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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Senatorul Popescu a vorbit, a vorbit
dar a şi făcut: Şi-a făcut vilă, şi-a făcut case
de vacanţă la munte şi la mare, s-a făcut cu
patru maşini, cu câteva sute de hectare de
pădure şi cont baban în bancă...

cultură / 9

social / 6

Hotarul dintre
două lumi

Să fi avut, totuşi, dreptate
Malraux profetizând cu multe
decenii în urmă că secolul al
XXI-lea va fi religios sau nu
va fi nimic? Şi chiar dacă
profeţia lui va fi fost tonică,
vizând în ea o reîntoarcere a
oamenilor, indiferent de etnie
şi rasă, la credinţa în divinita-
te, avertismentul pare tulbu-
rător de real.

Ceea ce se modifică în
esenţa sa nu e litera, ci
spiritul: în fapt, tragedia
Franţei, a Europei şi, în parte,
a lumii în ansamblul ei a avut
un izvod, un resort şi un reper
tocmai în religie, dar nu şi în
credinţă.

Ultima stradă din
centrul istoric, „CS
Nicolăescu-Plop-
şor”, va intra în
reabilitare de mâine.
Pe toată perioada
şantierului, dar şi
după ce va fi finali-
zată, această arteră
va rămâne închisă
circulaţiei rutiere, şi
aici fiind montat
pavaj pentru acces
pietonal. În paralel
se încep şi
lucrările de
modernizare
a toaletei
publice din
English Park.
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176 de urgenţe
medicale în urma
consumului
de droguri

Anul trecut, în secţiile de pri-
miri urgenţe ale spitalelor din
Oltenia, au fost înregistrate 176
urgenţe medicale ca urmare a
consumului de droguri. În plus,
la Craiova s-au aflat în mana-
gement de caz 29 persoane, pen-
tru care au fost asigurate ser-
vicii integrate de asistenţă. Da-
tele au fost anunţate ieri, cu
ocazia bilanţului Centrului Re-
gional de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Craiova.
Pentru  anul 2014, au fost acor-
date 147 de solicitări pentru in-
formare şi consiliere.

Şi-a ucis soţia
cu arma
de vânătoare,
apoi a încercat
să se omoare

Trei premiere
în trei săptămâni,
la Teatrul
Naţional „Marin
Sorescu”
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Codul fiscal ºi de procedurã
fiscalã, o prioritate a Guvernului

Premierul Victor Ponta a
precizat, ieri, cã doreºte sã se
adreseze Parlamentului în
prima sãptãmânã dupã convo-
care, la începutul lunii februa-
rie, pentru a prezenta principa-
lele prioritãþi pentru sesiunea
de primãvarã, el vorbind în
acest sens despre Codul fiscal ºi
de procedurã fiscalã. „În
calitate de premier, voi dori sã
prezint celor douã Camere, în
prima sãptãmânã de la reluarea
sesiunii, între 1-8 februarie,
principalele prioritãþi pentru
sesiunea de primãvarã a
Parlamentului, actele normati-
ve pe care dorim sã le transmi-
tem spre aprobare - vorbesc de
Codul fiscal ºi de Codul de
procedurã fiscalã - ca sã existe
coordonare între prioritãþile
Guvernului ºi cele ale Parla-
mentului” , a spus Ponta, dupã
ºedinþa BPN al PSD.

Premierul: Invit opoziþia
la dialog pe tema revizuirii
Constituþiei ºi a sistemului
electoral

Premierul Victor Ponta a
transmis, ieri, o invitaþie la
dialog opoziþiei pe teme legate
de revizuirea Constituþiei ºi a
sistemului electoral. „Invit
Opoziþia la dialog pe tema
revizuirii Constituþiei ºi a
sistemului electoral”, a postat
prim-ministrul pe Twitter,
subliniind totodatã „nevoia de
consens”. „(...) intenþia noastrã
este de a finaliza textul de
revizuire a Constituþiei, de a-l
dezbate în cadrul comisiei ºi
dupã aceea în plenul Parlamen-
tului ºi de a încerca în anul
2015 sã facem acele modificãri
pe care toate forþele politice au
anunþat cã le doresc, dar din
cauza contextului electoral în
2014 au fost întârziate”, a
arãtat Ponta.

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,
dupã primele consultãri cu partidele parlamenta-
re din mandat, cã a propus, pentru prima datã în
25 de ani de la revoluþie, încheierea unui acord
asumat de întreg spectrul politic pentru dome-
niul Apãrãrii ºi cã a obþinul consensul în acest
sens. Preºedintele a arãtat cã a considerat nece-
sar ca prima temã pe care sã o supunã dezbaterii
sã fie cea a „consensului politic pentru asigura-
rea unei finaþãri corecte a Armatei, respectiv bu-
getul Apãrãrii”.”Europa ºi NATO trebuie sã facã
faþã celei mai mari provocãri de securitate de la
încheierea «rãzboiului rece». Pentru prima datã,
un stat apeleazã la forþã pentru a redesena grani-
þele. Toate aceste lucruri grave se întâmplã lân-
gã frontiera noastrã ºi nu pot fi ignorate”, a spus
preºedintele. Iohannis a arãtat cã, deºi suntem
membru al NATO, „lucrul acesta nu înseamnã cã
trebuie sã stãm ºi sã aºteptãm ca alþii sã ne asi-
gure securitatea, plãtind din bugetele þãrilor pro-
prii, pentru noi”. „Avem datoria sã tratãm cu ma-
turitate situaþia din regiune ºi sã arãtãm cã sun-
tem o naþiune responsabilã”, este de pãrere
Klaus Iohannis. La finalul consultãrilor, ºeful
statului a anunþat cã „am obþinut consensul ne-
cesar pentru ca bugetul alocat Apãrãrii sã atin-
gã nivelul de 2% din PIB în 2017”, dar a adãugat
cã a propus ca acest nivel sã fie considerat unul
minim, care sã fie pãstrat pentru cel puþin zece
ani, pe perioada 2017-2027. „În acest fel, se reali-
zeazã predictibilitatea pentru acest sector vital”,
a explicat preºedintele.

Prima delegaþia care a intrat la consultãrile cu
ºeful statului a fost cea a PSD, condusã de pre-
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mierul Victor Ponta, ºi din care au mai fãcut
parte Mircea Duºa, Valeriu Zgonea, Liviu
Dragnea ºi Darius Vâlcov. Discuþiile cu so-
cial-democraþii au durat o jumãtate de orã,
aceºtia plecând de la Palatul Cotroceni fãrã
a face declaraþii de presã. În schimb libera-
lii, care au urmat dupã PSD, au fost mai vor-
bãreþi, precizând prin co-preºedintele Ali-
na Gorghiu cã „avem garanþia cã de data
aceasta, la iniþiativa preºedintelui României,
acest pact - deºi în România existã o istorie
nefericitã a acordurilor pe diverse domenii
– va deveni realitate ºi România va trece de
la entuziasmul de a fi þarã NATO la respon-
sabilitatea pe care o presupune acest an-
gajament”. La rândul sãu, preºedintele PC,
Daniel Constantin, a declarat, la ieºirea de
la consultãri, cã este de acord cu pactul
propus pentru finanþarea Armatei, însã i-a pro-
pus ºefului statului sã declanºeze un referendum
naþional care sã vizeze forma de guvernãmânt a
României. „Prima ºi cea mai importantã dintre ele
(n.r. – dintre propuneri), sigur, dincolo de temele
de dezbatere pe care le vom avea în anul 2015,
teme care au fost oarecum propuse de preºedin-
te, îmbrãþiºate de toate partidele politice, de mem-
brii Parlamentului, ºi aici mã refer la revizuirea Con-
stituþiei, la finanþarea partidelor politice, la legile
electorale ºi la organizarea administrativ terito-
rialã. Înainte sã trecem la aceste lucruri am pro-
pus preºedintelui sã ia în considerare faptul de a
declanºa o procedurã de referendum pentru a afla
opinia poporului cu privire la forma de guvernã-
mânt pe care ar trebui sã o propunem în viitoarea

Constituþie a României”, a afirmat Constantin.
Liderul UNPR, vicepremierul Gabriel Oprea, a

reamintit cã formaþiunea sa încã de la înfiinþarea
a susþinut majorarea bugetului Armatei la mini-
mum 2,38% din PIB, pe motivul cã „Armata ro-
mânã are nevoie de acest buget, mai ales în ac-
tualul context de securitate mondialã, regionalã,
are programe majore de înzestrare, avioanele
multirol, modernizarea fregatelor sau baza 99 de
la Deveselu. Mai mult decât atât, i-am propus
domnului preºedinte Iohannis, vom propune ºi
primului ministru, partenerilor din coaliþia de
guvernare, ca acest lucru, adicã bugetul de mi-
nimum 2%, sã-l facem chiar din 2016. Orice zi
câºtigatã în plus reprezintã mai multã siguranþã
pentru români”.

Preºedintele PSD, premierul Vic-
tor Ponta, a menþionat ieri, dupã
ºedinþa Biroului Permanent Naþio-
nal (BPN) al partidului, cã în luna
martie nu va mai fi convocat Con-
gresul, aºa cum s-a anunþat iniþial,
ci doar Consiliul Naþional, care va
dezbate agenda politicã a partidu-
lui pânã în 2019 ºi unde se vor face
alegeri pentru conducerea acestui
for. Potrivit lui Ponta, BPN a decis
în ceea ce priveºte calendarul eve-
nimentelor politice ale partidului
în perioada urmãtoare. El a spus
cã pe 30 ºi 31 ianuarie va fi con-
vocat Comitetul Executiv Naþio-
nal al PSD, împreunã cu grupurile
parlamentare, pentru a stabili li-
niile prioritare, agenda politicã a
anului 2015 ºi acþiunile parlamen-
tare ºi cã la începutul lui martie
va fi convocatã Liga aleºilor lo-
cali social-democraþi. Pe 20 ºi 21
martie va fi convocat Consiliu Na-
þional, care va dezbate agenda po-

Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) cere Camerei Deputaþilor revo-
carea din funcþie a deputatului PNL
Petre Roman, dupã ce a constatat
incompatibilitatea acestuia, iar rapor-
tul a rãmas definitiv, Curtea de Apel
Bucureºti anunþând cã nu a fost fã-
cutã nici o contestaþie în acest caz.
Petre Roman a contestat raportul la
Tribunalul Bucureºti, care i-a respins
contestaþia, instanþa competentã în
acest caz fiind Curtea de Apel Bucu-
reºti, au precizat pentru Mediafax
surse oficiale. Raportul nu a mai fost
însã contestat ulterior, în termenul le-
gal de 15 zile de la primire, aºa cum
prevede art.22, alin. (1) din Legea
nr.176/2010, republicatã. În conclu-
zie, „în vederea aplicãrii sancþiunilor
disciplinare, respectiv revocarea din
funcþie ºi a interdicþiei exercitãrii unei
funcþii sau demnitãþi publice pe o
perioadã de trei ani, Agenþia a comu-
nicat Camerei Deputaþilor raportul de
evaluare a stãrii de incompatibilitate,
emis la data de 12 martie 2014”, potri-
vit unui comunicat emis de ANI. În

Ponta: PSD nu mai convoacã Congresul
în martie, ci doar Consiliul Naþional

liticã a PSD pânã
în 2019, modificã-
rile la Statut ºi va
alege ºi preºedin-
tele acestui for. În-
trebat  dacã,  în
aceste condiþi i ,
Congresul nu va
mai fi convocat în
luna martie, aºa
cum s-a anunþat
iniþ ial ,  Ponta a
precizat cã, potri-
vi t  Statutului ,
Consiliul Naþional
este forul care va
convoca Congre-
sul. De asemenea,
acesta a explicat,

rãspunzând tot unei întrebãri, cã
analiza referitoare la eºecul PSD
din alegerile prezidenþiale va fi fã-
cutã în toate reuniunile forurilor
partidului care urmeazã a fi con-
vocate. Chestionat dacã va mai
candida pentru încã un mandat la
ºefia partidului, Victor Ponta a evi-
tat sã rãspundã precis, menþio-
nând cã va rãspunde la aceastã în-
trebare „când va veni momentul”.
La sfârºitul anului trecut, dupã
eºecul de la prezidenþiale, Ponta a
declarat cã ºi-a depus mandatul de
preºedinte în faþa colegilor, în
CExN, ºi cã va continua sã condu-
cã partidul pânã la Congresul din
luna martie. El a dat de înþeles, tot
la acel moment, cã nu va mai can-
dida pentru un nou mandat de pre-
ºedinte, preferând sã se ralieze
unei echipe noi, câºtigãtoare. Vic-
tor Ponta împlineºte, în februarie
2015, cinci ani de când se aflã la
conducerea PSD.

ANI cere Camerei Deputaþilor revocarea
din funcþie a lui Petre Roman

martie 2014, ANI a constatat cã 22 de
deputaþi ºi zece senatori, printre care
ºi Petre Roman, au fost în incompati-
bilitate pentru cã au deþinut ºi alte
funcþii. Potrivit Agenþiei, Roman se
afla în incompatibilitate din 20 decem-
brie 2012, întrucât deþinea, simultan,
funcþia de deputat ºi calitatea de per-
soanã fizicã autorizatã - Roman V.
Petre Persoanã Fizicã Autorizatã. În
replicã, deputatul PNL a declarat ieri,
tot pentru Mediafax, cã procesul sãu
cu ANI este în curs, menþionând cã a
contestat raportul Agenþiei în cazul
sãu ºi subiectul se discutã chiar as-
tãzi în instanþã. Întrebat cum vede
anunþul ANI, care cere revocarea sa
din calitatea de deputat invocând o
adresã a Curþii de Apel din care reie-
se cã nu a contestat raportul ANI
privind incompatibilitatea în terme-
nul prevãzut de lege, Roman a rãs-
puns cã „anunþul nu-l înþeleg deloc,
pentru cã procedura e în curs. Chiar
mâine (n.r. - astãzi) are loc la Tribunal
o discuþie despre cererea mea de con-
testare”.
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Pes te 4 milioane de oameni,  în
marile oraşe ale Franţei, au ieş it
în stradă duminic ă – mobilizare
is torică – pentru un omagiu adus
vic timelor actelor  de terorism
care au îndoliat ţara. 1,5 milioa-
ne la Paris , 300.000 la Lyon,
140.000 la Bordeaux,  80.000 la
Marsilia şi aşa mai departe. Pan-
c artele răzleţe proc lamau: „Je
suis Charlie”, „Je suis juif”, „Je
suis musulman”,  „Je suis poli-
cier”. Amploarea evenimentului
dedicat libertăţii,  contra teroris-
mului,  a depăşit toate aşteptările
prin emoţia propagată, chiar dacă
pe ecranele televizoarelor  din
cafenele apărea subtitrat anunţul
prezenţei reprezentanţilor  Qata-
rului,  ţară bănuită de f inanţarea
mişcărilor teroriste. Adevăratele
întrebări la o realitate crudă n-
au fos t rostite.  Dar cele petre-
cute,  imensul coşmar, sunt un
avertisment, valabil nu doar în
Franţa. Se spun multe. Că fun-

MIRCEA CANŢĂR

Marşul republican de la Paris
a trecut, dar îngrijorările rămân

damentele soc ietăţii franceze în-
cep să se fisureze, c ă şc oala e
denigrată, cartierele sunt aban-
donate, solidaritatea e în criză,
politica s-a degradat, iar  locurile
de munc ă se rarefiază. Clişee va-
labile nu doar în Franţa. Ieri di-
mineaţă, premierul Manuel Valls
a afirmat că planul Vigipirate se
menţine „la c el mai înalt nivel”,
iar numărul militarilor deplasaţi,
din dispoziţia preşedintelui Fran-
cois Hollande, să as igure securi-
tatea „punctelor sensibile” din te-
ritoriu, se situează la un nivel nici-
odată atins. Se avansează cifra
de 10.000 de militar i mobilizaţi.
4.700 de poliţiş ti şi militar i sunt
detaşaţi pentru protejarea a 417
şc oli şi lăcaşe de c ult ale comu-
nităţii evreieşti. Menţinând gra-
dul de aleră,  Manuel Valls se ara-
tă totuş i rezervat la ideea unui
Patriot Act „a la francaise”, re-
ferire la măsurile luate de SUA
după atentatele din 11 septembrie

2001. Va spori în schimb supra-
vegherea Internetului. Îmbunătă-
ţirea sistemelor de ascultare,  care
trebuie să devină „mai perfor-
mante”, ş i generalizarea izolării
delicvenţilor islamişti radicali pen-
tru jugularea c ontagiunii sunt,  de
asemenea,  avute în vedere. Şi o
prioritate imediată: întărirea ser-
viciilor informative.  Şi aic i sunt
destule de nuanţat.  Nimeni nu-
şi poate explica sinc opele servi-
c iilor  de informaţii franc eze.
„Wall Street Journal” rezumă
astfel situaţia: „Este una din
marile  spaime  ş i unul din
marile eşecuri ale se rviciului
de luptă antiteroristă”. La rân-
dul său, „Washington Post” se
întreabă: „Cum e ste  posibil ca
oame ni cunoscuţi de servicii-
le  secrete  că s-au antre nat în
Ye men sub umbrela Al-Qae da
să rămână în afara oricăre i
supravegheri,  înaintea lansă-
rii atacurilor teroriste ?” Că nu

este posibil să plasezi un poliţist
după fiec are dintre ei este o re-
alitate,  dar lucrurile rămân com-
plic ate prin aportul miilor de ji-
hadişti c are trăiesc în Oc cident,
după c e au luptat în Siria ş i Irak
şi s -au radic alizat potenţial.  In-
ac tivi o lungă vreme,  c almi pre-
cum fraţii Kouachi, ies din ador-
mire c ând nu te aş tepţi. Inves-
tigarea asas inatelor de la sediul
„Charlie Hebdo” şi atac urile te-
roriste c are au urmat se anunţă
de durată. Trei servicii ale poli-
ţiei franceze sunt mobilizate: Ser-
viciul Judic iar din Paris,  Subdi-
rec ţia Antiteroristă ş i Direc ţia
Generală de Securitate Interioa-
ră (DGSI), ancheta c ăutând să
lămureasc ă cum au fost prepa-
rate respectivele acte de tero-
rism ş i să identif ic e eventualii
complici. Manuel Valls spunea
c ă unul dintre autori a avut,
„fără îndoială,  c omplici”. An-
chetatorii o c aută în c ontinuare

pe Hayat Boumeddiene, partene-
ra lui Amedy Coulibaly, c u care
era căsătorită religios de c inci
ani.  Boumeddiene ar fi părăs it
Europa pe 2 ianuarie,  prin Is tan-
bul,  pentru a ajunge în Siria. S-
a aflat ea în contact, după aten-
tate, c u companionul său? Ele-
mentele de noutate apărute în
weekend constau într-o înregis-
trare video c u Amedy Coulibaly,
„soldatul califatului”, executat de
poliţiş ti pe 8 ianuarie,  la magazi-
nul evreiesc unde luase 17 osta-
tici ş i executase 4 dintre ei,  po-
tr ivit informaţiilor  din presa
franceză.  Luc ruri complic ate.  A
decortica adevărul, în astfel de
s ituaţii, nu e deloc  uşor.  Mai
grav es te faptul că atac urile te-
roriste devin „noua normalitate”
din Oc c ident.  Iar  eliminarea
ac es tei ameninţări este aproape
imposibilă, motiv pentru c are
îngrijorările rămân, mult mai
mari dec ât înainte.

Strada „C.  S.  Nic olăesc u-
Plopşor” va f i închisă,  de mier-
curi, înc epând de la intersecţia
cu strada „Olteţ” ( în zona En-
glish Park) ş i până la intersecţia
cu strada „Mihail Kogălniceanu”
(în zona Bibliotecii Judeţene) pen-
tru reabilitare. Constructorii spun
că ar fi trebuit să înceapă lucră-
rile încă de la mijlocul lunii de-

De mâine, se sparge şi strada
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”

Ultima stradă din centrul istoric, „CS Nicolăescu-Plopşor”, va in-
tra în reabilitare de mâine. Pe toată perioada şantierului, dar şi după
ce va fi finalizată, această arteră va rămâne închisă circulaţiei rutie-
re, şi aici fiind montat pavaj pentru acces pietonal. În paralel se
încep şi lucrările de modernizare a toaletei publice din English Park.

cembrie, dar au lăsat şantierul
pentru mai târziu pentru a nu blo-
ca trafic ul din perioada sărbăto-
rilor de iarnă. „Dac ă am fi înc e-
put ac um o lună,  cu siguranţă că
eram avansaţi. Dar şi aşa,  fiind
foarte bine organizaţi, o să ter-
minăm destul de repede, c u atât
mai mult cu c ât avem şi toate ma-
terialele de cons trucţii ac um”,  a

declarat Victor Golfi-
ţă, dirigintele de şan-
tier  din partea firmei
Rec on.
Locatarii au voie să-şi
parcheze maşinile

Odată cu înc hierea
străzii, nici o maş ină nu va mai
putea să c ircule. Excepţie vor

face însă locatarii şi anga-
jaţii de la ins tituţiile din
zonă c are vor fi lăsaţi să
tranziteze şantierul pentru
a-şi putea parca maş inile.
Potr ivit c ons truc torilor,
aceştia vor folosi cele două
parcări din zonă,  cea de la
BCR şi cea la OCPI, care
vor fi puse la dispoziţie pe
toată durata lucrările. „Cel
puţin până vom înc epe să
montăm granitul, riveranii
trebuie să folosească nu-
mai aces te două parcări.
Pentru a intra şi a ieşi cu
maşinile, ca să nu mai tra-
verseze tot şantierul, vor
folos i doar c apetele de
stradă”, a mai spus Victor
Golfiţă. Pentru atenţiona-
rea locatarilor,  înc ă de ieri
au fost montate afişe la
sc ările blocurilor.

Strada ar trebui
să fie gata în trei luni

Strada – care este ultima din
centrul istoric – ar trebui să fie
gata în trei luni. Pentru început va
fi spart şi înlăturat tot asfaltul şi se
vor face decopertările pentru rea-
bilitarea conductelor de apă şi ca-
nalizare din subsol. După ce aces-
tea vor fi înlocuite, se va monta şi
pavajul. „Profilul străzii va fi cel
de până acum, în sensul că se vor
păstra trotuarele deşi toată strada
va fi pavată şi va fi destinată pie-
tonilor”, a mai spus dirigintele de
şantier. În  maximum o săptămâ-
nă se va începe şi reabilitarea toa-
letei publice din English Park. Po-
trivit constructorilor, aici se vor
face finisaje interioare şi exterioa-
re, lucrări de ventilaţie şi hidroizo-
laţie. După ce vor fi reabilitate, toa-
letele vor rămâne închise o perioa-
dă urmând să fie date în folosinţă
odată cu tot centrul istoric.

Ultimele de 25 de case
vor fi reabilitate

Întreg centrul istoric, cu tot cu
străzi şi casele reabilitate, ar trebui
să fie gata pe data de 15 mai. Con-
structorii spun însă că, având la
dispoziţie toate materialele de con-
strucţie, inclusiv stâlpii de ilumi-
nat ornamentali, lucrarea ar putea
să fie gata chiar mai devreme de
această dată. Ultimele lucrări vor
fi cele 25 de case care au mai ră-
mas şi care vor intra şi ele în lucru
în scurt timp. Reprezentantul fir-
mei Recon a precizat că proprie-
tarii au solicitat ca să le fie reabili-
tate faţadele caselor, dar că şanti-
erele vor fi ridicate de îndată ce
vremea va permite să se facă ast-
fel de lucrări. „Noi suntem con-
vinşi că vom reuşi să terminăm
reabilitarea centrului istoric mult
mai devreme decât este termenul
contractual”, a precizat Golfiţă.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În urma anchetei demarate,
poliþiºtii de Investigaþii Crimina-
le ºi procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au încercat
sã refacã firul evenimentelor care
au dus la producerea acestei tra-
gedii. Astfel, s-a stabilit cã ªte-
fania ºi Constantin Cristofir, de
42, respectiv 52 de ani, s-au cã-
sãtorit în urmã cu aproximativ
zece ani, locuind împreunã în
comuna doljeanã Cârcea, acasã
la bãrbat. Nici unul dintre ei nu
se afla la prima relaþie ºi ambii
aveau copii majori. Din neferici-
re, pentru femeie aceastã cãsã-
torie nu a fost de bun augur, în
ultimii ani trãind o adevãratã dra-
mã. Se pare cã bãrbatul a deve-
nit din ce în ce mai violent,
consuma ºi bãuturi alcooli-
ce, ºi îºi vãrsa des nervii pe
femeie, agresând-o, astfel cã
relaþia lor s-a deteriorat în
timp. De mai multe ori ªte-
fania a plecat de la domiciliu
comun, acasã la mama ºi la
fratele ei, în satul Zãnoaga,
comuna Leu, însã se împã-
cau ºi revenea acasã la soþ.
O singurã plângere scrisã a
depus la Postul de Poliþie din
Cârcea dupã o bãtaie primi-
tã, dar  ulterior ºi-a retras-o
dupã cum au anunþat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Însã în decembrie, înaintea sãr-
bãtorilor de iarnã, n-a mai putut. A
plecat din nou din Cârcea ºi s-a
mutat acasã, în Zãnoaga. Din câte
au declarat mama ºi fratele ei, se
hotãrâse sã intenteze divorþul, ºi
voia sã ajungã luni la Craiova, pen-
tru a-ºi gãsi un avocat. Din pãca-
te, n-a mai reuºit, viaþa fiindu-i
curmatã violent de cel cãruia i-a
fost alãturi în ultimii zece ani...

ªi-a ucis soþia cu arma de vânãtoareªi-a ucis soþia cu arma de vânãtoareªi-a ucis soþia cu arma de vânãtoareªi-a ucis soþia cu arma de vânãtoareªi-a ucis soþia cu arma de vânãtoare
apoi a încercat sã se omoareapoi a încercat sã se omoareapoi a încercat sã se omoareapoi a încercat sã se omoareapoi a încercat sã se omoare

Potrivit reprezentanþilor Poliþiei doljene, Constantin Cristo-
fir era deþinãtor autorizat al unei arme de vânãtoate marca I.J.
43, de calibrul 12 mm, încã din anul 2008. „În anul 2013, con-
form legislaþiei în vigoare, dupã ce a trecut testarea psihologi-
cã, i s-a prelungit dreptul de port-armã. Mai mult, anul trecut
poliþiºtii Serviciului Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase
l-au verificat de douã ori, de fiecare datã constatându-se cã
îndeplinea toate condiþiile de pãstrare ºi siguranþã prevãzute
de legislaþia în vigoare”, a precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

O tragedie de proporþii, care a îngrozit
întreaga comunitate, s-a petrecut dumin-
cã seara în satul doljean Zãnoaga, comu-
na Leu. O femeie de 42 de ani a fost
ucisã de soþul sãu, care a împuºcat-o cu
arma de vânãtoare. Trei focuri a tras cã-
tre ea, unul în tavanul casei, iar când a
realizat ce a fãcut, a reîncãrcat arma pe
care o deþinea legal, ºi-a pus þeava sub

bãrbie ºi a mai tras un foc, încercând sã-
ºi punã capãt zilelor. Ironia sorþii este cã
bãrbatul, în vârstã de 52 de ani, deºi rã-
nit grav, trãieºte, fiind acum internat sub
pazã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Dacã va scãpa, va fi acuzat de
omor calificat cu premeditare, faptã pen-
tru care riscã o pedeapsã ce poate merge
pânã la detenþiunea pe viaþã.

Împuºcatã
în faþa mamei

Totul s-a petrecut duminicã sea-
ra, aproape de ora 19.00. Constan-
tin Cristofir, supãrat cã a fost pãrã-
sit, ºi-a luat arma de acasã ºi a ple-
cat, spunând cã se duce sã o omoare
pe ªtefania. Fiul sãu, care l-a auzit,
a declarat cã a încercat sã-l opreas-
cã, apoi l-a sunat de mai multe ori,
însã tatãl sãu nu i-a mai rãspuns la
telefon. A ajuns în satul Zãnoaga, la
locuinþa femei, a rupt gardul din
lemn al gospodãriei ºi a intrat în
casã. Erau doar ªtefania ºi mama
ei, fratele fiind plecat la vecini. Avea
arma încãrcatã aºa cã a tras un foc
în aer, alicele lovind tavanul, apoi

alte trei focuri asupra soþiei care a
cãzut seceratã. A încãrcat arma, ºi-
a pus þeava sub bãrbie ºi a mai apã-
sat o datã pe trãgaci, încercând sã-
ºi punã capãt zilelor. A cãzut ºi el la
pãmânt, cu o parte din faþã spulbe-
ratã. Mama ªtefaniei, dupã ce ºi-a
revenit din ºoc, a ieºit afarã þipând
dupã ajutor. Fiul ei (fratele ªtefa-
niei) a auzit-o, a venit acasã repede
ºi a vãzut trupurile celor doi la pã-
mânt, aºa cã a sunat pe 112, apelul
fiind înregistrat la 18.46. Imediat
zona s-a umplut de poliþiºti, procu-
rori, la faþa locului ajungând ºi o am-
bulanþã. Dacã în privinþa femeii s-a
constatat decesul, medicii au ob-
servat cã agresorul trãia, aºa cã l-
au bandajat, l-au urcat în ambulan-
þã ºi l-au adus la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean
Nr. 1 Craiova. Echipa complexã de
cercetare coordonatã de un procu-
ror al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj a început cercetarea la
faþa locului, au fost ridicate cele
cinci tuburi goale de cartuº, dar ºi
arma, iar cadavrul femeii a fost dus
la morgã pentru efectuarea necr-
opsiei. În urma ªtefaniei a rãmas
fiica ei, majorã. Agresorul a primit
îngrijiri la spital, unde a rãmas in-
ternat, fiind pãzit în permanenþã de
poliþiºti. Dacã va scãpa cu viaþã, el
riscã o pedeapsã ce poate merge
pânã la detenþiunea pe viaþã, întru-
cât este acuzat de omor calificat cu
premeditare.

„A fost înregistrat un dosar la
Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, în care s-a înce-
put urmãrirea penalã ºi se fac
cercetãri sub aspectul comi-
terii infracþiunii de omor ca-
lificat cu premeditare. Ur-
meazã sã se efectueze necrop-
sia cadavrului, au fost audiaþi
martori, iar în funcþie de evo-
luþia stãrii de sãnãtate a au-
torului vor fi dispuse mãsuri
în consecinþã”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj,  procuror Magda Bãdescu.
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GEORGE POPESCU Hotarul dintre două lumi
Să fi avut, totuşi, dreptate Malraux pro-

fetizând cu multe decenii în urmă că secolul
al XXI-lea va fi religios sau nu va fi nimic?
Şi chiar dacă profeţia lui va fi fost tonică,
vizând în ea o reîntoarcere a oamenilor, in-
diferent de etnie şi rasă, la credinţa în divini-
tate, avertismentul pare tulburător de real.

Ceea ce se modifică în esenţa sa nu e lite-
ra, ci spiritul: în fapt, tragedia Franţei, a Eu-
ropei şi, în parte, a lumii în ansamblul ei a
avut un izvod, un resort şi un reper tocmai în
religie, dar nu şi în credinţă. Distincţia îmi
pare obligatorie: fiindcă dacă religia e un fel
de organon, adică un sistem de reguli pe care
o comunitate (de indivizi, de naţiuni, de state)
le-a adoptat şi conservat în propriul său des-
tin patrimonial şi existenţial, în schimb cre-
dinţa rămâne o opţiune individuală dispusă

respectului pe care îl reclamă etica alterităţii.
Mai simplu spus realele ori eventualele deo-
sebiri dintre religii pot converge într-o paşni-
că recunoaştere prin mijlocire ecumenică, în
vreme ce credinţa se conservă în adâncul
intimităţii individuale, căreia împărtăşirea este
şi trebuie să-i fie un act de liber arbitru. Şi
abia aici intervin seturi de valori pe care tra-
diţia le-a cultivat prin veacuri şi milenii şi care
nu sunt, nici în cea mai liberă interpretare a
lor, motive de discordie.

Poate că instinctul profetic al lui Malraux
a funcţionat,  în baza flerului cărturarului
sedus de jocurile înţelepciunii, numai că, aşa
cum se întâmplă mereu cu profeţiile, ele se
cer decriptate într-un evantai de interpre-
tări, aşa încât religiosul pe care-l prevedea
marele scriitor francez să se prezinte chiar

în osatura conflictuală pe care o etalează
acest început de secol.

Şi asta fiindcă, aşa cum am mai scris în
repetate intervenţii, lumea în care trăim s-a
schimbat. Şi ea continuă să se schimbe într-
un ritm ameţitor, căruia cu dificultate îi pu-
tem face faţă. Şi dacă după acel oripilant 11
septembrie 2001 mai era nevoie de încă o
probă că, în fapt, veacul în care abia am
intrat va fi unul al conflictelor şi, deci, al
ororilor la nivel de masă, au sosit, iată, aten-
tatele din inima Franţei – şi a Europei – ca
un trist şi oribil atestat.

E adevărat, mobilizarea extraordinară, a
peste un milion de cetăţeni, francezi şi străini,
băştinaşi ori cu origini străine, în ceea ce s-a
numit cea mai amplă manifestare publică din
întreaga istorie a Parisului a înălţat pe cerul

Franţei şi pe cerul Europei un grandios balon
de speranţă. Totul consistă în ecoul şi în efec-
tul direct pe care le va opera la nivelul cel mai
larg al societăţii şi, mai ales, în responsabili-
zarea celor care, în laboratoarele ferite de ochii
noştri, abdică fascinaţiei jocului de-a Puterea
în dispreţul bunelor reguli ce-au făcut uma-
nitatea să supravieţuiască.

Suntem, cu adevărat, la un hotar: între o
lume milenară măcinată de conflicte şi de
războaie, de revoluţii şi de revolte ce-a scăl-
dat-o în oceane de sânge, şi una, prezentă,
aflată  într-o mişcare deocamdată haotică şi
în care răul pândeşte ca o hidră de unde nu
te aştepţi. Şi, apropo de crimele de la Paris,
nu doar că inamicul locuieşte acum în pro-
pria noastră ogradă, ci mă tem că subzistă,
aţipit dar ameninţător, chiar în noi înşine.

O descoperire macabră a fost făcută, dumi-
nică după-amiază, de sătenii din Secui, c omu-
na Teasc. Prin gheaţa subţiată de temperaturile
ridicate de pe lac ul din spatele căminului cultu-
ral din Secui oamenii au zărit cadavrul unui băr-
bat. Au anunţat poliţia şi pompierii prin 112, mai
multe echipaje de la ISU Dolj – Detaşamentul 2
Pompieri Craiova - şi IPJ Dolj sos ind la faţa
locului. După ce au lucrat mai bine de o oră,
pompierii au reuşit scoaterea de sub gheaţă a
cadavrului. În urma cercetărilor efectuate s-a
stabilit că este vorba despre un localnic, Iulian
Băltăreţu, de 41 de ani,  din satul Secui. Bărba-
tul,  care suferea de afec ţiuni psihice, dispăruse
de la domic ilu la data de 18.12.2014, iar familia

Găsit mort
în lacul îngheţat

sa i-a anunţat pe poliţiş ti cu privire la plec area
acestuia pe 22 decembrie. Acesta dispărea frec-
vent de acasă, perioade mai lungi sau mai scur-
te, însă mereu revenea. De această dată însă,
se pare că gerul cumplit i-a curmat zilele. Asta
pentru că, pe trupul neînsufleţit scos de sub
gheaţă oamenii legii n-au găsit urme vizibile de
violenţă.

„Nu au fost descoperite urme vizibile de vio-
lenţă pe trupul neînsufleţit. Cadavrul a fost trans-
portat la morgă în vederea efectuării necropsiei
şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, ne-
a declarat subcomisar Alin Apostol, purtătorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Un bărbat de 39 de ani, din comuna
Şimnicu de Sus, dat în urmărire
naţională de aproape un an, a fost
prins duminică după-amiază de poli-
ţişt i. Bărbatul a fugit pe uşa din spate,
înce rcând să scape  de oamenii le gii,
dar a fost prins şi a ajuns în arest.

Lucrători din cadrul Sec ţiei 1 Poliţie Ru-
rală Craiova-Postul de Politie Şimnic u de
Sus au organizat,  duminică după-amiază, o
acţiune având drept scop prinderea unei per-
soane urmărite la nivel naţio-
nal.  Poliţiş tii au descins la o
locuinţă din localitatea Şim-
nicu de Sus , Dolj unde exis-
tau date că s-ar afla Dorinel
Alexandrescu, de 39 de ani,
din c omună, c are posedă
mandat de executare a pedep-
sei închisorii, fiind urmărit la
nivel naţional înc ă din luna
martie 2014. Numai c ă, în
momentul c ând poliţiş tii au
intrat în curtea locuinţei, băr-
batul a fugit pe o uşă laterală,
ieşind în grădină, de unde a
sărit gardul ş i a rupt-o la
fugă. Oamenii legii au pornit
în urmărirea acestuia, reuşind

Urmărit naţional prins de poliţişti
după ce a încercat să fugă

în scurt timp să-l imobilizeze  şi să-l conducă
la sediul unităţii de poliţie. Dorinel Alexandres-
cu a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi
Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj, în-
trucât pe numele acestuia magistraţii doljeni
emiseseră mandat de executare a unei pedep-
se de 4 ani închisoare pentru săvărşirea in-
fracţiunii de furt calificat şi urmează să fie
dus în penitenciar pentru ispăşirea pedepsei.

CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanţilor Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean Dolj, duminică
după-amiază, în jurul orei 15.00, pe D.N.
55, în comuna Rojişte, Alexandru Bă-
doiu, de 22 de ani, din localitate, în timp
ce conducea un autoturism Ford Escort
înmatriculat în Bulgaria, dinnspre Cra-
iova către Bechet, nu a adaptat viteza
într-o curbă deosebit de periculoasă
către stânga, a pierdut controlul direc-
ţiei de mers şi astfel a părăsit partea
carosabilă către stânga, unde s-a răs-

Doi fraţi răniţi după ce
s-au răsturnat cu maşina

Doi tineri, de
21, respectiv 22
de ani, din comuna
Rojişte, fraţi, au
fost răniţi într-un
accident petrecut
duminică după-
amiază, în localita-
te. Cei doi s-au
răsturnat cu
maşina din cauza
faptului că tânărul
de 22 de ani, aflat
la volan, nu a
adaptat viteza într-
o curbă.

turnat. În urma accidentului a rezultat
vătămarea corporală gravă a conducă-
torului auto şi rănirea uşoară a fratelui
său,  Ionuţ Băloiu, de 21 ani, din comu-
na Rojişte, pasager în autoturism. „Po-
liţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au în-
tocmit în cauză dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracţiunii de vătămare cor-
porală din culpă”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtătorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

CARM EN ZUICAN
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Bilanþul de ieri a avut loc la se-
diul Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj în prezenþa reprezen-
tanþilor instituþiilor cu care Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog a colaborat pe
parcursul anului trecut. În 2014,
demersurile CRPECA Craiova au
fost concentrate pe creºterea gra-
dului de siguranþã pentru membrii
comunitãþilor locale, în special ado-
lescenþi ºi tineri, prin asigurarea
unor servicii eficiente de preveni-
re a consumului de droguri ºi de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi
socialã pentru consumatorii de
droguri. Centrul Regional de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere Anti-
drog Craiova are în structurã Cen-
trele de Prevenire, Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog Dolj, Gorj, Mehe-
dinþi ºi Olt, în cadrul cãrora îºi
desfãºoarã activitatea 16 specialiºti
în domeniile: prevenire, psihologie,
medical ºi asistenþã socialã.

„Activitãþile realizate în anul
2014 în domeniul prevenirii con-
sumului de droguri, al asistenþei
medicale ºi al cooperãrii interinsti-
tuþionale, reflectã implicarea acti-
vã ºi preocuparea constantã a
structurilor teritoriale ale Agenþiei
Naþionale Antidrog, precum ºi a
celorlalte instituþii cu atribuþii în
domeniul reducerii cererii ºi ofer-
tei de droguri responsabile în rea-
lizarea Planului Naþional de Acþiu-
ne 2013-2016, pentru implemen-
tarea Strategiei Naþionale Antidrog

176 de urgenþe medicale176 de urgenþe medicale176 de urgenþe medicale176 de urgenþe medicale176 de urgenþe medicale
în urma consumului de droguriîn urma consumului de droguriîn urma consumului de droguriîn urma consumului de droguriîn urma consumului de droguri

Anul trecut, în secþiile de primiri urgenþe
ale spitalelor din Oltenia, au fost înregis-
trate 176 urgenþe medicale ca urmare a
consumului de droguri. În plus, la Craiova
s-au aflat în management de caz 29 per-
soane, pentru care au fost asigurate
servicii integrate de asistenþã. Datele au
fost anunþate ieri, cu ocazia bilanþului
Centrului Regional de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Craiova.

2013-2020”, a precizat Monica
Iliescu, ºeful Centrului Regional de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog (CPECA).
Strategia Naþionalã Antidrog,
aplicatã în Dolj

Printre obiectivele urmãrite pe
parcursul anului trecut s-au numã-
rat reducerea nivelului consumu-
lui ºi dependenþei de droguri, pre-
cum ºi consecinþele generate de
acestea la nivelul sãnãtãþii, ordinii
ºi siguranþei publice. De asemenea,
reducerea disponibilitãþii droguri-
lor pe piaþã ºi promovarea cunoaº-
terii fenomenului prin evaluarea
sistematicã a tendinþelor ºi provo-
cãrilor din domeniul drogurilor.

Un alt punct foarte important a
fost asigurarea cadrului necesar
dialogului ºi cooperãrii între insti-
tuþiile implicate ºi sectorul negu-
vernamental.Toate acestea sunt
incluse în strategiile judeþene anti-
drog 2014-2020.

În baza Strategiei Naþionale An-
tidrog pentru perioada 2013-2020
pentru îndeplinirea obiectivelor
generale ºi specifice, în vederea
realizãrii unei preveniri eficiente a
consumului de droguri ºi substan-
þe noi cu proprietãþi psihoactive
în rândul elevilor, studenþilor, în
mediul familial, dar ºi în comuni-
tate, personalul Centrului Regio-
nal de Prevenire, Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog Craiova a derulat
proiecte ºi programe naþionale ºi

locale, în parteneriat cu alte insti-
tuþii ale statului cu atribuþii în do-
meniul prevenirii ºi combaterii tra-
ficului ºi consumului ilicit de dro-
guri din judeþele componente, dar
ºi cu organisme neguvernamen-
tale care au ca obiect de activitate
lupta antidrog.
15 persoane au primit
tratament de specialitate

Activitãþile de prevenire în co-
munitate s-au desfãºurat prin im-
plementarea unor campanii ºi pro-
iecte naþionale, prin elaborarea ºi
derularea unor proiecte locale, dar
ºi prin activitãþi punctuale. În do-
meniul asistenþei medicale, psiho-
logice ºi sociale a consumatorilor
de droguri, la nivelul CRPECA Cra-
iova, pentru  anul 2014, au fost
acordate 147 de solicitãri pentru
informare ºi consiliere, 29 de  per-
soane aflate în management de caz,

20 ºedinþe consiliere de grup, 15
admiteri la tratament ºi 77 evaluãri.
S-au aflat în management de caz
29 persoane, pentru care au fost
asigurate servicii integrate de asis-
tenþã pentru consumatorii de dro-
guri. Totodatã, au existat 15 admi-
teri la tratament, iar în secþiile de
primiri urgenþe ale spitalelor din
regiunea Oltenia, au fost înregis-
trate 176 urgenþe medicale ca ur-
mare a consumului de droguri.
Atragerea în circuitul terapeutic
a consumatorilor de droguri,
o prioritate

În ceea ce priveºte prioritãþile
pentru anul acesta, se doreºte rea-
lizarea obiectivelor propuse în Pla-
nul naþional de acþiune 2013-2016
pentru implementarea Strategiei
Naþionale Antidrog 2013-2020 ºi a
celor propuse în Planul local de
acþiune 2014-2016 pentru imple-

mentarea Strategiei Judeþene Anti-
drog 2014-2020. De asemenea, la
capitolul obiective se gãsesc ºi dez-
voltarea parteneriatelor cu institu-
þii publice ºi ONG-uri ºi identifica-
rea ONG-urilor eligibile pentru atra-
gerea fondurilor nerambursabile.

Tot pentru 2015, reprezentan-
þii CRPECA Craiova au ca priori-
tate orientarea activitãþilor de pre-
venire cãtre programe selective,
destinate grupurilor vulnerabile
(abandon ºcolar, exmatriculare) ºi
cãtre programe indicate pentru
persoane cu risc crescut la con-
sumul de droguri. Nu în ultimul
rând, atragerea în circuitul tera-
peutic a persoanelor cu probleme
legate de consumul de droguri
printr-o colaborare eficientã cu
unitãþile din domeniul sanitar ºi
cele private, care desfãºoarã ac-
tivitãþi de asistenþã medicalã, psi-
hologicã ºi socialã.
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Vodafone România, lider al ser-
viciilor de roaming 4G, ºi-a extins
acoperirea ºi ajunge la 33 de þãri
în care utilizatorii sãi au acces la
serviciile de roaming 4G, fãrã cos-
turi suplimentare faþã de tarifele
curente de roaming.    Astfel, Vo-
dafone, primul operator din Româ-
nia care a lansat serviciile de roa-
ming 4G,adauga acum Australia,
Africa de Sud, Brazilia, Croaþia,
Canada, Cehia, Irlanda, Israel, Ja-
ponia, Malaezia, Peru, Qatar, Ru-
sia, Singapore, Slovenia, Sri Lan-
ka, SUA ºi Thailanda în aria de
acoperire.

“Vodafone deja a fãcut paºi im-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Câºtigul salarial mediu a cres-
cut în noiembrie 2014 cu 2,2% faþã
de octombrie, la 1.743 lei net, fi-
ind mai mare cu 5,6% decât în
noiembrie 2013, cele mai mari re-
munerãri regãsindu-se în extrac-
þia petrolului brut ºi a gazelor na-
turale, de 4.166 lei, potrivit date-
lor INS.

Cele mai mari creºteri ale salarii-
lor medii nete s-au înregistrat în
activitãþile auxiliare intermedierilor
financiare, cu 23%, în fabricarea

Scãderile câºtigului salarial me-
diu net în noiembre 2014 faþã de
luna precedentã au fost determi-
nate de acordarea în luna octom-
brie de premii ocazionale, sume
din profitul net ºi alte fonduri. De
asemenea, scãderile câºtigului sa-
larial mediu net sunt cauzate de
nerealizãrile de producþie ori în-
casãrile mai mici (funcþie de con-
tracte). Cele mai semnificative
scãderi ale remunerãrilor au fost

În sectorul bugetar, în luna no-
eimbrie 2014, s-au înregistrat
creºteri ale câºtigului salarial me-
diu net faþã de luna octombrie în
învãþãmânt (1,7%), sãnãtate ºi
asistenþã socialã (1,7%), respec-
tiv în administraþia publicã (0,7%).
Câºtigul salarial mediu nominal

În sectorul bugetar,

Câºtigul salarial mediuCâºtigul salarial mediuCâºtigul salarial mediuCâºtigul salarial mediuCâºtigul salarial mediu
a fost de 2.412 leia fost de 2.412 leia fost de 2.412 leia fost de 2.412 leia fost de 2.412 lei

brut a fost de 2.412 lei, cu 2,3%
mai mare decât în octombrie. In-
dicele câºtigului salarial real faþã
de aceeaºi perioadã a anului pre-
cedent a fost de 104,3%. Indicele
câºtigului salarial real pentru luna
noiembrie 2014 faþã de luna pre-
cedentã, calculat ca raport între

indicele câºtigului salarial nomi-
nal net ºi indicele preþurilor de
consum, a fost de 102,4%. Faþã
de luna octombrie 1990, indicele
câºtigului salarial real a fost de
130,1% cu 3,1 puncte procentuale
mai mare faþã de cel înregistrat în
luna octombrie 2014.

portanþi pentru a se asigura cã uti-
lizatorii sãi beneficiazã, în straina-
tate, de servicii de roaming 4G fãrã
costuri suplimentare. Continuãm
sã extindem lista de þãri în care
serviciile de roaming 4G sunt dis-
ponibile, în timp ce vom oferi ºi
utilizatorilor din strãinãtate care cã-
lãtoresc în România acces la re-
þeaua avansatã 4G a Vodafone Ro-
mânia, certificatã în multiple rân-
duri”, a spus Ravinder Takkar, pre-
ºedinte ºi CEO, Vodafone Româ-
nia.

Vodafone este primul operator
din România care a lansat servicii-
le de roaming 4G, în noiembrie

2013, pentru utilizatorii sãi care
cãlãtoresc în Portugalia, Spania,
Grecia ºi Italia, iar apoi le-a extins
ºi în Austria, Belgia, Coreea de
Sud, Elveþia, Franþa, Germania,
Marea Britanie, Norvegia, Noua
Zeelandã, Olanda ºi Taiwan

În Romania, Vodafone, cea mai
performantã reþea de date, are aco-
perire 4G în unele dintre cele mai
importante oraºe, cum ar fi: Bu-
cureºti, Arad, Bacãu, Braºov, Cluj-
Napoca, Constanþa, Craiova, Iaºi,
Galaþi, Timiºoara, Baia Mare, Bo-
toºani, Buzãu, Brãila, Oradea, Pi-
teºti, Ploieºti, Sibiu ºi Târgu
Mureº.

Cele mai semnificativeCele mai semnificativeCele mai semnificativeCele mai semnificativeCele mai semnificative
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au fost în silviculturãau fost în silviculturãau fost în silviculturãau fost în silviculturãau fost în silviculturã

în silviculturã ºi exploatare fores-
tierã (inclusiv pescuit ºi acvacul-
turã) - 12,8%, în extracþia petro-
lului brut ºi a gazelor naturale, in-
dustria metalurgicã, extracþia mi-
nereurilor metalifere, fabricarea
produselor de cocserie ºi a pro-
duselor obþinute din prelucrarea
þiþeiului, fabricarea altor mijloace
de transport (4,5%-7,5%) ºi în
telecomunicaþii ºi transporturi ae-
riene (2%-3%).

În fabricarea produselor
farmaceutice - cele mai

mari creºteri salariale
autovehiculelor de transport rutier,
a remorcilor ºi semiremorcilor, ti-
pãrirea ºi reproducerea pe supor-
turi a înregistrãrilor, activitãþi de
poºtã ºi de curier, depozitare ºi ac-
tivitãþi auxiliare pentru transport
(9%-13%), în fabricarea substan-
þelor ºi a produselor chimice, fabri-
carea produselor din tutun, fabri-
carea echipamentelor electrice, cer-
cetare-dezvoltare, fabricarea calcu-
latoarelor ºi a produselor electroni-
ce ºi optice, fabricarea produselor

farmaceutice de bazã ºi a prepara-
telor farmaceutice (5,5%-9%).

Totodatã, s-au consemnat sala-
rii mai mari cu 4%-5% în alte acti-
vitãþi industriale, fabricarea de
maºini, utilaje ºi echipamente, fa-
bricarea produselor textile, trans-
porturi pe apã, intermedieri finan-
ciare (cu excepþia activitãþilor de
asigurãri ºi ale fondurilor de pen-
sii), fabricarea produselor din cau-
ciuc ºi mase plastice ºi fabricarea
hârtiei ºi a produselor din hârtie.
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Preºedintele PMP, Elena
Udrea, a anunþat ieri cã, „cel mai
probabil”, nu va mai candida la
funcþia de preºedinte al formaþi-
unii, la congresul din luna februa-
rie. Întrebatã care ar fi motivaþia
pentru care nu va mai candida,
aceasta a rãspuns: „Nu am spus
cã nu mai candidez, am spus cã
cel mai probabil «nu». Astãzi am
luat decizia sã mutãm congresul,
sã vedem pânã atunci. (...) E
congres pe data de 8 februarie,

Maior: VMaior: VMaior: VMaior: VMaior: Vor mai exista atentate în Europa,or mai exista atentate în Europa,or mai exista atentate în Europa,or mai exista atentate în Europa,or mai exista atentate în Europa,
au existat unele dejucate ºi în Româniaau existat unele dejucate ºi în Româniaau existat unele dejucate ºi în Româniaau existat unele dejucate ºi în Româniaau existat unele dejucate ºi în România

Directorul Serviciului Român de Infor-
maþii (SRI), George Maior, a declarat ieri cã
vor mai exista atentate în Europa ºi cã au
existat tentative ºi în România, dar ele au
fost dejucate. „Discutam la nivelul servicii-
lor europene problema cetãþenilor din state
occidentale, dar de origine musulmanã, care
participã la evenimentele din Siria ºi revin
apoi în spaþiul european fie cu o anumitã
radicalizare a viziunilor, fie cu o pregãtire
militarã ºi de planificare foarte bunã, obþi-
nutã acolo în câmpul de luptã. Sunt sute de
asemenea cetãþeni europeni care revin din
Siria în Franþa, Marea Britanie ºi în alte sta-
te europene. Aceastã chestiune creeazã o
ameninþare directã la securitatea europeanã.

Armata a primit ultimulArmata a primit ultimulArmata a primit ultimulArmata a primit ultimulArmata a primit ultimul
avion din seria Spartanavion din seria Spartanavion din seria Spartanavion din seria Spartanavion din seria Spartan

Ministerul Apãrãrii Naþionale
(MApN) a primit ieri ultima aero-
navã C-27J Spartan din seria celor
ºapte achiziþionate în baza con-
tractului în valoare de peste 200
milioane euro semnat în anul 2007
cu o firmã italianã. La ceremonia
de primire a aeronavei au participa
premierul Victor Ponta, vicepre-
mierul (ministrul Afacerilor Inter-
ne) Gabriel Oprea, ministrul Apã-
rãrii, Mircea Duºa, ºi ºeful Statu-
lui Major General, generalul-loco-
tenent Nicolae-Ionel Ciucã. Avio-
nul poate fi folosit în diferite con-
figuraþii, precum transport marfã,
transport persoane, evacuare me-
dicalã ºi chiar stingere de incendii.
„ªtiþi foarte bine cã avioanele din
flota Spartan ne-au folosit cu oca-
zia atât de dificilã la incidentul din
Muntenegru ºi în alte ocazii când
este nevoie de sprijinul lor. Sunt

ASF vrea sã gãseascã, pânã la sfârºitul lui februarie,
o soluþie acceptabilã la tarifele RCA pentru tineri

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) analizeazã, în
prezent, modul în care societãþile
de asigurare stabilesc tarifele asi-
gurãrilor de rãspundere civilã auto
(RCA) pentru tineri ºi vrea sã gã-
seascã pânã la sfârºitul lunii februa-
rie o soluþie acceptabilã. „Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã
desfãºoarã, în prezent, un proces
de analizã a modului în care sunt

Ponta: Vãd foamea unora care au fost în guvernul Boc,
au fost goniþi de acolo ºi acum vor înapoi

Obligaþia PSD este sã-i apere
pe oameni de „cei care i-au neno-
rocit în 2010-2011”, a declarat,
ieri, liderul social-democraþilor,
premierul Victor Ponta, în deschi-
derea ºedinþei Biroului Permanent
Naþional (BPN) al formaþiunii.
„Vãd foamea unora care au fost
în Guvernul Emil Boc ºi care au
fost goniþi de acolo, de la guver-
nare, de oameni, care acum vor
sã vinã înapoi, s-o ia de la capãt,
cu ceea ce au fãcut în 2010-2011.

Risc „însemnat” de avalanºe în Munþii Fãgãraº
Meteorologii Serviciului Regio-

nal de Prognozã a Vremii Sibiu au
anunþat, ieri, cã menþin riscul „în-
semnat” de producere de avalanºe
pe versantul nordic al Masivului
Fãgãraº, fiind vizatã zona turisticã
Bâlea Lac, aflatã la peste 2.000 de
metri altitudine, unde se înregistrea-

Udrea: Cel mai probabil nu voi candida
la funcþia de preºedinte al PMP

Din pãcate, nu pot decât sã confirm ceea ce
spune ºi directorul serviciului britanic MI5,
Andrew Parker, cã vor mai exista din acest
motiv atentate în Europa”, a spus Maior, într-
un interviu acordat site-ului ziare.com. În-
trebat dacã au existat atentate dejucate ºi în
Romania, directorul SRI a confirmat acest
lucru, dar a precizat cã nu intrã în detalii.
„Am acþionat strict în registrul preventiv ºi
ne-am îndeplinit misiunea. Nu au existat
evenimente ºi datoritã unor acþiuni mai sub-
tile, mai discrete, pe care le-am avut în ve-
dere la nivelul SRI, inclusiv prin expulzãri
de persoane, nepermiterea accesului unor
persoane suspectate de asemenea activitãþi
ºi realizarea unui tablou informativ precis

asupra riscurilor cu care ne confruntãm”, a
explicat Maior. Potrivit acestuia, România
nu a ridicat nivelul de alertã teroristã de la
albastru precaut, dar a arãtat cã au fost lua-
te unele mãsuri suplimentare, „inclusiv în
apãrarea unor potenþiale þinte, în încercarea
de a vedea mai bine traficul de persoane la
frontiere ºi de a avea un tablou informaþio-
nal bun pentru ceea ce se petrece pe terito-
riul naþional”. Maior a precizat cã România
nu este în pericol major în acest moment,
dar nu a exclus posibilitatea ca atentatele de
la Paris sã aibã efecte ºi asupra obiectivului
nostru de aderare la spaþiul Schengen. „Chiar
ºi problema Schengen se pune într-un alt
tipar de discuþie, cu eventuale restricþii ale

politicii în acest domeniu în unele state, ceea
ce are efecte ºi în privinþa României, având
în vedere obiectivul nostru de accedere în
Schengen”, a explicat directorul SRI.

foarte bucuros cã putem sã mar-
cãm finalizarea acestui contract
început în 2007 de Guvernul Tã-
riceanu (...)”, a spus premierul
Victor Ponta cu aceastã ocazie.
Acesta ºi-a exprimat speranþa ca
România sã poatã începe în acest
an proiectul de modernizare a flo-
tei de elicoptere ºi sã continue in-
vestiþiile în zona tehnicã ºi de pre-
gãtire a personalului militar. „Îmi
doresc ca în 2015 sã pornim pro-
iectul de modernizare a flotei de
elicoptere. Sunt investiþii pe care
România e bine sã le facã atât în
zona tehnicã, dar mai ales în pre-
gãtirea piloþilor ºi a personalului,
pentru cã nici un avion ºi nici un
elicopter nu are nici o valoare de-
cât dacã este condus de cãtre pi-
loþi bine pregãtiþi ºi de un perso-
nal care îºi face datoria cu profe-
sionalism”, a afirmat Ponta.

zã cel mai mare strat de zãpadã din
România, de 1,72 metri. Riscul „în-
semnat” de avalanºã, adicã de gra-
dul trei pe o scarã de la unu la cinci,
se menþine pânã în aceastã seara, la
ora 20,00, ºi în Munþii Bucegi. „Ris-
cul de avalanºã” va creºte în urmã-
toarele douã zile, conform meteo-

rologilor, care spun cã pe pante su-
ficient de înclinate stratul de zãpa-
dã este mediu sau puþin stabilizat,
iar pe fondul temperaturilor ridica-
te din cursul zilei se vor semnala
curgeri sau avalanºe spontane de
topire de suprafaþã, care pot antre-
na ºi stratul aflat dedesubt.

vom vedea atunci cine se înscrie
în competiþe, important este ca
viitoarea conducere a partidului,
indiferent din cine va fi formatã,
ea sã vinã cu o viziune care sã
conþinã o strategie de partid de
opoziþie. Suntem singurul partid
de opoziþie la o guvernare PSD-
PNL. Constatãm cã astãzi toatã
lumea este la putere: PSD prin
Guvernul Ponta ºi PNL prin dom-
nul Iohannis”. Data iniþialã a con-
gresului PMP era 21 martie.

stabilite, de cãtre societãþile de asi-
gurare, tarifele RCA pentru seg-
mentul tinerilor. Dorim ca, pânã la
sfârºitul lunii februarie, sã identifi-
cãm, prin dialogul iniþiat deja din
luna decembrie a anului trecut cu
asigurãtorii, o soluþie acceptabilã
pentru aceastã categorie. Aceºtia
au modalitãþi diferite de a calcula
tarifele, conform propriilor stan-
darde, vrem însã sã acþionãm —

prin instrumentele pe care le avem
la îndemânã — în direcþia eliminã-
rii diferenþierilor excesive”, se aratã
într-un rãspuns al ASF, la solicita-
rea Agerpres, referitor la demer-
surile instituþiei în acest sens. Pre-
mierul Victor Ponta a anunþat cã
sprijinã iniþiativa ministrului Finan-
þelor, Darius Vâlcov, de a cere ASF
reanalizarea sistemului RCA pen-
tru a veni în sprijinul tinerilor. „Pre-
þurile actuale sunt excesive pentru
puterea financiarã de care dispun
aceºtia (n.r. - tinerii), þinând cont
cã mulþi dintre ei sunt studenþi sau
la început de carierã. O maºinã nu
ar trebui sã fie consideratã un lux
pe care doar unii sã ºi-l permitã”,
a scris duminicã premierul pe Fa-
cebook. Ministrul Finanþelor Publi-
ce, Darius Vâlcov, a solicitat con-
ducerii ASF sã reanalizeze ºi sã
regândeascã sistemul RCA în pri-
vinþa tinerilor sub 25 de ani, potri-
vit unui comunicat al instituþiei re-
mis sâmbãtã mass-media.

Cred cã obligaþia noastrã este sã-
i apãrãm pe oameni de cei care i-
au nenorocit în 2010-2011, din
funcþiile pe care le ocupau în Gu-
vernul Boc”, a declarat Ponta. El
a precizat cã la ºedinþa care tre-
buia sã înceapã urmau sã fie dis-
cutate problemele privind schim-
barea Constituþiei, a sistemului
electoral, a legii de finanþare a par-
tidelor, prioritãþile de guvernare,
cum ar fi creºterea locurilor de
muncã, salarii ºi pensii, precum

ºi proiectele politice pentru 2015.
„În baza discuþiilor pe care le-am
avut deja în CEx, a votului majo-
ritar din Parlament din 15 decem-
brie, e foarte clar cã oamenii ne-
au votat ca sã guvernãm, cã am
guvernat bine în aceºti ani ºi cã
vom guverna ºi mai bine în 2015-
2016, ºi cred cã obligaþia noas-
trã, ºi faþã de cei care ne-au vo-
tat, ºi faþã de cei care nu ne-au
votat, este sã guvernãm bine”, a
mai spus preºedintele PSD.
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Expoziţie de grup a membrilor Cenaclului
Artiştilor Plastici „Constantin Brâncuşi”

„Vis de iarnă”,
cu artiştii Ansamblului Folcloric
„Maria Tănase”

Ansamblul Folcloric  „Maria Tănase” va prezenta joi, 15 ianuarie,
de la ora 19.00, pe scena Operei Romane Craiova, spectacolul  „Vis
de iarnă”, dedicat Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul va fi susţi-
nut de artişti  îndrăgiţi: Marius Măgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana
Popa, Manuela Motocu, Aneta Şişu, Cristian Bănăţeanu, Ciri Mayer,
Liviu Dică, împreună cu orchestra şi dansatorii Ansamblului Folclo-
ric „Maria Tănase”. Conducerea muzicală va fi asigurată de maestrul
Nicu Creţu, iar coregrafia este realizată de maestrul Ionel Garoafă.
Intrarea publicului va fi liberă, în limita locurilor disponibile.

Spectacol
de muzică şi poezie
eminesciană

Filarmonica „Oltenia” marchează
Ziua Culturii Naţionale şi împlinirea
a 165 de ani de la naşterea poetului
Mihai Eminescu printr-un spectacol
de muzică şi poezie. Intitulat „Mihai
Eminescu – Luceafărul din ţara Mi-
oriţei”, acesta va avea loc joi, 15 ia-
nuarie, cu începere de la ora 19.00.
Îşi va da concursul actorul Emil Bo-
roghină – Societar de Onoare al Tea-
trului Naţional „Marin Sorescu”, in-
stituţie al cărei director a fost între

anii 1988 şi 2000, actualmente director al Festivalului Internaţional
„Shakespeare” de la Craiova. Spectacolul va fi susţinut de Corala
Academică a Filarmonicii craiovene, condusă de dirijorul Manuela
Enache, iar la pian va acompania Corina Stănescu. Intrarea publi-
cului se va face pe bază de invitaţii, care pot fi solicitate la Agenţia
instituţiei (tel. 0351.414.697).

Bibliotec a Judeţeană „Alexandru ş i Aris tia Aman”
– Secţia Mediatec ă ş i Americ an Corner va organi-
za mâine, 14 ianuarie, vernisajul expoziţiei de grup
a membrilor Cenac lului Artiştilor Plas tici din Cra-
iova „Cons tantin Brâncuşi”.

Sub genericul „Caleidoscop hibernal”, îşi pre-
zintă lucrările artiştii Anto-
neta  Coc oş  Andree sc u,
Mirc ea Gavrilescu,  Dan
Sc urtu, Bebic ă Ghiţă, Ga-
briela Rădulesc u,  Benone
Mogoşeanu,  Gheorghiţa
Şerban, Gigi Guguci, Ana
Maria Cristofir, Eugen Du-
mitru şi alţii. Vernisajul are
loc la ora 15.30, la Galeria
de Artă „Aman” a Bibliote-
c ii Judeţene,  pic turile –

Cursuri de dans gratuite
pentru copii şi adulţi

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova anunţă relua-
rea cursurilor de dans pentru copii şi adulţi. Acestea se vor desfăşu-
ra în fiecare zi de marţi, în Salonul Medieval al instituţiei, după ur-
mătorul program: începând cu ora 17.00 – cursuri pentru copii, de
la ora 18.00 – cursuri pentru adulţi. Pavel Rotari îi va ghida şi anul
acesta în lumea dansului pe cei interesaţi. Cursurile sunt gratuite
pentru public. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la numărul de
telefon 0351.413.369.

„Spargerea” – dramatizare de
Dragoş Muşoiu după nuvela „Jaf
armat” semnată de scriitorul Răz-
van Petrescu, în regia lui Dragoş
Muşoiu şi scenografia Andreei Ne-
grilă, a câştigat anul trecut, la Naţi-
onalul c raiovean, c onc ursul de
proiecte destinat tinerilor regizori
şi scenografi, ediţia a IV-a.  Din
distribuţie fac parte actorii Clau-
diu Bleonţ, Angel Rababoc, Adrian
Andone, Iulia Lazăr Bleonţ, Ga-
briela Baciu, Anca Dinu, Iulia Co-
lan, Cătălin Vieru şi Eugen Titu.
Spectacolul se va juca la Sala „Ion
D. Sîrbu” a TNC, iar premiera va
avea loc pe data de 17 ianuarie, ora
18.00. Alte reprezentaţii vor fi date
pe 18, 20 şi 29 ianuarie, toate cu
începere de la ora 18.00.

La sfârşitul acestei luni – 30 şi
31 ianuarie, cu începere de la ora
19.00 –, craiovenii sunt invitaţi să
vadă una dintre cele mai recente
premiere ale ArCuB Buc ureş ti:
spec tac olul „Noapte bună,

Trei premiere în trei săptămâni,
la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”

Încă din toamna anului
trecut, Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” a început pregătirea
unor noi producţii, ale căror
premiere urmează să aibă loc în
a doua parte a lunii ianuarie şi la
început de februarie. Este vorba
despre spectacolele „Spargerea”,
în regia lui Dragoş Muşoiu, pe
care craiovenii îl vor putea vedea
pe 17 ianuarie, şi „Dimineaţa de
după...”, o comedie cu care
regizorul Mircea Cornişteanu va
ieşi la rampă pe 7 februarie. De
asemenea, pe 30 şi 31 ianuarie
vor fi date primele reprezentaţii
pentru craioveni cu „Noapte
bună, mamă!” – spectacol al
Centrului Cultural al municipiu-
lui Bucureşti (ArCuB), avându-
le în distribuţie pe Florina
Cercel şi Cerasela Iosifescu.

mamă!”, de Marsha Norman. În
regia lui Mircea Cornisteanu, sce-
nografia lui Viorel Penişoară-Ste-
garu şi cu o distribuţie de excep-
ţie, Florina Cercel şi Cerasela Io-
sifescu, piesa dezvăluie o multitu-
dine de sensuri despre atitudinea
faţă de viaţă.  Un dialog aparent
banal, între o mamă şi fiica ei, îi
oferă spectatorului posibilitatea de
a reflecta asupra eternei dileme a
existenţei umane: avem obligaţia
de a trăi oricum sau putem alege
să renunţăm la viaţă?

La cei aproape 40 de ani ai săi,
Jessie (Cerasela Iosifescu) simte că
niciodată viaţa ei nu i-a aparţinut.
Părăsită de soţ şi cu un băiat care a
luat-o pe căi greşite, Jessie trăieşte
în casa mamei ei, Thelma (Florina
Cercel). Bolnavă grav, copleşită  de
un destin potrivnic şi fără nici o
perspectivă, Jessie decide să se sin-
ucidă. Hotărâtă să meargă până la
capăt, ea încearcă să pună ordine
în viaţa viitoare a mamei, de după

momentul „plecării” ei, asemenea
unui om care  se aventurează într-
o călătorie fără întoarcere. Jessie se
comportă ca un regizor al propriei
existenţe, cu o preocupare excesi-
vă pentru detalii. Cât adevăr se as-
cunde în spatele cuvintelor rostite
de Jessie şi cât de consecventă ră-
mâne faţă de hotărârea ei depinde
doar de felul în care Thelma reu-
şeşte să-şi prezinte argumentele şi
punctele de vedere. 

Spectacolul poartă o încărcătură
de sensuri ce se relevă pe măsură
ce replicile se succed. Paradoxul ati-
tudinii lui Jessie, complexitatea stă-
rilor pe care le resimte mama, per-
cepţia spectatorului asupra relaţiei
dintre mamă şi fiică, toate acestea
contribuie la crearea unei atmosfere
dominate de suspansul deciziei fina-
le: va pleca Jessie în lunga călătorie
pe care şi-a pregătit-o atât de lucid
sau îşi va schimba hotărârea?

Spectacolul cu piesa „Diminea-
ţa de după...”, o comedie de Pe-
ter Quilter (Marea Britanie), în tra-
duc erea Iolandei Mănescu, este
următoarea premieră a Naţionalu-
lui craiovean, anunţată pentru data
de 7 februarie, în Sala „Amza Pel-
lea” a instituţiei. Regia este sem-
nată de Mircea Cornişteanu, sce-
nografia – de Adriana Dinulescu,
iar din distribuţie fac parte actorii
Cătălin Băicuş, Monica Ardeleanu,
Nataşa Raab şi Ştefan Cepoi.

având ca tematic ă iarna – urmând să f ie prezentate
de artist plastic  dr. Cristina Oprea.

În continuarea evenimentului, de la ora 16.00,
în Sala „Marin Soresc u” a instituţiei se vor des-
făşura Colocviile de Artă Plastică Româneas-
că.  În program: aniversările anului 2015.  Referi-

rile realizatoarei Cris tina Oprea
vor f i la ar tiştii Natalia Dumi-
tresc o,  Alexandru Is trati,  Paul
Păun (100 de ani de la naş te-
re) , Arthur Segal (140 de ani
de la naş tere), dar ş i la doi pic-
tori c omemoraţi anul ac es ta:
Emanoil  Panaiteanu-Bardasa-
re (80 de ani de la moarte)  şi
Rudolf Schweitzer-Cumpăna
(40 de ani de la trecerea în ne-
f iinţă) .
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Aproximativ 1.400 de francezi sau
rezidenþi în Franþa au plecat sau ºi-
au demonstrat disponibilitatea de a
pleca pentru a lupta în Siria ºi Irak,
iar 70 dintre ei au murit în aceste
lupte, a anunþat Guvernul. „Sunt
1.400 de indivizi dispuºi sã plece
pentru a lupta în cadrul jihadului,
pentru terorism, în Siria ºi Irak”, a
declarat premierul francez Manuel
Valls, contactat ieri de BFM TV/
RMC. „Aproximativ 70 de francezi
sau rezidenþi în Franþa au murit în
Siria ºi Irak în rândurile teroriºtilor”,
a continuat acesta. Cifrele reprezintã
o nouã creºtere în raport cu esti-
mãrile oferite în urmã cu câteva
sãptãmâni de Guvern, care vorbea de 1.200
de persoane implicate ºi 60 de morþi. La ju-
mãtatea lui decembrie, autoritãþile au estimat
cã dintre cei 1.200 de francezi sau rezidenþi în
Franþa implicaþi în filiere jihadiste, 390 sunt în
prezent „în zonã”, iar 231 în tranzit cãtre Irak
ºi Siria. În plus, ele estimau cã 234 de persoa-
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ne au pãrãsit Siria, dintre care 185 s-au întors
deja în Franþa. „Aceasta reprezintã o creºtere
majorã într-un timp scurt: erau circa 30 de
cazuri când am devenit ministru de Interne (ju-
mãtatea lui 2012), iar astãzi sunt 1.400”, a
dezvãluit Manuel Valls. Cei doi presupuºi autori
ai atacului de la sãptãmânalul satiric „Charlie

Hebdo”, Cherif ºi Said Kouachi, au
fãcut parte „fãrã îndoialã” dintre cei
care au plecat pentru a se „forma
pentru moarte ºi teroare”, a subli-
niat premierul. În schimb, al treilea
bãrbat care a comis atentate, Ame-
dy Coulibaly, „nu a plecat niciodatã,
nu era în vizorul serviciilor de infor-
maþii”, a adãugat el. Franþa s-a con-
fruntat în 2014 cu o explozie a nu-
mãrului de ucenici jihadiºti dispuºi
sã plece în Siria ºi Irak, cu riscul ca
aceºtia sã revinã pentru a desfãºura
acþiuni teroriste pe teritoriul sãu.
Numãrul francezilor sau al persoa-
nelor rezidente în Franþa implicate
în filiere jihadiste s-a dublat de la în-

ceputul anului, potrivit autoritãþilor, care afir-
mã cã au destructurat recent 13 astfel de filiere
care aduceau candidaþi pentru jihad în Irak ºi
Siria. Franþa este, alãturi de Belgia, una dintre
principalele þãri occidentale ca numãr de vo-
luntari care s-au alãturat grupãrii islamiste te-
roriste Stat Islamic.

„Islamul face parte din Germania”, a
declarat ieri Angela Merkel, care a reite-
rat cã este „cancelarul tuturor germani-
lor” ºi ºi-a anunþat participarea, alãturi
de preºedintele german Joachim Gauck
ºi de miniºtri din cabinetul sãu, la o ma-
nifestaþie organizatã, astãzi, la Berlin, de
cãtre asociaþii musulmane, pentru a con-
damna atacul comis sãptãmâna trecutã
împotriva sãptãmânalului satiric „Char-
lie Hebdo” la Paris, relateazã AFP. „Mâi-
ne (marþi) vom da un semnal foarte pu-
ternic”, a subliniat ea în cadrul unei con-
ferinþe de presã comunã cu premierul

Deocamdatã nu s-a luat nici o
decizie privind o eventualã revizui-
re a Tratatului Schengen în sensul
restrângerii libertãþii de circulaþie
în interiorul acestui spaþiu, aºa cum
a cerut ministrul spaniol de Inter-
ne în urma atacurilor teroriste din
Franþa, soldate cu 17 morþi ºi 11
rãniþi, a declarat ieri premierul spa-
niol Mariano Rajoy, citat de AFP.
„Dacã se va pune aceastã proble-
mã, ea va fi dezbãtutã, dar cred cã
orice mãsurã de combatere a te-
rorismului trebuie avutã în vedere
cu condiþia ca ea sã nu aducã atin-
gere altor lucruri. Cred cã totul este
perfect compatibil”, a adãugat

Angela Merkel: Islamul face parte din Germania
turc, Ahmet Davutoglu. Merkel, fiica
unui pastor protestant, a apreciat cã
aceastã manifestaþie va fi o ocazie de a
transmite „un semnal important al voin-
þei diferitelor religii de a trãi împreunã,
paºnic, în Germania”. „Facem totul pen-
tru ca integrarea sã reuºeascã ºi ca, in-
diferent de religie, cei care acceptã legile
germane, care trãiesc aici, care cunosc
limba, sã fie bineveniþi, ca toþi ceilalþi”, a
subliniat cancelarul german. În Germa-
nia trãiesc aproximativ 4 milioane de mu-
sulmani, în principal turci sau persoane
de origine turcã.

Rajoy: Nu a fost luatã încã nici o decizie privind
o eventualã modificare a Tratatului Schengen

ºeful Executivului
spaniol într-o de-
claraþie acordatã
postului de radio
Cadena Ser, fãrã sã
ofere alte detalii.
Ministrul spaniol de
Interne, Jorge Fer-
nandez Diaz, a
anunþat anterior cã
þara sa „va susþine
instituirea de con-
troale la frontiere”
în UE, pentru a li-
mita deplasãrile ji-

hadiºtilor care pleacã sau revin din
zonele de conflict. „S-ar putea sã
fie nevoie de o modificare a Tra-
tatului Schengen”, a spus acesta
într-o declaraþie acordatã dumini-
cã publicaþiei „El Pais”. Guvernul
de la Madrid doreºte ca „persoa-
nele ce prezintã un risc sau asupra
cãrora planeazã suspiciuni înteme-
iate cã ar putea fi teroriºti (...) sã
nu poatã folosi libertatea de miº-
care în detrimentul libertãþii ºi se-
curitãþii noastre”, a explicat minis-
trul spaniol. Totuºi, acest tratat, ce
a instituit spaþiul de liberã circula-
þie din care fac parte 26 de state
europene, nu poate fi modificat

unilateral. Sãptãmâna trecutã, ace-
laºi ministru spaniol a reamintit cã
þara sa este o susþinãtoare a imple-
mentãrii Registrului cu Numele Pa-
sagerilor (PNR), bazã de date ce
conþine informaþii precum nume-
le, mijloacele de platã, datele de
contact ºi itinerariile pasagerilor
companiilor aeriene, în pofida opo-
ziþiei Parlamentului European, care
considerã cã aceastã iniþiativã în-
calcã drepturile fundamentale ale
cetãþenilor prin nerespectarea con-
fidenþialitãþii datelor personale.

O altã propunere, venitã tot în
urma atentatelor comise în Franþa
de islamiºti, are premierul britanic
David Cameron, care s-a angajat
ieri sã dea serviciilor de securitate
ºi de informaþii din þara sa noi pu-
teri pentru monitorizarea comuni-
caþiilor pe Internet, relateazã Reu-
ters ºi AFP. În perspectiva alegeri-
lor interne de peste patru luni, Ca-
meron a promis cã, dacã va fi re-
ales, va propune noi legi, pentru a
se asigura cã activitatea firmelor
de Internet este acoperitã de re-
guli care le permit serviciilor de
securitate sã monitorizeze comu-
nicaþiile ºi, în unele cazuri, sã le
acceseze conþinutul. „Vom permi-

te sã existe un mijloc de comuni-
care pentru care pur ºi simplu este
imposibil sã se facã acest lucru?
Rãspunsul meu la aceastã întreba-
re este: Nu trebuie sã existe”, a
declarat Cameron dupã un discurs
electoral în centrul Marii Britanii,
subliniind cã atacurile de la Paris
au evidenþiat nevoia de noi legi.
„Dacã voi fi prim-ministru, mã voi
asigura cã existã o lege care ne va
da certitudinea cã nu le vom per-
mite teroriºtilor sã aibã un spaþiu
sigur de comunicare”, a adãugat
el. Precedentele tentative de a le
oferi serviciilor de securitate mai
mult acces la datele privind comu-
nicaþiile ºi la conþinutul acestora au
fost blocate de partenerii conser-
vatorilor în coaliþia de guvernã-
mânt, liberal-democraþii, dar Ca-
meron a afirmat cã, în opinia sa,
astfel de atribuþii sunt „absolut
corecte” pentru o democraþie mo-
dernã liberalã. ªeful serviciului de
informaþii britanic a solicitat anul
trecut unor companii precum
Twitter Inc. ºi Facebook Inc. sã
le permitã serviciilor de securitate
mai mult acces la reþelele lor, in-
vocând uriaºa lor importanþã pen-
tru grupurile extremiste.

Hackerii Anonymous au atacat
site-uri islamiste, periclitând
ancheta în cazul atentatelor
din Franþa

Grupul de hackeri Anony-
mous a atacat mai multe site-uri
islamiste, însã acþiunea lor,
având ca scop sã rãzbune
victimele atentatelor de la
Paris, pericliteazã ancheta
autoritãþilor franceze, care nu
mai pot monitoriza discuþiile
jihadiºtilor pe forumuri, relata
„Le Point”, în ediþia electroni-
cã. Hackerii de la Anonymous
ºi-au îndeplinit în weekend
promisiunea de a ataca site-uri
frecventate de jihadiºti, în
cadrul operaþiunii OpCharlie-
Hebdo, închizând în special
platforma Ansar Al Haqq, care
gãzduieºte forumuri de discuþii.
„Popor al lumii, momentul este
grav: la 7 ianuarie 2015,
libertatea de exprimare a fost
lovitã”, a denunþat Anonymous
într-o înregistrare video postatã
online sâmbãtã. „Nu ne putem
lãsa doborâþi, este datoria
noastrã sã reacþionãm (...).
Anonymous trebuie sã aminteas-
cã fiecãrui cetãþean cã liberta-
tea presei este un principiu
fundamental al oricãrei demo-
craþii. Ne-am luptat întotdeauna
pentru libertatea de exprimare;
atacarea libertãþii de exprimare
înseamnã atacarea Anony-
mous”, au conchis hackerii.
Acþiunea Anonymous, deºi pare
sã aibã intenþii bune, a fost
foarte criticatã. Închiderea unor
platforme jihadiste, fãrã a se
coordona cu forþele de ordine,
priveazã autoritãþile de un
instrument necesar pentru
monitorizarea discuþiilor
islamiºtilor. Serviciile de
informaþii ar putea astfel sã
piardã urma unor internauþi
suspecþi, deoarece atacul
Anonymous îi determinã sã îºi
schimbe modalitãþile de comuni-
care electronicã.

Fostul preºedinte ucrainean
Ianukovici, pe lista persoanelor
cãutate de Interpol

Fostul preºedinte ucrainean
Viktor Ianukovici a fost pus de
Interpol pe lista persoanelor
cãutate, el fiind acuzat de
justiþia din þara sa de deturnare
de fonduri ºi nereguli financiare,
conform unui anunþ postat ieri
pe site-ul organizaþiei internaþio-
nale de poliþie, transmite
Reuters. Autoritãþile ucrainene
au precizat cã decizia Interpol
împotriva lui Ianukovici (64 de
ani), care locuieºte în Rusia de
la înlãturarea sa de la putere, în
urma protestelor de stradã de
acum aproximativ un an, permite
oricãror forþe de poliþie sã-l
predea Ucrainei dacã este
reþinut. Alãturi de Viktor Ianu-
kovici, în urmãrire internaþiona-
lã prin Interpol au mai fost daþi
Aleksandr Ianukovici, fiul
fostului preºedinte, ex-premierul
Nikolai Azarov ºi alþi foºti
demnitari ucraineni, scrie
Interfax.
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METEO

Seninmarþi, 13 ianuarie - max: 7C - min: -1°C

$
1 EURO ...........................4,4856 ............. 44856
1 lirã sterlinã................................5,7489....................57489

1 dolar SUA.......................3,8023........38023
1 g AUR (preþ în lei)........149,3738.....1493738

Cursul pieþei valutare din 13 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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JCVD

Se difuzeazã la Prima TV,
ora 20:30

Terminat, la un pas de fali-
ment ºi prins într-o luptã
disperatã de recâºtigare a
custodiei fetiþei sale, Van
Damme e implicat, fãrã voia
lui, într-un jaf armat. Combi-
naþie ucigãtoare de acþiune,
crime, haos ºi umor beton,
JCVD e echivalentul unui
picior bine þintit în gurã. Van
Damme s-a întors ºi, de data
asta, nu ia prizonieri!

Iceman – ultimul meci

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

George Chambers este cam-
pionul mondial la box, catego-
ria grea, care s-a fãcut cunos-
cut în ring sub numele de “Ice-
man”. Nici un adversar nu a
putut sã stea vreodatã în faþa
forþei distrugatoare a lui Ice-
man. Dupã ce este acuzat pe
nedrept de trafic de droguri,
Iceman este trimis într-o închi-
soare din Rusia. Iar lupta cea
mai durã nu se mai dã de aceas-
ta datã în ring. Iceman nu mai
trebuie sã lupte pentru titlu, ci
pentru propria sa viaþã.

Ochi de vultur

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

În "Ochi de Vultur", Jerry Shaw
ºi Rachel Holloman  sunt doi
strãini adunaþi laolaltã de un apel
telefonic misterios al unei femei
pe care niciunul dintre ei nu a
cunoscut-o. Necunoscuta îi
ameninþã pe Rachel ºi Jerry cã le
ia viaþa lor ºi familiilor lor, fortân-
du-i astfel sã intre în jocuri
periculoase ºi în situaþii limitã,
urmãrindu-le fiecare miscare prin
intermediul unor dispozitive care
astazi fac parte din cotidian ºi se
gasesc pânã ºi în supermaket-uri.

MARÞI - 13 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:00 Wild Carpathia
18:00 Eroi necesari
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 O cãlãtorie de pominã
2009, Marea Britanie, Comedie
01:30 Eroi necesari
02:00 Telejurnal
02:50 Sport (R)
03:10 Vorbeºte liber ! (R)
04:00 Wild Carpathia (R)
04:50 Biziday (R)
05:30 Lumea ºi noi (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Cap compas
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ce facem cu violoncelul ?
12:00 Magia teatrului ºi a filmului

– Alexa Visarion
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Jurnal de front
01:30 Rezistenþa prin culturã
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin (R)
02:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:30 Cel mai bun meci al lui
Muhammad Ali

09:10 Crãciun fericit
10:30 Marie Antoinette
12:30 Umbre - din culise
13:00 Baschetbalistele de vârsta

a doua
14:40 Ofertã irezistibilã
16:50 Ghinionistul
20:00 Magnolii de oþel
21:30 CBGB
23:15 Ray Donovan
00:10 Ray Donovan
01:10 2 pistoale
03:00 Omul pasãre
04:20 Vacanþã dupã gratii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iceman – ultimul meci
2006, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Sport
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune,

Crimã

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme

08:45 La Mãruþã (R)
10:15 Promotor
10:45 La bloc (R)
12:00 La bloc
13:15 Doamne de poveste
14:15 Micuþa Picasso - O

poveste controversatã (R)
16:00 Roxanne (R)
17:45 De-a lungul timpului
18:45 Cu toþii au sãrutat mireasa
20:30 Mãrul discordiei
22:30 Lucy ºi Joe
00:15 Mãrul discordiei (R)
01:45 Lumea Pro Cinema
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Ochi de vultur
2008, SUA, Dramã, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Ochi de vultur (R)
2008, SUA, Dramã, Thriller
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45  WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Revendicarea (R)
08:30 Click! Poftã bunã! (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Legaturi de sânge (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:00 Codul magicienilor
12:30 Secrete de stil (R)
13:15 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legaturi de sange
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 JCVD
2008, Belgia, Luxemburg,

Fran?a, Comedie, Crimã, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Miss fata de la þarã
03:00 JCVD (R)
2008, Belgia, Luxemburg,

Franþa, Comedie, Crimã, Dramã
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Familii la rãscruce (R)07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 N-are mamã, n-are tatã!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Umbre

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:10

Serialul umbre este o dramã
cu accente de comedie
neagrã ºi spune povestea lui
Relu, un taximetrist care
face bani ºi ca recuperator
pentru un mafiot local.
Dupã ce omoarã accidental
un om, Relu vrea sã iasã
din lumea interlopã,
dar nu mai are cale de
întoarcere.

Burlaci întârziaþi

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Billy (Michael Douglas), Pad-
dy (Robert De Niro), Archie
(Morgan Freeman) and Sam
(Kevin Kline) sunt cei mai buni
prieteni încã din copilãrie.
Atunci când Billy, burlacul
convins al grupului, o cere în
sfârºit în cãsãtorie pe prietena
sa, cei patru pleacã spre Las
Vegas, hotãrâþi sã se distreze
ºi sã îºi aminteascã de vremu-
rile trecute. Ajunºi la destinaþie
însã, cei patru îºi dau seama
cã viaþa i-a schimbat mai mult
decât se aºteptau în tinereþe

Love Ranch

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:15

Aceastã dramã urmãreºte cuplul
care a deschis primul bordel legal
din Nevada ºi violenþa care a urmat
atunci când relaþia lor a fost pusã
la încercare de infidelitate.
Filmul este bazat pe povestea

realã a acestui cuplu, proprietarii
Mustang Ranch, care au avut
serioase probleme cu poliþia dupã
ce boxerul Oscar Bonavena a fost
împuºcat mortal în anul 1976,
deoarece era suspectat a avea o
legaturã amoroasã cu Sally.

MIERCURI - 13 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Discover România
17:00 Wild Carpathia
18:00 Eroi necesari
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 O viaþã realã
2009, Franþa, Dramã, Romantic
01:30 Eroi necesari
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:10 Vorbeºte liber!
04:00 Europa mea
04:25 Biziday
05:05 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 Europa 360° (R)
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Inger cãzut
1945, Crimã, Film noir, Mister
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încalcite
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:55 5 minute de istorie

TVR 2

07:40 Ofertã irezistibilã
09:50 Magnolii de oþel
12:50 Toþi oamenii regelui
14:55 Prieteni buni
16:15 Pãpuºile Muppet în

turneu
18:05 Closer to the Moon
20:00 Hoþul de cãrþi
22:10 Umbre
22:55 Rãmâi cu mine
23:40 Sub acelaºi acoperiº
00:15 Nimfomana Vol. II
02:20 Pe sub piele
04:10 Beowulf
06:00 Prieteni buni

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Burlaci întârziaþi
2013, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta,

Acþiune, Crimã

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme

08:45 La Mãruþã
10:00 Descoperã România
10:30 La bloc (R)
11:45 La bloc
13:15 Doamne de poveste
14:15 De-a lungul timpului (R)
15:15 Cu toþii au sãrutat mireasa

(R)
17:00 Nu vrea ºi pace!
18:45 Cupa Gilbert
20:30 Jaf cu stil
22:15 Love Ranch
00:30 Jaf cu stil (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele DNA (R)
08:30 Playtech (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sange (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:00 Codul magicienilor
12:30 Levintza prezintã (R)
13:15 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legaturi de sange
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Capcan TV
02:30 Cronica Netului (R)
03:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Panoramic cinematografic

Patria
Taken 3: Teroare în L.A.

Ora: 18:15, 20:30

Al ºaptelea fiu

Ora: 16:00(3D)

Asterix: Domeniul zeilor

Ora: 14:00(3D, ro)

Modern
Tânãrã ºi frumoasã

Ora: 12:00, 16:00, 20:00

Kyra Kyralina

Ora: 14:00, 18:00
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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

Anunþul tãu!
Cursuri pentru calificare

ºi iniþiere pentru“Adminis-
trator de imobile”ºi “Ma-
seur”. Fundaþia “Acþiunea
Ecologicã Românã” anunþã
redeschiderea cursurilor
”Administrator de imobile”
pentru persoanele care lu-
creazã în cadrul Asociaþiilor
de proprietari sau care do-
resc sã ocupe postul de Ad-
ministrator sau Preºedinte.
De asemenea, se continuã
seria pentru iniþiere în ma-
saj ºi reflexoterapie, prin
cursul de “Maseur”, organi-
zat împreunã cu ªcoala Post-
licealã Ecologicã. Cursurile
sunt autorizate de CNFPA
iar înscrieriºi informaþi se
pot obþine la telefonul nr.
0351 40.40.77 (luni-vineri,
intre 10:00 ºi 17:00) pânã la
data de 31.01.2015.

Societatea Cooperativa
de Consum Segarcea vinde
prin licitaþie deschisã cu stri-
gare în ziua de 29.01.2015, ora
10.00 spaþiu comercial par-
ter  bloc Valea Stanciului. Li-
citaþia va avea loc la sediul
cooperativei situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 115. În caz
de neadjudecare, licitaþia rã-
mâne deschisã în fiecare zi
de joi pânã la vânzare. Rela-
þii la sediul cooperativei. Te-
lefon: 0251/210.482.

COMUNA CARPEN anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectrul «SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CA-
NALIZARE ÎN COMUNA CAR-
PEN, SATELE CARPEN ªI
CLEANOV, JUDEÞUL DOLJ-
CONSTRUCÞIE NOUÃ» propus
a fi amplasat în comuna Carpen.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul Comunei Carpen,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vinreri între orele
8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax : 0251/ 419.035, e-
mail: ofiice@arpmdj.anpm.ro.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã do-
resc îngrijire copil. Te-
lefon: 0720/008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0742/390.301.

Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
VÂND apartament 2
camere, Craioviþa Nouã,
stradal, etaj 1, îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
177.594, 0762/482.044.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric,
puþ forat, fosã septicã,
cabanã + fundaþie,
18.500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0732/
381.876.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/ 153.551.

Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând ºase taburele(
scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/ 531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA
ºi cãpriori. Telefon:
0722/943.220.
Vând sobe din teraco-
tã cu 10 rânduri. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 13 ianuarie 2015
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Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal (2,05-
2,37- 0,60), cãrþi bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ garsonierã
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0764/536.599.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 70 / doresc
domn cu vârstã apro-
piatã, bun, calm, cin-
stit, fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui la
mine. Telefon: 0729/
684.222.
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie ne-
voiaºã, modestã, vã-
duvã pentru priete-
nie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti nr.
136 - Gorj.

CITAÞII
Mîndruþ Dorina,cu ul-
timul domiciliu cunos-
cut în Craiova, str.
Trandafirului, nr.42
este chematã la Jude-
cãtoria Craiova, în
data de 21.01.2015,
complet CCOM 1, ora
10,30, în calitate de
pârâtã, în proces cu
S.C. Salubritate Cra-
iova SRL, dosar nr.
16091/ 215/ 2014.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Cumpãr cãrucior
pentru handicapat.
Telefon: 0351/
460.132.

PIERDERI
Pierdut Certificat de
membru pe numele
dr. NINÃ C. CON-
STANÞA, eliberat de
Colegiul Medicilor
Dolj. Se declarã nul.
Pierdut Carnet de re-
zident pe numele
Z A M F I R E S C U
IOANA, eliberat de
Ministerul Sãnãtãþii.
Se declarã nul.
Pierdut Certificat de
membru Nr. DJ
07.1080, eliberat de
Colegiul Medicilor
Dolj. Se declarã nul.

ENCULESCU MA-
RIN P.F.A. declarã
pierdute Certificate
constatatoare emise
de ORC Dolj. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
La plecarea în eter-
nitate a bunului lor
prieten prof. univ.
dr. CONSTANTIN
COSTESCU, familii-
le Vladimir, Beldi-
man, Petre Gigea ºi
George Vraciu îºi
exprimã regrete în
durerea lor ºi trans-
mit condoleanþe fa-
miliei îndoliate!

Colegii din cadrul Di-
recþiei Impozite ºi
Taxe Craiova sunt
alãturi de doamna
Elena Bonescu, Di-
rector Executiv, la
marea durere prici-
nuitã de decesul ta-
tãlui ºi transmit sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Familia Dragoº ºi Iulia-
na Popescu transmite
condoleanþe doamnei
Elena Bonescu în
aceste momente gre-
le pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a tatã-
lui. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte
ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ziua zero a sosit! Echipa mas-
culinã de volei a celor de la SCM
U Craiova va întâlni astãzi, în cel
mai important meci din istoria de
aproape un deceniu a clubului,
indiferent de sport, pe italienii de
la Energy T.I. Diatec Trentino,
meci contând pentru prima man-
ºã a sferturilor de finalã ale CEV
Cup.

Asemuitã de tehnicianul Dan
Pascu, fãcând o paralelã cu fot-
balul, cu Barcelona, Trentino,
echipã fondatã în anul 2000, se
mândreºte cu 3 titluri de campio-
nã (2008, 2011, 2013), 3 Cupe
(2010, 2012, 2013) ºi douã Su-
percupe ale Italiei (2011, 2013),
3 Ligi ale Campionilor (2009,

VOLEI (M) – CEV CUP

SCM, în faþa celui mai mare meci din istoria saSCM, în faþa celui mai mare meci din istoria saSCM, în faþa celui mai mare meci din istoria saSCM, în faþa celui mai mare meci din istoria saSCM, în faþa celui mai mare meci din istoria sa
Alb-albaºtrii se dueleazã azi, la Polivalentã, de la ora 17:30

(Digi Sport 2), cu prestigioasa echipã italianã Energy Trentino

2010, 2011), respectiv, record,
4 Campionate Mondiale ale Clu-
burilor (2009, 2010, 2011,
2012).

Dacã SCM a eliminat în fazele
anterioare ale competiþiei pe Par-
tizan Vizura Belgrad (Serbia; 2-3
deplasare, 3-0 acasã) ºi pe Kec-
skemet RC (Ungaria; 3-0 depla-
sare, 3-0 acasã), Trentino a ba-
rat drumul Vojvodniei Novi Sad
(Serbia; 3-1 deplasare, 3-0 aca-
sã) ºi lui Maccabi Tel Aviv (Isra-
el; 3-0 acasã, 3-0 deplasare).

În perspectiva meciului de azi,
craiovenii au susþinut vineri ºi
sâmbãtã douã meciuri test, la Po-
livalentã, cu sârbii de la Ribnica
Kraljevo, de care au trecut de fie-

care datã în minimum de seturi.
Pentru a vedea pe viu una din-

tre cele mai bune echipe de volei
din lume, copiii pânã la 14 ani au
intrarea gratuitã, iar pentru adulþi
tichetul de meci costã 5 lei.

Lot SCM: Pedrag Bicanin, Ni-
colae Ghionea, Rãzvan Vîlcelean,
Mihai Mãrieº, Bogdan Ene, Flo-
rin Voinea, Gabriel Ion, Lauren-
þiu Licã, Vlado Milev, Ionuþ Man-
da, Petar Turanjanin.

Lot Trentino: Matey Kaziyski,
Gabriele Nelli, Emanuele Birarelli,
Lukasz Zygadlo, Martin Nemec,
Simone Giannelli, Filippo Lanza,
Sebastian Sole, Tiziano Mazzo-
ne, Massimo Colacci, Michele
Fedrizzi, Matteo Burgsthaler.

Returul din Italia este progra-
mat joia viitoare, în 22 ianuarie,
de la ora 21:30. Între cele douã
meciuri cu Trentino, Craiova va

reveni ºi în campionat, unde se
aflã pe locul 4, urmând a întâlni
sâmbãtã, în deplasare, pe Uni-
rea Dej.

Reprezentativa de handbal Un-
der 21 a României s-a calificat la
Campionatul Mondial gãzduit de
Brazilia în vara acestui an, dupã
ce a câºtigat la golaveraj grupa a
ºasea de calificare, disputatã de
vineri pânã duminicã la Piteºti. În
ultimul joc, tricolorii antrenaþi de
Ovidiu Mihãilã au învins Slove-
nia cu 27-26, dupã un meci dra-
matic, desfãºurat într-o atmosfe-

HANDBAL (M)

Dupã un deceniu,

Naþionala de tineret s-a calificat
la Campionatul Mondial

rã incendiarã.
Egalul dintre România ºi Croa-

þia de sâmbãtã (23-23) a lansat
sarabanda calculelor. Calificarea
urma sã se decidã în ultima zi, în
urma partidelor Croaþia – Bulga-
ria ºi România – Slovenia. Dacã
ambele favorite ar fi câºtigat, in-
tra în calcul golaverajul.

Dupã victoria la 3 lungimi cu
Slovenia, croaþii au învins Bul-

garia la numai 14 goluri 41-27,
iar din acel moment, în contex-
tul unui succes la 18 goluri, 38-
20, contra Bulgariei, tricolorilor
le era de ajuns o victorie obþinu-
tã la orice scor cu Slovenia, echi-
pã ieºitã din calculele calificãrii.

Cu toate acestea, slovenii au
intrat pe teren deciºi sã-ºi res-
pecte statutul, aºa cã le-au dat
bãtãi de cap românilor în prima
reprizã. Cu o apãrare avansatã ºi
un atac mobil, oaspeþii au con-
dus chiar ºi cu patru goluri, in-
trând la pauzã în avantaj: 17-15.

Mobilizaþi extraordinar de Ovi-
diu Mihãilã, românii nu au cedat.
Au luptat extraordinar pentru fie-
care minge, portarul Iancu a avut

ºi el intervenþii bune atunci când
a trebuit, iar naþionala a reuºit sã
egaleze în minutul 46 (21-21),
pentru ca imediat sã se desprin-
dã la 23-21.

Slovenii au reechilibrat pe o
superioritate de douã minute (23-
23), iar ultimele zece minute au
fost crunte. Românii s-au des-
prins din nou la douã goluri, 25-
23, dar slovenii au luptat incre-
dibil pentru fiecare minge, ega-
lând din nou.

În minutul 59, Rotaru a dus ia-
rãºi România în avantaj (26-25),
slovenii au punctat imediat (26-
26), iar ultimul atac a fost al nos-
tru. Mihãilã a cerut time-out, iar
visul unei generaþii s-a jucat în

cele 22 de secunde rãmase. Ro-
taru a marcat incredibil, pe o pã-
trundere prin exterior (27-26), iar
Iancu a închis poarta la ultimul
ºut tras in-extremis de sloveni.
Calificare!

Marcatorii României au fost
Nistor 11 goluri, Rotaru 4, Ne-
gru 3, ªomlea 3, Racoþea 3,
Szasz 2, Burlacu 1.

Clasament final grupa a ºasea
de calificare: 1. ROMÂNIA 5p
(+19), 2. Croaþia 5p (+17), 3.
Slovenia 2p, 4. Bulgaria 0p. Cam-
pionatul Mondial din Brazilia va
avea loc între 19 iulie ºi 2 au-
gust. La ultima participare în
competiþie, în 2005, România s-
a clasat pe locul 6.

Tenismena Ioana Roºca, sportivã
legitimatã la CSM Craiova, ºi Cristina
Adamescu au ratat prezenþa în finala
turneului de 10.000 de dolari din
Antalya (Turcia).

În penultimul act, perechea din
România, cotatã cu a treia ºansã la
victoria fialã, a pierdut cu scorul de
6-1, 3-6, 8-10 contra favoritelor 2,
Anita Husaric/Danielle Mills (Bosnia/
SUA), care ulterior aveau sã câºtige
ºi trofeul.

Ioana Roºca a participat ºi în
competiþia de la simplu, pãrãsind însã
prematur turneul, încã din turul
secund, unde a fost eliminatã de
olandeza Elke Tiel, jucãtoare venitã
din calificãri, care a ajuns pânã în
finalã.

Craioveanca Ioana Roºca a ratat prezenþa
în finala probei

de dublu, în Antalya
DIGI SPORT 1
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Espanyol – Valencia, Levante – Ma-
laga.

DIGI SPORT 2
7:00, 8:30, 10:30, 12:30 – TENIS (F) –

Turneul de la Sydney, în Australia / 17:30 –
VOLEI (M) – CEV Cup: SCM U Craiova –
Energy Trentino / 19:40, 22:00 – FOTBAL
Franþa – Cupa Ligii: Bastia – Rennes, St.
Etienne – Paris SG.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Cupa Euro-

Challenge: Energia Tg. Jiu – Okapi Aal-
star / 22:00 – FOTBAL – Cupa Italiei:
Milan – Sassuolo.

DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii: St.

Etienne – Paris SG.
EUROSPORT
15:00 – SNOOKER – Mastersul de la

Londra, în Regatul Unit / 18:30, 21:30 –
SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la Fla-
chau, în Austria / 22:45 – SNOOKER – Mas-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

tersul de la Londra.
EUROSPORT 2
9:00, 11:00 – FOTBAL – Cupa Asiei, în

Australia: Kuwait – Coreea de Sud, Oman –
Australia / 19:00 – BASCHET (M) – Euro-
cupa: Banvit Bandirma – Dinamo Sassari /
21:00 – SNOOKER – Mastersul de la Lon-
dra, în Regatul Unit.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii marţi, 13 ianuarie 2015sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Doar în primele 30 de minute s-au ridicat
handbalistele antrenate de Aurelian Roşca şi
Gheorghe Sbora la nivelul impus de echipa
campioană, HCM Baia Mare, care condu-
cea cu 10-7. Diferenţa pse putea face din
start, dacă portarul Mirela Paşca nu intrer-
venea incredibil în mai multe rânduri, dar
scorul putea fi şi egal, dacă jucătoarele Cra-
iovei nu comiteau câteva erori de începă-
toare, la pase simple şi în faza a doua de
contraatac. Apipie a fost veriga slabă în re-
priza întâi şi s-a revanşat cu 3 goluri la rând
în partea a doua, când restul coechipierelor
au scăzut ritmul. De altfel, coordonatoarea

Dacă finalul lui 2014 a fost pro-
digios pentru Univers itatea Craio-
va, care şi-a păstrat invincibilita-
tea pentru 11 meciuri la rând, star-
tul pregătirilor nu a adus  deloc
veşti bune. Primele probleme l-au
vizat pe Pablo Brandan, c are a
întârziat c ât a vrut revenirea la
echipă. Au urmat apoi două lovi-
turi dure,  Ferfelea şi Curelea re-
fuzând micşorarea contractelor şi
astfel nu s-au regăsit pe lista de
26 de juc ători care efectuează pri-
mul stagiu de pregătire în Anta-
lya.  Acesta trebuia să înceapă ieri
la prânz, când o cursă de linie tre-
buia să-i ducă pe juveţi în staţiu-
nea de la Marea Egee, via Is tan-
bul.  Oltenii au înnoptat în capita-
lă, la hotelul Mirage, iar la prânz
trebuiau să decoleze spre Turcia.
Numai că din cauza lapoviţei ae-
ronava nu şi-a putut lua zborul din
Istanbul ş i delegaţia alb-albastră
a petrecut câteva ore în plus prin
aeroportul „Henri Coandă”. Îna-
inte de plecare, Sorin Cârţu şi-a
exprimat dorinţa ca problemele să
fie rezolvate, în sensul în care lui
Brandan să-i f ie prelungit con-
trac tul şi din vară,  adăugând că
Ferfelea şi Curelea au probleme
medicale, deşi aceştia au fost tri-

Lotul Universităţii a plecat în primul
stagiu de pregătire, decolarea spre
Turcia fiind întârziată de condiţiile

meteo de la Istanbul
mişi la echipa a doua.

Pablo Brandan a explicat de ce
a avut tratament preferenţial ş i s-
a alăturat colegilor cu o săptămâ-
nă după reunire: „Am avut ac cep-
tul din partea clubului să revin mai
târziu la ec hipă, din cauza unor
probleme familiale. M-am reîntâl-
nit c u colegii, sunt fericit. Plecăm
în Antalya şi îmi doresc să ne pre-
gătim bine pentru retur”. Argen-
tinianul a comentat şi rumorile pri-
vind dorinţa sa de a pleca de la
Craiova: „Am avut o problemă cu
copilul, care a cresc ut şi începe
şcoala în Argentina. Dar orice pro-
blemă are ş i o soluţie. Am venit la
Univers itatea cu gândul să s tau
mult timp. Am linişte, sunt fericit
la Craiova, cu coechipierii, cu nea
Sorin, Emil. Îmi doresc să rezolv
problemele personale şi să mă gân-
desc  numai la fotbal.

Brandan: „După ce adunăm
15 puncte ne putem gândi

şi la Europa”
Despre sc himbările survenite

în lot, căpitanul echipei a decla-
rat: „Pe Andrei Dumitraş îl ştiu
de la Ceahlăul, sper să se adap-
teze c ât mai repede posibil şi să

ajute ec hipa. Şi noi,  la rândul
nostru, trebuie să-i fim aproape,
să-l integrăm în echipă.  Ca pe toţi
c eilalţi,  de altfel. Atunc i c ând
echipa e pe drumul cel bun tre-
buie să se c ontinue, iar  dac ă
mai vine c ineva trebuie să adu-
c ă plus  valoare.  Însă în aceste
şase luni care au trecut toţi cei
c are au jucat,  dar şi c ei care au
fost mai mult rezerve s-au com-
portat exc elent.  Eu nu cred c ă
trebuie făcute sc himbări multe,

pentru că noi,  c ei c are suntem
la ec hipă,  putem deveni mai
tari”. Juc ătorul de 31 de ani a
vorbit ş i despre obiectivele echi-
pei: „Mai avem un obiec tiv pre-
liminar: să facem 15 puncte,  să
fim liniş tiţi,  s iguri c ă rămânem
în prima ligă.  Odată c e ac es t
obiec tiv va fi îndeplinit atunc i
ne vom gândi la Europa,  dar  nu
este ac um momentul.  Trebuie
făcut fiec are pas . Avem mec iuri
frumoase,  ne vom pregăti mai

bine pentru că avem adversari
pute rnic i.  Fiec ar e ne juc ăm
postul pentru că jucătorii c are
vor arăta cea mai bună formă
vor f i titulari în retur.  Jucătorii
mai tineri au ac umulat experi-
enţă,  aşa c ă ş i noi,  „bătrânii“,
trebuie să tragem mai tare”. Ar-
gentinianul şi-ar fi dat ac ordul
verbal pentru prelungirea c on-
tractului, însă totul ar urma să
fie pus  pe foaie după primul sta-
giu de pregătire.

Diferenţă prea mare
faţă de Baia Mare

Handbalistele de la SCM Craiova au ţinut aproape
de campioană doar în prima repriză, pierzând
la 13 goluri meciul din prima rundă a returului

Craiovei a ratat şi unica aruncare de la 7 metri
de care au beneficiat oaspetele. În partea a
doua, liderul a făcut o demonstraţie de for-
ţă, câştigând cu 25-18. De la 14-11 a urmat
un scor parţial de 5-0 al galacticelor din Ar-
deal, care au făcut spectacol pe final. A fost
meciul de debut pe banca echipei din Baia
Mare a slovenului Tonje Tiselj, favorit să
preia şi naţionala României, după demisia lui
Gheorghe Tadici. Antrenorul gazdelor şi-a
permis să folosească aproape 3 formule de
echipă pe parcursul celor 60 de minute, cu
handbaliste de mare valoare. Din păcate, lipsa
de motivaţie şi prestaţia destul de slabă a

ac estora nu a fost penalizată de echipa
din Bănie, care a fost depăşită c omplet
în partea sec undă. Fosta vedetă a Craio-
vei, Aneta Pârvuţ, a avut minute doar în
partea a doua, dar nu a marcat în poarta
fos tei colege, Mirela Paşca, aceas ta c on-
tabilizând nu mai puţin de 16 parade la
finalul partidei din sala „Lasc ăr Pană”.
SCM Craiova a înc eput meciul cu: Paş-
ca - Zamfirescu (4), Eidem (3), Apipie
(3), Tănăs ie (2),  Cioarec  (1), Tomescu
(1), iar pe parc urs au intrat: portarul Io-
nica Munteanu, Ianaş i (1),  Florea, Ama-

riei, Şelaru, Lazarin, Florică, Georgesc u.

Roşca: „Baia Mare nu te iartă
dacă faci asemenea greşeli”

La final,  Aurelian Roşc a a subliniat că
se simte lipsa Anetei Pârvuţ, cea mai bună
jucătoare ăn turul campionatului, revenită
la HCM Baia Mare. „A fost un meci între
două ec hipe c u obiective diferite, chiar
dacă eram pe primele două locuri.  Din
păc ate, am comis greşeli pe care nu aveam
voie să le facem împotriva unei asemenea
ec hipe. Se cunoaşte lipsa Anetei Pârvuţ,

dar n-avem încotro, trebuie să ne descur-
căm şi cu juc ătoarele c are ne-au rămas.
Obiectivul nostru rămâne intrarea în Top
8 la f inalul returului” a declarat antrenorul
Aurelian Roşc a. „Nu ne aşteptam la dife-
renţa aceasta mare, ne imaginam un meci
mult mai s trâns.  Suntem o echipă care
poate mult mai mult decât a arătat în acest
meci, păcat de greşelile pe care le-am c o-
mis” a spus c ea mai bună juc ătoare a Cra-
iovei, Mirela Paşca.  „Adversarul meu,
Aurelian Roşca, ş i-a calc ulat toate mişc ă-
rile excelent, dar valoarea individuală a ju-
cătoarelor  noastre a făcut diferenţa. Tre-
buie să spun că de mult timp nu am mai
jucat într-o atmosferă atât de frumoasă.
În ceea ce le priveşte pe jucătoare, sunt
mulţumit de evoluţia lor: după o săptămâ-
nă cu foarte multe antrenamente au juc at
bine”,  a menţionat Tone Tiselj. Extrema
Do Nascimento a însc ris  9 goluri,  fiind
completată de: Abbingh 6, Buceschi 4, Ar-
dean Elisei 3, Herrem 3, Makeeva 1.

După prima rundă a returului, SCM Cra-
iova a picat de pe locul 2 pe locul 4 şi joacă
în etapa următoare în Sala Polivalentă cu
HCM Roman, sâmbătă, de la ora 12.30.
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