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- Când e “alb” afarã, Popescule,
situaþia în circulaþie devine al-
bastrã. actualitate / 2
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Administraþia
Bazinalã de Apã
Jiu a anunþat, ieri,
cã din cauza cedã-
rii apei din stratul
de zãpadã ºi evo-
luþiei formaþiunilor
de gheaþã, s-au
produs variaþii de
niveluri ºi debite
pe anumite sec-
toare de râu fãrã
a fi depãºite însã
cotele de apãrare.
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Un premierUn premierUn premierUn premierUn premier
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Puþin, sau aproape nu mai
mult decât o ºtire neutrã, s-a
scris în media de la noi despre
disputa dintre premierul
italian Matteo Renzi ºi cance-
larul Germaniei, Angela
Merkel, intervenitã la finele
anului trecut în cadrul ultimu-
lui summit UE. Datã fiind
amploarea disensiunilor ce
continuã sã se amplifice
(„cazurile” cu iz scandalos
reprezentate de Anglia, de
Slovacia, mai nou de Polonia,
ca sã nu mai amintim de
repetatele sfidãri ale Ungariei
lui Victor Orban)...

Programa claselorPrograma claselorPrograma claselorPrograma claselorPrograma claselor
gimnazialegimnazialegimnazialegimnazialegimnaziale
a intrat îna intrat îna intrat îna intrat îna intrat în
dezbatere publicãdezbatere publicãdezbatere publicãdezbatere publicãdezbatere publicã

 Institutul de ªtiinþe ale Edu-
caþiei (ISE) a lansat, în ultima
lunã a anului trecut, dupã ove-
rificare a ”pulsului” opiniei pu-
blice în toamnã,  o dezbatere
publicã privind propunerile de
plan-cadru pentru clasele V-
VIII. Iniþiativa a fost preluatã
e Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice (MECS) ºi,
conform unui calendar bine sta-
bilit, va fi pusã în aplicare ºi în
teritoriu, de cãtre Inspectora-
tele ªcolare Judeþene, iar Dol-
jul nu face parte discordantã.

Un tânãrUn tânãrUn tânãrUn tânãrUn tânãr
de 24 ani, orfan,de 24 ani, orfan,de 24 ani, orfan,de 24 ani, orfan,de 24 ani, orfan,
se judecã înse judecã înse judecã înse judecã înse judecã în
instanþe pentruinstanþe pentruinstanþe pentruinstanþe pentruinstanþe pentru
reîntoarcereareîntoarcereareîntoarcereareîntoarcereareîntoarcerea
în plasamentîn plasamentîn plasamentîn plasamentîn plasament

Primãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria Craiova
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Mugur Isãrescu:
Legea dãrii în platã
trebuie sã-i
protejeze pe cei cu
credite de locuinþe,
nu alte persoane

Parlamentul trebuie sã aibã
în vedere, la reexaminarea legii
dãrii în platã, recomandãrile
primite, inclusiv de la BCE,
astfel încât legea sã îi protejeze
pe cei care au credite pentru
locuinþe ºi nu alte persoane, a
declarat, joi, guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu.  “Parlamentul
hotãrãºte legile. Aºteptãm sã aibã
în vedere aceste recomandãri, ca
ºi recomandãrile Bãncii Centrale
Europene ºi sã iasã o lege mai
bunã. O lege care sã punã în
concordanþã scopul declarat al
legii - protejarea celor care au
credite pentru locuinþe, nu a
altora - cu textul legii”, a
declarat Isãrescu într-o conferin-
þã de presã, rãspunzând la o
întrebare despre aºteptãrile pe
care le are de la legislativ în
urma retrimiterii legii de cãtre
preºedinte. Conducerea Senatu-
lui a fost sesizatã, pe 21 decem-
brie, la finalul sesiunii, cu
privire la solicitarea preºedinte-
lui Klaus Iohannis de reexami-
nare a legii privind stingerea
creditelor prin darea în platã a
imobilului ipotecat, aceasta
urmând sã fie discutatã de
comisiile de specialitate. Senato-
rii ºi deputaþii ar urma sã se
întoarcã din vacanþa parlamen-
tarã în februarie, când începe
sesiune ordinarã. Preºedintele
Klaus Iohannis a transmis
Parlamentului, pe 18 decembrie,
cererea de reexaminare asupra
legii privind stingerea creditelor
prin darea în platã a imobilelor
ipotecate, afirmând cã acest
proiect este binevenit, dar forma
adoptatã de Parlament, în loc
sã-i ajute pe cei cu credite, riscã
sã creeze “dificultãþi”.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Puþin, sau aproape nu mai mult
decât o ºtire neutrã, s-a scris în
media de la noi despre disputa din-
tre premierul italian Matteo Renzi
ºi cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, intervenitã la finele anu-
lui trecut în cadrul ultimului sum-
mit UE. Datã fiind amploarea di-
sensiunilor ce continuã sã se am-
plifice („cazurile” cu iz scanda-
los reprezentate de Anglia, de Slo-
vacia, mai nou de Polonia, ca sã
nu mai amintim de repetatele sfi-
dãri ale Ungariei lui Victor Orban),
vehemenþa neobiºnuitã cu care
premierul italian a înfruntat-o pe
cea consideratã „Doamna de Fier”
a Europei Unite s-a detaºat vizi-
bil, pânã la punctul, altminteri re-
cunoscut ºi vehiculat în mediul
politic de la Bruxelles, deschiderii
unei breºe fãrã precedent ce-ar
pune Germania într-o poziþie mi-
noritarã.

Ce s-a întâmplat de fapt? Con-
secvent primelor sale obiecþii de
la preluarea ºefiei Executivului din
Italia, Matteo Renzi a avansat, în
preludiul summit-ului, la reuniu-
nea socialiºtilor europeni, teza
unei schimbãri structurale a esta-
blishmentului UE, decretând sen-

Un premier contraUn premier contraUn premier contraUn premier contraUn premier contra
unei Europei divizateunei Europei divizateunei Europei divizateunei Europei divizateunei Europei divizate

tenþios cã uniunea se aflã la o rãs-
cruce, în faþa unui aut-aut: ori se
reformeazã din temelie, ori va lua
calea dizolvãrii.

Þinta – ºi motivaþia sa nu mai
puþin structuralã – viza rolul de
judecãtor autodesemnat al Ger-
maniei, mai mereu dând sfaturi,
criticând, ba chiar ameninþând li-
niile politice interne ale þãrilor, în
dispreþul dispoziþiilor statutare de
actori ºi protagoniºti perfect egali
în cadrul comunitãþii. Douã enun-
þuri ce-aveau sã capete mãsura
unor sentinþe aplaudate de colegii
din PSE: „Nu, unei Europe cu con-
ducere doar germanã”, adãugând
cã „Existã un partid ºi un lider ce
controleazã Europa într-un mod
inacceptabil”. Partidul e cel al Po-
pularilor, iar liderul, fireºte, ace-
eaºi Merkel.

El a revenit, de la pupitrul sum-
mit-ului, întrebând-o direct pe
Angela Merkel dacã nu cumva
crede cã Germania ar fi donat
sânge economiilor în crizã, Gre-
ciei, Italiei ori Spaniei, printre al-

tele. El a replicat cu o duritate
fãrã precedent la acest nivel cã,
în fapt, 80 la sutã din împrumu-
turile FMI ºi ale CE avansate
Greciei în ultimii zece ani s-au
întors într-o proporþie de 80 la
sutã în bãncile germane.

Departe de a se fi oprit la aces-
te critici, premierul Italiei n-a oco-
lit nici spinoasa problemã a rapor-
turilor cu Rusia, în cazul sancþiu-
nilor, denunþând ceea ce el a nu-
mit dubla mãsurã adoptatã de Mer-
kel ºi de guvernul ei. În timp ce
gazoductul South Stream, cu des-
tinaþia finalã Italia, a fost boico-
tat, la iniþiativa germanã, aceeaºi
instanþã, cabinetul Merkel adicã,
a evaluat pozitiv ºi a adoptat pro-
iectul dublãrii gazoductului nordic
cu destinaþia Germania.

Furia premierului italian a fost
alimentatã, pe de o parte de criti-
cile Angelei Merkel pentru ceea ce
a considerat slaba implicare a Ita-
liei în primirea imigranþilor sosiþi
cu sutele de mii în Peninsulã ºi
refuzul guvernului de la Roma de

a trece la amprentarea acestora.
El reitera, inclusiv în faþa jurna-
liºtilor ce l-au asaltat la ieºirea din
sala summit-ului, cã era cât se
poate de limpede cã politica eu-
ropeanã privind imigranþii a fost
ineficientã ºi chiar eronatã.

Ca un simplu, dar semnificativ
fapt divers, coborând de la tribu-
nã, Renzi a fost întâmpinat de An-
gela Merkel care l-a rugat sã reia
discuþia în… particular. Semn, aºa
cum constatau unii jurnaliºti ºi nu
doar concitadini ai premierului ita-
lian, cã „doamna de fier” fusese
lãsatã fãrã replicã.

O publicaþie deloc amicalã cu
guvernul italian avansa, în urma
acestei controverse, ipoteza cã,
de fapt,poziþia atât de vehemen-
tã a premierului italian întruneº-
te, acum, o majoritate conforta-
bilã în rândul Uniunii. Asta ar
explica poate ºi tentativa Angelei
Merkel de a prefera o discuþie în
privat cu indisciplinatul premier
recunoscut, de-acum, pentru ie-
ºirile sale atipice.

Întrebatã în cadrul unei conferinþe de pre-
sã comune cu premierul Dacian Cioloº dacã
România este pregãtitã sã adere la spaþiul
Schengen, Angela Merkel a declarat cã pro-
iectul Schengen este de foarte mare actualita-
te ºi cã este “corect” cã Bucureºtiul a fãcut
eforturi în ceea ce priveºte securizarea grani-
þelor, dar a precizat cã aºteaptã urmãtorul ra-
port al Comisiei Europene privind corupþia.
“Cred cã proiectul Schengen este de cea mai
mare actualitate ºi cred cã existã motive bune
sã facem totul sã fie garantatã libera circulaþie
în cadrul graniþelor Schengen. (...) Schengen
este un instrument de creºtere economicã ºi
este apreciat de cetãþenii europeni, ºi de ace-

Merkel: România a fãcut eforturi, dar aºteptãm raportul CE /  Cioloº:
România vrea sã fie stat proactiv în UE

ea trebuie sã facem totul sã fie pãstrat
ºi bineînþeles sã dãm posibilitatea aces-
tor þãri care nu fac parte din spaþiu sã
devinã membu Schengen. Este corect
cã România a fãcut foarte multe efor-
turi în apãrarea graniþelor, aºteptãm însã
urmãtorul raport CE privind corupþia.
Aºteptãm sã vedem cã în acest raport
se regãsesc toate eforturile României de
combatere a corupþiei astfel încât sã
adere la spaþiul Schengen”, a declarat
Merkel. Cancelarul german a spus cã existã
motive întemeiate sã fie pãstratã libertatea de
miºcare în cadrul spaþiului Schengen, iar pen-
tru asta trebuie rezolvatã problema migraþiei.

Ea a mai precizat cã actualele controale tem-
porare instituite la graniþe sunt parte a acor-
dului Schengen.

La rândul sãu, premierul Dacian Cioloº a
precizat cã România a fãcut mari progrese
de combatere a corupþiei ºi acest lucru este
vizibil, iar acutalul guvern va continua efor-
turile astfel încât aceste progrese sã se regã-
seascã ºi în raportul Comisiei Europene. “Am
discutat ºi despre faptul cã România ºi-a în-
deplinit condiþiile pentru a putea adera la spa-
þiul Schengen, ne dorim, sigur, un spaþiu
Schengen solid ºi credibil ºi de aceea suntem
conºtienþi cã trebuie sã rezolvãm problemele
care se aflã acum pe agendã, atât în ce pri-
veºte întãrirea frontierelor exterioare al Uni-
unii Europene, ºi aici România acþioneazã deja
ca ºi cum ar fi un stat membru Schengen cu
foarte multã responsabilitate la controlul fron-
tierelor”, a declarat premierul Dacian Cioloº.

Situaþia imigranþilor, aderarea României la
Schengen, colaborarea în cadrul UE, relaþiile
economice ºi prioritãþile Guvernului Româ-
niei au fost principalele teme de discuþie pe
care premierul român, Dacian Cioloº, ºi can-
celarul german, Angela Merkel le-au avut, joi,
la Berlin.

Cancelarul german Angela Merkel a declarat ieri, la Berlin, dupã
întrevederea pe care a avut-o cu premierul Dacian Cioloº, cã Româ-
nia a fãcut eforturi în ceea ce priveºte apãrarea graniþelor ºi comba-

terea corupþiei, dar aºteaptã raportul Comisiei Europene(CE), în
ceea ce priveºte aderarea la spaþiul Schengen.
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Petiþia este adresatã Consiliului
Local Municipal Craiova ºi a fost
depusã, pe 6 ianuarie, la registra-
tura Primãriei Craiova. Cei 300 de
comercianþi spun, în scrisoare, cã
refuzã ajutoarele de urgenþã deoa-
rece sunt mulþumiþi cã au fost
mutaþi din nou pe strada „Dimitrie
Gerota”, unde condiþiile sunt mai
bune, ºi cã taxa de comercializare
li s-a redus la jumãtate. “Prin pre-
zenta vã aducem la cunoºtinþã, în
calitate de persoane afectate în
urma incendiului din Târgul Mu-
nicipal, din data de 11.12.2015, cã
suntem de acord sã nu solicitãm

ajutoare de urgenþã. Solicitãm acest
lucru având în vedere faptul cã ne-
aþi pus la dispoziþie o nouã locaþie
mult mai avantajoasã din punct de
vedere al amplasamentului, cât ºi
al condiþiilor oferite, în compara-
þie cu vechea locaþie (str. Caracal,
172B). Mai mult, taxa de comer-
cializare a fost redusã la jumãta-
te”, se aratã în petiþie.

”Au considerat cã sunt alþii
ºi mai amãrâþi ca ei”

Preºedintele Partidei Romilor
Dolj, Romeo Tiberiade, a spus,
ieri, cã gestul celor 300 de romi a
fost fãcut „în semn de prietenie
ºi recunoºtinþã” faþã de CLM Cra-
iova ºi primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu, comercianþii apreciind fap-
tul cã au un loc de muncã. „În

Primãria Craiova a redus la jumãtatePrimãria Craiova a redus la jumãtatePrimãria Craiova a redus la jumãtatePrimãria Craiova a redus la jumãtatePrimãria Craiova a redus la jumãtate
taxa comercianþilor din târgtaxa comercianþilor din târgtaxa comercianþilor din târgtaxa comercianþilor din târgtaxa comercianþilor din târg

Ajutoarele de urgenþã pe care Primãria
Craiova le-a oferit comercianþilor din Târ-
gul municipal au fost refuzate de cãtre
aceºtia. O petiþie comunã semnatã de 300
de persoane a fost expediatã municipali-
tãþii, aceºtia arãtând cã „suntem de acord
sã nu solicitãm ajutoare de urgenþã”. Co-
mercianþii spun cã sunt mulþumiþi de condi-
þiile de pe noul amplasament ºi cã primãria
le-a redus la jumãtate taxa de comerciali-
zare. Sumele propuse de autoritãþile loca-
le ºi votate de consilierii municipali erau de
1.000 de lei pentru fiecare comerciant.

semn de prietenie faþã de Consi-
liu Local ºi de recunoºtinþã faþã
de doamna primar ºi faþã de toate
lucrurile bune care le-au adus pen-
tru comercianþi – asfaltare, o lo-
caþie nouã, canalizare, hidranþi,
grup sanitar – oamenii au fost
foarte încântaþi ºi au ajuns la o
conluzie. Au fãcut un tabel nomi-
nal cu peste 300 de oameni care
au refuzat acest ajutor de urgenþã
ºi au spus cã ei doresc sã se folo-
seascã banii pentru a îmbunãtãþi
condiþile din târg ca sã nu mai su-
fere cum au suferit în târgul
vechi. Ori sã fie donaþi pensiona-

rilor români sau la
o casã de orfani.

ªi ei sunt amãrâþi, dar au consi-
derat cã sunt alþii ºi mai amãrâþi
ca ei”, a declarat Tiberiade.

„Banii electorali sunt o
invenþie a PNL”

Întrebat dacã banii pe care ar fi
urmat sã îi primeascã persoanele
din târg pot fi consideraþi bani elec-
torali, aºa cum s-a vehiculat în
presã, Romeo Tiberiade a rãspuns
cã este o ipotezã greºitã, comer-
cianþii romi fiind chiar supãraþi cã
au fost amestecaþi în chestiuni de
ordin politic. „Nu pot fi bani elec-
torali pentru cã mai este mult pânã
la campanie ºi, în al doilea rând,
nici nu au luat aceºti bani. Este o
invenþie a PNL. Oamenii nu au luat
banii, ba chiar ei au renunþat la acest
ajutor de urgenþã. Comercianþii s-

au ºi supãrat cã au fost bãgaþi în
mizeria electoralã. Deci, eu nu vãd
aici o chestiune electoralã pentru
cã oricum primãria trebuia sã gã-
seascã o locaþie pânã la urmã, fie
acolo, la Breasta, la Troaca. Dar
dacã ei au strigat în gura mare cã
vor târgul lor unde ºi-au crescut
copii, ºi oricum era programat sã
se facã pe Dimitrie Gerota, dar
asta se fãcea abia în septembrie”,
a mai spus preºedintele Partidei

Romilor din Dolj.
Mulþumiþi cã au un loc

de muncã
O parte dintre

comercianþii de hai-
ne second-hand au
început sã se mute,
încã de la mijlocul
sãptãmânii, pe am-
plasamentul de pe
strada „Dimitrie Ge-
r o t a ” .

Acolo ºi-au amenajat
mese ºi suporþi din lemn
de pe care sã-ºi vândã
marfa, condiþiile fiind
deocamdatã provizorii
pânã când Primãria Cra-
iova va amenaja noua lo-
caþie. Liderul romilor a
spus cã aceºtia s-au te-
mut cã nu vor fi lãsaþi
sã facã în continuare
comerþ, chiar ºi în con-
diþii improprii, ºi acesta
fiind un motiv pentru
care renunþã la banii ofe-
riþi ca ajutoare de urgen-
þã. „Domnul Badea (n.r.
– Pavel Badea, consilier
PNL ºi contracandidatul
primarului Lia Olguþa
Vasilescu) a încercat sã
îºi facã un capital elec-

toral stopând aceastã funcþionare
a târgului. În ºedinþa de consiliu el
a spus cã nu mai este de acord, cã
nu se dã autorizaþie de funcþiona-
re. Cum sã nu se dea autorizaþie
de funcþionare? Uite cã doamna
primar a reuºi. Eu, personal, sunt
foarte încântat de iniþiativa pe care
a luat-o doamna primar. Ei sunt,
în primul rând, mulþumiþi cã au un
loc de muncã ºi asta rapid, nu în
trei luni sau peste un an”.
Suma de 600.000 de lei s-a
întors la bugetul local

Dupã incendiul din data de 11
decembrie 2015, în Târgul muni-
cipal nu s-a mai putut desfãºura
nici o activitate comercialã, Primã-
ria Craiova luând decizia sã rezi-
lieze contractul pentru concesiu-
nea terenului cu firma Texind. O
altã decizie a fost ca toþi comer-
cianþii de haine vechi sã fie mutaþi

pe amplasamentul de pe strada
Dimitrie Gerota, iar cei de legu-
me-fructe în Piaþa Chiriac. Primã-
ria Craiova a venit ºi cu o a treia
mãsurã, propunând consilierilor,
în ºedinþa din decembrie, ca fie-
cãrui comerciant din târg sã i se
ofere un ajutor de urgenþã în va-
loare de 1.000 de lei de la bugetul
local, iar propunerea a trecut. În-
trucât s-a raportat un numãr de
600 de persoane care au fost pã-
gubite în urma incendiului, cifra
care trebuia alocatã era de
600.000 de lei. Între timp, a venit
ºi raportul ISU Dolj, care a spus
cã posibila cauzã a incendiului ar
putea fi un material textil care s-a
aprins într-un stand de la jumãta-
tea târgului. În aceeaºi zi în care
directorul SC Pieþe, Claudiu Nea-
goe, a anunþat cã îºi dã demisia,
romii din târg au anunþat ºi ei cã
renunþã la ajutoarele de urgenþã.
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Reamintim cã, pe 11 august
2015 se înregistra pe rolul Jude-
cãtoriei Craiova dosarul în care
Marian Pencea, de 34 de ani, din
Craiova ºi Gyunel Sergeev Yosi-
fov de 29 de ani, cetãþean bulgar,
erau trimiºi în judecatã, în stare de
arest preventiv pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie calificatã, în
aceeºi cauzã fiind deferitã justiþiei,
tot în stare de arest preventiv, ºi
Ionela Claudia Pencea, de 30 de
ani, din Craiova, sora lui Marian ºi
concubina bulgarului, în sarcina ei
fiind reþinutã infracþiunea de com-
plicitate la tâlhãrie calificatã. Cei
trei au ticluit un plan ca sã-l jefu-
iascã pe Joel Charles Wetzel, de

Poliþiºtii rutieri au continuat ºi
în cursul zilei de miercuri acþiu-
nile pentru creºterea gradului de
siguranþã rutierã, poliþiºtii Birou-
lui Rutier Craiova acþionând pe
linia prevenirii ºi combaterii opri-
rilor neregulamentare, iar cei din
cadrul Biroului Drumuri Naþionale
ºi Europene pe linia prevenirii
evenimentelor rutiere cauzate de
depãºirile neregulamentare. De

Amenzi de peste 20.000 de lei
pentru ºoferii indisciplinaþi

asemenea, efectivele Biroului
Rutier au acþionat ºi pentru veri-
ficarea modului în care sunt res-
pectate prevederile legale de cã-
tre conducãtorii autovehiculelor
înmatriculate în alte state. În ca-
drul activitãþilor desfãºurate de
poliþiºtii rutieri au fost constata-
te ºi aplicate 155 sancþiuni con-
travenþionale, valoarea amenzilor
fiind de peste 20.800 lei, dintre

care 86 pentru opriri neregula-
mentare, iar alte 6 amenzi au fost
aplicate pentru depãºiri neregu-
lamentare. Totodatã, au fost re-
þinute în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 9 per-
mise de conducere, iar 3 certifi-
cate de înmatriculare au fost re-
trase, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Pe laturã civilã,

S-a încheiat procesul tâlharilor dinS-a încheiat procesul tâlharilor dinS-a încheiat procesul tâlharilor dinS-a încheiat procesul tâlharilor dinS-a încheiat procesul tâlharilor din
Cimitirul UngureniCimitirul UngureniCimitirul UngureniCimitirul UngureniCimitirul Ungureni

Tânãra care l-a atras pe cetãþeanul francez în cimitirul Ungureni
din Craiova, unde fratele ºi concubinul ei, cetãþean bulgar, l-au
bãtut ºi l-au jefuit, ºi-a retras, ieri, apelul declarat împotriva sen-
tinþei pe laturã civilã pronunþatã de Judecãtoria Craiova prin care
cei trei inculpaþi sunt obligaþi sã-i restituie francezului banii pe
care i-au furat de la el. Curtea de Apel Craiova a luat act de retra-
gerea apelului, astfel cã hotãrârea pronunþatã pe fond a rãmas
definitivã. În ceea ce priveºte latura penalã a cauzei, pe 11 ianua-
rie a.c. este urmãtorul termen de judecatã al apelului declarat de
cei trei inculpaþi împotriva sentinþei prin care au primit câte trei
ani de închisoare cu executare. Reamintim cã cei doi craioveni ºi
un bulgar au fost condamnaþi pentru tâlhãrie calificatã dupã ce au
atras în cimitirul Ungureni din Craiova un cetãþean francez, l-au
bãtut ºi i-au luat toþi banii pe care îi avea la el, respectiv 2.840
euro, portofelul cu actele de identitate ºi telefonul mobil.

56 de ani, cetãþean francez. Toatã
povestea pare mai degrabã o tele-
novelã cu final nefericit. Astfel, din
cercetãrile efectuate de anchetatori
s-a stabilit cã Ionela Claudia Pen-
cea a fost plecatã, la un moment
dat în Franþa, unde Joel Charles
Wetzel s-a amorezat de ea pânã
peste cap. Tânãra a stat cât a stat
pe acolo, apoi a revenit în Craio-
va, la fratele ei, Maria ºi la concu-
bin, cetãþeanul bulgar Gyunel Ser-
geev Yosifov. Numai cã, în luna
iulie a.c., francezul a anunþat-o pe
Ionela cã nu mai poate de dorul ei
ºi vine sã o viziteze. În aceste con-
diþii, cei trei s-au gândit cã pot pro-
fita de dragostea francezului pen-

tru a-l lãsa fãrã bani.
Zis ºi fãcut. Pe 30
iulie, când Joel Char-
les Wetzel a ajuns în Craiova Io-
nela s-a întâlnit cu el, au ieºit în
oraº unde au stat pânã seara, apoi
aceasta l-a dus pe bãrbat în Cimi-
tirul Ungureni, unde fratele ei ºi
concubinul aºteptau. Au sãrit pe
francez, l-au bãtut, i-au luat porto-
felul ºi telefonul ºi au dispãrut toþi
trei, dupã cum se aratã în rechizi-
toriul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova. „S-a reþinut cã
inculpata Pencea Ionela Claudia,
în data de 30.07.2015, în jurul
orei 23.00, a condus persoana vã-
tãmatã, cetãþean francez, în Cimi-
tirul Ungureni din municipiul Cra-
iova, unde inculpaþii Pencea Ma-
rian ºi Yosifov Gyunel Sergeev au
exercitat acte de violenþã asupra
acestuia, lovindu-l cu pumnii ºi
picioarele la nivelul feþei ºi trun-
chiului, provocându-i leziuni ce au
necesitat unu numãr de 25 de zile
de îngrijiri medicale pentru vin-
decare ºi au sustras de la acesta
suma de 2.840 euro, portofelul cu
acte de identitate ºi un telefon
mobil”, dupã cum ne-au declarat
reprezentanþii Parchetului. Cetãþea-
nul francez a ajuns la spital, iar
poliþiºtii Secþiei 2 Poliþie Craiova ºi
procurorii au reuºit sã-i identifice
pe autori, toþi trei fiind reþinuþi pen-
tru 24 de ore pe 31 iulie. Pe 1 au-
gust au fost prezentaþi Judecãto-
riei Craiova, care le-a emis man-

date de arestare preventivã pentru
30 de zile, mãsura fiind prelungitã
de mai multe ori.
Condamnaþi la
câte 3 ani de puºcãrie

Pe 15 octombrie 2015, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au solu-
þionat cauza, pronunþând sentinþa.
Cei trei inculpaþi au recunoscut co-
miterea faptelor ºi au cerut sã be-
neficieze de prevederile Codului de
procedurã penalã vizând reducerea
cu o treime a limitelor de pedeapsã,
solicitare admisã de judecãtori. Ast-
fel, cei trei inculpaþi au fost con-
damnaþi la câte 3 ani de închisoare
cu executare, perioadã din care se
va scãdea durata reþinerii ºi arestã-
rii preventive: „condamnã pe incul-
patul Pencea Marian la pedeapsa
de 3 ani închisoare, în regim de
detenþie. (…) Condamnã pe incul-
patul Yosifov Gyunel Sergeev la
pedeapsa de 3 ani închisoare, în
regim de detenþie. (…) Condamnã
pe inculpata Pencea Ionela Clau-
dia la pedeapsa de 3 ani închisoa-
re, în regim de detenþie. Deduce din
pedepsele aplicate inculpaþilor du-
rata reþinerii ºi arestãrii preventive
de la 31.07.2015 la zi. În baza art.
399 C.p.p., menþine mãsura ares-
tãrii preventive luatã faþã de in-
culpaþii Pencea Marian, Pencea
Ionela Claudia ºi Yosifov Gyunel

Sergeev”, se aratã în sentinþa Ju-
decãtoriei Craiova.

Pe laturã civilã procesul a con-
tinuat pânã pe 5 noiembrie 2015,
când aceeaºi instanþã i-a obligat pe
inculpaþi sã-i restituie banii cetã-
þeanului francez. Doar Ionela Pen-
cea a atacat hotãrârea pronunþatã
de Judecãtoria Craiova pe latura
civilã. Ieri a fost primul, dar ºi ul-
timul termen, întrucât femeia a
decis sã-ºi retragã apelul. Curtea
de Apel Craiova a luat act de
aceastã decizie, astfel cã hotãrâ-
rea pronunþatã de Judecãtoria Cra-
iova rãmâne definitivã: „În baza art.
415 Cpp ia act de retragerea ape-
lului formulat de apelanta incul-
patã Pencea Ionela Claudia îm-
potriva sentinþei penale nr. 4056/
2015 a Judecãtoriei Craiova. In
baza art. 275 alin.2 Cpp. obligã
apelanta inculpatã la plata sumei
de 460 lei cheltuieli judiciare cã-
tre stat. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã azi 07.01.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei de apel.

Cât priveºte latura penalã a pro-
cesului, apelurile inculpaþilor sunt
în curs de judecare la Curtea de
Apel Craiova, urmãtorul termen
fiind pe 11 ianuarie a.c. Inculpaþii
sunt în acest moment încarceraþi
în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova, în arest preventiv.
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Lelia Munteanu, senior editor
la ziarul on-line Gândul, scrie de
regulã picant, oferind, nu rareori,
cantitãþi substanþiale de umor, de
bunã calitate, semn al unei erudi-
þii de luat în seamã. Tableta „Ol-
tenii din Cornu’ Africii” publi-
catã la 5 ianuarie a.c. este însã
discret provocatoare. ªi cam fãrã
noimã. Compararea oltenilor cu
„populaþia sunnitã” din Djibuti –
þarã islamicã de datã recentã fãrã
relaþii diplomatice cu Iranul –,
pentru cã sunt „la fel de cãpoºi”,
ne asigurã Lelia Munteanu, e mai
degrabã inabilã, ca sã folosim un
eufemism, fiindcã pânã la urmã e

MIRCEA CANÞÃR

„Strãmutaþi” în Cornu’ Africii!„Strãmutaþi” în Cornu’ Africii!„Strãmutaþi” în Cornu’ Africii!„Strãmutaþi” în Cornu’ Africii!„Strãmutaþi” în Cornu’ Africii!
o prostioarã rotundã, rece, iritan-
tã ºi nu doar atât. De unde aflat
Lelia Munteanu cã „djibutinii”
sunt cãpoºi o intereseazã ºi sursa
fireºte nu se divulgã, dar de unde
ºi pânã unde compararea stupidã
a acestora cu oltenii, pe cale de
consecinþã în filiaþie sunnitã. Cam
aiuritoare toatã creaþia distinsei
jurnaliste, bãnuitã totuºi de res-
pect faþã de „patria lui Brâncuºi”,
cum se exprima la 25 mai 1942,
Petre Pandrea, într-o conferinþã
þinutã la Craiova, la Cenaclul re-
vistei „Meridian”. ªi Petre Pan-
drea, vezi „Portrete ºi contro-
verse” (vol. 1), nu „sãrea calul”

când afirma cã Oltenia are fizi-
onomie psihologicã ºi antropolo-
gicã, absolut clarã, unicã ºi ne-
repetabilã. De fapt, Petre Pan-
drea nu face altceva decât ofe-
rã o interpretare operei marelui
Bogdan Petriceicu Haºdeu. ªi nu
numai. Nimeni nu-i cere articlie-
rei menþionate sã-i sorcoveascã
pe olteni – exerciþiu imoral la
Gândul –, dar nici sã-i strãmute
în Cornu’ Africii, de dragul umo-
rului facil, fâlfâit suav, gratuit, ia-
rãºi nu se poate. Nu fiindcã ne
simþim vexaþi, orice trãsnaie fi-
ind posibilã astãzi, ci fiindcã o
zonã geograficã, fãrã asemãna-

re, cum este Oltenia, rãmâne
marea realitate a þãrii ºi un re-
zervor inepuizabil de vioiciune
intelectualã, ai cãrei fii ºi fiice
duc pasãrea mãiastrã a lui Brân-
cuºi ascunsã în colþul albastru al
sufletului. Noi, oltenii, am avut de
când ne ºtim zarzavagii, pe Mi-
hai Viteazul, pe fantastul Petra-
che Lupu de la Maglavit, miniºtri
hoþi sau incapabili, pe Constan-
tin Brâncuºi, pe Constantin Rã-
dulescu-Motru, Tudor Arghezi,
poetul incantaþiilor magice, prin-
cipesa Ana Elisabeta Brânco-
veanu, cunoscutã sub numele de
Contesa de Noailles, Elvira Go-

deanu, Elvira Popescu, mai în-
coace pe Marin Sorescu, Tudor
Gheorghe ºi atâþia alþii pe care
nu-i mai enumerãm. Cã o ziaris-
tã freneticã îi asemuieºte pe ol-
teni cu o populaþie sunnitã, din
Cornu’ Africii, fãrã nici un argu-
ment antropologic, poate pãrea
doar un derapaj de inspiraþie, în
nici un caz o glumiþã, deºi astfel
de vedenii te cam fac de ruºine
ºi te gonesc în bibliotecã. Luatã
în serios se poate tãia în figuri
de stil, jargon ºi ce-ºi mai doreº-
te, cu oricine, dar nu cu oltenii
isteþi, care ºtiu unde sã umble la
vorbe meºteºugite.

Gheaþã la mal s-a înregistrat la Bãrbãteni,
Livezeni, Taia, Dãrãneºti, Peºtera Bolii, Ma-
leia, Polatistea (judeþul Hunedoara), Târgu
Cãrbuneºti, Turburea,  Baia de Fier, Cioca-
dia, Sãcelu, Novaci (Gorj), Motru Sec (Me-
hedinþi), Cãlugãrei (Dolj). Pod de gheaþã cu
ochiuri a fost semnalat pe Jiu amonte Ros-
tovanu, Câmpu lui Neag, Lonea Jiu, Jieþ (Hu-
nedoara), Negoieºti, Breasta, Drãgoia. Pod
de gheaþã continuu a fost la Lazaru, Buta,
Rostovanu (Hunedoara), Faþa Motrului (Me-
hedinþi) ºi Acumularea Fântânele (Dolj).

ABA Jiu monitorizeazã evoluþia
nivelurilor apei amonte
ºi aval de barajul Fântânele

Conform prognozei elaborate de Com-
partimentul Prognoze Bazinale al A.B.A. Jiu,
precum ºi de INHGA-CNPH, debitele vor

Debitele râurilorDebitele râurilorDebitele râurilorDebitele râurilorDebitele râurilor, în creºtere, în creºtere, în creºtere, în creºtere, în creºtere
din cauza topirii zãpezii ºi a gheþiidin cauza topirii zãpezii ºi a gheþiidin cauza topirii zãpezii ºi a gheþiidin cauza topirii zãpezii ºi a gheþiidin cauza topirii zãpezii ºi a gheþii
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a anunþat, ieri, cã din cauza cedãrii apei din

stratul de zãpadã ºi evoluþiei formaþiunilor de gheaþã, s-au produs variaþii de nive-
luri ºi debite pe anumite sectoare de râu fãrã a fi depãºite însã cotele de apãrare.

fi în creºtere. Ca urmare a precipitaþiilor
lichide prognozate, a creºterii temperaturi-
lor diurne, cedãrii apei din stratul de zãpa-
dã ºi evoluþiei formaþiunilor de gheaþã se
pot produce creºteri de niveluri ºi debite
pe unele râuri din întreg bazinul hidrogra-
fic. „Formaþiunile de gheaþã (gheaþã la ma-
luri, pod de gheaþã, nãboi) vor fi în restrân-
gere ºi diminuare pe râurile situate cu pre-
cãdere în sudul bazinului ºi se vor menþi-
ne, în general, fãrã modificãri importante
pe celelalte râuri, iar în evoluþia lor pot de-
termina variaþii de niveluri pe unele sectoa-
re de râu. ABA Jiu, prin SGA Dolj,  moni-
torizeazã evoluþia nivelurilor apei amonte ºi
aval de barajul Fântânele, precum ºi evolu-
þia nivelurilor în lac, respectând Regulamen-
tul de exploatare al acumulãrii, pe timp de
iarnã”, a precizat Marin Talãu, directorul
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Jiul, sub cotele
de apãrare

Ieri, ABA Jiu a
anunþat cã nivelu-
rile râurilor ºi pâ-
râurilor din întreg
bazinul hidrogra-
fic se aflau sub
cotele de apãrare.
Pe râul Jiu nivelurile la staþiile hidrometrice au
fost variabile cu tendinþã de creºtere, din cau-
za efectului cumulat al precipitaþiilor înregis-
trate, cedãrii apei din stratul de zãpadã ºi evo-
luþiei formaþiunilor de gheaþã. Nivelurile la sta-
þiile hidrometrice se situau sub cotele de apã-
rare. Pe afluenþi ºi celelalte râuri interioare, ni-
velurile la staþiile hidrometrice, au fost în ge-
neral staþionare ºi uºor variabile în întreg bazi-
nul, cu tendinþa generalã de creºtere.

Creºteri de niveluri ºi debite s-au înregis-
trat pe unele râuri din sudul ºi sud-vestul
bazinului, ca urmare a precipitaþiilor lichide
mai însemnate cantitativ cãzute în interval,
cedãrii apei din stratul de zãpadã ºi evoluþiei
formaþiunilor de gheaþã. Nivelurile pe râuri
la staþiile hidrometrice se situeazã sub cote-
le de apãrare.

RADU ILICEANU

Pânã la data de 19 ianuarie a.c. se primesc înscrieri la Pro-
gramul MOL „Permis pentru viitor”. Prin noul program de
responsabilitate socialã MOL, se oferã acoperirea cheltuielilor
necesare obþinerii permisului de conducere (ºcoala de ºoferi ºi
taxele adiacente) pentru 25 de tineri din medii defavorizate,
pentru care obþinerea permisului este o condiþie sau un avantaj
în gãsirea unui loc de muncã ori un instrument benefic în
îndeplinirea atribuþiilor de serviciu în cazul celor care se aflã
deja în activitate.

Pot aplica tineri din medii defavorizate, nãscuþi între anii
1991 ºi 1999 inclusiv. Se oferã acoperirea costurilor obþinerii
permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole
sau forestiere, troleibuz ºi tramvai.

Cine se poate înscrie în program?
Se pot înscrie tineri care: sunt la începutul carierei profesi-

onale ºi/sau doresc sã ocupe un loc de muncã, ºi la angajare
este o condiþie sau un avantaj existenþa permisului de condu-
cere; au un loc de muncã/se aflã în activitate, ºi permisul de
conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuþii-
lor de serviciu; au permis de conducere, dar pentru ocuparea
unui loc de muncã / îndeplinirea atribuþiilor de serviciu este o
condiþie/un avantaj existenþa permisului de conducere catego-

Sprijin pentru tinerii care dorescSprijin pentru tinerii care dorescSprijin pentru tinerii care dorescSprijin pentru tinerii care dorescSprijin pentru tinerii care doresc
sã obþinã permisul de conduceresã obþinã permisul de conduceresã obþinã permisul de conduceresã obþinã permisul de conduceresã obþinã permisul de conducere

ria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai;
din alte motive doresc sã obþinã permis de conducere, dar nu
au posibilitãþi materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferen-
te. Un solicitant poate sã obþinã finanþare în valoare maximã
de 3.000 lei pentru: acoperirea integralã sau parþialã a costuri-
lor obþinerii permisului de conducere categoria B, C, D, trac-
toare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai; acoperirea in-
tegralã sau parþialã a costurilor obþinerii permisului de condu-
cere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, trolei-
buz, tramvai.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar
prin poºtã, la adresa: Fundaþia Pentru Comunitate, 400110 Cluj,
O.P. 1, C.P. 1141. Pe plic se menþioneazã: PROGRAM MOL
„PERMIS PENTRU VIITOR”. Termenul limitã de depunere a
documentaþiei (data expedierii poºtale): 19 ianuarie 2016.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomu-
nitate.ro ºi www.molromania.ro pânã la data de 15 februarie
2016, iar câºtigãtorii vor fi înºtiinþaþi în scris pânã pe 1 martie
2016. Informaþii ºi detalii suplimentare se pot obþine sunând la
numãrul 0752-018760 (în zilele lucrãtoare, între orele 10.00-
17.00) sau scriind pe adresa de e-mail talente@pentrucomu-
nitate.ro.

RADU ILICEANU
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Nu de puþine ori legislaþia este
greoaie, stufoasã, uneori chiar
parcã este elaboratã în dauna
celui pentru care este chematã
sã-l protejeze. O astfel de situa-
þie se întâlneºte ºi în cazul pro-
ceselor-verbale de contravenþie
emise de poliþiºtii rutieri ºi, nu
numai, care sunt contestate în
instanþã. Pentru persoanele cãro-
ra li se dã câºtig de cauzã, legis-
laþia actualã prevede ca acestea
sã se ocupe pe mai departe de
dovedirea nevinovãþiei ºi în faþa
altor instituþii publice, implicate
indirect, cum este cazul Direc-
þiei de Impozite ºi Taxe. Aceasta
din urmã, primeºte datele de pe
procesul-verbal de contravenþie
ºi instituie, astfel, în sarcina con-
travenientului-bugetar obligaþia
de a plãti amendã primitã. Cum
procesele pot dura câteva luni
bune, contribuabilul figureazã în
certificatul sãu fiscal cu o dato-
rie cãtre bugetul local. Numai cã,
ulterior, cei care au câºtig de ca-
uzã, trebuie sã ia, la pas, Jude-
cãtoria ºi Direcþia de Impozite ºi
Taxe pentru a le dovedi, ceea ce

La ce bun informatizarea?
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Tot mai mulþi doljeni se plâng de fap-
tul cã, atunci când câºtigã în instanþã
contestaþia împotriva procesului-ver-
bal de contravenþie întocmit de repre-
zentanþii I.P.J. Dolj, trebuie sã facã
destule drumuri la instanþa de fond,
la Poliþie ºi la Direcþia de Taxe ºi Im-
pozite de pe raza localitãþii de domi-
ciului, în vederea ºtergerii amenzilor.
ªi, într-adevãr, atâta timp cât ºi IPJ
Dolj, ca fiind cea de a doua parte pro-
cesualã, primeºte o copie a deciziei de-

finitive ºi irevocabile, ar fi oportun sã
se opereze radierea amenzilor, printr-
o comunicare informatizatã între in-
stituþiile publice implicate: Poliþia ºi Di-
recþia de Impozite ºi Taxe. Nimeni nu
ia în calcul, deocamdatã, un astfel de
pas important, pentru a nu mai pune
oamenii în situaþia dificilã de a-ºi pro-
ba câºtigarea procesului, prin drumuri
inutile, de vreme ce toate instituþiile
implicate în aceastã cauzã au luat la
cunoºtinþã de anularea amenzii.

Inspectoratul de Poliþie al Jude-
þului Dolj ºtia odatã cu ei.

Ai câºtigat...
dar mai ai de alergat!

Bucuria unei persoane sancþi-
onate contravenþional ºi care a
câºtigat în instanþã anularea pro-
cesului-verbal de contravenþie se
poate consuma definitiv numai
dupã parcurgerea a încã câtorva
etape. Astfel, potrivit art. 6401 C.
proc. civ.: „(1) Titlurile executo-
rii, altele decât hotãrârile judecã-
toreºti, pot fi puse în executare
numai dacã sunt învestite cu for-
mulã executorie. (2) Cererea de
învestire cu formulã executorie se
soluþioneazã de judecãtoria în cir-
cumscripþia cãreia se aflã domi-
ciliul sau sediul creditorului ori al
debitorului, dupã caz, în camera
de consiliu, fãrã citarea pãrþilor.
Dacã domiciliul sau, dupã caz,
sediul creditorului se afla în strãi-
nãtate, creditorul va putea depu-
ne cererea de învestire ºi la jude-
cãtoria în circumscripþia cãreia se
aflã domiciliul sãu ales”. Aici, du-
reazã câteva zile ºi omul va intra

în posesia deciziei învestitã cu
formulã executorie. Apoi, se tre-
ce la faza a doua, la sediul Dire-
þiei de Taxe ºi Impozite: depune-
rea unei cereri de radiere a amen-
zii contravenþionale ºi a copiei
dupã decizia irevocabilã.

Colaborarea între
instituþii este
reglementatã... însã
nu pânã la capãt

În îndeplinirea atribuþiilor de
serviciu funcþionarii publici din
cadrul organelor fiscale sunt înves-
tiþi cu exerciþiul autoritãþii publice
ºi beneficiazã de protecþie potrivit
legii, iar executorii fiscali sunt îm-
puterniciþi în faþa debitorilor ºi ter-
þilor prin legitimaþia de executori
fiscali ºi ordinul de serviciu.

În exercitarea atribuþiilor ce le
revin pentru aplicarea procedurii
de executare silitã, executorii fis-
cali din cadrul Serviciului Încasa-
re Executare Silitã Amenzi pot sã
intre în orice incintã a debitorilor,
persoane fizice, în toate încãperile
în care se gãsesc bunuri sau va-
lori ale acestora.

Serviciul Încasare Executare
Silita Amenzi, în îndeplinirea atri-
buþiilor, coopereazã cu organele de
poliþie, bãncile, instituþiile ce ges-
tioneazã registre publice sau altele
asemenea ori alte persoane juridi-
ce sau fizice, care sunt obligate sã
furnizeze de îndatã, în scris, date-
le ºi informaþiile solicitate, în ve-
derea aplicãrii procedurii de exe-
cutare silitã, fãrã perceperea de
taxe, tarife, comisioane sau alte
sume. De asemenea, organele de
poliþie, jandarmerie ºi alþi agenþi ai
forþei publice au obligaþia sã dea
concursul la cerere, în îndeplini-
rea, potrivit legii, a activitãþii de
executare silitã.

Soluþia e la un click
distanþã!

În toatã aceastã reglementare
nu se vorbeºte deloc despre posi-
bilitatea radierii amenzilor con-
testate în instanþã ºi câºtigate. In-
formatizarea, digitalizarea trans-
misiei de date au atins cote de
neimaginat pentru muritorii de
rând. Ritmul alert cu care se mul-

tiplicã posibilitãþile tehnice de sto-
care ºi trasmitere a informaþiilor
este fãrã asemãnare, în aceastã
epocã. ªi, totuºi, cetãþeanul e þi-
nut „la respect”, ca sã înþeleagã
foarte bine cine este statul!

O sumedenie de angajaþi, în or-
ganigrame din ce în ce mai stu-
foase, inutil de extinse, din sim-
pla grijã „curatã” pentru a le oferi
unora un loc cãlduþ la sânul sta-
tului atotbinefãcãtor. Prea îngri-
joraþi de propriile cariere, deloc
aplecaþi spre cei care le plãtesc
salariile europenizate, funcþiona-
rii noºtri sunt exemplul cel mai
bun al fracturilor sociale, încã ne-
reparabile. Dar, nu-i bai! Timpul,
doar pentru ei înseamnã bani, pen-
tru restul poate reprezenta orice
altceva. De aici ºi nervozitatea ce
ne cuprinde tot mai mult. Nu mai
departe de ieri, în bisericã, pânã
ºi femeile aflate la rând sã cum-
pere lumânãri într-o zi importan-
tã pentru Ortodoxie ºi-au pierdut
cumpãtul ºi au luat-o la rost pe
cea care avea singura vinã. Cã
vârsta înaintatã îi adusese o re-
ducere a motricitãþii.
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Un tânãr de 24 de ani, aflat în
plasament în cadrul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, vrea sã rãmâ-
nã în continuare sub îngrijirea asis-
tenþilor, deºi, iniþial, ºi-a exprimat
dorinþa de a pleca ºi a lucra în strãi-
nãtate, decizie în baza cãreia in-
stanþa a stabilit scoaterea de sub
plasament. Ulterior, tânãrul s-a rãz-
gândit...ºi nu mai vrea sã plece,
doreºte sã rãmânã în plasament,
contestând decizia Tribunalului.
Ieri, conducerea DGASPC Dolj a
lãmurit lucrurile, asta dupã ce a luat
act de informaþiile prezentate în
media cu privire la situaþia acestui
tânãr, aflat la o vârstã la care mai
toþi bãrbaþii muncesc, unii chiar
devin taþi ºi întreþinãtori de familii.
„Istoricul tânãrului nu putem sã-l
facem public având în vedere ca-
racterul personal al datelor ºi in-
formaþiile despre acesta. Dar tre-
buie precizat faptul cã mãsura pla-
samentului a fost instituitã prin
hotãrâre judecãtoreascã ºi, pe cale
de consecinþã, poate fi modificatã
sau poate înceta exvluisv tot printr-
o hotãrâre judecãtoareascã”, a
subliniat Florin Stancu, directorul
DGASPC Dolj.

Tribunalul a decis
încetarea mãsurii
de plasament

Povestea e mai complicatã....
Directorul DGASPC Dolj a expli-

Un tânãr de 24 ani, orfan, se judecã în instanþeUn tânãr de 24 ani, orfan, se judecã în instanþeUn tânãr de 24 ani, orfan, se judecã în instanþeUn tânãr de 24 ani, orfan, se judecã în instanþeUn tânãr de 24 ani, orfan, se judecã în instanþe
pentru reîntoarcerea în plasamentpentru reîntoarcerea în plasamentpentru reîntoarcerea în plasamentpentru reîntoarcerea în plasamentpentru reîntoarcerea în plasament

Viorel Pãtraºcu, un tânãr de 24 de ani, aflat
într-un centru de tip familial aparþinând Direc-
þiei pentru Protecþia Copilului Dolj, ar putea
ajunge în stradã, ca urmare a unei decizii a

instanþei de judecatã, care a considerat cã tânã-
rul nu ar mai avea dreptul la plasament, acesta

având multe restanþe la facultate ºi o adresã
semnatã chiar de el, prin care solicita „învoire”

în vederea plecãrii la muncã în strãinãtate.

cat ieri, jurnaliºtilor cã, la sfârºi-
tul lunii septembrie 2015, echipa
multidisciplinarã implicatã în mo-
nitorizare ºi intervenþie, s-a într-
unit pentru a identifica soluþia cu
privire la menþinerea plasamentu-
lui. „Având în vedere situaþia ºco-
larã a studentului, care a obþinut
în primul an ºcolar 40 de credite,
în anul II – 33, în anul III – 28 iar
în ultimul an nu s-a mai prezentat
la niciun examen ºi þinând cont cã
tânãrul nu a solicitat prelungirea
duratei de studiu în regim cu taxã,
nu s-a prezentat la examene în
sesiunea de restanþe ºi a solicitat
învoirea din centru pentru a ple-
ca la muncã în strãinãtate, con-
cluziile echipei au fost de propu-
nere a încetãrii mãsurii de plasa-
ment”, a subliniat Florin Stancu.
Astfel, prin Sentinþa Civilã a Tri-
bunalului Dolj din data de 19 no-
iembrie 2015 s-a hotãrât înceta-
rea plasamentului.

Tânãrul s-a rãzgân-
dit, vrea la ºcoalã

Ulterior, tânãrul s-a rãzgândit,
nu a mai vrut sã renunþe nici la
studii ºi nici sã plece la muncã în
Cehia. „Precizãm faptul cã tânã-
rul a prezentat instanþei de jude-
catã dorinþa de a continua studiile
ºi de a rãmâne sub mãsura de pro-
tecþie specialã. În data de 07 de-
cembrie 2015, tânãrul a solicitat
ºi a primit indemnizaþia care se

acordã la ieºirea din sistemul de
protecþie specialã. Sentinþa Civilã
a Tribunalului Dolj de încetare a
plasamentului nu a fost pusã în
aplicare de cãtre Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj având în ve-
dere termenul de exercitare a cãii
de atac, iar tânãrul a continuat sã
locuiascã ºi sã i se asigure nevoi-
le de bazã la Casa de Tip Familial
„Aripi de Serafimi”. În data de 24
decembrie 2015, tânãrul de 24 de
ani a formulat apel împotriva Sen-

tinþei de la Tribunal ºi ne-a infor-
mat despre acest aspect ieri ( n.r
06 ianuarie....”, a mai completat
Florin Stancu.

Anchetã internã în
plinã desfãºurare...

Directorul Direcþiei a þinut sã
sublinieze faptul cã pânã la pro-
nunþarea Curþii de Apel Craiova,
tânãrul va continua sã beneficie-
ze de mãsura plasamentului, atât
mai mult cu cât acesta a formu-
lat o cerere de prelungire a dura-

tei de studii în regim de taxã.
„Având în vedere decizia tânãru-
lui de a finaliza studiile, instituþia
noastrã îºi propune sã-i acorde
tot suportul pentru atingerea
acestui obiectiv, pe care ni l-am
propus ºi asumat împreunã încã
de la finalizarea studiilor liceale
ale acestuia. În acest caz, Direc-
þia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj a de-
marat o anchetã internã”, a mai
spus Florin Stancu, directorul
general al DGASPC Dolj.

Florin Stancu,  directorul
DGASPC Dolj, a declarat, ieri,
în cadrul unei conferinþe de pre-
sã, cã mãsurile luate împotriva
celor doi angajaþi ai instituþiei au
fost luate pânã la finalizarea an-
chetei în acest caz demarate de
organele de cercetare penalã,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dupã sinuciderea celor doi tineri,

Doi angajaþi DGASCP, suspendaþi
din funcþie ºi cercetaþi disciplinar

Conducerea Direcþiei Generale de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj a dispus, la finalizarea anchetelor in-
terne efectuate dupã ce o fatã de 13 ani ºi
un bãiat de 19 ani, ambii aflaþi în case de tip
familial ale instituþiei, s-au sinucis în luna

precum ºi de alte instituþii abi-
litate, cum ar fi Avocatul popo-
rului, Colegiul psihologilor din
România, Comisia pentru învã-
þãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport
din cadrul Senatului României.

”La finalizarea anchetei in-
terne s-a dispus cercetarea dis-

ciplinarã a douã persoane, este
vorba de instructorul de edu-
caþie care s-a ocupat de cazul
copilului care s-a sinucis în
data de 2 decembrie ºi cerce-
tarea disciplinarã a ºefei Com-
plexului de servicii care au în
subordine toate casele de tip
familial din cartierul 1 Mai.
Aceste cercetãri disciplinare au
fost demarate cu suspendarea
celor douã persoane din acti-

vitate, însã au fost încetinite
de faptul cã ºefa centrului ºi-a
angajat un avocat pentru apã-
rarea sa pe perioada cercetãrii
de cercetare, iar instructorul
de educaþie a apelat la supor-
tul sindicatului ºi atât sindica-
tul cât ºi avocatul au depus
cereri de amânare a audierii,
audierea finalã urmând sã aibã
lor pe data de 12 ianuarie”, a
spus Stancu.

Directorul DGASPC Dolj a
declarat cã la finalizarea anche-
tei au fost constatate anumite
atitudini neadecvate în relaþia
cu copiii cum ar fi certuri, dis-
cuþii pe un ton mai ridicat, de-
ficienþe în activitatea adminis-
trativã, motiv pentru care au
fost demarate cele douã cerce-
tãri disciplinare ºi s-a dispus
suspendarea din funcþie pentru
cele douã persoane.

decembrie 2015, cercetarea disciplinarã ºi
suspendarea din activitate a unui instructor
de educaþie ºi a ºefei Complexului de servi-
cii de tip rezidenþial în cadrul cãruia funcþi-
oneazã cele douã case de tip familial în care
locuiau cei doi tineri.
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O curriculã
veche de 15 ani

Elevii din clasele V-VIII stu-
diazã, în prezent, dupã planuri –
cadru promovate în primãvara
anului 2001. Procesul de inovare
curricularã, iniþiat dupã adoptarea
Legii Educaþiei Naþionale nr.1/
2011, s-a concretizat, pânã acum,
în noi programe în învãþãmântul
primar, elevii din clasa a III-a din
prezent fiind prima generaþie care
urmeazã noua programã. De
aceea, este nevoie de modificãri

în tot învãþãmântul preuniversitar,
ciclul gimnazial fiind primul care
va fi schimbat.

Mai multe
obiective
urmãrite

Procesul de elaborare a pro-
punerilor pentru clasele V-VIII s-
a fundamentat pe un set de repe-
re ºi principii de dezvoltare curri-
cularã ºi pe un profil de formare
a absolventului, promovate în do-
cumentul de politici „Repere pen-
tru proiectarea ºi actualizarea
curriculumului naþional”. Acest
document, elaborat de ISE, a fost
supus dezbaterii publice în perioa-
da august-septembrie 2015. De

Programa
claselor
gimnaziale
a intrat în
dezbatere

Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei (ISE) a lansat, în ultima lunã a anului trecut, dupã overifi-
care a ”pulsului” opiniei publice în toamnã,  o dezbatere publicã privind propunerile de plan-
cadru pentru clasele V-VIII. Iniþiativa a fost preluatã e Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice (MECS) ºi, conform unui calendar bine stabilit, va fi pusã în aplicare ºi în teritoriu, de
cãtre Inspectoratele ªcolare Judeþene, iar Doljul nu face parte discordantã.
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Zamfiricã
Petrescu

Matilda Blagu

asemenea, propunerile privind
numãrul de ore (minim/maxim)
pentru gimnaziu au fost orientate
ºi de cel mai recent studiu Eury-
dice privind timpul ºcolar, care
aratã cã România are un timp de
studiu apropiat de media europea-
nã. Printre cele puse în discuþie
de cãtre MECS se aflã: facilita-
rea dezvoltãrii integrate a com-
petenþelor cheie, prin introduce-
rea în structura planului-cadru , a
unor discipline integrate la nivelul
mai multor arii curriculare; încu-
rajarea unei oferte diversificate,

care sã rãspundã, în mai mare
mãsurã, nevoilor ºi intereselor ele-
vilor, prin plasarea „opþionalelor”
la nivelul fiecãrei speþe de activi-
tate; promovarea competenþelor
digitale în gimnaziu; dezvoltarea
cunoºtiinþelor civice (prin conti-
nuarea studiului la mai multe dis-
cipline specifice – „Educaþie pen-
tru drepturile copilului”; „Educa-
þie interculturalã”; „Educaþie pen-
tru cetãþenie democraticã”; „Edu-
caþie economicã”); promovarea,
prin studiul materiei „Orientare ºi
consiliere a competenþelor” care
susþin managementul vieþii perso-
nale, alegerea traseului educaþio-
nal ºi planurile viitoare de carie-
rã, în care sunt incluse ºi compe-
tenþele de a învãþa sã înveþi ºi

antreprenoriatul. Pânã pe 23 ia-
nuarie trebuie depuse proiectele
de dezbatere, iar întâlnirile vor
avea loc în fiecare unitate de în-
vãþãmânt.

Libertate la
discuþii, pentru
directori

Judeþul Dolj este parte integran-
tã din acest proiect, iar pregãtirile
au intrat pe ultima sutã de metri,
de luni, 10 ianuarie, când vor fi
reluate cursurile, demarând ºi dez-
baterile publice. „În cadrul unei
video-conferinþã, domnul ministru
Adrian Curaj a cerut concursul
tuturor factorilor implicaþi, astfel
încât dezbaterile sã se desfãºoare
în cel mai bune condiþii, uar la final
sã poatã fi realizat un plan – ca-
dru, în urma aplicãrii acestuia ele-

vii sã fie foarte bine pregãtiþi.Am
trimis o notã telefonicã tuturor di-
rectorilor unitãþilor de învãþãmânt
din judeþ, care au clase gimnazia-
le, ºi le-am acordat toate liberta-
tea de a susþine aceste discuþii, în
care trebuie implicaþi ºi elevii ºi
pãrinþoo. Sugestia noastrã este sã
se discite în Consiliul profesoral,
dar nu este niciun fel de problemã

dacã primele întâlniri vor avea loc
în cadrul Cabinetelor metodice.
Sunt aºteptate foarte multe pro-
puneri, interesul fiind acela al unei
educaþii foarte bune a copiilor .
Sunt convinsã cã toate cadrele di-
dactice se vor implica ºi vom pu-
tea vorbi de rezultate meritorii”,

a declarat prof. Lavinia Elena
Craioveanu, inspector general al
ISJ Dolj.

Managerii,
deschiºi
dezbaterilor

Managerii instituþiilor de învã-
þãmânt preuniversitar, care au

clase de gimnaziu, s-au arãtat
deschiºi dialogului, doi dintre aceº-
tia declarându-ne: „Sigur cã vom
discuta cu toate pãrþile implicate.
Se va porni de la profesorii fiecã-
rei discipline ºi, apoi, normal, se
va dezbate ºi în Consiliul profe-
soral. De asemenea, aºteptãm
sugestii ºi de la cadrele didactice
care predau în cursul liceal, fiind-
cã ei îi preiau pe aceºti copii” –
prof.  Zamfiricã Petrescu , di-
rector al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti”; „Se va discuta cu fie-
care cadru didactic, de la toate
disciplinele, pentru a vedea ce
propuneri sunt. De asemenea, ne
vom consulta ºi cu elevii, ºi cu
pãrinþii acestora. Sunt convinsã cã
vor fi idei foarte bune, care, într-
un viitor, sperãm cât mai apropiat,
sã fie puse în practicã ” – prof.
Matilda Blagu, director al Liceu-
lui „Matei Basarab” din Craiova.

Verificãri în ºcoli
În altã ordine de idei, luni, 10

ianuarie, se vor relua cursurile, iar,
pentru verificarea condiþiilor de
viaþã din ºcoli, vor urma controa-
le în entitãþile de învãþãmânt. „Vi-
neri ºi luni, conducerea ISJ Dolj
va merge pe teren ºi va inspecta
toate unitãþile, pentru a vedea
dacã s-au respectat toate normele
în ceea ce priveºte asigurarea
unui ambient plãcut în sãlile de
curs ºi nu numai – cãldurã, apã,
alte utilitãþi , etc ”, a mai precizat
prof. Lavinia Elena Craioveanu.
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Apreciat drept cel mai impor-
tant eveniment al artei fotografice
româneºti, având o tradiþie ce se
întinde pe mai bine de o jumãtate
de secol, Salonul International
de Artã Fotograficã al României
a reunit, de fiecare datã, operele
celor mai importanþi fotografi din
întreaga lume.

1.960 de fotografii de la
240 de fotografi din 39 de þãri
„Anul acesta am ajuns la ediþia

cu numãrul 20. Este un reper im-
portant pentru fotografia româ-
neascã care vine sã certifice cali-
tatea artisticã a ºcolii româneºti de
fotografie ºi de îndeamnã, în ace-
laºi timp sã privim cu încredere
viitorul artei fotografice din Ro-
mânia. Un viitor care nu poate sã
capete binemeritata strãlucire fãrã
a se bucura de valoroasele voastre
lucrãri”, s-a adresat artiºtilor fo-
tografi directorul Salonului, Eu-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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La Muzeul Municipiului Bucureºti va
avea loc marþi, 12 ianuarie, ora 18.00,
vernisajul celei de-a 20-a ediþii a Salo-
nului International de Artã Fotografi-
cã al României (SIAF), înscris în suita
manifestãrilor ce se desfãºoarã sub ge-
nericul „Ziua Artei Fotografice din
România”. Potrivit Asociaþiei Artiºtilor
Fotografi din România, la actuala edi-

þie organizatorii au primit 1.960 de foto-
grafii de la 240 de fotografi din 39 de
þãri. Între expozanþii selectaþi de juriul
internaþional se numãrã ºi patru artiºti
fotografi craioveni, unul urmând sã pri-
meascã, în cadrul evenimentului de sãp-
tãmâna viitoare, Medalia de Aur. Este
vorba despre Alexandra Fira, membrã
a Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”.

gen Negrea – A.FIAP, totodatã
preºedintele Asociaþiei Artiºtilor
Fotografi din România.

La actuala ediþie organizatorii au
primit 1.960 de fotografii de la 240
de fotografi din 39 de þãri. Juriul
internaþional – alcãtuit din fotografi
profesioniºti de mare prestigiu, pre-
cum Virgilio Bardossi (Italia), Da-
niel Bãdescu ºi Balasi Csaba (Ro-
mânia) – a acceptat 400 de foto-
grafii ºi a acordat 38 de medalii ºi
menþiuni ale Federaþiei Internaþio-
nale de Artã Fotograficã (FIAP) ºi
ale Asociaþiei Artiºtilor Fotografi din
România (AAFR).

4 craioveni, între cei 53
de români acceptaþi cu lucrãri

«Trebuie subliniat faptul cã la
actuala ediþie a SIAF au fost ac-
ceptate ºi lucrãrile a 53 de artiºti
fotografi români, cele mai bune
rezultate fiind obþinute de Nagy
Lajos – Medalie de Aur FIAP pen-

tru „Running with the
wind”, Alexandra
Fira – Medalie de Aur
AAFR pentru „Au-
tumn in my soul”,
ªtefan Chirobocea –
menþiune FIAP pen-
tru „Pastel de toam-
nã” ºi Bathory Zsig-
mond – menþiune FIAP pentru
„Warm rocks”. În cadrul verni-
sajului vor fi proiectate toate ima-
ginile acceptate, iar cele premia-
te au fost printate ºi vor fi expu-
se în cadrul unei expoziþii ce va
fi itineratã prin mai multe oraºe
din þarã», informeazã organizato-
rii evenimentului.

Pe lângã lucrarea premiatã la sec-
þiunea color, craioveanca Alexan-
dra Fira mai are acceptate în Sa-
lonul Internaþional de Artã Foto-
graficã al României alte trei foto-
grafii: „Iulia”, „Balerina” ºi „Rân-
ca”. La ediþia precedentã, artista a

obþinut o Medalie de Argint AAFR
ºi o Menþiune AFIAP. Lucrãrile al-
tor trei artiºti fotografi craioveni au
fost acceptate de juriul internaþio-
nal al celei de-a XX-a ediþii: Livia
Corcoveanu („Essence of life”,
„Jami”), Maria Virginia Rãdu-
lescu („Adriana”) ºi Rucsandra
Cãlin („On a ray of light”, „Sen-
timente”). La ediþie precedentã,
Rucsandra Cãlin a fost distinsã cu
o Medalie de Aur AAFR.

***
Salonul Internaþional de Artã

Fotograficã al României este or-
ganizat de Asociaþia Artiºtilor Foto-

grafi din România ºi se desfãºoarã
sub patronajul F.IAP.  Cea de-a XX-
a ediþie a fost deschisã fotografilor
amatori sau profesioniºti din întrea-
ga lume, invitaþi sã participe cu ima-
gini digitale sau digitalizate color sau
alb-negru. Salonul are douã secþi-
uni – alb-negru ºi color –, la fiecare
acordându-se medalii FIAP de aur,
argint ºi bronz ºi 6 menþiuni FIAP;
medalii AAFR de aur, argint ºi bronz
ºi 6 menþiuni AAFR; diploma spe-
cialã FIAP pentru „cel mai bun au-
tor”. „Best author” este declarat
artistul fotograf care are cele mai
multe acceptãri în Salon.

Urmãtoarea ediþie a Nopþii Muzeelor nu
va mai avea loc pe 14 mai, cum era anunþa-
tã iniþial, ci în data de 21 mai 2016. „Data
evenimentului este aleasã de Ministerul Cul-
turii din Franþa ºi este preluatã de fiecare
þarã în parte”, a declarat pentru Mediafax
Dragoº Neamu, directorul executiv al Reþe-
lei Naþionale a Muzeelor din România
(RNMR), organizatorul evenimentului.

Acesta a precizat cã Noaptea Muzeelor
va fi marcatã în România de o premierã:
publicul va avea acces la un ghidaj audio-
video, disponibil pe telefoanele mobile, pen-
tru instituþiile muzeale din Bucureºti ºi din
alte oraºe mari din þarã. „Este o aplicaþie la
care o sã se lucreze, finanþatã de Ministerul
Culturii, prin Administraþia Fondului Cultu-
ral Naþional”, a explicat Dragoº Neamu.

Noaptea Muzeelor este unul dintre cele

Noaptea Muzeelor va avea loc pe 21 mai

mai populare ºi longevive evenimente cultu-
rale destinate publicului larg, sãrbãtorit la
nivel european. Iniþiatã de Ministerul Cultu-
rii ºi Comunicãrii din Franþa, manifestarea
atrage anual în România sute de mii de par-
ticipanþi. Noaptea Muzeelor are loc în fieca-
re an sâmbãta, în jurul datei de 18 mai –
Ziua Internaþionalã a Muzeelor, sãrbãtoare
instituitã de International Council of Mu-
seums (ICOM).

La Craiova, Noaptea Muzeelor se bucu-
rã, an de an, de mare succes. Nu mai puþin
de 16.233 de persoane au trecut pragul ce-
lor trei secþii ale Muzeului Olteniei în 16/17
mai 2015. Un numãr-record, aprecia la vre-
mea respectivã managerul Florin Ridiche, dat
fiind faptul cã în 2012 s-au înregistrat apro-
ximativ 13.000 de persoane, în 2013 –
14.000, iar în 2014 – 12.000.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va or-
ganiza joi, 14 ianuarie, de la ora 18.00, o nouã
întâlnire din cadrul proiectului „Prãvãlia cultu-
ralã îþi dã rendez-vous la Tradem!”. Tema care
va fi dezbãtutã „la tejghea”, în Salonul Medieval
al instituþiei, este „Compromisul”. «Vrei sã vor-
beºti despre micile sau marile concesii, despre
rolul lor pozitiv sau distructiv? Sã împãrtãºeºti ce
compromis poþi face ºi ce compromis nu poþi
face? Sã îþi spui pãrerea? Sau doar sã asculþi ce
cred alþii? Vino la tejgheaua Prãvãliei cultura-
le!», este invitaþia lansatã de organizatori craio-
venilor de orice vârstã. Moderator al întâlnirii va
fi, ca de obicei, Cornel Mihai Ungureanu, iar in-
trarea publicului va fi liberã.

„Compromisul”, în dezbatere la TRADEM

Concurs de debut al Editurii „Concurs de debut al Editurii „Concurs de debut al Editurii „Concurs de debut al Editurii „Concurs de debut al Editurii „Caiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete SilvaneCaiete Silvane”””””
 „Caiete Silvane”, editura Centrului de

Culturã ºi Artã al Judeþului Sãlaj, instituþie
a Consiliului Judeþean Sãlaj, organizeazã
concursul anual de
debut, ediþia 2016,
cuprinzând urmãtoarele
secþiuni: Poezie; Prozã;
Criticã ºi istorie literarã;
Eseu.

 Manuscrisele, în
limba românã, partici-
pante la concurs vor fi
expediate, cel târziu pânã
în 19 februarie 2016, în
format electronic (pdf
sau doc) pe adresele  caietesilvane@yahoo.-
com     sau office@caietesilvane.ro sau prin
poºtã, în format printat, însoþite de varianta
în format electronic, la adresa Centrul de
Culturã ºi Artã al Judeþului Sãlaj, Zalãu, Piaþa
„1 Decembrie 1918” nr. 11 (cu menþiunea pe
plic pentru Concursul de debut al Editurii
„Caiete Silvane”). Manuscrisele trebuie sã
aibã: cele de poezie – maximum 50 de pagini

(format A4, corp de literã 12), cele de prozã/
criticã literarã/ istorie literarã – maximum
400.000 de semne, iar cele de eseu – maximum

300.000 de semne.
Lucrãrile declarate

câºtigãtoare (de un juriu
format din personalitãþi
ale lumii literare) vor fi
anunþate la Zilele revistei
„Caiete Silvane” (18-20
martie 2016) ºi vor fi
publicate la Editura
„Caiete Silvane” pânã la
ediþia urmãtoare a Zilelor
menþionate. Sunt accepta-

te ºi manuscrise ale autorilor care au fost
incluºi anterior în antologii sau au publicat în
volume colective. Premiile concursului
constau exclusiv în publicarea volumelor (la
cele patru categorii menþionate).

Relaþii suplimentare pot fi obþinute la
telefon 0724.570.646  sau prin e-mail
la adresele caietesilvane@yahoo.com; 
office@caietesilvane.ro.
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François Hollande s-a adresat
forþelor de securitate ieri dimineaþã
- la exact un an de la atacul comis
la sediul Charlie Hebdo -, la sediul
Prefecturii Poliþiei Parisului, unde
aducea, în ianuarie 2015, un oma-
giu celor trei poliþiºti uciºi în atacu-
rile jihadiste. Poliþiºti, jandarmi,
membri ai unitãþilor de elitã RAID,
GIGN, militari din cadrul Operaþi-
unii Sentinelle - reprezentând cu toþii
forþele angajate împotriva teroris-
mului, reuniþi în curtea Prefecturii
de Poliþie – s-au întâlnit cu preºe-
dintele Republicii, dupã un an ex-
trem de sângeros, în care 17 per-
soane au fost ucise, din 7 ºi pânã
pe 9 ianuarie, în atacurile de la sediul revistei de
satirã Charlie Hebdo ºi de la Hyper Casher, un
supermarket cu specific evreiesc, iar 130 de
persoane au fost ucise ºi alte câteva sute rãnite
în seria de atacuri din 13 noiembrie 2015. Într-
un discurs de 20 de minute, François Hollande a
detaliat ieri proiectul de lege în curs de redactare
privind înãsprirea Codului Penal în vederea unei
eficientizãri a luptei împotriva “crimei organizate”
ºi “terorismului”. Între dispoziþiile cele mai mar-
cante ale textului - care va fi examinat în februarie
în cadrul Consiliului de Miniºtri - figureazã o fle-
xibilizare a reglementãrii angajãrii armate a poliþiº-
tilor - o mãsurã reclamatã de mult timp de cãtre
forþele de ordine - ºi o extindere a posibilitãþilor
controalelor ºi percheziþiilor pe timpul nopþii. Acest
tip de mãsuri urmeazã sã permitã “consolidarea

Paris: Un bãrbat înarmat a fost
ucis în faþa unui comisariat
de poliþie

Un bãrbat a fost ucis, ieri,
în faþa unui comisariat de
poliþie din arondismentul
XVIII din capitala Franþei,
dupã ce acesta a atacat cu un
cuþit un poliþist, strigând
“Allah Akbar/Allah este
mare”. Bãrbatul înarmat a
fost împuºcat mortal dupã ce
a încercat sã atace sediul
forþelor de ordine purtând o
centurã explozivã falsã, a
declarat ministrul de Interne,
Bernard Cazeneuve, ºi o sursã
judiciarã. Bãrbatul avea lipitã
sub hainã o geantã, de unde
ieºea un fir, însã “dispozitivul
nu conþinea explozibil”, a
precizat sursa judiciarã.
Potrivit sursei citate, bãrbatul,
înarmat cu un cuþit, a strigat
“Allah Akbar/Allah este mare”
în momentul în care a atacat
un poliþist de la recepþia
clãdirii. Poliþiºtii prezenþi au
tras focuri de armã în direcþia
acestuia, rãnindu-l. Bãrbatul
a decedat la scurt timp dupã
ce a fost împuºcat. Un martor
a declarat pentru AFP cã a
auzit schimburi de focuri pe
strada Goutte d’Or, care a fost
închisã de forþele de ordine.
Potrivit France Info, citat de
site-ul www.liberation.fr,
bãrbatul purta o centurã cu
explozibil. Ministerul de
Interne din Franþa a confir-
mat prezenþa unui dispozitiv
care ar putea fi o vestã cu
explozibil.

SUA trimite avioane de spionaj
în Coreea de Nord dupã testul
nuclear anunþat de Phenian

Avioane americane de
spionaj au decolat de la o
bazã americanã situatã în
sudul Japoniei, la o zi dupã
ce Coreea de Nord a anunþat
cã a testat cu succes o
bombã cu hidrogen. Cel
puþin trei avioane au decolat
ieri de la baza aerianã
Kadena, situatã pe Insula
japonezã Okinawa. Era
neclar care era misiunea
aeronavelor, însã ele ar
putea încerca sã stabileascã
ce fel de dispozitiv nuclear a
detonat Coreea de Nord.
Unul dintre avioanele vãzute
decolând, un RC-135S,
colecteazã date optice ºi
electronice de la þinte balis-
tice. Aeronava este folositã
în cadrul verificãrii confor-
mãrii faþã de un tratat
privind armamentul ºi
dezvoltãrii Apãrãrii america-
ne strategice ºi antirachetã.
Un purtãtor de cuvânt al
Casei Albe, Josh Earnest, a
declarat miercuri pentru
presã, la Washington, cã
“Statele Unite vor colecta
probe suplimentare” ºi vor
coopera îndeaproape cu alte
þãri din regiune pentru a
afla mai multe despre testul
nord-coreean.

Cel puþin 40 de persoane au murit ieri, într-un
atac cu bombã ce a vizat un centru de antrena-
ment al poliþiei din vestul Libiei, în ceea ce pare a
fi un atentat sinucigaº. Atacul a avut în oraºul
Zliten, din vestul Libiei, unde se aflã o fostã bazã

Rachetã lansatã din Yemen, interceptatã în Arabia Sauditã

Un an de la atacul de la sediul Charlie Hebdo:Un an de la atacul de la sediul Charlie Hebdo:Un an de la atacul de la sediul Charlie Hebdo:Un an de la atacul de la sediul Charlie Hebdo:Un an de la atacul de la sediul Charlie Hebdo:
Manifestãri la Paris ºi în toatã lumeaManifestãri la Paris ºi în toatã lumeaManifestãri la Paris ºi în toatã lumeaManifestãri la Paris ºi în toatã lumeaManifestãri la Paris ºi în toatã lumea

în mod peren a instrumentelor ºi mijloacelor puse
la dispoziþia autoritãþilor administrative ºi judicia-
re” în afara cadrului temporar al stãrii de urgenþã
instaurate dupã atacurile din 13 noiembrie. ªeful
Guvernului, Manuel Valls, miniºtrii Bernard Caze-
neuve (Interne) ºi Jean-Yves Le Drian (Apãrare)
au asistat la eveniment, alãturi de preºedinþii Adu-
nãrii Naþionale (Camera inferioarã a Parlamentu-
lui francez) ºi Senatului ºi alþi parlamentari ºi aleºi.
Familiile poliþiºtilor uciºi în ianuarie au fost, de
asemenea, prezente, cu excepþia celei a lui Claris-
sa Jean-Philippe, care va asista mâine, în prezen-
þa lui François Hollande, la dezvãluirea unei plãci
comemorative la Montrouge, unde tânãra poliþis-
tã a fost împuºcatã mortal pe 8 ianuarie 2015.
Preºedintele Republicii a dezvelit deja, marþi, trei
plãci dedicate memoriei victimelor de la Charlie

Hebdo ºi de la Hyper Cacher, la Poar-
ta Vincennes. O plângere împotriva
unui autor necunoscut - depusã luni
de vãduva lui Franck Brinsolaro, gar-
da de corp a directorului Charlie Heb-
do - denunþã lacune în cadrul mãsu-
rilor de securitate menite sã asigure
protecþia revistei satirice. “Pentru
mine, Franck a fost sacrificat. El
vedea disfuncþionalitãþile, regreta lip-
sa securitãþii în sedii, spunea cã era
o sitã ºi cã era imposibil sã-þi faci
corect meseria în aceste condiþii”, a
acuzat Ingrid Brinsolaro la RTL. Alte
iniþiative au avut loc ieri. Ministrul
Educaþiei Najat Vallaud-Belkacem a
vizitat dimineaþa un colegiu parizian,
pentru a participa la o lecþie de edu-

caþie moralã ºi civicã susþinutã de cãtre o avoca-
tã, la clasa a treia. Charlie Hebdo a lansat, mier-
curi, un numãr special dedicat împlinirii unui an
de la atacul terorist care i-a decimat echipa redac-
þionalã. Pe coperta acestui numãr este prezentat
un desen cu un Dumnezeu pãtat cu sânge ºi cu o
mitralierã de tip Kalaºnikov pe spate. Alãturi de
aceastã imagine alb-negru, în care doar sângele
este prezentat în culoarea roºu, este scris textul
“Un an après, l’assassin court toujours” (Dupã
un an, asasinul încã fuge). Desenul publicat pe
prima paginã a acestui numãr special al sãptã-
mânalului francez Charlie Hebdo a fost realizat
de desenatorul Laurent Sourisseau, cunoscut cu
pseudonimul Riss, care este ºi coproprietar al
publicaþiei.

O rachetã a fost lansatã, ieri, din
Yemen spre Arabia Sauditã, fiind in-
terceptatã de armata sauditã, a anun-
þat Guvernul de la Riad, conform
cotidianului The New York Times.
Potrivit Ministerului saudit al Apãrã-
rii, o rachetã lansatã din Yemen a fost
interceptatã ieri dimineaþã în provin-
cia sauditã Jizan. În replicã, armata
sauditã a distrus platforma din Ye-
men folositã pentru lansarea obuzu-
lui, informeazã agenþia de ºtiri SPA.
O coaliþie internaþionalã coordonatã
de Arabia Sauditã efectueazã din
martie 2015 raiduri aeriene în Ye-
men, pentru susþinerea serviciilor de
securitate care luptã împotriva insur-
genþilor ºiiþi huthi, susþinuþi de Iran.
Cel mai probabil, racheta a fost lan-
satã de rebelii huthi. Potrivit estimã-
rilor Naþiunilor Unite, rãzboiul din Ye-
men, între insurgenþii huthi ºi servi-

ciile de securitate guvernamentale,
s-a soldat cu moartea a cel puþin
2.800 de civili în ultimul an. În
schimb, Administraþia de la Teheran
acuzã cã avioane saudite au bom-
bardat intenþionat zone situate foar-
te aproape de ambasada Iranului din
capitala Yemenului. Potrivit unui ofi-
cial din cadrul Ministerului iranian de
Externe, avioane ale coaliþiei inter-
naþionale coordonate de Arabia Sau-
ditã au lansat o bombã la doar 700
de metri de ambasada Iranului din
oraºul Sanaa, iar unele schije au lo-
vit clãdirea misiunii diplomatice.
Surse citate de Corriere della Sera
au afirmat cã unii angajaþi ai amba-
sadei Iranului din Yemen au fost rã-
niþi în bombardamente. Conform
unor martori citaþi de Associated
Press, sediul reprezentanþei diploma-
tice iraniene nu prezintã avarii vizi-

bile. “Este vorba de o acþiune deli-
beratã a Arabiei Saudite care încalcã
toate convenþiile internaþionale pri-
vind protejarea misiunilor diploma-
tice. Guvernul saudit este responsa-
bil de daunele provocate ºi de rãni-
rea unor membri ai personalului di-
plomatic iranian”, a acuzat Hussein
Jaber Ansari, purtãtorul de cuvânt
al Ministerului iranian de Externe.
Coaliþia internaþionalã coordonatã de
Arabia Sauditã a anunþat cã va veri-
fica acuzaþiile Teheranului. Ahmed
Asseri, purtãtorul de cuvânt al coa-
liþiei, a declarat, potrivit Reuters, cã
insurgenþi huthi s-au adãpostit în clã-
diri abandonate din Yemen, inclusiv
în sedii ale misiunilor diplomatice. In-
cidentul produs ieri dimineaþã inter-
vine pe fondul crizei dintre Iran ºi
Arabia Sauditã. Tensiunile dintre
Riad ºi Teheran s-au amplificat

dupã ce Arabia Sauditã, o monar-
hie preponderent sunnitã, a execu-
tat un cleric ºiit, Nimr al-Nimr. În
replicã, liderul suprem iranian, ay-
atollahul Ali Khamenei, a avertizat
Arabia Sauditã cã riscã “rãzbuna-
rea divinã”, numindu-l pe Nimr al-
Nimr “martir”. Dupã proteste vio-
lente organizate în faþa ambasadei
saudite din Teheran, Guvernul de
la Riad a dispus retragerea perso-
nalului diplomatic din Iran. Decizii
similare au luat Bahrainul, Sudanul,
Djibouti, Qatar ºi Emiratele Arabe
Unite. Preºedintele Iranului, Hassan
Rouhani, a cerut autoritãþilor judi-
ciare sã îi judece urgent pe autorii
atacurilor comise în cursul protes-
telor organizate la ambasada Ara-
biei Saudite din Teheran, în tentati-
va de a diminua tensiunile cu prin-
cipalul adversar regional.

Cel puþin 40 de morþi într-un atac cu bombã ce a vizat un sediu al poliþiei în vestul Libiei
militarã, utilizatã drept centru de an-
trenament pentru poliþiºtii libieni locali.
Potrivit delegatului ONU în Libia, Mar-
tin Kobler, ar fi vorba de un atac tero-
rist sinucigaº. Presa libianã relateazã
cã, în momentul atacului, sute de ca-
deþi se aflau în afara bazei militare,
efectuând antrenamente. Cel puþin 40
de persoane au murit în atacul cu bom-
bã de ieri, a anunþat primarul oraºului
Zliten, Miftah Lahmadi. Ministrul Sã-
nãtãþii al guvernului rival libian a anun-
þat cã a fost declaratã stare de urgen-
þã, victimele urmând a fi transferate la
spitale din Tripoli ºi Misrata. Explozia
a fost auzitã de la 60 de kilometri de-

pãrtare, pânã în oraºul Misrata. Alte agenþii de
presã susþin cã cel puþin 50 de persoane au mu-
rit în atacul cu bombã. Din august 2014, Libia
se confruntã cu un conflict între cele douã gu-
verne ale þãrii, cel recunoscut pe plan internaþio-

nal, cu sediul în Tobruk, ºi cel islamist cu sediul
în Tripoli. Conflictul a divizat sute de mii de oa-
meni, suplimentând valul de refugiaþi care se în-
dreaptã spre Europa, traversând Marea Medite-
ranã. Parlamentele rivale ale Libiei au semnat,
pe data de 17 decembrie, un acord intermediat
de ONU pentru formarea unui guvern unitar cu
sediul la Tripoli. ONU a aprobat acest acord la
sfârºitul lunii decembrie, însã noul Guvern tre-
buie sã mai obþinã votul pozitiv din partea Par-
lamentului legitim din estul þãrii, înainte de 17
ianuarie, dar preºedintele legislativului se opu-
ne acestui acord. De luni, forþele libiene luptã
împotriva militanþilor SI care au lansat un atac
de amploare asupra principalelor depozite pe-
troliere din nordul Libiei, din apropierea oraºe-
lor Al-Sidra, Ras Lanuf ºi Brega. Cel puþin cinci
rezervoare petroliere au fost cuprinse de incen-
dii izbucnite în confruntãrile armate. Cel puþin
nouã membri ai gãrzilor libiene au murit ºi peste
40 au fost rãniþi.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regio-

nalã a Finanþelor Publice Craiova  -
Administraþia Judeteana a Finanþe-
lor Publice Dolj, organizeazã în data
de  21.01.2016, ora 10 la sediul sãu
din Craiova, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, în conformitate cu prevederile
art. 247, alin. 3, lit. d, din Legea 207/
2015, privind Codul de Procedurã Fis-
calã, vânzarea prin licitatie a urmã-
toarelor bunuri mobile, aparþinând
SC VALCOS HOLDING SRL, CUI
18007559, sat Leu, com. Leu, str.
Complexului, nr. 50A Jud. Dolj:maºi-
nã pentru sudat sîrmã ºi confecþio-
nat plase sudate pret 82.050 lei ºi li-
nie tehnologicã trefilare cu 2 tobe preþ
70.850 lei. Preþurile nu includ TVA. In-
vitam pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înstiinþeze
despre aceasta organul de executa-
re, înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Pentru participarea la lici-
taþie ofertanþii trebuie sã depunã, cu
cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei, urmãtoarele documente: ofertã
de cumparare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant (pro-
curã special legalizatã); pentru per-
soanele juridice de naþionalitate ro-
mânã,copie dupã certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerþului; pentru persoane-
le fizice române, copie dupã actul
de identitate; dovada emisã de cre-
ditorii bugetari cã nu au obligaþii bu-
getare restante. Ofertã de cumpãra-
re se va prezenta în scris organului
de executare, însoþitã de dovada plã-
þii sumei reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei pânã în ziua
de 20.01.2016.Taxa de participare se
va achita în contul RO16TREZ-
2915067XXX005062,CUI 4830007. Pen-
tru relaþii suplimentare vã puteþi
adresa Administraþiei Judeþene a Fi-
nanþelor Publice Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, Serviciul Executare
Silitã, la camera 406, tel: 0251/402277.

Anunþul tãu!
COLEGIUL „ªtefan Odobleja”

Craiova organizeazã concurs pen-
tru ocuparea postului contractual
vacant, conform HG 286/2011, de
Îngrijitor - 1 normã, perioadã nede-
terminatã. Concursul va avea loc
la sediul unitãþii din Strada Elec-
troputere, nr. 21, în data de
01.02.2016, ora 10.00. Candidaþii tre-
buie sã aibã studii medii, vechime
în muncã minim 3 ani. Dosarele se
depun la secretariatul unitãþii de în-
vãþãmânt în intervalul orar 10.00-
14.00 în termen de 10 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Mo-
nitorul Oficial. Relaþii suplimenta-
re la avizierul unitãþii sau la tele-
fon 0351/461.456- persoanã de con-
tact: Toma Nicolina- secretar-ºef.

PRIMÃRIA comunei Mischii
scoate la licitaþie în vederea conce-
sionãrii suprafaþa de 2000 mp intra-
vilan situatã în satul Mlecãneºti, stra-
da Negustorilor, nr.2H, pentru des-
fãºurare de activitãþi economice. Re-
devenþa anualã minimã este de 600
Lei. Ofertele se depun la sediul Pri-
mãriei Mischii pânã la data de
29.01.2016, ora 10.00, iar deschiderea
ofertelor va avea loc la aceeaºi datã
la ora 12.00. Relaþii suplimentare la
tel.: 0251.450.194.

Titular Vladescu Gabriela pt. Po-
pescu Dumitru anunta elaborarea
primei versiuni  a planului “Plan Ur-
banistic  Zonal pentru construire
imobil S+P+3E cu destinatia de ser-
vicii (spatiu comercial si restautant),
amplasat in Craiova, str. Amaradia,
nr. 90”  si declansarea etapei de in-
cadrare pentru obtinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Cra-
iova, jud. Dolj si la sediul titularului:
str. Parcului, nr. 17, bl. E9, sc. 1, ap. 4.
Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul APM Dolj
in termen de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunt.

Anunþul tãu!
COMUNA VÂRTOP, titular al PLA-

NULUI URBANISTIC GENERAL CO-
MUNA VÂRTOP - JUDEÞUL DOLJ,
aduce la cunoºtintã publicului, deci-
zia etapei de încadrare a APM Dolj, în
procedura de reglementare conform
HG nr. 1076 / 2004:  planul nu se supu-
ne evaluãrii de mediu ºi nu se supu-
ne procedurii  de evaluare adecvatã
urmând a fi supus procedurii de ad-
optare fãrã aviz de mediu. Documen-
taþia care a stat la baza luãrii deciziei
etapei de încadrare se poate consul-
tã în zilele de luni-joi între orele 0800 -
1600 ºi  vineri între orele 0800 - 1400,  la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Cra-
iova,  judeþul Dolj ºi la sediul  titularu-
lui,  Primãria Vârtop, cu sediul  în sa-
tul Vârtop, comuna Vârtop, Judeþul
Dolj. Propunerile de reconsiderare a
deciziei se vor transmite în scris la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj (fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro) în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea
anunþului în mass-media.

Cabinetul Individual de Insolven-
þã Durlã Sorin Daniel notificã  toþi cre-
ditorii privind deschiderea procedurii
simplificate de insolvenþã prevãzutã de
legea 85/2014 împotriva debitoarei S.C.
AMW MONDIAL S.R.L., cu sediul în Cra-
iova, str. Dâmboviþa, nr. 37, bl. A33, sc.
1, ap. 4, judeþul Dolj, numãr de înregis-
trare în Registrul Comerþului J16/1162/
2009, CUI 25992974. Dosarul  este  înre-
gistrat  la Tribunalul Dolj, str. Brestei,
nr. 129, Craiova, secþia a II-a civilã, cu
numãrul 10774/63/2015. Conform sen-
tinþei nr. 1171 din 09.12.2015, termenul
limitã de depunere a cererilor de crean-
þã este stabilit pentru 13.01.2016. Ter-
menul limitã pentru verificarea  crean-
þelor,  întocmirea, afiºarea ºi comuni-
carea tabelului preliminar al creanþe-
lor este 27.01.2016.Termenul  limitã  pen-
tru depunerea,  soluþionarea  eventua-
lelor  contestaþii  ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 10.02.2016.
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Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ VÂN-
ZÃTOARE ELEC-
TROPARC MALL.
Telefon: 0771/
780.018.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj
1, îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0722/963.871
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
HOTEL central, Cra-
iova, 3 stele. Telefon:
0723/700.365.
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boiereas-
cã mare - central, pre-
tabilã clinicã, pensi-
une, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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Liceul Tehnologic Auto, cu sediul în localitatea Craiova, Bulevar-
dul Decebal, nr. 105,  judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale vacante, de bibliotecar ºcolar – 1/1
normã, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfãºura astfel:
- Proba scrisã în data de 15.02.2016,  ora 09,00 ,
- Proba interviu în data de 15.02.2016,  ora 12,00,
- Proba practica în data de 15.02.2016,  ora 14,00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:
a) Studii de nivel superior cu diplomã de licenþã – absolvirea, cu

examen de diploma, a unei instituþii de învãþãmânt, secþia de bibliote-
conomie, sau a altor instituþii de învãþãmânt ai cãror absolvenþi au
studiat în timpul ºcolarizãrii disciplinele de profil din domeniul biblio-
teconomiei;

b) Cunoºtinþe specific postului (comunicare ºi relaþii publice, ela-
borarea, redactarea ºi arhivarea de documente, organizarea serviciilor
de informare ºi documentare, valorizarea culturalã a patrimoniului bi-
bliotecii ºcolare);

c) Utilizarea calculatorului (aplicaþii de birou ºi gestiune baze de date);
d) Cunoaºterea unei limbi de circulaþie internationalã – prezintã un

avantaj.

Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul din Bulevardul Decebal, nr. 105.

Relaþii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic Auto, localitatea
Craiova,  Bulevardul Decebal, nr. 105, persoanã de contact: Minune
Doina telefon: 0251/436733; 0351/170323,  0351/170343 fax: 0251/
436733, 0372/875567 E-mail : demetrescucv2004@yahoo.com

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300.
Telefon: 0754/051.988.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, superîn-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea
43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Te-
lefon: 0729/684.222.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete ,pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând cadru meta-
lic inox nou pen-
tru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 8 ianurie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875

MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalul românesc a înche-
iat la superlativ anul 2015, cu o
medalie de bronz câºtigatã de na-
þionala femininã la Campionatul
Mondial, ºi a început promiþãtor
2016, cu un succes concludent
al naþionalei masculine în cam-
pania de calificare la Campiona-
tul Mondial din 2017. În primul
joc oficial din acest an, România
a câºtigat cu 34-21 pe terenul
Finlandei, în faþa cãreia în urmã
cu aproape 2 ani suferea, proba-
bil, cea mai mare umilinþã din is-
toria handbalului masculin, fiind
eliminatã încã din faza întâi a CE
2016. Pânã la urmã, partida ju-
catã miercuri la Vantaa a certifi-
cat faptul cã prima reprezentati-
vã a suferit  în 2014 un accident,
cauzat în mare mãsurã de frã-
mântãrile existente la vremea res-
pectivã în lot.

Acel episod a determinat trupa
pregãtitã de Aihan Omer ºi Sandu

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CM 2017

TTTTTricolorii au surclasat “coºmarul” Finlandaricolorii au surclasat “coºmarul” Finlandaricolorii au surclasat “coºmarul” Finlandaricolorii au surclasat “coºmarul” Finlandaricolorii au surclasat “coºmarul” Finlanda
Iacob sã priveascã precautã pri-
ma partidã cu Finlanda din aceas-
tã sãptãmânã. Echilibru a fost doar
în primele minute, pânã la scorul
de 6-6, apoi România s-a distan-
þat fãrã probleme pe tabela de
marcaj. În minutul 22 s-a desprins
la 14-7, iar la pauzã a intrat cu un
avantaj de 11 goluri (20-9). Dupã
cum aratã ºi numãrul de goluri,
tricolorii au avut o eficienþã foar-
te bunã în faþa porþii, încheiind
primele 30 de minute cu un pro-
centaj de 80 la sutã. Practic, doar
5 aruncãri la poartã nu ºi-au atins
þinta. Craioveanul Valentin Ghio-
nea (foto) – desemnat, miercuri,
cel mai bun handbalist român din
2015, ºi Marius Sadoveac au fost
remarcaþii reprizei, cu 6, respec-
tiv 4 goluri.

În partea secundã, România s-
a desprins la 13 goluri (23-10,
min. 36), diferenþã înregistratã
apoi în mai multe momente, in-

clusiv dupã 60 de minute. Prac-
tic, România a rezolvat proble-
ma cu Finlanda ºi se gândeºte
deja la partida retur cu Austria,
din 14 ianuarie, de la Baia Mare,
decisivã pentru calificarea în
play-off-ul din luna iunie. Prin-
cipala adversarã, care, tot mier-
curi, a învins, la Trieste, cu 40-
27 pe Italia, este în avantaj, dupã
ce s-a impus în toamna trecutã,
la Viena, cu 27-24. Pânã sãptã-
mâna viitoare, naþionala va juca
ºi returul cu Finlanda, tot în Baia
Mare (duminicã, 10 ianuarie, ora
20:30).

România: I. Iancu, Irimuº –
portari; Bera 1, Mocanu, Ramba
1, Toma 1, Ghionea 7, Racoþea,
Sadoveac 5, D. Iancu, Fenici 3,
Novanc 5, Csepreghi 6, Stavro-
situ 2, Onyejekwe 3, Grigoraº.

Clasament dupã 3 etape: 1.
Austria 6p, 2. ROMÂNIA 4p, 3.
Italia 2p, 4. Finlanda 0p.

Echipa naþionalã a României se menþine
pe locul 16, cu 980 de puncte, în clasamen-
tul FIFA Coca-Cola, conform ierarhiei anun-
þate, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalis-
tic mondial.

Adversarele tricolorilor la turneul final al
Campionatului European din vara acestui an
ocupã urmãtoarele poziþii: Elveþia – locul 12
(1.050p), Franþa – locul 25 (868p), Albania
– locul 38 (746p).

Cât priveºte ºi rivalele din preliminariile
Cupei Mondiale din 2018, acestea stau ast-

Triumfãtoare în cinci
competiþii anul trecut, La
Liga, Cupa Regelui Spa-
niei, Liga Campionilor,
Supercupa Europei ºi
Campionatul Mondial al
cluburilor, FC Barcelona
a fost desemnatã cea mai
bunã echipã de club din
lume, în 2015, într-o ie-
rarhie întocmitã ºi datã
publicitãþii, ieri, de Fede-
raþia Internaþionalã de Is-
torie ºi Statisticã a Fot-
balului (IFFHS).

Formaþia lui Luis En-
rique este secondatã de
învinsa sa din ultimul act al Champions
League, Juventus Torino, pentru ca po-
diumul sã fie completat de o altã grupa-
re din Serie A, Napoli.

Top 10 se prezintã astfel: 1. FC Bar-
celona (Spania) – 379p, 2. Juventus To-
rino (Italia) – 286p, 3. SSC Napoli (Ita-
lia) – 268p, 4. Bayern Munchen (Ger-
mania – 263p, 5. Paris Saint-Germain
(Franþa) – 257p, 6. Real Madrid (Spa-

România se menþine pe locul
16 în clasamentul FIFA

fel: Polonia – locul 35 (769p), Danemarca –
42 (685p), Muntenegru – 85 (403p), Arme-
nia – 121 (285p), Kazahstan – 132 (266p).

Primele zece poziþii ale ierarhiei sunt
ocupate de urmãtoarele reprezentative: 1.
Belgia – 1.494p, 2. Argentina – 1.455p, 3.
Spania – 1.370p, 4. Germania – 1.347p, 5.
Chile – 1.269p, 6. Brazilia – 1.251p, 7.
Portugalia – 1.219p, 8. Columbia – 1.211p,
9. Anglia –1.106p, 10. Austria – 1.091p.

Urmãtorul clasament FIFA Coca-Cola va
fi dat publicitãþii la 4 februarie.

IFFHS: Barcelona –
cea mai tare echipã

de club din lume, în 2015

nia) – 241p, 7. Independiente Santa Fe
(Columbia) – 240p, 8. AC Fiorentina (Ita-
lia) – 236p, 9. River Plate (Argentina) –
234,5p, 10. VfL Wolfsburg (Germania)
– 232p.

Prima echipã româneascã din cla-
sament este Steaua, plasatã pe locul
83, cu 138,5 puncte.  În top 100 se
mai aflã ºi Astra Giurgiu, pe 89, cu
135,5 puncte.

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Bastia.
DIGI SPORT 2
7:00, 8:00 – TENIS – Hopman Cup, în Australia: Anglia –

Germania / 11:30, 13:30, 15:30 – TENIS – Hopman Cup: Aus-
tralia Green – Franþa / 19:00, 21:00 – BASCHET (M) – Euro-
liga TOP 16: Lokomotiv Kuban Krasnodar – Anadolu Efes
Istanbul, Steaua Roºie Belgrad – Fenerbahce Istanbul.

DIGI SPORT 3
21:45 – RUGBY - Champions Cup: Bordeaux Begles – Cler-

mont Auvergne.
DOLCE SPORT 1
7:00, 11:00, 13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane,

în Australia / 2:00 – BASCHET NBA: Washington Wizard –
Toronto Raptors.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT 1
12:45 – BIATLON (M) – Cupa Mondialã, la Ruhpolding, în

Germania / 14:15 – SCHI FOND (F) – Turul de schi, la To-
blach, în Italia / 15:30 – BIATLON (F) – CM, la Ruhpolding /
17:30 – TENIS (M) – Turneul de la Doha, în Qatar / 21:30 –
DARTS – Campionatul Mondial, la Frimley Green, în Regatul
Unit. sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
12:15 – SCHI FOND (M) – Turul de schi, la Toblach, în

Italia / 15:30 – TENIS (M) – Turneul de la Doha, în Qatar /
18:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE (M) – Cupa Mondialã, la
Willingen, în Germania / 20:00 – DARTS – Campionatul Mon-
dial, la Frimley Green, în Regatul Unit. sferturi de finalã.

LOOK TV
21:45 – RUGBY – Champions Cup: Bordeaux Begles – Cler-

mont Auvergne.
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Reprezentativa U19 a României
are programat un stagiu de pre-
gãtire în Cipru în perioada 18-30
ianuarie. Pentru aceastã acþiune
a tricolorilor au fost convocaþi ºi
trei juniori ai clubului Universita-
tea Craiova. Astfel, Alin Manea,
Andrei Burlacu ºi Raul Hreniuc se
vor antrena sub comanda lui An-
drei Spier. Acþiunea din Cipru are
în vedere pregãtirea Turneului de
Elitã programat în Austria, în pe-
rioada 24-29 martie, competiþie în
care tricolorii vor lupta contra
echipelor similare ale Cehiei, Aus-
triei ºi Slovaciei pentru calificarea
la Campionatul European U19 din
Germania.  

Curelea – 10.000
Bawab – 9.000
Madson – 9.000
Zlatinski – 8.000
Mateiu – 8.000
Ferfelea – 7.500
Popov – 7.000
Bãlgrãdean – 7.000
Achim – 6.000
Kay – 6.000
Nuno Rocha – 6.000
Iliev – 6.000
Dãnãnae – 5.500
Straton – 5.000
Acka – 5.000
Dumitraº – 4.500
Herghelegiu – 4.000
Bãluþã – 3.500
Ivan – 3.000
Bancu – 3.000
Izvoranu – 3.500
Vãtãjelu – 3.500
Mãzãrache – 2.000
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pentru restulpentru restulpentru restulpentru restulpentru restul
sezonului:sezonului:sezonului:sezonului:sezonului:

Straton – Achim, Acka, Kay,
Vãtãjelu – Madson, Mateiu –
Ivan, Zlatinski, Bancu – Nuno
Rocha.

Echipa back-up: Popescu –
Dumitraº, Popov, Iliev, Cioco-
tealã – Herghelegiu, Dinu –
Bãluþã, R. Petre, Mãzãrache –
Burlacu.

Robinetul investiþiilor s-a închis
deocamdatã la Universitatea Cra-
iova. Echipa este pe calea spre au-
tofinanþare, iar cheltuielile vor fi în
concordanþã cu încasãrile pentru
ca echipa sã rãmânã pe linia de plu-
tire. Practic, echipa va consuma
ce va produce. Sursele de finanþa-

Deºi au cele mai
mici salarii la
Universitatea
Craiova, Ivan,
Vãtãjelu ºi Bancu
au cele mai
importante oferte
de transfer, în timp
ce Ferfelea,
Curelea ºi Madson
n-au ajutat deloc
echipa, deºi au
printre cele mai
mari remuneraþii
din Liga I

re: banii din drepturi de televiziu-
ne, vânzãri de jucãtori, contracte
de sponsorizare, bilete ºi abona-
mente. Acþionarii nu vor mai scoate
bani din buzunare, esenþial va fi
modul cum va fi manageriatã echi-
pa.

În condiþiile în care s-a ratat pre-
zenþa în play-off, bugetul are de
suferit, iar primele mãsuri sunt
despãrþirea de jucãtorii care au sa-
lariile cele mai mari. Primii puºi pe
listã sunt cei care sunt în ultimele
luni de contract, Bãlgrãdean, Ba-
wab, Curelea ºi Ferfelea. Rãmâne
de vãzut dacã aceºtia vor ºi ac-
cepta sã plece, întrucât Ferfelea,
Curelea ºi Dãnãnae au refuzat sã-
ºi rezilieze contractele la preceden-
tele negocieri, clubul fiind obligat
sã-I plãteascã. Economia în cazul
despãrþirii de aceºti jucãtori ar fi
de aproape 35.000 de euro, cam
cât câºtigã Bancu într-un an.

Manageriat prost
ºi rezultate sub aºteptãri

Ierarhia salariilor nu a fost nici
pe departe în concordanþã cu ran-
damentul jucãtorilor Universitãþii
Craiova ºi implicit nici cu ofertele
pentru aceºtia. Cei mai bine plãtiþi
alb-albaºtri au dezamãgit în actua-
lul sezon ºi au evoluat foarte pu-
þin. Curelea, Ferfelea ºi Madson
sunt fruntaºi la salarii, dar au bifat
puþine prezenþe pe teren, iar de
goluri marcate nici nu mai poate fi
vorba. Mai mult, Ferfelea a ratat
ºi douã penalty-uri importante.

În schimb, fotbaliºti aflaþi în
coada listei de plãþi, precum Ivan,
Vãtãjelu sau Bancu, sunt în vogã,
fiind ºi pe lista lui Gigi Becali, care
oferã pe aceastã tripletã+Mateiu
suma de 2,5 milioane de euro. An-
drei Ivan era, pânã la semnarea
noului contract, valabil pe cinci ani,

cel mai prost plãtit jucãtor, cu 800
de euro pe lunã ºi în acelaºi timp
este cel mai solicitat pentru un
transfer, totul culminând cu recen-
tul interes al Barcelonei.

Cãpitanul Bãlgrãdean este sin-
gurul jucãtor al Craiovei care a
evoluat în toate meciurile din cam-
pionat, contabilizând 2.065 de mi-
nute. „Pufi“ a bifat aproape de fie-
care datã cele 90 de minute, exce-
pie fãcând meciul de la Pite’ti, cu
Steaua, când s-a accidentat ’i a
fost înlocuit de Straton în minutul
85.

Cei trei fundaºi dreapta
câºtigã 16.000 de euro

În poartã, Cristian Bãlgrãdean
are 8.000 de euro, iar Straton câº-
tigã 5.000 de euro. Pleacã Bãlgrã-
dean, Straton va fi titular, iar re-
zervã ar fi probabil portarul echi-
pei secunde, Laurenþiu Popescu.

Postul de fundaº dreapta a cre-
at o gaurã serioasã în buget. Cei
trei jucãtori din lot pe acest post,
Achim, Dumitraº ºi Dãnãnae, câº-
tigã în total 16.000 de euro lunar.
Cu aceºti bani, clubul putea plãti
un fundaº dreapta de Chmapions

League. Pe lista de disponibilizare
se aflã Dãnãnae, iar Dumitraº este
menþinut ca jolly-joker, ca ºi pânã
acum, putând fi utilizat ºi pe alte
posturi. La capitolul fundaºi cen-
trali, Popov, Acka, Kay sunt în
pole-position pentru cele douã
posturi de titulari, Iliev ºi Izvora-
nu fiind soluþii de avarie, în spe-
cial din cauza vârstei. Unul dintre
ei ar putea chiar pãrãsi echipa. Pe
stânga, Vãtãjelu este suveran, dar
dupã revenirea lui Briceag, el ar
putea fi avansat în linia medianã,
unde poate evolua atât în bandã,
dar calitãþile îl recomandã chiar
pentru postul de mijlocaº central.
Variantele de mijlocaºi de bandã
sunt: Ivan, Bancu, Bãluþã, dar în
calcule pot intra ºi Nuno Rocha,
Vãtãjelu, Dumitraº sau Robert Pe-
tre. Mijlocaºii centrali pe care se
va baza echipa vor fi: Zlatinski,
Mateiu ºi Madson. Ultimul nu-ºi
justificã nici pe departe salariul, cel
puþin în acest sezon, în care a fost
accidentat, iar când a jucat, a fã-
cut-o prost. Rãmâne problema ata-
canþilor. În faþã pot fi folosiþi: Ro-
cha, Ivan, Herghelegiu, Mãzãrache
sau Burlacu, deºi niciunul nu este
vârf de gura porþii.

Campionatul României, Liga I, a coborât 12 poziþii faþã de anul trecut
ºi ocupã locul 28, cu 520 de puncte, în clasamentul campionatelor din
întreaga lume întocmit ºi dat publicitãþii, joi, de Federaþia Internaþionalã
de Istorie ºi Statisticã a Fotbalului (IFFHS). Primele zece poziþii în aceas-
tã ierarhie sunt ocupate de campionatele din urmãtoarele þãri: 1. Spania
1.262 puncte, 2. Italia 1.177, 3. Germania 1.044, 4. Argentina 990, 5.
Franþa 914, 6. Brazilia 899, 7. Anglia 887, 8. Portugalia 726,5, 9. Belgia
725,5, 10. Rusia 715.

Liga I, pe locul 28 în lumeLiga I, pe locul 28 în lumeLiga I, pe locul 28 în lumeLiga I, pe locul 28 în lumeLiga I, pe locul 28 în lume

Trei juniori ai Craiovei
la naþionala under 19
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