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- S-a dus dracului flota
noastrã, Popescule, am rãmas
cu piraþii.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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pentru Angelapentru Angelapentru Angelapentru Angelapentru Angela
Merkel!Merkel!Merkel!Merkel!Merkel!

Congresul extraordinar al SPD,
deschis ieri-dimineaþã, la Berlin, în
prezenþa a 600 de delegaþi, urma sã
decidã dacã partidul continuã nego-
cierile cu Uniunea Creºtin-Demo-
cratã (CDU) pentru formarea unui
nou guvern sau totul se „încheie”.
Suspansul era total. Dupã patru
luni ºi jumãtate de dezbateri ener-
gice, false speranþe, lovituri de te-
atru ºi un rãzboi al nervilor, ne-
curmat, care i-a exasperat pe ger-
mani, în dorinþa de a avea un gu-
vern stabil, social-democraþii ur-
mau sã voteze – la vedere – „da”
sau „nu”, pentru negocierile cu
uniunea CDU-CSU în vederea for-
mãrii unui guvern „GroKo”, de
„mare coaliþie” (Grosse Koalition).
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O amplã campanie de donare
de sânge, organizatã sub sloganul
„Fiecare picãturã de sânge în-
seamnã un zâmbet”, se desfãºoa-
rã pe parcursul a douã zile – 28 ºi
29 ianuarie – între orele 8.00-
13.00, la Casa Studenþilor din Cra-
iova. Prin aceastã acþiune, Asocia-
þia „Doneazã Speranþã”, împreu-
nã cu Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Craiova, încercã sã-
i sensibilizeze pe craiovenii care
pot da o mânã de ajutor pacienþi-
lor aflaþi pe patul de spital. Mai
ales cã, în continuare, cantitatea
de sânge colectatã se dovedeºte a
fi insuficientã comparativ cu ce-
rerea foarte mare înregistratã de
spitalele din judeþ.
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Dupã ce a decis sã continue lucrãrile la cartierul de locuinþe
cu bani de la buget, Primãria Craiova anunþã ºi primele schim-
bãri în cadrul proiectului. Preþul de vânzare al apartamentelor
va fi mai mare de 400 de euro pe metru pãtrat, proporþional cu
valoarea de piaþã actualã a materialelor de construcþii ºi a forþei
de muncã. De asemenea, municipalitatea se pregãteºte sã
schimbe ºi denumirea de cartier chinezesc, care nu mai este de
actualitate dupã plecarea dezvoltatorului Shandong Ningjian. 33333 AC
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Cum s-a pregãtit România pentru
a scãpa de condamnãri la CEDO

Calendarul de mãsuri 2018-2024
pentru soluþionarea condiþiilor de
detenþie ºi a supraaglomerãrii din
penitenciarele româneºti, menit sã
punã în executare o hotãrâre-pilot
pronunþatã de CEDO la 25 aprilie 2017,
va fi trimis, astãzi, la CEDO. Calenda-
rul a fost aprobat pe 17 ianuarie în
ºedinþa de Guvern.

„Direcþiile de acþiune identificate
în calendarul de mãsuri vizeazã: mo-
dificãri legislative care urmãresc re-
ducerea populaþiei penitenciare ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de detenþie,
investiþii în infrastructura fizicã a pe-
nitenciarelor care vizeazã extinderea
numãrului de locuri de detenþie ºi
modernizarea celor existente, funcþi-
onarea eficientã a sistemului de pro-
baþiune pentru facilitarea aplicãrii
sancþiunilor ºi mãsurilor comunitare
care sã conducã la reducerea popu-
laþiei penitenciare, implementarea
programelor ºi strategiilor de inser-
þie a persoanelor provenite din siste-
mul penitenciar, mãsuri de naturã le-
gislativã care sã asigure un recurs
efectiv pentru vãtãmarea suferitã, de
natura recursului preventiv ºi a re-
cursului compensatoriu în bani, pre-
cum ºi introducerea supravegherii
electronice (prin brãþara electroni-
cã)”, explica Ministerul Justiþiei,
printr-un comunicat de presã.

În documentul adoptat de Guvern
se precizeazã cã în sistemul peniten-
ciar din România sunt peste 23.000
de persoane private de libertate, iar
capacitatea de cazare raportatã la un
spaþiu de 4 metri pãtraþi pentru fieca-
re deþinut este de 18.790, astfel cã
indicele mediu de ocupare este de
121,54%. “Urmare producerii refor-
mei penale de mare profunzime efec-
tuate în România se constatã, pe de
o parte, faptul cã deficitul de numãr
de locuri de detenþie a scãzut de la
18.000 – necesar constatat în 2012 la
4300 - necesar estimat în 2017, în timp
ce cazurile în supravegherea siste-
mului de probaþiune au crescut de
aproximativ 5 ori, de la 20.000 cazuri
înregistrate în 2012, la un numãr esti-
mat de 100.000 pentru 2017”, se aratã
în document.

Calendarul de acþiuni propus a fi
implementat în perioada 2018-2024
este orientat spre îmbunãtãþirea con-
diþiilor de detenþie ºi reducerea su-
praaglomerãrii, pornind de la situaþia
existentã în unitãþile penitenciare la
data de 8 ianuarie 2017, fiind identifi-
cate cinci direcþii de acþiune.
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Comitetul Naþional al PSD se va
reuni, astãzi, ora 16.00, pentru a
decide componenþa Guvernului
Dãncilã, urmând ca Parlamentul sã
fie convocat în sesiune extraordi-
narã ºi sã se pronunþe prin vot
asupra învestirii noului Executiv
ºi adoptãrii programului de guver-
nare în 29 ianuarie. Potrivit decla-
raþiilor de pânã acum ale liderilor
PSD, Guvernul Dãncilã va avea
aceeaºi structurã ca ºi fostul Exe-
cutiv Tudose, respectiv premier, 3
vicepremieri, dintre care unul fãrã
portofoliu, ºi 26 de portofolii, 2 mi-
niºtri fiind delegaþi. În total, noul
Cabinet va avea, ca ºi cel prece-
dent, 28 de membri.

În viitorul Guvern nu se vor mai
regãsi susþinãtorii fostului premier
Mihai Tudose, respectiv Marcel Ciolacu (vicepre-
mier fãrã portofoliu), Felix Stroe (Transporturi),
Marius Nica (ministru delegat pentru fonduri eu-
ropene). Tudose ºi Ciolacu au fost acuzaþi de unii
social-democraþi cã sunt susþinãtori ai „statului
paralel”, chiar în ºedinþa CExN în care s-a votat
retragerea sprijinului politic pentru fostul Guvern.
Ministrul delegat pentru Fonduri europene, Ma-
rius Nica, a demisionat, vineri, din funcþie, deºi
Cabinetul era considerat demisionar ca urmare a
demisiei premierului.

Executivul Dãncilã va avea ºi nume noi. Unele
surse vehiculeazã întoarcerea în Guvern a Rova-
nei Plumb, pe postul lui Ciolacu, de vicepremier
fãrã portofoliu. Astfel, Rovana Plumb, Paul Stã-
nescu (Dezvoltare) ºi Graþiela Gavrilescu (Mediu)
ar urma sã fie cei 3 vicepremieri din noul guvern.

La ministerul Educaþiei, Liviu Pop ar putea fi
înlocuit de Ecaterina Andronescu, cea care s-a re-
tras, în CExN al PSD, candidatura de la funcþia de

Meteorologii au emis atenþionare
cod galben de ninsori ºi vânt pentru
mai multe judeþe din vestul, centrul,
sudul ºi estul þãrii. Duminicã, de la
ora 20.00, pânã luni, la ora 11.00, în
judeþele Caraº-Severin, Argeº, Tele-
orman, Olt, Dolj, Vâlcea, ºi în zona
de munte a judeþelor Mehedinþi, Gorj,
Hunedoara, Sibiu, Alba, Braºov,
Dâmboviþa ºi Prahova vor predomi-
na ninsorile, în general, însemnate
cantitativ ºi local se va depune strat
consistent de zãpadã, fiind în vigoa-
re un cod galben de ninsoare.

Azi, în intervalul 05.00 - 22.00, în
judeþele Galaþi, Vrancea, Buzãu, Brãi-
la, Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa ºi
Tulcea, treptat vor predomina nin-
sorile, iar vântul va avea intensificãri
susþinute, cu viteze la rafalã în gene-
ral de 65…75 km/h, viscolind ninsoa-
rea ºi determinând scãderea vizibili-
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premier. “Cu drag îmi fac activitatea pânã în ultima
zi de mandat, indiferent când va fi ultima zi de man-
dat. Eu sunt învãþat ca la ºcoalã, nu sã stau deo-
parte (…). În 29 (ianuarie – n.r.) se va vota Guver-
nul. Nu am astãzi alte prioritãþi, importat este ca
programul de guvernare sã continue”, a declarat
Pop, rãspunzând la o întrebare legatã de posibili-
tatea de a face parte din Cabinetul Dãncilã.

La Ministerul Transporturilor ar putea reveni pe
funcþie fostul ministru Rãzvan Cuc, dar pentru acest
portofoliu a mai fost vehiculat ºi numele deputatu-
lui PSD Sorin Bota. O altã revenire în Guvern ar
putea fi cea a lui Ionuþ Vulpescu, fost ministru al
Culturii în Executivul Grindeanu, care ar putea sã îl
înlocuiascã astfel pe Lucian Romaºcanu. ªi la Mi-
nisterul Sãnãtãþii ar putea surveni o schimbare, în
sensul cã numele Rodicãi Nassar, actual secretar de
stat, este vehiculat pentru a-l înlocui pe Florian
Bodog. Rodica Nassar a fost, anterior, ºi preºedinte
al Comisiei de Apãrare din Camera Deputaþilor.

O altã revenire în Guvern ar pu-
tea fi cea a lui Eugen Teodorovici,
fost ministru al Fondurilor euro-
pene ºi ministru al Finanþelor în
Guvernul Ponta. Teodorovici este,
de altfel, propunerea PSD Tulcea
pentru funcþia de ministru al Fi-
nanþelor sau pentru un portofoliu
la Ministerul Fondurilor Europe-
ne. „Mã onoreazã propunerea. Si-
gur, niciunul dintre portofolii nu
mi-ar fi strãin, dupã atâþia ani de
când lucrez în administraþia publi-
cã”, a declarat, vineri, Teodoro-
vici. Cu semnul întrebãrii privind
prezenþa în Guvernul Dãncilã ar fi
ministrul pentru Dialog Social,
Gabriel Petrea, dar ºi ministrul
pentru Turism, Mircea Dobre.
Ioan Deneº va fi sigur ministru în

Guvernul Dãncilã, acesta fiind votat de CExN al
PSD pentru a o înlocui pe Doina Panã la ministe-
rul Apelor ºi Pãdurilor încã înainte de demisia
lui Tudose.

Vor rãmâne în Guvern ºi îºi vor pãstra porto-
foliile Olguþa Vasilescu (Muncã), Carmen Dan
(Interne), Petre Daea (Agriculturã), Mihai Fifor
(Apãrare), Ionuþ Miºa (Finanþe), Tudorel Toa-
der (Justiþie), Gheorghe ªimon (Economie), Ilan
Laufer (Mediul de afaceri), Lucian Georgescu
(Cercetare), Lucian ªova (Comunicaþii), Andre-
ea Pãstîrnac (Românii de pretutindeni).

Pe de altã parte, ALDE, care a deþinut patru
portofolii – Externe, Mediu, Energie ºi Relaþia
cu Parlamentul, ºi le va pãstra. De asemenea, ºi
titularii acestor portofolii se vor regãsi în Gu-
vernul Dãncilã, respectiv Teodor Meleºcanu,
Graþiela Gavrilescu, Toma Petcu ºi Viorel Ilie.
ALDE va pãstra, de asemenea, ºi funcþia de vi-
cepremier, deþinutã de Gavrilescu.

Cod galben de ninsori ºi vânt în peste 20 de judeþe
tãþii. De asemenea, de sâmbãtã, de la
ora 16.00, pânã astãzi, la ora 22.00,
este în vigoare o avertizare de preci-
pitaþii ºi intensificãri ale vântului. În
intervalul menþionat, precipitaþiile vor
fi în extindere treptatã, începând cu
regiunile vestice ºi vor cuprinde cea
mai mare parte a þãrii. În jumãtatea de
sud a þãrii ºi în zona montanã se vor
cumula cantitãþi de apã de 10...15 l/
mp ºi izolat, îndeosebi în Dobrogea,
30...35 l/mp, spun meteorologii.

Potrivit ANM, pânã în dimineaþa
zilei de azi, în Dobrogea vor predo-
mina ploile, iar în Banat, Criºana, su-
dul Olteniei, precum ºi în sudul ºi
estul Munteniei vor fi precipitaþii
mixte. În celelalte regiuni, iar în cur-
sul zilei de luni (22 ianuarie) ºi în
sud ºi sud-est vor fi mai ales ninsori
ºi se va depune strat nou de zãpa-
dã. Temporar vântul va avea inten-

sificãri în vestul ºi sudul teritoriu-
lui, cu viteze de 45...55 km/h, iar pe
crestele montane, 60...70 km/h. În
regiunile sud-estice vântul va con-
tinua sã prezinte intensificãri ºi în
noaptea de luni spre marþi (22/23 ia-
nuarie) spulberând zãpada.

Ce recomandã
CNAIR ºoferilor

„Având în vedere informarea me-
teorologicã emisã de ANM care anun-
þã Cod Galben de ninsori însemnate
cantitativ ºi intensificãri susþinute ale
vântului, ceea ce determinã ninsori
viscolite (vizibilitate redusã)”, Com-
pania Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) reco-
mandã conducãtorilor auto sã plece
la drum doar în caz de strictã necesi-
tate ºi sã adapteze viteza la condiþiile
din trafic.

„Toate Direcþiile Regionale ale
Companiei sunt mobilizate sã inter-
vinã pentru a asigura traficul rutier
în condiþii de siguranþã, acolo unde
se impune. De asemenea, regionale-
le unde fenomenele meteo sunt mo-
derate vor veni în ajutorul celor care
se confruntã cu fenomene extreme,
deplasând utilaje acolo unde va fi
nevoie”, se precizeazã în comunicat.

 „Facem din nou apel la conducã-
torii auto sã circule prudent, sã adap-
teze viteza la condiþiile din trafic, sã
plece la drum doar dacã au autovehi-
culele echipate corespunzãtor pen-
tru condiþii de iarnã ºi sã se informe-
ze în prealabil cu privire la condiþiile
de trafic din zonele tranzitate”, men-
þioneazã CNAIR.

Informaþii suplimentare privind
starea reþelei de drumuri naþionale
pot fi obþinute de la Dispeceratul
Companiei Naþionale de Adminis-

trare a Infrastructurii Rutiere SA,
la numerele de telefon 021/
264.33.33; 021/9360, 0800.800.301 ºi
pot accesa pe prima pagina în ca-
seta din stânga: www.cnadnr.ro -
DISPECERAT - Situaþia Drumurilor
Naþionale, dar ºi pagina de FB
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cnadnr/ ºi de Twitter, @CNADNR.

Debitele pe unele
râuri vor fi în

creºtere, dar fãrã
depãºirea cotelor

de atenþie
Debitele vor fi în creºtere pe râu-

rile din mai multe bazine hidrografi-
ce, dar nu vor fi depãºite cotele de
atenþie, a informat, ieri, Institutul
Naþional de Hidrologie ºi Gospodã-
rire a Apelor.

Potrivit situaþiei hidrologice emi-
se de Institutul Naþional de Hidrolo-
gie ºi Gospodãrire a Apelor, de ieri
pânã azi-dimineaþã debitele râurile din
bazinele hidrografice Barcãu, Criºuri,
Bega, Timiº, Bârzava, Moraviþa,
Caraº, Nera ºi Cerna, râurile din bazi-
nele Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeº,
Ialomiþa ºi cele din Dobrogea vor fi
în creºtere în urma precipitaþiilor pro-
gnozate, cedãrii apei din stratul de
zãpadã ºi a diminuãrii formaþiunilor
de gheaþã.

Formaþiunile de gheaþã (gheaþã
la maluri, nãboi, pod de gheaþã) se
vor menþine fãrã modificãri impor-
tante, exceptând râurile din sudul
þãrii, unde vor fi în uºoarã restrân-
gere ºi diminuare. Nivelurile pe râuri
la staþiile hidrometrice se vor situa
sub cotele de atenþie. Debitul Du-
nãrii la intrarea în þarã (secþiunea
Baziaº) va fi în scãdere.
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Ieri, o zi lungã pentru Angela Merkel!Ieri, o zi lungã pentru Angela Merkel!Ieri, o zi lungã pentru Angela Merkel!Ieri, o zi lungã pentru Angela Merkel!Ieri, o zi lungã pentru Angela Merkel!
MIRCEA CANÞÃR

Congresul extraordinar al SPD, deschis
ieri-dimineaþã, la Berlin, în prezenþa a 600
de delegaþi, urma sã decidã dacã partidul
continuã negocierile cu Uniunea Creºtin-
Democratã (CDU) pentru formarea unui nou
guvern sau totul se „încheie”. Suspansul era
total. Dupã patru luni ºi jumãtate de dezba-
teri energice, false speranþe, lovituri de tea-
tru ºi un rãzboi al nervilor, necurmat, care
i-a exasperat pe germani, în dorinþa de a avea
un guvern stabil, social-democraþii urmau
sã voteze – la vedere – „da” sau „nu”, pen-
tru negocierile cu uniunea CDU-CSU în ve-
derea formãrii unui guvern „GroKo”, de
„mare coaliþie” (Grosse Koalition). Prin sco-
rul obþinut la alegerile legislative din 24 sep-
tembrie 2017, atât SPD cât ºi CDU-CSU
sunt doar umbrele proprii a ceea ce erau.
Congresul s-a deschis la ora 11 ºi era pre-
vãzut a se încheia dupã ora 16. Mult aºtep-
tat a fost, desigur, discursul lui Martin
Schulz, care în seara zile de 24 septembrie
2017, dupã anunþarea rezultatelor alegerilor,
cele mai proaste din istorie, proclama intra-
rea în opoziþie. Profund divizaþi, cum nu au
fost niciodatã, liderii social-democraþi, de la
nivelul landurilor, nu avansau niciun pronos-
tic, exprimând în schimb mari rezerve asu-
pra tratatului de coaliþie prin care CDU-CSU
ºi SPD s-au pus de acord, culoarea „roºie”
a SPD nefiind prea vizibilã. De altfel, Mi-
chael Groschek, ºeful filialei din Renania de
Nord – Westphalia, declara pentru „Die Welt”

cã „trebuie îmbunãtãþite anumite capitole din
acordul-cadru”. Numai cã renegocierea unui
document, prezentat drept rezultat al con-
sensului, a iritat teribil grupul conservator
CDU-CSU. Printre doleanþe s-ar afla egali-
zarea onorariilor în sãnãtate între pacienþii
cu asigurãri private, respectiv de stat, pre-
cum ºi permiterea în cazuri deosebite a re-
întregirii familiei pentru refugiaþii care nu au
obþinut decât protecþie subsidiarã. Însã ºi
Angela Merkel sublinia cã acordul nu este
renegociabil ºi „putem, cel mult, sã anali-
zãm câteva aspecte”. Cancelarul german a
urmãrit dezbaterile la televizor, dupã ce cu
o zi înainte, sâmbãtã, la Sofia, îl asigurase
pe premierul bulgar, Boris Borisov, cã va
forma un guvern, cât mai repede cu putin-

þã, precizând cã „balonul se aflã în câmpul
SPD” ºi cã „lumea nu ne aºteaptã”. Suge-
rând astfel delegaþiilor social-democrate ºi
nevoia de responsabilitate, într-un aseme-
nea moment delicat pentru þarã. Aºteptat cu
viu interes a fost discursul liderului miºcãrii
de tineret social-democrat, Kevin Kuhnert
(28 de ani), care conteazã pe 70.000 de
membri, acesta pronunþându-se contra ree-
ditãrii marii coaliþii, refuzând orice fel de co-
laborare guvernamentalã la toate nivelele cu
conservatorii. Cu aplomb, tânãrul militant a
fãcut frondã la conducerea partidului cu
Martin Schulz în frunte, dar ºi la preºedin-
tele Republicii, social-democratul Frans
Walter Steinmeier, care ceruse responsabi-
litate. Pentru moment, sondajele îi dau drep-

tate: SPD, potrivit unei anchete de opinie,
publicatã de „Bild”, a ajuns la 18,5%. Kevin
Kuhnert recomanda conservatorilor o gu-
vernare minoritarã, cu negociere de circum-
stanþã în Bundestag, la fiecare reformã pre-
conizatã, opþiune respinsã pânã acum cate-
goric de Angela Merkel. Argumentul sãu: ale-
gãtorii au votat contra marii coaliþii în sep-
tembrie anul trecut, ºi tot ceea ce se întâm-
plã nu este decât o sinucidere politicã a SPD.
De altfel, Tageszeitung „TAZ”, un cotidian
de stânga, scria cã SPD se aflã într-o situaþie
cvasi-încurcatã, de nerezolvat. Continuând
guvernarea cu Angela Merkel, cãderea liberã
în sondaje se va accentua, refuzând ºi pro-
vocând noi alegeri nu va câºtiga nimic, pro-
fitul fiind în contul Alternativei pentru Ger-
mania (AfD), formaþiune de extremã dreap-
ta. Dupã cinci ore de dezbateri, cu 362 de
voturi „pentru” din 642, delegaþii parti-
dului reuniþi la Bonn au aprobat deschi-
derea negocierilor formale cu conserva-
torii. Astãzi, 22 ianuarie a.c., cu ocazia celei
dea 55-a aniversãri a Tratatului de la Elysee,
semnat de cancelarul Konrad Adenauer ºi
Charles de Gaulle, pentru reconcilierea din-
tre Franþa ºi Germania, Angela Merkel ºi
Emmanuel Macron vor publica o declaraþie
comunã. ªi tot astãzi Adunarea Naþionalã ºi
Bundestagul vor vota o rezoluþie comunã în
acelaºi sens, cei doi lideri europeni urmând a
se reîntâlni miercuri 24 ianuarie, la Davos, în
Elveþia, la Forumul Economic Mondial.

Decizia de a continua lucrãrile la
cartierul de locuinþe de pe strada
„Caracal” pare sã fie bãtutã în cuie,
autoritãþile menþionând, cu fiecare
ocazie, cã proiectul este în topul
prioritãþilor pe 2018, unde ocupã
chiar prima poziþie. „Proiectul nu-
mãrul unu al anului acesta este con-
tinuarea lucrãrilor la cartierul de lo-
cuinþe”, a declarat primarul Craio-
vei, Mihail Genoiu, inclusiv la ulti-
ma conferinþã de presã. Acesta a
reiterat faptul cã lucrarea se va face
100% cu bani de la bugetul local,
iar primele 250 de locuinþe sunt deja
bugetate pentru acest an.

Se pregãteºte documentaþia
pentru licitaþie

Primul pas care trebuie fãcut
acum, susþin autoritãþile, este sã se
gãseascã o modalitate prin care
documentaþia cartierului, care a
fost preluatã de la investitorul chi-
nez odatã cu amplasamentul ºi con-
strucþiile, sã poatã fi folositã ca bazã
de date pentru o nouã licitaþie de
execuþie. Trebuie sã gãsim o mo-

Cartierul chinezesc îºi va schimba denumirea
ºi va fi mai scump

Dupã ce a decis sã continue lucrãrile la cartierul de
locuinþe cu bani de la buget, Primãria Craiova anunþã ºi

primele schimbãri în cadrul proiectului. Preþul de vânza-
re al apartamentelor va fi mai mare de 400 de euro pe

metru pãtrat, proporþional cu valoarea de piaþã actualã a
materialelor de construcþii ºi a forþei de muncã. De ase-
menea, municipalitatea se pregãteºte sã schimbe ºi denu-
mirea de cartier chinezesc, care nu mai este de actualitate

dupã plecarea dezvoltatorului Shandong Ningjian.

dalitate de a lucra cu proiectantul
care a realizat documentaþia, cea pe
care noi am preluat-o. Trebuie sã
stabilim apoi ºi o procedurã prin care
sã o atribuim unei firme de arhitec-
turã ca sã elaboreze caietul de sar-
cini pentru execuþie”, a detaliat edi-
lul etapele care trebuie parcurse
pentru redeschiderea ºantierului.

Preþul de vânzare va fi mai
mare de 400 de euro / mp
Autoritãþile iau în calcul ºi câte-

va schimbãri care se vor produce
în privinþa cartierului de locuinþe.
Cea mai importantã ar fi majorarea
preþului de vânzare a noilor locuin-
þe. Autoritãþile spun cã preþul de 400
de euro pe metru pãtrat, cât s-a
parafat în 2014 cu investitorul chi-
nez, nu mai poate fi acelaºi. De
atunci ºi pânã acum, preþurile au
crescut, atât la materiale de con-
strucþie, cât ºi la forþa de muncã,
iar autoritãþile sunt sceptice cã va
exista vreun constructor care ar li-
cita aºa de jos. Oricum, reprezen-
tanþii municipalitãþii þin sã îi asigure

pe cumpãrãtori cã Primãria nu este
interesatã de a obþine profit, prin
urmare „preþul la care se constru-
ieºte va fi ºi preþul la care vinde”.

Odatã cu chinezii,
s-a dus ºi exotismul locului
Pentru cã se investesc bani de

la bugetul local, autoritãþile spun
cã numele de „cartier chinezesc”
nu-ºi mai are rostul ºi trebuie gã-
sitã ºi o altã denumire pentru gru-
pul de blocuri de acolo. Reprezen-
tanþii Primãriei nu au venit, deo-
camdatã, cu nici o propunere în
acest sens ºi nici nu au dezvoltat
mai mult ideea, mulþumindu-se
doar sã o anunþe ca propunere în

perspectivã. De altfel, nici denu-
mirea de cartier chinez nu a fost
oficializatã vreodatã, a apãrut pe
parcurs, fiind legatã de numele in-
vestitorului Shandong Ningjian, ºi
a intrat în limbajul uzual al craio-
venilor. Ba, la un moment dat, când
se lucra la planurile cartierului, s-a
avansat o idee ca acoperiºurile blo-
curilor sã fie realizate dupã un de-
sign tradiþional chinez, dar nu s-a
mai ajuns pânã acolo.

Se începe cu cele 250
de locuinþe ale Armatei

Aºa cum a anunþat, Primãria Cra-
iova va construi, în etape, cartierul
de locuinþe. În 2018, sunt progra-

mate sã fie terminate primele 250
de apartamente, pe care autoritatea
este obligatã sã le punã la dispoziþia
Ministerului Apãrãrii Naþionale, care
a oferit amplasamentul unei foste
unitãþi militare cu destinaþia precisã
ca terenul de pe strada „Caracal”
sã fie folosit numai în acest scop.
Pe data de 1 august 2017, Primãria
Craiova a luat înapoi de la dezvol-
tatorul imobiliar Shandong Ningjian
ºantierul cartierului de locuinþe ºi,
dupã ce s-au cãutat mai multe so-
luþii, s-a decis cã singura variantã
de a grãbi lucruri este cea actualã,
de finalizare a locuinþelor cu bani de
la bugetul local.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii luni, 22 ianuarie 2018evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au anunþat cã
au fost sesizaþi, sâmbãtã diminea-
þã, în jurul orei 4.45, prin inter-
mediul Serviciului Naþional Unic
pentru Apeluri de Urgenþã 112, de
o femeie de 34 de ani, din Craio-
va, despre faptul cã autoturismul
sãu ce se afla parcat în faþa lo-
cuinþei personale, în comuna Pie-
leºti, a fost cuprins de flãcãri. La
faþa locului s-au deplasat poliþiºti,
dar ºi un echipaj de pompieri din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, care
au localizat ºi stins incendiul.
Pompierii au stabilit cã a fost vor-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj au anunþat cã, un craiovean de 31 de ani a fost reþinut
pentru 24 de ore, în cursul zilei de sâmbãtã, pentru cã a
încercat sã mituiascã doi agenþi de la Poliþia Filiaºi. Mai
exact, agentul ºef adjunct de poliþie Balaci Alin ºi agentul
principal Tapalagã Ion, ambii de la Formaþiunea de poliþie
rutierã din cadrul Poliþiei oraºului Filiaºi, în timp ce efec-
tuau activitãþi de supraveghere a traficului auto în comuna

O fetiþã, în vârstã de un an ºi
ºapte luni, ºi tatãl sãu, de 33 ani, au
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, sâmbãtã seara,
dupã ce au fost rãniþi, în timp ce
traversau strada, pe trecerea de
pietoni, în cartierul craiovean
Brazda lui Novac. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, din
cercetãrile efectuate s-a stabilit cã
ºoferul unui autoturism care
circula dinspre Garã cãtre Brazdã
ar fi încercat sã evite impactul cu
un alt autoturism care a oprit
pentru a acorda prioritate pietonilor
la trecerea de pietoni, însã a virat
stânga ºi l-a lovit pe bãrbat ºi pe
fiica sa, care se afla pe o bicicletã.
Dupã producerea accidentului,
ºoferul a fugit de la faþa locului ºi
pânã asearã nu fusese depistat.
Victimele au fost preluate de o
ambulanþã ºi transportate la spital,
unde s-a stabilit cã fetiþa a fost
rãnitã grav, în timp ce tatãl ei a
scãpat cu leziuni uºoare. Din câte
se pare, ºoferul fugar conducea un
autoturism Mercedes.

Poliþiºtii craioveni au
fost anunþaþi, în noaptea
de sâmbãtã spre dumi-
nicã, în jurul orei 1.20,
cã mai multe persoane
încearcã sã pãtrundã în
incinta unui magazin si-
tuat pe strada „Constan-
tin Argetoianu” din mu-
nicipiu. Poliþiºtii din ca-
drul Secþiei 4 au ajuns la
locul indicat, unde au
observat un tânãr, care,
la vederea echipajului de
poliþie, a încercat sã pã-
rãseascã zona în fugã,
fapt pentru care unul
dintre poliþiºti a pornit în
urmãrirea sa. Pentru cã
tânãrul nu s-a supus so-
maþiilor legale, agentul a
folosit armamentul din dotare, executând
3 focuri de armã în plan vertical, astfel cã
a reuºit sã-l prindã pe fugar, stabilindu-se
cã este vorba despre Bobi R., persoanã care
nu deþine acte de identitate, dupã cum au
comunicat reprezentanþii IPJ Dolj. În ace-
laºi timp, cel de-al doilea poliþist din cadrul
patrulei i-a prins în flagrant în incinta unui
magazin de pe strada „Constantin Argeto-

Arestat dupã ce a incendiat o maºinã în PieleºtiArestat dupã ce a incendiat o maºinã în PieleºtiArestat dupã ce a incendiat o maºinã în PieleºtiArestat dupã ce a incendiat o maºinã în PieleºtiArestat dupã ce a incendiat o maºinã în Pieleºti
Un tânãr de 22 de ani, din municipiul

Craiova, a fost arestat preventiv pentru
30 de zile, în baza mandatului emis ieri,
pe numele sãu, de Judecãtoria Craiova,
pentru comiterea infracþiunii de distruge-

re prin incendiere. Poliþiºtii doljeni au sta-
bilit cã tânãrul a turnat benzinã pe un au-
toturism Volkswagen Passat ºi i-a dat foc,
dupã ce, în urmã cu câteva sãptãmâni, se
certase cu iubitul proprietarei maºinii.

ba despre o acþiune intenþionatã,
astfel cã poliþiºtii au demarat acti-
vitãþile de cercetare în urma cã-
rora s-a reuºit identificarea auto-
rului distrugerii, respectiv Rãzvan
Udrescu, de 22 ani, din Craiova.

„Acesta a fost prins, iar în
urma verificãrilor efectuate ºi a
probatoriului administrat s-a sta-
bilit cã a sãvârºit fapta folosind
ca lichid inflamabil benzina. A
fost pusã în miºcare acþiunea pe-
nalã faþã de bãrbatul de 22 de ani
pentru sãvârºirea infracþiunii de
distrugere prin incendiere ºi, de
asemenea, a fost dispusã mãsura

reþinerii pentru 24 de ore, acesta
fiind introdus în Centrul de Reþi-
nere ºi Arestare Preventivã al
I.P.J. Dolj”, a declarat agent prin-
cipal Mihaela Gîrd, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Ieri, tânãrul a fost prezentat cu
propunere de arestare preventivã
Judecãtoriei Craiova, instanþã care
a admis propunerea procurorilor ºi
a emis mandat de arestare pentru
30 de zile pentru Rãzvan Udrescu:
“Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova.
Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului UDRESCU ADRIAN -

RÃZVAN pe o duratã de 30 de zile,
de la data de 21.01.2018 pânã la
data de 19.02.2018 inclusiv. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, as-

tãzi 21.01.2018”, se aratã în ho-
tãrârea instanþei.

 Se pare cã acesta se cunoºtea cu
iubitul proprietarei maºinii, însã s-a
certat cu ea în urmã cu câteva sãptã-
mâni, iar de atunci se tot ºicanau.

Hoþi opriþi cu focuri de armãHoþi opriþi cu focuri de armãHoþi opriþi cu focuri de armãHoþi opriþi cu focuri de armãHoþi opriþi cu focuri de armã

ianu”, pe minorii ª. C., de 16 ani, M. A.,
de 12 ani, N. E., de 13 ani ºi A. G., de 13
ani, toþi din municipiul Craiova, care sus-
trãseserã din magazin suma de 47 lei ºi mai
multe pachete de þigãri. În cauzã a fost în-
tocmit dosar penal, cercetãrile fiind conti-
nuate sub aspectul comiterii infracþiunii
de furt calificat, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

ªofer cãutat de poliþiºti dupã ce a accidentat
o fetiþã ºi pe tatãl ei ºi a fugit

Craiovean încãtuºat pentru cã a vrut sã mituiascã doi poliþiºti de la Filiaºi
Un craiovean de 31 de ani a ajuns în spatele

gratiilor, în cursul zilei de sâmbãtã, dupã ce a
fost prins în flagrant încercând sã mituiascã doi
poliþiºti din Filiaºi cu 150 de lei. Craioveanul
fusese prins circulând cu vitezã excesivã ºi nu
voia sã rãmânã fãrã permisul de conducere. Ieri
dupã-amiazã, judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
emis pe numele sãu mandat de arestare preven-
tivã pe o perioadã de 30 de zile.

Brãdeºti, Dolj, pe DE 70 Craiova – Filiaºi, au oprit un auto-
turism care se deplasa cu viteza de 119 km/h în localitate.
Conducãtorul autoturismului, Nicu Velcu, de 31 de ani, din
Craiova a încercat sã scape de rãspundere ºi a oferit celor
doi poliþiºti suma de 150 lei în încercarea de a-i convinge
pe aceºtia sã nu îi reþinã permisul de conducere ºi sã nu-l
amendeze.

Agenþii de poliþie au refuzat mita oferitã de conducãto-
rul auto, au informat conducerea IPJ Dolj ºi pe lucrãtorii
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj, care au preluat cer-
cetãrile, împreunã cu procurorul desemnat de la Parchetul

de pe lângã Tribunalul Dolj, reuºindu-se prinderea în fla-
grant a lui Nicu Velcu, în timp ce încerca, din nou, sã le
dea ºpagã celor doi agenþi de poliþie. A fost ridicat ºi dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, unde a fost audiat
de procurorul de caz, care, la final, a emis ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore pe numele lui Nicu Velcu, pentru
comiterea infracþiunii de dare de mitã, bãrbatul fiind intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj.

Ieri dupã-amiazã, inculpatul a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj, care a dispus arestarea sa pentru 30 de zile: “Ad-
mite propunerea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Dispune arestarea preventivã a inculpatului Velcu Jenicã
Nicu pe o duratã de 30 de zile, începând cu data de 21
ianuarie 2018 pânã la data de 19 februarie 2018 inclusiv.
Cu drept de contestaþie în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera de consiliu, azi 21 ianua-
rie 2018”, se aratã în hotãrârea instanþei.

Conform IPJ Dolj, cei doi agenþi de poliþie sunt absol-
venþi ai ªcolii de agenþi de poliþie „Vasile Lascãr” Câmpina,
promoþia 2009, respectiv 2012 ºi au fost felicitaþi de con-
ducerea Inspectoratului pentru conduitã profesionalã ºi eticã
exemplarã de care au dat dovadã.
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Potrivit statisticilor, în România
doar 2% din populaþie doneazã sân-
ge. În aceste condiþii, craiovenii care
vor sã dea o mânã de ajutor celor
care au nevoie de transfuzii sangui-
ne, precum victimele accidentelor,
cei ce suferã operaþii dificile sau
bolnavii care necesitã tratamente
împotriva cancerului, sunt aºteptaþi
vineri ºi sâmbãtã la Casa de
Culturã a Studenþilor. La
dispoziþia donatorilor sunt
cadre medicale specialiste
în domeniu ce respectã cu
stricteþe normele internaþi-
onale de igienã în timpul
actului de donare. Ca mã-
surã de siguranþã pentru
pacienþii din spitale ce vor
beneficia de produsele pre-
levate, se efectueazã ºi o
serie de teste în laboratoa-
re de specialitate pentru a
exclude eventuala transmi-
tere a unei boli prin trans-
fuzie. Din cantitatea de sânge re-
coltatã se vor face preparate din
sânge necesare pentru intervenþiile
chirurgicale, aºa cum ar fi masa
eritrocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

Ministrul Mediului din România,
Graþiela Gavrilescu, spune cã sta-
tele convocate de Comisia Euro-
peanã pe tema calitãþii aerului, in-
clusiv România, nu au altã soluþie
decât aceea de a se conforma,
menþionând cã, potrivit legii, res-
ponsabilitatea calitãþii aerului le
aparþine primarilor.

“Potrivit legii, responsabilitatea
calitãþii aerului le revine, direct,
primarilor, Ministerului Mediului
revenindu-i doar cele ce privesc
reglementarea ºi monitorizarea
acesteia. Din aceastã perspectivã,
am avut întâlniri ºi am purtat co-
respondenþã oficialã cu edilii mari-
lor aglomerãri urbane ºi i-am invi-
tat sã ne unim eforturile pentru bi-
nele sãnãtãþii locuitorilor din ora-
ºele dumnealor ºi pentru evitarea
situaþiei ca României sã i se impu-
nã sancþiuni de cãtre CE”, a decla-
rat, pentru MEDIAFAX, ministrul
Mediului, Graþiela Gavrilescu.

În acest sens, ministrul spune
cã a avut întâlniri ºi a purtat co-
respondenþe cu primarii marilor
aglomerãri urbane. “I-am invitat sã
ne unim eforturile pentru binele
sãnãtãþii locuitorilor din oraºele
dumnealor ºi pentru evitarea situa-
þiei ca României sã i se impunã
sancþiuni de cãtre CE. Chiar la în-
ceputul sãptãmânii trecute, am
avut o astfel de întâlnire de lucru,
la sediul Ministerului, cu doamna
Gabriela Firea, primarul General al

Campanie de donare de sânge la Casa de Culturã a StudenþilorCampanie de donare de sânge la Casa de Culturã a StudenþilorCampanie de donare de sânge la Casa de Culturã a StudenþilorCampanie de donare de sânge la Casa de Culturã a StudenþilorCampanie de donare de sânge la Casa de Culturã a Studenþilor
O amplã campanie de donare de sânge,

organizatã sub sloganul „Fiecare picãturã de
sânge înseamnã un zâmbet”, se desfãºoarã
pe parcursul a douã zile – 28 ºi 29 ianuarie –
între orele 8.00-13.00, la Casa Studenþilor
din Craiova. Prin aceastã acþiune, Asociaþia
„Doneazã Speranþã”, împreunã cu Centrul

Regional de Transfuzii Sanguine Craiova,
încercã sã-i sensibilizeze pe craiovenii care
pot da o mânã de ajutor pacienþilor aflaþi pe
patul de spital. Mai ales cã, în continuare,
cantitatea de sânge colectatã se dovedeºte
a fi insuficientã comparativ cu cererea foar-
te mare înregistratã de spitalele din judeþ.

Condiþii pentru a putea dona

În Uniunea Europeanã se înre-
gistreazã anual peste 20 de mili-
oane de donãri de sânge. În Ro-
mânia, doar 2% din populaþia adul-
tã doneazã sânge, faþã de 66% în
Austria sau 52% în Franþa. De
aceea, la noi în þarã existã o ne-

voie permanentã atât de sânge ºi
de preparate sangvine, cât ºi de
donatori fideli. În aceste condiþii,
se încurajeazã donarea benevolã
de sânge.

Aceastã sesiune, prin sângele

recoltat, oferã o ºansã în plus pa-
cienþilor din spitale ºi ajutã per-
soanele interesate sã contribuie la
salvarea de vieþi omeneºti. Pentru
a putea asigura anumite prepara-
te, dar ºi pentru a creºte siguran-
þa produselor sanguine, sistemul
transfuzional are nevoie de dona-
tori fideli, voluntari, care doneazã

periodic, din responsa-
bilitate faþã de semeni ºi
societate.

În cazul în care do-
natorul suferã de o boa-
lã transmisibilã, acesta
va fi informat asupra
stãrii lui de sãnãtate. Îna-
inte de toate, pentru a
dona sânge craiovenii
trebuie sã îndeplineascã
o serie de condiþii. Eli-
gibile sunt doar persoa-
nele cu vârsta cuprinsã
între 18 ºi 50 de ani.
Totodatã, donatorii tre-

buie sã aibã asupra lor buletinul
sau cartea de identitate, sã aibã o
stare de sãnãtate bunã, sã fie odih-
niþi, sã nu consume alcool cu 48
de ore înaintea donãrii, sã aibã
greutatea peste 50 kg, sã nu su-

fere de afecþiuni precum hepati-
tã, TBC, malarie, boli de piele, ul-
cer sau diabet zaharat ºi sã nu fi-
gureze în registrele medicale cu
boli de inimã. Persoana care do-
reºte sã doneze sânge nu trebuie
sã fie alergicã sau sã fi donat sân-
ge cu 72 de zile înainte de recolta-
re. În dimineaþa recoltãrii de sânge
pot fi consumate cel mult douã felii
de pâine cu margarinã ºi gem. De
asemenea, trebuie consumate mul-
te lichide. Sunt interzise în schimb
alimentele bogate în grãsimi ºi lap-
tele. Nici fumatul nu este recoman-
dat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori

Pentru a-i încuraja sã doneze
sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu
câteva facilitãþi: ºapte bonuri de

masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100
lei pentru depistarea hepatitei B ºi
C, a HIV/SIDA ºi a leucemiei. De
asemenea, tot cu aceastã ocazie
sunt determinate hemoglobina, gru-
pa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista
de beneficii figureazã ºi o reduce-
re de 50% pe transportul în co-
mun timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din spi-
talele s-au plâns cã deficitul de sân-
ge se resimte, mai ales pe secþii în
care consumul este mare, aºa cum
ar fi cele de chirurgie ori oncolo-
gie. Pentru ca intervenþiile chirur-
gicale sã nu mai fie amânate din
cauza lipsei sângelui, ar fi nevoie ca
mãcar 2,5% din populaþie sã mear-
gã frecvent la centrele de donare.

RADU ILICEANU

Ministrul Mediului, despre poluare: ResponsabilitateaMinistrul Mediului, despre poluare: ResponsabilitateaMinistrul Mediului, despre poluare: ResponsabilitateaMinistrul Mediului, despre poluare: ResponsabilitateaMinistrul Mediului, despre poluare: Responsabilitatea
calitãþii aerului le revine primarilorcalitãþii aerului le revine primarilorcalitãþii aerului le revine primarilorcalitãþii aerului le revine primarilorcalitãþii aerului le revine primarilor

Capitalei, la care au participat ºi
specialiºtii noºtri ºi cei din Primã-
rie, o întâlnire foarte bunã, in care
am stabilit þinte, prioritãþi ºi terme-
ne concrete pentru investiþii ºi pro-
iecte ce vor avea ca efect reduce-
rea emisiilor de dioxid de carbon
ºi îmbunãtãþirea calitãþii aerului.
(...) Am credinþa cã voi primi sem-
nale pozitive ºi de la Consiliul Ju-
deþean Braºov - Primãria Braºov
ºi cã, în sfârºit, ºi Primãria Iaºi se
va conforma în ceea ce priveºte
elaborarea Planului de calitate a
aerului ºi a punerii în aplicare a
acestuia, pentru cã nu e de glu-
mã”, a mai declarat Gavrilescu.

Ministrul susþine cã
reuniunea programatã
pentru 30 ianuarie, la
Bruxelles, pe tema cali-
tãþii aerului, unde au
fost convocaþi miniºtrii
Mediului din nouã þãri
europene, inclusiv din
România, este bineveni-
tã. «Vom putea prezen-
ta progresele fãcute de
România ºi termenele realiste pe
care ni le putem asuma ºi sunt si-
gurã cã dacã ºi primarii vor înþele-
ge cã situaþia este extrem de se-
rioasã ºi cã, aºa cum aþi observat,
dacã nici state membre cu vechi-
me în UE, ca Germania, Spania,
Franþa, Italia, nu sunt „iertate”, altã
soluþie decât aceea de a ne confor-
ma nu avem», susþine Gavrilescu.

“Calitatea aerului este o priori-
tate a Ministerului Mediului, asu-
matã prin Programul de guverna-
re. Chiar din primul meu mandat,
în 2015, am iniþiat toate demersu-
rile pentru punerea la punct a reþe-
lei naþionale de monitorizare a cali-
tãþii aerului, pentru achiziþii de echi-
pamente mobile ºi pentru informa-
rea corectã, în timp real, a tuturor
cetãþenilor. Din pãcate, abia în
2017 am putut finaliza aceste de-
mersuri, 2016 fiind un an în care
guvernul tehnocrat nu a dorit sã
îºi asume nicio decizie notabilã în
domeniul protecþiei mediului”, a
mai spus ministrul.

Comisia Europeanã va organi-
za, pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o
reuniune pe tema calitãþii aerului,
fiind convocaþi miniºtrii Mediului
din nouã þãri europene, inclusiv din
România, care riscã sã fie vizate
de proceduri de sancþionare din
cauza poluãrii. “Într-un ultim efort
pentru gãsirea soluþiilor la proble-
ma gravã a poluãrii aerului în Uni-

unea Europeanã, comisarul UE
pentru Mediu, Karmenu Vella, a
invitat miniºtrii din nouã þãri euro-
pene la Bruxelles pe 30 ianuarie.
Cele nouã state membre - Cehia,

Germania, Spania,
Franþa, Italia, Unga-
ria, România, Slova-
cia ºi Marea Britanie
- riscã sã fie vizate de
proceduri de sancþio-
nare pentru depãºirea
limitelor stabilite în
cazul poluãrii aerului.
Reuniunea oferã sta-
telor membre oportu-

nitatea de a demonstra cã vor fi
luate mãsuri suplimentare adecva-
te pentru redresarea fãrã întârzie-
re a actualei situaþii ºi pentru con-
formarea cu reglementãrile euro-
pene”, anunþã Comisia Europeanã
într-un comunicat postat pe site-
ul instituþiei.

“Aceastã reuniune pe tema ca-
litãþii aerului a fost convocatã din

trei motive. Pentru protejarea ce-
tãþenilor. Pentru a clarifica faptul
cã dacã nu vor fi îmbunãtãþiri ale
calitãþii aerului vor apãrea conse-
cinþe juridice. Pentru a le reaminti
statelor membre cã acest pas este
sfârºitul unei perioade lungi, unii
ar spune prea lungi, de oferte pen-
tru asistenþã, consultanþã ºi averti-
zãri”, afirmã Karmenu Vella, co-
misarul UE pentru Mediu, Afaceri
maritime ºi Pescuit.

“Principala noastrã responsabi-
litate la Comisia Europeanã este
pentru milioanele de europeni - ti-
neri ºi bãtrâni, bolnavi ºi sãnãtoºi -
care au de suferit din cauza calitã-
þii proaste a aerului. Pãrinþii unui
copil care suferã de bronºitã ori
fiica unei persoane care are afecþi-
uni pulmonare vor sã observe îm-
bunãtãþirea calitãþii aerului cât mai
curând. Pentru ei, planurile de ac-
þiune pe 10-12 ani ori ineficiente
nu au nicio utilitate”, subliniazã
comisarul UE. (Mediafax)
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Deputatul european Marian Jean
Marinescu a purtat mai multe dis-
cuþii cu oficialii bulgari, prezenþi la
Strasbourg, inclusiv cu premierul
bulgar, Boyko Borisov, aceºtia arã-
tându-se îngrijoraþi de absenþa Ro-
mâniei de la masa discuþiilor. Vice-
preºedintele PPE spune cã nu ºtim
sã ne prezentãm la nivel european,
iar Guvernul României trimite la
Bruxelles documente fãrã valoare.
“Pot sã vã dau un exemplu. Am o
hârtie despre viitorul bugetului eu-
ropean primit de la ministrul dele-
gat pentru Afaceri Europene. Din
trei pagini, douã sunt despre agri-
culturã ºi coeziune. Înþeleg cã nouã
ne trebuiesc aceste politici. Pentru
cã  tu, România vei deþine preºe-
dinþia Consiliului UE, atunci, tu ai
putea sã influenþezi de pe acum anu-
mite decizii ºi poziþii. Aºa e mersul
acolo. Omologul din Bulgaria,
doamna ministru, am vorbit cred de
vreo trei ori cu domnia sa la Stras-
bourg, pentru cã a început deja pre-
ºedinþia Consiliului ºi m-a întrebat…
ce se întâmplã în România ??!!
Ei sperã într-un sprijin. E vorba de
Bulgaria, Austria ºi România. De
acum ei aºteaptã un sprijin în toate
direcþiile. De exemplu, Cercetare –
Dezvoltare, al treilea buget din poli-
tici nu existã aici. Se spune cã vrem
agriculturã, vrem coeziune,
vrem…ºi cam atât. Cum sã facem
sã avem nu se spune. Adicã, sã spu-
nem ºi noi cã vrem sã contribuim
cu ceva, vrem sã distribuim banii
pentru economic, vrem condiþiona-
litãþi ca sã le creascã încrederea
celor care ne dau banii cã nu îi chel-
tuim de pomanã sau cã-i cheltuim.
Dacã pun aceastã hârtie lângã un
document care consfinþeºte poziþia
PPE, care va fi votatã la sfârºitul
lunii ianuarie, în Adunarea Politicã
a PPE-ului ºi elaborate într-un grup
de lucru, pe care l-am gestionat eu
în ultimele 8 luni, veþi vedea ime-
diat care este diferenþa Acolo lucru-
rile sunt spune foarte clar. Câþi bani
vrem, câþi bani susþinem, cum pen-
tru ce : Coeziune, Agriculturã, Cer-
cetare, Apãrare, Migraþie, toate ce-
lelalte”, a spus europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

Ce se întâmplã în România??!!Ce se întâmplã în România??!!Ce se întâmplã în România??!!Ce se întâmplã în România??!!Ce se întâmplã în România??!!
Europarlamentarul

Marian Jean Marinescu a
vorbit, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã,
despre preºedinþia Consi-
liului UE, despre impor-
tanþa acestei funcþii, dar ºi
despre sarcinile ce îi revin
unui stat, membru al
Uniunii, care ajunge la
momentul preluãrii acestor
prerogative. Vicepreºedin-
tele PPE a atras atenþia
asupra modului în care
România ar trebui sã se
implice în aceastã perioa-
dã, alãturi de Bulgaria, þara
care deþine în prezent
aceastã funcþie, pentru a
înþelege mai bine  meca-
nismul ºi pe a ajuta þara
vecinã, aºa cum ºi Bulgaria
va trebui sã procedeze de
la 1 ianuarie 2019.

„România va deþine preºedinþia
într-o perioadã nu foarte bunã”

Momentul 1 ianuarie 2019, adi-
cã, preluarea preºedinþiei Consiliului
UE de cãtre þara noastrã va fi un
moment extrem de dificil, dar ºi
important pentru noi, ca þarã. Va
trebui sã demonstrãm celorlalte
state membre UE cã putem ºi în-
þelegem condiþia noastrã europea-
nã. Marinescu a vorbit ºi despre
infrastructura balcanicã care ar
putea pune România în dificultate,
adicã, în izolare. “Dacã toate lu-
crurile sunt în acest stil, înseamnã
cã preºedinþia Consiliului deþinutã
de România va fi o mare proble-
mã. Repet, România va deþine pre-
ºedinþia Consiliului UE într-o pe-
rioadã nu foarte bunã, pentru cã
este în perioada în care sunt ale-
geri, dar în acelaºi timp este o
oportunitate fantasticã.  Preºedin-
þia bulgarã, prin vocea premierului
Borisov, care a vorbit liber în ple-
nul Parlamentului a spus cã insistã
pentru Schengen. Are  zece prim-
miniºtri invitaþi în Bulgaria, în ur-
mãtoarele douã luni, de la Merkel,
pânã la premierul Olandei, etc. Pun
ºi eu o întrebare România unde
este în chestia asta ?! Sã ne ajut
Dumnezeu sã ne ducã Bulgaria în
Schengen, cã aºa se va întâmpla.
Premierul bulgar insistã pe Balcani
foarte mult, explicând ce înseam-
nã Balcani, ce înseamnã conflicte-
le din Balcani, ce înseamnã dacã
nu e liniºte în Balcani. Noi unde
suntem în aceastã ecuaþie, în
aceastã zonã care este foarte im-
portantã?! Trebuie sã lucrãm la
infrastructurã, în Balcani. El dis-
cuta de infrastructura Serbia-Ma-
cedonia-Bulgaria-Bosnia. Iar dacã
acolo se dezvoltã infrastructura ºi
sunt cuprinse autostrãzile ºi cãile
ferate în politica europeanã de ve-
cinãtate, noi rãmânem izolaþi. Unde
este România în proiectul ãsta ??

România ºi-a doborât douã guver-
ne, adicã, partidul cu cel mai mare
scor în parlament ºi-a doborât pro-
priile guverne. Credeþi cã a cres-
cut încrederea în România, dupã
aceste schimbãri ?! Nu, nicide-
cum”, susþine Marian Jean Mari-
nescu, europarlamentar PNL.

„Eu negociez dosare legislative…
c unosc mecanismul”

Deputatul doljean a mai vorbit
ºi despre absenþa României de la
alte negocieri ºi cât de prost este
perceputã aceastã stare la nivel
european. “A început preºedinþia
bulgarã, ar trebui sã avem mari
speranþe de la aceastã preºedinþie.
ªtiþi cã România împreunã cu Bul-
garia ºi Austria pot sã ridice tot felul
de subiecte, sã le înceapã, sã fie
discutate ºi sã rezolve anumite pro-
blem. Existã aºa numita Troika:
preºedinþia în exerciþiu, cea care a
fost  ºi cea care va urma. Dar in-
formal ºi preºedinþiile urmãtoare
sunt la masa discuþiilor. Acum,
Troica este formatã din Estonia,
Bulgaria ºi Austria, dar urmãtoa-
rea este la masa discuþiilor, adicã,
România. Eu ºtiu bine, pentru cã
negociez dosare legislative, faþã de
alþii care nu ºtiu ce înseamnã ches-
tia asta… mã refer la deputaþi, de-
sigur. Când se apropie sfârºitul
celor 6 luni ºi se analizeazã ºi se
vede cã dosarul nu poate sã fie în-
cheiat, vin celelalte douã preºedin-
þii la discuþii, reprezentanþii de la
ambasade, vin acolo, ascultã, sã
vadã, ca sã se pregãteascã, sã ºtie
ce se întâmplã. Pãi ºi noi ar trebui
sã fim acolo prezenþi. Din pãcate
nu cred cã se va întâmpla…”, a
subliniat vicepreºedintele PPE.

„Trebuie sã avem buget
ºi politici”

Subiectul principal al conferin-
þei de presã a fost bugetul. Euro-
parlamentarul Marinescu a spus cã

bugetul Uniunii ºi politicile sunt
cele mai importante ºi arzãtoare
probleme ale Europei, astãzi. “Bu-
getul a început sã fie discutat, a
fost deja sãptãmâna trecutã o dis-
cuþie în Colegiul Comisarului. Un
lucru extrem de important este
acela cã : o entitate fãrã buget nu
existã. Uniunea dacã nu reuºeºte
sã aibã un buget înainte de alege-
rile europarlamentare va avea o
problemã. Vreau sã vã explic de
ce eu vorbesc în permanenþã de-
spre buget ºi despre politici. Ale-
gerile europarlamentare vor avea
loc la douã luni dupã Brexit. Dacã
nu avem buget ºi politici, astfel
încât Uniunea sã arate cã merge
înainte foarte puternic ºi cã exis-
tã un buget iar politicile duc Eu-
ropa pe calea cea bunã, atunci nu
vom avea despre ce sã discutãm.
Vom discuta despre eºecul Uniu-
nii, despre ieºirea Marii Britanii,
populiºtii spun ceea ce spun de
obicei. Socialiºtii, Verzii ºi cu
Alde… sunt de stânga ºi vor pro-
mite absolut tot, iar PPE-ul rãmâ-
ne sã spunã lucrurilor pe nume.
Trebuie sã avem buget ºi politici”.

În luna mai o sã avem
propunerea Comisiei pe buget

S-a stabilit o formulã agreatã de
toate statele membre UE pentru
buget ºi de aici, spune deputatul
european, se poate continua cu
construcþia bugetului. “A fost o
conferinþã acum douã sãptãmâni,
cu Juncker, cu comisari, s-a dis-
cutat despre buget. Comisarul pe
buget a anunþat deja un buget de
1,1x din PIB, care înseamnã ceva,
se poate acoperi plecarea Marii
Britanii ºi cu restul sã acoperi poli-
ticile noi: de apãrare, de securita-
te, migraþie, care trebuiesc finan-
þate. Parlamentul trebuie sã voteze
la finalul lui februarie opinia legis-
lativã de 1,3% din venitul naþional
brut. În luna mai o sã avem pro-

punerea Comisiei pe buget, iar în
cursul lunii iunie o sã vinã celelalte
politici, astfel încât parlamentul sã
intre în procedurã înainte de va-
canþã sã avem o ºansã sã avem un
text pânã în octombrie ºi apoi sã
negociem pânã în luna martie. Ro-
mânia ar putea sã intre în istorie
prin preºedinþia care a închis bu-
getul ºi politicile europene într-o
perioadã nu foarte simplã…are
dacã are cine. Eu nu vãd în acest
moment oameni care sã ducã ast-
fel de negocieri. Adicã, sã fii neu-
tru, sã aperi interesele tuturor sta-
telor membre, sã fii capabil sã mai
ºi tu partea ta acolo de idei”, a mai
spus Marinescu.

„În spatele doamnei Dãncilã
nu poate sã stea mereu cineva”

Vicepreºedintele PPE nu a ratat
ocazia sã vorbeascã ºi despre pre-
mierul desemnat al României, co-
lega sa de Parlament. “În spatele
doamnei Dãncilã nu poate sã stea
mereu cineva. ªi nu cred cã poate
sã facã faþã, din pãcate. Fiecare
dintre noi avem niºte limite. Aºa
cred eu. Trebuie  sã ne cunoaºtem
aceste limite ºi mai ales dacã de
noi trebuie sã depindã foarte multã
lume. Aceasta este situaþia, foarte
îngrijorãtoare pentru România. Mai
sunt desigur ºi mãsurile economi-
ce pe care nici ei nu cred cã le în-
þeleg. România este ºi într-o zonã
geopoliticã destul de complicate ºi
când ajungi o þarã vulnerabilã, din
cauza problemelor interne, imediat
cei care au interese intervin. Mi-
niºtrii ãia  când vor vedea cã nu au
ºef o vor lua-o fiecare pe direcþia
lui ºi vom deveni ºi mai vulnera-
bili. Sã nu uitãm cã avem Rusia,
situaþia din Ucraina, situaþia din
Moldova, care este extreme de
complicate. Ar trebui sã-i ajutãm,
dar din pãcate, nu are cine”, a spus
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.



Maia Morgenstern, ªtefan Bãnicã jrMaia Morgenstern, ªtefan Bãnicã jrMaia Morgenstern, ªtefan Bãnicã jrMaia Morgenstern, ªtefan Bãnicã jrMaia Morgenstern, ªtefan Bãnicã jr. ºi trupa Phoenix. ºi trupa Phoenix. ºi trupa Phoenix. ºi trupa Phoenix. ºi trupa Phoenix
vor urca pe scena Tvor urca pe scena Tvor urca pe scena Tvor urca pe scena Tvor urca pe scena Teatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiova

cuvântul libertãþii / 7luni, 22 ianuarie 2018 culturãculturãculturãculturãculturã

La Secþia de Istorie-Arheologie a Muzeu-
lui Olteniei (strada „Madona Dudu” nr. 14.)
va avea loc mâine, 23 ianuarie, ora 11.00,
vernisajul expoziþiei „Oltenia ºi Unirea Prin-
cipatelor”, dedicatã împlinirii a 159 de ani
de la Mica Unire - Unirea Principatelor Ro-
mâne, sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza, primul pas important pe calea înfãp-
tuirii statului naþional unitar român

Vizitatorii vor avea ocazia sã admire pie-
se de patrimoniu din colecþiile muzeului,
precum Hora Unirii la Craiova - copie dupã
tabloul lui Theodor Aman; mapa de birou a
lui Alexandru Aman; cãlimara lui Gheorghe
Chiþu; albume de familie - Ion Titulescu ºi

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Oltenia ºi Unirea Principatelor”,
într-o expoziþie la Muzeul Olteniei

Theodor Aman; litografia Solemnitatea Des-
chiderii Divanului Ad-Hoc; medalia dedica-
tã inaugurãrii Manufacturii de arme, precum
ºi publicaþii de epocã.

«Unirea Principatelor Române reprezintã
un prim moment de o însemnãtate deosebi-
tã în modernizarea României, Alexandru Ioan
Cuza fiind simbolul acestei etape importan-
te. În 1858, Convenþia de la Paris conþinea
mai multe prevederi referitoare la români,
dintre care cea mai importantã a fost unirea
parþialã a principatelor române sub denumi-
rea „Principatele Unite ale Moldovei ºi Vala-
hiei”. În data de 5 ianuarie 1859, au fost
organizate alegeri la Iaºi, în Moldova, iar noul

domnitor a fost desemnat Alexandru Ioan
Cuza. În data de 24 ianuarie 1859 au avut
loc alegeri ºi la Bucureºti. Profitând de fap-
tul cã Marile Puteri nu specificau clar cã
Principatele Unite nu pot fi conduse de ace-
laºi domnitor, ºi aici a fost ales tot Alexan-
dru Ioan Cuza. Puse în faþa faptului împli-
nit, Marile Puteri au trebuit sã accepte, în
cele din urmã, aceastã realitate. Marele me-
rit al lui Cuza a fost cã a reuºit sã obþinã
recunoaºterea internaþionalã a Unirii Princi-
patelor Române ºi, prin reformele sale din
toate domeniile, a pus bazele statului român
modern», se menþioneazã într-un comuni-
cat de presã al Muzeului Olteniei.

Foºti iubiþi, Adam ºi Louise trã-
iesc la mii de kilometri depãrtare
unul de celãlalt: el la Paris, ea în
Montreal. Corespondând pe e-
mail, cei doi îºi evocã trecutul
comun, rãnile încã neînchise,
momentele de bucurie, dar ºi
noile relaþii. Ceea ce-i apropie
însã a doua oarã este prietenia,
construitã de comun acord ºi în-
soþitã de o provocare: ar putea
sã-ºi reînvie dragostea tocmai
vorbind despre dragoste?Eric-
Emmanuel Schmitt, observator
minuþios ºi lucid al capriciilor
inimii, reuºeºte sã transpunã în
piesa „Elixir”, cu fine ºi surprin-
zãtoare nuanþe, parcursul plin de
capcane al unei legãturi amoroa-
se tipice pentru vremurile noas-
tre. Spectacolul, în regia lui Mar-
cel Þop, cu Maia Morgenstern ºi
Marius Bodochi în distribuþie, va
fi prezentat la Craiova mâine, 23
ianuarie, de la ora 19.00. Preþ bi-
let: 80 lei.

Începutul de an aduce la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”, pe lângã spectacole din repertoriul
propriu al instituþiei, ºi alte evenimente teatrale
ºi muzicale. Aºa sunt trei producþii ale Teatrului
de Comedie din Bucureºti: „Elixir”, dupã textul
scriitorului francez Eric-Emmanuel Schmitt, cu
Maia Morgenstern ºi Marius Bodochi în distribu-
þie (regia: Marcel Þop), „La Pulce”, dupã „Purice-
le în ureche” de Georges Feydeau, cu ªtefan Bãni-

cã jr. (regia: Horaþiu Mãlãele), ºi „Te iubesc dar nu
pe tine” de Andreas Petrescu (regia: George Buzo-
ianu). De asemenea, craiovenii vor mai putea ve-
dea comediile „Încã nu, dar o sã fie…”, cu Aure-
lian Temiºan, ºi „Fidelitate”, cu Florin Busuioc.
Miercuri, 31 ianuarie, de la ora 20.30, formaþia
Phoenix va susþine pe scena Naþionalului craio-
vean un concert special, dupã 55 de ani de muzicã
ºi istorie: „Unplugged – Anotimpurile (Iarna)”.

Tot de la Teatrul de
Comedie din Bucureºti
vine la Craiova – luni, 12
februarie, ora 19.00 –
„La Pulce”, dupã „Pu-
ricele în ureche” de Geor-
ges Feydeau. Un specta-
col în care acþiunea este
plasatã în Veneþia, fiind
transpusã plastic ºi stilis-
tic într-o revigorantã co-
media dell’arte de maes-
trul Mãlãele, cu decoruri
de Lia Manþoc ºi avându-
i în distribuþie, între alþii,
pe ªtefan Bãnicã jr. ºi
Emilia Popescu. Dupã ani
de cãsnicie, Mamarmota
di Pomodoro începe sã se

îndoiascã de fidelitatea soþului ei,
Alfonso Bursucco di Pomodoro. Îºi
aratã îndoielile celei mai bune priete-
ne, Maria del Rosa Flamencohones
en Todos Partes de Matamoro, ºi
decid sã-l punã la încercare trimi-
þându-i o scrisoare ca din partea unei
necunoscute, invitându-l la o întâl-
nire. El, nefiind interesat, îl trimite
pe prietenul sãu, Antonio Facaldo
Cortegiatore. Din acest moment în-

cep sã se iveascã tot soiul de încur-
cãturi, care mai de care mai amu-
zante… Preþ bilet: 120 lei.

„Te iubesc dar nu pe tine” de
Andreas Petrescu (regia: George
Buzoianu) este a treia propunere a
Teatrului de Comedie Bucureºti
pentru publicul craiovean – luni,
19 februarie, ora 20.00. O pisã
care pune sub lupã relaþia de cu-
plu, o poveste plinã de umor ºi în-
curcãturi, cu Alina Chivulescu /
Paula Chirilã, Leonid Doni, Anca
Dinicu / Doina Teodoru, Andreas
Petrescu. Preþ bilet: 70 lei.

O comedie de situaþie în care
intrigile amoroase dau naºtere unor
situaþii comice irezistibile, iar o hai-
nã de blanã buclucaºã produce si-
tuaþii imprevizibile –  astfel este pre-
zentatã cea mai noua producþie a
Teatrului „Elisabeta” din capitalã,
„Încã nu, dar o sa fie…”, adapta-
re dupã piesa „Not now darling” a
dramaturgilor britanici Ray Cooney
si John Chapman. Spectacolul, care
va putea fi vãzut la Teatrul Naþional
Craiova miercuri, 7 februarie, de la
ora 19.00, îi aduce pe aceeaºi sce-
nã pe Aurelian Temiºan, Gabi Cos-
tin, Alexandra Velniciuc, Monica
Davidescu, Vasile Calofir, Mirela
Stoian, Stefan Velniciuc, Anca Di-
nicu, Raluca Ghervan, Mihnea Ni-
colau, Teodora Daiana Pãcurar.
Preþuri bilete: 70, 85, 100 lei.

„Sezonul comediilor” la Naþio-
nalul craiovean este completat pe
2 aprilie, de la ora 19.00, cu „Fi-
delitate”, în regia lui Dragoº Câm-
pan, producþie a Teatrului ACT ºi
Fundaþiei Carta, cu Florin Busu-
ioc, Gheorghe Ifrim ºi Adelaida
Zamfira. „Fidelitate” este o co-
medie savuroasã despre un asa-
sin plãtit, victima sa ºi un soþ care
neagã orice implicare. Tony, da-
tor vândut la mafia italianã este an-
gajat sã o ucidã pe Maggie. Mag-

gie, nevastã depresivã opritã sã se
sinucidã ca sã fie asasinatã. Jack,
soþul care l-a angajat pe Tony sau
doar o victimã la rândul lui? Cine
a angajat pe cine? Tony e cu ade-
vãrat un asasin? Jack este un cri-
minal cu sânge rece sau soþul în-
cornorat? Oare Tony ºi Maggie au
un plan sã stoarcã bani de la Jack?
ªi pânã la urmã, cine o sã moarã?
O poveste americanã… dar ºi o
analizã plinã de vigoare ºi umor a
vieþii de cuplu. Preþ bilet: 70 lei.

Phoenix se întoarce la
Craiova cu un concert spe-
cial: „Unplugged – Anotim-
purile (Iarna)”, care amin-
teºte de aniversarea, în
2017, a 55 de ani de isto-
rie a trupei, ca ºi de 45 de
ani de la lansarea albumu-
lui „Cei ce ne-au dat
nume”, discul care avea sã
schimbe pentru totdeauna
faþa muzicii româneºti ºi
care a impus, pentru Pho-
enix, „semnãtura” unor
piese celebre ca „Nunta” sau „Negru Vodã”. Evenimentul va avea loc
miercuri, 31 ianuarie, de la ora 20.30. Preþ bilet: 70 lei.
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„Elixir”

„La Pulce”

„Fidelitate”



8 / cuvântul libertãþii luni, 22 ianuarie 2018educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Facultatea de ªtiinþe
Sociale a Universitãþii
din Craiova, sub egida
manifestãrilor „Româ-
nia – Centenar”, orga-
nizeazã conferinþa cu
tema „Figuri ilustre
ale Unirii din 1859:
Costache Negri ºi Ma-
nolache Costache
Epureanu”. Prelege-
rea va fi susþinutã de
prof. univ. dr. habil.
Sorin Liviu Damean.
Evenimentul va avea
loc mâine, 23 ianuarie,
ora 12.00, în Sala 444
(clãdirea Rectorat a
Universitãþii din Craio-
va). Sunt invitaþi sã participe studenþi ºi toþi cei
interesaþi.

Conferinþã pe teme
istorice, la Universitatea
din Craiova

La Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” se des-
chide astãzi expoziþia
de carte cu titlul “Uni-
rea Principatelor Ro-
mâne sub conducerea
lui Alexandru Ioan
Cuza”. Alcãtuitã din
cãrþi ºi documente de
istorie modernã din
colecþiile bibliotecii,
expoziþia are menirea
de a sensibiliza cetã-
þenii cu privire la sem-
nificaþia Unirii din
1859 ºi de a-i famili-
ariza pe utilizatorii bi-
bliotecii cu evenimen-
tele istorice cu valoa-
re identitarã. Expozi-
þia este organizatã în
Sala “Acad. Dinu C. Giurescu” ºi va putea fi vi-
zitatã pânã la finalul lunii februarie.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Expoziþie de carte

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
astãzi ,  începând cu
ora 17.00, prima întâl-
nire în cadrul Clubu-
lui melomanilor din
2018 - “Bijuterii muzi-
cale”. Ca la orice în-
ceput de an, vor fi tre-
cute în revistã aniver-
sãrile ºi comemorãrile
anului ºi vor fi audiate
creaþii muzicale legate
de acestea. Prezenta-
rea ºi selecþia audiþii-
lor ºi vizionãrilor sunt
realizate de profesorul
Maria Barbãrasã. Eve-
nimentul se va desfã-
ºura în Sala “Marin
Sorescu”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Prima întâlnire a anului
la Clubul Melomanilor

Soarta copiilor care au pãrinþii ple-
caþi la muncã în strãinãtate nu îi este
nimãnui indiferentã. Se încearcã mo-
dalitatea de a-i aduce pe tineri în sãlile
de clasã, abandonul ºcolar sã fie cel
puþin diminuat, despre eradicarea aces-
tui fenomen fiind, deocamdatã, dificil
de vorbit.

Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova, prin Direcþia Publicã Comunitarã
de Asistenþã Socialã (DPCAS), a trans-
mis, cãtre Inspectoratul ªcolar Jude-
þean (ISJ) Dolj, o înºtiinþare: „Prin Ho-
tãrârea nr. 691/2015, prin care s-a
aprobat Procedura de monitorizare
a modului de creºtere ºi îngrijire a
copilului cu pãrinþii plecaþi în strãi-
nãtate ºi a serviciilor de care aceº-
tia pot beneficia ºi care se aflã în ur-
mãtoarele situaþii: copii cu ambii pãrinþi
plecaþi la muncã în strãinãtate; copii cu
pãrintele unic susþinãtor plecat la mun-
cã în strãinãtate; copii cu un singur
pãrinte plecat la muncã în strãinãtate;
copii reveniþi în þarã dupã o perioadã

Monitor izare pentru copi i  d in RomâniaMonitor izare pentru copi i  d in RomâniaMonitor izare pentru copi i  d in RomâniaMonitor izare pentru copi i  d in RomâniaMonitor izare pentru copi i  d in România
cu pãrinþ i  plecaþi  în strãinãtatecu pãrinþ i  plecaþi  în strãinãtatecu pãrinþ i  plecaþi  în strãinãtatecu pãrinþ i  plecaþi  în strãinãtatecu pãrinþ i  plecaþi  în strãinãtate

Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj cautã cãi de soluþiona-

re a situaþiei copiilor care au pãrinþii plecaþiîn
strãinãtate, iar termenul este foarte scurt, în ceea

ce priveºte centralizarea datelor din teritoriu.

de ºedere în strãinãtate
alãturi de pãrinþi, mai
mare de un an, vã solici-
tãm sã ne furnizaþi cu
acurateþe datele referi-
toare la aceºti copii”.

Angajaþii DPCAS vor
proceda la verificarea
strictã, în teren, a date-
lor prezentate, pentru în-
deplinirea legalitãþii, pro-
tecþia ºi promovarea
drepturilor copilului fiind
primordiale. Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj
a luat act de aceastã Notã
ºi a transmis cãtre unitã-
þile de învãþãmânt din
Craiova, cu extindere ºi în judeþul Dolj,
urmãtoarea comunicare oficialã: „În
vederea completãrii bazei de date soli-
citatã de CLM Craiova – DPCAS- cu
privire la situaþia copiilor/elevilor cu pã-
rinþii plecaþi în strãinãtate ºi a servicii-
lor de care aceºtia pot beneficia, vãru-

gãm sã completaþi datele în Anexa tri-
misã, pânã pe data de 22 ianuarie, ora
16:00, în format electronic, la
adresaiulianagheorghe3000@yahoo.com,
iar în format scris la nr. de fax al ISJ
Dolj – 0251/421824 sau 0351/407396”.

CRISTI PÃTRU

Prima sesiune a Bacalaureatului
2018 se apropie cu paºi repezi, în
februarie fiind susþinute, în pre-
mierã, probele orale de cunoºtinþe
lingvistice ºi cele de competenþã
digitalã.

Þinând cont de legislaþia în vi-
goare, Comisia Judeþeanã Dolj (pre-
ºedinte – prof. Monica Leontina
Sunã, inspector ºcolar general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj;  vicepreºedinte – prof. Nico-
leta Liþoiu, inspector al ISJ; se-
cretari – prof.  Aida Ionescu - in-
spector, respectiv Marian Robu ,
informatician al ISJ Dolj) a luat prime-
le mãsuri, pentru desfãºurarea, în con-
diþii cât se poate de bune, a examenu-
lui de Maturitate.

Astfel, pânã pe 23 ianuarie, condu-
cerile unitãþilor de învãþãmânt din te-
ritoriu trebuie sã transmitã componen-

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop, a
declarat cã ar trebui ca un profesor care
este exclus din învãþãmânt sã nu mai
poatã intra în sistem, cel puþin o pe-
rioadã, referindu-se la profesorul din
Sibiu, acuzat cã s-ar fi masturbat în
faþa elevilor în timpul orei de Religie.

Întrebat dacã este mulþumit de rezul-
tatele anchetei de la Sibiu, unde un pro-
fesor de religie ºi-a dat demisia dupã ce
imagini în care s-ar masturba în faþa ele-
vilor au apãrut în spaþiul public, minis-
trul Educaþiei, Liviu Pop, a spus cã un
profesor exclus din învãþãmânt nu ar
trebui sã mai poatã intra în sistem o pe-
rioadã. „Nu pot sã vã spun acum care
va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un
caz greu, dar sunt convins cã alãturi de
colegii mei putem sã rezolvãm, modifi-
când Legea Educaþiei Naþionale în aºa
fel încât un profesor care este exclus

Pop: Un profesor care este exclus din învãþãmânt sã nu mai poatã intra în sistem o perioadã
din învãþãmânt sã nu mai poatã intra în
sistem o perioadã de timp. Astãzi, dacã
avem o situaþie de violenþã în ºcoalã a
unui cadru didactic, vine la concurs în
toamnã ºi poate sã ocupe acel post pen-
tru cã nu are nicio interdicþie. Codul
Muncii spune cã dreptul la muncã este
unul garantat, de aceea avem nevoie de
completarea Legii Educaþiei Naþionale ºi
în acest punct a Statutului Cadrului Di-
dactic”, a precizat Pop.

Întrebat dacã este oportunã interzice-
rea telefoanelor mobile în timpul orele de
curs, atâta timp cât elevii le pot folosi ca
sã imortalizeze astfel de cazuri de violen-
þã în ºcoli, Liviu Pop a apreciat cã existã
ºi alte dispozitive sau metode care ar putea
sã conducã la reducerea violenþelor în
ºcoli. „Strategia privind combaterea vio-
lenþei în ºcoalã are ºi alte elemente care
vor fi introduse în perioada urmãtoare în

aºa fel încât sã nu mai avem nevoie ca
un elev sau un profesor sã filmeze acte
de violenþã, sã avem alte metode mult
mai clare. (…) Supravegherea video, con-
silierea, prezenþa unui cadru didactic su-
plimentar, a unui pãrinte. Sunt foarte
multe lucruri care se pot face. Noi am
introdus aceste prevederi pentru a-l face
pe elev atent la ore. Elevul timp de 50 de
minute sã se concentreze la ore, sã nu
existe alte lucruri care sã-l deranjeze în
actul de predare. Dreptul elevului la edu-
caþie nu poate fi îngrãdit de absolut ni-
meni”, a comentat ministrul Educaþiei.

Potrivit lui Pop, telefoanele mobile nu
vor fi interzise, putând face parte din
procesul de educaþie. „Nu sunt interzise
telefoanele în unitatea ºcolarã. Cu acor-
dul cadrului didactic se pot chiar folosi
aceste telefoane, inclusiv în procesul in-
structiv-educativ”, a mai declarat el.

Comisia judeþeanã Dolj a transmis primele cerinþe pentru Bacalaureat 2018

þa nominalã a comisiilor de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digitale;
propunerile privind cadrele didactice
ce îndeplinesc condiþiile legale ºi do-
resc sã participe în cadrul comisiilor
ce se vor constitui în centrele de exa-
men ºi  centrele de evaluare; per-

soana de contact desemnatã
de fiecare unitate.

 Secretarul comisiei de eva-
luare a primei etape de BAC,
din februarie, este persoana de
legãturã desemnatã la fiecare
unitate ºcolarã. Managerii tre-
buie sã nominalizeze, în func-
þie de estimãrile realizate, nu-
mãrul minim de asistenþi, dupã
o formulã : 15 candidaþi (me-
dia /salã)x2(numãrul de asis-
tenþi/salã)0+2 asistenþi/hol+2
asistenþi salã depozit.

Toate datele au termen li-
mitã de transmitere 23 ianuarie
2018, ora 14:00, la adresa de e-mail
marian.robu@edumax.edu.ro (men-
þionând ca subiect al e-mail-ului:
BACALAURET) ºi înregistrate la
ISJ Dolj în format letric (scris).

CRISTI PÃTRU
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LUNI - 22 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Surori perfecte
2014, Canada, Dramã, Horror,

Mister
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian  Cioroianu
00:10 Mythica: Puterea

cristalului întunecat
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:50 500 de zile cu Summer
09:25 John Carter
11:35 Spielberg
13:55 Cetãþeanul
15:45 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 ªtrumpfii: Satul pierdut
20:00 Praf de puºcã
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:05 Inimi cicatrizate
00:25 Ziua Patrioþilor
02:35 Îngerii lui Charlie
04:15 Drumul mântuirii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Prãdãtorii
2016, Canada, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Nicio faptã bunã
2014, SUA, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Stãpânul inelelor:

Întoarcerea regelui (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

07:00 Lawrence al Arabiei (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Drumul spre Rio (R)
14:30 Taxi 3 (R)
16:15 La bloc
18:30 Reþetã pentru dezastru
20:30 Eu cu sora mea mai micã
23:15 Încredere
01:15 Eu cu sora mea mai micã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:45 Lawrence al Arabiei (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
22:45 Xtra Night Show
01:00 Lumea Dispãrutã:

Jurassic Park
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jandarmul la New York

(R)
1965, Franþa, Aventuri, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Luptãtoarea kung-fu
1972, Coreea de Sud, Hong

Kong, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Luptãtoarea kung-fu (R)
1972, Coreea de Sud, Hong

Kong, Acþiune, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
22:30 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

MARÞI - 23 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri (R)
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Adevãruri despre trecut

(R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Întrebãri ºi rãspunderi (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea naþiei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Duºmanul fiului meu
2001, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
21:45 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Surori perfecte (R)
2014, Canada, Dramã, Horror,

Mister
02:00 Onoare ºi respect (R)

TVR 2

07:45 Piraþii din Caraibe: Cufãrul
Omului Mort

10:15 Regulile nu se aplicã
12:20 Renãscut din cenuºã
14:45 Înnebunit sã fii normal
16:30 Divorþ
17:00 Punct ºi de la capãt
17:35 X-Men: Apocalypse
20:00 Britannia
21:10 Haita
22:10 Executantul
00:10 Pe cãi ocolite
01:45 O terapie pentru viaþã
04:10 Drumul mântuirii
06:00 Renãscut din cenuºã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Alã micu'
2006, SUA, Comedie
22:15 Trãdãtor
2008, SUA, Acþiune, Dramã
00:15 ªtirile Pro Tv (R)
00:45 Jack Ryan: Agentul din

umbrã (R)
2014, SUA, Rusia, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:30 I Like IT (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 In numele fericirii (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Lawrence al Arabiei (R)
14:30 Danseazã cu mine (R)
17:00 La bloc
19:15 Nãzdrãvanii din pãdure 3
20:30 Tekken
22:15 13
00:15 Tekken (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Self/less: Transfer de

viaþã
2015, SUA, SF, Thriller
23:30 Xtra Night Show
01:00 Moarte instantanee
1995, SUA, Acþiune
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Marea luptã
1978, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Marea luptã (R)
1978, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile” Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Anunþul tãu!
Primãria Comunei Castranova,

Calea Apeleviului, nr. 2, judeþul Dolj
organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacante de Inspector, clasa
I, grad profesional debutant la Ser-
viciul Public Comunitar de Evidentã
a Persoanelor – Stare Civilã în data
de 26 februarie 2018, ora 1000 proba
scrisã ºi proba interviu ce se va sus-
þine în termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii rezulta-
telor de la proba scrisã, probele se
vor susþine la sediul Primãriei Co-
munei Castranova: Candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã condiþiile ge-
nerale prevãzute de art.54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Con-
diþiile specifice necesare în vederea
participãrii la concurs ºi a ocupãrii
funcþiei publice de execuþie vacantã:
absolvenþi ai studiilor universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în termen de
20 de zile de la data publicãrii anunþu-
lui în Monitorul Oficial, respectiv pânã
la data de 12.02.2018. Dosarele de în-
scriere la concurs trebuie sã conþinã,
în mod obligatoriu, documentele pre-
vãzute de art.49, alin.(1) din Hotãrârea
Guvernului nr. 611/2008 ºi se vor de-
pune la sediul Primãriei Comunei
Castranova, Calea Apeleviului, nr. 2.
Detalii privind condiþiile specifice ºi
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile la sediul Primãriei comunei
Castranova. Relaþii suplimentare la tel./
fax.0251/ 372.602, e-mail: primariacas-
tranova@yahoo.com, persoanã de
contact Greere Florin-ªtefan, Secre-
tar, Primãria Castranova.

Anunþul tãu!
MECTRAT SRL cu sediul în Co-

muna Gherceºti, Str. Aviatorilor, Nr.
10, Unitatea nr. 6.1 ºi 6.3,  Clãdire
atelier C10., titular al proiectului
,,Amenajare halã industrialã în ve-
derea desfãºurãrii activitãþilor de
tratare ºi acoperirea metalelor ºi
operaþiuni de mecanicã generalã’’
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre AGENÞIEI PENTRU PROTEC-
ÞIA MEDIULUI DOLJ: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi/sau de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi ampla-
sat în Comuna Gherceºti, Str. Avia-
torilor, Nr. 10, Unitatea nr. 6.1 ºi 6.3,
Clãdire atelier C10. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate  la
sediul autoritãþii competente pen-
tru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº,  nr. 1, ju-
deþul Dolj, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00 – 16.30 ºi vineri între
orele 8.00 – 14,00., precum ºi la ur-
mãtoarea adresa de internet office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 26.01.2018.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã 3 came-
re ºi balcon comu-
na Izvoare – Dolj -
Convenabil. Vând
teren intravilan 1 leu
/ mp. Telefon: 0725/
223.364.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
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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, 22 ianuarie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual . Telefon: 0764/
779.702
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/661.401.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.

Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect- 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã-
5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã-
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 came-
re ºi garsonierã. Te-
lefon: 0745/589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru în-
frumuseþare saloane
cabinete medicale.
Telefon: 0722/956.600.

COMEMORÃRI
Au trecut cinci ani
de când SORESCU
RODICA MARIANA,
judecãtor la Curtea
de Apel Craiova a
trecut în eternitate.
Ne îndreptãm gân-
dul spre draga
noastrã mamã, so-

þie ºi sorã . Vibrea-
zã în sufletele
noastre bunãtatea
ºi nobleþea deose-
bitã. Mihaela- Ovi-
dia -fiicã, Cornel-
soþ ºi Lidia- sorã.
Dumnezeu s-o
odihneascã!
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În etapa a treia a grupei A a
Cupei EHF, SCM Craiova a pier-
dut cu 28-26, la pauzã 12-12, pe
terenul formaþiei ruse Kuban
Krasnodar, antrenatã de selecþi-
onerul Rusiei, Evgheni Trefilov.
Echipa noastrã a început ezitant,
cu 3 ratãri consecutive de pe 6
metri ale lui Klikovac, care l-au
determinat pe Bogdan Burcea sã
o trimitã pe pivot pe Carmen ªela-
ru, mai inspiratã pe parcursul jo-
cului. Ardean ºi Vizitiu au dat to-
nul reuºitelor, iar Craiova a con-
dus cu 1-2 goluri pânã spre fina-
lul primei reprize. Cristina Flori-
anu a fost blocatã foarte bine de
rusoaice ºi a fost departe de apor-
tul sãu obiºnuit. Gazdele n-au
gãsit nici ele soluþii variate în

Într-un amical în Antalya, Universitatea Craiova
a învins cu 1-0 formaþia polonezã Lechia Gdansk,

prin golul lui Gustavo, care a transformat o loviturã
de pedeapsã obþinutã de Burlacu

Pe unul dintre terenurile de la
Papillon Belek, Universitatea Cra-
iova a învins formaþia polonezã
Lechia Gdansk (locul 11 în prima
ligã), prin golul marcat de Gusta-
vo în prima reprizã (min 32), dintr-
un penalty obþinut de Burlacu. Bra-
zilianul ratase o loviturã de pedeap-
sã în meciul precedent din Anta-
lya, cu Meppen. Este prima victo-
rie a alb-albaºtrilor într-un meci
amical de la venirea lui Devis Man-
gia, precendetele ºase fiind pierdu-
te. Polonezii au avut o mare ocazie
de a deschide scorul, în minutul
10, aceasta rãmânând ºi singura lor
ºansã de a marca în acest joc. Bur-
lacu a fost cel mai periculos oltean
în prima reprizã, în afara penalty-
ului obþinut ratând încã o ocazie,
dupã o acþiune individualã. Bãluþã
a fost rezervã ºi a intrat la pauzã,
dar nu a jucat mult, fiindcã s-a
accidentat. Decarul a apucat sã

1. „U” BT Cluj 15 12 3 27p
2. BC CSU Sibiu 15 11 4 26
3. Steaua Bucureºti 15 11 4 26
4. BC Timiºoara 15 10 5 25
5. CSM Oradea 15 10 5 25
6. BC Argeº Piteºti 14 9 5 23

............................................................................
7. Phoenix Galaþi 14 7 7 21
8. SCMU Craiova 13 7 6 20
9. BC Mureº Tg. M. 13 5 8 18
10. Timba Timiºoara 14 2 12 16
11. Dinamo Buc. 15 0 15 15
12. Politehnica Iaºi 12 1 11 13

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Baschetbaliºtii de la SCMU Cra-
iova joacã probabil cel mai impor-
tant meci al sezonului actual, astãzi,
de la ora 17.45 (în direct la Digis-
port 2), în Sala Polivalentã, contra
celor de la BCMU FC Argeº Piteºti.
Dacã va câºtiga, echipa din Bãnie
va rãmâne cu ºanse de calificare în
Top 6 ºi nu-ºi va compromite ast-
fel prematur sezonul. Din pãcate,
unul dintre cei mai buni jucãtori ai
echipei, sârbul Ivan Siriscevic, s-a
accidentat ºi nu va juca astãzi. De
asemenea, tânãrului Radu Vârnã i-a
recidivat o entorsã ºi este indispo-
nibil. În schimb, pe ultima sutã de
metri, clubul a reuºit transferul ex-

tremei americane LaMarcus Reed,
care ar putea debuta astãzi în ma-
ioul alb-albastru, suplinind astfel
absenþa lui Siriscevic. Reed, în vâr-
stã de 29 de ani, de 1,96 metri, s-a
remarcat anul trecut în Liga Naþio-
nalã, când juca pentru BC Mureº,
unde a fost coleg cu Goran Marti-
nic, iar în acest sezon a evoluat în
Israel, la Hapoel Haifa.

Managerul Craiovei, Marius
Toma, sperã într-o victorie cu aju-
torul publicului: “În partida cu Pi-
teºtiul diferenþa cred cã o va face
publicul. Sper ca suporterii sã vinã
în numãr cât mai mare la salã ºi sã
ne încurajeze. Dacã vom câºtiga,

vom reintra în lupta pentru Top
Six. Astfel, partida de luni va fi
foarte importantã pentru noi. Noul
director tehnic a schimbat stilul de
joc ºi datoritã acestui lucru am ºi
reuºit victoriile din ulima vreme”.
Balticul Martin Paasoja a avut un
sezon modest pânã acum la Craio-
va, iar înaintea meciului cu Piteº-
tiul a declarat: “Va fi un meci greu.
Este bine cã am vrut o perioadã de
o sãptãmânã sã pregãtim acest joc.
Ne dorim ca fanii sã vinã în numãr
mare sã susþinã echipa ºi sã câºti-
gãm acest joc. Dupã o serie de
succese, este normal sã avem mai
mare încredere în noi ºi jocul sã
fie în creºtere.” SCMU Craiova
vine dupã 3 victorii consecutive în
Liga Naþionalã, iar în tur, în Triva-
le, a pierdut dramatic, în over time.

Siriscevic este indisponibil pentru disputa cu Piteºtiul, dar a fost
adus pe ultima sutã de metri americanul LaMarcus Reed

Meci crucial pentru baschetbaliºtii CraioveiMeci crucial pentru baschetbaliºtii CraioveiMeci crucial pentru baschetbaliºtii CraioveiMeci crucial pentru baschetbaliºtii CraioveiMeci crucial pentru baschetbaliºtii Craiovei

rateze o mare ocazie de gol, blocat
de portarul advers într-o fazã în
care putea sã-i paseze lui Mitriþã,
aflat în poziþe de a marca. Cãpitan
a fost Bancu, iar pe final i-a cedat
banderola lui Mateiu, cel mai bun
jucãtor în amicalul cu leºii. Junio-
rul Mihãilã a intrat pe final ºi ime-
diat a fost desemnat sã execute o
loviturã liberã, deoarece impresio-
nase la antrenamente prin tehnica
de lovire a mingii. În repriza a
doua, la polonezi a evoluat ºi sâr-
bul Miloº Krasic, fost jucãtor la
Juventus Torino, Fenerbahce ºi
ÞSKA Moscova. Acesta a fost al
doilea meci amical al ªtiinþei în sta-
giul din Antalya, primul fiind pier-
dut cu 4-2 în faþa formaþiei din liga
a III-a germanã, SV Meppen. În
ambele meciuri a lipsit bulgarul
Hristo Zlatinski.

Universitatea va mai disputa
douã amicale în Antalya, în ultima

zi de cantonament, pe 25 ianuarie,
cu polonezii de la Zaglebie Lubin
ºi cu campioana Bulgariei, Ludo-
goreþ Razgrad.

Contra Lechiei, Universitatea
Craiova a jucat în formula: Calan-
cea (72 Dicã) – R. Popa (72 Dat-
kovic), Tiago Ferreira (60 Kelic),
Briceag (60 Popov) – Martic (60
Dimitrov), Mateiu, Bic (72 Scre-
ciu), Bancu (85 Juncu) – Gustavo
(78 Mihãilã), Mitriþã (60 Bãrbuþ),
Burlacu (46 Bãluþã 67 M. Roman).

Lechia a început cu: Zelenika –
Wawrzyniak, Vitoria, Chrzanow-
ski, Wojtkowiak, Stolarski – Lip-
ski, Mila, Peszko – Macierzynski,
Paixao. Pe parcurs au intrat: Woz-
niak – Miloº, Gerson, Nunes, Zu-
kowski, Krasic, Lukasik, Oliveira.

Prezentarea Universitãþii Craio-
va pe site-ul oficial al Lechiei
Gdansk: „Universitatea Craiova
este un club cu rãdãcinile în anii
40 ºi care s-a bucurat de maxi-
mum succes în anii 80. În 1981-
1982, românii au jucat în sferturi-
le de finalã ale Cupei Campionilor,
iar în anul urmãtor în semifinalele
Cupei UEFA, fiind prima echipã din

România ajunsã la acets nivel. Ve-
deta echipei era Ilie Balaci, unul
dintre cei mai buni fotbaliºti ro-
mâni, al cãrui nume este pus pe
acelaºi palier cu legenda fotbalului
românesc, Gheorghe Hagi.  Apoi,
pentru echipa Craiovei au urmat ani
mai slabi, iar în 2011 chiar a fost
exclusã din Federaþia Românã de
Fotbal. A revenit pe harta fotbalu-
lui în 2013, iar din 2014 joacã din

nou pe prima scenã. În sezonul tre-
cut, Universitatea s-a calificat în
Europa League, fiind eliminatã de
AC Milan în preliminarii. În acest
moment, adversara Lechiei ocupã
locul 3 în campionat, la 6 puncte
de liderul CFR Cluj. Cei mai cu-
noscuþi jucãtori sunt brazilianul
Gustavo Di Mauro, golgheterul
echipei, ºi internaþionalul român
Alexandru Bãluþã”.

Formaþia din Bãnie a irosit 4 aruncãri de la 7 metri ºi a pierdut
cu 28-26 în faþa lui Kuban Krasnodar

ofensivã, dar au avut douã ex-
treme inspirate, care au punctat
practic cu orice aruncare. Prima
reprizã s-a terminat la egalitate,
iar mitanul secund a început cu
douã goluri ale Craiovei. Gazdele
au revenit ºi au condus cu 17-
16, apoi fetele lui Burcea au mai
avut câteva minute bune, condu-
când cu 20-19. Trifunovic a fost
utilizatã ºi în faza ofensivã ºi a
dat randament , dar avea sã fie
însã ultima datã când Ardean ºi
compania au avut avantaj, fiind-
cã echipa lui Trefilov, cu porta-
rul naþionalei Rusiei, Kalinina, în
mare formã, a revenit la condu-
cere ºi pe final nu a avut emoþii
în privinþa victoriei, având 3 go-
luri avantaj pânã în ultima secun-

dã. Cauzele eºecului Craiovei la
Krasnodar: cele 4 aruncãri de la
7 metri ratate, forma slabã a Cris-
tinei Florianu, golurile primite din
extreme ºi evoluþia excelentã a
Kalininei, portarul gazdelor.  Fãrã
Ana Maria Þicu, accidentatã, pen-
tru SCM Craiova au evoluat: Du-
manska, Stanciu (portari), ªela-
ru 4 goluri, Vizitiu 4, Nikolic 4,
Trifunovic 4, Florianu 4, Ardean
3, Pricopi 2, Klikovac 1, Rãdoi.

În celãlalt meci al grupei, Ran-
ders a învins Brest Bretagne cu
26-18. Dupã 3 etape, clasamentul
grupei A se prezintã astfel: 1. Brest
4 puncte (golaveraj +1), 2. Ku-
ban 4 puncte (golaveraj -1), 3.
SCM Craiova 2 puncte (golaveraj
+1), 4. Randers 2 puncte (gola-
veraj -1). În runda urmãtoare,
SCM Craiova joacã acasã contra
lui Kuban Krasnodar, sâmbãtã, de
la ora 16.30, în Sala Polivalentã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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