul acelor bieþi oa-
meni, majoritatea de prin sate, pe care i-
am ºi întâlnit în ocaziile de care aminteam,
atunci când demersul juridic nu-ºi asumã
acel nivel de minimã decenþã în absenþa
cãrora apare starea de calvar.

Descopãr chiar când scriu aceste rân-
duri un articol pe prima paginã a unui po-
pular cotidian italian cu titlul „Iresponsabi-
litatea intangibilã a magistraþilor”. Îl rezum
aici fiindcã în conþinutul ºi în mesajul sãu
se regãsesc veritabile similitudini ºi stãri în
totalitate congruente cu întreaga tevaturã
– de la nesãbuinþa guvernamentalã da a dru-
mul la o ordonanþã de o manierã discutabi-
lã, dacã nu cumva de-a dreptul buimacã ºi
sfârºind cu valul de proteste ºi cu multe
dintre poziþiile ce le-au însoþit, le-au alimen-
tat ori le-au desconsiderat.

Articolul cu pricina se referã, în sintezã,

la o lege, aprobatã ºi aplicatã în Italia, în
2014, privind responsabilitatea sau rãspun-
derea magistraþilor. Trebuie spus cã ea re-
venea, la ani distanþã dupã o alta, aplicatã
în 1988, dar cu eficienþã zero. ªi ºtim cã ºi
la noi e în plinã discuþie publicã o iniþiativã
de acelaºi fel, pe care, dacã nu cumva gre-
ºesc, o împãrtãºesc mai multe formaþiuni
ºi organisme, dar cãreia îi opune rezistenþã
tocmai sistemul juridic în ansamblul lui.

Pe scurt, statul italian a fost obligat sã
plãteascã numai la nivelul anului 2016 42,1
milioane de euro despãgubiri pentru erorile
judiciare constatate la CEDO. Din 1992 ºi
pânã în 2016, cifra a atins recordul absolut
de 648,3 milioane de euro pentru nedrepte
detenþii ºi alþi 43, 4 milioane de euro pen-
tru erori judiciare. În total, deci, în jur de
un miliard de euro.

Problema încã mai gravã constã în fap-
tul cã în decurs de 26 de ani au fost înre-
gistrate circa 52 de milioane de contestaþii
(apeluri la sentinþe deja pronunþate) însã
cele admise, ºi rezolvate n-au depãºit nu-
mãrul de 35, dintre care, la nivelul instan-
þelor naþionale, n-au fost soluþionate de-
cât…7. Restul, fireºte, la CEDO.

Inutil de spus cã în 2014 când s-a votat
legea toate asociaþiile naþionale ale magis-
traþilor au sãrit ca arse, acuzând imixtiuni
în ordinea lor ºi profeþind compromiterea
luptei justiþiei împotriva abaterilor de la lege.

Similitudinile sunt, cred, mai mult decât
evidente, sunt parcã trase la indigo. ªi nu-
i deloc o întâmplare nici supraaglomerarea
ºi înrãutãþirea ilor condiþiilor din închisori-

le italiene, sancþionate în repetate rânduri
ºi de Bruxelles ºi de CEDO. ªi, iarãºi, din
acelaºi motiv inclusiv anul trecut s-a pro-
dus o relativ masivã graþiere pentru des-
congestionarea penitenciarelor, culmea,
aplaudatã ºi la Bruxelles ºi la CEDO.

„Morala” unei astfel de comparaþii – în
aparenþã fãrã vreo legãturã directã cu in-
conºtienþa ºi iresponsabilitatea cu care ac-
tualul guvern de la Bucureºti s-a pripit cu
OUG de-acum ºtiut -  propune, în opinia
mea, douã aspecte: primul, cum de parla-
mentarii ºi guvernanþii noºtri, de ieri ºi din-
totdeauna, nu ºi-au putut alinia proiectele
ºi, apoi legislaþia, mai ales cele cu pronun-
þatã cotã de risc, cu cele ale þãrilor parte-
nere din UE; ºi, apoi, de ce persistã în con-
tinuare tratamente diferite ale organisme-
lor UE faþã de membri sãi, consideraþi egali
prin statut, mergând de la aplauze la…tra-
geri de urechi? Sper sã nu fiu catalogat ori
bãnuit de niscaiva ifose „naþionaliste”, din
cele rudimentare! Ceea ce mã sperie însã
pânã spre disperare e, dincolo de tentativa
de a da jos un guvern ieºit din niºte alegeri
libere ºi corecte (teama mea este cã, în re-
alitate, un astfel de scenariu nu e deloc ex-
clus!) ºi cã, între timp, la Budapesta, Þarul
Putin ºi amicul sãu declarat Viktor Orban
îºi strâng mâinile cu satisfacþia desfidãrii
UE dar poate ºi cu cea a aºteptãrii unui
moment prielnic pentru cine ºtie ce alte
experimente favorizate de derivele geopo-
litice ºi, în context, de dezbinarea noastrã
ale cãrei riscuri nimeni nu pare a le mai
acorda vreun interes major.

Forma de învãþãmânt, pentru
„preºcolar”, „pregãtitor” ºi „pri-
mar” (clasa I), este una modernã,
dar, deocamdatã, se aplicã puþin în
România. În judeþul Dolj sunt câ-
teva ºcoli care au aplicat acest pro-
gram: ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” Craiova, Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþi-
onal „Elena Cuza”, ªcolile Gimna-
ziale „Nicolae Romanescu” ºi „Mi-
hai Eminescu” etc. Unele dintre
acestea ºi-au arãtat disponibilitatea
ºi pentru viitor, rãmânând sã obþi-
nã acreditarea.

Practic, „Step by step” este o
formã alternativã de educaþie, în
România fiind aplicat, pentru pri-
ma datã, în 1994. Scopul princi-
pal este acela de abordare a tutu-
ror aspectelor dezvoltãrii, ca pe un
întreg, nu ca fragmente disparate.
Toate cadrele didactice care lucrea-
zã în aceastã formã de educaþie
gripeazã materiile din programa
ºcolarã în teme unice, care le per-
mit copiilor sã vadã legãtura din-
tre materii. Procesul trebuie sã in-
cludã elaborarea de proiecte, în-
vãþarea prin descoperire, munca în
echipã, discuþii de grup ºi dialogul
cu invitaþi, în primul rând pãrinþi.
Predarea tematicã este, de fapt

Oferta de educaþie „Step by step”
îºi aºteaptã aplicanþii

Inspectoratul ªcolar Judeþean a
transmis, în teritoriu, cãtre institu-
þiile de învãþãmânt preuniversitar, cu
preponderenþã celor care au clase în

învãþãmântul preºcolar, clasa pregã-
titoare ºi clasa I, oferta pentru anul
ºcolar viitor, pentru ceea ce înseam-
nã forma „Step by step”.

transdisciplinaritatea din învãþã-
mântul tradiþional. Obiectivul prin-
cipal este pregãtirea pentru viaþã a
copiilor, prin aplicarea conceptu-
lui „sã-i învãþãm sã înveþe!”.

Munca individualã reprezintã un
alt aspect important, deoarece  ele-
vul învaþã sã ia asupra sa alegerile,
sã lucreze independent, sub îndru-
marea cadrelor didactice. Fiecãrui
copil i se va întocmi o fiºã de eva-
luare, în care sunt menþionate re-
zultatele obþinute ºi specificaþi pa-
ºii care trebuie urmaþi.

Condiþii obligatorii de respectat
Centrul „Step by step” pentru

Educaþie ºi Dezvoltare Profesiona-
lã (CEDP) a lansat, cãtre toate in-
spectoratele ºcolare ºi unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar, oferta de
extindere a alternativelor educaþio-
nale din acest domeniu, pentru anul
ºcolar 2017-2018. Sunt obligatorii
mai multe standarde: formarea ºi
perfecþionarea continuã a cadrelor
didactice, în vederea aplicãriiMeto-
dologiei alternativei educaþionale
Stepby step (pentru învãþãmântul

preºcolar sunt patru module, pen-
tru cel primar – opt pachete); ame-
najarea grupelor preºcolare, clase-
lor pregãtitoare ºi claselor primare
cu mobilier modular ºi materiale
didactice variate, care sã susþinã
explorarea ºi învãþarea copiilor; apli-
carea sistemului specific de evaluare
a copilului, folosind caietele referi-
toare la ciclul primar etc.

Pentru primirea avizului, la
„preºcolar”, sunt necesare mai
multe condiþii: acordul Consiliului
de Administraþie al grãdiniþei, în
care trebuie specificat acordul
scris al cadrelor didactice, de pre-
ferinþã titulare, care doresc aplica-
rea metodei; existenþa spaþiului fi-
zic necesar (sãli de grupã cu ma-
ximum dublã funcþionalitate);
acordul ISJ, condiþii similare ºi
pentru ciclul primar.

Termen de depunere
a solicitãrilor – 15 februarie
Toate aceste menþiuni au fost fã-

cute cunoscute ºi instituþiilor ºco-
lare. „Am trimis notificãrile în ju-

deþ. Cererile pentru grupe preºco-
lare, clasa pregãtitoare ºi clasa I ,
adresate de CEDP, însoþite de do-
cumentele solicitate, vor fi analiza-
te de Consiliul Director, urmând a
se stabili unitãþile cãrora li se apro-
bã extinderea. Dupã aprobare, ca-
drele didactice nominalizate de cã-
tre unitãþi, care au primit avizul ISJ,
vor participa la cursurile de pregã-
tire organizate de CEDP în Centre-
le de formare. Calendarul cursuri-
lor, precum ºi toate detaliile organi-
zatorice vor fi comunicate la timp.
Transportul este asigurat de ISJ,
conform Protocolului de colabora-
re nr.365/BO/26.04.2012, încheiat
între CEDP ºi Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Data-limitã de transmitere a cereri-
lor, prin fax sau poºtã, este 15 fe-
bruarie, la adresa din Bucureºti a
CDP sau prin fax la 0213166774”,
a precizat prof. Cristina Ciocoiu,
inspector pentru educaþie timpurie,
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Motivaþi de o conºtiinþã socialã
puternicã  ºi deschiºi la utilizarea
internetului pentru închirierea, vi-
zionarea sau partajarea bunurilor ºi
serviciilor, tinerii din generaþia Mil-
lennials vin cu o abordare revolu-
þionarã care schimbã modul în care
companiile – implicit producãtorii
auto – îºi deruleazã afacerile.  Mai
mult de patru din cinci membri ai
generaþiei între 17 ºi 34 de ani con-
siderã cã SUV-urile au devenit în
ultimii cinci ani mai eficiente
din punctul de vedere al con-
sumului ºi mai prietenoase cu
mediul. Dupã ce ºi-au ºters
reputaþia de maºini care con-
sumã mult carburant, SUV-
urile se aflã acum pe lista de
cumpãrãturi a 25% dintre ti-
nerii care îºi doresc o maºinã
nouã. Ford lanseazã un nou
SUV full-electric construit
pentru a oferi o autonomie es-
timatã de cel puþin 480 de ki-
lometri, îndeajuns pentru a
acoperi distanþa dintre Londra
ºi Paris. Compania a introdus

Pânã în anul 2020,

Ford va lansa un SUV 100% electricFord va lansa un SUV 100% electricFord va lansa un SUV 100% electricFord va lansa un SUV 100% electricFord va lansa un SUV 100% electric
cu o autonomie estimatã de 480 de kilometri

Ministerul Energiei, condus de
reprezentantul ALDE, Toma Pet-
cu a propus ºi a reuºit sã impunã
în bugetul pe 2017 prevederea
unor fonduri absolut necesare
pentru funcþionarea, dezvoltarea
ºi modernizarea Complexului
Energetic Oltenia (CEO). Astfel,
prin Legea Bugetului s-au alocat
14.580,00 mii lei pentru realiza-
rea lucrãrilor de punere în funcþi-
une a capacitãþii finale de produc-
þie-8500 tone lignit/an la exploa-
tarea Jilþ-Sud ( 90,8 milioane lei)
ºi pentru punerea în exploatare a
carierei de la Roºia Jiu, la o capa-
citate de 8 milioane de tone/an (55
milioane lei).

„Una dintre promisiunile elec-

Compania Ryanair a sãrbãtorit
recent 5 luni de tarife reduse la
Timiºoara ºi a scos la vânzare a
peste 20.000 de locuri la preþul de
doar 5 euro pentru cãlãtorii în pe-
rioada 6 februarie ºi 31 martie.
Aceste locuri la tarif promoþional
au putut fi rezervate pânã la mie-
zul nopþii, de vineri, 3 februarie.
Ryanair anunþã ºi un record al re-
zervãrilor în avans pentru rutele sale
ce alcãtuiesc calendarul Vara 2017
Timiºoara ºi care include 7 noi rute
de varã cãtre Bucureºti, Berlin,
Bruxelles, Dusseldorf, Frankfurt,
Londra ºi Milano, ce vor aduce
600,000 de clienþi pe an ºi vor
susþine 450 de locuri de muncã la
aeroportul Timiºoara.

Ryanair a scos la vânzare peste
20.000 de locuri... la doar 5 euro

„Ryanair este încântatã sã mar-
cheze aniversarea a 5 luni de tarife
reduse la Timiºoara prin scoaterea
la vânzare a peste 20,000 de locuri.
Suntem mulþumiþi de rezervãrile în
avans record pe rutele din cadrul
Calendarului Vara 2017 Timiºoara,
care include 7 rute noi cãtre Bucu-
reºti, Berlin, Bruxelles, Dusseldorf,
Frankfurt, Londra Stansted ºi Mi-
lano Bergamo, care vor aduce
600,000 de clienþi pe an ºi vor sus-
þine 450 de locuri de muncã la Ae-
roportul Timiºoara, totul pentru cã
noi continuãm sã creºtem traficul
ºi investiþiile în regiunea Banat ºi
România”, a subliniat Denis Bara-
bas, Sales & Marketing Executive
România and CEE, Ryanair.

Peste 33 de milioane de lei cheltuitePeste 33 de milioane de lei cheltuitePeste 33 de milioane de lei cheltuitePeste 33 de milioane de lei cheltuitePeste 33 de milioane de lei cheltuite
pentru grupul energetic de la Iºalniþapentru grupul energetic de la Iºalniþapentru grupul energetic de la Iºalniþapentru grupul energetic de la Iºalniþapentru grupul energetic de la Iºalniþa

torale prioritare ale ALDE a fost
asigurarea unui viitor pentru Com-
plexul Energetic Oltenia ºi pentru

oamenii care muncesc în cadrul
acestuia. De asemenea, s-a pre-
vãzut, prin mecanisme bugetare
specifice, alocarea unor sume
care asigurã recuperarea celor 61
milioane lei cheltuite pentru rea-
bilitarea grupului energetic  de la
Rovinari ºi a celor 33 milioane de
lei cheltuite pentru grupul energe-
tic de la Iºalniþa. Toate aceste in-
vestiþii vor genera producerea
unor cantitãþi  suplimentare de
energie, reducerea preþului unitar
pentru un MWh ºi, ceea ce este
cel mai important, pãstrarea  lo-
curilor de muncã care asigurã sta-
bilitatea a mii de familii în întrea-
ga regiune a Olteniei...”, a subli-
niat Ion Cupã, deputat ALDE.

Patru din cinci membri ai generaþiei
tinere Millennials (pânã în 34 de ani)
sunt acum mai responsabili din punct
de vedere ecologic. Vânzãrile de SUV-
uri au crescut la nivel de industrie cu

21% în 2016, ajungând la unul din pa-
tru vehicule achiziþionate. În acelaºi
timp, unul din patru membri ai gene-
raþiei tinere preferã un SUV atunci
când îºi cautã o maºinã nouã.
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pe piaþa din Europa trei SUV-uri noi
în cursul anului trecut, iar noul mo-
del 100% electric este doar unul
dintre cele cinci pe care Ford le
pregãteºte pânã în anul 2020.
„Clienþii tineri cu o conºtiinþã eco
dezvoltatã reprezintã principala
forþã din spatele cererii”

“Vânzãrile de SUV-uri cresc mai
mult decât în orice alt segment
european, iar clienþii tineri cu o

conºtiinþã eco dezvoltatã reprezin-
tã principala forþã din spatele ce-
rerii. Anul trecut, vânzãrile SUV-
urilor Ford au crescut într-un ritm
mai susþinut decât cel deja rapid al
industriei. Clienþii descoperã efi-
cienþa la nivel de consum oferitã
de motoare cu tehnologii avansa-
te. Aºa este noul nostru diesel
TDCi de 1.5 litri ºi 120 CP, care
este disponibil pe Kuga, se ridicã
la noile standarde Euro 6 ºi atinge

emisii de 115 grame CO2/
km, dar ºi multi-premiatul
motor pe benzinã 1.0 Eco-
Boost de pe Ford EcoS-
port”, a declarat Roe-
lant de Waard, vicepre-
ºedinte de Marketing,
Vânzãri ºi Service al
Ford of Europe.

Vârsta medie a
clienþilor se orienteazã
spre modelele sport
cu hayon

Vânzãrile SUV-urilor

Ford – EcoSport, Kuga ºi Edge –
au crescut cu 31% în anul 2016 în
comparaþie cu 2015. Anul trecut
s-au înregistrat cele mai bune vân-
zãri din istorie pentru Kuga ºi EcoS-
port la nivel de industrie. Piaþa de
SUV-uri a crescut cu 21% în Eu-
ropa în 2016, adunând mai mult

de un sfert din totalul vânzãrilor de
maºini noi. Nu doar ºoferii tineri
schimbã toate aºteptãrile în ceea
ce priveºte alegerea maºinilor pro-
prii. Datele Ford aratã cã vârsta
medie a clienþilor care se orientea-
zã spre modelele sport cu hayon –
versiunile dinamice ale hatchback-

urilor din segmentele
mic ºi compact – a cres-
cut cu 10% între 2010
ºi 2016. Vânzãrile mo-
delelor din gama Ford
Performance - care in-
clude hatchback-urile
Fiesta ST, Focus ST ºi
Focus RS, dar ºi Ford
Mustang – au crescut
cu 60% pentru al doilea
an consecutiv.
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În þara noastrã,  influenþa
aviarã nu a fost confirmatã în
exploataþii avicole comerciale.
Având în vedere situaþia naþio-
nalã ºi internaþionalã sub aspec-
tul evoluþiei influenþei
aviare, ANSVSA a dis-
pus mãsuri pentru împie-
dicarea rãspândirii bolii
pe teritoriul României,
dupã cum urmeazã: mo-
nitorizarea în permanen-
þã a statusului de sãnã-
tate la pãsãri domestice
ºi sãlbatice pe întreg te-
ri toriul  României .  În
acest sens, orice suspi-
ciune va fi notificatã în
regim de urgenþã
DSVSA-urilor judeþene
ºi ANSVSA; au fost so-
licitate instituiri de pro-
tocoale de colaborare cu
o serie de instituþii impli-
cate în observarea, su-
pravegherea ºi monitorizarea pã-
sãrilor sãlbatice, respectiv socie-
tãþi ornitologice, Asociaþia Bio-
sfera Delta Dunãrii, asociaþii de
vânãtoare etc.; o atenþie deose-
bitã ºi o înãsprire a controalelor
transporturilor intracomunitare
cu pãsãri vii ºi ouã de incubat
provenite din þãrile unde au evo-
luat focare de influenþã aviarã în
ultima perioadã.
Pãsãrile domestice nu mai au
acces la luciul de apã

A fost dispus pe întreg terito-
riul României ca, în cazul exploa-
taþiilor comerciale de pãsãri au-
torizate/înregistrate sanitar vete-
rinar cu sistem de creºtere ºi ex-
ploatare a pãsãrilor free-range ºi
ecologic, toate pãsãrile sã fie þi-
nute închise în adãposturi fãrã
acces la luciuri de apã sau alte
amenajãri hidrologice ºi fãrã a

Mãsuri dispuse de ANSVSAMãsuri dispuse de ANSVSAMãsuri dispuse de ANSVSAMãsuri dispuse de ANSVSAMãsuri dispuse de ANSVSA
la evoluþia actualã a gripei aviarela evoluþia actualã a gripei aviarela evoluþia actualã a gripei aviarela evoluþia actualã a gripei aviarela evoluþia actualã a gripei aviare

În perioada noiembrie 2016 – prezent, în
România s-a confirmat prezenþa virusului
influenþei aviare, serotipul H5N8, în mediul
sãlbatic ºi în 9 gospodãrii ale populaþiei. Fo-
care de gripã aviarã evolueazã ºi în Cehia,
Finlanda, Franþa, Grecia, Irlanda, Israel,
Spania, Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria,

Elveþia, Danemarca, Croaþia, Germania,
Austria, Serbia, Slovacia, Slovenia, Rega-
tul Unit al Marii Britanii ºi Ucraina, þãri care
au notificat Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii Animalelor – OIE de existenþa focare-
lor de gripã aviarã pe teritoriul lor, la pã-
sãri din mediul domestic ºi sãlbatic.

avea contact cu pãsãrile sãlbati-
ce. A fost solicitatã întãrirea tu-
turor mãsurilor de biosecuritate
în exploataþiile comerciale avico-
le de pe teritoriul României.

Ce pot face oamenii
Totodatã, ANSVSA reia ape-

lul cãtre cetãþeni pentru a res-
pecta urmãtoarele mãsuri pentru
a limita rãspândirea bolii, dupã
cum urmeazã: toate pãsãrile din
gospodãrie se vor þine închise în
perimetrul exploataþiei, fãrã a le
permite accesul la lacuri ºi bãlþi;
pãsãrile se menþin în adãposturi
închise sau,  cel  puþin,  sub
ºoproane îngrãdite, pentru a
împiedica venirea în contact a
pãsãrilor domestice cu cele sãl-
batice; separarea raþelor ºi gâº-
telor domestice de alte pãsãri de
curte; limitarea accesului în cur-
tea pãsãrilor la o singurã persoa-
nã ºi asigurarea mijloacelor de
protecþie pentru interzicerea ac-
cesului ºi contactului cu pãsãri-
le sãlbatice; se interzice adãpa-
rea pãsãrilor de curte cu apa de

suprafaþã, provenitã din lacuri,
iazuri, sau bãlþi.

Toate cazurile de îmbolnãvi-
re sau moarte la pãsãrile din ori-
ce specie sau la mamifere, din
curtea proprie, vor fi anunþate,
fãrã întârziere, medicului vete-
rinar de liberã practicã împuter-
nicit; toate cadavrele de pãsãri
ºi mamifere, descoperite în lo-
curi publice, se anunþã, fãrã în-
târziere, medicului veterinar de
liberã practicã împuternicit sau
la DSVSA Dolj.

Se interzice organizarea pe
teritoriul localitãþii de pieþe, târ-
guri sau expoziþii de pãsãri ºi ani-
male, pânã la clarificarea situa-
þiei epidemiologice din exploata-
þia unde evolueazã suspiciunea de
boalã, toate indicaþiile medicului
uman de familie ºi ale medicului
veterinar de liberã practicã îm-
puternicit se respectã necondi-
þionat. Situaþia epidemiologicã

din România, în contextul influ-
enþei aviare, este monitorizatã
permanent de Autoritatea Naþio-

nalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor ºi
structurile subordonate de la ni-
vel local, pentru limitarea extin-
derii ºi eradicarea bolii.
Igiena este obligatorie

Medicii sanitari veterinari sfã-
tuiesc populaþia sã cumpere car-
ne de pasãre, ouã ºi produse din
carne de pasãre numai din ma-
gazinele autorizate. Este lipsit de
pericol consumul de carne de
pasãre ºi ouã bine preparate ter-
mic. „Spãlaþi-vã pe mâini cu apã
ºi sãpun de câte ori intraþi în
contact cu carnea, ouãle ºi pro-

dusele din carne de pasãre!
Spãlaþi ustensilele de bucãtã-
rie cu detergent dupã folosi-
re”, se mai aratã într-o îndru-
mare a ANSVSA. Ce putem
face pentru a limita rãspândi-
rea bolii? Fiecare caz de îm-
bolnãvire sau moarte la anima-
lele din gospodãrie sã fie
anunþat medicului veterinar.
Gospodarii sã þinã pãsãrile în-
chise în adãposturi pentru a
evita pe cât posibil contactul
cu pãsãrile sãlbatice. Sã fie
respectate regulile privind cir-
culaþia ºi transportul animale-
lor. În fermele de creºtere a
pãsãrilor sã fie respectate cu
stricteþe normele de biosecu-
ritate. Sã se reducã, pe cât po-

sibil, sistemul de creºtere al ani-
malelor, destinate consumului, în
zonele de la periferia oraºelor.

Pericol la vecinii bulgari
Confirmarea focarelor de gri-

pã aviarã la trei exploataþii situa-
te în localitatea bulgarã Vidin a
pus autoritãþile sanitare veterina-
re doljene pe jar. Acestea a tre-
buit sã punã în aplicare normati-
vul european în materie, mai ales
cã distanþa dintre comunitãþile
doljene potenþial afectate ºi cea a
statului bulgar cu focare dovedi-
te este de mai puþin de 10 km.
Localitãþile situate pe o razã de
10 km distanþã de focarele con-
firmate la Vidin sunt, acum, atent
monitorizate de medicii veterinari
ºi fac obiectul unui plan de su-
praveghere. Au fost incluse, aici,
Ciupercenii Vechi, Calafat, Basa-
rabi, Moreni ºi Cetate.

„Pentru a asigura o protecþie
epidemiologicã ridicatã, reco-
mandãm tuturor cetãþenilor jude-
þului Dolj sã aplice mãsurile pre-
ventive generale privind biosecu-
ritatea exploataþiilor de pãsãri ºi,
respectiv, sã anunþe de urgenþã
medicul veterinar local, primãria
localitãþii sau, chiar direct, Direc-
þia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Dolj, orice
caz de îmbolnãvire sau suspiciu-
ne de îmbolnãvire, respectiv toate
cazurile de mortalitãþi la pãsãrile
domestice ºi sãlbatice de care au
cunoºtinþã”, a precizat dr. Andrei
Butaru, director executiv al Di-
recþiei Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj.
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Servicii sociale pentru
persoanele fãrã adãpost

Centrul Social de Urgenþã pentru per-
soane fãrã adãpost „Sf. Vasile” oferã ur-
mãtoarele servicii: Administrative ºi de caza-
re; Asistenþã socialã; Asistenþã ºi suport spe-
cializat în vederea reabilitãrii/reintegrãrii so-
ciale; Asistenþã medicalã; Educare ºi forma-
re; Socializare, activitãþi culturale ºi de petre-
cerea timpului liber. Cazarea este acordatã pe
o perioadã de la 6 la 12 luni, timp în care
echipa pluridisciplinarã urmãreºte scoaterea
din situaþia de crizã a beneficiarilor ºi reinte-
grarea socio-profesionalã a acestora prin in-
cluderea în alte forme de servicii sociale.

Astfel, în cadrul aºezãmântului, beneficia-
rii primesc, pe lângã serviciile de bazã, ºi su-
port pentru gãsirea ºi pãstrarea unui loc de
muncã, reuºind astfel sã depãºeascã situaþia
de crizã iniþialã ºi sã dezvolte un plan pentru
viitorul lor. Prin serviciile acordate în cadrul
proiectului, se va avea în vedere asigurarea
gãzduirii provizorii pânã la ieºirea din situaþia
de crizã ºi reducerea treptatã a gradului de
excludere socialã pentru aceastã categorie de
persoane. În urma acordãrii subvenþiei, re-
prezentanþii Centrului îºi propun ca cel puþin
45 de persoane sã beneficieze de serviciile
oferite aici, cel puþin 8 persoane sã fie reinte-
grate pe piaþa muncii; cel puþin 10 persoane

Proiect pentru sprijinirea beneficiarilorProiect pentru sprijinirea beneficiarilorProiect pentru sprijinirea beneficiarilorProiect pentru sprijinirea beneficiarilorProiect pentru sprijinirea beneficiarilor
Asociaþiei „VAsociaþiei „VAsociaþiei „VAsociaþiei „VAsociaþiei „Vasiliada” din Craiova, Filiaºi ºi Lipovuasiliada” din Craiova, Filiaºi ºi Lipovuasiliada” din Craiova, Filiaºi ºi Lipovuasiliada” din Craiova, Filiaºi ºi Lipovuasiliada” din Craiova, Filiaºi ºi Lipovu
Asociaþia „Vasiliada” implementeazã, în perioada 1 ia-

nuarie – 31 decembrie 2017, proiectul „Subvenþie Le-
gea 34/1998”, finanþat de Ministerul Muncii ºi Justi-
þiei Sociale ºi care vine în sprijinul beneficiarilor Cen-
trului Social de Urgenþã pentru persoane fãrã adãpost
„Sfântul Vasile” din Craiova, Centrului pentru copii
„Sfântul Stelian” din Lipovu ºi Centrului de zi pentru
copii din Filiaºi. În urmã cu câteva zile au fost organiza-
te, la sediile acestora, câte o conferinþã în vederea pro-
movãrii serviciilor sociale ºi obiectivelor propuse pe
parcursul perioadei de implementare a proiectului.

sã obþinã actele de identi-
tate sau de stare civilã; cel
puþin 45 de persoane sã be-
neficieze de asistenþã me-
dicalã.

Atelier de terapie
ocupaþionalã

la Centrul social pentru
copii din Filiaºi

Centrul de zi pentru
copii din Filiaºi oferã ur-
mãtoarele servicii: Consi-
liere psihologicã pentru
copii; Suport specializat
pentru pãrinþi; Terapii de
recuperare; Activitãþi de
socializare ºi petrecere a timpului liber; Te-
rapie ocupaþionalã; Mediere socialã; Elabo-
rarea planului de intervenþie; Informare; Fa-
cilitarea accesului cãtre alte instituþii; Dia-
gnoza socialã; Servirea gustãrii.

În urma acordãrii subvenþiei, Centrul do-
reºte ca cel puþin 50 de copii sã beneficieze
de serviciile sociale oferite aici ºi cel puþin
50 de pãrinþi ai copiilor beneficiari sã aibã
parte de consiliere în vederea reconcilierii
familiale. În plus, în cadrul atelierului de te-
rapie ocupaþionalã vor fi confecþionate: feli-
citãri, mãrþiºoare, ornamente de Paºti, ob-

iecte din lut, tablouri pictate, suporturi pen-
tru cãni ºi pahare croºetate manual, orna-
mente de Crãciun, picturi º.a.

Cel puþin 50 de copii vor beneficia
de servicii sociale în Centrul din Lipovu

Centrul pentru copii „Sfântul Ste-
lian” din Lipovu oferã urmãtoarele servi-
cii: Asistenþã ºi suport pentru copii; Terapii
de recuperare; Activitãþi de socializare ºi
petrecere a timpului liber; Terapie ocupaþi-
onalã; Mediere socialã; Elaborarea planului
de intervenþie; Informare; Facilitarea acce-

sului cãtre alte instituþii; Diagnoza socialã;
Servirea gustãrii.

În urma acordãrii subvenþiei, cel puþin 50
de copii vor beneficia de serviciile sociale
oferite în cadrul Centrului ºi cel puþin 50 de
pãrinþi ai copiilor beneficiari vor avea consi-
liere ºi activitãþi de recuperare în vederea
reconcilierii familiale. De asemenea, în ca-
drul atelierului de terapie ocupaþionalã vor fi
confecþionate obiecte precum: felicitãri,
mãrþiºoare, ornamente de Paºti, obiecte din
lut, tablouri pictate, ornamente de Crãciun,
diverse picturi etc.

Într-un an de la
înfiinþare, „Tele-
fonul vârstnicu-
lui” –
0800.460.001,
prima linie telefo-
nicã gratuitã de
informare ºi
asistenþã dedicatã
persoanelor de
peste 65 de ani, a
înregistrat peste
10.000 de apeluri.
Dintre acestea, 48
au provenit din
judeþul Dolj.
Cele mai frecven-
te nevoi ale celor
care au sunat
sunt: sprijin emoþional, îngrijire la
domiciliu, ajutor material, probleme de
sãnãtate, consiliere juridicã, abuzuri,
dorinþa de parteneriat ºi implicare.

Operatorii specializaþi în asistenþã
socialã au oferit peste 1.500 de ore de
sprijin, informare ºi consiliere socialã,
socializare, sfaturi practice ºi îndru-
mare cãtre instituþii abilitate sã le
rezolve problemele.

Studiile sociale realizate în ultimii
doi ani aratã cã aproximativ un milion
ºi jumãtate de vârstnici din România

48 de doljeni au cerut ajutor48 de doljeni au cerut ajutor48 de doljeni au cerut ajutor48 de doljeni au cerut ajutor48 de doljeni au cerut ajutor
prin „Tprin „Tprin „Tprin „Tprin „Telefonul vârstnicului”elefonul vârstnicului”elefonul vârstnicului”elefonul vârstnicului”elefonul vârstnicului”

Asociaþia Alianþa
Internaþionalã
Antidrog – Secþiunea
Regionalã Sud-Vest
Oltenia va organiza
mâine, 7 februarie,
de la ora 12.00, în
Sala „Dinu C. Giures-
cu” a Bibliotecii
Judeþene ,,Alexandru
ºi Aristia Aman”, o
activitate informativã
antidrog. „Scopul este
de a prezenta publicu-
lui ce sunt drogurile,
clasificarea lor,
efectele nocive ale
consumului de
droguri asupra organismului, efectele
juridice ale încãlcãrii normelor juridice -
conform Legii nr. 143 din 26 iulie
2000 privind prevenirea ºi combaterea
traficului ºi consumului ilicit de droguri,
actualizatã, ºi Legii 194/2011 privind
combaterea operaþiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoacti-
ve, altele decât cele prevãzute de acte
normative în vigoare, republicatã,

Activitate informativã antidrog,Activitate informativã antidrog,Activitate informativã antidrog,Activitate informativã antidrog,Activitate informativã antidrog,
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã

sunt afectaþi de singurãtate. Numãrul
femeilor care se considerã singure este
mai mare decât cel al bãrbaþilor, iar
persoanele din mediul urban resimt cel
mai mult fenomenul. „Telefonul
vârstnicilor” a dezvoltat ºi activat o
reþea formatã din 450 de instituþii
publice, ONG-uri ºi furnizori de
servicii, care oferã soluþii practice,
intervenþii punctuale ºi resurse existen-
te în comunitãþile locale.

CRISTI PÃTRU

modul de implicare a organelor admi-
nistrative în aplicarea strategiei naþio-
nale ºi judeþene antidrog, speþe concrete
cercetate, anchetate de poliþiºti, jan-
darmi, procurori apãrate de avocaþi ºi
 judecate de judecãtori”, precizeazã
organizatorii. Prin aceastã activitate se
doreºte reducerea cererii de droguri,
alcool, tutun ºi noile substanþe cu efect
psihoactiv.
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Anul trecut, 2.524 de doljeni au
aflat cã suferã de o formã de can-
cer, ceea ce înseamnã, în medie, cã
în fiecare zi ºapte pacienþi au primit
aceastã veste cruntã. În aceste con-
diþii, Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
în colaborare autoritãþile publice lo-
cale care au în subordine cabinetele
de planificare familialã, cabinetele
ºcolare, asistenþii comunitari, media-
torii sanitari, cabinetele de medicinã

de familie, Asociaþia pentru Sãnãta-
te, Educaþie ºi Familie – filiala Craio-
va, Societatea Studenþilor Mediciniºti
din Craiova, Organizaþia Studenþilor
Farmaciºti Craiova, Crucea Roºie
Dolj, Clubul Rotaract Craiova ºi Aso-
ciaþia Europrotector au marcat, ieri,
Ziua Mondialã de Luptã împotriva
Cancerului.

Scopul acestei campanii este de
a reduce numãrul de decese care

Peste 23.000 de pacienþi cu afecþiuniPeste 23.000 de pacienþi cu afecþiuniPeste 23.000 de pacienþi cu afecþiuniPeste 23.000 de pacienþi cu afecþiuniPeste 23.000 de pacienþi cu afecþiuni
oncologice, în judeþul Doljoncologice, în judeþul Doljoncologice, în judeþul Doljoncologice, în judeþul Doljoncologice, în judeþul Dolj

Datele aratã cã 86% dintre ro-
mânce au auzit de cancerul de col
uterin, dar mai bine de jumãtate
dintre acestea nu asociazã aceas-
tã boalã cu infecþia persistentã cu
virusul HPV.

De asemenea, ºapte din zece
românce nu ºi-au fãcut în ultimii
trei ani niciun test pentru depista-
rea leziunilor precanceroase sau
pentru depistarea HPV, iar 10% nu
au mai fost la un control medical
de rutinã de mai bine de un dece-
niu. În ceea ce priveºte analizele
de sânge, 11% dintre românce nu
ºi-au fãcut niciun set în ultimii zece
ani, iar patru din zece femei ºi-au
fãcut analizele doar o singurã datã
în ultimii trei ani.

Institutul Naþional de Sãnãtate
Publicã a lansat, sãptãmâna tre-
cutã, o campanie de informare ºi
prevenþie în legãturã cu pericolul

Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã: Una din zece românceInstitutul Naþional de Sãnãtate Publicã: Una din zece românceInstitutul Naþional de Sãnãtate Publicã: Una din zece românceInstitutul Naþional de Sãnãtate Publicã: Una din zece românceInstitutul Naþional de Sãnãtate Publicã: Una din zece românce
nu a fost la niciun control medical în ultimul deceniunu a fost la niciun control medical în ultimul deceniunu a fost la niciun control medical în ultimul deceniunu a fost la niciun control medical în ultimul deceniunu a fost la niciun control medical în ultimul deceniu

O statisticã realizatã de Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã (INSP) aratã cã
una din zece românce nu a fost la niciun control medical în ultimul deceniu. Stu-
diul aratã cã 11% dintre femei le din România nu ºi-au mai fãcut analize de sânge

de peste 10 ani, iar 68% nu au auzit de infecþia cu HPV.

pe care îl reprezintã cancerul de
col uterin. “În calitate de coordo-
natori ai programului naþional de
screening pentru cancerul de col
uterin, considerãm cã o campa-
nie precum cea lansatã astãzi este
esenþialã pentru reuºita oricãrui
program care vizeazã un segment
de populaþie extins, aproximativ
ºase milioane de femei cu vârste
cuprinse între 25-64 de ani. De la
lansarea programului naþional,
aproximativ 700.000 de femei au
beneficiat de serviciile gratuite de
testare Babeº Papanicolaou, re-
prezentând o ratã de acoperire a
populaþiei feminine vizate la apro-
ximativ 8% un procentaj sub ni-
velul optim de eficienþã.

Fiind primul program de scree-
ning pentru cancer care se desfã-
ºoarã la nivel naþional, ne aºteptãm
la o ratã de acoperire mai micã, dar

continuãm sã credem cu tãrie în
necesitatea de a-l consolida ºi, oda-
tã consolidat, în eficacitatea sa”, a
declarat Carmen Ungurean, coor-
donator al Programului Naþional de
Screening pentru depistarea acti-
vã precoce a cancerului de col ute-
rin din cadrul Institutul Naþional de
Sãnãtate Publicã (INSP).

În Uniunea Europeanã, rezul-
tatele programelor de screening
dovedesc un progres remarcabil
în scãderea mortalitãþii. “Statis-
ticile la nivel internaþional ne con-
firmã efectul pozitiv al unor ast-
fel de programe: în þãri în care
rata de acoperire a programelor
de screening pentru cancerul de
col uterin depãºeºte nivelul de
60%, precum Norvegia (78,9%),
Danemarca (66,3%) sau Regatul
Unit al Marii Britanii (78,5%), în
ultimii ani s-au înregistrat progre-

se remarcabile în scãderea mor-
talitãþii pentru aceastã boalã, ast-
fel încât aceasta a ajuns chiar sã
fie înjumãtãþitã în multe dintre
aceste state. Aceste statistici ne
confirmã încã o datã cã, depistat
din timp, cancerul de col uterin
poate fi tratat corespunzãtor ºi
vindecat”, a adãugat Carmen
Ungurean

Peste 4.000 de românce sunt
diagnosticate anual cu cancer de

col uterin, acesta fiind al doilea cel
mai des întâlnit cancer la femeile
cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 44
de ani din þara noastrã, dupã cel
mamar. Mai mult, pentru femeile
cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 44
de ani, cancerul de col uterin este
principala cauzã de mortalitate prin
cancer, în contextul în care peste
1900 de femei mor anual în urma
diagnosticãrii cu aceastã boalã.
(Mediafax)

Anul trecut, 23.867 de doljeni figurau în evidenþele medicale cu afecþiuni
oncologice. ªi mai grav este cã, în fiecare lunã, spitalele craiovene înregis-
treazã, în medie, mai mult de douã sutã de noi cazuri. Cancerul rãmâne o
problemã de sãnãtate publicã, decesele provocate de aceastã boalã ocu-

pând locul doi, dupã cele provocate de bolile aparatului circulator.

pot fi prevenite în fiecare an, prin
creºterea gradului de conºtientiza-
re a cancerul în rândul publicului
larg ºi prin impulsionarea guverne-
lor spre a lua mãsuri suplimentare
împotriva bolii. Desfãºurându-se
sub sloganul „Noi Putem. Eu Pot.”,
campania Ziua Mondialã de Luptã
împotriva Cancerului 2017 explo-
reazã acþiuni pe care putem sã le
întreprindem pentru a salva vieþi,

pentru a atinge o mai mare echitate
în îngrijirea cancerului ºi pentru a
face din lupta împotriva cancerului
o prioritate.

În judeþul Dolj, decesele prin
cancer (1.538 în anul 2015) ocu-
pã locul al doilea, dupã cele pro-
vocate de bolile aparatului circula-
tor, cancerul fiind o problemã de
sãnãtate din punct de vedere al in-
dicelui de evidenþã.

30% din decesele prin cancer
pot fi prevenite

Se considerã cã peste 30% din
decesele prin cancer pot fi preveni-
te. Reducerea expunerii solare, a
poluãrii aeriene urbane sau ambien-
tale, renunþarea la tabagism, redu-
cerea consumului de alcool, modi-
ficarea stilului de viaþã, a compor-
tamentului alimentar ºi a regimului
de activitate fizicã, a comportamen-
tului sexual, tratamentul infecþiilor,
evitarea expunerii la substanþe chi-
mice carcinogene, la radiaþii ioni-
zante,  pot conduce la reducerea
incidenþei ºi prevalenþei cancerului.

Mortalitatea prin cancer poate
fi redusã prin diagnostic ºi trata-
ment timpurii. Programele de dia-
gnostic precoce, prin identificarea
de semne sau simptome timpurii
(în cancerele tegumentare, de col
uterin, sân, colorectal, oral) sunt
în particular relevante în þãrile cu
surse financiare reduse, unde nu
existã screening ºi unde majorita-
tea pacienþilor sunt diagnosticaþi în
stadii foarte avansate. Programele
de screening vizeazã aplicarea sis-
tematicã a unui test în populaþia
asimptomaticã, pentru a identifica
persoanele cu leziuni incipiente,
precanceroase, perfect curabile
prin tratament adecvat. Astfel de
programe sunt eficiente în caz de
localizãri frecvente (cancer de col
uterin, colorectal, mamar), pentru
care existã teste accesibile majo-

ritãþii populaþiei, acceptabile din
punct de vedere al costului, urma-
te apoi de supraveghere ºi trata-
ment. Se utilizeazã examen radio-
logic pulmonar pentru cancerul
pulmonar, examen citologic Papa-
nicolau ºi detecþia HPV pentru can-
cerul de col uterin, autopalpare ºi
mamografie pentru depistarea can-
cerului de sân, test hemocult, sig-
moidoscopie/colonoscopie pentru
cancerul colorectal.

Noile terapii prelungesc viaþa
bolnavilor

Existã trei posibilitãþi de trata-
ment curativ: chirurgical, chimio-
terapic ºi radioterapic, aplicate sin-
gure sau în combinaþii, cu scopul
de a vindeca  sau de a prelungi
considerabil viaþa, sau de a ame-
liora calitatea ei. Diagnosticul ºi tra-
tamentul cancerului trebuie com-
pletate de suportul psihologic al
pacientului ºi aparþinãtorilor. Une-
le din cele mai frecvente, cum sunt
neoplasmul mamar, de col uterin,

colorectal ºi oral, au rate mari de
vindecare atunci când sunt detec-
tate timpuriu ºi tratate adecvat.
Chiar ºi leucemia, limfoamele la
copii, seminomul testicular au rate
mari de vindecare dacã se asigurã
tratament corespunzãtor.

Cancerele depistate în stadii
avansate evolueazã invariabil spre
deces. În aceastã situaþie este ne-
voie de tratament paliativ, cu sco-
pul de a ameliora simptomele bo-
lii, a îmbunãtãþi calitatea vieþii ºi a
asigura suportul psihic necesar,
cu rezultate pozitive la peste 90%
din pacienþii aflaþi în stadii avan-
sate. Îngrijirile comunitare sau la
domiciliu sunt esenþiale pentru
ameliorarea durerii moderate sau
severe, de care suferã peste 80%
din pacienþii cu cancer în fazã ter-
minalã. Acest tratament este ne-
cesar a se dezvolta, în special, în
areale cu proporþie mare de pa-
cienþi în faze avansate, cu puþine
ºanse de vindecare.

RADU ILICEANU
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Administraþia Donald Trump a fãcut apel
sâmbãtã la ordinul dat de un judecãtor fe-
deral ce suspendã decretul prezidenþial prin
care se interzicea accesul cetãþenilor din
ºapte state majoritar musulmane pe terito-
riul american, a anunþat Departamentul de
Justiþie. O instanþã federalã a respins însã
apelul, ceea ce înseamnã cã restricþia de
cãlãtorie a celor vizaþi de decret va rãmâ-
ne suspendatã pânã când întreaga cauzã
va fi judecatã. Curtea de Apel din San Fran-
cisco a acordat Casei Albe ºi statelor care
se opun decretului lui Trump termenul de
pânã luni dupã-amiaza pentru a prezenta
mai multe argumente.  Statele Unite ºi-au
redeschis sâmbãtã graniþele pentru cetã-
þenii din Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan,
Yemen ºi Siria, Administraþia Trump fiind
nevoitã sã facã paºi înapoi privind aplica-
rea decretului semnat de preºedintele SUA
din cauza deciziei luate vineri de un jude-
cãtor federal din Seattle. Un judecãtor fe-

Atacatorul de la Luvru,

plasat în custodia Poliþiei
Atacatorul de la Luvru a fost

plasat în custodia Poliþiei la spitalul
Georges-Pompidou din Paris ºi va
putea fi audiat foarte curând. “Dupã
ce cadrele medicale au spus cã poate
fi audiat, atacatorul a fost plasat în
custodia Poliþiei astãzi la ora 18.45”,
scria Reuters sâmbãtã. El poate sta în
custodia Poliþiei 96 de ore, cât este
prevãzut în cazul persoanelor care au
legãturã cu terorismul. Starea de
sãnãtate a individului care a atacat
vineri cu macetã patru militari la
Muzeul Luvru din Paris înainte de a
fi neutralizat s-a ameliorat sâmbãtã.
Procurorul general al Franþei,
Francois Molins, a spus se pare cã
atacatorul a cãlãtorit din Dubai spre
Paris luna trecutã, pe baza unei vize
de turist. Poliþia încearcã sã afle
dacã acesta a acþionat singur sau
dacã a primit instrucþiuni, a adãugat
el. Potrivit Reuters, atacatorul ar fi
un egiptean în vârstã de 29 de ani,
identificat ca fiind Abdullah Reda al-
Hamamy. Turiºtii s-au strâns în faþa
muzeului în numãr mare sâmbãtã,
când porþile Luvrului au fost redes-
chise, majoritatea fiind de origine
asiaticã, potrivit relatãrilor.

Recep Tayyip Erdogan va merge

la Moscova în martie

pentru o întâlnire cu Vladimir Putin
Preºedintele turc, Recep Tayyip

Erdogan, va merge în primele 15
zile din luna martie la Moscova
pentru o întâlnire cu Vladimir
Putin, a declarat ambasadorul
Turciei la Moscova, Huseyin Dirioz,
citat de agenþia de presã Interfax.
Cei doi lideri, care au început de
anul trecut sã îºi amelioreze relaþii-
le dupã un grav incident diplomatic
provocat de doborârea unui avion
rus, lucreazã la elaborarea unui
plan pentru gãsirea unei soluþii la
conflictul din Siria.

Liderii Uniunii Europene au aprobat

mãsuri pentru limitarea imigraþiei

din Libia
ªefii de stat ºi de guvern ai

statelor membre UE au aprobat, cu
ocazia summitului informal din
Malta, un document care prevede
limitarea afluxului de imigranþi
care traverseazã Marea Mediteranã
din Libia spre Italia. “Pentru
acoperirea necesitãþilor urgente,
Consiliul European aprobã propu-
nerea Comisiei Europene de mobili-
zare, în faza iniþialã, a 200 de
milioane de euro suplimentare
pentru zona Africii de Nord”, se
aratã într-un comunicat al reuniu-
nii aflate în curs în Malta. Fondul
de Încredere pentru Africa a fost
lansat în toamna anului 2015,
alocându-i-se 1,8 miliarde de euro
din bugetul Uniunii Europene ºi
152 de milioane de euro din partea
statelor membre. Planul aprobat
prevede, printre altele, alocarea de
echipamente suplimentare Pazei de
Coastã din Libia.

Iranul a efectuat exerciþii militare pen-
tru a-ºi testa sistemele de rachete ºi radar,
la o zi dupã ce Administraþia Trump a dis-
pus sancþionarea a 13 persoane ºi a 12 com-
panii din aceastã þarã ca reacþie la recentul
test balistic efectuat de Teheran. Potrivit
Gardienilor Revoluþiei, armata de elitã ira-
nianã, obiectivul acestor manevre este de
a arãta “pregãtirea þãrii de a se confrunta
cu ameninþãrile” ºi “sancþi-
unille umulitoare” împotriva
sa. Un comandant din cadrul
Gardienilor Revoluþiei a
spus cã Iranul îºi va folosi
rachetele dacã îi este ame-
ninþatã securitatea. “Mun-
cim zi ºi noapte pentru se-
curitatea Iranului”, a spus
ºeful unitãþii aerospaþiale din
cadrul Gardienilor Revolu-
þiei, generalul Amir Ali Haji-
zadeh, potrivit agenþiei de
presã Tasnim. “Dacã vedem
cel mai mic pas greºit din
partea inamicilor, rachetele
noastre vor cãdea peste ca-
petele lor”, a adãugat el. Ad-

Ape lu l  fãcut  de  Admin i s t ra þ ia  TApe lu l  fãcut  de  Admin i s t ra þ ia  TApe lu l  fãcut  de  Admin i s t ra þ ia  TApe lu l  fãcut  de  Admin i s t ra þ ia  TApe lu l  fãcut  de  Admin i s t ra þ ia  Trumprumprumprumprump
la  o rd inu l  unu i  judecãtor  federa l ,  resp insla  o rd inu l  unu i  judecãtor  federa l ,  resp insla  o rd inu l  unu i  judecãtor  federa l ,  resp insla  o rd inu l  unu i  judecãtor  federa l ,  resp insla  o rd inu l  unu i  judecãtor  federa l ,  resp ins

deral din Seattle a acordat, vineri, un or-
din de restricþie temporarã valabil la nivel
naþional, prin care blocheazã mãsura luatã
de Donald Trump ce presupune interzice-
rea pe teritoriul SUA timp de 90 de zile
cetãþenilor provenind
din ºapte state cu po-
pulaþie majoritar mu-
sulmanã. Departamen-
tul de Securitate Inter-
nã din SUA a anunþat
sâmbãtã cã a suspen-
dat toate acþiunile care
vizeazã punerea în
aplicare a ordinului
preºedintelui Donald
Trump privind imigra-
þia. “În concordanþã cu
ordinul judecãtoresc,
Departamentul de Se-
curitate Internã a sus-
pendat toate acþiunile

care vizeazã implementarea secþiunilor vi-
zate din cadrul ordinului executiv intitulat
«Protejarea naþiunii de intrarea teroriºtilor
strãini pe peritoriul Statelor Unite»”, a
anunþat responsabilul pentru presã al De-
partamentului. Preºedintele Statelor Unite,
Donald Trump, a scris sâmbãtã pe Twitter
cã decizia „aºa-zisului judecãtor” din Seat-
tle privind blocarea decretului sãu antiimi-
graþie este “ridicolã” ºi “va fi anulatã”. În
altã ordine de idei, mii de oameni au pro-
testat sâmbãtã în faþa ambasadei Statelor
Unite la Londra împotriva lui Donald Trump
ºi a decretului adoptat recent de acesta pri-
vind imigraþia. Protestatarii au þinut în mânã
pancarte negre cu pete roºii pe care erau
scrise sloganuri precum “Nu lui Trump. Nu
rãzboiului” ºi “Trump: O relaþie specialã?
Spuneþi nu”. Conform unui document ofi-
cial obþinut de NBC News, 100.000 de vize
au fost anulate în doar o sãptãmânã, fiind
vizaþi cetãþeni ai þãrilor din Orientul Mijlo-
ciu ºi Africa introduse recent de Donald
Trump pe o listã cu interdicþii de cãlãtorie.
Însã Departamentul de Stat a contestat
aceastã cifrã, precizând cã mai puþin de
60.000 de vize au fost anulate.

Iranul testeazã sisteme de rachete ºi radar
ca reacþie la noile sancþiuni americane

ministraþia Donald Trump a dispus, vineri,
sancþionarea a 13 persoane ºi a 12 com-
panii din Iran ca reacþie la recentul test
balistic efectuat de Teheran. Preºedintele
Statelor Unite, Donald Trump, a transmis
un nou avertisment Iranului, acuzând re-
gimul islamist de la Teheran cã “nu va fi
atât de amabil” cum a fost predecesorul
sãu, Barack Obama. “Iranul practicã jo-

cul cu focul, nu apreciazã cât de amabil a
fost preºedintele Barack Obama cu ei. Dar
eu nu voi fi aºa!”, a transmis vineri Do-
nald Trump prin Twitter. În pofida acestei
tensiuni în creºtere, ºeful diplomaþiei ira-
niene, Mohammad Javad Zarif, a dat asi-
gurãri cã þara sa nu este “impresionatã de
ameninþãri” ºi cã nu va “declanºa nicioda-
tã un rãzboi”. Iranul exclude varianta de a

renunþa la ceea ce el nu-
meºte dreptul suveran de
a testa rachete care trans-
portã arme “convenþiona-
le” ºi care nu sunt nuclea-
re, destinate exclusiv apã-
rãrii terotoriului sãu în
faþa “inamicilor”. Marile
puteri din grupul P5+1
(SUA, Marea Britanie,
Rusia, China, Franþa ºi
Germania) au semnat
acordul nuclear cu Iranul
în 2015, dar documentul
a fost criticat dur atât de
Israel, cât ºi de noul pre-
ºedinte al SUA, Donald
Trump.
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Deadpool

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:00

Supranumit "mercenarul cu
gurã mare", Deadpool obþine,
în urma unui experiment
militar care dorea sã redea
abilitatea de regenerare rapi-
dã a lui Wolverine, puteri
incredibile (invulnerabilitatea
la puteri telepatice ºi telekine-
zice, rezistenþa la droguri ºi
toxine, dar ºi prelungirea
vieþii graþie puterilor de refa-
cere ale organismului sãu)...

Jack Ryan:
Agentul din umbrã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Celebrul personaj al romancie-
rului Tom Clancy revine pe
marile ecrane interpretat de
Chris Pine. Dupã o carierã în
armatã, Ryan se reinventeazã ca
analist financiar ºi, aflat la Mos-
cova, descoperã planurile unui
magnat de a submina situaþia
economicã a Statelor Unite.
Singur împotriva tuturor ºi lipsit
de resurse, eroul va trebui sã
dea dovadã de o extraordinarã
inventivitate pentru a înclina
balanþa în favoarea sa...

Reteaua 2.0

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Producãtorii originalului
blockbuster THE NET ne
oferã aceastã urmare plinã
de acþiune în care strãlu-
ceºte Nikki DeLoach (seria-
lul TV “North Shore”) în
rolul lui Hope Cassidy, o
frumoasã expertã în compu-
tere care cãlãtoreºte la
Istanbul pentru slujba per-
fectã ºi este prinsã într-o
înscenare high-tech...

LUNI - 6 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
08:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Ultima ediþie (R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)
03:35 Discover Romania (R)
03:45 Amintiri din infern (R)
04:15 A doua emigrare (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:30 Filler
15:40 O carierã de succes
2014, Comedie
17:20 Filler
17:30 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:10 Teatru TV
22:50 Filler
23:10 Route Irish
2010,  Marea Britanie, Franta,

Italia, Belgia, Dramã
01:10 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
02:25 Naturã ºi sãnãtate (R)
02:50 Duelul pianelor (R)

TVR 2

08:00 Tata în rãzboi cu... tata
09:35 Neînfrânt
11:50 Yasmine
13:40 Agentul de la U.N.C.L.E.
15:35 Mamã, ce zi!
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Spioana
20:00 Tânãrul papã
22:00 Deadpool
23:50 Weekend
01:30 Majestic
04:00 Mad Max: Drumul furiei
06:00  Agentul de la U.N.C.L.E.

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
2014, SUA, Rusia, Acþiune,

Dramã, Thriller
22:30 Transport blindat
2009, SUA, Dramã, Thriller
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Jack Ryan: Agentul din

umbrã (R)
2014, SUA, Rusia, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:30 Transport blindat (R)
2009, SUA, Dramã, Thriller
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Africa viselor mele
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Copilãria lui Kermit (R)
08:15 La bloc (R)
10:45 Erou din întâmplare (R)
13:15 Ce-o fi cu soþii Morgan?

(R)
15:30 La bloc
17:45 Silverado
20:30 Reteaua 2.0
22:30 Voi ºti mereu ce ai fãcut

astã-varã
00:30 Copoi de Hollywood (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 Silverado (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 iUmor
23:00 Xtra Night Show
01:00 iUmor (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine

(R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrãcatu’
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Exodul lui Charlie Wright
2010, Crimã, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Exodul lui Charlie Wright

(R)
2010, Crimã, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiriSport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiriSport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiriSport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 6 februarie - max: 11°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5156 ............. 45156
1 lirã sterlinã................................5,2507....................52507

1 dolar SUA.......................4,2033........42033
1 g AUR (preþ în lei)........163,9770.....1639770

Cursul pieþei valutare din 6 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Teslui, judeþul Dolj,

cu sediul în localitatea Teslui, str.
Unirii, nr.26, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
unrmãtoarelor funcþii contractual
vacante pe duratã nedetermina-
tã, conform temeiului legal HG
186/2011: Consilier grad IA în
cadrul Compartimentului agricol
– 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: - Proba scrisã în data
de 28.02.2017, ora 10,00. - Inter-
viul în data de 02.03.2017, ora
10,00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie  sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: -
Studii: Superioare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de li-
cenþã în domeniul agricol, horti-
col; - Vechime în muncã: minim
6 ani. Muncitor calificat: 1 post.
Concursul se va desfãºura ast-
fel: - Proba scrisã în data de
28.02.2017, ora 10,00. - Proba
practicã în data de 02.03.2017, ora
10,00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie  sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: -
Studii: ºcoala profesionalã, cali-
ficare în domeniu, -Vechime în
muncã: 2 ani. Concursurile vor
avea loc la sediul Primãria Tes-
lui, judeþul Dolj. Candidaþii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul primãriei Teslui,
judeþul Dolj. Relaþii suplimenta-
re le sediul primãriei Teslui,
persoanã de contact Stan Traian
Vasile, telefon, 0251456606, fax
0251456606, e-mail primãriates-
lui@yahoo.com.

Unitatea Militarã 01662 Craiova
organizeazã concurs, conform H.G.
286/23.03.2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante de perso-
nal civil contractual, de execuþie: -
un post administrator financiar gr.
II la microstructura Personal / stu-
dii superioare cu diplomã de licen-
þã în domeniul resurselor umane,
administraþie sau juridice / condiþii
de vechime în specialitate – minim
3 ani ºi 6 luni; - un post analist (pro-
gramator) ajutor IA la microstrucu-
tura Sãli Multimedia din Baza de An-
trenament ºi Logisticã Didacticã /
absolvenþi ai învãþãmântului liceal
cu diplomã de bacalaureat / condi-
þii de vechime în specialitate – mi-
nim 6 ani ºi 6 luni. Probele de con-
curs: - proba scrisã, în data de
28.02.2017, ora 10.30; - interviul, în
data de 06.03.2017, ora 09.30. Data
limitã de depunere a dosarelor:
20.02.2017, ora 15.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unitãþii
Militare 01662 Craiova, str. Vasile
Alecsandri, nr. 91. Detaliile organi-
zatorice vor fi afiºate la sediul unitã-
þii ºi pe pagina de internet, la adre-
sa: http://smg.mapn.ro/anunturi/
concursuri.php. Date de contact ale
secretariatului, la telefon 0251/
562828, int. 108.

Anunþul tãu!

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.

Unitatea Militarã 01662 Craiova
organizeazã concurs, conform H.G.
286/23.03.2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante de perso-
nal civil contractual, de execuþie: - un
post de antrenor (Ctg. III sau IV) la
microstructura Complex sportiv /
carnet de antrenor valabil, speciali-
zarea atletism  / vechime în speciali-
tate – minim 6 luni; - un post de  labo-
rant II (PL/M) la microstructura La-
boratoare / absolvenþi ai învãþãmân-
tului postliceal sau liceal, în dome-
niul postului, conform art. 250 din
Legea nr. 1 / 2011 /  vechime în spe-
cialitate – minim 6 luni. Probele de
concurs: - proba scrisã, în data de
28.02.2017, ora 10.30; - interviul, în
data de 06.03.2017, ora 10.00. Data
limitã de depunere a dosarelor:
20.02.2017, ora 15.00. Dosarele de con-
curs se depun la sediul Unitãþii Milita-
re 01662 Craiova, str. Vasile Alecsandri,
nr. 91. Detaliile organizatorice vor fi
afiºate la sediul unitãþii ºi pe pagina
de internet, la adresa: http://smg.map-
n.ro/anunturi/concursuri.php. Date
de contact ale secretariatului, la tele-
fon 0251/562828, int. 108.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie generalã în
apartament, de douã
ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sani-
tare ºi gaze. Tele-
fon: 0766/304.708.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna
Calopãr, sat Dîlga
din cãrãmidã, ane-
xe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie.
Telefon: 0735/
923.982; 0351/
410.383.
Particular casã
Craiova, 5 camere,
2 bãi, încãlzire cen-
tralã, reabilitatã ter-
mic sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1 ha teren
Pieleºti – sat, Tar-
laua 56. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0762/992.575;
0743/ 485.514.
Vând teren intravi-
lan în Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând te-
ren Cârcea ºi Gara
Pieleºti. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân
amestec lucernã.
Telefon: 0724/
166.668.
VÂND baloþi lucer-
nã. Telefon: 0723/
306.777.

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocu-
parea in data de 28.02.2017, a doua (2) functii contractuale vacante
respectiv:

1-administrator, pe perioada nedeterminata in cadrul Clubului Spor-
tiv Dunarea Calafat, durata muncii 4 ore/zi.

Conditii specifice :
-studii superioare absolvite cu diploma de licenta
-vechime in munca de minim 9 ani
2-contabil, pe perioada nedeterminata in cadrul Clubului Sportiv

Dunarea Calafat, durata muncii 4 ore/zi
 Conditii specifice :
-studii medii absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic
-vechime in munca de minim 9 ani
Conditiile generale pentru cele doua posturi conform art.3 din H.G.

nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concursul consta in 3 etape succesive :
-selectia dosarelor - conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-proba scrisa la data de 28.02.2017 la sediul Primariei Mun. Calafat

ora 10.
-interviul la data stabilita odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa.
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile

lucratoare de la data publicarii anuntului.
Relatii la Serv.Resurse Umane, tel.0251231424 inter. 107

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocu-
parea in data de 28.02.2017, a doua (2) functii contractuale vacante
respectiv:

1-muncitor calificat tr.II in cadrul Biroului Salubrizare
Conditii specifice :
-studii medii absolvite cu diploma de calificare in meseria de mecanic
-vechime in munca, minim 9 ani
-permis de conducere categoria B si C
2-muncitor necalificat fara sporuri, tr ll in cadrul Biroului Gospo-

darie comunala, protectia mediului, administratia pietelor
-studii medii cu diloma de licenta
-vechime in munca de minim 9 ani
 Conditiile generale pentru cele doua posturi conform art.3 din H.G.

nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concursul consta in 3 etape succesive :
-selectia dosarelor – conform art.19 alin 2 din HG 286/2011
-proba practica la data de 28.02.2017 la sediul DSUP Calafat ora

10:00
-interviul la data stabilita odata cu afisarea rezultatelor la proba

practica.
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile

lucratoare de la data publicarii anuntului.
Relatii la Serv.Resurse Umane, tel.0251231424 inter 107

Vând solarii profe-
sionale, arcade
þevi ramforsate cu
lonjeroane ºi mon-
tate pe pivoþi me-
talici cu suprafeþe
de 24 mp, 45 mp,
54 mp, 100 mp.
Telefon: 0727/
714.184.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia
106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri,
sãpun de casã,
bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 foi grapã,
semãnãtoare de
cai, prãºitoare de
cai, îngropãtoare.
Telefon: 0768/
721.915.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 6 februarie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 maºinã de
cusut. Telefon:
0740/611.136.
Vând frigider sta-
re bunã de funcþi-
onare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de
prunã. Telefon:
0765/291.623.
Vând pat meca-
nic, centralã ter-
micã Bosch, sal-
tea dublã, cãru-
cior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2
picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de
prunã, vin, casã
de marcat marca
Samsung pentru
piese. Telefon:
0727/884.205.

Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã, masã,
saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de
casã 5 lei / kg,
ºubã îmblãnitã,
guler astrahan
pe comandã, 4
bare cornier de
70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei
buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ re-
zervã- 200lei,
cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei,
covor persan
200/1800 bine
întreþinut – 100
lei, televizor co-
lor cu telecom-
andã. Telefon:
0770/303.445.

Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap,
polizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã co-
pii – 50 lei, expre-
sor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat
50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã,
aspirator, telefon
mobil EBODA, cu-
tii pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.

Vând menghinã
instalaþii butelie
aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camerã
la casã toate
condiþiile (lângã
Stadion). Telefon:
0745/043.152.

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decoman-
dat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat,
microcentralã, aer
condiþionat, bal-
coane închise ter-
mopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi
relaþii contracte în-
treþinere: 0766/
673.666.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare

Consiliul Judeþean Dolj anunþã publi-
cul interest asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj pentru
proiectul Demolare corp C7, C9, demo-
lare parþial C8 ºi consolidare, moderni-
zare, recompartimentare ºi extindere
corp C8 cu destinaþia de Centru de tra-
tament al pacienþilor cu tuberculoza
multidrug rezistenþã.

Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr 1, în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.arpmdj.anpm.ro

Publicul interest poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de 10.02.2017.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCMU
Craiova au trecut la pas, ieri,
pe teren propriu, de Steaua
Bucureºti, scor 3-0 în parti-
da vedetã a rundei cu numã-
rul 16 din Divizia A1. Învinºi
în tur cu 3-1, oamenii lui Dan
Pascu au avut ceva emoþii
doar în manºa inauguralã, ad-
judecatã cu 25-23. În rest,
celelalte acte au fost închise
de fiecare datã la 20. Aºa s-a
scris istoria celei de-a ºaptea
victorii consecutive, în cam-
pionat, pentru alb-albaºtri, iar,
cu excepþia primeia, toate au
fost reuºite la zero.

Pentru Licã ºi compania
urmeazã acum returul semi-
finalei de Cupa României cu
liderul Arcada Galaþi. Meciul va fi miercuri (17:30,
Digi Sport), la malul Dunãrii, ºi porneºte de la scorul
de 3-1 în favoarea formaþiei moldave. Trei zile mai
târziu, Craiova se întoarce în campionat cu un joc pe
terenul celor de la CS Caransebeº.

Victorie ºi pentru handbaliste
Sâmbãtã, tot la Sala Polivalentã, echipa femininã

de handbal ºi-a pãstrat poziþia a treia în Liga Naþio-
nalã, dupã ce a învins cu 33-28 “lanterna” Unirea
Slobozia. Craiovencele au început tare meciul, pânã
la pauzã luând un avans consistent: 18-11. Lucurile
au decurs bine ºi în prima jumãtate a pãrþii secunde,
numai cã apoi, probabil, pe fondul relaxãrii, vizita-
toarele s-au apropiat la trei “lungimi” ºi ar fi putut
reduce ºi mai mult ecartul, dacã nu ar fi irosit câte-
va atacuri. Fapt netrecut cu vederea de tehnicianul
Bogdan Burcea: „Sunt mulþumit de 48 de minute din

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 16-A
SCMU CRAIOVA – CSA Steaua Bucureºti 3-0, CS ªtiinþa Explorãri Baia

Mare – CS Arcada Galaþi 0-3, VCM LPS Piatra Neamþ – CS U Cluj 2-3, CS
ªtiinþa Bacãu – CS Unirea Dej 3-2, CS Caransebeº – CSM Bucureºti 0-3.
Partida – ACS Municipal Zalãu – LMV Tricolorul Ploieºti s-a disputat asearã.

Clasament
1. Galaþi 40 7. Baia Mare 17
2. Steaua 39 8. Caransebeº 17
3. CRAIOVA 35 9. Dej 14
4. Zalãu* 34 10. Bacãu 13
5. Ploieºti* 33 11. “U”Cluj 12
6. CSM Buc. 28 12. Piatra N. 3
* - un joc mai puþin.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 16-A
SCM CRAIOVA – CSM Unirea Slobozia 33-28, CSM Roman – CSM Bucu-

reºti 24-27, U Cluj – CSM Bistriþa 24-25, HC Zalãu – CSU Danubius Galaþi 35-
17. Partida ASC Corona Braºov – HCM Rm. Vâlcea s-a disputat ieri, dupã
închiderea ediþiei, în timp ce CS Mãgura Cisnãdie ºi HC Dunãrea Brãila au stat.

Clasament
1. CSM Buc. 39 (14j) 7. Braºov 16 (12j)
2. Brãila 31 (13j) 8. “U” Cluj 15 (14j)
3. CRAIOVA 26 (14j) 9. Bistriþa 15 (14j)
4. Zalãu 25 (13j) 10. Cisnãdie 11 (13j)
4. Roman 21 (13j) 11. Galaþi 8 (14j)
6. Vâlcea 19 (12j) 12. Slobozia 5 (14j)

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 16-A
CS Alba Blaj – SCMU CRAIOVA 3-0, CS Dinamo Bucureºti – CSM Lugoj

3-0, VC Unic LPS Piatra Neamþ – SCM Piteºti 3-0, CSU Galaþi – CSU Medicina
CSS Tg. Mureº 0-3, CSM Bucureºti – ACS Penicilina Iaºi 3-0. Partida CSM
Târgoviºte – CS ªtiinþa Bacãu se joacã azi.

Clasament
1. Blaj 45 7. Tg. Mureº 20
2. CSM Buc. 38 8. Iaºi* 18
3. Bacãu* 37 9. Lugoj 17
4. Târgoviºte** 33 10. Piteºti 14
5. Dinamo 29 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 23 12. CRAIOVA 3
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 20-A
Astãzi, ora 20:00: BCMU Piteºti – SCMU CRAIOVA (în direct la Digi

Sport 4);
În restul rundei: Municipal Olimpic Baia Mare – BC SCM Timiºoara 69-

86, CS Dinamo Bucureºti – CSM CSU Oradea 93-81, BC Mureº Tg. Mureº –
Steaua CSM EximBank Bucureºti 87-93 prel., U-Banca Transilvania Cluj – CS
Phoenix Galaþi 95-66. BC CSU Sibiu a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 16/2 34 7. Mureº 9/9 27
2. Steaua 13/5 31 8. Dinamo 6/12 24
3. Timiºoara 12/7 31 9. Galaþi 6/12 24
4. Sibiu 12/6 30 10. CRAIOVA 4/13 21
5. Oradea 10/8 28 11. Baia Mare 1/18 20
6. Piteºti 10/7 27

Bãieþii de la volei câºtigã clar derby-ul cu SteauaBãieþii de la volei câºtigã clar derby-ul cu SteauaBãieþii de la volei câºtigã clar derby-ul cu SteauaBãieþii de la volei câºtigã clar derby-ul cu SteauaBãieþii de la volei câºtigã clar derby-ul cu Steaua
joc. A nu ºtiu câta oarã
dãm ºansa unor sporti-
ve sã evolueze, sã per-
formeze. Trebuie sã cã-
utãm soluþii vizavi de
acest lucru. În rest mã
declar mulþumit de cele
trei puncte.”

Marcatoare SCM:
Zamfir (9 goluri), Ni-
kolic (8), Landre (6),
Bãbeanu (3), Apipie
(2), Andrei (2), Trifu-
novic (2). Au mai ju-
cat: Paºca, Dumanksa,
Stanciu – Ianaºi, ªela-
ru, Zaremba.

Runda viitoare, Cra-
iova va sta, pentru ca
dupã aceea sã primeas-

cã vizita campioanei Europei, CSM Bucureºti.

Fetele lui Sãvoiu, eºec în faþa
campioanei

Captive în subsolul ierarhiei, voleibalistele au ce-
dat, sâmbãtã, cu 0-3 (9-25, 15-25, 19-25) pe tere-
nul campioanei ºi a liderului detaºat, Alba Blaj. „Ad-
versarele ne-au fost net superioare,  ne-au dominat
la toate capitolele”, a declarat antrenorul principal
Daniel Sãvoiu.

În proxima etapã, programatã sâmbãtã, SCMU pri-
meºte vizita formaþiei CSM Lugoj.

Final de drum pentru Vuksanovic?
Încheindu-ne peripul printre echipele craiovene

de salã care activeazã în elitã, baschetbaliºtii dau
piept, desearã, în deplasare cu BCMU Piteºti. Alb-

albatrii au doar o izbândã în ultime-
le 11 partide de campionat, iar an-
trenorul Vladimir Vuksanovic anun-
þa, înaintea înfrângerii de runda tre-
cutã cu U-BT Cluj, cã dacã elevii
sãi nu vor obþine un succes din ur-
mãtoarele douã jocuri va renunþa la
post. Craiova a obþinut unica sa vi-
torie stagionalã, departe de casã,
chiar în Trivale. Se întâmpla în star-
tul sezonului, în optimile Cupei,
unde SCMU a elimimiat printr-o du-
blã victorie pe Piteºti, 81-77 (d) ºi
81-74 (a). Ulterior, în turul campio-
natului, argeºenii s-au impus extrem
de clar în Bãnie, 90-77.

România a fost învinsã, ieri, la Minsk,
cu 3-2 de Belarus, într-o disputã con-
tând pentru primul tur al Grupei I, zona
Europa-Africa. În prima partidã a zilei de
duminicã, Marius Copil (129 ATP) a
trimis jocul în decisiv dupã ce l-a depãºit
pe Ilya Ivashka (175 ATP), în minimum
de seturi, 7-5, 6-4, 6-1, pentru ca mai

Cupa Davis: România a pierdut disputa din Belarus
apoi, Adrian Ungur (313 ATP) sã fie
întrecut, de asemenea în trei manºe, de
Egor Gerasimov (341 ATP), scor 6-7
(5), 4-6, 4-6.

Vineri, România punctase prima, graþie
victoriei lui Ungur la Ivashka, 6-2, 5-7, 7-
5, 6-4, dupã care Copil fusese învins de
Gerasimov, scor 3-6, 4-6, 4-6. Sâmbãtã,

în încleºtarea de dublu, perechea Horia
Tecãu/Marius Copil a cedat în faþa
tandemului Max Mirnyi/Yaraslav Shyla, 6-
7 (3), 4-6, 7-6 (5), 4-6.

Urmare a acestui eºec, România va
juca, în luna septembrie, împotriva
Israelului, barajul de rãmânere în Grupa
I a zonei Europa-Africa.

Naþionala Burkinei Faso a
câºtigat, sâmbãtã searã, finala
micã de la Cupa Africii pe
Naþiuni, copetiþie gãzduitã de
Gabon, trecând cu 1-0 de
vicecampioana ediþiei trecute,
Ghana. Golul formaþiei pregãtite
de portughezul Paulo Duarte a
fost opera lui Alain Traore, în
minutul 89.

În duelul pentru marele trofeu
s-au întâlnit asearã, dupã închi-
derea ediþiei, Egipt ºi Camerun.

Cupa Africii pe Naþiuni: Burkina Faso
ºi-a adjudecat medaliile de bronz DIGI SPORT 1

20:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-
ra – Gaz Metan Mediaº.

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul Spaniei:

Granada – Las Palmas.
DIGI SPORT 3
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

HC Dobrogea Sud – CSU Suceava.
DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târgo-

viºte - CS ªtiinþa Bacãu / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: BCMU Piteºti – SCMU
Craiova.

DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-

ra – Gaz Metan Mediaº / 3:00 – HOCHEI – NHL:
Colorado Avalanche – Montreal Canadiens.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

HC Dobrogea Sud – CSU Suceava / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Spaniei: Granada – Las
Palmas.

EUROSPORT 1
9:30 – SCHI FOND (M) – Universiada, la

Almata, în Kazahstan / 21:00 – SNOOKER –
Marele Premiu Mondial, la Preston, în Regatul
Unit.

EUROSPORT 2
9:00 – SCHI ALPIN (F) – Universiada, la Al-

maty, în Kazahstan / 21:15 – FOTBAL – Liga
secundã germanã: VfB Stuttgart – Fortuna Dus-
seldorf.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-

ra – Gaz Metan Mediaº.
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1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
3. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
8. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
9. Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 22 5 3 14 18-34 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 22

Pandurii – CSMP Iaºi 1-1
Au marcat: Negruþ 80 / Vasile Gheorghe 60.
Astra – ASA 1-0
A marcat: Seto 28.
„U” Craiova – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 44, Bãluþã 47, 67, Ivan 81.
Dinamo – Viitorul 1-2
Au marcat: Nistor 26 / Boli 64, Fl. Coman 78.
Meciurile FC Botoºani – Concordia ºi CFR Cluj – FCSB s-au

jucat asearã.
ACS Poli – Gaz Metan, astãzi, ora 20

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC VFC VFC VFC VFC Voluntari 5-0oluntari 5-0oluntari 5-0oluntari 5-0oluntari 5-0

A marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 44, Bãluþã 47, 67, Ivan 81.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 2.000.
Universitatea Craiova: Calancea 7 – Dimitrov 8, Kelic 7, Popov

8, Briceag 8 – Mateiu 7, Zlatinski 8 (85 Screciu) – Bancu 8, Bãluþã
9 (74 R. Petre) 6, Nuno Rocha 8 – Ivan 9 (82 Madson). Antrenor:
Gigi Mulþescu.

FC Voluntari: Bornescu 4 – Filipov 4, Maftei 5, Spahija 4, Acsin-
te 4 – Tãbãcariu 5 (46 Deac) 4, C. Lazãr 5, L. Marinescu 5, Cãpãþâ-
nã 5 – Ivanovici 4 (57 Curelea) 5, Cernat 5 (70 Balaur) 4. Antre-
nor: Florin Marin.

Arbitru: Iulian Cãlin 6.

Antrenorul Gigi Mulþescu, a
fost mulþumit cã elevii sãi n-au
mai ratat atât de mult ca anul tre-
cut: „Este o victorie importantã,
am reuºit sã trecem de bariera
de douã goluri, am eliminat pro-
blemele din apãrare ºi le-am re-
zolvat ºi pe cele de la finalizare.
Am rãmas fãrã rezervã de sto-
per dupã accidentarea lui Acka.
Vreo 20 de minute am suferit, fi-
indcã ei au fost foarte agresivi la
mijloc, a trebuit sã muncim mult
sã ajungem la poarta lor. Dupã
pauzã ne-am retras pentru a avea
spaþii pentru jucãtorii noºtri de
vitezã. Þinând cont cã nu aveam
ritmul campionatului ºi cã tere-
nul a împiedicat circulaþia min-
gii, este foarte bine cum am în-
ceput. Încã nu suntem în play-off,
rãmânem rezervaþi. Bãluþã a fost
unul dintre cei mai buni jucãtori
ai noºtri ºi anul trecut, acum a
venit cu plusul celor douã goluri.
A dinamizat jocul, l-a accelerat, a
verticalizat, este un jucãtor im-
portant pentru noi. Dimitrov a ju-
cat bine pentru debut, dar a exa-
gerat uneori, a vrut sã facã mai
mult decât trebuia. E mare lu-
cruri sã bucuri niºte oameni. Noi

Auspiciile nu pãreau tocmai fa-
vorabile pentru debutul oficial al
alb-albaºtrilor. Ploaia care a înce-
put la prânz a înjumãtãþit asistenþa
care se preconiza pe „Extensiv” ºi
a înmoiat ºi mai mult terenul. Acka
a fost trecut titular pe foaia de joc,
dar dupã ce a vãzut cum se pre-
zintã terenul a renunþat sã mai in-
tre – riscul de a avea jucãtori aflaþi
în ultimele 6 luni de contract. Vo-
luntariul, cu 4 foºti internaþionali
la dispoziþie, a început bine, destul
de sus, chiar dacã ocazii aveau sã
fie doar la poarta lui Bornescu. În
ciuda nãmolului de pe „Extensiv”,
s-a jucat fotbal de calitate. Ivan ºi-
a început recitalul ratãrilor cu un
ºut pe lângã poartã, iar Nuno Ro-
cha l-a imitat peste câteva minute,

Universitatea Craiova a surclasatUniversitatea Craiova a surclasatUniversitatea Craiova a surclasatUniversitatea Craiova a surclasatUniversitatea Craiova a surclasat
VVVVVoluntariul pe „Extensiv”, la primuloluntariul pe „Extensiv”, la primuloluntariul pe „Extensiv”, la primuloluntariul pe „Extensiv”, la primuloluntariul pe „Extensiv”, la primul

meci oficial al anuluimeci oficial al anuluimeci oficial al anuluimeci oficial al anuluimeci oficial al anului
din centrarea lui Ivan. Orice min-
ge aruncatã în spatele defensivei
sale i-a dat emoþii lui Bornescu, fi-
indcã viteziºtii Craiovei n-au pãrut
prea deranjaþi de starea gazonului.
Bãluþã a apãrut la rampã cu o lovi-
turã de cap din 6 metri pe care a
direcþionat-o greºit, dar imediat
avea sã-ºi înceapã recitalul. Play-
maker-ul ªtiiinþei s-a revanºat în
faza urmãtoare, când a desfãcut
apãrarea ilfoveanã ºi l-a lãsat pe
Nuno Rocha sã-l execute cu ºpiþul
pe Bornescu. Ivan a fost cel mai
activ ºi cel mai ghinionist jucãtor.
ªutul sãu din întoarcere în minu-
tul 40 a nimerit bara. Avalanºa de
ocazii a oltenilor a continuat, iar
Dimitrov a fost la un pas de un gol
a la Madjer, din centrarea lui Ban-

cu. Avea sã fie totuºi 2-0 pânã la
pauzã, un scor mai apropiat de ce
s-a întâmplat pe teren. Acelaºi Bã-
luþã l-a pus în cursã pe Bancu ºi
Bornescu a fost surprins de finali-
zarea cu dreptul a olteanului.

Craiova a început în forþã ºi re-
priza secundã, iar Bãluþã a finalizat
o fazã conceputã de Ivan ºi Ban-
cu, la care . Prima ocazie a oaspe-
þilor a venit dupã o orã de joc,
Marinescu ºutând pe lângã poartã
de la 16 metri. Urmãtorul raid în
careul oltenilor a adus trei ratãri
incredibile în aceeaºi fazã, prin
Deac, Marinescu ºi Curelea, cel din
urmã  ºutând în barã cu poarta
goalã, la prima sa atingere împo-

triva fostei echipe. Cernat l-a în-
cercat ºi el din loviturã liberã pe
Calancea, dar n-a redus din avan-
tajul alb-albaºtrilor. Ghinionul lui
Ivan a continuat ºi în repriza se-
cundã, fiindcã mingea strecuratã
pe lângã Bornescu i-a fost înde-
pãrtatã de pe linia porþii de Spahi-
ja. Bãluþã a continuat seria de oca-
zii a Craiovei, ºutând în scurt, dar
în plasa lateralã, deºi Bornescu ple-
case în partea opusã ºutului. To-
tuºi, singurul craiovean din lotul
gazdelor avea sã realizeze dubla,
dupã ce Ivan a demonstrat atitudi-
ne de adevãrat cãpitan, lãsându-l
sã finalizeze cu poarta goalã pe

coechipierul sãu. Starul Craiovei
avea sã rateze a ºasea mare ºansã
de gol cu un sfert de orã înainte de
final, servit de un alt jucãtor care a
impresionat la primul meci în alb-
albastru, bulgarul Dimitrov. ªi to-
tuºi, pe final, la o centrarea a lui
Briceag, Ivan avea sã marcheze ºi
sã-ºi etaleze tradiþionala tumbã de
celebrare. Universitatea a impesio-
nat la deschiderea oficialã a anului
ºi alimenteazã speranþele de podium
ale fanilor. Sâmbãtã, la Botoºani,
alb-albaºtrii pot obþine punctele care
sã le asigure prezenþa în play-off ºi
totodatã o abordare mai relaxatã a
derby-urilor cu FCSB ºi Dinamo.

Mulþescu: „Jocul echipeiMulþescu: „Jocul echipeiMulþescu: „Jocul echipeiMulþescu: „Jocul echipeiMulþescu: „Jocul echipei
bucurã lumea”bucurã lumea”bucurã lumea”bucurã lumea”bucurã lumea”

muncim ºi pentru bani, dar ºi sã
bucurãm lumea ºi acesta este
mare lucru. Nu am curajul sã mã
bucur încã, fiindcã nu am reuºit
nicio performanþã. Echipa joacã
fotbal, asta este ce am obþinut
pânã acum. Sper sã rezolvãm
transferul lui Bucuricã, mai ales
cã Briceag va fi suspendat la Bo-
toºani” a spus Mulþescu.

Tehnicianul oaspeþilor, Florin
Marin, a recunoscut superiorita-
tea ªtiinþei: „Am fãcut un joc slab,
Universitatea Craiova ne-a fost
superioarã la determinare, ca
agresivitate, au câºtigat dueluri-
le unu la unu, am suferit la tran-
ziþia negativã ºi cu jucãtorii lor
de vitezã, de valoare au reuºit sã
se impunã clar ºi meritat. Craio-
va aratã foarte bine ºi eu cred cã
se poate bate pentru titlu. Mul-
þescu este un antrenor foarte bun
ºi toate echipele pe care le-a an-
trenat au jucat fotbal. Echipa are
stabilitate financiarã ºi are omo-
genitate”.

Autor a douã goluri ºi coautor la
primele douã reuºite, Alex Bãluþã a
declarat: „Este prima dublã a mea ºi
la goluri ºi la assist-uri, mã bucur dupã
cel mai reuºit meci al nostru de aca-

sã. Lumea nu se aºtepta la acest scor,
fiindcã anul trecut am suferit mult la
finalizare. Jocul s-a îmbunãtãþit foar-
te mult ºi sper sã terminãm pe po-
dium. Ivan a fost altruist, aºa cum
am fost ºi eu, echipa are de câºtigat
dacã jucãm unul pentru altul. Ar fi
un vis devenit realitate sã scoatem
lumea în stradã în varã, la finalul se-
zonului”

Cãpitanul Andrei Ivan a adã-
ugat: „Sunt foarte bucuros pen-
tru victorie. Nu conteazã cine este
cãpitan, important este sã mar-
cãm cât mai mult, fiindcã anul
trecut am ratat enorm. Nu sunt
supãrat cã nu am plecat la Bru-
ges, fiindcã avem un obiectiv în
acest campionat, mi-aº dori sã
luãm titlu, pentru cã de-aia ju-
cãm fotbal, sã ne batem pentru
primul loc”.

Managerul general al Craio-
vei, Marcel Popescu, a spus: „Jo-
cul a fost încântãtor, dacã tere-
nul era mai uscat era ºi mai spec-
taculos. Mã bucur cã am bucurat
fanii. Craiova va juca acest fot-
bal-spectacol ºi în continuare.
Puteam câºtiga ºi anul trecut cu
astfel de scoruri, dar am suferit
la finalizare”.
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