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Eminescu
şi amurgul
valorilor…

A trecut,  sub semnul aceleiaşi
divizări ce ne bântuie de un sfert
de veac de libertate prac ticată
cu un voios  gust al arbitrariului,
Ziua Culturii Naţionale aşezate
mai de curând sub patronajul lui
Eminescu.  De data as ta, diviza-
rea n-a mai fos t între românii
„buni” şi românii „răi”, între c ei
„mândri” şi cei „ruşinaţi”, nu o
dată c hiar „revoltaţi”,  de apar-
tenenţa la neamul care le-a dă-
ruit identitatea. Comedia c u un
tragic  coefic ient de iresponsa-
bilitate s-a repetat şi de aceas tă
dată, etalând,  făţiş ori dis imu-
lat,  c ele două tabere…

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu:
„Nu contează
vârsta în politică.
Trebuie doar să
creăm un nou mod
de a face politică”

Craiovean
condamnat
a doua oară pentru
contrabandă
cu ţigări

Un bărbat de 57 de ani, din
Craiova, arestat preventiv pen-
tru contrabandă cu ţigări în oc-
tombrie anul trecut, a fos t con-
damnat de magistraţii Judecăto-
riei Craiova la 2 ani şi 8 luni de
închisoare cu executare. Bărba-
tul este la a doua c ondamnare
pentru o faptă s imilară,  iar  în
sentinţa pronunţată la sfârş itul
săptămânii trecute ins tanţa l-a
menţinut după gratii şi l-a obli-
gat la plata sumelor de 12.691 lei
către DGFP Dolj…

„Dumnezeul de a
doua zi” – primul
spectacol al anului
din seria „Colibri
într-un ACT”

acesta amenajarea centrului civic al
comunei şi al sistemului de şanţuri
şi rigole, iar cu fonduri europene se
urmăreşte reabilitarea clădirii că-
minului cultural. Cea mai impor-
tantă investiţie este aşteptată prin
inte rmediul Masterplanului jude-
ţean de apă şi canal, când vor fi in-
troduse reţelele de apă şi canaliza-
re în toată comună.

Pădurea tânără care a fost plan-
tată, acum patru ani, la Ostroveni,
a ajuns înapoi la proprietarii de te-
renuri. Alături de cele 62 de hecta-
re, peste alţi doi, vor veni încă 72
de hectare care, de asemenea, au
fost împădurite cu salcâm printr-un
program naţional al Ministerului
Agriculturii. Pe lista de investiţii a
Primărie i Ostroveni se află anul 6 RE
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Hrebenciuc
ºi-a recunoscut
parþial faptele
în dosarul
retrocedãrilor
ilegale

Viorel Hrebenciuc ºi-a
recunoscut parþial faptele
de care este acuzat, aratã
procurorii DNA, care se
pregãtesc sã finalizeze
dosarul retrocedãrilor
ilegale de terenuri ºi sã îl
trimitã în instanþã, dupã ce
au cerut prelungirea cu 15
zile a mãsurilor preventive
luate în cazul inculpaþilor
din dosar. Fostul deputat
PSD Viorel Hrebenciuc ºi-a
recunoscut doar parþial
faptele de corupþie de care
este acuzat de procurorii
DNA Braºov, în dosarul
privind retrocedarea ilega-
lã, în favoarea lui Gheor-
ghe Paltin Sturdza, a peste
43.000 de hectare de pãdure
în judeþul Bacãu, se aratã
în ultimul referat cu
propunerea de prelungire a
mãsurilor preventive luate
faþã de persoanele inculpa-
te în acest caz, document
obþinut de Mediafax. În
documentul citat, ancheta-
torii aratã cã, „fiind au-
diaþi, inculpaþii Hrebenciuc
Viorel, Hrebenciuc Andrei,
Adam Ioan, Bengescu Dan
Costin au recunoscut în
parte sãvârºirea infracþiu-
nilor de care sunt acuzaþi”.
Pãgubitã în acest caz este
Romsilva, care a pierdut
aproape 304 milioane de
euro dupã ce Sturdza a
reuºit sã intre în posesia
celor peste 43.000 de
hectare de pãdure.

Fiecare unitate de învãþãmânt tre-
buie sã stabileascã pentru elevi cel
puþin un semn distinctiv pentru creº-
terea siguranþei, prevede Regulamen-
tul de organizare ºi funcþionare a uni-
tãþilor din învãþãmânul preuniversi-
tar elaborat de Ministerul Educaþiei.
Acelaºi regulament menþioneazã ºi
existenþa unei comisii pentru preve-
nirea ºi combaterea violenþei în fie-
care ºcoalã, care sã adopte, anual,
un plan operaþional al unitãþii ºcola-
re privind reducerea fenomenului
violenþei în mediul ºcolar. Comisia
are obligaþia de a colabora cu auto-
ritãþile administraþiei publice locale ºi
cu reprezentanþii Poliþiei ºi ai Jandarmeriei,
pentru a creºte siguranþa în ºcoalã. Totodatã,
în fiecare ºcoalã se stabilesc, potrivit regula-
mentului, condiþiile de acces pentru personal,
elevi ºi vizitatori. În urma consultãrii Consiliu-
lui reprezentativ al pãrinþilor ºi a Consiliului re-
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prezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din
fiecare ºcoalã trebuie sã stabileascã pentru elevi
cel puþin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson,
uniformã, eºarfã sau altele asemenea. Semnele
distinctive vor fi comunicate Poliþiei ºi Jandar-
mieriei din judeþul respectiv sau din Capitalã,

dupã caz. Regulamentul ºcolar pre-
vede ºi care sunt actele de violenþã
ce pot fi sãvârºite în ºcoli, de la vio-
larea secretului corespondenþei (ac-
cesarea fãrã consimþãmântul per-
soanei a calculatorului, telefonului
mobil etc.), discriminare, insulte ºi
ameninþãri grave ºi repetate ºi lãsa-
rea fãrã ajutor sau lãsarea fãrã aju-
tor prin omisiune de înºtiinþare, la
violenþe fizice. Introducerea unor
persoane strãine în incinta ºcolii,
alarma falsã, incendierea ºi tentati-
va de incendiere, introducerea ar-
melor în spaþiul ºcolar, dar ºi con-
sumul sau traficul de alcool sau stu-

pefiante în ºcoalã sunt considerate atentat la
securitatea unitãþii ºcolare. O altã comisie care
trebuie sã funcþioneze în fiecare ºcoalã este
aceea pentru prevenirea ºi combaterea discri-
minãrii ºi promovarea interculturalitãþii, potri-
vit aceluiaºi regulament ºcolar.

Liderul PSD, premierul Victor
Ponta este convins cã între el ºi
Mircea Geoanã a apãrut o stare
conflictualã în momentul în care
nu a dorit sã îl numeascã pe aces-
ta în funcþia de ministru de Exter-
ne, ci a optat pentru Bogdan Au-
rescu, deºi Geoanã s-a oferit sã-l
sprijine din aceastã posturã. „Con-
flictul cu domnul Geoanã, din
punctul meu de vedere, a fost le-
gat de faptul cã nu l-am desemnat
ministru de Externe. L-am desem-
nat pe domnul Aurescu când s-a
eliberat funcþia”, a spus Ponta, la
postul B1 TV. Acesta ºi-a justificat
alegerea prin faptul cã „am o pãre-
re foarte bunã despre Bogdan Au-
rescu, cred cã trebuia ºi putea sã
fie ministru de mai mult timp, ºi
cred cã, în contextul 16 noiembrie
(al doilea tur al alegerilor preziden-
þiale - n.r.), nu doar votul din dia-
spora, vorbesc de contextul poli-
tic, a fost un mesaj foarte clar al
commitment-ului nostru politic
faþã de Parteneriatul cu Statele
Unite, faþã de parteneriatele noas-
tre strategice, dincolo de faptul cã
e o persoanã pe care o cunosc de-
mult ºi a cãrui capacitate profesi-

Preînregistrarea persoanelor
din diaspora care doresc sã vote-
ze este cea mai bunã soluþie de
evitare a unor noi probleme, dar
presupune ca acele persoane sã ºi
doreascã sã se înregistreze, o altã
soluþie fiind ca alegerile sã fie or-
ganizate de Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP), spune premie-
rul Victor Ponta. El a apreciat,
într-o emisiune la postul B1 TV,
cã organizarea în strãinãtate a ale-
gerilor pentru diaspora tot de cã-
tre AEP, conform procedurii din
România, ºi nu de Ministerul Afa-

Soluþie premierului pentru votul în diaspora:
alegerile sã fie organizate de AEP

cerilor Externe, care are compe-
tenþe doar în domeniul politicii
externe, nu al organizãrii alegeri-
lor, este o soluþie care poate evita
apariþia unor probleme în exerci-
tarea votului, aºa cum s-a întâm-
plat anul trecut la alegerile prezi-
denþiale. „Soluþia pentru viitor nu
este ca Guvernul sã facã mai mul-
te ... (secþii de votare), pentru cã
nu ºtii, dacã le faci într-un loc,
poate e aglomeraþie în altã parte.
Preînregistrarea este cea mai bunã
soluþie ºi se face foarte simplu,
dar dacã românii de acolo vor sã

se înregistreze, sã îºi doreascã sã
se înregistreze. Ideea este cã se
presupune un anumit act adminis-
trativ ºi nu toþi au toate documen-
tele în regulã. O a doua soluþie ...
în România, deja, alegerile sunt
organizate de Autoritatea Electo-
ralã Permanentã, nu de Guvern,
ºi nu a fost nici o problemã, nu a
existat nici o acuzaþie ºi nici nu a
fost o dezbatere politicã, pentru
cã Autoritatea are mai puþin un
profil politic. Soluþia pe viitor este
ca ºi votul în diaspora sã fie or-
ganizat de Autoritatea Electoralã

Permanentã, nu de Guvern”, a
spus premierul la postul B1 TV.
El a admis cã modul de organiza-
re a alegerilor prezidenþiale din
2014 în diaspora a fost o greºealã
ºi o mare loviturã pentru al doilea
tur, din care a rezultat un preþ
politic foarte mare, dar corect,
însã a reluat ideea cã regulile nu
puteau fi schimbate în timpul jo-
cului, prin suplimentarea secþiilor
de vot, deoarece ar fi generat con-
testarea alegerilor de cãtre Moni-
ca Macovei (candidat independent
în cursa prezidenþialã).

Ponta: Conflictul cu Geoanã a fost legat de faptul
cã nu l-am desemnat ministru de Externe

onalã cred cã n-a pus-o nimeni la
îndoialã”. Prim-ministrul a arãtat
cã în orice context l-ar prefera pe
Bogdan Aurescu pentru aceastã
funcþie, dar a adãugat cã aceastã
opþiune nu trebuie luatã ca „ceva
negativ” la adresa lui Mircea
Geoanã. În replicã, senatorul de
Dolj Mircea Geoanã a declarat ieri,
prin intermediul unui comunicat
transmis mass-media, cã „atunci
când susþine fãrã probe cã i-aº fi
cerut sã mã desemneze Ministru
de Externe, îºi dã doctoratul în
minciunã (...) Nici Carlo Collodi,
autorul lui Pinocchio, nu ºi-ar fi
imaginat minciuni precum cele spu-
se de Victor Ponta. ªi apoi, care
este logica lui Ponta-Pinocchio?
Pentru cã m-aº fi supãrat pe el cã
nu m-ar fi pus ministru m-a dat
afarã din partid? Ponta-Pinocchio
trebuie sã ºtie cã eu am salutat
public propunerea lui Mihnea Mo-
toc ºi apoi a lui Bogdan Aurescu.
Eu cred cã trebuie sã reclãdim ima-
ginea ºifonatã a MAE dupã «Ope-
raþiunea Diaspora», ai cãror autori
sunt Ponta, Dragnea ºi Corlãþean,
readucând profesioniºti la condu-
cere”. Bogdan Aurescu a fost pro-

pus de Ponta pentru postul de mi-
nistru de Externe la 24 noiembrie.
În 28 noiembrie, într-o declaraþie
în care ºi-a anunþat demisia din
PSD, deputatul Sebastian Ghiþã (un
apropiat al lui Ponta) a afirmat cã
le-a spus colegilor de-acum un an
cã „Geoanã a vrut sã-l ºantajeze
pe Ponta, cerându-i funcþia de mi-
nistru de Externe”. „M-a sunat sã
îmi spunã cã, dacã Ponta nu îl nu-
meºte ministru de Externe, atunci
va fi rãzboi în PSD”, a spus Ghiþã.

Pe 27 noiembrie 2014, la pro-
punerea lui Victor Ponta, Comite-
tul Executiv Naþional (CExN) al

PSD a decis sã-i excludã din par-
tid pe Mircea Geoanã, Marian Van-
ghelie ºi Dan ªova pentru cã ar fi
încercat sã preia conducerea par-
tidului prin jocuri de culise desfã-
ºurate înaintea alegerilor preziden-
þiale. Recent, atât Geoanã, cât ºi
Vanghelie, au precizat cã vor lansa
un grup de iniþiativã pentru crea-
rea „noului PSD”, care sã repre-
zinte „un alt partid de stânga, un
partid nou, curat”, care, însã, sã
aibã ºi reprezentare parlamentarã,
prin preluarea unor parlamentari
PSD nemulþumiþi de actuala con-
ducere a partidului.
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Nu s-au stins ecourile masa-
crului barbar asupra sediului săp-
tămânalului satiric franc ez „Char-
lie Hebdo”, urmat de marşul isto-
ric de la Paris, cu o participare
fără precedent, prin prezenţa a
peste 50 de şefi de stat şi de gu-
vern, în omagiul celor ucişi de
fraţii Kouachi, într-o acţiune te-
roris tă. Deja, după toate aparen-
ţele, „Charlie Hebdo” devine un
mit planetar, prin îmbrăţişarea,
deloc conjuncturală, a unor va-
lori proprii lumii civilizate, dar  in-
acc eptabile islamului.  Şi de la
această margine a lucrurilor  în-
cep dezbaterile pro şi c ontra,  de-
loc  lips ite de argumente. Să ne
înţelegem asupra premiselor: ata-
cul teribil contra „Charlie Hebdo”
n-a fost altc eva decât o lovitură
dată democraţiei, libertăţii de ex-
pres ie, fundament al s tatului de
drept. De la o stare de şoc se poa-
te intra într-o stare de război,  si-
tuaţia fiind deja tensionată. Sigur,
pe la 1755, Benjamin Francklin

MIRCEA CANŢĂR

„Charlie Hebdo” deja împarte lumea
(diplomat,  om de ştiinţă, filosof,
politician american) ne încredin-
ţa c ă „cine  renunţă la libe rta-
tea esenţială pentru a ave a un
pic de securitate, nu merită nici
libe rtate, nici securitate”. De
acord cu ac est postulat. Lumea
s-a schimbat de atunc i. Caric atu-
riştii de la „Charlie Hebdo”, deloc
străini de spiritul „mai 1968”, au
atac at cu un har nebun, asumân-
du-şi riscuri nebune,  tot ceea ce
au găsit de c uviinţă,  inclusiv pe
Mohamed. Au plătit c u viaţa pen-
tru asta, gest suprem,  deşi nici
anterior nu iertaseră prostia,  in-
toleranţa,  duplicitatea politică, va-
lori iudaice, musulmane şi creşti-
ne. Nici o resemnare. Dimpotri-
vă. Primul număr pos t-atentat s-
a vândut într-un tiraj neveros imil
pentru presa scrisă. Din Pakistan
în Algeria, trecând prin Senegal
şi Niger, lumea musulmană s -a
arătat, înc epând de vineri, iritată
de c aricatura lui Mohamed care a
prins prima pagină. Ca şi altă dată.

Într-un oraş, Zinder, al doilea din
Niger, 4 persoane şi-au pierdut
viaţa, iar 45 au fost rănite în cur-
sul violenţelor de vineri. Centrul
Cultural Francez din Zinder a fost
incendiat. La Karachi (sudul Pa-
kistanului), manifestaţia a dena-
turat într-o confruntare cu poli-
ţia în momentul în care protesta-
tarii s-au apropiat de consulatul
Franţei. Regele Abdallah II al Ior-
daniei,  deloc prieten cu presa,
care participase duminica trecută
la marşul de la Paris, a calificat,
joi,  publicaţia „Charlie Hebdo” ca
fiind „iresponsabilă şi inconştien-
tă”. În Mali,  al cărui preşedinte
Ibrahim Boubakar Keita,  alias
IBK,  a fost prezent şi el la Paris,
alături de Francois Hollande,  de-
mons tranţii au scandat „Islamul
– victima terorismului internaţio-
nal”,  „Franţa ne ajută. Este ade-
vărat. Dar nu are dreptul să ne
jignească religia”. În Tunis, la Al-
ger şi Dakar, la Khartum (Sudan)
s-a deturnat de la sloganul „Je suis

Clarlie”,  sc andându-se „Nous
sommes tous  des Mohamed” sau
„Je suis Kouachi”. În toată lumea
musulmană ir itarea s -a propagat.
Aflat în vizită la Coreeze, preşe-
dintele Hollande a apărat liberta-
tea de expresie,  reiterând că „toa-
te convingerile religioase sunt
respectate”. Un sondaj de opi-
nie Ifop, publicat în „Le journal
de dimanche”, atestă că 4 persoa-
ne din 10 (42%), în Franţa, gă-
sesc de cuviinţă că pot fi evitate
caricaturile cu profetul Mahomed,
în timp ce 49% nu sunt favorabile
unei limitări a libertăţii de expre-
sie. Cu toate acestea, opţiunea lu-
mii is lamice nu poate fi sf idată.
Atacul de la „Charlie Hebdo” a fost
revendicat de reţeaua is lamis tă
sunnită Statul Islamic din Irak şi
Siria, împotriva căreia desfăşoară
operaţiuni militare trupele france-
ze. Complicată stare de lucruri. La
canalul american NBC News, re-
dactorul-şef al saptămânalului sa-
tir ic „Charlie Hebdo”,  Gerard

Piard, a spus despre controversa-
tele caricaturi că apără „libertatea
de expresie” şi „libertatea de con-
ştiinţă”, aceasta din urmă fiind tra-
dusă prin „libertatea de religie”
(freedom of religion).  Cu unele
precizări, de care ar trebui ţinut
seama, vine Papa Francisc. Care
este de acord că libertatea de ex-
primare este „un drept fundamen-
tal” dacă opinia serveşte binelui
comun, subliniind că acest princi-
piu nu autorizează „insultarea cre-
dinţei altora” şi nici luarea în derâ-
dere. Tot Suveranul Pontif argu-
mentează că asasinatele în numele
religiei sunt „o aberaţie”. Numărul
„Charlie Hebdo” din 14 ianuarie se
va retipări într-un tiraj de 7 mili-
oane de exemplare, deşi vânzarea
se va întinde pe durata a mai mul-
te săptămâni. Încasările vor fi văr-
sate integral familiilor victimelor,
distribuitorii renunţând la comisi-
onul perceput. 20.000 de exem-
plare din primul tiraj au fost cum-
părate de compania Air France.

Despre codul electoral şi propu-
nerile pe care le-a făcut PNL Dolj
pentru a fi introduse a discutat ieri,
senatorul liberal Mario Ovidiu
Oprea. Acesta a spus că fără votu-
rile PNL-ului acest cod electoral, nu
va putea fi elaborat, aşa că şi libe-
ralii s-au întrecut la făcut sugestii.
„Intervenţia mea va viza codul elec-
toral, acesta fiind obiectivul Comi-
sie de cod electoral, cea care săp-
tămâna trecută, s-a întrunit pentru

Liberalii doljeni vor sistem online
pentru depistarea votului multiplu

prima oară, în acest an şi a stabilit
câteva reguli de bază, în asa fel în-
cât, acest cod electoral să fie fina-
lizat până la sfârşitul acestei sesiuni
parlamentare. Ştim cu toţii aceea
prevedere, care stipulează că în ul-
timul an, adică cel dinaintea alege-
rilor, nu mai pot interveni modifi-
cări asupra lege. Această Comisie
este formată din 14 membri, parla-
mentari din toate grupurile parla-
mentare. PNL are în această Co-

misie cinci membri, unul chiar de
la PNL Dolj. Fără PNL nu se poate
lua nicio decizie, plecând de la ide-
ea că există un vot unitar la nivelul
grupurilor parlamentare”, a spus
senatorul Mario Ovidiu Oprea.
Reglementări pentru toate
tipurile de alegeri

Parlamentarii, indiferent de culoa-
re lor politică au căzut de acord pe
un aspect şi anume, că acest cod
electoral va trebuie să stabilească re-
glementările pentru toate tipurile de
alegeri. „Însă toate grupurile parla-
mentare, toţi parlamentarii au fost de
acord că acest cod electoral trebuie
să stabilească reglementările pentru
toate tipurile de alegeri, atât cu pri-
vire la operaţiuni, cât şi la sistemul
electoral. Avem cod electoral, la ora
actuală, în Bulgaria, în Suedia, în

Moldova şi în Belgia. În România, la
ora actuală, avem patru legi ale ale-
gerilor, o lege care se referă la Refe-
rendum, fiecare cu partea sa tehni-
că, fiecare cu prevederile sale legate
de organizarea zilei votului sau de
alocarea mandatelor”, a mai spus
parlamentarul doljean.
PNL vrea sistem mixt pentru
alegerile parlamentare

Liberalii susţin o serie de măsuri
care le doreşte incluse în act cod
electoral. „PNL susţine adoptarea
unui sistem mixt pentru alegerile par-
lamentare. Jumătate din parlamen-
tari pe Colegii, uninominal, jumăta-
te pe o listă naţională de compen-
sare, dar asta concomitent cu o re-
ducere substanţială a numărului de
parlamentari, 200 de deputaţi 100
de senatori. PNL susţine alegerea

primarilor şi a preşedinţilor de con-
silii judeţene în două tururi de scru-
tin şi de asemenea, PNL susţine in-
troducerea unor modalităţi moder-
ne de vot care să faciliteze exerci-
tarea acestui drept pentru toţi ro-
mânii, inclusiv pentru cei care află
în afara graniţelor ţării.  Am vorbit
de introducerea votului prin cores-
pondeţă şi a celui electronic”, a
completat Mario Oprea. Filiala Dolj
a PNL are şi ea propriile propuneri
pe care şi le doreşte introduse în
codul electoral. Senatorul doljean a
spus că „de exemplu, trebuie puse
bazele unui sistem de control on line
al voturilor prin înregistrarea şi ve-
rificarea votanţilor în toate secţiile
de votare prin intermediul CNP-
ului. Există la ora actuală suspiciu-
nea votului multiplu nedepistat”.

MARGA BULUGEAN

Preş edintele noului
PNL Dolj, europarlamen-
tarul Marian Jean Mari-
nescu a vorbit ieri, într-o
conferinţă de presă, de-
spre noua organizare a
partidului, despre păstra-
rea şi dezvoltarea comi-
siilor de specialitate, in-
vitând astfel  speciali şti
din diverse domenii să
adere la noua formaţiune
şi să vină cu idei care să
contribuie la modul în
care să se facă de acum
înainte politică în Româ-
nia şi care impl ici t să
aibă un impact as upra
creşterii economice şi a
nivelul de trai al cetăţe-
nilor.

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu: „Nu contează vârsta în politică. Trebuie doar

să creăm un nou mod de a face politică”
Marinescu susţine că în acest moment, mai bine

de jumătate din  organizaţiile d in judeţ  sun t con-
dus e de un singur p reşedinte, ceea ce arată că la
nivelu l judeţu l Dolj nu există disens iuni înt re cei
do i parteneri PDL şi PNL. „Deja s-au luat un nu-
măr de decizii care să pregătească atât proces ul
de fuziune, să-l ducă mai departe, cât şi alegerile
locae pent ru că nu  mai e mult până în iunie anul
viitor şi avem nevoie de o organizare foarte bună
pentru  aceste alegerile. Deci lucrurile merg  bine,
după părerea mea. S-a porn it deja activitatea în
comisii de specialiate, cărra noi e acordăm o mare
importă. Vă amin tesc că Partidul Democrat Liberal
are aceste comis ii de s pecialitate fo rmate din
membri şi nemembri de part id, specialişti în diver-
se domenii”, a  sub liniat Marian Jean Marinescu.

„Sper ca foarte mulţi specialişti din Dolj
să ni se alăture în acest demers”

Preşedin tele PNL Dolj s usţine că rolul acestor

comisii este să implementeze la final o strategie de
dezvoltare a judeţului Dolj. „Vrem ca fiecare comisie
să producă în foarte scurt timp documente care adu-
nate apoi să creeze o strategie de dezvoltare a jude-
ţului Dolj. O să avem în curând o campanie publică
foarte intensă. Şi sper ca în acest fel, foarte mulţi
specialişti din judeţul Dolj, să ni se alăture în acest
demers. Oricum, filiala este deschisă şi către noi
membri, suntem deschişi să primim noi membri, pen-
tru că dacă dorim să schimbăm clasa politică aşa
cum foarte multă cere, trebuie să se intre politică.
Acesta este apelul meu. Nu contează vârsta în poli-
tică. Trebuie doar să creăm un nou mod de a face
politică. De aceia acordăm o mare atenţie comisiilor
de specialitate, acolo credem noi că putem aduce un
plus valoare şi cred putem să  arătam ce se poate
face în acest judeţ, altfel de ceea ce s-a făcut în ulti-
mii 25 de ani, astfel încât judeţul să crească din punct
economic”, a conchis deputatul european.

MARGA BULUGEAN
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Reamintim cã, reprezentanþii IPJ
Dolj anunþau cã, pe 22 octombrie
2014, poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigare a Fraudelor Dolj
îl reþineau, pentru 24 de ore, pe un
craiovean de 57 de ani, pentru co-
miterea infracþiunii de contraban-
dã. Mai exact, în baza informaþii-
lor pe care le aveau, poliþiºtii dol-
jeni l-au depistat, în municipiul
Craiova, pe Claudius Iustinian
Buºe, de 57 de ani, din Craiova la
volanul unui autoturism Opel As-
tra în care au fost descoperite
26.600 þigarete netimbrate (1330
pachete), mãrcile Marble ºi Ashi-
ma. Din investigaþiile oamenilor
legii s-a stabilit cã cele 1.330 pa-
chete de þigarete proveneau din
contrabandã, valoarea de piaþã a
acestora fiind de aproximativ
13.300 lei. Autoturismul folosit la
transportul þigãrilor de contraban-
dã a fost indisponibilizat, fiind pre-
dat organelor vamale. Claudius
Iustinian Buºe a petrecut noaptea
în arestul IPJ Dolj, iar pe 23 oc-
tombrie 2014 a fost prezentat Par-

Are de executat 2 ani ºi 8 luni de închisoare:

Craiovean condamnat a doua oarãCraiovean condamnat a doua oarãCraiovean condamnat a doua oarãCraiovean condamnat a doua oarãCraiovean condamnat a doua oarã
pentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãri

Potrivit primelor cercetãri
efectuate de poliþiºtii craioveni
de la Rutierã, Cãtãlin Lãpãdat,
de 40 de ani, din Craiova, în
timp ce circula, ieri dupã-amia-
zã, la volanul unui BMW X5,
dinspre centrul Craiovei cãtre
Balº, pe Calea Bucureºti din
municipiu, în zona hotelului
Sydney, la ieºirea din oraº, a ac-
cidentat-o mortal pe Elena Ghi-
þã, de 79 de ani, din comuna
doljeanã Orodel. Medicii de pe
ambulanþa ajunsã la faþa locului

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri dupã-amiaza, în jurul orei
15.30, lucrãtorii Postului de Poliþie
Urzicuþa au fost anunþaþi de cãtre
Aurel Butuºinã, de 31 de ani, din lo-
calitate, cu privire la faptul cã, în data
de 13 ianuarie a.c., persoane necu-
noscute au pãtruns în imobilul sãu
din comuna Urzicuþa, de unde au
sustras suma de 1.500 euro ºi biju-
terii de aur. În urma investigaþiilor
efectuate de cãtre lucrãtorii postu-
lui ºi ai Secþiei Ruralã Nr. 8 Rast a
fost identificat autorul în persoana

Un bãrbat de 57 de ani, din Craio-
va, arestat preventiv pentru contra-
bandã cu þigãri în octombrie anul
trecut, a fost condamnat de magis-
traþii Judecãtoriei Craiova la 2 ani
ºi 8 luni de închisoare cu executare.
Bãrbatul este la a doua condamnare
pentru o faptã similarã, iar în sen-

tinþa pronunþatã la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute instanþa l-a menþinut dupã
gratii ºi l-a obligat la plata sumelor
de 12.691 lei cãtre DGFP Dolj ºi 2000
de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Cele 1.330 de pachete de þigãri de
contrabandã cu care a fost prins în
maºinã au fost confiscate.

chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova ºi instanþei de judecatã cu
propunere de sesizare a judecãto-
rului de drepturi ºi libertãþi în vede-
rea emiterii mandatului de arestare
preventivã. Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au emis pe numele lui Buºe
mandat de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile, mai ales cã nu era
prima datã când ajungea dupã gra-
tii pentru contrabandã cu þigãri.
Prins în Gorj cu peste 5.000 de
pachete de þigãri netimbrate

Un an mai devreme, mai exact
pe 7 decembrie 2013, poliþiºtii gor-
jeni îl prindeau pe Buºe, care era
însoþit de o femeie, cu un autotu-
rism Skoda, în care avea 5.030
pachete de þigãri de contrabandã.
Poliþiºtii i-au confiscat maºina ºi
þigaretele, l-au prezentat Judecãto-
riei Târgu Jiu, pe 8 decembrie 2013
bãrbatul fiind arestat. A fost trimis
în judecatã în stare de arest pre-
ventiv pe 31 ianuarie 2014 pentru
infracþiuni la regimul vamal, pe 5
februarie 2014 a fost eliberat sub

control judiciar, iar pe 2 iunie 2014
era condamnat, cu aplicarea pre-
vederilor vizând reducerea limite-
lor de pedeapsã, la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pentru fapta
sa (aceeaºi pedeapsã primind-o ºi
femeia). Atât cei doi inculpaþi, cât
ºi procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Târgu Jiu au decla-
rat apel, care s-a înregistrat pe 3
septembrie 2014 la Curtea de Apel
Craiova. ªi în condiþiile în care era
deja condamnat pe fond ºi se ju-
deca apelul la Curtea de Apel Cra-
iova, în octombrie 2014 bãrbatul
a ajuns din nou dupã gratii, de
aceastã datã în arestul IPJ Dolj.

În dosarul de la Craiova, pen-
tru cele 1330 de pachete de þigãri
de contrabandã, Claudius Iusti-
nian Buºe a fost trimis în judeca-
tã pe 17 noiembrie 2014, tot pen-
tru infracþiuni la regimul vamal.
Între timp, pe 9 decembrie 2014,
Curtea de Apel Craiova a pronun-
þat sentinþa definitivã în dosarul
de la Târgu Jiu, magistraþii craio-
veni înlãturând dispoziþiile privind

suspendarea executãrii pedepsei,
astfel cã Buºe a fost condamnat
la 2 ani de închisoare cu executa-
re, rãmânând încarcerat.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
joi, 15 ianuarie a.c., Judecãtoria
Craiova a pronunþat sentinþa în cel
de-al doilea dosar al lui Buºe. In-
stanþa l-a condamnat tot la 2 ani
de închisoare cu executare, însã,
dat fiind faptul cã este deja recidi-
vist, a contopit aceastã pedeapsã
cu cea rãmasã definitivã la Curtea
de Apel Craiova, la care s-a adãu-
gat un spor de 8 luni, în final re-
zultând 2 ani ºi 8 luni de închisoa-
re: „Condamnã pe inculpatul Buºe
Iustinian Claudius, la pedeapsa de

2 ani ºi 8 luni închisoare. Menþine
mãsura arestãrii preventive luatã
faþã de Buºe Iustinian Claudius.
Admite acþiunea civilã formulatã
de partea civilã A.N.A.F. -Minis-
terul Finanþelor Publice-Direcþia
Regionalã a Finanþelor Publice
Dolj-Direcþia Regionalã Vamalã
Craiova. Obligã inculpatul Buºe
Iustinian Claudius la plata sumei de
12.691 de lei cãtre partea civilã.
Obligã inculpatul Buºe Iustinian
Claudius la plata sumei de 2000 de
lei, cheltuieli judiciare cãtre stat”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Judecãtoriei Craiova. Hotãrârea nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova. 

A furat 1.500 de euro ºi bijuterii
din casa unui consãtean

Un bãrbat de 30 de ani din comuna doljeanã Urzicuþa este
cercetat penal pentru furt calificat dupã ce, profitând cã pro-

prietarul era plecat din þarã, a dat o spargere într-o locuinþã din
comunã ºi a furat 1500 de euro ºi bijuterii din aur.

lui Vasile Dudoi, de 30 de ani, din
comuna Urzicuþa, sat Urzica Mare.
S-a stabilit cã autorul, ºtiind cã Bu-
tuºinã este plecat în Italia, pe 13 ia-
nuarie, seara, în jurul orei 19.30, a
pãtruns prin efracþie în imobilul per-
soanei vãtãmate ºi a sustras suma
de bani, bijuteriile, dar ºi alte bunuri.

„Poliþiºtii contiunã cercetãrile în
vederea documentãrii întregii acti-
vitãþi infracþionale a suspectului”,
ne-a declarat agent ºef adjunct
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de Presã al IPJ Dolj.

Femeie accidentatã mortal pe
Calea Bucureºti de un ºofer bãut

O femeie de 79 de ani,
din comuna doljeanã
Orodel, ºi-a pierdut
viaþa, ieri dupã-amiazã,
în urma unui accident
petrecut la ieºirea din
Craiova cãtre Metro, în
zona hotelului Sydney.
Victima a fost lovitã de
ºoferul unui BMW X 5
care bãuse ºi care acum
este cercetat penal
pentru ucidere din culpã.

n-au mai putut face nimic pen-
tru victimã, constatând decesul
acesteia. Poliþiºtii l-au testat cu
aparatul etilotest pe ºofer, re-
zultând o concentraþie de 0,27
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, astfel cã l-aucondus la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru recoltarea de
probe biologice. Având în ve-
dere cã victima a fost gãsitã la
câþiva metri de o trecere de pie-
toni, oamenii legii încearcã sã
stabileascã dacã aceasta traver-

sa strada regulamentar sau nu.
Pe numele conducãtorului auto
s-a întocmit dosar penal pentru
ucidere din culpã.

„În cauzã a fost întocmit do-
sar penal sub aspectul comite-
rii infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã din culpã. Poliþiºtii con-
tinuã cercetãrile pentru a stabili
dacã victima traversa strada re-
gulamentar” ,  ne-a  declarat
agent ºef adjunct Amleia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Eminescu şi amurgul valorilor…A trecut, sub semnul aceleiaşi divizări ce
ne bântuie de un sfert de veac de libertate
practicată cu un voios gust al arbitrariului,
Ziua Culturii Naţionale aşezate mai de cu-
rând sub patronajul lui Eminescu. De data
asta, divizarea n-a mai fost între românii
„buni” şi românii „răi”, între cei „mândri” şi
cei „ruşinaţi”, nu o dată chiar „revoltaţi”, de
apartenenţa la neamul care le-a dăruit iden-
titatea. Comedia cu un tragic coeficient de
iresponsabilitate s-a repetat şi de ac eastă
dată, etalând, făţiş ori disimulat, cele două
tabere într-o confruntare mai păguboasă
decât se poate estima; de o parte, aceiaşi
detractori ai poetului, acuzând „desuetudi-
nea” operei sale, în numele unei „inactuali-
tăţi” de idei şi de stilistică, de cealaltă, parti-
zanii nu totdeauna avizaţi asupra miracolu-
lui eminescian şi, ca atare, victime ale unui
entuziasm neproductiv.

Între aceste extreme, egal nefericite, fi-
gura Poetului, el însuşi un etalon al Neferi-
cirii, tragică „jucărie” a Nenorocului, cum
s-a autolivrat postumităţii, e nepermis investit
cu revoltătoarea funcţie a unei biete… mo-
nede de schimb: un soi de detestabil comerţ

în care numele său sfârşeşte dureros într-
un fel de neghioabă licitaţie.

Mărturisesc că m-a intrigat totdeauna ati-
tudinea de negare a lui Eminesc u. Cu atât
mai mult cu cât nu s-a rezumat aproape
nicicând la o simplă dispută de… gusturi.
Unic a pe care, chiar şi depăşind un minim
prag al indulgenţei, o mai poţi accepta: ca
în c azul mai cunoscut şi mai universalizat
în disputa dintre adulatorii lui Verdi şi cei ai
lui Wagner; chestiune de preferinţă, aşa-
dar,  care n-a prejudiciat nicic um nici va-
loarea şi nici actualitatea nici unuia dintre
cele două genii muzicale universale. În ca-
zul poetului nostru însă,  s-a mers – ca mai
totdeauna în levantinismul nostru „miori-
tic” – nepermis de departe, spre o intransi-
genţă cu miză belicoasă, un implacabil sau/
sau: geniu sau nimic.

Trăim deja într-un amurg al valorilor,
aşa cum ni le-a creat, propus,  lăsat o Tra-
diţie milenară. Spec trul confuziei pare de-

ac um generalizat, de vreme ce,  pe scena
artelor, goana după audienţă ignoră talen-
tul, truda, spiritul creativ în esenţa sa ve-
rif icată secular.

În c ontext, Eminescu a sfârşit şi el în
spaţiul de nişe al indiferenţei şi,  din păc ate,
al unei campanii de minimalizare şi, uneori,
chiar cu accente denigratoare. Şi pentru cei
porniţi, aiuritor, pe ac eastă cale, le-aş aminti
un s ingur argument, uitat,  ignorat ori ocul-
tat din nepricepere ori rea-voinţă, care îi
susţine c u o necondiţionată legitimitate
demnitatea de poet naţional. Eminescu este
creatorul limbii literare româneş ti. Şi pen-
tru cei ce nu ştiut aces t lucru ori îl uită,  ori
îl trec cu vederea, îi invit la un exerciţiu pe
cât de simplu pe atât de grăitor. Să reci-
tească orice text – poetic,  dar şi publicistic
– ce l-a precedat (de la poesiile lui Conachi,
Heliade, Bolintineanu, Alecsandri chiar, ca
şi din paginile unui Bălcescu ori ale lui Ko-
gălniceanu) şi va identifica, astfel, poate una
dintre cele mai pertinente surse ale loc ului

princiar al lui Eminescu în panteonul cul-
turii noastre naţionale.

Prin comparaţie, Shakespeare n-a creat
limba literară engleză, a remodelat-o, i-a
conferit o strălucire perenă, nici Goethe n-a
trebuit să facă altfel, nici Hugo n-a fost ne-
voit să intervină fondator într-un idiom, cel
francez, deja normat.

Poate numai italianul Dante e, în această
perspectivă, egalul poetului nostru. Însă lim-
bii literare a lui Dante i-au trebuit câteva vea-
curi spre a se codifica la nivel naţional, chiar
dacă din alte multiple cauze şi în cu totul alte
contexte şi condiţionări istoric-culturale.

După Eminescu însă, lingvistic vorbind,
nu s-a mai putut scrie altfel fără a nu impie-
ta codul unei limbi forjate de geniul său într-
o gramatică nouă: în creaţia poetică, în cea
ideatică, în cea a publicisticii.

Atât e îndestulător spre a-l asimila dem-
nităţii de poet naţional. Şi de a-i omologa
ziua d naştere la exigenţa de Zi a Culturii
Româneşti.

Un soare puternic te-ar îmbia să
mergi la cumpărături. Gerul uscat
te ţine, însă, în casă. Cu toate vi-
tregiile naturii, în Piaţa Chiriac,
geme, duminică de duminică, de
lume. Comercianţi şi potenţiali
cumpărători înfruntă frigul şi fie-
care încearcă să căştige câte ceva
– primii să-şi vândă marfa, ceilalţi
să cumpere cât mai ieftin. Câşti-
gurile, de ambele părţi, mici. Vân-
zătorii sunt cei mai nemulţumiţi.
„Sunt crescător de păsări de cur-
te. Vin des cu găini, curci, cocoşi,
dar nu vând foarte mult. Preţurile

 Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,  vi-
cepreşedintele EPP a anunţat ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă, că în perioada care va urma,
până la jumătatea lunii martie,  va participa la o
serie de conferinţe, ce vor viza dezbateri aplicate
pe proiectul „Cerul Unic European”. „De săptă-
mâna viitoare,  mă voi deplasa săptămâna, în câte
o ţară - Olanda; Polonia; Germania; Austria; Spa-
nia; Franţa şi bineîneţeles, România, unde voi în-
treprinde vizite c are se vor derula până la mjlocul
lunii martie, aproape la f inele f iecărei săptămâni.
Este vorba de câte o conferinţă la biroul parla-
mentar european din ţara respec tivă, în care voi
prezenta poziţia Parlamentului şi a Cons iliului vi-
zavi de proiectul meu – „Cerul Unic European”.
Care sunt punctele de divergenţă pe regulamentul
privind Cerul Unic European”, susţine Marian Jean
Marinescu.

Ofertă mare, cerere
mică, în Piaţa Chiriac

Piaţa Chiriac geme de lume, în fiecare
dumi nică. De fiecare parte a căilor de
acces, comercianţii de păsări, fie ele de
curte, fie ele de agrement, stau şi-şi aş-
teaptă muşterii. Lîngă ei, sunt prezenţi,

la fiecare sfârşit de săptămînă, vînzătorii
de animale de companie sau de iepuri de
casă. Toţi sunt în aşteptarea unor cumpă-
rători. Din păcate, deşi oferta este mare,
amatorii sunt tot mai puţini.

nu sunt foarte mari, eu aşa cred,
însă lumea nu mai are bani să cum-
pere. Vin mulţi şi se uită, întreabă
şi trec mai departe. O fi şi perioa-
da asta de după Sărbători, cine mai
ştie...”, ne spune unul dintre co-
mercianţi. La câţiva paşi mai în-
colo, o doamnă aşteaptă să vândă
iepuri de casă. Se numeşte Flori
Militaru, este din Craiova şi vine
de mai mult timp în Piaţa Chiriac.
„Cresc iepuri de casă şi încerc să
vând din ei.  Merge foarte greu.
Lumea vine şi cumpără mai mult
când ia salariile ”, ne-a spus aceas-

ta. Nici comercianţii de porumbei
nu sunt foarte mulţumiţi. În câte-
va voliere, un bărbat din Craiova
are expuse mai multe exemplare de
porumbei. „Ai mei sunt de ăia or-
namentali. Pe vremuri, erau mai
scumpi, acum le-a scăzut preţul,
dar nici aşa nu vând mai nimic.Ca
să vă dau un exemplu, am cumpă-
rat un exemplar cu 1000 de lei, dar
sunt dispus să-l vând şi cu 100 de
lei. De abia vând câte unul cu 20-
30 de lei” – Costel, „că nu vreau
să-i dau numele întreg, dar merg
cu dumneavoastră şi la cei care

vând porumbei sportivi sau de car-
ne şi tot aşa vă vor spune”. Şi avea
dreptate... Viorel, unul dintre cei
la care ne-a îndrumat Costel,  a
afirmat că „dacă dau un porumbel
cu 10 lei sunt mare. Nu mai vine
nimeni să ia de la noi”. Nici co-
mercianţii de păsări şi animale de
companie nu stau mai bine. Foar-
te volubil, Iulian Dinu regretă vre-
murile trecute: „Am 48 de ani, iar

de la 7 ani mă ocup cu această
activitate. Am aici şi papagali, şi
zebre australiene – tot păsărele în
colivie, nu altceva – şi hamsteri şi
peşti de acvariu. Vând foarte greu
câte ceva, dar nu mă las, este via-
ţa mea. Mult mai bine mergea până
în 1990”.  În cuvinte puţine, ofer-
tă este, dar cererea este mică...

CRISTI PĂTRU

„Cerul Unic European” stârneşte
interes în foarte multe state

Un dosar important...
 Vicepreşedintele EPP mai spune că acesta este

un program de comunicare al Parlamentului Euro-
pean. „Dosarul respectiv a fost selectat. Se merge
de regulă pe dosarele importante. „Cerul Unic Euro-
pean” este considerat, un dosar important. Voi orga-
niza aceste conferinţe şi voi supune la dezbatere cele
mai importante probleme. Este creat deja un interes
foarte mare, dosarul stârneşte interes în foarte mul-
te state şi mai ale în această industrie de transport
aerian şi deja am nişte ecouri interesante la acest de
şir de conferinţe. Discuţiile sunt foarte intense pen-
tru cele 28 de companii de stat, de control de trafic,
contunuă să-şi păstreze monopolul şi avantajele aces-
tui serviciu. Şi sindicatele au şi ele o contribuţie des-
tul de mare, de teamă că se vor pierde locuri de
muncă. Dar prin aceste discuţii sper să ajungem la
un rezultat”, a mai spus europarlamentarul român.

MARGA BULUGEAN
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Pe o suprafaþã de 62 de hec-
tare slab productive, care se gã-
seºte între localitãþile Ostroveni
ºi Bechet, în punctul Colþa, a
fost înfiinþatã, în 2010, o pã-
dure de salcâm. Banii au fost
obþinuþi de la Ministerul Agri-
culturii ºi, timp de patru ani,
plantaþia a fost îngrijitã ºi pãzi-
tã pentru a se dezvolta aºa cum
trebuie .  Pr imarul  comunei ,
Gheorghe Oprescu, spune cã
acum programul de împãdurire
este încheiat pe aceastã supra-
faþã ºi cã pãdurea de salcâm a
intrat în posesia proprietarilor
de drept. ”Este vorba de 134 de
localnici care deþin terenuri în
niºte zone slab productive. Ei
s-au constituit într-o asociaþie,
OstroSilva, ºi cu ajutorul nos-
tru au accesat bani de la Minis-
terul Agriculturii pentru împã-
durirea a 62 de hectare. Au tre-
cut cei patru ani pe care îi pre-
vede programul ºi acum pãdu-
rea este a oamenilor. Plantaþia

Pãdurea tânãrã care a fost plantatã, acum
patru ani, la Ostroveni, a ajuns înapoi la pro-
prietarii de terenuri. Alãturi de cele 62 de
hectare, peste alþi doi, vor veni încã 72 de
hectare care, de asemenea, au fost împã-
durite cu salcâm printr-un program naþional
al Ministerului Agriculturii. Pe lista de in-
vestiþii a Primãriei Ostroveni se aflã anul
acesta amenajarea centrului civic al comu-
nei ºi al sistemului de ºanþuri ºi rigole, iar

cu fonduri europene se urmãreºte reabili-
tarea clãdirii cãminului cultural. Cea mai
importantã investiþie este aºteptatã prin
intermediul Masterplanului judeþean de apã
ºi canal, când vor fi introduse reþelele de
apã ºi canalizare în toatã comunã. Deocam-
datã, satul Ostroveni este primul care va
beneficia de apã potabilã în sistem centra-
lizat datoritã unui lucrãri pe fonduri de la
bugetul de stat care tocmai s-a încheiat.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

de salcâm va fi administratã în
regim silvic, ceea ce înseamnã
cã nu poate fi defriºatã”, a de-
clarat primarul comunei.

O nouã pãdure
de salcâm va fi
redatã proprietarilor

Pãdurea tânãrã de la Colþa nu
este singura care a fost înfiin-
þatã pe bani de la Ministerul
Agriculturii. Tot pe niºte tere-
nuri slab productive, în 2012,
s-au plantat salcâm ºi pe o altã
porþ iune de 72 de hectare .
Acestea se gãsesc în partea de
rãsãrit a comunei, spre Bechet,
ºi se aflã în anul doi de vegeta-
þie. „Dupã ce vor trece încã doi
ani ,  ca  º i  pr ima pãdure,  º i
aceasta va fi redatã proprieta-
rilor de teren. Este un lucru ex-
traordinar de bun deoarece nu
se putea planta nimic pe acele
terenuri”. Primul spune cã, în
comuna Ostroveni, mai sunt

terenuri pe care nu se poate face
agriculturã, dar, din pãcate, nu
se mai pot accesa bani prin res-
pectivul program al Ministeru-
lui Agriculturii. Ar mai exista
posibilitatea accesãrii unui pro-
gram de împãdurire pe fonduri
europene, dar oamenii nu sunt
interesaþi pentru cã ar trebui sã
vinã cu o parte de co-finanþa-
re. La aceste pãduri private se
adaugã ºi pãdurea de plopi din
Lunca Dunãrii, care se întinde
pe 928 de hectare ºi care este
administratã de Romsilva.

S-a turnat fundaþia
la ferma de sturioni

Lucrurile avan-
seazã ºi în privinþa
fermei  piscicole
care se ridicã în
fosta  zootehnie .
Potrivit primarului,
invest i torul  ger-
man care a preluat
afacerea a început
sã toarne bazinele
în care vor fi cres-
cuþi sturionii. In-
vestiþia se ridicã la
suma de 5 milioa-
ne de euro ºi pre-
supune amenajarea
unei crescãtorii, în
bazine alimentate
cu apã foarte rece,
ºi a unei fabrici de
procesare a peºte-
lui. ”Este o inves-
tiþie mare care spe-
rãm sã fie de aju-
tor ºi pentru comu-
nã. Le-am concesi-
onat 20 de hectare
în zona în care se
gãsea fosta zoo-
tehnie, iar ei au în-
ceput din aceastã toamnã sã
toarne fundaþia. Acum pentru cã
este frig, lucrãrile sunt oprite,
dar vor fi reluate din primãva-
rã”, a menþionat primarul Gheor-
ghe Oprescu. În ferma piscico-
lã de la Ostroveni se vor creºte
sturioni, un tip de peºte care este
înmulþit îndeosebi pentru icrele
negre, atât de cãutate pe piaþa
externã. O parte din sturionul
care va fi crescut în ferma de
la Ostroveni va ajuta la repopu-
larea apelor din Delta Dunãrii.

Balta Topile a fost
reamenajatã

Primãria Ostroveni încearcã
sã valorifice toate resursele na-

turale pe care le oferã aceastã
zonã. Bãlþile, nu puþine, sunt
adevãrate oportunitãþi de afa-
ceri pentru micii întreprinzãtori,
iar autoritatea localã oferã spri-
jin pentru ca, la rând lor, inves-
torii sã creeze locuri de muncã
ºi sã întoarcã bani la buget, sub
formã de impozite. Cea mai re-
centã investiþie s-a fãcut la bal-
ta Topile. O firmã privatã a con-
cesionat-o de la autoritatea lo-
calã ºi a amenajat-o corespun-
zãtor, investind aici 350.000 de
lei. „Balta a fost decolmatatã ºi
amenajatã ca o adevãratã zonã
piscicolã. Este vorba de 14-15

hectare de luciu de apã care, în
aceastã primãvarã, va fi popu-
lat cu puiet”, a precizat prima-
rul Gheorghe Oprescu. Aici va
fi crescut peºte de apã dulce
care va fi pus, contra-cost, la
dispoziþia pescarilor.

Va fi reabilitat
sistemul de ºanþuri
ºi rigole

În paralel, autoritãþile locale
continuã modernizarea comu-
nei. O parte din lucrãri sunt re-
alizate cu fonduri proprii, cum
ar fi asfaltãrile ºi pietruirile de
drumuri. Anul trecut a fost pie-
truitã o distanþã de 4 kilometri

de drumuri comunale ºi a fost
asfaltatã o altã porþiune de 2,5
kilometri. „În 2015, vom con-
tinua cu dezvoltarea infrastruc-
tur i i .  Ne-am propus  ca ,  în
acest an, cu bani de la bugetul
nostru, sã reabilitãm sistemul
de ºanþuri ºi rigole pentru eva-
cuarea apei pluviale în situaþii
de calamitãþi naturale. Tot cu
fonduri locale, dorim sã ame-
najãm ºi centrul civic al comu-
nei,  iar împreunã cu ºcoala
avem o lucrare de reabilitare a
clãdirii în care se desfãºoarã
cursurile de la ªcoala cu cla-
sele 1-8 Liºteava”, a menþionat

primarul Gheor-
ghe Oprescu. Cu
fonduri europene,
autoritatea localã
ºi-a propus sã izo-
leze termic clãdi-
rea în care func-
þioneazã primãria
ºi sã reabiliteze
clãdirea cãminu-
lui cultural din lo-
calitate.

Satul
Ostroveni,
primul
alimentat
cu apã

Cea  mai  im-
portantã lucrare
de  anul  t recu t
es te ,  însã ,  a l i -
mentarea cu apã a
sa tu lu i  Os t ro-
veni. Tocmai s-a
finalizat reþeaua
de distr ibuþie a
apei potabile în
satul Ostroveni,

care s-a fãcut cu bani de la bu-
getul de stat, acordaþi prin Pro-
gramul de Dezvoltare Localã
OUG 28/2013. „Urmeazã pro-
bele tehnologice ºi analizele
specifice, apoi vom face re-
cepþia finalã. În scurt timp, oa-
menii ar trebui sã aibã apã po-
tabilã din aceastã reþea”, a de-
c la ra t  Gheorghe  Oprescu .
Restul comunei va beneficia de
reþea de apã prin intermediul
Masterplanului judeþean, co-
muna Ostroveni fiind prinsã în
etapa a doua a proiectului. Tot
prin intermediul acestui pro-
gram, este prevãzutã ºi o am-
plã lucrare pentru canalizarea
întregii comune.
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«Atelierele de creaţie sunt deja unul dintre
proiectele de marcă ale Teatrului „Colibri”. De-
a lungul anului, noi avem trei serii de ateliere:
una – acum, după sărbătorile de iarnă, până în
vacanţa de Paşti, alta – după vacanţa de Paşti
până la sfârşitul anului şcolar, iar ultima – din
toamnă până la serbările de Crăciun. De aceas-
tă dată vom avea 9 ateliere în 6 zile ale săptămâ-
nii», a precizat Adriana Teodorescu, manager
al Teatrului „Colibri”, adăugând că toate atelie-
rele se vor desfăşura cu începere de la orele
17.00 şi 18.00.
Mica şcoală
de scenaristică şi critică
de film de la Teatrul
„Colibri”

Primul dintre ele, cel de lu-
nea, ora 17.00, este „Dincolo
de poveste”, sub coordonarea
actriţei Rodica Prisăcaru. Co-
piii cu vârste cuprinse între 4
şi 7 vor descoperi aici tehnici
de animaţie, vor desena perso-
najul preferat şi îl vor anima ca
în teat ru. Numărul maxim de
participanţi: 15.

Marţea vor avea loc două
ateliere. Unul, de la ora 17.00 –
„Micii creatori” (coord. Ioni-
ca Dobrescu) –, este de introducere în arta tea-
trului de animaţie, pentru copii cu vârsta între
5-13 ani, prin care se urmăreşte descoperirea
de noi talente în arta spectacolului, a teatrului
pentru copii, folosind tehnici teatrale (dicţie,
atitudine, improvizaţie, ritm, ureche muzicală,
lucrul cu obiecte animate, mişcare scenică).
Celălalt, de la ora 18.00 – „Puppets occupy scre-
en / Păpuşile ocupă ecranul” (modulul 3) /
Scenaristică şi critică de film (coord. Iulia En-
culescu) – este deschis tinerilor iubitori de ci-
nema, cu vârsta minimă de 10 ani, care doresc
să se familiarizeze cu domeniul scrierii unui film.
„Trecând prin teorie, fiecare va experimenta
scrierea unui scenariu de scurtmetraj, care va fi

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Parteneriatul păpuşilor cu
Marcel Iureş şi Teatrul „ACT”
din Bucureşti, demarat la fine-
le anului trecu t, continuă în
2015. De altfel, tot anul, în ulti-
ma săptămână a fiecărei luni,
craiovenii vor putea vedea un
spectacol al Teatrului „ACT”
pe scena Fabricii de poveşti
electroCOLIBRI. «Este o încer-
care – sperăm noi reuşită – de
a aduce cât mai mulţi adolescenţi şi
tineri în sala de spectacol la producţii
de foarte bună calitate. Cele mai mul-
te dintre reprezentaţiile pe care le veţi

„Dumnezeul de a doua zi” – primul spectacol
al anului din seria „Colibri într-un ACT”

După spectacolul „Absolut”, cu Marcel Iureş, în
regia lui Alexandru Dabija, care a fost prezentat pe
9 decembrie 2014, craiovenii sunt invitaţi la o nouă
reprezentaţie a actorilor Teatrului „ACT” din Bu-
cureşti pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret
„Colibri” – prima din acest an, în cadrul proiectului
„Colibri într-un ACT”. Este vorba despre „Dumne-
zeul de a doua zi”, de Mimi Brănescu, în regia lui

Claudiu Goga şi scenografia lui Ştefan Caragiu, cu
actorii Mirela Oprişor şi Vlad Zamfirescu. Specta-
colul se va juca miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19.00,
şi se adresează persoanelor cu vârsta peste 16 ani.
Biletele se pot procura, la preţul de 20 lei, de la
Agenţia Teatrului „Colibri”, deschisă de luni până
sâmbătă, între orele 10.00-13.00 şi 16.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.00-13.00.

vedea aici sunt premiate la multe fes-
tivalu ri» , preciza recent, în cadrul
unei conferinţe de presă, Adriana Te-

odorescu, managerul teatru-
lui craiovean.

„Dumnezeul de a  doua
zi” se numără p rintre acele
reprezentaţii care au obţinut
nu puţine distincţii. Specta-
colul a primit Premiul special
al ju riu lui Festivalului de
Dramaturgie Contempora-
nă de la Braşov (2010), unde
actriţei Mirela Opriş or i-a
fost înmânat Premiul pentru
cea mai bună interpretare, iar
Vlad Zamfires cu a câş tigat
Premiul pentru cel mai bun
actor. Aceeaşi distincţie i-a
revenit aces tuia şi la „Un-
dercloud – festival de tea-
tru independent de orice”,

în anul 2012, când spectacolul a pri-
mit Premiul festivalului. Ambii actori
din distribuţie au absolvit Universi-

tatea Naţională de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică „I.L. Caragiale” – Mi-
rela Oprişor în anul 2000, la clasa prof.
Florin Zamfirescu, iar Vlad Zamfires-
cu în 1997, la clasa prof. Ion Cojar.

Despre acest spectacol regizorul
Claudiu Goga notează: «„Dumnezeul
de a doua zi” este un text scris sub
forma unei succesiuni de monoloage,
fiecare dintre ele nefiind altceva decât
o fotogramă/fotografie a unui carac-
ter, a unei stări sufleteşti sau a unui
moment de viaţă, iar soluţia folosită
pentru developarea acestor fotogra-
me/fotografii este un amestec sedu-
cător de ironie şi autoironie. Rezulta-
tul: un text comic şi dramatic în acelaşi
timp, poetic şi violent deopotrivă. Vio-
lent prin simplitatea şi exactitatea cu
care pune diagnosticul, fără să judece
şi fără să condamne. Textul poate fi
citit în mai multe feluri: ca o poveste

de dragoste romantică sau ca trei po-
veşti de dragoste; ca drama unui cu-
plu sau ca dramele a trei cupluri; ca o
satiră la adresa societăţii româneşti de
azi sau ca o invitaţie la o meditaţie asu-
pra sensului dimineţilor de a doua zi
(pentru că, nu-i aşa, orice s-ar întâm-
pla există întotdeauna o noua bună
dimineaţă). Dar,întâi de toate, el tre-
buie citit ca o poveste despre părinţi
şi copii. Sau mai exact ca o poveste
despre părinţi, copii şi Dumnezeu. Un
Dumnezeu de a doua zi… cu felul lui
ciudat de a aranja lucrurile».

9 ateliere de creaţie la Fabrica de poveşti
electroCOLIBRI. Încă se fac înscrieri!

Doar câteva zile mai au la dispoziţie părinţii ori bunicii pen-
tru a-i înscrie pe cei mici la unul sau mai multe dintre cele 9
ateliere de creaţie ale Fabricii de poveşti electroCOLIBRI. Noua
serie va fi organizată în perioada 26 ianuarie – 5 aprilie, iar
preţul pentru un curs este de 100 lei. Pentru fiecare atelier în
parte există un număr limitat de locuri, aşadar grăbiţi-vă! În-

publicat pe suport tipărit. Vor fi prezentate noţi-
unile de bază ale scrierii narative şi se vor vizio-
na şi analiza filme din cinematografia universa-
lă”, a precizat managerul Adriana Teodorescu.
Doar 10 locuri sunt disponibile la acesta atelier.
Se caută voci pentru teatru radiofonic cu
poveşti româneşti!

Miercurea vor urma alte două ateliere, am-
bele coordonate de actriţa Alis Ianoş. Cel din-
tâi, care se va desfăşura cu începere de la ora

17.00, este „Primul pas pe scenă”, pentru ca-
tegoria de vârstă 5-12 ani, în cadrul căruia copi-
ii descoperă variate tehnici teatrale şi îşi pun în
valoare abilităţile artistice. La finalul cursurilor,
acestea vor fi evidenţiate într-un spectacol ce
va fi prezentat pe scena Teat rului „Colib ri”.
Numărul de participanţi admişi este 12.

Cel de-al doilea, de la ora 18.00, este „Unde
cu poveşti”, realizat în  parteneriat cu Radio
România Oltenia Craiova, pentru categoria de
vârstă 6-10 ani. «Aici e vremea teatrului radio-
fonic, unde o poveste românească interpretată
de copii este imprimată pe suport audio, pentru
ca apoi să se facă auzită în întreaga regiune.
Dacă ediţia trecută a atelierului a avut în centru

„Capra cu  trei iezi”, de data
aceasta cei zece participan ţi
vor alege altă poveste», a men-
ţionat reprezentantul instituţiei.
Întâlnire cu păpuşilor
bi-ba-bo şi jucăriile Bebeti

Joia, de la ora 17.00, actriţa
Oana Stancu propune „Jocul
de-a joaca” – atelier de deprin-
dere a artei mânuirii păpuşilor
bi-ba-bo (păpuşi pe mână), de
împrietenire cu acestea în ade-
vărate scenete de teatru. Desti-
nat categoriei de vârstă 6-14 ani,
atelierul – unul dintre cele mai
de succes – poate fi frecventat
de maximum 12 participanţi. De
joc şi joacă au parte copiii de
peste 3 ani şi vinerea, de la ora
17.00, la atelierul coordonat de
Laura Pumnea şi susţinut cu spri-
jinul Bebeti – primul magazin de
jucării din lemn pentru copii din
Craiova. O aventură în care cei
15 participanţi dau roluri de tea-
tru jucăriilor dragi.
Fii cu ochii pe tot
ce mişcă în teatru
şi publică în gazetă!

Tot Laura Pumnea le dă în-
tâlnire copiilor şi tinerilor cu
vârsta minimă de 10 ani sâmbă-
ta, de la ora 17.00, la „Gazeta-
rul de teatru” – cel cu ochii pe
tot ce mişcă în teatru. Adică vede spectacole şi
scrie cronici, ia interviuri, realizează articole
despre şi cu actori, regizori, scenografi, oame-
nii din spatele scenei. Totul pentru „Gazeta de
teatru”! Primul număr a şi apărut, de altfel, la
sfârşitul anului trecut: cuprinde impresii despre
teatrul de păpuşi, opinii despre spectacole şi
scurte dialoguri purtate cu actriţa Rodica Pri-
săcaru şi regizorul Valentin Dobrescu, semnate

de opt mici gazetari ai acestei „file cu poveşti”.
De asemenea, sâmbăta, de la aceeaşi oră

17.00, copiii de minimum 3 ani sunt poftiţi de
Adriana Teodorescu în „Fabrica de poveşti”.
Atelierul, destinat dezvoltării abilităţilor practi-
ce şi imaginaţiei, stimulării fanteziei, dă prichin-
deii posibilitatea să realizeze colaje din diverse
materiale, să dea formă şi culoare ideilor. Nu-
mărul de participanţi admişi: 15.

scrieri se fac în intervalul 12-23 ianuarie, la sediul Teatrului
pentru Copii şi Tineret „Colibri”, din Calea Bucureşti 56,
prin telefon, la numărul 0251.416.323 (între orele 9.00-15.00)
sau prin e-mail, pe adresa colibricolibri2012@yahoo.ro. La
final, micii participanţi vor fi şi mici artişti, căci atelierele se
vor finaliza cu o serbare-spectacol pe scena teatrului.
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externe

ªTIRI

ªTIRI

ªefii diplomaþiilor britanicã,
Philip Hammond, ºi americanã,
John Kerry, organizeazã o reu-
niune a þãrilor membre ale coali-
þiei împotriva grupãrii jihadiste
Statul Islamic (SI) joi, la Londra,
au anunþat oficiali sâmbãtã. Mi-
niºtri de Externe din aproximativ
20 de þãri, inclusiv parteneri arabi
ai coaliþiei, sunt aºteptaþi la aceas-
tã zi de disicuþii pentru a face bi-
lanþul progreselor înregistrate în
lupta împotriva SI, care a cuce-
rit regiuni vaste în Irak ºi în Si-
ria anul trecut. Un oficial brita-
nic de rang înalt a confirmat cã
reuniunea va avea loc la Lancas-
ter House, în centrul Londrei, la
douã sãptãmâni de la atentatele
de la Paris, în care trei jihadiºti
care s-au revendicat de la Al-
Qaida ºi Statul Islamic au ucis 17
persoane. „Va fi o ocazie impor-
tantã sã facem bilanþul ºi sã eva-
luãm progresul înregistrat pânã

Nu existã legãturã între arestãrile din GreciaNu existã legãturã între arestãrile din GreciaNu existã legãturã între arestãrile din GreciaNu existã legãturã între arestãrile din GreciaNu existã legãturã între arestãrile din Grecia
ºi celula jihadistã destructuratã în Belgiaºi celula jihadistã destructuratã în Belgiaºi celula jihadistã destructuratã în Belgiaºi celula jihadistã destructuratã în Belgiaºi celula jihadistã destructuratã în Belgia

Nu existã nici o legãturã între arestãri-
le care au avut loc sâmbãtã în centrul
Atenei ºi celula jihadistã destructuratã
sãptãmâna aceasta în Belgia, în timp ce
se pregãtea sã comitã atentate, a anunþat,
ieri, Parchetul belgian însãrcinat cu an-
chetarea cazului, informeazã AFP. „S-a
dovedit cã nu existã nici o legãturã între
aceste persoane (arestate la Atena) ºi an-
cheta (din Belgia)”, a declarat Eric Van
Der Sypt, purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului federal belgian. O sursã de in-
formaþii din cadrul poliþiei din Grecia a
dezvãluit cã au avut loc patru arestãri,
precizând cã poliþia antiteroristã a trans-
mis probe ADN ºi amprente digitale autoritãþi-
lor belgiene, pentru a verifica dacã Abdelhamid
Abaaoud, un belgian de 27 de ani de origine
marocanã, prezentat de mass-media belgiene ca
fiind liderul acestei celule, figureazã printre cei
arestaþi. Referitor la Abaaoud, Parchetul fede-
ral a refuzat din nou sã confirme sau sã dez-
mintã dacã acesta a comandat ºi finanþat, din
Turcia sau Grecia, reþeaua din Belgia, cum afir-

mã mai multe media belgiene. Abdelhamid Aba-
aoud ar fi luptat, potrivit mass-media din Bel-
gia, în rândurile grupãrii Statul Islamic din Si-
ria. El apare, de asemenea, într-un material vi-
deo în care se laudã, în numele grupãrii Statul
Islamic, cu comiterea de atrocitãþi, adresându-
se zeflemitor camerei de filmat, în timp ce con-
duce o maºinã care transportã cadavre mutila-
te spre o groapã comunã. De asemenea, potri-

vit media din Belgia, tânãrul de origine
marocanã l-ar fi contactat telefonic, din
Grecia, pe unul dintre presupuºii jiha-
diºti, care au fost uciºi în timp ce poli-
þia a luat cu asalt, joi seara, locul în care
aceºtia se ascundeau în Verviers (estul
Belgiei). Cei doi suspecþi au replicat cu
tiruri de Kalaºnikov, urmate de un vio-
lent schimb de focuri. O amplã operaþi-
une de filaj a condus ulterior la aresta-
rea a 13 persoane în mai multe comune
belgiene, dintre care cinci persoane au
fost inculpate vineri seara pentru „apar-
tenenþã la un grup terorist”. Doi dintre
suspecþii care au reuºit sã scape au fost

ulterior prinºi în Alpii francezi. La percheziþii
au fost descoperite arme, produse pentru fa-
bricare bombelor, importante sume de bani, dar
ºi uniforme de poliþie ºi documente false. Po-
trivit Parchetului federal al Belgiei, celula des-
tructuratã, formatã în parte din jihadiºti întorºi
din Siria, intenþiona sã „ucidã poliþiºti în spaþiul
public ºi în comisariate”, prin intermediul unor
atentate „în întreaga þarã”.

Niger: Tiruri cu gaze lacrimogene la Niamey,
pentru dispersarea unei manifestaþii a opoziþiei
Poliþia din Niger a lansat, ieri,

tiruri cu gaze lacrimogene asupra
unui mic grup de manifestanþi ai
opoziþiei, reuniþi la Niamey în po-
fida interdicþiei emise de autoritãþi
pentru un marº al acesteia,
a doua zi dupã violentele
revolte anti-„Charlie Heb-
do” din capitala acestei þãri,
informeazã AFP. Cele 300
de persoane care s-au reu-
nit în piaþa Toumo, din cen-
trul Niamey, pentru a se în-
drepta spre parlament, s-au
dispersat pe strãzi adiacen-
te, în încercarea de a se
reorganiza. ªapte dintre
aceste persoane, printre
care un fost ministru, au
fost arestate, a declarat
pentru AFP o sursã a poli-
þiei. Aproximativ 300 de
creºtini se aflau sâmbãtã

sub protecþie militarã la Zinder, al
doilea oraº al Nigerului, unde vio-
lente manifestaþii contra caricatu-
rii cu profetul Mahomed de pe pri-
ma paginã a sãptãmânalului satiric

francez „Charlie Hebdo” au pro-
vocat, vineri, moartea a 5 persoa-
ne ºi rãnirea altor 45. tot 5 persoa-
ne au murit ºi la Niamey, sâmbãtã.
Cel puþin ºapte biserici (majorita-

tea biserici evanghelice,
dintre care unele funcþio-
nau în mici vile, fãrã nici
un semn religios distinc-
tiv) au fost incendiate
sâmbãtã la Niamey, de
cãtre manifestanþi ostili
acestei caricaturi a lui Ma-
homed din „Charlie Heb-
do”, iar violenþele conti-
nuau sã se propage în ca-
pitala Nigerului. Nume-
roase baruri, hoteluri, ma-
gazine de bãuturi sau di-
verse magazine aparþinând
unor nemusulmani sau
având însemne ale unor
întreprinderi franceze au

fost, de asemenea, distruse. „Unii
dintre noi am rãmas baricadaþi în
casã. Mie nu mi-a fost niciodatã
în viaþa mea atât de fricã”, a de-
clarat pentru AFP un mecanic creº-
tin vest-african, baricadat în ate-
lier împreunã cu muncitorii sãi,
privindu-i prin orificiile unei feres-
tre pe manifestanþi în timp ce je-
fuiau un chioºc de peste drum.
„Imediat ce au început manifesta-
þiile cãtre Marea Moschee, am sim-
þit ce se va întâmpla. Eu le-am spus
tuturor angajaþilor sã se întoarcã
acasã”, a povestit Kiéma Soumaï-
la, administratorul Toulousain, un
bar cunoscut din Niamey. Protes-
tatarii au spart intrarea în local, pe
care l-au distrus. Potrivit unei sur-
se din domeniul securitãþii, ºase
grupuri de câte 200-300 de pro-
testatari au fost numãrate, care
seamãnã haosul în Niamey.

Reuniune SUA-Marea Britanie, la Londra, pe tema grupãrii SI
acum în eforturile comune de a
veni de hac ideologiei otrãvite a
SI”, a declarat Hammond pentru
cotidianul britanic „The Daily Te-
legraph”. „Partenerii-cheie din
coaliþie, inclusiv partenerii noºtri
arabi, se vor reuni la Londra pen-
tru a decide ceea ce mai avem
de fãcut pentru a face SI sã eºu-
eze”, a adãugat el. Anunþarea
acestei reuniuni intervine dupã o
întâlnire între preºedintele ame-
rican, Barack Obama, ºi premie-
rul britanic, David Cameron, vi-
neri, la Washington. Discuþiile
vor viza în principal cinci sub-
iecte, ºi anume combatanþii
strãini, campania militarã împo-
triva unor þinte SI, sursele de fi-
nanþare ale grupãrii, comunica-
þiile ei strategice ºi asistenþa uma-
nitarã, a precizat oficialul brita-
nic de rang înalt. Pe de altã par-
te, SI a eliberat, sâmbãtã, 350 de
ostatici yazidi în Irak, o minori-

tate religioasã vizatã în mod de-
osebit de cãtre jihadiºti, au indi-
cat responsabili ºi un militant, re-
lateazã AFP. Printre ostaticii eli-
beraþi figureazã bãtrâni, femei,
copii ºi persoane cu dezabilitãþi,
a precizat un general al forþelor
kurde de securitate (peshmerga)

din Irak. Ei au fost duºi din pro-
vincia Ninive (nord) în oraºul
Kirkuk, mai la sud, a indicat la
rândul sãu Saman Jabbari, un po-
litician kurd. SI a rãpit sute, dacã
nu chiar mii de femei, pe care le-
a adus în stare de sclavie sexua-
lã, potrivit Amnesty International.

Madridul ºi Roma
insistã asupra
necesitãþii unui
registru al
pasagerilor
companiilor
aeriene

Miniºtrii spaniol ºi italian de
Interne au insistat, sâmbãtã,
asupra necesitãþii de a înfiinþa în
Europa un registru comun al
pasagerilor companiilor aeriene
(PNR), blocat în Parlamentul
European (PE), pentru a lupta
mai eficient împotriva terorismu-
lui ºi a formele grave de criminali-
tate, transmite AFP. „Cei doi
miniºtri sunt de acord sã sublinie-
ze consecinþele pozitive ale
punerii în practicã a Directivei
registrului numelui pasagerilor
(Passenger Name Record, PNR)”,
a afirmat ministrul spaniol de
Interne, Jorge Fernandez Diez, la
finalul unui dineu de lucru cu
omologul sãu italian, Angelino
Alfano. Aceastã directivã, datând
din 2011, prevede crearea unui
registru european cu datele
pasagerilor companiilor aeriene
unde sã fie cãutate, înainte de
intrarea pe teritoriul european,
persoanele considerate periculoa-
se. Guvernele europene insistã în
legãturã cu crearea unui PNR
dupã modelul celor încheiate cu
Statele Unite, Canada ºi Austra-
lia. Pânã în prezent, aproape 15
þãri s-au dotat cu sisteme naþiona-
le. PE solicitã însã în prealabil
adoptarea unei legislaþii europe-
ne asupra protecþiei datelor
personale. Dezbaterile sunt
blocate din 2011. Cei doi miniºtri
„ºi-au exprimat încrederea cã PE
va trece cât mai curând la
deblocarea procedurii”, în
vederea adoptãrii directivei
europene. Ei au subliniat cã este
vorba despre „un instrument
principal de luptã împotriva
jihadismului ºi a formelor grave
de criminalitate”, potrivit unui
comunicat dat publicitãþii la
Madrid.

Peste 2.000
de familii evacuate
în Filipine din
cauza unei furtuni
tropicale

Cel puþin 2.000 de familii au
fost evacuate în ºase provincii din
zona centralã din Filipine dupã
ce furtuna tropicalã Mekkhala,
cunoscutã ºi sub numele local de
Amang, a afectat aceastã þarã, a
anunþat ieri agenþia de stat pentru
gestionarea dezastrelor, citatã de
Xinhua. Consiliul pentru reduce-
rea ºi gestionarea riscului de
dezastre din Filipine (NDRRMC)
a informat cã un lucrãtor voluntar
a murit sâmbãtã, dupã ce a fost
lovit de o boxã de sunet rãsturna-
tã de vânt în oraºul Tacloban, din
centrul þãrii. Cel puþin 26 de
zboruri interne au fost anulate din
cauza vremii nefavorabile.
Furtuna tropicalã a dus la viteze
ale vântului de 85 de kilometri pe
orã în centrul þãrii, iar rafalele au
ajuns pânã la 100 de kilometri pe
orã. Locuitorii din zonele joase ºi
din cele muntoase ale provinciilor
centrale au fost alertaþi împotriva
posibilelor inundaþii ºi alunecãri
de teren, mai informeazã Xinhua.
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METEO

Averse
de ploaieluni, 19 ianuarie - max: 10°C - min: 0°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.....1569255

Cursul pieþei valutare din 19 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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Doctor Dolittle 2

Se difuzeazã la HBO, ora 11:40

Deja celebru, doctorul Dolittle are acum
mai mulþi pacienþi - cu douã ºi mai ales
cu patru picioare - decât poate trata.
Însã, de data aceasta, noii lui prieteni nu
se mai mulþumesc cu vizitele la cabinet,
ci îi solicitã ajutorul pentru a-ºi salva
habitatul din mâinile unor afaceriºti fãrã
scrupule.

Dolittle concepe un plan pentru a salva
pãdurea: trebuie sã gaseascã o specie
pe cale de dispariþie, protejatã de lege.
Astfel, el descoperã un reprezentant al
unei specii de urºi din Pacific care
trãieºte în respectiva pãdure – pe
ursoaica Ava...

Centurion

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Britania, anul 117 î.e.n. Quintus Dias,
singurul supravieþuitor al unui atac al
picþilor asupra unuia dintre forturile de pe
frontiera romanã, mãrºãluieºte cãtre nord
alãturi de legendara Legiunea a noua
comandatã de generalul Virilus. Ordinele
sunt clare: picþii vor fi ºterºi de pe faþa
pãmântului, iar liderul lor, Gorlacon, va fi
ºi el anihilat ºi ucis.

Imperiul Roman se întinde de la Egypt
pânã la Spania ºi în Est chiar pânã la
Marea Neagrã. Dar, în nordul Britaniei,
popoarele se luptã sã opreascã atacurile
sângeroase ale picþilor,care le fac existenþa
imposibilã. Quintus Dias (Fassbender),
singurul supravieþuitor al unui atac al
picþilor asupra unuia dintre forturile de pe
Frontiera Romanã...

Balul absolvenþilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Noaptea la care viseazã fiecare absol-
ventã de liceu se transformã din magie în
coºmar pentru Donna Keppel (Brittany
Snow), atunci când psihopatul care-i
omorâse toatã familia scapã din închisoa-
re ºi urmãreºte s-o ucidã. Ceea ce trebuia
sã fie noaptea vieþii ei devine o urmãrire
mortalã, un joc de-a ºoarecele cu pisica,
în timp ce Donna ºi prietenele ei sunt
vizate de un ucigaº obsedat, cãruia nu-i
stã nimic în calea spre victima pe care ºi-a
ales-o. In timp ce Donna ºi colegele ei de
clasã petrec, Fenton se strecoarã în local,
punându-ºi meticulos în miºcare planul
sãu de a o ajunge la tânãra pe care o
considerã adevãrata sa iubire...

LUNI - 19 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 DUPÃ 25 DE ANI
10:30 Prin Þara Zânelor
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Discover România
17:00 Margaret Thatcher-O

biografie neoficiala
18:00 Cãlãtorie printre gusturi
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Iubire la New York
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
01:40 Cãlãtorie printre gusturi

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Rezistenþa prin culturã
08:30 Pescar hoinar
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Bon anniversaire,

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

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:10 Ce facem cu violoncelul ?
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Ora de ºtiri
01:20 Replay
02:10 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
03:00 Citeºte româneºte!
03:30 Mistere ºi conspiraþii
04:20 Telejurnal (R)
05:10 Ieri- Azi – Mâine (R)
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

08:15 Croods
09:55 Percy Jackson: Marea

Monºtrilor
11:40 Doctor Dolittle 2
13:05 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
15:10 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism
16:40 Clopoþica ºi Zâna Pirat
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 Viaþa de 5 stele
20:00 Eroii monumentelor
22:00 Sub acelaºi acoperiº
22:30 Fetele
23:00 Bãieþi frumoºi
23:30 Umbre
00:20 Nimfomana Vol. II
02:25 Avocatul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Centurion
2010, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Rãzboi, Thriller
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune,

Crimã
00:30 Centurion (R)
2010, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Rãzboi, Thriller
02:00 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (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 Doamne de poveste
03:00 Acasa in bucatarie
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Doamne de poveste
06:00 Terra Nostra (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte (R)
15:00 S-a întâmplat într-o noapte

(R)
17:00 Fluierul de final
18:45 A fost odatã Curly
20:30 Pe creasta valului
22:30 Balul absolvenþilor
00:15 Pe creasta valului (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi pe la noi! (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Romantic
10:00 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie
10:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Iubiri Secrete (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil (R)
10:30 Levintza prezintã (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Codul magicienilor
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legaturi de sange
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Salvaþi iubirea
02:30 Revendicarea (R)
03:30 Dosarele DNA (R)
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima Româ-

niei (R)
06:00 Familii la rãscruce (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Jackass. Nebuni de

legat!
23:00 Wrestling WWE Super-

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Swiss company hire PHP

& Javascript Developer. Ideal
candidate profile will include:
- PHP, MySQL, PostgreSQL,
Symphony(2), Javascript,
Ajax, LAMP experience; - Big
project experience / high traf-
fic / high load / scalability
knowledge; - Very good En-
glish. German and experien-
ce with OroCRM would be a
huge advantage. More infor-
mation by email office@-
brains-software.com or call
0745.662.652.

TEHNO SYSTEM CAFFE
SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea „MO-
RÃRIT„ ce se desfãºoarã în
Ciupercenii Noi, str. Cerbului,
nr. 10, judeþul Dolj. Informaþii-
le privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 3.02.2015.

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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice maga-
zin, îngrijire copii
ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire
copil. Telefon:
0720/008.623.

OFERTE SERVICIU
AJGAJEZ BU-
CÃTAR CU EX-
P E R I E N Þ Ã
PENTRU RE-
STAURANT ÎN
MUNICIPIUL CA-
LAFAT. SALA-
RIU ATRACTIV
ªI NEGOCIABIL.
CAZARE ASI-
GURATÃ DUPÃ
CAZ. TELEFON:
0761/643.240.

Caut doamnã
vãduvã sub 65
ani pentru me-
naj uºor la bâ-
trân 74 ani, 2
zile / sãptãmâ-
nã. Telefon:
0766/304.708.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã se-
rioasã îngrijesc
bãtrâni pentru
cedare locuinþã.
Rog seriozitate.
Telefon: 0723/
466.154.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la se-
diul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de re-
crutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice
de conducere vacante:

- director executiv adjunct la Poliþia Localã a Mu-
nicipiului Craiova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de
19.02.2015 – proba scrisã, urmând ca proba de in-
terviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile pre-
vãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoa-
rele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice: 3 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele pre-
vãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon

0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarei funcþii publice de execuþie vacantã:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Comparti-
mentul Lucrãri întreþinere ºi reparaþii drumuri, Serviciul
Administrare ºi Întreþinere Drumuri, Direcþia Servicii Pu-
blice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 20.02.2015 –
proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileas-
cã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzu-
te de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func-
þionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice
de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în domeniul construcþii-
lor civile, industriale ºi agricole;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitã-
rii funcþii publice: 1 an.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprin-
dã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/

416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Familie serioa-
sã îngrijim bã-
trâni. Telefon:
0765/744.323;
0760/071.644.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã
cãmin nr. 2, str.
Putnei. Telefon:
0768/437.838.

APARTAMENTE
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

Vând apartament
2 camere deco-
mandat (48 mp)
Craioviþa Nouã,
bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/
496.453.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
VÂND aparta-
ment 2 camere,
Craioviþa Nouã,
stradal, etaj 1, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/177.594,
0762/482.044.

CASE
Vând casã co-
muna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0737/ 639.237.
Vând casã la
Negoieºti cu
vie, fântânã, ga-
raj, gard din be-
ton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã + ane-
xe gospodãreºti în
centrul comunei
Periºor cu teren 17
ari, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/
366.954.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izo-
latã termic, termo-
pane, încãlzire
centralã sau
schimb cu 2 apar-
tamente a 2 ca-
mere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.

TERENURI
Vând 400 mp
teren intravi-
lan în Segar-
cea, str. Unirii,
nr. 29F,  13 m
la stradã, ca-
dastru.
Preþ 1,5 euro/
m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând 4200 mp
teren intravilan
la 7 km de Cra-
iova. Telefon:
0727/884.205.

Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, ideal halã,
showroom, 1000
m, benzinãrie,
parc auto, sau
schimb cu apar-
tament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la stra-
da principalã, ul-
tra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
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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.

Intravilan, Po-
dari, 673 mp,
curent electric,
puþ forat, fosã
septicã, caba-
nã + fundaþie,
18.500 Euro
negociabil. Te-
lefon: 0732/
381.876.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren 1500
mp deschidere
60 m cartier
ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal,
utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Munte-
nilor - Craiova,
40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault
Clio 2003 full,
taxa nerecupe-
ratã 2150 euro
negociabil. Te-
lefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza
motor “Clio”,
benzinã, 2004,
consum 4%,
90.000 Km, cu-
loare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
Vând Cielo
2007. Telefon:
0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.

Vând mobilã
dormitor tine-
ret tip MOBEX-
PERT. Telefon:
0251/ 412.966.
VÂND criptã
betonatã (un
loc), nefolositã,
în cimitirul ca-
tolic Craiova cu
posibilitatea de
etajare. Preþ
negociabil. Te-
lefon: 0253/
334.494.
Vând ºase ta-
burele (scau-
ne) din lemn
melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând þiglã JIM-
BOLIA ºi cã-
priori. Telefon:
0722/943.220.
Vând sobe
din teracotã
cu 10 rânduri.
Telefon: 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
ferestre cu toc
ºi geam - 25 lei
/ bucatã, lus-
tree cu 2-5 bra-
þe - 20 lei / bu-
catã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã na-
turalã, preþ con-
venabil. Telefon:
0725/576.141.
Vând maºinã
de spãlat, ba-
zin inox, 50
Ron, cãrucior
copil 50 Ron.
Telefon: 0773/
970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior
pentru copil.
Telefon: 0770/
661.121.

Vând bibliote-
cã cca 150 ani,
lemn masiv,
geamuri cristal
(2,05- 2,37-
0,60), cãrþi be-
letristicã, stare
bunã. Telefon:
0737/639.237.
Cruce marmu-
rã 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. Te-
lefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante +
anvelope CIE-
LO 185/60 R
14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.

Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþu-
zeascã, cau-
ciucuri cu jantã
Audi – A4 de
iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider
cu congelator
ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani.
Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, te-
levizor color,
putinã salcâm,
bicicletã bãr-
bãteascã. Te-
lefon: 0251/
416.455.
Vând 2 televi-
zoare. Telefon:
0757/282.926;
0785/914.046.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 19 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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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând drujbã
electricã Ein-
ºel lanþ rezervã
- 250 lei, pãlã-
rie fetru 55
nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20
lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci
bare cornier de
70 lungi de
2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/
1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70
cm. Telefon:
0770/303.445.
Maºinã de cu-
sut Ileana, ma-
ºinã de cusut
de cismãrie ve-
che, maºinã de
scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.

Vând maºinã
de spãlat, dor-
mezã nouã ºi
alte lucruri cas-
nice. Telefon:
0251/428.437.
Vând cauciu-
curi cu jantã
155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri
cu butelie, po-
lizor unghiular
(flex) D 125/
850 W, foarfe-
cã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã
20 l, reductor
oxigen sudurã,
alternator 12V
nou, delcou
aprindere Da-
cia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600
mm. Telefon:
0251/427.583.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Cumpãr garso-
nierã în Craio-
viþa Nouã. Te-
lefon: 0740/
887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãru-
cior pentru
hand icapa t .
Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu
comercial 140
mp Craioviþa
Nouã (zona
Segarcea). Te-
lefon: 0767/
772.498.
Î N C H I R I E Z
garsonierã Ca-
lea Bucureºti.
Telefon: 0764/
536.599.
Închiriez ma-
gazin  stradal,
cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

ÎNCHIRIEZ apar-
tament 2 camere,
zona 1 Mai, mo-
bilat. Telefon:
0745/966.099.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70 /
doresc domn cu
vârstã apropiatã,
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

P e n s i o n a r
scund, 65/
1,60 caut fe-
meie nevoia-
ºã, modestã,
vãduvã pen-
tru prietenie,
tot restul vieþii.
Constantin C-
tin - comuna
Dãnciuleºti nr.
136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.
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Echipele de volei ale SCM U
Craiova au repurat o victorie ºi un
eºec sâmbãtã, bãieþii învingând cu
3-2, în deplasare, pe Unirea Dej,
iar fetele înclinându-se, în Sala
“Ion Constantinescu”, în faþa Pe-
nicilinii Iaºi, 1-3.

În partida din Ardeal, jucãtorii
lui Dan Pascu au pierdut în pre-
lungiri primul set, 24-26, dupã
care a reuºit sã º-i le adjudece pe
urmãtoarele douã, la 13 ºi 20. Tot
la limitã s-a pierdut ºi actul 4, 23-
25, pentru ca în decisiv alb-albaº-
trii sã se impunã cu 15-11.

Graþie acestui succes, Craiova
a acumulat 24 de puncte dupã 12
etape scurse din Divizia A1, men-
þinându-se pe locul 4. Runda vii-
toare (25 ianuarie), la Polivalentã
vine ultima clasatã, CSA Steaua
Bucureºti (6 puncte).

Cât priveºte jocul echipei femi-
nine, rivala moldoveanã a condus
cu 2-0 (25-16, 25-22). Urmãtoa-
rele seturi s-au încheiat la 22 ºi
21. SCM rãmâne pe antepenulti-
ma (locul 10) dupã acest eºec,
însã a fost egalatã la puncte de
Unic Piatra Neamþ (8). Etape ce

vine (sâmbãtã), Craiova merge la
Bucureºti pentru jocul cu Dina-
mo, locul 4, cu 26 de puncte.

HANDBAL (F): SCM,
învinsã net la Polivalentã

de HCM Roman
Handbalistele lui Aurelian Roº-

ca a fãcut o partidã slabã ieri,
pierzând cu 20-26, pe parchetul
Sãlii Polivalente, contra lui HCM
Roman, într-un meci din cadrul
etapei a 15-a a Ligii Naþionale Mol-
dovencele, învinse în tur de SCM
(22-18), luaserã o opþiune serioasã
pentru victorie încã de la pauzã,
când au condus cu 13-9.

A fost al 3-lea eºec stagional
consecutiv pentru Craiova, dintr-
un total de 4. Cifra 4 stã ºi în
dreptul poziþiei din campionat a
SCM-ului, care a adunat 33 de
puncte.

Etapa viitoare, duminicã de la
20:00, avem derby-ul oltenesc cu
Râmnicu Vâlcea, în Zãvoi. HCM
e pe locul 9, cu 17 puncte.

Înfrângere ºi pentru
echipa femininã

de baschet, dar la limitã
SCM CSª Craiova a înregis-

trat sâmbãtã a 15-a înfrângere în

18 meciuri de campionat, dar e
clar cã e pe un trend ascendent,
dupã ce le-a înrolat în aceastã iar-
nã pe sârboaica Marija Radovic
ºi pe americanca Brittany Mor-
gan Paige. A cedat doar la limitã
la Galaþi, 81-83 cu Phoenix, echi-
pã care în tur câºtigase în Bãnie
cu 97-46. Craiova a pierdut me-
ciul în prima sa jumãtate, cedând
sferturile 1 ºi 2 cu 20-16 ºi 19-
14. Pe urmãtoarele º-i le-a tre-
cut în cont cu 21-20 ºi 30-24,
dar a fost prea puþin.

Cea mai bunã realizatoare a

fost Irina Moþãþeanu Borº, cu 20
de puncte, timp în care Marija
Radovic a bifat cele mai multe
recuperãri – 12.

Etapa ce vine (miercuri),
SCM, care a staþionat pe 12
(21p), primeºte vizita Olimpiei
Braºov (27p – 10 victorii ºi 7
înfrângeri).

Încheind periplul  printre
echipele de salã craiovene, bã-
ieþii de la baschet au întâlnit
asearã târziu, la Polivalentã, pe
BC Mureº. Meciul va fi tratat
pe larg în numãrul de mâine.

Ziua de sâmbãtã a fost cu ghi-
nion pentru Horia Tecãu, Monica
Niculescu ºi Florin Mergea, în-
vinºi în cele trei finale de dublu sus-
þinute la Sydney, Hobart (ambele
Australia) ºi Auckland (Noua Zee-
landã).

Astfel, Tecãu, alãturi de Jean-Ju-
lien Rojer (Olanda, favoriþi 2), s-au înclinat
în finala turneului de la Sydney în faþa pe-
rechii Rohan Bopanna/Daniel Nestor (In-
dia/Canada, nr. 3). A fost 4-6, 6-7 (5), într-
o orã ºi 25 minute.

La Hobart, tandemul Monica Niculescu/
Vitalia Diatcenko (Rusia) a cedat, scor 5-
7, 3-6, într-o orã ºi 13 minute, în compa-
nia cuplului Kiki Bertens/Johanna Larsson
(Olanda/Suedia).

Finalmente, Florin Mergea ºi Dominic
Inglot (Marea Britanie) au pierdut tot în mi-
nimum de seturi ultimul act de la Auckland,

Românii au eºuat în toate cele trei
finale de dublu susþinute la Antipozi

6-7 (1), 4-6, contra perechii Raven Klaa-
sen/Leander Paes (Africa de Sud/India),
cap de serie numãrul 4.

Australian Open a debutat azi-noapte
Primul turneu de Grand Slam al anului,

Australian Open. Pe Rod Laver Arena, de
la ora 2:00, competiþia a fost deschisã de
meciul dintre Simona Halep (nr. 3 WTA) ºi
Karin Knapp (Italia, nr. 51). Tot de la 2:00,
pe Margaret Court Arena, Alexandra Dul-
gheru (locul 87 WTA) a întâlnit-o pe aus-
tralianca Jarmila Gajdosova (68 WTA). Pe
acelaºi teren, al treilea meci le-a avut ca

protagoniste pe Irina-Camelia
Begu, locul 39 WTA, ºi Angelique
Kerber (Germania), numãrul 9
mondial.

Pe terenul 19, al patrulea meci
va fi între Sorana Cîrstea, locul
97 WTA, ºi sportiva rusã Alexan-
dra Panova (150 WTA).

Pe tabloul principal feminin
se mai aflã Monica Niculescu
(nr. 48), care o întâlni la noap-
te pe Samantha Stosur (locul 20
mondial).

În competiþia masculinã, Ma-
rius Copil, locul 194 ATP, s-a ca-
lificat pentru prima oarã în carie-
rã pe tabloul principal la un tur-
neu de Grand Slam, el reuºind
aceastã performanþã, sâmbãtã,
contra australianulu Omar Jasika
(locul 567 ATP), scor 7-6 (5), 6-
2. În primul tur pe tabloul princi-
pal, Copil îl va întâlni pe spaniolul
Pablo Andujar, locul 40 ATP.

Iatã ºi programul la dublu
Dublu (M): Florin Mergea/Dominic In-

glot (Marea Britanie) – Matthew Ebden/Matt
Reid (Australia), Horia Tecãu/Jean-Julien
Rojer – Ricardas Berankis/Andreas Haider-
Maurer (Lituania/Austria).

Dublu (F): Raluca Olaru/Tatjana Maria
(Germania) – Bethanie Mattek-Sands//Lucie
Safarova (SUA/Cehia), Irina-Camelia Begu/
Lara Arruabarrena (Spania) – Zhaoxuan
Yang/Qiu Yu Ye (China), Monica Niculescu/
Vitalia Diatcenko (Rusia) – Lauren Davis/
Christina McHale (SUA).

DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL Anglia – Premiership:

Everton – West Bromwich.

DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Campionatul

Mondial, în Qatar: Bosnia – Macedonia.

EUROSPORT
7:00, 11:45 – TENIS – Australian Open:

ziua 1 / 18:00, 21:00 – FOTBAL – Cupa
Africii pe Naþiuni: Ghana – Senegal, Algeria
– Africa de Sud.

EUROSPORT 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian Open:

ziua 1 / 13:15 – SCHI ACROBATIC – Cam-
pionatul Mondial, la Kreischberg, în Austria.

LOOK PLUS
13:15 – SCHI ACROBATIC – Campio-

natul Mondial, la Kreischberg, în Austria.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII  ÎN DIRECT
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Pase scurte, pase lungi

Campionatul Mondial de handbal mascu-
lin care a debutat joi în Qatar, altãdatã un
eveniment de referinþã pentru acest sport,
nu este de aceastã datã decât o etapã im-
portantã pentru emirat, în proiectul sãu de
a deveni un actor notabil al sportului ºi
media. Într-un fel, Campionatul Mondial de
handbal masculin este un preambul la Cam-
pionatul Mondial de fotbal 2022, care va
avea loc în acest stat al Orientului Mijlo-
ciu. În pofida scandalului imens de corup-
þie legat de atribuirea, de cãtre FIFA, în
detrimentul SUA ºi Marii Britanii. Federa-
þia Internaþionalã de Handbal (IHF) a ac-
ceptat dosarul Qatarului din raþiuni de bus-
sines, deºi aceastã þarã nu avea nici o tra-
diþie în handbal. Mai mult, finalmente s-
au acceptat tot felul de compromisuri. La
16 iulie 2014, IHF a invitat Germania la
acest mondial, în dauna Australiei, care ob-
þinuse calificarea. Ori, Germania fusese eli-
minatã anterior, de Polonia, în dubla întâl-
nire (25-24 ºi 29-28). Australia, deja califi-
catã, n-a mai fost reþinutã pe tablou, invo-
cându-se faptul cã Oceania nu este un con-
tinent recunoscut de IHF. Iar prezenþa Ger-
maniei era recomandatã de faptul cã este
prima piaþã mondialã a handbalului. Invi-
tatã a fost ºi echipa Islandei. O anomalie
este legatã de componenþa echipei Qataru-
lui, precumpãnitor formatã din jucãtori
strãini, naturalizaþi pentru acest eveni-
ment. Printre non-qatarieni figureazã, de

Qatar: Un MondialQatar: Un MondialQatar: Un MondialQatar: Un MondialQatar: Un Mondial
de handbal contestatde handbal contestatde handbal contestatde handbal contestatde handbal contestat

Rezultate consemnate vineri ºi sâmbãtã
GRUPA A

Runda 1 – vineri: Spania – Belarus 38-33,
Slovenia – Chile 36-23. Partida Qatar – Brazilia,
scor 28-23, s-a disputat joi.

Runda 2 – sâmbãtã: Brazilia – Spania 27-

29, Belarus – Slovenia 29-34, Chile – Qatar
20-27.

Clasament: 1. Slovenia 4p, 2. Qatar 4p, 3.

Spania 4p, 4. Brazilia 0p, 5. Belarus 0p, 6.

Chile 0p.
Runda viitoare – astãzi: Spania – Chile, Be-

larus – Brazilia, Slovenia – Qatar.
GRUPA B

Runda 1 – vineri: Bosnia – Iran 30-25, Macedonia – Tunisia 33-25, Croa-
þia – Austria 32-30.

Runda 2 – sâmbãtã: Tunisia – Croaþia 25-28, Iran – Macedonia 31-33,
Austria – Bosnia 23-21.

Clasament: 1. Macedonia 4p, 2. Croaþia 4p, 3. Austria 2p, 4. Bosnia 2p, 5.

Iran 0p, 6. Tunisia 0p.
Runda viitoare – astãzi: Bosnia – Macedonia, Croaþia – Iran, Austria –

Tunisia.
GRUPA C

Runda 1 – vineri: Algeria – Egipt 20-34, Franþa – Cehia 30-27, Suedia –
Islanda 24-16.

Runda 2 – asearã, dupã închiderea ediþiei: Islanda – Algeria, Cehia –
Suedia, Egipt – Franþa.

GRUPA D

Runda 1 – vineri: Rusia – Arabia Sauditã 27-17, Polonia – Germania
26-29, Danemarca – Argentina 24-24.

Runda 2 – asearã, dupã închiderea ediþiei: Argentina – Polonia, Germa-
nia – Rusia, Arabia Sauditã – Danemarca.

Mai departe se va juca în sistem eliminatoriu, calificându-se primele 4
din fiecare grupã. Se joacã încruciºat, grupele A cu B ºi C cu D. (exemplu:
A1 – B4, A2 – B3, B2 – A3, B1 – A4).

pildã, francezul Bertrand Roine, campion
al lumii în 2011 cu echipa Franþei. Antre-
nor este spaniolul Valero Rivera. Dar Zar-
ko Markovic ºi Goran Stoianovic sunt mun-
tenegreni, Danijel Saric – bosniac – Boja
Vidal este spaniol, Youssef Benali este tu-
nisian, iar Rafael Capote este cubanez.
Aceastã selecþionatã mozaic ar putea per-
mite þãrii organizatoare sã acceadã în sfer-
turile de finalã ale Mondialului, în descon-
siderarea oricãrei etici. O problemã imen-
sã, greu surmontabilã, este legatã însã de
susþinerea financiarã a terorismului de cã-
tre Qatar, pe lângã care nerespectarea drep-
turilor omului este minorã. Acuzaþii  în
aceastã direcþie au fost aduse de cãtre fos-
tul subdirector al Direcþiei de Luptã Con-
tra Terorismului din Franþa, Louis Capriori,
care a declarat cã multe câmpuri jihadiste
din Tunisia ºi Libia sunt finanþate de Qa-
tar. Aceeaºi problemã a pus-o ºi David Co-
hen, subsecretar la Casa Albã. În fine, din
cauza preþurilor ridicate impuse de grupul
BelN Media din Qatar asupra drepturilor
de difuzare, Germania, þara handbalului,
nu va retransmite pe canalul public nici o
partidã. Chestiunea terorismului a deve-
nit esenþialã dupã atentatele de la Paris.
FC Barcelona reflecteazã la ruperea con-
tractului de sponzorizare cu Qatar, deºi
este vorba de 170 milioane euro. Polemica,
destul de mocnitã, ar putea deveni incen-
diarã pe parcursul competiþiei.

A 30-a ediþie a Cupei
Africii pe Naþiuni a debutat
sâmbãtã cu meciul din Grupa
A, dintre gazda Guineea
Ecuatorialã ºi Congo, meci
încheiat nedecis, 1-1. Amfi-
trionii au deschis scorul în
minutul 16, prin Emilio Nsue
(Middlesbrough – liga a II-a
englezã), dupã care au irosit
câteva ºanse imense de a
face 2-0. Congolezii, care au
lãsat acasã campioana en-
titre Nigeria, s-au trezit în
final ºi au reuºit egalarea în

Arabia Sauditã, naþionalã
care l-a adus pe Cosmin Olã-
roiu pentru a o conduce la
aceastã ediþie a Cupei Asiei, a
pãrãsit ieri competiþia gãzduitã
de Australia, dupã ce a fost în-
vinsã, într-un joc din grupa B,
cu 3-1 de Uzbekistan, în con-
textul în care avea nevoie de o
remizã pentru a o însoþi pe deja
calificata China în sfeturile de
finalã. Partida a început prac-
tic de la scorul de 0-1, uzbecii
înscriind rapid (min. 2) prin
Sardor Rashidov. Mohammed
Al –Sahlawi a restabilit egali-
tatea în minutul 59, dintr-un
penalty, însã bucuria saudiþilor
a þinut mai puþin de un sfert de
orã, odatã cu punctul lui Vokhid
Shodiev (71). Acelaºi Sardor Ras-
hidov a înlãturat orice dubiu în
privinþa deznodãmântului final,
acesta reuºind dubla în minutul 79.
În cealaltã încleºtare a grupei,
China ºi-a menþinut punctajul ma-
xim dupã 2-1 cu Coreea de Nord.
Clasament final: 1. China 9p, 2.
Uzbekistan 6p, 3. Arabia S. 3p, 4.
Coreea N. 0p.

Astfel s-au decis primele douã
sferturi de finalã: Coreea de Sud –
Uzbekistan ºi China – Australia (n.r.

Gabonul lui Aubameyang, lider în Grupa A

minutul 87, din gheata lui
Thievy Bifouma – omul
echipei de primã ligã spaniolã
Almeria. Partida se putea
încheia ºi mai rãu pentru
gazdele arenei din Bata, dar
nici jucãtorii lui Claude le
Roy, în puþinele momente
rãmase, nu au fost capabili
sã dea lovitura.

În cealaltã disputã a zilei din
grupa A, derby-ul ce a opus
vicecampioanei Burkina Faso
replica Gabonului a dat câºtig
de cauzã celei din urmã, 2-0.

Starul lui Dortmund, Pierre-
Emerick Aubameyang a
deschis scorul în minutul 19,
pentru ca tabela sã fie
închisã de Malick Evouna.
Cele douã fuseserã adver-
sare ºi în grupa de califica-
re, unde gabonezii au luat 4
puncte din 6 burkinavezi-
lor, de asemenea un 2-0 (a)
ºi 1-1 (d).

Miercuri, în etapa urmã-
toare, Guineea Ecuatorialã
întâlneºte Burkina Faso, iar
Gabon pe Congo.

Asearã, dupã închiderea
ediþiei, s-au disputat ºi

primele meciuri din Grupa B:
Zambia – DR Congo ºi
Tunisia – Insulele Capului
Verde.

Astãzi debuteazã Grupa C,
cu “ºocurile” Ghana –
Senegal ºi Algeria – Africa de
Sud, în timp ce Grupa D
porneºte la drum mâine,
propunând partidele Coasta
de Fildeº – Guinea ºi Mali –
Camerun.

Competiþia este transmisã
integral ºi în exclusivitate de
canalul Eurosport.

Olãroiu a ratat calificarea
în sferturile Cupei Asiei

Coreea de Sud a învins cu 1-0,
sâmbãtã, Australia, într-un meci al
echipelor cu punctaj maxim din
grupa A, una din care au mai fãcut
parte Oman ºi Kuweit, 1-0, tot
sâmbãtã, pentru cea dintâi).

Astãzi vom avea configuraþia
finalã ºi a Grupei C, care propune
partidele Iran (6p) – Emiratele Ara-
be Unite (6p) ºi Qatar (0p) – Ba-
hrain (0p). Faza grupelor se va în-
cheia mâine, odatã cu disputarea
meciurilor din Grupa D, Japonia
(6p) – Iordania (3p) ºi Irak (3p) –
Palestina (0p).

FOTBAL – CUPA AFRICII PE NAÞIUNI
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Universitatatea Craiova a de-
butat cu o remiză în seria amic a-
lelor din stagiul de pregătire din
Antalya, 1-1 cu Genc lerbirligi,
oc upanta locului 8 la jumătatea
sezonului în Suprliga din Turcia.
Dacă alb-albaş tr ii s -au aflat la
primul meci din acest an, pentru
formaţia la care evoluează Bog-
dan Stanc u şi Liviu Antal a fost
ultimul test înaintea reluării cam-
pionatului, la f inalul acestei săp-
tămâni urmând să întâlnească li-

Mijlocaşul Alex Mateiu a făcut
unele consideraţii după primul meci
amical al Univers ităţii Craiova în
stagiul din Antalya, apreciind că
evoluţia a fost una foate bună, ţi-
nând cont de valoarea adversaru-
lui. „A fost un meci foarte bun pen-
tru noi, cu o echipă puternică, care,
după părerea mea, este peste nive-
lul ligii întâi. Ne bucurăm că am
scos un rezultat foarte bun. Acest
rezultat de egalitate cu o echipă atât
de puternică este cât o victorie. Dar
important este să nu ne acciden-

Concluziile partidei cu
formaţia turcă le-a tras an-
trenorul principal Emil Săn-
doi: „În primul rând tre-
buie să ţinem cont că este
un stagiu de pregătire, mai
avem cale lungă până la
începerea campionatului.
Am întâlnit o echipă care
peste o săptămână reia jo-
curile oficiale din campio-
nat, care a folosit prima
formulă marea majoritate
a timpului. Ca rezultat este
unul bun, fără doar şi poa-
te. Este adevărat şi pentru
noi este o perioadă grea,
am mai făcut şi unele gre-
şeli, per-total, având în ve-
dere că este primul joc,
este ok. Este un fond de oboseală,
dat fiind că suntem în această pe-
rioadă de acumulări, iar efortul este
destul de mare. Până la începerea
campioantului mai avem o serie de
jocuri şi vom trage linie. Ne-am
creat ocazii de gol, şi adversarul a
făcut-o. Cred că a fost un joc fru-
mos. Jucătorii au dovedit încă odată
că sunt profesionişti, s-au străduit,
au încercat să respecte sarcinile
noastre. Au făcut şi greşeli, dar vom
încerca în această perioadă să le

Mateiu: „Am jucat foarte bine
cu o echipă peste nivelul Ligii I”

tăm, să scoatem din fiecare meci
maxim, chit că este meci amical. A
fost greu, dat fiind că suntem pe
un fond de oboseală. Dar echipa nu
a resimţit-o, am dat toţi maxim şi s-
a jucat extraordinar de bine. Orice
meci este important, chiar şi amica-
lele. Trebuie să ne dăruim, să scoa-
tem un rezultat bun la fiecare meci
pentru încrederea noastră, pentru
moral pentru că ne aşteaptă un retur
de campionat foarte greu” a declarat
mijlocaşul de 25 de ani pentru site-ul
oficial al clubului din Bănie.

Săndoi: „Pentru primul joc a fost OK”
Tehnicianul spune că programul de pregătire este întocmit

pentru ca echipa să intre în formă la începutul returului

remediem. Am încercat să dăm
şansă fiecărui jucător, aţi văzut că
am folosit două echipe de start di-
ferite în cele două reprize ale jocu-
lui”.

Săndoi s-a referit şi la progra-
mul de pregătire: „Este greu pen-
tru băieţi să evolueze într-un meci,
după patru zile de antrenamente
grele. Şi noi am făcut programul
de aşa natură încât să prindem o
formă sportivă bună odată cu re-
luarea campionatului. Am progra-

mat marţi două antrenamente,
miercuri şi joi la fel, doar vi-
neri i-am lăsat cu un singur an-
trenament. Înainte de joc a fost
un antrenament scurt. E o pe-
rioadă grea, de încărcătură.

Tehnicianul a comentat pre-
staţia lui Herghelegiu, ultimul
marcator din 2014 şi primul
2015: „Bravo lui că a reuşit să
dea gol! A făcut-o şi pe finalul
turului de campionat, a reuşit
şi acum, e un plus pentru el.
Este un jucător care se pregă-
teşte foarte bine, dispus la
efort. A progresat foarte mult
în ultima perioadă. În prima
parte a turului n-a jucat deloc,
iar acum este într-o creştere”

Săndoi a vorbit şi despre ce
urmează: „Va fi în continuare un
program de acumulări. O să mai
avem săptămâna viitoare două jo-
curi c u ec hipe bune. Chiar dacă
a fost primul nostru meci de ve-
rificare,  am întâlnit o echipă în
formă sportivă,  care reînc epe
campionatul într-o săptămână,
când va juca acasă cu Beş iktaş.
Vrem să întâlnim adversari c ât
mai buni şi să obţinem rezultate
foarte bune. Rămâne de văzut,
es te o perioadă grea”.

Genclerbirligi Ankara –
Universitatea Craiova 1-1

Au marcat: Kaya 20 / Herghelegiu 37.
Teren: „Sport Centrum Titanic”, Belek
Genclerbirligi: Fermat Kaplan (46 Ramazan) - Hakan

(66 Ahmet Oguz), Ahmet Calik, Tošić (56 Ferhat), Ugur
(56 Ibrahim) - Berat (69 Antal), Doga, Gosso (74 Taylan),
Petrovic (77 Mehmet) - Guido, Stancu (56 Marvan). An-
trenor: Irfan Buz.

Universitatea Craiova (repriza I): Bălgrădean (32 Stra-
ton) – Dumitraş, Avrămia, Frăsinescu, Vătăjelu – Sin,
Cârstea, Brandan, Varga – Bawab, Herghelegiu.

Universitatea Craiova (repriza a II-a): Straton (63
Brac) – Dumitraş (73 Cârstea), Acka, Izvoranu, Briceag
– Târnăcop, Mateiu, Madson, Manea – Băluţă, Ivan.  An-
trenori: Sorin Cârţu şi Emil Săndoi.

Universitatea Craiova a remizat cu Genclerbirligi, scor 1-1, în Antalya

Atacantul care a semnat ultima
reuşită a Craiovei în 2014 a înscris
şi primul gol de anul acesta

derul Beşiktaş Istanbul. Partida s-
a juc at în noc turnă,  pe baza
„Sport Centrum Titanic” din Be-
lek,  f iind urmărită de başkanii
clubului din capitala Turciei.

Foşti coechipieri la Unirea Ur-
ziceni, Pablo Brandan şi Bogdan
Stancu au schimbat fanioanele
înainte de meci,  din postura de
căpitani ai celor două formaţii.
Argentinianul a evut ş i prima
şansă de a marca, dar  a exec u-
tat prost o lovitură liberă de la

20 de metri obţinută de Herghe-
legiu, după o minge primită de
la adversari.  De altfel, atacantul
care a marcat ultimul gol al Cra-
iovei anul trecut,  cel de 2-0 în
mec iul c u Ceahlăul,  avea să
spargă gheaţa pentru alb-albaştri
şi în 2015.  Moldoveanul a spe-
culat în minutul 37 un „ass is t”
venit tot de la adversari şi a şutat
lângă bară din preajma punctu-
lui cu var. Genclerbir ligi deschi-
sese însă scorul, în minutul 20,
după o fază cursivă f inalizată de
la 16 metri de Kaya cu un şut
plasat, la colţ,  Bălgrădean nea-
vând vreo şansă.  Ocazii mari nu
au mai fost până la final, deşi
ambele formaţii au avut perioa-
de de dominare ş i poses ie,  dar
şi c âteva tentative de a prelua
conducerea.

Două formule de echipă
aproape total diferite

Aşa cum a promis Cârţu, Uni-
versitatea a etalat formule echili-
brate, lotul nefiind împărţit în „ti-
tulari” şi „rezerve”. Fiecare portar
a avut la dispoziţie câte o jumătate
de oră între buturi. În dreapta de-
fensivei, Dumitraş a fost folosit
până spre final, când pe postul res-
pectiv a fost repoziţionat Târnăcop.
Două cupluri de stoperi au fost
utilizate în fiecare repriză, Avrămia-
Frăsinescu şi Ac ka-Izvoranu, în
lipsa lui Kay, plecat la Cupa Afri-
cii. Pe stânga, Vătăjelu şi Briceag
au avut la dispoziţie câte 45 de
minute. Cvartetul de mijlocaşi a
fost înlocuit în întregime după pa-
uză, la fel şi duetul ofensiv, singu-

rul care a revenit pe teren până la
final fiind Adrian Cârstea. Acesta
din urmă şi Manea au fost tinerii
testaţi sâmbătă seara de staff-ul
Craiovei, ceilalţi puşti aşteptându-
şi şansa în alte dispute. În afara
celorlalţi juniori, nu a evoluat nici
Achim.

La gazde, Bogdan Stancu a fost
înlocuit după aproape o oră de joc,
timp în care jucătorul  debutat în
Liga I de Sorin Cârţu nu a avut
vreo ocazie de gol, iar Liviu Antal
a fost introdus pentru ultimele 20
de minute.

Miercuri, 21 ianuarie, alb-albaş-
trii vor întâlni gruparea azeră Kha-
zar Lankaran, la care evoluează şi
fundaşul român Adrian Scarlata-
che. Pe 25 ianuarie, Craiova va da
piept cu Anji Mahacikala.
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