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- Om fi noi ultimii în toate,
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Craiovenii nu vor
plăti nici un leu în
plus la factura de
căldura din această
iarnă. Primarul Lia
Olguţa Vasilescu a
precizat, ieri, că
majorarea de 6%
care a fost impusă
de ANRE va fi
suportată de la
bugetul local,
astfel că preţul
gigacaloriei factu-
rate
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MIN
ISTR

AŢI
E

pa
gi

na

Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei
Primăria Craiova nu va creşte
preţul gigacaloriei

Şi Belgia
e în război

Franţa este în război. A spus-o pre-
mierul Manuel Valls în faţa Adunării
Naţionale. Belgia de asemenea, şi în
faţa aceluiaşi duşman: jihadismul şi
islamismul radical. Zeci de persoane
au fost interogate în noaptea de joi
spre vineri în regiunea pariziană, într-
o anchetă de proporţii privind atenta-
tele de săptămâna trecută, de la Pa-
ris, a menţionat o sursă judiciară. Vi-
zată a fost „posibila susţinere logisti-
că” a celor susceptibili a fi avut o con-
tribuţie la barbariile comise. Nouă
bărbaţi şi trei femei au fost puşi sub
supraveghere judiciară. Se ştie deja
că fraţii Kouachi, autorii atacului con-
tra „Charlie Hebdo”, şi Amedy Couli-
baly, care a ucis un poliţist municipal
în Montrouge şi apoi patru ostatici
într-un supermarket evreiesc din Pa-
ris, aparţineau mişcării islamice.

Încă două
tramvaie ale RAT
Craiova au fost
modernizate

CNAS a revenit
asupra datei-limită
Cardul
de sănătate
nu mai este
obligatoriu
de la 1 februarie

De şi anunţas eră că de la
începutul lunii viitoare nici-
un as igurat nu va mai bene-
ficia de consultaţii şi reţe te
gratuite fără cardul de  sănă-
tate , re preze ntanţii Cas e i
Naţionale  de  As igurări de
Sănătate au re venit as upra
acestei decizii.

Căruţaş rănit
grav în accident
pe Centura
de Nord
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Preºedintele Iohannis
ºi-a amânat vizita
în Republica Moldova

Secretarul general al Administra-
þiei Prezidenþiale de la Chiºinãu, Ion
Pãduraru, a precizat pentru publicaþia
deschide.md cã vizita preºedintelui
român, Klaus Iohannis, programatã
pentru 22-23 ianuarie, a fost amânatã,
aceasta urmând sã fie reprogamatã.
Potrivit deschide.md, momentan nu
se cunosc motivele amânãrii vizitei,
dar se pare cã decizia este legatã de
situaþia politicã actualã din Republica
Moldova ºi de „discuþiile care se duc
în vederea votãrii organelor de con-
ducere a Parlamentului ºi a unui cabi-
net de miniºtri”. Preºedintele Româ-
niei urma sã se întâlneascã cu omolo-
gul sãu, Nicolae Timofti, cu liderii po-
litici, iar în funcþie de cum evoluau lu-
crurile în sfera politica, acesta planifi-
ca sã se întâlneascã ºi cu preºedinte-
le Parlamentului ºi cu premierul nou
ales, mai scrie deschide.md. Formaþi-
unile politice proeuropene de la Chi-
ºinãu nu au reuºit încã sã ajungã la
un acord dupã alegerile parlamentare
din 30 noiembrie anul trecut.

Ivan: Sunt mai hotãrât
ca oricând sã candidez
la preºedinþia PSD

Europarlamentarul PSD Cãtãlin
Ivan a declarat, ieri, pentru Mediafax,
cã este „mai hotãrât ca oricând” sã
candideze la ºefia PSD. Întrebat dacã,
în condiþiile în care BPN al PSD a de-
cis ca în luna martie sã nu mai con-
voace congresul partidului, ci doar
Consiliul Naþional, îºi mai menþine ide-
ea anunþatã anterior, de a propune în
PSD un proiect pentru conducerea
partidului, Ivan a rãspuns: „Mai hotã-
rât ca oricând”. Ivan ºi-a exprimat spe-
ranþa cã atât Victor Ponta cât ºi Liviu
Dragnea înþeleg faptul cã nu se poate
ca acest congres sã fie evitat, în con-
diþiile în care ºi-au depus mandatul ºi
asigurã o conducere interimarã a par-
tidului. „Eu cred cã sunt oameni res-
ponsabili ºi înþeleg foarte clar cã nu
se poate fãrã congres ºi cã toate deci-
ziile importante de modificare a Statu-
tului ºi de schimbare a regulilor inter-
ne de funcþionare se fac prin votul
celor delegaþi la congres. Nici o altã
schimbare nu poate fi fãcutã infor-
mal”, a spus Ivan.

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a decis joi, în urma unei sesi-
zãri de neconstituþionalitate, cã mã-
sura confiscãrii extinse prevãzutã în
Codul penal este posibilã doar pentru
bunurile dobândite dupã anul 2012,
respectiv de la momentul intrãrii în
vigoare a legii care prevede aceastã
mãsurã. CCR a fost sesizatã cu privi-
re la neconstituþionalitatea dispoziþii-
lor articolului 112, indice 1, alineatul
2, litera a) din Codul penal, unde se
menþioneazã cã în cazul „infracþiuni-
lor privind traficul de droguri ºi de
precursori” este posibilã confiscare
extinsã. Curtea Constituþionalã, „cu
majoritate de voturi, a admis excepþia
de neconstituþionalitate ºi a constatat
cã dispoziþiile art.112 indice 1 alin.(2)
lit.a) din Codul penal sunt constituþionale în mã-
sura în care confiscarea extinsã nu se aplicã
asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea
în vigoare a Legii nr.63/2012 pentru modifica-
rea ºi completarea Codului penal al României ºi
a Legii nr.286/2009 privind Codul penal”, se
aratã într-un comunicat al CCR. Legea 63/2012
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a fost publicatã în Monitorul Oficial pe 19 apri-
lie 2012, însã intrarea în vigoare a articolului
asupra cãruia s-a pronunþat Curtea Constituþio-
nalã s-a produs abia în 2014, la momentul in-
trãrii în vigoare a Codului penal ºi a celui de
procedurã penalã. Pe de altã parte, Legea 63/
2012 cuprinde modificãri aduse vechiului Cod

penal, din 1968, fiind introdusã posi-
bilitatea „confiscãrii extinse” pentru
infracþiuni similare cu cele pe care le-
a analizat Curtea Constituþionalã.
Aceste modificãri aduse vechiului Cod
penal au intrat în vigoare în aprilie
2012, astfel încât mãsura a putut fi
aplicatã începând din acel moment.
CCR s-a pronunþat ºi în iunie 2014 în
cazul confiscãrii extinse, stabilind cã
mãsura nu se aplicã bunurilor dobân-
dite înainte de intrarea în vigoare a
Legii 63/2012. Atunci a fost luatã în
dezbatere excepþia de neconstituþio-
nalitate a dispoziþiilor articolului 118²
din Codul penal din 1969. „În urma
deliberãrilor, cu majoritate de voturi,
Curtea Constituþionalã a admis excep-
þia ºi a constatat cã dispoziþiile art.118²

alin.(2) lit.a) din Codul penal din 1969 sunt con-
stituþionale în mãsura în care confiscarea extin-
sã nu se aplicã bunurilor dobândite înainte de
intrarea în vigoare a Legii nr.63 din 17 aprilie
2012 pentru modificarea ºi completarea Codului
penal al României ºi a Legii nr.286/2009 privind
Codul penal”, potrivit deciziei din iunie 2014.

Raportul MCV (Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare) pentru
România ºi Bulgaria va fi publicat
în urmãtoarele sãptãmâni, a decla-
rat, ieri, Christian Wigand, purtã-
tor de cuvânt al Comisiei Europe-

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,
dupã întâlnirea cu secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, - într-o conferinþã de presã
comunã cu acesta de la sediul Alianþei, - cã
temele de discuþie s-au referit la finanþarea Ar-
matei, în condiþiile evoluþiilor de securitate din
regiune, la baza de la Deveselu ºi la prezenþa
României în Afganistan. „L-am informat pe se-
cretatul general cã România a proiectat atin-
gerea în 2017 a nivelului de 2% din PIB pen-
tru Apãrare ºi pãstrarea acestui nivel pentru
cel puþin zece ani”, a spus ºeful statului ro-
mân, adãugând cã în timpul întâlnirii s-a dis-
cutat ºi despre „nevoia susþinerii continue din
partea NATO a þãrilor din vecinãtatea esticã ºi
cã Ucraina, Republica Moldova ºi Georgia tre-
buie sã primeascã atenþia deosebitã a Alianþei,
pentru a rãspunde noilor provocãri de securi-

Oficial CE: Raportul MCV pentru România ºi Bulgaria
va fi publicat în urmãtoarele sãptãmâni

ne, precizând cã, deocamdatã, nu
a fost stabilitã o datã precisã. „La
acest moment nu pot confirma o
datã. Va fi la începutul acestui an,
undeva în urmãtoarele sãptãmâni”.
Rugat sã fie „mai precis”, întru-

cât preºedintele român, Klaus Io-
hannis, a declarat, joi, la Bruxel-
les, cã raportul va fi publicat în
câteva zile, Wigand a rãspuns:
„Îmi pare rãu, nu pot fi mai pre-
cis decât am spus”. La rândul sãu,
un alt purtãtor de cuvânt al CE,
Mina Andreeva, a precizat: „Chris-
tian (Wigand) a spus cã va fi în
urmãtoarele sãptãmâni. Deci a
fost precis, mai precis decât pes-
te câteva zile”. „Peste câteva zile
doar vom avea un nou raport pe
aceastã speþã (MCV), am cãzut
de acord cã acest lucru ne încu-
rajeazã sã spunem cã în urmãtorii
ani, pe timpul mandatelor noas-
tre, vom finaliza aceastã proce-
durã cu succes, pentru cã Româ-
nia a fãcut progrese semnificati-
ce în consolidarea instituþiilor sta-
tului, în implementarea reforme-
lor structurale, în consolidarea sta-
tului de drept, în consolidarea in-

dependenþei justiþiei”, spunea pre-
ºedintele Iohannis joi, într-o con-
ferinþã de presã comunã cu pre-
ºedintele CE, Jean-Claude Jun-
cker. Surse europene au precizat
pentru Mediafax cã raportul pen-
tru România va fi mai bun decât
precedentul, cel din ianuarie 2014.
„Oaia neagrã” va fi, din nou, Par-
lamentul, care va fi criticat mai
ales pentru unele decizii de a re-
fuza ridicarea imunitãþii unor aleºi
cu probleme în justiþie. Aceleaºi
surse au precizat cã raportul pen-
tru România va fi mai bun decât
cel pentru Bulgaria. Raportul MCV
se va afla ºi pe agenda discuþiilor
pe care le va avea, luni, la Bruxel-
les, ministrul român al Justiþiei, Ro-
bert Cazanciuc, cu prim-vicepre-
ºedintele CE, Frans Timmermans,
cel care se ocupã de raport, ºi cu
comisarul pentru Justiþie, Vera Jou-
rova, au mai precizat sursele citate.

Stoltenberg: NATO ºi România sunt angajate
în menþinerea stabilitãþii vecinilor

tate din regiune”. Nu în ultimul rând, preºe-
dintele român a spus cã l-a informat pe secre-
tarul general al NATO despre progresul fãcut
de România în dezvoltarea bazei de la Devese-
lu, care va deveni operaþionalã pânã la sfârºi-
tul acestui an. La rândul sãu, Stoltenberg a
apreciat contribuþia Bucureºtiului la misiunile
Alianþei ºi a declarat cã NATO ºi România sunt
angajate ferm în menþinerea stabilitãþii vecini-
lor, inclusiv a Republicii Moldova ºi Ucrainei.
Acesta a subliniat cã a avut „o discuþie exce-
lentã” cu preºedintele României, cãruia i s-a
adresat cu formula „dragã Klaus”. „Prezenþa
voastrã în Afganistan timp de mai mulþi ani
are o mare importanþã ºi continuaþi sã fiþi pre-
zenþi acolo în cadrul «Resolute Support Mis-
sion», ºi apreciem acest lucru foarte mult. M-
am întâlnit cu soldaþi români atunci când am

vizitat Afganistanul, chiar înainte de Crãciun,
ºi am fost foarte impresionat de profesionalis-
mul lor ºi de determinarea lor”, a spus Stol-
tenberg. De asemenea, secretarul general al
Alianþei a salutat contribuþia României la misi-
unea din Kosovo ºi a dat asigurãri cã „NATO
este pregãtitã sã facã tot ceea ce trebuie pen-
tru a-ºi apãra toþi membrii, în faþa oricãror ame-
ninþãri”, reamintind cã „lucrãm la «Readiness
Action Plan», care va permite forþelor noastre
sã fie mai pregãtite ºi mai capabile sã intervinã
rapid. Am discutat cu domnul preºedinte de-
spre implementarea acestui program”. Potri-
vit secretarului general al NATO, se acordã o
importanþã deosebitã mãsurilor de reasigura-
re, creºterii prezenþei aliate la frontiera sa de
est ºi dezvoltãrii unor structuri de comandã
inclusiv în România.
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Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, ieri,
că municipiul Craiova nu va fi afectat de creşterea preţului
gigacaloriei în această iarnă. Majorarea de 6% pe care o

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Craiovenii nu vor plăti nici un leu în plus la factura de căldura din
această iarnă. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a precizat, ieri, că majo-
rarea de 6% care a fost impusă de ANRE va fi suportată de la buge-

tul local, astfel că preţul gigacaloriei facturate populaţiei nu va creşte.

cere ANRE-ul  va fi subvenţiona de la bugetul local, propu-
nerea urmând să fie materializată într-un proiect de hotărâre
care va fi supus votului consilierilor municipali: „Primăria

Municipiului Craiova nu va creşte preţul gigaca-
loriei, deşi ANRE a dispus o majorare de aproape
6%. După ce ne-am făcut toate calculele, am ajuns
la concluzia că putem subvenţiona de la bugetul
local creşterea de aproape 6% impusă de ANRE
şi, deci, aşa cum am promis, preţul plătit de po-
pulaţie va fi la nivelul anului trecut. Rămâne ca
şi Consiliul Local să aprobe această subvenţie”,
a declarat Olguţa Vasilescu.
Banii vor fi acoperiţi de la bugetul local

Potrivit primarului, influenţele rezultate ca ur-
mare a majorării preţului la gigacalorie produsă în
punctele termice sunt de 3,37%, respectiv cu 6,9
lei pe gigacalorie, ceea ce conduce la o valoare
es timată suplimentar  pentru anul 2015 de
2.220.000 lei. „Având în vedere că, în bugetul pe

anul 2014, am prevăzut suma de 14.953.000 lei, iar plăţile
au fost de 12.822.000 lei, de unde a rezultat o economie de
2.131.000 lei, înseamnă că valoarea estimată suplimentar
pentru acoperirea creşterii la energia termică produsă în
punctele termice poate fi suportată foarte uşor din bugetul
local pe anul 2015.
Peste 350.000 de gigacalorii, facturate în 2014

Primarul Craiovei a explicat că este o creştere de numai
3,37% întrucât în componenţa tarifului gigacaloriei, pe lân-
gă preţul de furnizare al CET, este cuprins şi tariful de dis-
tribuţie al operatorului care nu a crescut deloc. Potrivit da-
telor furnizate de autoritatea locală, în 2014, cantitatea de
energie termică produsă în centrale termice a fost de 19.487
gigacalorii, iar cea produsă în punctele termice de 321.842
gigacalorii. Tariful de producţie, de asemenea, a fost de
335,15 lei/Gcal în punctele termice şi de 262,27 lei/Gcal în
centralele termice. Pentru anul 2015, preţul de facturare a
gigacaloriei la populaţie va rămâne acelaşi din anul 2012,
adică 220,5 lei/Gcal.
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Tramvaiele au fost moderniza-
te în regie proprie, în atelierele RAT
Craiova, şi au fost reabilitate atât
în interior, cât şi pe exterior. Va-
goanele sunt îmbrăcate în totalita-
te cu autocolante care reprezintă
clădiri reprezentative din Craiova,
imaginea oraşului fiind astfel pro-
movată pentru competiţia „Craio-
va Capitală Culturală Europeană
2021”. „Nu ne permitem să achi-

Încă două tramvaie
ale RAT Craiova

au fost modernizate
RAT Craiova a modernizat încă două tramvaie

vechi. Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a vizitat
pe fiecare şi a ţinut să scoată în evidenţă faptul că

ziţionăm pe fonduri europene tram-
vaie, deocamdată ne-am zis că va
trebui să reabilităm pe ac estea.
Pentru cel puţin un an sau doi,
când se va termina licitaţia pentru
următoarele tramvaie, vom circu-
la cu acestea. Am dorit să la asi-
gurăm c ondiţii bune călătorilor
pentru că ştiţi şi dumneavoastră
cum arătau tramvaiele vechi”, a
spus Olguţa Vasilescu.

Tramvaiele ajung pe linie
în luna iulie

Până în luna iulie,  c ând va fi
reluat transportul de călători cu
tramvaiele,  vor fi avea gata 14
tramvaie din cele 15 câte ş i-a
propus să modernizeze condu-
cerea RAT Craiova.  Ultimul va
fi reabilitat după c e vom relua
transportul cu tramvaiele. „Eu

zic că va f i rezolvată o foarte
mare problemă în momentul în
care dăm drumul la tramvai pen-
tru că,  la ora ac tuală, noi ţinem
pe linii autobuze care ar trebui
să fie casate, dar  a trebuit să
suplinim transportul în c omun
cu tramvaiul. Erau c âteva mii de
călători care mergeau c u tram-

vaiul şi care a trebuit să f ie mu-
taţi prac tic în autobuze”,  a mai
spus  primarul Craiovei. Lia Ol-
guţa Vasilesc u a dec larat c ă se
încerc ăm să se asigure călători-
lor  din municipiul Craiova un
transport civilizat,  iar anul aces-
ta vor f i ac hiziţionate încă 17
autobuze noi.

refacerea unui singur tramvai a costat 10.000 de
euro, faţă de 400.000 de euro cu cât se face ace-
eaşi operaţiune la Timişoara.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, luni, propunerea Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj de
prelungire a arestãrii preventive cu
încã 30 de zile pentru agentul de
poliþie Nicolae Bãrbuceanu de la
Secþia 6 Poliþie Craiova, acuzat de
luare de mitã, favorizarea fãptuito-
rului ºi divulgarea informaþiilor se-
crete de serviciu sau nepublice. In-
culpatul a fãcut contestaþie, însã ieri
magistraþii Curþii de Apel Craiova i-
au respins-o ca nefondatã, menþi-
nând hotãrârea Tribunalului Dolj.
Noul mandat este valabil de pe 16
ianuarie pânã pe 14 februarie a.c.,
perioadã în care poliþistul rãmâne
în arestul IPJ Dolj.

Reamintim cã agentul de poliþie
Nicolae Bãrbuceanu, de 44 de ani,
de la Secþia 6 Poliþie Craiova, a in-

Peste 50 de poliþiºti rutieri din judeþul Dolj
au acþionat, ieri, pe principalele artere de cir-
culaþie din municipiul Craiova, pentru con-
ºtientizarea conducãtorilor auto ºi a partici-
panþilor la trafic cu privire la importanþa res-
pectãrii regulilor de circulaþie ºi adoptarea

Din cercetãrile poliþiºtilor rutieri
s-a stabilit cã, joi seara, în jurul orei
18.30, pe D.N. 65 F, Centura de
Nord a Craiovei, la intersecþia cu
strada „Toamnei” ºi D.J 643 F, Au-
rel Gulie, de 39 de ani, din comu-
na ªimnicu de Sus, în timp ce con-
ducea o cãruþã pe D.J. 643 F a
pãtruns în intersecþie fãrã sã se asi-
gure ºi nu a acordat prioritate au-
toturismului Ford condus pe dru-
mul prioritar, cãtre Aeroport, de
Constantin Parcel, de 28 de ani,
din Slatina, judeþul Olt.

Conform reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
ieri-dimineaþã, la ora 5.30, pe DJ 606,
în afara satului Valea Lungului, co-
muna Breasta, Marius Cîrstov, de 31
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Fiat l-a acci-
dentat mortal pe ªtefan Ionescu, de
68 de ani, din localitate, care se afla
pe partea carosabilã, lângã un auto-
turism oprit neregulamentar pe con-

Accident mortal la BreastaAccident mortal la BreastaAccident mortal la BreastaAccident mortal la BreastaAccident mortal la Breasta
trasens ºi nesemnalizat corespunzã-
tor. Conducãtorul autoturismului
Fiat a fost testat cu etilotestul, rezul-
tând o concentraþie de 0,15 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. „Poliþiºtii
ajunºi la faþa locului continuã cerce-
tãrile pentru stabilirea tuturor cau-
zelor ºi împrejurãrilor în care s-a
produs evenimentul”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, subco-
misar Alin Apostol.

Cãruþaº rãnit grav în accident pe Centura de Nord
Un grav accident s-a

petrecut joi seara, pe
Centura de Nord a Craio-
vei, un bãrbat de 39 de ani,
din comuna ªimnicu de Sus,
ajungând în stare gravã la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

În urma impactului a rezultat
vãtãmarea corporalã gravã a cãru-
þaºului, care a fost transportat cu
ambulanþa la Spitalul Clinc Jude-
þean de Urgenþã Craiova. Oamenii
legii au stabilit cã victima era bãu-
tã ºi cãruþa nu era semnalizatã co-
respunzãtor. „Conducãtorul vehi-
culului cu tracþiune animalã nu era
echipat cu îmbrãcãminte fluores-
cent-reflectorizantã ºi a avut o con-

centraþie alcoolicã în aerul expirat
de 0,88mg/l. De asemenea, nici
vehiculul cu tracþiune animalã nu
avea montate elemente fluorescent
reflectorizante. Poliþiºtii ajunºi la
faþa locului continuã cercetãrile
pentru stabilirea tuturor cauzelor
ºi împrejurãrilor în care s-a pro-
dus evenimentul”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþistul care-ºi „turna” colegii laPoliþistul care-ºi „turna” colegii laPoliþistul care-ºi „turna” colegii laPoliþistul care-ºi „turna” colegii laPoliþistul care-ºi „turna” colegii la
infractori, încã 30 de zile dupã gratiiinfractori, încã 30 de zile dupã gratiiinfractori, încã 30 de zile dupã gratiiinfractori, încã 30 de zile dupã gratiiinfractori, încã 30 de zile dupã gratii

Judecãtorii craioveni au admis
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi au dispus pre-
lungirea arestãrii preventive a agen-
tului Nicolae Bãrbuceanu, de la Sec-
þia 6 Poliþie Craiova, cel care strica

trat în atenþia ofiþerilor Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj ºi pro-
curorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj încã din luna iunie
a anului trecut, când a intervenit
într-un dosar înregistrat la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, recomandându-i fãptuitorului
sã dea declaraþii mincinoase ºi con-
trare probelor existente la dosar.
În acest context, la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj s-a înre-
gistrat un dosar penal, ulterior in-
stanþa autorizând interceptarea
convorbirilor poliþistului. S-a sta-
bilit astfel cã Bãrbuceanu, în
schimbul unor sume de bani, a in-
tervenit în mai multe dosare pena-
le, instrumentate atât de colegii sãi,
cât ºi în dosare instrumentate de
alte unitãþi, din afara judeþului Dolj,

(Vâlcea de exemplu), anunþându-i
pe suspecþi când urmau sã se facã
percheziþii la locuinþele lor sau alte
activitãþi vizând probarea activitã-
þii infracþionale a acestora. Ba chiar
îi chema la el la birou ºi îi învãþa
ce ºi cum sã declare pentru a scã-
pa de cercetãri.

Anchetatorii au introdus un in-
vestigator sub acoperire în cauzã,
pentru cã nu se mai putea, astfel
cã, pe 9 decembrie 2014 agentul
de poliþie Nicolae Bãrbuceanu a
fost prins în flagrant, chiar în bi-
roul sãu, în timp ce primea suma
de 500 euro, pentru a împiedica
depistarea unei persoane urmãritã
general pentru comiterea infracþi-
unii de tentativã de omor ºi con-
damnatã la 4 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu executare. Poliþistul a fost

reþinut pe 24 de ore pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de luare de mitã,
favorizarea fãptuitorului ºi divul-
garea informaþiilor secrete de ser-
viciu sau nepublice, iar o zi mai
târziu a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã. Instanþa a respins pro-
punerea Parchetului ºi a dispus
faþã de inculpat mãsura arestului

la domiciliu, hotãrârea fiind ime-
diat contestatã de procurori. Dupã
o sãptãmânã, Curtea de Apel Cra-
iova a admis contestaþia ºi a luat
faþã de Bãrbuceanu mãsura ares-
tãrii preventive pentru 30 de zile,
hotãrârea fiind definitivã, astfel cã
poliþistul a fost ridicat de la locuinþa
sa ºi introdus în arestul IPJ Dolj,
unde este ºi acum.

acþiunile colegilor sãi anunþându-i
pe infractori ºi care a fost prins cu
500 de euro ºpagã. Hotãrârea a rã-
mas definitivã ieri, la Curtea de Apel
Craiova, noul mandat fiind valabil
pânã pe 14 februarie.

Razie rutierã cu amenzi de peste 52.000 lei
Acþiunile poliþiºtilor rutieri au continuat ºi ieri,

pe raza municipiului Craiova, urmãrindu-se în
principal creºterea gradului siguranþei rutiere,
dar ºi prevenirea ºi combaterea accidentelor de
circulaþie. Pentru încãlcãrile legislaþiei rutiere
pe care le-au constatat în timpul raziei, oamenii
legii au aplicat amenzi de peste 52.000 lei.

unei conduite preventive în tra-
fic, tocmai pentru a preveni eve-
nimentele rutiere soldate cu pa-
gube materiale sau victime.

În cadrul activitãþilor desfãºu-
rate au fost verificate în trafic peste 700 de
autovehicule ºi legitimate aproximativ 850
de persoane. Ca urmare a abaterilor consta-
tate au fost aplicate 268 de sancþiuni con-
travenþionale, valoarea amenzilor fiind de
peste 52.000 lei, dintre care 135 au fost apli-

cate pentru neportul centurii de siguranþã,
27 pentru defecþiuni tehnice, 20 pentru fo-
losirea telefonului mobil. Au fost reþinute în
vederea suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice 4 permi-
se de conducere ºi retrase 23 de certificate
de înmatriculare, precum ºi 9 seturi plãcuþe
de înmatriculare, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Între cei rãmaºi fãrã permisul de condu-
cere se aflã Gabriel D., de 23 de ani, din

Craiova, depistat în timp ce conducea un
autoturism, pe Calea Severinului, ºi nu a
acordat prioritate de trecere pietonilor anga-
jaþi în traversarea strãzii pe marcajul pieto-
nal. Acesta a fost sancþionat cu amendã în
conformitate cu prevederile legale, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþinut permi-
sul de conducere în vederea suspendãrii.

În cadrul aceleiaºi acþiuni a fost depistat
ºi Albert ª., de 25 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism, pe bule-
vardul „ªtirbei Vodã”, fãrã ca maºina sã fie
asiguratã pentru caz de rãspundere civilã tip
R.C.A. Poliþiºtii rutieri au luat mãsura sanc-
þionãrii contravenþionale a craioveanului, iar
ca mãsuri complementare i s-au reþinut cer-
tificatul ºi plãcuþele cu numãrul de înmatri-
culare, dupã cum au mai precizat reprezen-
tanþii Poliþiei doljene.
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Pentru o perioadã, de o lunã sau
douã, se va merge în paralel cu cele
douã sisteme, pânã în momentul
în care cardul de sãnãtate va ajun-
ge la asiguraþi, iar sistemul va fi
capabil sã funcþioneze. Abia apoi
autoritãþile intenþioneazã sã intro-
ducã cu titlu obligatoriu cardul.
Între timp, CNAS poartã discuþii
cu medicii de familie pentru ca
aceºtia sã distribuie cardurile per-
soanelor care din diferite motive
nu au primit sau nu vor primi car-
dul pânã la finalul lunii prin poºtã.

Primul test important din acest an pen-
tru doctori este programat pentru data de
24 martie, când va avea loc examenul de
obþinere a titlului de medic, medic dentist,
respectiv farmacist specialist. Apoi, pe data
de 5 mai are loc examen pentru obþinerea
de atestate de studii complementare pentru
medici, medici dentiºti ºi farmaciºti. În treia
decadã a lunii mai a.c. are loc sesiunea de

Anul 2014 a fost, pentru silvi-
cultorii doljeni, unul greu, din cau-
za condiþiilor meteorologice. „A
fost un an dificil pentru noi, atât
pentru exploatarea de masã lemnoa-

Ambulatoriul de Specialitate
pentru Sportivi Craiova poate in-
tra, anul acesta, într-un vast pro-
gram de reabilitare. Clãdirea, datã
în folosinþã în 1975, n-a benefi-
ciat, pânã acum, de niciun fel de
reabilitare. Conducerea Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, de care aparþine Policli-
nica pentru Sportivi, are în ve-
dere anveloparea termicã a clã-
dirii, refacerea spaþiilor interioa-

Speranþe pentru Policlinica
pentru Sportivi Craiova

Silvicultura, la mâna naturiiSilvicultura, la mâna naturiiSilvicultura, la mâna naturiiSilvicultura, la mâna naturiiSilvicultura, la mâna naturii

re, refacerea instalaþiilor sanita-
re, termice, electrice, gaze natu-
rale, dotarea cu o centralã termi-
cã proprie, contorizarea consu-
mului de apã rece, efectuarea hi-
droizolaþiei la terasa clãdirii, pre-
cum ºi împrejmuirea imobilului.
Consiliul Judeþean Dolj urmeazã
sã stabileascã, în perioada urmã-
toare, paºii care trebuie urmaþi
pentru realizarea acestui obiectiv.

CRISTI PÃTRU

sã, cât ºi pentru programul de îm-
pãduriri. Din cauza condiþiilor cli-
materice, au fost multe zone inac-
cesibile pentru tãieri, pregãtirea te-
renului pentru împãduriri ºi, impli-

cit, pentru plantare. Am exploa-
tat 140.000 mc de masã lem-
noasã, din totalul  de 164.000
mc. În ceea ce priveºte pro-
gramul de împãduriri, am reu-
ºit sã finalizãm 180 ha, din cele
220 planificate”, a declarat Cã-
tãlin Matei, directorul Direcþiei
Silvice Dolj. Acesta a mai spus
cã, în 2015, pentru împãduriri
se are în vedere o suprafaþã de
300-350 ha, la care se adaugã
restanþa din anul precedent, iar
în ceea ce priveºte exploata-
rea de masa lemnoasã, cota
rãmâne aceeaºi ca în 2014,
„dar stãm tot la mâna condiþii-
lor meteorologice”. Conform
celor afirmate de Cãtãlin Ma-
tei, anul trecut, la nivelul Di-
recþiei Silvice Dolj, au fost re-

coltate 100 de tone de mãceºe, de
pe exploataþiile aflate în proprieta-
tea acesteia, fiind estimate, în 2015,
120-150 de tone.

CRISTI PÃTRU

CNAS a revenit asupra datei-limitã

Cardul de sãnãtate nu mai esteCardul de sãnãtate nu mai esteCardul de sãnãtate nu mai esteCardul de sãnãtate nu mai esteCardul de sãnãtate nu mai este
obligatoriu de la 1 februarieobligatoriu de la 1 februarieobligatoriu de la 1 februarieobligatoriu de la 1 februarieobligatoriu de la 1 februarie

S-a stabilit calendarul examenelor în Sãnãtate

Deºi anunþaserã cã de la începutul lunii viitoa-
re niciun asigurat nu va mai beneficia de con-
sultaþii ºi reþete gratuite fãrã cardul de sãnãta-
te, reprezentanþii Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate au revenit asupra acestei decizii.

Cei care refuzã cardul de
sãnãtate trebuie sã prezinte
adeverinþã de asigurat

O problemã rãmâne ºi cea lega-
tã de persoanele care refuzã cardul
de sãnãtate. Din datele autoritãþilor,
la nivel naþional sunt aproximativ
douã-trei mii de persoane în aceas-
tã situaþie. Pentru ei s-a gãsit ca al-
ternativã adeverinþa de asigurat, însã
aceºtia  trebuie sã se aºtepte sã fie
puºi din nou pe drumuri de la CAS
la medic ºi aºa mai departe. Adeve-

rinþa prin care se dovedeºte calita-
tea de asigurat este valabilã cât timp
se plãtesc asigurãrile de sãnãtate,
atât la medicul de familie, dar ºi al
alt furnizor de servicii medicale.
Potrivit CNAS, aproximativ 95%
din populaþie a primit cardul.

Cardul naþional de sãnãtate se
elibereazã strict persoanelor asigu-
rate care au peste 18 ani. În ace-
laºi timp, cardul de sãnãtate nu
este necesar atunci când persoa-
nele care nu îºi plãtesc contribuþia
la sãnãtate acceseazã serviciile de
urgenþã, prin intermediul pachetu-
lui minim stabilit prin lege. În mo-
mentul în care va deveni obligato-
riu, cardul de sãnãtate va fi unicul
instrument de validare ºi deconta-
re a serviciilor medicale ºi farma-
ceutice în sistemul asigurãrilor de
sãnãtate. Cardul va asigura acce-

sul la servicii medicale ºi farma-
ceutice decontate în sistem. Doar
serviciile medicale de urgenþã vor
mai fi oferite fãrã cardul de sãnã-

tate, deoarece aceste servicii se
acordã atât persoanelor asigurate,
cât ºi celor neasigurate.

RADU ILICEANU

Autoritãþile sanitare au
anunþat când vor avea loc
cele mai importante exa-
mene din sistemul sanitar
în anul 2015. Concursul de
Rezidenþiat, spre exemplu,
este programat pentru
data de 15 noiembrie.

înscrieri pentru a doua specialitate în re-
gim cu taxã pentru medici, medici dentiºti
ºi farmaciºti specialiºti. Pe data de 3 iunie
este programat examenul de obþinere a gra-
dului de specialist, respectiv principal pen-

tru biologi, biochimiºti ºi chi-
miºti, iar pe 17 iunie a.c. va fi
susþinut examenul pentru ob-
þinerea gradului de primar pen-
tru medici, medici dentiºti ºi
farmaciºti.
Cele mai importante
concursuri ºi examene,
programate în toamnã

Calendarul se reia apoi în
septembrie a.c., pe data de 26
fiind programat examenul pen-

tru obþinerea titlului de medic specialist an-
estezie ºi terapie intensivã ºi a diplomei EDA.
În data 5 octombrie 2015 se va derula exa-
menul pentru obþinerea de atestate de stu-
dii complementare pentru medici, medici

dentiºti ºi farmaciºti. În a doua decadã a
lunii octombrie 2015 va avea loc sesiunea
de înscrieri pentru a doua specialitate în
regim cu taxã pentru medici, medici den-
tiºti ºi farmaciºti specialiºti. Pe 20 octom-
brie 2015  se va desfãºura examenul de ob-
þinere a titlului de medic, medic dentist res-
pectiv farmacist specialist.

Concursul de Rezidenþiat pentru dome-
niile medicinã, medicinã dentarã ºi farma-
cie este programat pentru 15 noiembrie a.c.
Dupã toate probabilitãþile, ºi în toamnã con-
cursul se va desfãºura descentralizat, în
ºase centre universitare, respectiv la Bu-
cureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Târgu Mureº,
Timiºoara ºi Craiova, pentru domeniile
medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie.

RADU ILICEANU
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Franţa este în război. A spus-o
premierul Manuel Valls în faţa Adu-
nării Naţionale. Belgia de aseme-
nea, şi în faţa aceluiaşi duşman:
jihadismul şi islamismul radical.
Zeci de persoane au fost interoga-
te în noaptea de joi spre vineri în
regiunea pariziană, într-o anchetă
de proporţii privind atentatele de
săptămâna trecută, de la Paris, a
menţionat o sursă judiciară. Viza-
tă a fost „posibila susţinere logis-
tică” a celor susceptibili a fi avut
o contribuţie la barbariile comise.
Nouă bărbaţi şi trei femei au fost
puşi sub supraveghere judiciară.
Se ştie deja că fraţii Kouachi, au-
torii atacului contra „Charlie Heb-
do”, şi Amedy Coulibaly, care a
ucis un poliţist municipal în Mon-
trouge şi apoi patru ostatici într-
un supermarket evreiesc din Pa-
ris, aparţineau mişcării islamice.
Ieri, 16 ianuarie, un bărbat înar-
mat „cu armă de război” a reţinut,
într-un birou de poştă, la Colom-
bes, lângă Paris, două persoane,

MIRCEA CANŢĂR

Şi Belgia e în război
eliberate, pista teroristă fiind aban-
donată, fiind vorba de un delicvent
de drept comun, care s-a predat.
Celula operaţională cu misiune an-
titeroristă a ridicat gradul de alertă
aproape de maximal.  În Belgia,
potrivit Parc hetului federal, un
grup jihadist se pregătea să ucidă
poliţişti ai regatului. Poliţia belgia-
nă a arestat 13 persoane, în ca-
drul unei serii de 12 percheziţii
desfăşurate joi de brigada antite-
roristă, care s-au soldat şi cu uci-
derea a doi jihadişti prezumtivi la
Verviers, în estul ţării, lângă gra-
niţa cu Germania. Alte investigaţii
s-au desfăşurat, ieri, la Bruxelles,
mai exact în cartierul Molenbeek.
Nivelul de ameninţare teroristă a
fost ridicat de la 2 la 3 pe o scară
de 4 la nivelul regatului. Parchetul
federal a dezvăluit că raidul de joi,
la Verviers , a permis poliţiei să
pună mâna pe echipamentul nece-
sar unui atac terorist: 4 tipuri de
Kalaşnikov 47, arme de mână,
muniţie, uniforme de poliţie, tele-

foane portabile, materiale de co-
municaţii, documente falsificate şi
importante sume de bani. Desco-
perirea unei celule teroriste la Ver-
viers n-a fost o surpriză, prin inci-
dentele din ultimii ani legate de is-
lam. Oraşul contează pe o comu-
nitate musulmană, majoritară în
multe cartiere. 41% din elevii şco-
lilor publice urmează cursuri de re-
ligie musulmană. În 2010, un pro-
fesor de religie islamică a fost sur-
prins de o echipă de televiziune în
timp ce făcea apologia acestei reli-
gii. La alegerile municipale a existat
o listă exclusiv islamistă. Verviers
este considerat un „teritoriu pier-
dut” al regatului, nereuşind să de-
vină un oraş european. În 2013,
părinţii unei somaleze de 10 ani au
depus plângere la decizia munici-
palităţii de a interzice portul vălului
în învăţământul primar şi secundar.
Verviers este pe punctul de a de-
veni un centru de recrutare al jiha-
diştilor pentru Siria şi Irak, fiind
calificat de un c otidian regional

drept placa turnantă pentru recru-
tare. Prin dispariţia totală a indus-
triei textile din oraş, declinul eco-
nomic s-a accentuat şi clasa mun-
citoare a fost înlocuită cu „noii pro-
letari” din rândul imigraţiei – din ţări
musulmane –, devenită necontro-
labilă. Viaţa împreună nu este de-
cât un slogan, fiindcă diferenţele
culturale şi conflictele interetnice
sunt frecvente. Graţie azilului poli-
tic, Verviers – devenit un foaier al
fundamentalismului islamic – con-
tează şi pe o comunitate de ceceni,
majoritatea islamişti radicali, opo-
zanţi ai puterii ruse. Într-o singură
zi, Belgia a cunoscut o importantă
acţiune antiteroristă, în mai multe
oraşe, şi asta după ce un individ
înarmat, într-un metrou bruxelles,
a strigat „Allah Akbar”, ameninţând
librarii care vindeau revista satirică
franceză „Charlie Hebdo”. Proble-
ma prozelitismului religios nu e
nouă, după ce de-a lungul anilor
lumea politică belgiană a negat aşa
ceva. Acum e cam târziu. O ope-

raţiune contra mişcării islamiste s-
a desfăşurat ieri şi la Berlin, prin
aportul a 250 de poliţişti, între care
3 comandouri de intervenţie spe-
cială, percheziţionate fiind 11 locuri
de întâlnire. 260 de indivizi sunt
identificaţi ca periculoşi. 550 de
germani sunt actualmente în Siria.
A fost arestat, ieri, de poliţia berli-
neză, emirul de Wedding, consi-
derat capul mişcării islamiste ra-
dicale din Germania. Angela Mer-
kel a promis combaterea ideolo-
giilor teroriste „cu toate mijloace-
le de care dispune statul”. Pe web
a fost proferată, de către comba-
tanţii islamişti,  o ameninţare, în
cursul zilei de joi, evocate fiind aten-
tate în Franţa, Belgia, Germania şi
Elveţia. Este clar că una din princi-
palele linii de front contra teroris-
mului este Internetul, devenit vec-
tor de propagandă, îndoctrinare şi
organizare a ţărilor islamiste şi va
fi tot mai greu de găsit un bun echi-
libru între securitatea colectivă şi
libertăţile individuale şi colective.

Intervenţia eurodeputatului român a avut loc miercuri
seara, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg,
în prezenţa Înaltului Reprezentant pentru Politică Externă
al Uniunii, Federica Mogherini. „Egiptul este o ţară-cheie
pentru Uniunea Europeană datorită rolului său regional, do-
vedit de contribuţia importantă la încetarea focului în con-
flictul recent din Gaza, dar şi din punct de vedere al coope-
rării şi luptei împotriva Daesh şi a ameninţărilor regionale
sau globale similare. Din această perspectivă, Parlamentul
European este atât de interesat de evoluţia procesului de
modernizare şi democratizare a ţării prietene şi de aceea tre-
buie să ajutăm Egiptul să progreseze”, a precizat eurodepu-
tatul Victor Boştinaru.

„De aceea salutăm apelul preşedintelui Sisi
pentru modernizarea gândirii islamice”

Europarlamentarul român şi-a exprimat îngrijorarea şi faţă
de situaţia actuală în privinţa respectării drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale. „Înţelegem pe deplin situaţia

„Uniunea Europeană trebuie
să sprijine progresul Egiptului”

Eurodeputatul PSD Victor Boştinaru, vicepreşedintele Grupului S&D
pentru politică externă şi negociatorul din partea social-democraţilor
europeni pentru rezoluţia comună a Parlamentului European privind

situaţia din Egipt, a subliniat importanţa acestei ţări pentru stabilitatea
regională şi cooperarea împotriva extremiştilor islamici. 

complexă generată de revoluţie, precum şi de
ameninţarea teroristă cu care se confruntă Egip-
tul. O înţelegem, acum, chiar mai mult, după
recentele atacuri din Paris. De aceea salutăm ape-
lul preşedintelui Sisi pentru modernizarea gândi-
rii islamice. Considerăm că aceasta este o încer-
care curajoasă care trebuie sprijinită de către toţi
cei care vor o lume mai calmă şi mai puţin ame-
ninţată de terorism”, susţine deputatul european. Din iunie
2012, Egiptul a funcţionat fără un Parlament ales după ce
Curtea Supremă a dizolvat ambele camere ale legislativului.

„Alegerile parlamentare
aşteptate de mult timp sunt esenţiale”

O comisie electorală a fixat noi alegeri parlamentare care
urmează să se desfăşoare în două etape, pe 22-23 martie şi
26-27 aprilie 2015. Rezoluţia Parlamentului European pri-
vind situaţia din Egipt, estimată să fie adoptată cu o largă
majoritate, având susţinerea celor mai importante grupuri

politice, face un apel la autorităţile egiptene pentru respecta-
rea drepturilor fundamentele şi organizarea corectă a alege-
rilor din această primăvară. 

„Alegerile parlamentare aşteptate de mult timp sunt esen-
ţiale pentru a demara procesul de democratizare. Ele trebuie
să asigure accesul liber, trebuie să se desfăşoare corect şi să
fie incluzive. Odată desfăşurate alegerile, Parlamentul Euro-
pean trebuie să se angajeze într-o cooperare susţinută cu
Parlamentul egiptean pentru a asigura evoluţiile pe care ni le
dorim cu toţii”, a adăugat eurodeputatul Victor Boştinaru. 

MARGA BULUGEAN
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Mihai Eminescu a fost oma-
giat la Viena printr-un concert
de muzică susţinut de „Viena
Classic Duo”, un duet format
din două talentate şi foarte fru-
moase muziciene, şi prin finisa-
jul expoziţiei „Ad to Addres
Book”, creaţie a artistei Mire-
lei Trăistariu.

15 ianuarie 2015 a fost o zi
plăcută la Viena, cu temperaturi
plăcute, chiar dacă soarele nu a

mai strălucit ca în zilele trecute.
E, totuşi, iarnă, şi când ne gân-
dim la ziua de naştere a poetu-
lui ne vin în minte „zăpezile de
altădată”, dar şi cuvintele ma-
relui cărturar Petru Creţia, unul
dintre cei mai importanţi editori
ai operei sale: «Orice pământ
întors în pământ e un amestec
de oase şi de vise, de biată car-
ne abolită cu marile-i râvne cu
tot, de ceva care a fost cu ceva

quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21 NICOLAE COANDE
corespondenţă din Viena

De Ziua Culturii
Române, la Viena

ce nu mai poate fi. Între ce a
fost Eminescu şi veacul lui de
glorie şi de ţărână stă ultimul lui
chip, masca lui funerară, chipul
acela emaciat, coborât de pe o
cruce nevăzută, flămând şi înse-
tat, maculat şi totodată izbăvit
de suferinţa unei soarte. Semă-
nând sfâşietor cu Horea supli-
ciat, cu Iancu rătăcit, cu mulţii
mucenici anonimi ai unor cauze
pe care le-au crezut pierdute:

lungul şir de obidiţi cărora mas-
ca lui le da pentru vecie un chip.
De ce doar gânduri pentru sla-
va lui şi nu puţină dragoste pen-
tru rănile lui, pentru obida lui,
pentru preţul pe care l-a avut de
plătit, pentru ceasurile târzii
când atât de greu suspina „o,
Doamne” şi apoi cădea în triste-
ţe şi tăcere? [...] Cine n-a ştiut,
în acest ceas, să sărute în gând,
plângând, fruntea măştii lui fu-
nerare a lipsit de la sărbătoarea
veacului său».

 Aproape 200 de persoane,
români şi străini, au participat la
acest eveniment găzduit în încă-
perile elegante ale Palatului

Schonborn. Amfitrion a fost Iri-
na Cornişteanu, şefa ICR Vie-
na, iar cuvântul de deschidere a
fost rostit de Adrian Hollender,
fiul faimosului Ioan Hollender,
cel care a condus strălucit Wie-
ner Staatsoper. Cu prezenţe sce-
nice remarcabile, cele două ar-
tiste, Sorana Gâtlan (vioară) şi
Petra Pogady (pian), elegant
îmbrăcate în rochii de culoare
roşie, respectiv galbenă, au în-
cântat asistenţa cu bucăţi muzi-
cale din creaţia unor Edgar El-
gar, Mozart, Massenet, Kreis-
ler, Chopin, Bela Bartok, Vit-
torio Monti. La final, Sorana
Gâtlan a interpretat o bucată
muzicală a maestrului Ion Voi-
cu, „Dimineaţa după nuntă”,
care a făcut deliciul asistenţei şi
ne-a reamintit de virtuozitatea
formidabilă a marelui artist. Am
regretat, totuşi, că nu s-au reci-
tat măcar câteva poezii de Mi-
hai Eminescu, dar, împreună cu
poeţii Peter Waugh şi Hanane
Aad, care m-au însoţit la seara
românească, ne-am propus să
recităm o poezie a sa, în trei

limbi, în seara zilei de 22 ianua-
rie când vom avea lectura de
poezie aici la „quartier21”. Iri-
na Cornişteanu a fost deosebit
de amabilă şi m-a informat că
poetul a fost omagiat în aceeaşi
zi, după amiaza, în cadrul unui
eveniment organizat la bustul
său din Simmeringerplatz. Bus-
tul a fost dezvelit în 2003, cu
sprijinul ICR, şi a fost realizat
la iniţiativa doamnei Laura Hant
de sculptorul Virgilius Moldo-
van, care trăieşte la Viena.

 Seara a continuat pentru noi
trei la „Leopold Hawelka”, o
veche cafenea din centrul Vienei,
căutată de artişti acum ca şi în

trecut, un loc pe unde au trecut
Elias Canetti, Heimito von Do-
derer, Arik Brauer, Andy War-
hol, Peter Ustinov, Senta Berger
sau Klaus Maria Brandauer.

Expoziţia Mirelei Trăistariu o
văzusem la vernisajul din luna
decembrie, şi reprezintă un pro-
iect ambiţios, inaugurat în urmă
cu şapte ani. Artista şi-a rugat
prietenii din breaslă să îi done-
ze lucrări cu dimensiunile de
100x100 cm şi a cerut permisi-
unea de a interveni plastic asu-
pra lor. Dorinţa ei a fost de a
realiza o singură operă: poves-
tea ei suprapusă peste poveşti-
le lor. Aşa s-au adunat, în timp,
lucrările a 89 de artişti contem-
porani – pictori, sculptori, gra-
ficieni, poeţi, fotografi, artişti
conceptuali, artişti naivi – din 16
ţări şi este instructiv să vezi cum
viziuni artistice diferite, foarte
personale, se leagă într-un tot
cu alură de unicat.

Cu o zi înainte aici la Mu-
seumsQuartier s-a desfăşurat
întâlnirea anuală a colaborato-
rilor instituţiei. Directorul MQ
Viena, dl Christian Strasser, a
fost gazda unei recepţii la care
a luat parte şi ministrul austriac
al culturii, Josef Ostermayer.
Am participat alături de noii mei
colegi sosiţi în ianuarie aici, ar-
tişti vizuali şi curatori din Ger-
mania, Elveţia, SUA, Camerun
la această întâlnire. Spre surpri-
za mea plăcută, artistul fotograf
Keith Kovach (SUA) cunoştea
România şi încă destul de bine.
A fost în Bucureşti, unde, în ca-
drul unui proiect internaţional, a
realizat un album cu imagini ale
străzilor din capitală, dar a vizi-
tat şi localitatea Vădastra şi era

încântat de cele descoperite
acolo. Maurice de Martin (Ger-
mania) a fost şi mai surprinză-
tor atunci când mi s-a adresat
într-o română excelentă, pito-
resc pigmentată cu expresii de
argou, pe care o ştia foarte bine
după doi ani de şedere în Ro-
mânia. Este prieten cu Mircea
Tiberian, cu care a cântat când-
va împreună, şi nu excludea o
revenire în România, chiar la
Craiova alături de faimosul nos-
tru muzician. Să sperăm că îl
vom putea vedea cât de curând.
Ziua Culturii Române este săr-
bătorită o singură dată pe an,
dar cultura se face prin muncă
zilnică, fie că eşti la Viena sau la
Craiova.

Închei cu un citat din Mihai
Eminescu, un truditor toată scur-
ta sa viaţă: „Munca unui om se
poate plăti, caracterul, cultura
lui, nici gând”.
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„Cele douã documente au ca scop dez-
voltarea, bunãstarea ºi accesul universal la
servicii ale copilului, cu implicarea mai mul-
tor instituþii ºi autoritãþi ale statului. Concret,
strategia urmãreºte, pe de o parte, continua-
rea mãsurilor din domeniul protecþiei copii-
lor începute anterior, iar pe de alta stabileºte
câteva noi direcþii de acþiune, în scopul de a
reduce diferenþele în ceea ce priveºte acce-
sul copiilor la servicii de educaþie ºi sãnãta-
te, concomitent cu creºterea calitãþii aces-
tora’, se aratã în comunicat.

Potrivit sursei citate, sunt vizaþi în special
copiii din zonele sãrace, cei din mediul rural,
copiii romi, cei cu dizabilitãþi ºi copiii din sis-
temul de protecþie a copilului consumatori de
droguri, copiii aflaþi în conflict cu legea, co-
piii strãzii, cei care au pãrinþi plecaþi la muncã
în strãinãtate, dar ºi adolescenþii.

„Existenþa unui serviciu public de asis-
tenþã socialã în fiecare comunã, oraº sau
municipiu, creºterea gradului de implicare a
comunitãþii ºi dezvoltarea competenþelor
parentale ale pãrinþilor, respectarea dreptu-
rilor copiilor aflaþi în situaþii vulnerabile, pre-

„Obiectivul lucrãrilor sistematice de cadas-
tru îl constituie înregistrarea în sistemul inte-
grat de cadastru ºi carte funciarã a imobile-
lor de pe teritoriul unitãþii administrativ-teri-
toriale/sectorului cadastral. Identificarea imo-
bilelor ºi a deþinãtorilor se realizeazã prin in-
tegrarea datelor obþinute în urma realizãrii
interviurilor la teren, cu datele preluate de la
OCPI, primãrii sau alte instituþii ori alte sur-
se. La finalizarea lucrãrilor sistematice de
cadastru se întocmesc documentele tehnice
ale cadastrului”, se aratã în caietul de sarcini
ale licitaþiei.

Contractul vizeazã cele 41 de judeþe, nu ºi
Bucureºtiul. Finanþarea va fi asiguratã din sur-
se proprii ale ANCPI.

Intensificarea acþiunilor de com-
batere a muncii nedeclarate, între-
prinse de Inspectoratului Teritorial
de Muncã Dolj, în colaborare cu alte
instituþii ale statului, autoritãþi loca-
le ºi reprezentanþi ai sindicatelor ºi
patronatelor din Dolj, a avut ca re-
zultat atât diminuarea fenomenului
de muncã nedeclaratã, cât ºi creº-
terea numãrului total de salariaþi, a
numãrului de contracte individuale
de muncã ºi, mai ales, a numãrului
de angajatori nou înregistraþi în evi-
denþele instituþiei în 2014.

Conform celor declarate de Cã-
tãlin Tiberius Mohora, inspector-
ºef al ITM Dolj, potrivit legislaþiei
în vigoare, primirea la muncã a
mai mult de cinci persoane, fãrã
încheierea unui contract individual
de muncã, este consideratã in-
fracþiune, în anul precedent fiind
înaintate organelor competente, în

„Încã de anul trecut s-au pre-
vãzut anumite plãþi suplimentare
pentru zilele de sâmbãtã ºi dumi-
nicã. Acest lucru – din câte am
înþeles de la domnul ministru ºi
aºteptãm sã iasã ultimele documen-
te – va continua ºi în acest an ºi
ne va permite sã eficientizãm ºi sã
creºtem capacitatea de muncã a
personalului (...) Acesta este unul
din aspectele care a fost discutat
inclusiv cu ºefii Inspectoratelor
pentru Situaþii de Urgenþã ºi s-a
considerat cã este important sã se

Raed Arafat: Se discutã plata orelor
suplimentare ºi pentru pompieri,

la fel ca pentru jandarmi ºi poliþiºti

Carnete de muncã neridicate

vederea continuãrii cercetãrilor
sub aspect infracþional documen-
tele pentru 14 agenþi economici,
cu cinci mai puþin faþã de 2013.
De asemenea, ºeful ITM Dolj mai
spune cã la sediul instituþiei mai
sunt încã neridicate carnete de
muncã ale salariaþilor.

„Având în vedere cã, din 1 ia-
nuarie 2011 nu se mai fac înscri-
suri în carnetele de muncã, docu-
mentele respective trebuie ridicate
de la sediul nostru. Pânã în prezent,
au fost ridicate de titulari cca 87%
din acestea. Mai sunt în custodia
noastrã 11.540 de astfel de acte,
1.500 neputând fi certificate din
cauza absenþei unor documente –
acte adiþionale, decizii de încetare,
state de platã a salariilor etc. –, care
trebuia predate de cãtre angajatori”,
a precizat Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU

ªeful Departamentului
pentru Situaþii de
Urgenþã din Ministerul
Afacerilor Interne,
dr. Raed Arafat, a anun-
þat ieri, la reuniunea de
evaluare a activitãþii
Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã
„Horea” al judeþului
Mureº, cã în perioada
urmãtoare va fi luatã o
decizie cu privire la
plata orelor suplimenta-
re ºi a zilelor de sâmbã-
tã ºi duminicã lucrate de
pompierii militari.

realizeze în cursul acestui an.
Exact la fel ca ºi pentru poliþiºti ºi
jandarmi, nu va fi nimic diferen-
þiat pentru pompieri, este pentru
toate structurile ministerului”, a
arãtat Raed Arafat.

Secretarul de stat a precizat cã
mãsura va fi menitã sã îi stimuleze
pe pompierii militari sã munceas-
cã peste program, chiar ºi sâmbã-
ta ºi duminica, iar în acest fel ISU-

rile vor avea la dispoziþie un nu-
mãr mai mare de personal pe ture.
„Adicã în loc sã îi dai mai multe
zile libere sau sã poatã lucra doar
un anumit numãr de ore, aici am
putea sã lãsãm oamenii sã lucreze
anumite ore care sã fie remunera-
te ºi atunci sã putem sã creºtem
capacitatea ºi numãrul personalu-
lui care este într-o turã”, a mai
menþionat Raed Arafat. (Agerpres)

ANPDCA: Strategia naþionalã pentru
protecþia ºi promovarea drepturilor

copilului a fost aprobatã

Agenþia de Cadastru vrea sã plãteascã
158 de milioane de lei pentru

înregistrarea imobilelor din 41 de judeþe

Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã (ANCPI) va
organiza, în martie, o licitaþie
pentru servicii de înregistrare a
imobilelor din 41 judeþe în sistemul
naþional de cadastru ºi carte funcia-
rã, contractul fiind de 158,7 milioane
de lei (TVA inclusã) pentru patru ani.

La finele anului trecut, ANCPI a lansat în
dezbatere publicã proiectul de Hotãrâre de
Guvern privind aprobarea Programului naþio-
nal de cadastru ºi carte funciarã (PNCCF) pen-
tru perioada 2014-2023 ºi modificarea Regu-
lamentului de organizare ºi funcþionare a Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobi-
liarã. Programul are drept obiectiv înregistra-
rea gratuitã a imobilelor în sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã, eliberarea certifica-
telor pentru înscrierea în cartea funciarã a
posesorilor ca proprietari ºi eliberarea certifi-
catelor de moºtenitor în cazul succesiunilor
nedezbãtute. Astfel, va fi creatã o bazã de date
unitarã ºi completã a imobilelor din þarã.

Bugetul estimat pentru punerea în practicã
a programului a fost estimat la 4,39 miliarde
de lei în intervalul 2014-2023, jumãtate din
sumã fiind necesarã pentru realizarea mãsurã-
torilor cadastrale.

ANCPI a fost înfiinþatã în 2004 prin reor-
ganizarea Oficiului Naþional de Cadastru, Ge-
odezie ºi Cartografie ºi funcþioneazã sub auto-
ritatea Secretariatului General al Guvernului.
(Mediafax)

venirea ºi combaterea oricãrei for-
me de violenþã asupra acestora – în
familie, în ºcoalã sau în comunitate,

dar ºi încurajarea participãrii copiilor la lua-
rea deciziilor care îi privesc sunt rezultatele
pe termen mediu ºi lung propuse de AN-
PDCA”, afirmã instituþia.

Conform preºedintelui ANPDCA, Gabrie-
la Coman, va fi introdus un pachet minim
de servicii integrate pentru copiii din zonele
sãrace. În România, pe fondul scãderii na-
talitãþii, ponderea copiilor în totalul popula-
þiei a scãzut de la 28,6%, în 1990, la 18,9%,
în 2008 ºi la 18,2%, în 2012. Statisticile ara-
tã, însã, cã marea majoritate a minorilor
trãieºte împreunã cu familia, astfel cã, la
sfârºitul anului 2012, doar aproximativ 1,6%
se aflau în sistemul de protecþie specialã.

Din grupul de lucru care a contribuit la
realizarea Strategiei naþionale pentru protec-
þia ºi promovarea drepturilor copilului au fã-
cut parte experþi independenþi, dar ºi repre-
zentanþi ai altor instituþii, respectiv Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei Naþionale, Mi-
nisterul Dezvoltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice, Ministerul Justiþiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Tineretului ºi
Sportului ºi Cancelaria Prim-Ministrului.

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului
ºi Adopþie (ANPDCA) a finalizat
Strategia naþionalã pentru
protecþia ºi promovarea dreptu-
rilor copilului 2014-2020,
precum ºi planul operaþional de
implementare pentru perioada
2014-2016, se aratã într-un
comunicat al instituþiei, remis,
ieri, Agerpres.
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Ateliere gratuite de fotografie
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” va organiza, în fiecare zi

de luni, începând cu ora 18.00, ateliere de fotografie, care vor fi
susţinute de binecunoscutul fotojurnalist craiovean Bogdan Dă-
nescu. Prima întâlnire va avea loc luni, 19 ianuarie. Atelierele se
vor desfăşura în Salonul Medieval al instituţiei şi vor fi gratuite
pentru public.

Despre aniversările muzicale ale
anului, la Clubul Melomanilor

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi Clubul
Melomanilor invită publicul să participe la prima întâlnire din acest
an – luni, 19 ianuarie, ora 17.00, în Sala „Marin Sorescu”. Tema:
aniversările muzicale ale anului, prezentate de prof. Maria Barbă-
rasă. Clubul Melomanilor a fost fondat la Craiova cu peste 12 ani
în urmă şi are ca scop cultivarea interesului, gustului estetic pen-
tru muzica de calitate, cu adresabilitate tuturor grupelor de vârstă.
Accesul celor interesaţi la întâlnirea de luni – ca, de altfel, la toate
evenimentele organizate de Clubul Melomanilor – este liber.

Descoperirile lui Galileo Galilei,
temă de film pentru elevii
craioveni

După o binemeritată vacanţă, atât a micilor participanţi, cât şi a
bibliotecarilor craioveni, proiectul „Cărticica pentru prichindei şi
copii mai măricei” se reia la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, unde se derulează de câţiva ani, antrenând mii de
copii din şcolile craiovene şi doljene. În săptămâna 19-22 ianuarie,
tema abordată va fi activitatea lui Galileo Galilei. «Tema constă în
vizionarea unui film în urma căruia copiii vor cunoaşte câte ceva
din descoperirile marelui fizician şi astrolog italian din epoca Re-
naşterii, părintele aforismului „Eppur si muove”», precizează re-
prezentanţii bibliotecii. Vor participa copii şi elevi de la următoare-
le instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul
Naţional „Fraţii Buzeşti”, Şcolile Gimnaziale „Mircea Eliade”, Tra-
ian”, „Mihai Viteazul” şi „Sf. Dumitru”, Grădiniţele „Nicolae Ro-
manescu” şi „Tudor Vladimirescu”, din Craiova.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Conform realizatorilor cercetă-
rii, ECDL Foundation, termenul de
„nativ digital” a apărut în ultimii
ani, pentru a descrie tinerii (de la
copii la adulţi tineri), care au cres-
cut folosind în mod uzual compu-
terul şi, prin urmare, ar avea un
instinct de utilizare a tehnologiei şi
nu mai au nevoie de pregătire.

«Acest lucru este total fals. (...)
ECDL atrage atenţia asupra percep-
ţiei şi descrierii greşite a nativilor di-
gitali, conform cărora aceştia îşi în-
suşesc intuitiv competenţe de utili-
zare a computerului doar prin acce-
sarea unei tablete sau a unui laptop.
Folosind informaţiile detaliate furni-
zate de cercetările extensive la nivel
academic sau din industrie, docu-
mentul arată amploarea problemei şi

Tinerii nu deţin cu adevărat
competenţe digitale

Aptitudinile dobândite în mod informal,
susceptibile de a fi incomplete (raport)

Tinerii nu deţin competenţe
digitale în mod firesc pentru a
utiliza tehnologia în siguranţă
şi eficient, iar aptitudinile
dobândite în mod informal sunt
susceptibile de a fi incomplete,
arată un raport de specialitate,
dat publicităţii ieri.

pericolul pe care îl reprezintă pen-
tru economia Europei o posibilă
„Generaţie pierdută”. Potrivit Comi-
siei Europene, din cauza acestor ten-
dinţe, există riscul ca Europa să în-
tâmpine scăderi severe de cetăţeni
instruiţi în era digitală, împiedicând
astfel creşterea economică şi com-
petitivitatea», se menţionează în con-
cluziile raportului.

Pe de altă parte, un studiu re-
cent a arătat că, în Germania, doar
20% din respondenţi ar putea apli-
ca cu succes un stil de paragraf
într-un document Word. De ase-
menea, o altă cercetare realizată în
Italia a scos în evidenţă faptul că
42% din tinerii din această ţară nu
au fost conştienţi de riscurile de
securitate care pot fi implicate în

ac cesul la Internet wireless, în
timp ce o cercetare în Australia a
indicat că 45% din tinerii chestio-
naţi erau doar „Utilizatori rudimen-
tari” de tehnologii digitale.

În concluziile raportului ECDL
Foundation este menţionat, printre
altele, faptul că termenul „nativ di-
gital” sugerează în mod fals că tine-
rii cunosc intuitiv cum să utilizeze
tehnologiile digitale, că expunerea la
tehnologie nu poate fi echivalentă cu
abilitatea de a o folosi, precum şi că
tinerii tind să îşi supraestimeze ni-
velul de competenţe digitale.

Permisul european de conduce-
re a computerului (ECDL – Euro-
pean Computer Driving Licence)
este cel mai răspândit program de
certificare a competenţelor digita-
le recunoscut la nivel internaţional
în 150 de ţări şi numără, până în
prezent, 13 milioane de persoane
înregistrate în program. În afara
Europei, certificarea este cunos-
cută sub numele ICDL (Interna-
tional Computer Driving Licence).

ECDL Romania este Operatorul
Naţional al licenţei ECDL pe plan lo-
cal, cu o reţea de peste 700 de centre
de instruire şi testare acreditate pe
întreg teritoriul ţării. (Agerpres)

Week-end-ul acesta aduce la Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Colibri” noi poveşti. Astăzi, 17 ianuarie,
ora 18.00, este programată reprezentaţia „Sarea în

Week-end… spectaculos, cu „Sarea în bucate”
şi „Jocuri magice”!

bucate”, după Petre Ispirescu, scenariul şi re-
gia Valentin Dobrescu, scenografia Mihai Pas-
tramagiu, muzica Alin Macovei-Moraru. În dis-
tribuţie îi regăsim pe actorii Ionica Dobrescu,
Oana Stancu,  Adriana Ioncu, Iulia Cârstea,
Cosmin Dolea, Mugur Prisăcaru şi Daniel Mi-
rea. Ziua de duminică, 18 ianuarie, va începe la
Teatrul „Colibri”, la ora 11.00, cu „Jocuri ma-
gice”, un spectacol interactiv despre prietenie
şi valorile ei. Toate acestea sunt aduse în faţa
copiilor, părinţilor şi bunicilor de actorii Adria-
na Ioncu, Alla Cebotari, Emanuel Popescu. Re-
gizorul spectacolului este Titus Jukov, iar sce-
nografia este o creaţie semnată Vladimir Can-
tor. Înainte de spectacole, copiii se pot bucura

din nou, în Sala studio a teatrului, de jucăriile din lemn
oferite de magazinul Bebeti din Craiova.

MAGDA BRATU

În Duminica a 29-a după Rusalii
(18 ianuarie), ÎPS Irineu, Arhiepisco-
pul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,
va săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăs-
tirea Polovragi din judeţul Gorj.
Preasfinţitul Părinte Nicodim, Epis-
copul Severinului şi Strehaiei, va
sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” din oraşul Strehaia,
judeţul Mehedinţi, iar Preasfinţitul
Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
va sluji la Biserica „Înălţarea Dom-
nului - Ostroveni” din Râmnicu
Vâlcea.

Slujiri ale ierarhilor din Mitropolia Olteniei
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Familia regalã din Arabia Sau-
ditã a decis sã construiascã o ba-
rierã care sã fortifice graniþa cu
Irak, ce se întinde pe o distanþã
de 965 de kilometri, scopul aces-
tei construcþii fiind de a apãra þara
de invazia grupãrii teroriste Stat
Islamic (SI), informeazã „Daily
Mail”. Un atac sinucigaº produs
sãptãmâna trecutã, la graniþa sau-
ditã, s-a soldat cu uciderea a doi
vameºi ºi a comandatului aces-
tora. Un analist local a apreciat
cã a fost vorba despre primul
atac SI asupra Arabiei Saudite,
deºi gruparea teroristã, care în
prezent ocupã vaste teritorii din
Siria ºi Irak, nu a revendicat acest
atentat. Proiectul a fost inaugu-
rat în luna septembrie a anului tre-
cut de cãtre regele Arabiei Saudi-
te, Abdallah bin Abdulaziz al-Saud, la scurt timp
dupã ce insurgenþii Statului Islamic au ajuns
pe teritoriul Irakului. Construcþia, care va fi
fãcutã din douã rânduri de garduri ºi un ºanþ
la mijloc, va cuprinde 78 de turnuri de supra-
veghere, dotate cu radar, 8 centre de coman-
dã, precum ºi posturi de gardã. „Mare Zid”

US Air Force

sare în ajutorul

piloþilor sãi de

drone, surmenaþi

din cauza

campaniei

contra SI
Forþele aeriene americane

au anunþat o serie de mãsuri
în vederea consolidãrii efecti-
velor de piloþi de drone,
surmenaþi de un program de
lucru intens, din cauza
campaniei aeriene din Irak ºi
Siria. Aceºti piloþi se aflã într-
o situaþie de „stres notabil, din
cauza unui ritm neîncetat de
activitate”, a subliniat secreta-
rul US Air Force, Deborah
Lee James, într-o conferinþã
de presã, alãturi de ºeful
Statului Major al Forþelor
Aeriene, generalul Mark
Welsh. Ei muncesc ºase zile pe
sãptãmânã, câte 13 sau 14 ore
pe zi, a spus ea. Ei însumeazã,
în medie, 900 pânã la 1.100
de ore de „zbor” pe an, faþã de
200-300 de ore de zbor cât
efectueazã un pilot. În plus,
mulþi dintre ei se apropie de
finalul contractului, ceea ce
riscã sã complice ºi mai mult
situaþia, a punctat Deborah
Lee James. Cu scopul de a
face faþã situaþiei, US Air
Force a decis sã mobilizeze
resurse din Garda Naþionalã ºi
din rândul rezerviºtilor. Astfel,
intenþioneazã sã recheme
piloþi plecaþi la alte unitãþi ºi
sã-i pãstreze mai mult timp pe
cei aflaþi în prezent în post.
Armata Aerului a decis, de
asemenea, creºterea imediatã
a valorii primei de zbor pentru
piloþii care-ºi prelungesc
serviciul ºi aºteaptã alte
mãsuri de stimulare financia-
rã, care se aflã în pregãtire.
Prima este cuprinsã între 650
ºi 1.500 de dolari, potrivit
datelor furnizate de generalul
Welsh. Piloþii de drone efectu-
eazã operaþiuni de recunoaºte-
re sau atacuri în lume de pe
teritoriul Statelor Unite - în
special în Irak ºi Siria, în
rãzboiul împotriva organizaþiei
jihadiste Statul Islamic (SI).
Lansarea ofensivei contra SI,
în vara lui 2014, a perturbat
planurile US Air Force, care
prevedea în bugetul sãu pe
2015 sã reducã numãrul
avioanelor fãrã pilot implicate
în operaþiuni, a declarat
generalul Welsh. „Da, am pus
în discuþie aceastã decizie”
privind reducerea ºi „acest
lucru a exacerbat” problema
efectivelor, a precizat el. La
începutul lui 2015, US Air
Force utiliza aproximativ 368
de avioane fãrã pilot - 150 de
tip Predator (recunoaºtere ºi
luptã), 178 de tip Reaper
(recunoaºtere ºi luptã) ºi 40 de
tip Global Hawk (recunoaºte-
re), potrivit datelor oficiale.

Uniunea Europeanã va face mai mult pen-
tru a-ºi opri cetãþenii sã se alãture combatan-
þilor jihadiºti din Siria ºi Irak, dar nu va da
curs apelurilor de a extinde puterile paneuro-
pene pentru combaterea ameninþãrilor tero-
riste, afirmã oficiali comunitari citaþi ieri de
agenþia Reuters. Miniºtrii europeni de Exter-
ne vor încerca sã convinã, luni, la Bruxelles,

Grupul islamist armat Boko Ha-
ram a rãpit sute de femei ºi copii
în timpul atacului care a avut loc
la începutul lunii ianuarie în ora-
ºul Baga, situat în nord-estul Ni-
geriei, ºi s-ar putea ca un numãr
mare dintre ei sã se afle în conti-
nuare în captivitate, potrivit mai
multor martori, relata ieri AFP.
Kaltuma Wari, care a fost rãpitã,
fiind eliberatã de cãtre rãpitorii sãi
dupã câteva zile, a declarat pen-
tru AFP cã „peste 500 de femei ºi
sute de copii” se aflau împreunã
cu ea într-o ºcoalã de fete în
Baga, unde era pãzitã de cãtre is-
lamiºti. Cifra nu a putut fi confir-
matã din surse independente, dar
declaraþia ei este în concordanþã
cu cea a unei alte femei care a
reuºit sã scape din captivitate,

Arabia Sauditã: Barierã de aproape 1.000 de kilometri la graniþa
cu Irak, pentru a apãra þara de gruparea Stat Islamic

din Arabia Sauditã va beneficia, de asemenea,
de zece vehicule de supraveghere, 32 de cen-
tre de intervenþie, precum ºi trei echipe de in-
tervenþie rapidã, informeazã Janes.com. Po-
trivit unui video de prezentare, construcþia va
fi dotatã cu radare ce pot depista persoane
pânã la o distanþã de 20 de kilometri, iar auto-

vehicule pânã la o distanþã de 40
de kilometri.

Organizaþia Statul Islamic a
executat în 48 de ore 17 bãrbaþi
în estul ºi nordul Siriei, ca re-
presalii la asasinatele împotriva
partizanilor sãi, a indicat ieri
Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO), re-
lateazã AFP. „SI a executat 16
bãrbaþi la Deir Ezzor (est) ºi
unul în Raqa (nord), pentru a
transmite un mesaj adversarilor
sãi dupã asasinarea recent a 12
jihadiºti sirieni, irakieni ºi alge-
rieni”, a declarat pentru AFP di-
rectorul OSDO, Rami Abdel
Rahmane. „Bãrbaþii executaþi au
fost acuzaþi cã luptã împotriva
SI”, a adãugat directorul OSDO,
cu toate cã nu a fost stabilitã nici

o legãturã în nici unul dintre cazurile de asasi-
nare a jihadiºtilor. „Este un mesaj al SI cãtre
oamenii care trãiesc în zonele sub control, pen-
tru a spune «Aceasta este soarta ce-i aºteaptã
pe adversarii noºtri»”, a explicat Rahmane.
Provinciile Raqa ºi Deir Ezzor sunt în majori-
tate sub controlul jihadiºtilor SI.

Nigeria: Sute de femei ºi copii au fost rãpiþi
de Boko Haram în oraºul Baga

potrivit Amnesty International, ºi
cu cea a unui martor contactat de
AFP. Tocmai de aceea, ieri, pre-
ºedintele francez, François Hol-
lande, a fãcut apel la un rãspuns
„colectiv” ºi „ferm” în faþa tero-
rismului, denunþând masacrele
comise în Nigeria. Boko Haram
comite „o adevãratã crimã împo-
triva umanitãþii”, a afirmat liderul
francez în cadrul unei întâlniri la
Palatul Elysée cu corpul diploma-
tic strãin acreditat la Paris, dupã
cum relateazã AFP. „Nu este vor-
ba numai de femeile care sunt rã-
pite, ºi care este deja o crimã atro-
ce, ci ºi de copiii care sunt masa-
craþi, de localitãþile ºi oraºele în-
tregi care sunt rase” de pe faþa
pãmântului, a adãugat preºedintele
Hollande. „Trebuie sã susþinem

þãrile vizate de aceste crime: Ni-
geria, Camerunul, dar ºi Nigerul,
Ciadul, care sunt ameninþate”, a
continuat acesta. „Rãspunsul nos-
tru trebuie sã fie ferm în faþa tero-
rismului, dar acesta nu poate fi
decât colectiv. Fiecare din þãrile
noastre trebuie sã ia toate mãsu-
rile necesare ºi Europa trebuie sã-

UE ar putea adopta noi mãsuri de combatere a terorismului,
dar nu va modifica legislaþia existentã

asupra unei strategii pentru a gestiona
problema tinerilor musulmani care pleacã
sã lupte în zonele de conflict din Orien-
tul Mijlociu ºi se întorc de acolo în Eu-
ropa radicalizaþi. Printre iniþiativele ce ar
putea fi discutate în mod prioritar la o
altã reuniune, programatã pe 29-30 ia-
nuarie, se numãrã mãsuri de combatere
a traficului cu arme, îmbunãtãþirea ac-
cesului la datele pasagerilor companii-
lor aeriene, mãsuri de prevenire a ple-
cãrilor cetãþenilor europeni care ar pu-

tea deveni combatanþi în zonele de conflict
sau împiedicarea diseminãrii ideilor islamiste
radicale pe Internet, acestea putând influenþa
cetãþenii europeni sã comitã acþiuni violente
în spaþiul comunitar. ªefii diplomaþiilor vor
examina, de asemenea, ºi o iniþiativã ce pre-
vede posibilitatea de reþinere a cãrþilor de iden-
titate ºi a documentelor de cãlãtorie în cazul

cetãþenilor europeni suspectaþi cã ar intenþi-
ona sã se alãture combatanþilor din Siria sau
Irak ori pot reprezenta un pericol public, ini-
þiativã sprijinitã de Comisia Europeanã. De
asemenea, regulile care stau la baza spaþiului
de liberã circulaþie Schengen ar putea fi con-
solidate, pentru ca ofiþerii punctelor vamale
de la frontierele externe ale acestei zone sã
poatã desfãºura controale sistematice în ca-
zul cetãþenilor din statele membre UE, pentru
a identifica posibilii militanþi jihadiºti. Dupã
discutarea acestor propuneri la nivelul miniº-
trilor de Externe, ºefii de stat ºi de guvern
din statele UE le vor aborda la rândul lor, în
cadrul summitului ce se va desfãºura pe 12-
13 februarie la Bruxelles, fiind posibil ca
atunci sã se ia unele decizii concrete. Totuºi,
Comisia Europeanã a avertizat cã nu are în
vedere elaborarea unei noi legislaþii privind
securitatea în spaþiul comunitar.

ºi întãreascã dispozitivul sãu” de
securitate, a mai afirmat Hollan-
de. În acelaºi cadru, preºedintele
francez a insistat asupra „intensi-
ficãrii cooperãrii internaþionale ºi
îmbunãtãþirii schimbului de infor-
maþii privind deplasãrile (jihadiºti-
lor), sprijinul, finanþarea de care
pot beneficia teroriºtii”.
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METEO

Mai mult
seninsâmbãtã, 17 ianuarie - max: 6°C - min: -1°C

$
1 EURO ...........................4,5095 ............. 45095
1 lirã sterlinã................................5,9106....................59106

1 dolar SUA.......................3,8863........38863
1 g AUR (preþ în lei)........156,9255.....156,9255

Cursul pieþei valutare din 17 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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Revenirea

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Valerie Cherish este o actriþã prea
puþin cunoscutã. Pentru fosta vedetã a
sitcomurilor de categorie B nici un preþ
nu este prea mare pentru a reveni în
lumina reflectoarelor. Ea acceptã
provocarea discuþiei unor subiecte
intime abordate într-un reality show,
timp în care camerele de filmat îi
urmãresc fiecare miºcare.

La scurtã vreme, Valerie are parte de
un nou rol, "Matuºa Sassy", într-un
sitcom la fel de plictisitor, intitulat
Room and Bored.Sub scenariul lui
Michael Patrick King (Totul Despre
Sex), Lisa Kudrow interpreteazã rolul
principal în acest ironic sitcom despre
industria divertismentului.

Acvila legiunii a IX-a

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

În anul Domnului 140, Imperiul Roman se
întinde tocmai pînã în Britania, dar influenþa
sa e zãdãrnicitã de triburile rebele din
Caledonia (Scoþia zilelor noastre), care þin sub
control nordul îndepãrtat. Marcus Aquila
(Channing Tatum) ajunge în Britania hotãrît sã
repare reputaþia tatãlui sãu, Flavius Aquila. În
urmã cu 20 de ani, Legiunea a Noua, formatã
din 5000 de oameni ºi comandatã de Flavius,
mãrºaluia spre nord prin Caledonia, purtînd
emblema lor de aur, Vulturul Acvilei a IX-a.
Aceºtia nu s-au mai întors niciodatã; Legiu-
nea, dar ºi Acvila s-au evaporat în ceþuri.
Furios, Împãratul roman Hadrian a poruncit sã
se ridice un zid care sã izoleze regiunea, zidul
devenind, astfel, graniþa cea mai de nord a
Imperiului Roman – frontiera lumii aºa cum era
ea cunoscutã atunci.

Marea loviturã

Se difuzeazã la Pro TV, ora  22:30

Melvin Smiley (Mark Wahlberg), un
mafiot care lucreazã mult peste program,
încearcã din greu sã-i impace pe cei doi
patroni ai sãi: Cisco (Lou Diamond
Phillips) ºi Paris (Avery Brooks). Nici
logodnica sa Pam (Christina Applegate)
nu este foarte uºor de mulþumit, iar
pãrinþii ei, pe care Mel încearcã din greu
sã-i impresioneze, cu atât mai mult!
Singura consolare în aceastã situaþie
este amanta cu care-ºi umple puþinul
timp liber. Stresat mult peste limitele
normale, Mel nu-ºi dã seama cã ceva este
în neregulã atunci când Cisco îi cere sã
o rãpeascã pe Keiko, fiica unui bogat
industriaº japonez.

SÂMBÃTÃ - 17 ianuarie

07:00 Exodul-o tragedie sirianã
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
08:30 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
09:10 În vizitã la Omul Pãdurii
2008, SUA, Aventuri, Familie
10:50 Discover România
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Ceauºescu dãnþuieºte..
15:00 Ora regelui
16:00 Garantat 100%
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Fraþii Grimm
2005, Marea Britanie, Cehia,

SUA, Acþiune, Aventuri, Fantastic
23:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 5 zile de rãzboi
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:05 Teleenciclopedia
03:55 În grãdina Danei
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Deportaþii
12:00 Europa 360° (R)
12:30 WELLnessimþim bine în

România
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 În umbra unui vis
1992, SUA, Acþiune, Aventuri
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Codul Bibliei
2008
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 Trãieºti doar o singurã

datã
2010, SUA, Crimã
23:50 Rezistenþa prin culturã
00:20 Citeºte româneºte!
00:50 Noapte indigo (R)
01:50 În umbra unui vis (R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri
03:40 Memorial ’90
04:35 Popasuri folclorice (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Hoþul de cãrþi
09:40 Wall-E
11:20 Magnolii de oþel
14:20 Un Halloween de pominã
15:50 Cântecul îngerilor
17:20 Hoþul de cãrþi
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Revenirea
20:45 Austenland
22:25 2 pistoale
00:15 Iron Sky. Invazia
01:50 Toto ºi surorile lui
03:30 Miezul nopþii în grãdina

binelui ºi rãului
06:00 Aladdin and the Death Lamp

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Nebuni de legat (R)
1980, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Gloria
1999, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
15:15 Povestea lui Lucky
1999, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
17:00 Fostele iubite ale

iubitului meu
2004, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 Marea loviturã
1998, SUA, Acþiune, Comedie
00:15 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:00 Marea loviturã (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Pasiune interzisã
09:15 Regina inimilor (R)
10:30 Puterea destinului (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei

08:45 La Mãruþã
10:15 La bloc
11:45 Doamne de poveste
12:45 Doamna judecãtor (R)
14:30 O zeiþã pe pãmânt (R)
16:30 Noul Domn Jordan
18:30 Ce femeie!
20:30 Rachel se mãritã
22:45 Incredere trãdatã
00:30 Rachel se mãritã (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantas-

tic
10:00 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Spy News
20:30 Acvila legiunii a IX-a
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric
22:45 Al naibii tratament!
2003, SUA, Comedie
01:00 Cursa împotriva morþii

(R)
2011, SUA, Acþiune
02:45 Spy News (R)
03:15 Te Pui Cu Blondele (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Rãtãcire
1978, România, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
17:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Obsesia trecutului
2009, SUA, Horror, Thriller
23:30 2
Rãzboiul familiei Watson
2008, SUA, Horror, Thriller
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)
04:15 Rãzboiul familiei Watson

(R)
2008, SUA, Horror, Thriller
06:00 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sange (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Click! Poftã bunã! (R)
11:30 B.D. în alertã (R)
1971, România, Comedie
13:30 Revendicarea (R)
14:30 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Eu sunt Sam
2001, SUA, Dramã
22:30 Jocurile puterii
2013, Acþiune
00:30 Mãrul discordiei (R)
02:30 Jocurile puterii (R)
2013, Acþiune
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Secrete de stil (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exacta în sport
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toti banii!
16:00 Ora exacta în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Terminatorii
23:00 Punk'd. Teapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Glory Super Fight Series:

Brice Guidon - Jahfarr Wilnis
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Dansul Dragostei 4:
Revoluþia

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 17:00

Summit Entertainment prezintã Dansul
dragostei 4: Revoluþia, al patrulea film din
Step Up, exuberanta serie despre dans ºi
romantism. Dansul dragostei 4: Revoluþia
ridicã ºtacheta cu scene fãrã egal, filmate în
3D, în Miami, unde un grup de tineri artiºti ies
în stradã pentru a face ce ºtiu ei mai bine: sã
danseze! Prieteni din copilãrie, Sean ºi Eddy
sunt chelneri în elegantul hotel Dimont din
Miami Beach, deþinut de necruþãtorul
antreprenor Bill Anderson . În timpul liber, ei
conduc o trupã de rebeli, cunoscutã sub
numele de "The Mob", un grup de dansatori,
muzicieni ºi artiºti avangardiºti, care fascinea-
zã publicul cu spectacole fenomenale.

Saving Mr. Banks:
În cãutarea poveºtii

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Când fiicele sale l-au pus sã promitã cã va
ecraniza cartea lor favoritã, "Mary Poppins"
a lui P.L. Travers, Walt Disney nu s-ar fi
gândit cã va avea nevoie de douã decenii ca
sã-ºi îndeplineascã promisiunea. În
eforturile sale de a obþine drepturile, Disney
se va lovi de încãpãþânarea autoarei, deloc
dispusã sã-ºi predea iubita dãdacã magicã
Hollywood-ului. Dar la un moment dat
situaþia financiarã o face sã vinã în vizitã la
Los Angeles, pentru a vedea planurile de
ecranizare ale lui Walt Disney. Pentru douã
scurte douã sãptãmâni din 1961, legendarul
regizor ºi producãtor se va chinui s-o
convingã pe autoare cã viziunea sa este cea
mai bunã pentru aducerea lui Mary Poppins
pe marele ecran.

Capcana

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Un tatã disperat încearcã sã-ºi salveze fiul
adolescent de la o condamnare nedreaptã la
închisoare infiltrându-se într-un cartel de
droguri extrem de periculos. John Matthews
(Dwayne Johnson), un om de afaceri, este
devastat când fiul sãu de 18 ani, Jason (Rafi
Gavron) primeºte o condamnare minimã de 10
ani într-o închisoarea federalã dupã ce e prins
cu un pachet pe care i l-a dat un prieten, iar în
pachet se aflau, fãrã ca bãiatul sã ºtie,
droguri. Jason refuzã oferta ambiþioasei
procuroare Joanne Keeghan (Susan Saran-
don) de a i se reduce sentinþa dacã e de acord
sã se “fabrice” dovezi împotriva altcuiva, aºa
cã singura soluþie pe care o vede tatãl sãu
este sã o convingã pe Keeghan sã intre sub
acoperire în gruparea de traficanþi.

DUMINICÃ - 18 ianuarie

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 DUPÃ 25 DE ANI
15:00 Familia Kennedy din

Massachusetts
1990, SUA, Dramã
16:00 Tezaur folcloric
17:00 The Best Pop Music In

The Word
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ora regelui
22:10 Ochi catifelaþi
1991, SUA, Dramã
23:45 Starea naþiei
00:45 În ordine alfabeticã
2008, SUA, Dramã, Thriller
02:25 Telejurnal
03:15 Sport
03:30 Lumea azi
04:00 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Dosar România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Parteneri de week-end
11:30 Cap compas
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Sfânta Tereza ºi diavolii
1972, România, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Pãcalã
1974, România, Comedie
22:30 Nu sunt faimos, dar sunt

aromân
2013, România, Comedie,

Dramã, Romantic
00:20 Credinþã ºi celebritate
00:50 Omul cu chitara
01:50 Ce facem cu violoncelul ?
02:45 Mistere ºi conspiraþii
03:40 D'ale lu' Miticã
04:30 Europa 360°
05:00 Istorii încâlcite
05:30 Mesager

TVR 2

07:30 Atenþie, se filmeazã
09:15 Scooby Doo ºi harta

misterioasã
10:00 Scooby Doo ºi sperietoa-

rea de ciori
10:25 Austenland
12:05 Urºii
13:25 Cronicile din Narnia -

Leul, Vrãjitoarea ºi Dulapul
15:45 Croods
17:25 Scooby Doo ºi harta

misterioasã
18:15 Percy Jackson: Marea

Monºtrilor
20:00 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
22:05 Umbre
23:40 Sub acelaºi acoperiº

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Gloria (R)
1999, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Povestea lui Lucky (R)
1999, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
14:45 Fostele iubite ale iubitului

meu (R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia
2012, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pe jumãtate mort
2002, SUA, Acþiune, Thriller
22:15 Eu, Robotul
2004, SUA, SF, Thriller
00:15 Pe jumãtate mort (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Eu, Robotul (R)
2004, SUA, SF, Thriller
04:00 Promotor (R)
04:30 Diva cu greutate (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
07:45 Clona
09:15 Regina inimilor (R)
10:30 Regina inimilor (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei
03:00 Casa Ibacka
03:30 Dincolo de povestiri
04:00 Iubire ca în filme (R)

08:45 La Mãruþã
10:15 La bloc (R)
11:45 Doamne de poveste
12:45 Noul Domn Jordan (R)
14:30 Ce femeie! (R)
16:15 Nu o poþi lua cu tine dupa

moarte
18:30 S-a întâmplat într-o noapte
20:30 Mireasa e iubita mea!
22:45 Sanctum
01:00 Mireasa e iubita mea! (R)
03:00 Lumea Pro Cinema
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Barbie – Povestea unei
sirene

2010, SUA, Animaþie, Familie
10:30 Acvila legiunii a IX-a (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric
13:00 Observator
14:00 Al naibii tratament! (R)
2003, SUA, Comedie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Spy News
20:30 Capcana
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 Guru - Profu' de sex
2002, SUA, Comedie
01:00 Capcana (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 Barbie – Povestea unei

sirene (R)
2010, SUA, Animaþie, Familie
04:15 Guru - Profu' de sex (R)
2002, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Rãtãcire (R)
1978, România, Dramã
10:30 Cei 7 ani de acasã (R)
12:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Poliþistul
2011, Israel, Dramã
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Poliþistul (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi

design
09:30 Teleshopping
10:00 Sherlock, cãþelul sub

acoperire
1994, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
12:00 Levintza prezintã
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Mondenii
2006, România, Comedie
14:00 Playtech
14:30 Secretele magiei
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Eu sunt Sam (R)
2001, SUA, Dramã
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
00:30 Sherlock, cãþelul sub

acoperire (R)
1994, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Focus
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Amintiri din viitor (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10  LK Bãtaie ca-n Vest!:

Muntele Bihorului, Lungu vs
Colosul Englez, Dutton

23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 No information

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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PANORAMIC CINEMATOGRAFIC

Promisiunea
Ore: 13:00, 15:30, 20:45

Gen film: Dramã, Rãzboi

Hacker
Ora: 18:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã

Q.E.D.
Ore: 12:00, 14:00

Gen film: Dramã

Somn de iarnã
Ore: 16:00, 19:15

Gen film: Dramã

PATRIA MODERN
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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

Primãria Ostroveni angajea-
zã pe bazã de contract prestãri
servicii, persoanã fizicã auto-
rizatã pentru a opera în Re-
gistrul Agricol pe suport de
hârtie ºi format electronic da-
tele privind fondul funciar din
comuna Ostroveni.

Ofertele se primesc la sediul
Primãriei Ostroveni ºi pe
adresa de e-mail: ostroveni@-
cjdolj.ro pânã pe data de
21.01.2015.

Primãria Ostroveni achi-
ziþioneazã pe bazã de con-
tract de prestãri servicii,
servicii juridice de consul-
tanþã, asistenþã a instituþiei
în relaþiile cu terþe persoa-
ne fizice sau juridice ºi de
reprezentare a instituþiei în
instanþã. Ofertele se pri-
mesc la sediul Primãriei

Ostroveni ºi pe adresa de
e-mail: ostroveni@cjdolj.ro
pânã pe data de 21.01.2015.

ANIVERSÃRI
Comunitatea Evreilor
Craiova- Oltenia, urea-
zã doamnei BALACI
RODICA la împlinirea
unei frumoase vârste
”La Mulþi Ani!”.
Familia Costel Bazã-
verde ureazã veriso-
rului SANDU CRÃ-
CIUNOIU din Craio-
va “La Mulþi Ani”,
multã sãnãtate ºi
prosperitate.

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.

OFERTE SERVICIU
Caut doamnã vãduvã
sub 65 ani pentru me-
naj uºor la bâtrân 74
ani, 2 zile / sãptãmânã.
Telefon: 0766/304.708.
AJGAJEZ BUCÃ-
TAR CU EXPERIEN-
ÞÃ PENTRU RE-
STAURANT ÎN MU-
NICIPIUL CALAFAT.
SALARIU ATRACTIV
ªI NEGOCIABIL. CA-
ZARE ASIGURATÃ
DUPÃ CAZ.TELE-
FON: 0761/643.240.

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 îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
nr. 2, str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838.

APARTAMENTE
Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj
1. Telefon: 0770/
496.453.
Vând 2 camere, ultra-
central ultralux, A.C.
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

VÂND apartament 2
camere, Craioviþa
Nouã, stradal, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0351/177.594, 0762/
482.044.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0737/ 639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F,  13
m la stradã, cadastru.

Preþ 1,5 euro/m.p. Te-
lefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Ocazie! Vând , închi-
riez teren, Calea bucu-
reºti, km 9, ideal ,ha-
lã,shoroom, 1000 m,
benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric, puþ
forat, fosã septicã, ca-
banã + 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.

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

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

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 mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
VÂND criptã betonatã
(un loc), nefolositã, în
cimitirul catolic Craiova
cu posibilitatea de eta-
jare. Preþ negociabil.
Telefon: 0253/334.494.

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 nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustree cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior co-
pil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã,
stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 17 ianuarie 2015

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

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

Primãria Scaeºti angajeazã
pe bazã de contract prestãri
servicii, þinerea evidenþei
contabile cu persoane fizice
sau juridice conform Legii
182/1991. Ofertele se pri-
mesc la sediul primãriei Sca-
eºti ºi pe adresa de e-mail:
scaesti@cjdolj.ro ºi fax: 0251/
447.007 pânã pe data de
19.01.2015.

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.

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. Telefon: 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 frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu comer-
cial 140 mp Craioviþa
Nouã (zona Segar-
cea). Telefon: 0767/
772.498.
ÎNCHIRIEZ garso-
nierã Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0764/
536.599.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, zona
1 Mai, mobilat. Tele-
fon: 0745/966.099.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 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 / do-
resc domn cu vârstã
apropiatã, bun, calm,
cinstit, fãrã sã bea, -
sincer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru priete-
nie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti nr.
136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
AURVILA SRL declarã
pierdut certificat con-
statator de la sediul
social. Se declarã nul.
Pierdut legitimatie de
serviciu pe numele
BARBU LUMINIÞA, eli-
beratã de Societatea
Românã de Radiodifu-
ziune. Se  declar nulã.
CONDOLEANÞE
Regrete ºi pios oma-
giu pentru cel ce a
fost dl. APOSTOL
MÃRCULESCU plecat
acum în eternitate.
Transmitem  condo-
leanþe familiei îndo-
liate! Odihnã veºnicã
în pace ºi luminã! Cu
preþuire vecinii - bloc
4 Madona Dudu.

COMEMORÃRI
La doi ani de când SORES-
CU RODICA –MARIANA,
magistrat la Curtea de Apel
Craiova, a trecut în lumea
veºnicã, amintirea dragei
noastre este vie ºi plinã de
recunoºtinþã, aºa cum am
simþit-o ca soþie devotatã,
mamã, sorã, colegã ºi bunã

prietenã. Cornel - soþ, Mi-
haela Ovidia – fiicã, Lidia –
sorã, cu tot neamul ºi cei
ce au cunoscut-o, îi pãs-
trãm permanent în suflet
bunãtatea creºtinã. Dum-
nezeu s-o ocroteascã ºi sã
se odihneascã în tihnã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii de la SCM U
Craiova debuteazã mâine, pe te-
ren propriu, în returul Ligii Na-
þionale, primind la Polivalentã,
într-un meci din cadrul rundei
cu numãrul 15, replica lui BC

Bãieþii lui Mandic încep goana spre playofBãieþii lui Mandic încep goana spre playofBãieþii lui Mandic încep goana spre playofBãieþii lui Mandic încep goana spre playofBãieþii lui Mandic încep goana spre playoffffff
SCM U Craiova – BC Mureº, duminicã, ora 19:45, Digi Sport 2

Mureº. Având drept obiectiv ac-
cederea în playoff, adicã un loc
între primele 8, alb-albaºtrii ocu-
pã momentan penultima poziþie
a ierarhiei, 12 – cu 16 puncte (4
victorii ºi 8 înfrângeri). De cea-

laltã parte, trupa ardeleanã se
aflã pe 6, cu 19 puncte, însã are
jucat ºi un meci în plus (6 suc-
cese, 7 înfrângeri). Fapt deter-
minat de amânarea partidei din-
tre SCM ºi Energia Rovinari,
care nu s-a mai disputat la mij-
locul acestei sãptãmâni din cau-
zã cã ambele formaþii au evoluat
în cupele europene. Acolo unde
Craiova a obþinut o victorie en-
tuziasmantã, în Liga Balcanicã,
contra kosovarilor de la Sigal
Priºtina, 101-82, la Polivalentã.
ªi Mureºul vine tot dupã o vic-
torie, 80-74 pe terenul lui Gaz
Metan Mediaº.

În partida tur, disputatã în 12
octombrie, jucãtorii pregãtiþi de
Andjelko Mandic au obþinut am-
bele puncte la capãtul unui joc de
infarct, 77-75.

Programul celorlalte
echipe craiovene

de salã
VOLEI (M): Pe locul 4, cu

22 de puncte, SCM U Craiova
întâlneºte în prima etapã a re-
turului, astãzi, de la ora 17:00,
în deplasare, pe Unirea Dej, lo-
cul 9 (din 12), cu 12 puncte.
În tur, trupa lui Dan Pascu a
repurtat o victorie albã, 3-0, pe
seturi 25-23, 25-19, 25-19.

VOLEI (F): Tot azi, ºi tot în
prima rundã a returului, SCM în-
fruntã în Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu”,  de la ora
18:00, pe Penicilina Iaºi. Cele
douã sunt vecine de clasament,
cu craiovencele pe 10 (din 12)
ºi moldovencele pe 9, cu 8, res-
pectiv 9 puncte. În debutul sta-

Simona Halep, locul 3 WTA ºi a treia favoritã, o va întâlni pe
italianca Karin Knapp, numãrul 51 mondial, în primul tur al
Openului Australiei (19 ianuarie – 1 februarie), conform tragerii
la sorþi ce a avut loc, ieri, la Melbourne,

Dacã va trece de Knapp, pe care nu a mai întâlnit-o pânã în
prezent, Halep ar putea da mai departe peste Alexandra Dulghe-
ru (nr. 87 WTA), care o are adversarã în runda inauguralã pe
una dintre reprezentantele gazdelor, Jarmila Gajdosova (68
WTA). Nici Dulgheru ºi Gajdosova nu s-au mai duelat pânã
acum.

Tot peste o australiancã va da Monica Niculescu (nr. 48).
Este vorba despre Samantha Stosur, locul 20 mondial ºi cap de
serie numãrul 20. Niculescu ºi Stosur s-au mai întâlnit de patru
ori (în 2009 la Stanford ºi Los Angeles, în 2012 la Doha ºi în
2013 tot la Doha), de fiecare datã impunându-se australianca.
Dacã va furniza surpriza, Niculescu va da piept în urmãtoarea
manºã cu învingãtoarea dintre italianca Francesca Schiavone
(nr. 77) ºi americanca Coco Vandeweghe (nr. 37).

Sportivii de la Liceul Sportiv “Petrache Triºcu”
din Craiova au obþinut argintul în cadrul Campionatu-
lui Naþional de spadã rezervat cadeþilor. LPS-ul din
Bãnie a aliniat la start trei echipe, prima dintre acestea
bifând respectiva performanþã în competiþia de la
Bucureºti. LPS 2 ºi LPS 3 cu locurile 6, respectiv 5.
Rezultate

Finala: CS Satu Mare – LPS 1 Craiova 45-39
Locurile 3-4: CSS Steaua – CS UNEFS 41-45
Locurile 5-6: LPS 2 Craiova – LPS 3 Craiova 44-45
Locurile 7-8: CS Olimpia 1 – CSS 1 Constanþa 35-45.

Componenþa echipelor craiovene: LPS 1 –
Mihãiþã Bãrcan, Mihai Bigea, Liviu Pascu, Claudiu
Vasilescu, LPS 2 – Mihai Ciovicã, Andrei Dogaru,
Tiberiu Draghinda, Mihai Oprea, LPS 3 – ªtefan
Bivolaru, Alexandru Negoescu, ªtefan Popescu,
Robert Postelnicu.

Simona Halep – Karin Knapp, în primul
tur la Australian Open

A doua cea mai bine plasatã româncã în topul mondial, Irina-
Camelia Begu (locul 39) va avea ºi cea mai grea misiune în
turul întâi, având-o de înfruntat pe Angelique Kerber, a  9-a
jucãtoare a lumii. Begu ºi Kerber au mai fost o datã adversare,
în turul doi la Indian Wells în 2013, când s-a impus sportiva
germanã cu scorul de 6-3, 6-2. Podenþialele oponente ale lui
Begu în turul secund sunt rusoiaca Elena Vesnina (nr. 62) sau
cehoaica Katerina Siniakova (locul 80 WTA).

În fine, Sorana Cârstea, cãzutã pânã pe locul 96, va primi
replica unei jucãtoare venite din calificãri. Turul doi pare a fi
însã punctul terminus pentru Cârstea, deoarece aici ar putea da
peste a doua favoritã la cucerirea trofeului de la Antipozi, ruso-
iaca Maria ªarapova – ºi ea evolueazã în primul tur în faþa unei
sportive venite din calificãri.

Trecând la simplu masculin, România l-ar putea avea pe ta-
bloul principal pe Marius Copil (194 ATP), dacã acesta va fi
depãºit în aceastã dimineaþã pe australianul de 17 ani Omar
Jasika (nr. 567).

Spadasinii de la “Petrache
Triºcu”, vicecampioni

la Naþionalele de cadeþi

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – POLO – Liga Mondialã: Dinamo –

CSM Digi Oradea / 14:45 – VOLEI (F) – Divizia
A1: Alba Blaj – ªtiinþa Bacãu / 17:30 – FOT-
BAL – Meci amical, în Spania: Steaua – Dort-
mund / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Paler-
mo – Roma.

DIGI SPORT 2
15:00 – RUGBY – Liga Campionilor: Sara-

cens – Munster / 17:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Energia Tg. Jiu – BCM U Pi-
teºti / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Empoli
– Inter / 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Monaco – Nantes.

DIGI SPORT 3
15:30 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercu-

rea Ciuc – Debrecen / 18:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Lens – Lyon / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: CSU Ploieºti – CSM Ora-
dea / 21:45 – RUGBY – Liga Campionilor: Har-
lequins – Wasps.

DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:

Empoli – Inter, Palermo – Roma.
DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Campionatul

Mondial, în Qatar: Brazilia – Spania.
EUROSPORT
9:50 – SANIE – Cupa Mondialã, la Ober-

hof, în Germania / 11:15 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Wengen, în Elveþia / 12:30 – SCHI AL-

PIN (F) – CM, la Cortina d’Ampezzo, în Italia /
14:20 – SCHI ALPIN (M) – CM, la Wengen /
17:00 – FOTBAL Anglia – Premiership: Swan-
sea – Chelsea / 19:00 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – CM, la Zakopane, în Polonia / 21:05 –
SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Rega-
tul Unit.

EUROSPORT 2
11:00 – SANIE – Cupa Mondialã, la Ober-

hof, în Germania / 12:00 – SCHI FOND (M, F) –
CM, la Otepaa, în Estonia / 14:15 – SANIE (M)
– CM, la Oberhof / 15:15 – SNOOKER – Mas-
tersul de la Londra, în Regatul Unit / 18:00,
21:00 – FOTBAL – Cupa Africii, în Guineea
Ecuatorialã: Guinea Ecuatorialã – Congo, Bur-
kina Faso – Gabon.

LOOK TV
12:50, 16:15 – SPORTURI DE IARNÃ – la

Konigssee, în Germania.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Getafe –

Real Madrid / 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Paris SG – Evian TG / 18:00, 20:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atl. Madrid – Granada,
Deportivo – Barcelona / 22:00 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Marseille – Guingamp.

DIGI SPORT 2
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Lazio – Napoli, Milan – Atalanta / 18:00, 19:45

– BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-BT Cluj –

Gaz Metan Mediaº, SCM U Craiova – BC
Mureº / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Ju-
ventus – Verona.

DIGI SPORT 3
12:30, 14:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: SCM Craiova – HCM Roman, U Cluj –
HCM Rm. Vâlcea / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Chievo – Fiorentina / 18:00 – HOCHEI
– Liga MOL: ASC Corona Braºov – Debrecen /
20:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Ploieºti – HCM Baia Mare / 22:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sevilla – Malaga.

DOLCE SPORT
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Lazio – Napoli, Milan – Atalanta / 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premiership: Newcastle – Sout-
hampton / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Juventus – Verona.

DOLCE SPORT 2
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG

– Evian TG / 18:00, 20:00 – HANDBAL (M) –
Campionatul Mondial, în Qatar: Germania – Ru-
sia, Cehia – Suedia / 22:30 – BASCHET NBA:
Toronto – New Orleans.

EUROSPORT
10:15 – SANIE (F) – Cupa Mondialã, la

Oberhof, în Germania / 12:00 – SCHI ALPIN
(F) – CM, la Cortina d’Ampezzo, în Italia /
13:30 – BIATLON (F) – CM, la Ruhpolding, în
Germania / 15:30, 18:00 – FOTBAL Anglia –
Premiership: West Ham – Hull City, Man. City
– Arsenal / 21:00 – SNOOKER – Mastersul de
la Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
10:15 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa

Mondialã, la Seefeld, în Austria / 12:45 – SCHI
FOND – CM, la Otepaa, în Estonia / 14:00 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Wengen, în Elveþia  /
15:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM, la
Seefeld / 16:00 – SNOOKER – Mastersul de la
Londra, în Regatul Unit / 18:00, 21:00 – FOT-
BAL – Cupa Africii, în Guineea Ecuatorialã:
Zambia – Congo, Tunisia – Insulele Capului
Verde.

LOOK PLUS
15:00 – SCHI – FIS Freestyle World Cham-

pionships / 19:30 – Snowboard FIS World
Championships.

giunii, alb-albastrele au pierdut
cu 2-3 în Copou (19-25, 25-19,
25-21, 19-25, 8-15).

BASCHET (F): SCM CSª
Craiova evolueazã azi, de la ora
19:00, pe terenul lui Phoenix
Galaþi, într-un meci din etapa a
18-a. Jucãtoarele noastre sunt
penultimele în clasament, pe 12
(3 victorii, 14 înfrângeri), iar
gazdele de la malul Dunãrii pe 6
(11v, 6î). În tur, Phoenix s-a im-
pus clar la Craiova, 97-46.

HANDBAL (F): Fetele lui Au-
relian Roºca joacã duminicã, de
la 12:30 (în direct la Digi Sport
3), la Polivalentã, cu HCM Ro-
man. Partida gãseºte pe SCM pe
4 dupã 14 etape, cu 33 de punc-
te, în timp ce Romanul e pe 5,
cu 26 de puncte. În tur, Craio-
va a învins la Roman cu 22-18.
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În seara aceasta debutează cea
de-a 30-a ediţie a Cupei Africii pe
Naţiuni,  în organizarea Guineei
Ecuatoriale. Ţara din vestul Conti-
nentului Negru a mai găzduit tur-
neul final în urmă cu doi ani, ală-
turi de vecina Gabon şi a primit şi
actuala ediţie după ce Marocul a
refuzat să o mai organizeze, din
cauza virusului Ebola. Maghrebie-
nii au şi fost scoşi automat din
competiţie, iar Guineea Ecuatoria-
lă a înlocuit-o deşi în preliminarii
fusese descalificată întrucât folo-
sise un fotbalist care nu avea drept
de joc. A fost pentru prima data
când Sudanul de Sud a participat
în faza preliminară. Pe lângă Ma-
roc, lipseşte şi naţionala Egiptului,
„faraonii” fiind pe locul 3 într-o
grupă grea, cu Tunisia şi Senegal.
Dar marea absentă este chiar cam-
pioana en-titre, selecţionata Nige-
riei, „supervulturii” fiind devensaţi
de Africa de Sud şi Congo. Mas-
cota ediţiei actuale este veveriţa
„Chuku Chuku”.

Gazdele deschid balul
Primele meciuri ale turneului

sunt din grupa gazdei, Guineea
Ecuatorială – Congo (ora 18) şi
Burkina Faso – Gabon (ora 21).
În lotul Guineei se află şi fostul
fundaş de la Pandurii, Sipo, pe

Astăzi, de la ora 17, Universita-
tea Craiova dispută, pe un teren din
baza „Sport Centrum Titanic” din
Belek, primul meci amical din cel
dintâi stagiu de pregătire în Anta-
lya, întâlnind formaţia Genclerbir-
ligi Ankara. Echipa din capitala
Turciei este înfiinţată în 1923 şi are
în palmares două titluri de cam-
pioană, în 1941 şi 1946 şi două
Cupe ale Turciei, în 1987 şi 2001.
În acest sezon, „rosso-nerri” Tur-
ciei ocupă locul 8 cu o etapă îna-
intea încheierii turului. La Gencler-
birligi evoluează jucătorii români
Bogdan Stancu şi Liviu Antal. An-
trenorul lor este Irhan Buz. Ceilalţi

Primul amical pentru alb-albaştri în Antalya
Universitatea întâlneşte echipa

lui Bogdan Stancu şi Antal, Genclerbirligi Ankara
străini ai lui „Gencler” sunt: sue-
dezii Dahlin şi Celik, sârbii Tosic,
Smiljanic, Tomic şi Petrovic, bie-
lorusul Artem Radkov şi ivorianul
Gosso. Bogdan Stancu (27 de ani)
a debutat în fotbalul profesionist
în urmă cu un dec eniu,  la FC
Argeş,  fiind promovat chiar de
Sorin Cârţu. În urmă cu câteva zile,
tot în localitatea Belek din Antalya,
Genclerbirligi a învins într-un meci
amical pe Borussia Mochenglad-
bach cu 4-2, două dintre goluri fi-
ind marcate de Bogdan Stancu.
„Motanul” este vedeta trupei din
capitala Turc iei, cu 6 reuşite în
actuala stagiune a Superligii turce,

fiind depăşit în ierarhia golgheteri-
lor de jucători precum Teofanis
Gekas, Burak Yilmaz, Oscar Car-
dozo, Demba Ba sau Moussa Sow.
Peste o săptămână, campionatul
„otoman” se reia, iar Genclerbir-
ligi întâlneşte pe Beşiktaş

Conducerea Univers ităţii Cra-
iova a perfectat ş i cel de-al doilea
meci al cantonamentului din An-
talya. Astfel, miercuri,  21 ianua-
rie,  alb-albaştrii vor întâlni grupa-
rea azeră Khazar Lankaran, la care
evoluează şi fundaşul român Adri-
an Scarlatache. Pe 25 ianuarie,
alb-albaştrii vor da piept cu Anji
Mahacikala.

Cei doi jucători ai Universităţii debutează cu naţionala
Capului Verde contra Tunisiei, la Cupa Africii pe Naţiuni

când congolezii, supranumiţi
„dracii roşii”, îl au la dispoziţie pe
atacantul lui CFR Cluj, Ferebory

Dore. Pentru Burkina Faso
(Armăsarii) evoluează fundaşul
lui „U” Cluj, Narcisse Bambara,

care-i are coechipieri pe mult mai
celebri Pitroipa, Kabore, Bakary

Kone sau fostul dinamovist
Djakaridja Kone. Superstarul de
la Dortmund, Pierre Emerick
Aubameyang, evoluează în

naţionala Gabonului (Panterele).

Kay şi Nuno Rocha vs
Ben Youseff şi Hamza

Jucătorii Ştiinţei, fundaşul Kay
(al treilea de jos)  ş i mijloc aşul
Nuno Rocha (primul din stânga,
jos) , la fel ca stelistul Varela (pri-
mul din dreapta, jos), sunt în lo-
tul c onvocat de lus itanul Rui
Aguas , selecţionerul insulelor Ca-
pului Verde.  Capul Verde (Rechi-

nii albaştrii) debutează duminică
seara, de la ora 21, împotriva na-
ţionalei Tunisiei (Vulturii din Car-
tagina), pregătită de belgianul Le-
ekens. Cel mai cunoscut capver-
dian este atacantul lui Lille, Ryan
Mendes. Pentru Tunisia evoluea-
ză fostul vârf al Petrolului, Ham-
za Younes , acum la Ludogoreţ
Razgrad, dar şi Ben Youseff de la
Astra Giurgiu. Celălalt meci din
grupa B este Zambia – Republica
Democrată Congo, duminică, de

la ora 18. Zambia (Chipolopolo –
Gloanţele)  s-a impus chiar în edi-
ţia găzduită acum 2 ani de Guine-
ea Ecuatorială şi Gabon. Mayuka
de la Southampton es te „glonţul”
cel mai periculos, în timp c e la
congolezi evoluează fostul „lup
galben”, Jeremy Bokila, care face
pereche  în avanpos turi cu Mbo-
kani de la Dinamo Kiev.

Grupa C – grupa
morţii

Cea mai puternică
grupă este fără îndo-
ială cea din care fac
parte Ghana, Algeria,
Africa de Sud şi Se-
negal. Ghanezii (Ste-
lele Negre), pregătiţi
de israelianul care a
s tat pe banca lui
Chelsea în finala Li-
gii Campionilor,
Avram Grant, îi au în
lot pe fraţii Ayew, fiii
lui Abedi Pele şi pe
golgheterul din ţările
arabe, comtroversa-
tul Asamoah Gyan.
Ca şi Ghana, Algeria
(Războinicii Deşertu-
lui) a fost prezentă la
Mondialul brazilian,
dar acum este pregă-

tită de un tehnician cu mare experi-
enţă în Hexagon, Christian Gou-
couff şi pare principala favorită la
titlu, alături de Coasta de Fildeş. Din
lot nu lipsesc Soudani (Dinamo
Zagreb), Slimani (Sporting), Belfo-
dil (Parma), Bentaleb (Tottenham),
Feghouli (Valencia), Ghoulam (Na-
poli), dar şi Brahimi de la Porto,
desemnat recent revelaţia anului în
Africa.  Africa de Sud (Bafana Ba-
fana) vine cu o nouă generaţie, care-
şi propune şi calificarea la Mondia-

lul din 2018, majoritatea jucătorilor
evoluând în liga autohtonă, poate
cea mai puternică din Africa. Sene-
galezii sau „Leii din Teranga” pose-
dă o echipă foarte puternică, cu ata-
canţi de clasă precum M. Sow (Fe-
ner), Papis Demba Cisse (Newcast-
le) sau Dame N’Doye (Lokomotiv),
ultimul fiind fratele excentricului
mijlocaş  de la ASA,  Ousmane
N’Doye.

Eto’o şi Drogba s-au retras
Din grupa D fac parte rivalele

Camerun şi Coasta de Fildeş, care
etalează formule redutabile, dar fără
starurile ultimului deceniu, Samuel
Eto’o şi Didier Drogba, retraşi de
la loturile reprezentative. Şi fără ju-
cătorul lui Chelsea naţionala „Ele-
fanţilor” are o linie ofensivă incre-
dibilă, cu Bony, proaspăta achiziţie
a lui Man City, Kalou de la Hertha,
Gervinho de la AS Roma, fostul ata-
cant al CFR.ului, Lacina Traore,
acum la Monaco şi Seydou Doum-
bia de la ŢSKA Moscova. Pe lângă
aceştia sunt convocaţi fostul căpi-
tan al lui Pandurii, Ousmane Viera,
dar şi fraţii Kolo şi Yaya Toure. Ivo-
rienii sunt pregătiţi de Herve Renard,
cel care a cucerit trofeul acum 2
ani, cu Zambia. În naţionala „Leilor
neîmblânziţi”, al cărei selecţioner
este neamţul Volker Finke, evolu-
ează jucători precum Choupo Mo-
ting (Schalke 04), M’Bia (Sevilla)
sau N’Koulou (OM). Din grupa D
face parte şi Mali (Vulturii), cu Se-
ydou Keita de la Roma şi golghete-
rul campionatului belgian, Abdou-
lay Diaby de la Mouscron. Guinea
pare a fi outsidera grupei, dar poate
produce surprize. Chiar dacă nu are
nume mari (poate doar fostul mila-
nist Kevin Constant) majoritatea ju-
cătorilor evoluează în Europa, în
special în Hexagon.
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