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- Dacã numea preºedintele premier
pe cineva de prin pãrþile noastre,
poate, Popescule, începea construi-
rea autostrãzii Craiova-Piteºti. actualitate / 7
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De cum s-au revã-
zut în noul an, dupã
pauza de sãrbãtori,
primarul Lia Olguþa
Vasilescu ºi consilie-
rul Pavel Badea, ad-
versarii de la alegeri-
le locale, s-au luat din
nou la trântã. Ca sã
nu mai piardã timpul
ºi sã nu mai resimtã
în plex toate ironiile
primarului, liberalul a
schimbat complet tac-
tica ºi a ieºit primul la
atac. Ce a urmat a
fost un tir de replici,
ºi de o parte, ºi de
alta, care, din pãcate
pentru viitorii alegã-
tori, s-a terminat ex-
trem de prost, cu jig-
niri urâte, din sfera
semanticã a lui „ne-
simþit” ºi „nesimþito”.
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Premierul român Dacian Cio-
loº a avut o bunã primire ofi-
cialã la Cancelaria Federalã din
Berlin, din partea Angelei Mer-
kel. Partener de importanþã
strategicã pentru România –
peste 20 miliarde euro anual,
schimburi comerciale –, cum s-
a exprimat Dacian Cioloº, Ger-
mania rãmâne principalul mo-
tor economic al UE, deºi nu toa-
te demersurile sale, ºi aici în
discuþie intrã cotele de imi-
granþi, sunt unanim îmbrãþiºa-
te de statele membre. Bucureº-
tiul este din acest punct de ve-
dere unul dintre “elevii” docili.
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de vaccinde vaccinde vaccinde vaccinde vaccin
antigripal a fostantigripal a fostantigripal a fostantigripal a fostantigripal a fost
suplimentatsuplimentatsuplimentatsuplimentatsuplimentat

Ministerul Sãnãtãþii a su-
plimentat numãrul dozelor
de vaccin gripal pentru pre-
venirea îmbolnãvirilor prin
afecþiuni respiratorii ºi, în
special, prin gripã în perioa-
dele reci si cu fluctuaþii de
temperaturã. Pentru sezonul
2015-2016, a fost achiziþio-
nat iniþial un numãr de
500.000 de doze de vaccin
antigripal care au fost în to-
talitate distribuite cãtre di-
recþiile de sãnãtate publicã la
nivel local.

RazieRazieRazieRazieRazie
de amploarede amploarede amploarede amploarede amploare
în tot judeîn tot judeîn tot judeîn tot judeîn tot judeþþþþþululululul
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Cioloº: Îmi pãstrez independenþa
politicã pânã la capãtul manda-
tului, nu candidez în 2016
Premierul Dacian Cioloº a declarat, joi sea-
rã, la întâlnirea cu reprezentanþi ai comuni-
tãþii româneºti din Germania, reuniþi la Am-
basada din Berlin, cã îºi va pãstra inde-
pendenþa politicã pânã la finalul mandatu-
lui de prim-ministru ºi cã nu va candida la
alegerile din 2016. “Am decis sã-mi pãs-
trez aceastã independenþã (politicã – n.r.)
pânã la capãtul mandatului ºi sã nu mã
prezint la alegerile din 2016, tocmai pentru
a-mi pãstra credibilitatea cã ceea ce vreau
sã fac ca ºi prim-ministru ºi ceea ce acest
guvern vrea sã facã este ceea ce spune.
Vrem sã ne concentrãm mai ales pe un fel
de a face administraþie în România pentru
a creºte eficienþa ºi credibilitatea adminis-
traþiei pentru cã din perspectiva mea ºi din
perspectiva noastrã, ca Guvern, creºterea
încrederii în stat porneºte mai ales ºi în
primul rând de la calitatea administraþiei
publice în raport cu cetãþeanul ºi în raport
cu misiunile pe care le are”, a spus Cioloº
în discursul la Ambasada României la Ber-
lin, în cadrul vizitei oficiale din Germania.
Premierul a mai þinut sã precizeze faptul cã
este convins cã, în timp, ceea ce va face
guvernul pe care îl conduce în acest an se
va resimþi “inclusiv în modul în care Româ-
nia va fi apreciatã în exterior ºi în Uniunea
Europeanã”.

Senatorul Radu Oprea, trimis în
judecatã pentru evaziune fiscalã
ºi complicitate la spãlare de bani

Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al
judeþului Prahova, a fost trimis în judeca-
tã, alãturi de Mihail ªtefãnescu ºi firmele
Urban Electric ºi ICIM, pentru evaziune
fiscalã ºi complicitate la infracþiunea de
spãlare de bani, prejudiciul produs în acest
caz fiind de peste 220.000 de lei. Dosarul în
care procurorii Parchetului Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) îi acuzã pe sena-
torul Radu ªtefan Oprea ºi pe Mihail ªte-
fãnescu, precum ºi SC ICIM SA ºi SC Ur-
ban Electric SRL de evaziune fiscalã ºi
complicitate la spãlare de bani va fi jude-
cat de instanþa supremã. Potrivit rechizito-
riului procurorilor, Radu Oprea ºi Mihail
ªtefãnescu, administratori ai firmelor Ur-
ban Electric ºi ICIM, au ajutat societãþile
comerciale M. SRL ºi SSWA SRL, precum
ºi pe reprezentanþii legali sau de fapt ai
acestora sã deruleze ºi sã înregistreze ope-
raþiuni comerciale nereale, prin punerea la
dispoziþie de contracte de prestãri servicii
ºi lucrãri fictive ºi emiterea de facturi, în
baza cãrora s-au înregistrat în contabilita-
te operaþiuni comerciale fictive.

Mircea Bãsescu a fost condam-
nat, ieri, la patru ani de închisoare
cu executare, pentru trafic de influ-
enþã, în dosarul privind mita pe care
ar fi primit-o de la familia lui Sandu
Anghel, iar Marian Cãpãþânã a pri-
mit o pedeapsã de trei ani de închi-
soare, pentru complicitate la trafic
de influenþã.

Mircea Bãsescu, fratele fostului
preºedinte Traian Bãsescu, spune
cã nu se aºtepta sã fie condamnat
la închisoare pentru cã se conside-
rã nevinovat, el susþinând cã va
ataca cu apel decizia Tribunalului
Constanþa, transmite Mediafax. În-
trebat de jurnaliºti, ieri-dimineaþã,
la ieºirea din locuinþa sa din muni-
cipiului Constanþa, cum comentea-
zã decizia Tribunalului Constanþa
prin care a fost condamnat la patru ani de închi-
soare cu executare pentru trafic de influenþã, Mir-
cea Bãsescu a spus : „Nu pot sã comentez o deci-
zie a unei instanþe. Vom merge la apel”. El a recu-
noscut cã nu se aºtepta la aceastã hotãrâre a in-
stanþei: „Sincer, nu”.

Întrebat dacã se aºtepta sã fie achitat, aºa cum
au cerut apãrãtorii sãi în faþa instanþei, Mircea Bã-
sescu a rãspuns afirmativ. “Eu mã consider nevi-
novat”, a precizat el. Mircea Bãsescu a mai fost
întrebat dacã are mai multã încredere în judecãtorii
de la Curtea de Apel Constanþa, cei care urmeazã
sã judece apelul sãu la decizia Tribunalului, spu-
nând: „Am multã încredere în justiþie”. Decizia in-
stanþei nu este definitivã ºi poate fi contestatã la
Curtea de Apel Constanþa, în termen de zece zile
de la comunicare.

Din pedepsele celor doi urmeazã sã se scadã
perioada arestului preventiv ºi cea a arestului la

Discuþiile privind majorarea sala-
riilor aleºilor vor fi reluate în comisii-
le de specialitate ale Camerei Depu-
taþilor, una dintre marile restanþe ale
sesiunii trecute fiind controversata
ordonanþã de urgenþã privind creº-
terea indemnizaþiilor pentru înalþii
demnitari.

Ordonanþa de urgenþã prin care
au fost majorate salariile unor cate-
gorii de demnitari, emisã în vara anu-
lui trecut de Gabriel Oprea, în calitate
de premier interimar, a fost respinsã
de Senat la 18 noiembrie 2015, dar
zace în sertarele comisiei de muncã
de la Camera Deputaþilor, în condiþii-
le în care Camera este for decizional
în ceea ce priveºte actul normativ.

În contextul dezbaterii acestei or-
donanþe, este readusã în discuþie
amendarea actului normativ astfel
încât majorãrile sã fie aplicate ºi de-
putaþilor ºi senatorilor, care s-au arã-
tat nemulþumiþi anul trecut pentru cã
nu au fost incluºi printre categoriile
de demnitari, ci doar membrii Birouri-
lor permanente. Ordonanþa ar urma sã
fie dezbãtutã la începutul sesiunii din
februarie, într-o ºedinþã comunã a co-
misiilor de muncã ºi buget-finanþe.

Deputatul PNL Gheorghe Ialomi-
þianu, membru în comisia de buget, a
precizat, pentru Mediafax, cã majori-
tatea parlamentarã care a susþinut
vechiul Guvern a discutat posibilita-
tea de a majora ºi salariile parlamen-
tarilor, ca sã nu mai fie o diferenþã
atât de mare între salariile celor din
Biroul Permament ºi ale celorlalþi de-
putaþi. “Ordonanþa a venit cu raport
de respingere (de la Senat – n.r.), dar
vedem cã partidele care au susþinut
Guvernul Ponta vor sã extindã majo-
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domiciliu. Mircea Bãsescu ºi Marian Cãpãþânã au
fost arestaþi preventiv ºi la domiciliu din 19 iulie
2014 pânã în 24 iunie 2015. Magistraþii au mai dis-
pus în cazul celor doi pedeapsa complementarã a
interzicerii dreptului de a fi aleºi în autoritãþile pu-
blice sau în orice alte funcþii publice ºi a dreptului
de a ocupa funcþii care implicã exerciþiul autoritã-
þii de stat. Totodatã, Tribunalul Constanþa a men-
þinut sechestrul instituit pe bunurile lui Mircea
Bãsescu ºi ale lui Marian Cãpãþânã, precum ºi
mãsura controlului judiciar pentru cei doi. De ase-
menea, cei doi au fost obligaþi sã achite cheltuieli
de judecatã de 3.000 de lei, iar instanþa a mai decis
confiscarea sumei de 265.000 de euro de la aceºtia.

Pe de altã parte, instanþa a respins ca nefondatã
cererea formulatã de Florin Anghel de restituire a
sumei de 600.000 de euro pe care membrii familiei
acestuia susþineau cã i-ar fi dat-o drept mitã lui Mir-
cea Bãsescu pentru a interveni pentru obþinerea

unei decizii favorabile într-un do-
sar al lui Bercea Mondial.

Tribunalul Constanþa a amâ-
nat de mai multe ori pronunþa-
rea în dosarul în care Mircea
Bãsescu a fost judecat pentru
trafic de influenþã, iar Marian
Cãpãþânã pentru complicitate la
trafic de influenþã. În 11 decem-
brie 2015, la Tribunalul Constan-
þa a avut loc ultimul termen în
acest dosar, iar cu acel prilej
DNA a cerut condamnarea la în-
chisoarea cu executare pentru
Mircea Bãsescu ºi Marian Cã-
pãþânã, în cazul primului solici-
tând ca pedeapsa sã fie orienta-
tã spre maximul prevãzut de lege.

Avocatul lui Mircea Bãses-
cu, Florin ªurghie, a cerut achi-

tarea clientului sãu, spunând cã nu existã dovezi
în legãturã cu sãvârºirea faptei, iar, în cazul în
care instanþa va considera cã este nevoie de o
pedeapsã cu închisoarea, aceasta sã fie cu sus-
pendare. Apãrãtoarea lui Marian Cãpãþânã, Ni-
neta Anghelina, a afirmat în faþa instanþei cã do-
reºte pentru clientul sãu o pedeapsã cu suspen-
dare sau la o pedeapsã orientatã cãtre limita mini-
mã prevãzutã de lege precizând cã acesta nu are
antecedente penale ºi cã are un copil minor în
întreþinere.

Mircea Bãsescu a fost judecat, alãturi de Mari-
an Cãpãþânã, în dosarul privind mita pe care ar fi
primit-o de la familia lui Sandu Anghel, zis Bercea
Mondial. Cei doi au fost arestaþi preventiv dupã
ce familia lui Bercea Mondial a fãcut publice înre-
gistrãri realizate pe ascuns de fiul acestuia, care ar
proba traficul de influenþã de care este acuzat fra-
tele fostului preºedinte al þãrii.

Parlamentarii vor relua discuþiile
privind majorarea salariilor lor

rarea indemnizaþiilor ºi pentru parla-
mentari. (...) În prezent, salariul net al
chestorilor este 13.000 de lei, dacã
parlamentarilor le-ar majora salariile
la 11.500-12.000 de lei, suma netã care
ar ieºi din buget ar fi 250 de milioane,
automat se majoreazã ºi alte sume
care sunt legate de indemnizaþia par-
lamentarilor”, a declarat Ialomiþianu.

Majorarea indemnizaþiilor parla-
mentarilor ar genera, în mod automat,
ºi majorarea indemnizaþiei de ºedin-
þã, cheltuielile de transport ºi, impli-
cit, suma forfetarã care este stabilitã
la 1.5% din indemnizaþia parlamenta-
rilor, a explicat Ialomiþianu.

Liberalul a afirmat cã parlamenta-
rii PNL vor vota împotrivã, aºa cum
au votat ºi în Senat. Ialomiþianu a
susþinut cã o decizie privind majora-
rea salariilor ar trebui sã fie luatã odatã
cu legea salarizãrii în sistemul buge-
tar. “Ar trebui sã respingem acest act
normativ ºi sã se rezolve prin legea
salarizãrii bugetare. Trebuie sã ve-
dem ºi cât suportã bugetul. Existã ris-
cul ca aceste majorãri sã influenþeze
destul de mult deficitul bugetar ºi
România sã aibã un deficit execesiv”,
a mai spus Ialomiþianu.

Vicepreºedintele PSD al Camerei
Deputaþilor Florin Iordache, membru
în comisia de muncã, a declarat, pen-
tru Mediafax, cã “este anormal ca
membrii Birourilor permanente sã
aibã niºte salarii mai mari decât cei-
lalþi parlamentari”. “În februarie va fi
discutatã, fãrã îndoialã. Eu am spus
cã, pentru a fi discutatã, este nevoie
de punctul de vedere al noului Gu-
vern ºi de avizele unor comisii din
Parlament. În funcþie de aceste avize
ºi de o poziþie pe care o vom avea la

nivel de grup vom discuta dacã o vom
respinge, cum este la Senat, sau o
extindem. (...) Am spus cã este anor-
mal ca membrii Biroului Permanent
sã aibã salarii mai mari decât ceilalþi”,
a declarat Iordache.

Iordache a susþinut cã grupul
parlamentar PSD din Camera Depu-
taþilor nu a discutat, pânã în pre-
zent, care va fi poziþia deputaþilor
social-democraþi cu privire la ordo-
nanþa care a majorat salariile înalþi-
lor demnitari.

Vicepreºedintele PSD al Comisiei
de Buget, Iuliu Nosa, a declarat, pen-
tru Mediafax, cã trebuie aºteptatã le-
gea salarizãrii ºi abia, ulterior, aleºii
ar trebui sã ia în discuþie alte modifi-
cãri. “Salariile parlamentarilor ar tre-
bui sã fie crescute proporþional cu
celelalte salarii. Sunt de acord ca par-
lamentarii sã aibã un anumit statut,

raportat la rolul ºi funcþia în societa-
te, dar nu cu anticipaþie faþã de cele-
lalte categorii din societate”, a susþi-
nut ºi deputatul PSD Ion Cãlin, mem-
bru al comisiei de muncã.

Nici UNPR nu a formulat o poziþie
cu privire la OUG care a fãcut posibi-
lã majorarea indemnizaþiilor înalþilor
demnitari. “Nu s-a discutat aºa ceva
în grupul UNPR, nu discut proiecte
care nu sunt pe ordinea de zi”, a de-
clarat deputatul UNPR Liliana Min-
cã. La rândul lor, nici grupurile parla-
mentare ALDE ºi UDMR nu ºi-au
formulat o poziþie oficialã cu privire
la OUG Oprea. “Nu s-a discutat încã
poziþia ALDE. Aº fi de acord cu (ma-
jorarea salariilor parlamentarilor –
n.r.) prin legea salarizãrii unitare, care
a fost elaboratã de vechiul Guvern”,
a declarat deputatul ALDE Ovidiu
Silaghi.
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Pavel Badea pare cã s-a
decis sã înceapã anul cu o
nouã tacticã. Alesul liberal a
venit montat în ºedinþa de ieri
ca sã o atace pe adversara
sa, Lia Olguþa Vasilescu.
Dupã o uºoarã încãlzire cu
consilierul Nicuºor Cotescu
(cãruia i-a reproºat faptul cã,
în calitate de preºedinte, nu a
convocat comisia IV), Badea
a ieºit curajos la atac ºi a luat
la ochi proiectul prin care Pri-
mãria mutã ambulatoriului
spitalului Filantropia în fostul
sediul al DNA (clãdirea de
lângã fostele Bãi comunale),
criticându-l pentru faptul cã
imobilul nu este adecvat pen-
tru actul medical – coridoa-
rele fiind foarte înguste ºi nu
ar exista grupuri sanitare.
„Pãi, daþi-ne dumneavoastrã
o soluþie, unde ar trebui sã mu-
tãm ambulatoriul? Acesta trebuie
refãcut în totalitate, a cãzut ta-
vanul, clãdirea este de la 1800,
efectiv nu se mai poate folosi.
Au venit cei de la spital, au vã-
zut ºi le convine clãdirea, li se
pare o variantã foarte bunã”, i-a
rãspuns Olguþa Vasilescu.

„O chestiune
cam nesimþitã...”

Simþind cã i-a sosit momentul,
Badea ºi-a plasat imediat atacul.
„Sunt oameni care se pricep la
aceastã activitate ºi ei considerã
cã era mult mai practic sã se ia
aceastã soluþie”. Piedica fusese
pusã la primar. „Sunt curioasã
cine sunt specialiºtii de care vor-
biþi... Vrem sã ºtim ºi noi care
sunt aceºti specialiºti mai buni
decât director spitalului, decât
adjuncþii”, a reacþionat Olguþa
Vasilescu. „Dacã aveþi astfel de
curiozitãþi trebuie sã fiþi extrem de
atentã sã nu vã creeze probleme
de sãnãtate”, a spus, pe un ton
apãsat, cu o ironie voitã, Pavel
Badea. Apoi a venit ºi replica-
declanºator: „Mi se pare o ches-
tiune cam nesimþitã... dar mã aº-
tept de la dumneavoastrã”, s-a
repliat primarul.
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VVVVVasilescu s-a lãsat cu jigniri urâteasilescu s-a lãsat cu jigniri urâteasilescu s-a lãsat cu jigniri urâteasilescu s-a lãsat cu jigniri urâteasilescu s-a lãsat cu jigniri urâte

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

De cum s-au revãzut în noul an, dupã pauza de
sãrbãtori, primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi con-
silierul Pavel Badea, adversarii de la alegerile
locale, s-au luat din nou la trântã. Ca sã nu mai
piardã timpul ºi sã nu mai resimtã în plex toate
ironiile primarului, liberalul a schimbat complet
tactica ºi a ieºit primul la atac. Ce a urmat a fost
un tir de replici, ºi de o parte, ºi de alta, care, din
pãcate pentru viitorii alegãtori, s-a terminat ex-
trem de prost, cu jigniri urâte, din sfera semanti-
cã a lui „nesimþit” ºi „nesimþito”.

„Este a doua
oarã ºi nu vã mai
permit”

Calcat pe bombeuri, Badea a
ridicat tonul în microfon: „Dum-

neavoastrã mã faceþi nesimþit pe
mine? Cred cã nesimþirea este,
poate, într-o oarecare mãsurã,
interpretabilã în ambele sensuri.
Ca primar al Craiovei, sã faceþi
un consilier nesimþit, nu este în
regulã. Deci aveþi grijã cã aceas-

tã vulgaritate nu este beneficã
imaginii ºi atitudinii în faþa craio-
venilor”. Numai cã ironia prima-
rului doar ce fusese stârnitã. „Vã
mulþumesc cã aveþi grijã de ima-
ginea mea, domnule Badea”. Fãrã
sã mai reziste, liberalul ºi-a ieºit
din pepeni ºi a trecut la jigniri: „Vã
rog mult încercaþi sã nu mai fiþi
dumneavoastrã nesimþitã. Deci nu
se poate aºa ceva, mã faceþi ne-
simþit, greu de cap... este a doua
oarã ºi nu vã mai permit. Vã rog
mult opriþi aceastã atitudine rãu-
tãcioasã”.

Zâmbind maliþios, Olguþa Va-
silescu a þinut sã încheie dialogul:

„Dumneavoastrã aþi început jig-
nirile la adresa unei doamne!”.

Susþinãtorii
ies la atac

Badea pierduse meciul, nu-
mai cã, de pe margine, existau

persoane care doreau sã mar-
cheze ºi ei puncte în contul vic-
toriei. În scandal s-a amestecat,
aºadar, viceprimarul Dan Daºo-
veanu, care a simþit nevoia sã
apere proiectul ºi, implicit, sã-i
mai dea un bobârnac contracan-
didatului primarului. „Rugãmin-
tea mea este, pentru a nu mai
face astfel de ºedinþe de consi-
liu care nu fac decât sã produ-
cã rãu tuturor, inclusiv dumnea-
voastrã, ca viitor candidat al
PNL, aveþi uºa mea deschisã,
24 de ore din 24, veniþi ºi ne sfã-
tuim împreunã”.

Prin ricoºeu, replica a venit

din tabãra PNL. Recent intrat
în CLM Craiova, fostul director
al RAT Craiova, Marinel Flores-
cu, i-a întors-o lui Daºoveanu.
„Consider cã nu este corect ca
domnul viceprimar Daºoveanu
sã dea indicaþii consilierilor de

la alte partide, ce sã facã în ca-
drul ºedinþelor, ce sã facã în ca-
drul campaniilor electorale. Cu-
noscând ºi eu situaþia din spita-
lele craiovene, am suficiente în-
doieli cã nu este chiar aºa de
deasã vizita dumneavoastrã”.

Rãzboiul foºtilor
Nu a lipsit mult ca foºtii colegi

de partid sã-ºi sufle câteva replici
tari în frezã. „Dacã aþi venit acum
sã aplicaþi variantele PDL-ului ºi
sã spuneþi trei minciuni la o frazã,
sã ºtiþi cã aþi greºit. Acest CL este
serios, dacã credeþi cã sunteþi pe

vremea când eraþi la RAT, cred
cã vã înºelaþi”, l-a atacat dur
Daºoveanu. „Sunteþi aici în ca-
litate de moralist sau de vice-
primar? Ce legãturã are PDL-
ul cu spitalul?”, i-a replicat Flo-
rescu. Din rândul doi, ºi-a arã-
tat un colþ ºi Emilian ªtefârþã,
consilier liberal. Ce-i drept mai
finuþ, directorul de la Muzeul de
Artã i-a spus viceprimarului sã
o lase mai moale deoarece oda-
tã au împãrþit acelaºi partid cu
Marinel Florescu, cel pe care-l
ataca acum. „Probabil cã dom-
nul Daºoveanu, pe perioada
când a fost membru PDL, ºi-a
format o altã pãrere. Eu, ºi chiar
dacã am fost în opoziþie faþã de
PDL, l-am apreciat. ªi ar fi bine
sã ne respectãm”.
Ce se va întâmpla cu respec-

tul în CLM Craiova vom vedea
în ºedinþele ce urmeazã, vãdit
fiind faptul cã se anunþã din ce
în ce mai furtunoase pe mãsurã
ce se apropie momentul alege-
rilor locale.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã pe parcursul zilei de
joi, dar ºi în noaptea de joi spre
vineri, a fost organizatã o razie
de amploare, în tot judeþul, pen-
tru prevenirea ºi combaterea aba-
terilor la regimul circulaþiei ru-
tiere, a accidentelor de circula-
þie, totodatã urmãrindu-se ºi pre-
venirea faptelor cu violenþã ºi a
altor fapte de naturã antisocialã.
Poliþiºtii au acþionat alãturi de jan-
darmi, obiectivul principal al oa-
menilor legii fiind creºterea gra-
dului de siguranþã civicã, dar ºi

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, luni, 4 ianuarie a.c., pro-
punerea procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi au
dispus prelungirea cu încã 30 de
zile a mãsurii arestãrii preventive a
Vasilicãi Vîrban, femeia de 64 de
ani din Calafat suspectatã cã ºi-a
omorât soþul în bãtaie: „Admite
propunerea Ministerului Public –
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj. În baza art. 234 ºi urm.
C.p.p.: Prelungeºte durata mãsu-
rii arestãrii preventive a inculpa-
tei VÎRBAN VASILICA pe o pe-
rioadã de 30 de zile, de la data de

Încã 30 de zile dupã gratii pentru doljeanca
suspectatã cã ºi-a omorât soþul în bãtaie

Femeia de 64 de ani, din Calafat, suspectatã cã ºi-a omorât
soþul în bãtaie, la începutul lunii octombrie, rãmâne în spatele
gratiilor, dupã ce Tribunalul Dolj i-a prelungit arestarea preven-
tivã cu încã 30 de zile. Hotãrârea a rãmas definitivã dupã ce
Curtea de Apel Craiova i-a respins contestaþia.

6.01.2016 ºi pânã la data de
4.02.2016 inclusiv. În baza art.
275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile ju-
diciare avansate de stat rãmân în
sarcina acestuia. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 ore de la
pronunþare. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu, azi, 4.01.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Femeia a contestat hotã-
rârea, însã n-a avut succes, Cur-
tea de Apel Craiova respingându-i,
joi, contestaþia, astfel cã decizia
Tribunalului a rãmas definitivã.

Reamintim cã femeia a fost re-
þinutã pentru 24 de ore pe 7 oc-

tombrie 2015, în jurul orei 6.00,
fiind suspectatã cã ºi-a omorât
bãrbatul în bãtaie. Potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în noaptea de luni
spre marþi, Vasilica Vîrban a soli-
citat o ambulanþã la domiciliul sãu
din municipiul Calafat, susþinând
cã soþul sãu, Mihai Sergiu Vãrban,
de 69 de ani, s-a întors bãtut de la
cârciumã. Medicii l-au gãsit mort
când au ajuns ºi bãtut rãu, stabi-
lindu-se cã avea multiple fracturi
costale ºi un traumatism de coloa-
nã vertebralã. Anchetatorii au luat-
o la întrebãri pe soþia bãrbatului,
care a susþinut sus ºi tare cã aces-
ta s-a întors bãtut acasã, însã po-
trivit anchetatorilor, leziunile sufe-
rite de bãrbat nu îi permiteau aces-
tuia sã se deplaseze, astfel cã a
ajuns dupã gratii pentru omor.

Razie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþul
În cursul zilei de joi, ca ºi în noaptea de joi

spre vineri, poliþiºtii doljeni au acþionat în tot
judeþul, în cadrul unei razii de amploare vizând
combaterea infracþiunilor la regimul circula-
þiei, dar ºi a faptelor antisociale. În cadrul
acestor activitãþi au fost instituite 65 de filtre
rutiere în care au fost verificate peste 1.400
autovehicule ºi au fost controlaþi 198 agenþi
economici, din care 160 baruri/cluburi. Ca
urmare a abaterilor constatate de poliþiºti, au
fost întocmite 4 dosare de cercetare penalã ºi
s-au aplicat 396 de sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste 130.000 lei.

asigurarea unui trafic rutier în
siguranþã. 

Aproximativ 280 de poliþiºti,
de la formaþiunile de ordine pu-
blicã, poliþie rutierã, dar ºi inves-
tigaþii criminale, au acþionat asea-
rã, fiind instituite 65 de filtre ru-
tiere în care au fost verificate
peste 1.400 de autovehicule. De
asemenea, poliþiºtii doljeni au
efectuat verificãri ºi controale la
198 agenþi economici, din care
160 baruri/cluburi, aproximativ
2.000 persoane fiind legitimate.
Ca urmare a abaterilor constata-

te, poliþiºtii au întocmit 4 dosare
de cercetare penalã pentru încãl-
cãri ale regimului circulaþiei pe
drumurile publice ºi au aplicat ºi
396 de sancþiuni contravenþiona-
le, valoarea amenzilor fiind de
peste 130.000 lei. Poliþiºtii au luat
mãsurã complementarã de reþine-
re a 19 permise de conducere (din
care 5 pentru alcool), iar 17 cer-
tificate de înmatriculare au fost
retrase, precum ºi 8 plãcuþe de
înmatriculare.
Dosare penale ºi permise
reþinute pentru alcool la volan

Astfel, potrivit IPJ Dolj, în ca-
drul acestor activitãþi, a fost de-
pistat Petre N., de 44 de ani, din
comuna Calopãr, în timp ce con-
ducea un autoturism, pe DC 95,
în comuna Calopãr, având o alco-
olemie de 0,46 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Bãrbatul a fost con-
dus la spitalul Segarcea, unde i s-
au prelevat probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei ºi i s-a
întocmit dosar penal. Tot bãut a

fost prins ºi Ilie B., de 42 de ani,
din comuna Bratovoeºti, care con-
ducea un autoturism, pe DN 55,
având o concentraþie alcoolicã
de 0,51 mg/l alcool pur în aerul
expirat. ªoferului i s-a întocmit
dosar penal. În cursul serii, lucrã-
tori ai Formaþiunii Rutiere Bãileºti
l-au depistat în trafic pe Marian
S., de 35 de ani, din Bãileºti în
timp ce conducea un autoturism
având o alcoolemie de 0,60 mg/
l alcool pur în aerul expirat. Cel
în cauzã a fost condus la Spitalul
Bãileºti, unde i s-au recoltat pro-
be biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei ºi s-a întocmit dosar
penal conform prevederilor lega-
le. Poliþiºti din cadrul Secþiei nr. 8
Poliþie ruralã Rast aflaþi în execu-
tarea activitãþilor din cadrul raziei
l-au depistat în trafic pe Ion A.,
de 29 de ani, din comuna Negoi,
în timp ce conducea un autotu-
rism, deºi consumase bãuturi al-
coolice, în cazul acestuia apara-
tul etilotest indicând o concentra-
þie de 0,73 mg/l alcool pur în ae-

rul expirat. Tânãrul a fost condus
la Spitalul Bãileºti unde i s-au re-
coltat probe biologice, în cauzã
fiind întocmit dosar penal. ªi
Doru O., din comuna Amãrãºtii
de Jos, a fost depistat de poliþiºtii
doljeni în timp ce conducea un au-
toturism, deºi se afla sub influen-
þa bãuturilor alcoolice (o concen-
traþie de 0,36 mg/l alcool pur în
aerul expirat), acesta fiind sanc-
þionat contravenþional ºi lãsat fãrã
permisul de conducere.

În plus, cu ocazia controlului
efectuat la un bar din Craiova, s-
a constatat cã administratorul so-
cietãþii oferea spre vânzare bãu-
turi alcoolice fãrã documente jus-
tificative. De asemenea, nu în-
deplinea condiþiile legale prevã-
zute de Legea 333/2003 privind
mãsurile de asigurare a securi-
tãþi spaþiului comercial, astfel cã
s-a dispus sancþionarea contra-
venþionalã a administratorului cu
suma de 1.500 lei pentru încãl-
carea prevederilor Legii nr. 12/
1990 ºi Legii nr. 333/2003.
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Peste 461.000 de persoane au
fost vaccinate de la demararea
campaniei de vaccinare gratuitã a
Ministerului Sãnãtãþii împotriva
gripei de sezon care a început anul
trecut, la jumãtatea lunii noiembrie.
Ca în fiecare an, campania de vac-
cinare a Ministerului Sãnãtãþii se
deruleazã prin cabinetele medicilor
de familie ºi în spitale. „La cererea
direcþiilor de sãnãtate publicã, am
luat decizia de a suplimenta canti-
tatea de vaccin gripal cu încã
143.000 de doze pentru imuniza-
rea persoanelor la risc, astfel încât
sã evitãm creºterea numãrului de

Numãrul dozelor de vaccinNumãrul dozelor de vaccinNumãrul dozelor de vaccinNumãrul dozelor de vaccinNumãrul dozelor de vaccin
antigripal a fost suplimentatantigripal a fost suplimentatantigripal a fost suplimentatantigripal a fost suplimentatantigripal a fost suplimentat

Ministerul Sãnãtãþii a suplimentat numãrul dozelor de vaccin gripal pentru
prevenirea îmbolnãvirilor prin afecþiuni respiratorii ºi, în special, prin gripã în
perioadele reci si cu fluctuaþii de temperaturã. Pentru sezonul 2015-2016, a
fost achiziþionat iniþial un numãr de 500.000 de doze de vaccin antigripal care
au fost în totalitate distribuite cãtre direcþiile de sãnãtate publicã la nivel local.

îmbolnãviri prin viroze de sezon.
Recomandãm persoanelor cu risc
ridicat de îmbolnãvire sã se adre-
seze medicilor de familie pentru a
obþine gratuit acest vaccin”, a de-
clarat ministrul Sãnãtãþii, Patriciu
Achimaº-Cadariu.

În judeþul Dolj, în perioada 28 de-
cembrie 2015 – 3 ianuarie a.c. au
fost vaccinate antigripal 180  per-
soane din grupele la risc prin cabi-
netele medicilor de familie ºi spitale.
S-au înregistrat 637 cazuri de infec-
þii acute ale cãilor respiratorii superi-
oare, 295  de cazuri de pneumopatii
acute ºi niciun caz de gripã.

Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii înregistrat în aceas-
ta sãptãmâna (932) este aproxima-
tiv egal cu valoarea înregistratã în
sãptãmâna anterioarã (945 cazuri) ºi
se încadreazã în evoluþia multianua-
lã. Ponderea spitalizãrilor din numã-
rul total de cazuri a fost 14,05%.

Cine beneficiazã
de vaccinare gratuitã?

Pânã în prezent, specialiºtii în
sãnãtate publicã au informat Mi-
nisterul Sãnãtãþii cã activitatea vi-
rozelor respiratorii este de inten-
sitate joasã, fãrã rãspândire geo-
graficã largã ºi fãrã tendinþã de
creºtere semnificativã. De la în-
ceputul sezonului de supraveghe-
re a infecþiilor respiratorii acute,
gripei ºi SARI  s-au înregistrat trei
cazuri de gripã confirmate în la-
borator.

Vaccinarea antigripalã este cea
mai importantã metodã de preve-
nire a infecþiei ºi în special a com-
plicaþiilor datorate infecþiei gripa-
le.  Imunizarea vizeazã în special
persoanele cu risc de complicaþii
cauzate de gripã ºi pe cei care în-
grijesc aceste persoane. Aceºtia
beneficiazã de vaccin gratuit prin
cabinetele medicilor de familie. În
categoriile de risc se regãsesc:

persoanele cu vârsta cuprinsã în-
tre 6 luni ºi 64 de ani în evidenþã
cu afecþiuni medicale cronice
pulmonare, cardiovasculare, me-
tabolice, renale, hepatice, neuro-
logice, diabet zaharat, obezitate,
astm sau virusul imunodeficien-
þei umane; gravide; medici, ca-
dre sanitare medii ºi personal au-
xiliar, atât din spitale cât ºi din
unitãþile sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire(copii sau bãtrâni) ºi ai
unitãþilor de bolnavi cronici, care
prin natura activitãþii vin în con-
tact respirator cu pacienþii sau
asistaþii; persoane, adulþi ºi co-
pii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane
care acordã asistenþã medicalã,
socialã ºi îngrijiri la domiciliu per-
soanelor la risc înalt; toate per-
soanele cu vârsta egalã sau peste
65 de ani.

În afara acestor grupe de risc,
care beneficiazã de vaccin gra-
tuit, vaccinarea antigripalã este
utilã ºi pentru celelalte persoane,
care pot procura vaccinul din
farmacii.

Regulile de igienã trebuie
respectate

Mãsurile de igienã personalã (spã-
larea cu apã ºi sãpun a mâinilor, folo-
sirea batistelor  pentru strãnut sau
tuse, respectarea unui regim de viaþã
sãnãtos – alimentaþie bazatã pe legu-
me ºi fructe, odihnã ºi miºcare) sunt
esenþiale pentru prevenirea îmbolnã-
virilor prin afecþiuni respiratorii ºi in
special prin gripa. Medicaþia antigri-
palã (antiviralã) existentã în stoc la
fiecare secþie/spital de boli infecþioa-
se se administreazã doar la indicaþia
medicului, în cazurile grave sau în
prezenþa bolii la persoane cu factor
de risc cu complicaþii, indiferent de
rezultatul de laborator pentru gripã.

Ministerul Sãnãtãþii atrage aten-
þia cã, pentru evitarea riscului apa-
riþiei de focare în colectivitãþi, la
prima orã de curs, o importanþã
majorã o reprezintã triajul efectuat
de cãtre cadrele didactice în clasã,
prin trimiterea la medic sau izola-
rea la domiciliu a oricãrui elev care
prezintã febrã sau semn de boalã
respiratorie acutã.

RADU ILICEANU

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice pregãteºte douã proiec-
te, care vor fi cofinanþate din Fondul Social European ºi care au ca
obiect programele instituite prin Hotãrârea Guvernului nr.1062/2012,
privind modalitatea de subvenþionare de cãtre stat a costurilor pentru
elevii care frecventeazã învãþãmântul profesional ºi Hotãrârea Guver-
nului nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor ºi a cuantumului spriji-
nului financiar ce se acordã elevilor în cadrul Programului Naþional de
protecþie socialã „Bani de liceu”. Cele douã programe vor fi cofinanþate
din Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
pe exerciþiul financiar 2007 – 2013, ºi au fost depuse pânã la finele
anului 2015. S-a avut în vedere perioada ultimilor trei ani ºcolari, fiind
considerate eligibile numai acele cheltuieli pentru care vor putea fi puse
la dispoziþia autoritãþilor de audit naþionale ºi europene dosare valide,
adicã cele a cãror integritate (fizicã) nu a fost compromisã din diverse
cauze (manipulare, nearhivare, pierdere, distrugere etc.), cu obligativi-
tatea fundamentãrii bugetelor celor douã proiecte. Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a trimis în teritoriu nota telefonicã a MECS, aºteptând
sosirea datelor ºi centralizarea acestora.

CRISTI PÃTRU

Sprijin pentru învãþãmântulSprijin pentru învãþãmântulSprijin pentru învãþãmântulSprijin pentru învãþãmântulSprijin pentru învãþãmântul
profesionalprofesionalprofesionalprofesionalprofesional

Prin examenul de „definitivat”,
trecut cu „brio”, cadrele didactice
capãtã dreptul de a profesa în în-
vãþãmântul preuniversitar. Dupã
trecerea acestui prag, urmeazã alte
trepte de perfecþionare: gradul II
ºi gradul I. Profesorii se pot pre-
zenta de maximum trei ori la exa-
menul de definitivat, în cel mult
cinci ani. Cei care picã examenul

Peste 200 de dosare validate pentruPeste 200 de dosare validate pentruPeste 200 de dosare validate pentruPeste 200 de dosare validate pentruPeste 200 de dosare validate pentru
susþinerea examenului de definitivatsusþinerea examenului de definitivatsusþinerea examenului de definitivatsusþinerea examenului de definitivatsusþinerea examenului de definitivat

În toamna trecutã, au fost demarate procedurile privind susþine-
rea examenului de definitivat de cadrele didactice, conform procedu-
rilor legale. În ultima lunã a anului trecut, s-a finalizat depunerea
dosarelor, de cãtre cei interesaþi, care au fost validate. În judeþul Dol-
jau fost înregistrate 240 de dosare, 16 dintre acestea fiind invalidate,
principala cauzã constând în vechimea insuficientã la catedrã.

pot fi angajaþi ca profesori debu-
tanþi, pe perioadã determinatã. Pen-
tru a se putea prezenta la concurs,
solicitanþii trebuie sã aibã o vechi-
me minimã de un an de predare,
sã treacã prin douã inspecþii la cla-
sã, notate de la „8” în sus, rezulta-
tele acestora neputând fi contesta-
te. Dacã au obþinut titularizarea, dar,
ulterior, au picat „definitivatul” de

trei ori, li se desface contractul de
muncã încheiat pe perioadã nede-
terminatã. Pentru 2016, cei care au
dosarele validate trebuie sã obþinã,
pânã pe 17 iunie, notele de promo-
vare la inspecþii, apoi, pânã pe 30
iunie, trebuind sã depunã dosarele
complete. Examenul scris va avea
loc pe 4 august, iar afiºarea finalã
a rezultatelor va avea loc pe 18 au-
gust.

În 2015, promovabilitatea
a depãºit 50%

În acest an, din cele 240 de ce-
reri depuse, au fost invalidate, din
cauza minimului de experienþã la
catedrã, 16. În 2015, au fost pri-
mite cu drept de susþinere a exa-
menului, 214 dosare, la sesiunea
din iulie. În sãlile de concurs nu s-
au prezentat toþi, 56 retrãgându-se
între timp, iar 13 au absentat. În
prima fazã de verificare a  notelor,
procentul de promovabilitate a fost
de 48,97% (vorbim de minimum
nota 8), 140 dintre acestea fiind
peste 5. De remarcat cã a fost ºi o
notã maximã, la „Finanþe-Bãnci”.
Dupã depunerea ºi controlul con-
testaþiilor, procentul de promova-
bilitate a crescut la 51,72%, în
minus fiind notate 24 de lucrãri.

CRISTI PÃTRU
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Pentru anul 2016, Agenþia Fe-
deralã de Muncã din Germania dis-
pune de 100 de locuri destinate stu-

 „Este cât se poate de îngri-
jorãtor ceea ce vedem cã se în-
tâmplã azi pe pieþele financia-
re. Bursele din China au scãzut
cu 7% dupã prima ºedinþã de
tranzacþionare din 2016, cu un
impact negativ resimþit ºi pe pie-
þele europene - indicele FTSE
100 (Londra) a coborât  cu
1,7%, DAX (Frankfurt)  cu
3,4%, iar CAC (Paris) cu 2,3%.
Efectele se vãd ºi pe bursa din
România, care este, de aseme-
nea, în scãdere - principalii in-
dici, BET ºi BET Plus, se aflau
luni în scãdere cu cca 1%. Ten-
dinþa de scãdere a continuat ºi

Acest tip de cooperare trans-
frontalierã este un element impor-
tant al politicii de vecinãtate a UE,
în cadrul cãruia se va acorda prio-
ritate proiectelor care susþin dez-
voltarea durabilã de-a lungul fron-
tierelor externe ale UE, reducân-
du-se astfel diferenþele dintre ni-
velurile de trai ºi abordându-se pro-
vocãri comune prezente de o par-
te ºi de alta a acestor frontiere. În
cazul fiecãrui program, þãrile par-
ticipante ºi-au selectat un numãr
de pânã la patru prioritãþi, cum ar
fi dezvoltarea IMM-urilor, cultu-
ra, mediul ºi schimbãrile climati-
ce, combaterea sãrãciei, educaþia
ºi cercetarea, energia, accesibili-
tatea ºi gestionarea frontierelor.
„Cooperarea transfrontalierã este
esenþialã pentru evitarea creãrii

Mãsuri pentru a preveni scenariul
în care cãderea burselor

genereazã o nouã crizã economicã
Europarlamentarul Victor Negrescu avertizeazã decidenþii

Uniunii Europene sã ia mãsuri pentru a preveni scenariul în
care cãderea burselor genereazã o nouã crizã economicã, ale
cãrei efecte ar risca sã se rãsfrângã din nou asupra populaþiei.

zilele urmãtoare. Iar ceea ce ve-
dem cã se întâmplã în aceastã
perioadã ne aratã cã, deocamda-
tã, ºansele de revenire sunt ti-
mide: indicele FTSE 100 a cres-
cut doar la cca 0,7%, indicele
DAX la 0,71%, iar indicele CAC
40 la 0,45%. Tot acest scenariu
pare cã seamãnã foarte bine cu
ce s-a întâmplat  în 2007-
2008. Europa trebuie sã demon-
streze cã a învãþat ceva din lec-
þiile trecutului. Deja asistãm la
un efect de tip bulgãre de zãpa-
dã ºi trebuie sã acþionãm pânã
nu este prea târziu...”, a afirmat
Victor Negrescu.

A.J.O.FA.J.O.FA.J.O.FA.J.O.FA.J.O.F.M. Dolj organizeazã selecþie pentru.M. Dolj organizeazã selecþie pentru.M. Dolj organizeazã selecþie pentru.M. Dolj organizeazã selecþie pentru.M. Dolj organizeazã selecþie pentru
studenþii care doresc sã lucreze în Germaniastudenþii care doresc sã lucreze în Germaniastudenþii care doresc sã lucreze în Germaniastudenþii care doresc sã lucreze în Germaniastudenþii care doresc sã lucreze în Germania

Agenþ ia  Judeþeanã  pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj
organizeazã selecþia pentru stu-
denþii ºi masteranzii care doresc

sã desfãºoare o activitate lucra-
tivã pe teritoriul Germaniei pe
perioada vacanþei de varã (mi-
nimum douã luni).

Informaþii suplimentare legate de condiþiile de mediere, do-
cumentele necesare înregistrãrii studenþilor, precum ºi instruc-
þiunile de completare a acestora, puteþi afla accesând site-ul
A.J.O.F.M, www.dolj.anofm.ro.

denþilor români. Pot participa stu-
denþii ºi masteranzii care urmeazã
cursuri de zi, la o facultate de stat

sau particularã, acreditatã conform
legii ºi care au cunoºtinþe bune sau
foarte bune de limba germanã. Se-
lecþia are loc anual, în baza înþele-
gerii încheiate între Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Fa-
miliei ºi Agenþia Federalã de Mun-
cã din Germania, privind medierea
studenþilor români în vederea an-
gajãrii pe perioada vacanþei de varã
în Republica Federalã Germania.

Studenþii ºi masteranzii care au
domiciliul în judeþul Dolj  sau sunt
înregistraþi la o instituþie de învãþã-
mânt superior din acest judeþ, tre-
buie sã se adreseze Consilierului
EURES din cadrul Agenþiei Judeþe-
ne pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã Dolj, strada „Eugeniu Carada”
nr. 13A, pentru a-ºi înregistra do-
sarele. Înregistrarea se va realiza
pânã la finele sãptãmânii viitoare,
mai exact, pânã pe 15 ianuarie 2016,
în intervalul luni – joi, orele 09.00 –
15.30 ºi vineri orele 09.00 – 12.30.

1 miliard de euro destinat cooperãrii transfrontaliere

Prin proiectul „Fluviul curat”, la care participã România ºi
Ucraina ºi care beneficiazã de un buget de 3,8 milioane de
euro, cooperarea transfrontalierã din cadrul Instrumentului Eu-
ropean de Vecinãtate (IEV) va contribui la pãstrarea valorii
ecologice în bazinul Dunãrii, prin consolidarea cooperãrii în
materie de prevenire a dezastrelor provocate de om.

Comisia Europeanã a adoptat o
serie de programe de cooperare
transfrontalierã, care au un buget
total de 1 miliard de euro ºi sunt
destinate sã sprijine dezvoltarea
socialã ºi economicã a regiunilor situa-
te de ambele pãrþi ale frontierelor
externe ale UE.

unor noi linii de se-
parare. Aceastã nouã
finanþare va contribui la o dezvolta-
re regionalã mai integratã ºi mai
durabilã a regiunilor frontaliere în-
vecinate ºi la o cooperare teritorialã
mai armonioasã în zona frontiere-
lor externe ale UE”, a declarat Jo-
hannes Hahn, comisarul pentru
politica europeanã de vecinãtate ºi
negocieri privind extinderea.
„UE acþioneazã pentru a-i ajuta
pe cetãþeni sã facã faþã unor
provocãri comune”

Prin noul pachet vor fi finanþa-
te proiecte din 27 de þãri: Armenia,
Georgia, Republica Moldova,
Ucraina ºi Rusia - în est; Egipt,
Israel, Iordania, Liban, Palestina ºi
Tunisia; o serie de state membre

ale UE (Bulgaria, Ci-
pru, Estonia, Finlan-
da, Franþa, Grecia,
Italia, Letonia, Litua-
nia, Malta, Polonia,
Portugalia, România
ºi Suedia), precum ºi

Norvegia ºi Turcia. Finanþarea este
acordatã în cadrul Fondului Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã
(FEDR) ºi al Instrumentului Euro-
pean de Vecinãtate (IEV). Acordu-
rile de finanþare dintre þãrile parte-
nere ºi UE vor fi finalizate pânã la
sfârºitul lui 2016. Granturile vor fi
acordate prin cereri de propuneri,
care se preconizeazã cã vor fi lan-
sate în cursul anului 2016 sau în
prima parte a anului 2017. „Sunt
foarte mulþumitã cã Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã poate
contribui la apropierea UE de ve-
cinii sãi. Programele de cooperare
transfrontalierã reprezintã exemple
concrete ale modului în care UE
acþioneazã pentru a-i ajuta pe ce-
tãþeni sã facã faþã unor provocãri
comune, creând astfel un veritabil
sentiment de solidaritate ºi stimu-
lând în acelaºi timp competitivita-
tea economiilor locale”, a declarat
Corina Creþu, comisarul pentru
politica regionalã.
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Premierul român Dacian Cioloº
a avut o bunã primire oficialã la
Cancelaria Federalã din Berlin, din
partea Angelei Merkel. Partener de
importanþã strategicã pentru Ro-
mânia – peste 20 miliarde euro
anual, schimburi comerciale –,
cum s-a exprimat Dacian Cioloº,
Germania rãmâne principalul mo-
tor economic al UE, deºi nu toate
demersurile sale, ºi aici în discuþie
intrã cotele de imigranþi, sunt una-
nim îmbrãþiºate de statele mem-
bre. Bucureºtiul este din acest
punct de vedere unul dintre “ele-
vii” docili. Dacã primirea premie-
rului Dacian Cioloº, fãcutã de can-
celarul Angela Merkel, a fost mai
“caldã” decât cea de care a bene-
ficiat în urmã cu 4 ani predeceso-
rul sãu Victor Ponta, are mai puþi-
nã importanþã, fiindcã exact în ziua

MIRCEA CANÞÃR
vizitei, în urma evenimentelor din
gara Koln, Angela Merkel ridicase
tonul la refugiaþi (1,1 milioane)
gãzduiþi momentan de Germania.
Potrivit informaþiilor publicate de
jurnalul Welt am Sonntag, chiar joi
7 ianuarie a.c., poliþia din Koln dis-
punea de informaþii precise privind
autorii prezumaþi ai agresiunilor
sexuale comise, încât în cursul
unei conferinþe de presã, de joi
seara, cancelarul Angela Merkel a
promis un rãspuns ferm contra
autorilor acestor “acte criminale”.
Ieri, vicecancelarul Sigmar Gabriel
a vorbit de toleranþã zero la crimi-
nalitate ºi agresiuni sexuale, pro-
miþând rãspunsuri forte din partea
instituþiilor abilitate ale statului.
Purtãtorul de cuvânt al Ministeru-
lui de Interne a menþionat ieri “31
de suspecþi cu nume identificate”,

bãnuiþi de violenþe fizice (9 algeri-
eni, 9 marocani, 5 iranieni, 4 siri-
eni, 1 irakian, 1 sârb, 1 american
º.a.m.d.) printre aceºtia 18 cu sta-
tut de solicitanþi de azil. “Noi avem
informaþii precise, potrivit cã-
rora suspecþii fac parte din rân-
dul refugiaþilor”, a informat pre-
ºedintele sindicatului poliþiei fede-
rale, Ernst G. Walter, chiar pe ca-
nalul public ARD, iar joi, în ziua
vizitei premierului român, presa
germanã publica deja extrase dintr-
un raport privind intervenþiile for-
þelor de ordine în gara Koln. Pe
seama agresiunilor sexuale, comi-
se de imigranþi, iritarea populaþiei
germane este imensã. Chiar dacã
“avertismentul” Angelei Merkel
pentru România – reiterat – în con-
ferinþa comunã de presã a fost ace-
la cã relaþiile economice bilaterale

se pot îmbunãtãþii sensibil, în pri-
mãvara acestui an, cu condiþia ca
“sistemul de justiþie sã fie ranfor-
sat ºi combaterea corupþiei sã con-
tinue”, a fost clar faptul cã, pe
fond, deplin interesatã era doar de
atitudinea Bucureºtiului în privinþa
cotelor de refugiaþi, atitudine ce
exprimã solidaritatea din interiorul
UE. Chestiunea Schengen, atinsã
ºi aceasta, n-a primit deocamdatã
decât promisiuni, deºi recomanda-
rea securizãrii depline a frontierei
externe a UE, ceea ce România face
în momentul de faþã, presupune
lãsarea a circa 4 milioane de ro-
mâni, basarabeni, bucovineni ºi ti-
moceni, care trãiesc în þãrile limi-
trofe, “în afarã”. Românii care lu-
creazã în Germania sunt bine pri-
miþi, s-a spus, dar cei care vor sã
beneficieze doar de prestaþii socia-

Angela Merkel ne-a spus ceea ce ºtiam!Angela Merkel ne-a spus ceea ce ºtiam!Angela Merkel ne-a spus ceea ce ºtiam!Angela Merkel ne-a spus ceea ce ºtiam!Angela Merkel ne-a spus ceea ce ºtiam!
le, fãrã a avea un loc de muncã,
trebuie sã se adreseze þãrii din care
provin, cancelarul german preci-
zând cã UE nu funcþioneazã ca o
“uniune socialã”. Aplaudatã la
Congresul CDU din 14 decembrie
2015, de la Karlsruhe, pentru vi-
ziunea sa pragmaticã asupra Ger-
maniei în urmãtorii 25 de ani, An-
gela Merkel, cea mai puternicã fe-
meie a planetei, se vede sub pre-
siunea problemei refugiaþilor ºi
deja i se recomandã, din partea
aliatului bavarez CSU, “o reori-
entare în politica migratorie”.
Relaþia Bucureºtiului cu Berlinul,
vãzutã din perspectiva vizitei ac-
tualului premier, a resimþit ºi apor-
tul noului ambasador român, Emil
Hurezeanu, un fel de omul potri-
vit la locul potrivit, dacã se poate
spune aºa.

 Astfel, prin intermediul Mãsu-
rii 41 „Implementarea strategiilor
de dezvoltare localã” din axa LEA-
DER, AFIR a contractat 3.695
proiecte de investiþii specifice mã-
surilor din PNDR 2007 – 2013
(respectiv Mãsurile 111, 112, 121,
122, 123, 125, 141, 142 ºi 143)
în valoarea totalã nerambursabilã
de aproximativ 122,3 milioane de
euro. Pentru aceste proiecte,
AFIR a efectuat plãþi de peste
91,87 milioane de euro din aloca-
rea disponibilã pentru Mãsura 41
de 95,2 milioane de euro, ceea ce
reprezintã un grad de absorbþie de
96,5%.

De asemenea, tot în cadrul Mã-

Aproximativ 8.000 de proiecte finanþateAproximativ 8.000 de proiecte finanþateAproximativ 8.000 de proiecte finanþateAproximativ 8.000 de proiecte finanþateAproximativ 8.000 de proiecte finanþate
prin axa Lprin axa Lprin axa Lprin axa Lprin axa LEEEEEADER a PNDR 2007 – 2013ADER a PNDR 2007 – 2013ADER a PNDR 2007 – 2013ADER a PNDR 2007 – 2013ADER a PNDR 2007 – 2013

În perioada de programare financiarã 2007 – 2013, Agenþia
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale a aprobat acordarea de
fonduri nerambursabile pentru 7.949 de proiecte de investiþii,
prin intermediul celor trei mãsuri de finanþare din cadrul Axei
LEADER a Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã 2007
– 2013. Cel mai bine se situeazã grupurile de acþiune localã,
cu absorbþii de fonduri consistente. De altfel, ºi Doljul este în
primele 10 poziþii ale clasamentului celor mai bune GAL-uri,
prin Asociaþia „Grupul de Acþiune Localã Colinele Olteniei”,
premiatã de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, încã
din toamna anului trecut.

surii 41 au fost finanþate ºi 3.880
de proiecte de investiþii privind di-
versificarea activitãþilor în mediul
rural ºi modernizarea infrastructurii
rurale (respectiv Mãsurile 312, 313
ºi 322  – Axa III din PNDR 2007 –
2013). Valoarea totalã nerambur-
sabilã a proiectelor contractate este
de circa 263,8 milioane de euro,
iar cea a plãþilor efectuate pentru
aceste proiecte este de 162,5 mili-
oane de euro din alocarea disponi-
bilã de 220,38 milioane de euro.

G.A.L.-urile sunt tot mai active
„Am observat o dinamicã foar-

te bunã în activitatea grupurilor de
acþiune localã prin intermediul

cãrora s-a reuºit contractarea a cir-
ca 8.000 de proiecte de investiþii ºi
finanþarea acestora cu aproxima-
tiv 307 milioane de euro din fon-
durile alocate prin PNDR 2007 –
2013. Iar aceasta reprezintã, în
mod cert, un prim pas important
în susþinerea strategiilor de dez-
voltare localã, aplicate pe nevoile
reale ºi imediate ale fermierilor, ale
antreprenorilor ºi ale locuitorilor
din mediul rural”, a declarat An-
dras Szakal, directorul general al
A.F.I.R.

O altã mãsurã din cadrul axei
LEADER este Mãsura 421 „Imple-
mentarea proiectelor de cooperare”
al cãrei principal obiectiv îl repre-
zintã îmbunãtãþirea strategiilor de
dezvoltare localã prin finanþarea
acþiunilor implementate în comun
de Grupurile de Acþiune Localã
(GAL). Prin intermediul acestei
Mãsuri, AFIR a aprobat finanþarea
a 92 de proiecte de investiþii cu o
valoare totalã nerambursabilã de
1,38 milioane de euro, pentru care
s-au plãtit efectiv 940.000 de euro.

Asociaþia „Grupul de Acþiune
Localã Colinele Olteniei”, în top 10

Totodatã, prin Mãsura 431
„Funcþionarea Grupurilor de Acþi-
une Localã, dobândirea de com-
petenþe ºi animarea teritoriului” a
axei LEADER, au fost aprobatã
acordarea de finanþare europeanã
nerambursabilã pentru 282 de pro-
iecte de investiþii în valoare de
73,26 milioane de euro, atât pen-
tru construcþia de parteneriate pu-
blic-private (Submãsura 431.1),
cât ºi pentru funcþionarea propriu-
zisã a Grupurilor de Acþiune Loca-
lã (Submãsura 431.2 prin care 163
GAL-uri au fost sprijinite cu finan-
þarea cheltuielilor de funcþionare).
La nivelul întregii mãsuri s-au efec-
tuat plãti de 51,56 milioane de euro.
Gradul de absorbþie pentru aceas-
tã Mãsurã este de 76,5% din alo-
carea disponibilã.

Sã reamintim cã, în data de 20
septembrie 2015, în cadrul celei de
a doua ediþii a RuralFest, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
prin Direcþia Generalã Dezvoltare

Ruralã – Autoritate de Management
pentru Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã (PNDR), a premiat
cele mai performante grupuri de
acþiune localã (GAL), care derulea-
zã proiecte finanþate cu fonduri eu-
ropene nerambursabile, disponibile
prin LEADER, PNDR 2007-20213.
Printre criteriile de ierarhizare avu-
te în vedere s-au numãrat ºi nivelul
de contractare, nivelul de platã ºi
impactul proiectelor derulate asu-
pra comunitãþii locale.

Asociaþia „Grupul de Acþiune
Localã Colinele Olteniei” s-a clasat
pe locul 5, la nivel naþional. Este o
asociaþie care reprezintã un partene-
riat public-privat, constituit din re-
prezentanþi ai sectorului public ºi
privat, desemnaþi dintr-un teritoriu
rural omogen ºi care implementeazã
o strategie integratã pentru dezvol-
tarea teritoriului. Acoperã judeþele
Dolj ºi Mehedinþi, cu 14 comune, o
populaþie de 35.658 de locuitori, va-
loare contractatã: 2.839.000 de euro,
valoare plãtitã: 2.009.147 de euro.

VALENTIN CEAUªESCU
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Prof. Marian Niþã, sãrbãtorit laProf. Marian Niþã, sãrbãtorit laProf. Marian Niþã, sãrbãtorit laProf. Marian Niþã, sãrbãtorit laProf. Marian Niþã, sãrbãtorit la
împlinirea a 75 de ani de viaþãîmplinirea a 75 de ani de viaþãîmplinirea a 75 de ani de viaþãîmplinirea a 75 de ani de viaþãîmplinirea a 75 de ani de viaþã

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, sub
egida Consiliului Judeþean
Dolj ºi în colaborare cu
Academia Internaþionalã „Mi-
hai Eminescu” vor organiza
luni, 11 ianuarie, ora 17.00,
în Sala „Acad. Dinu C Giu-
rescu”, un eveniment aniver-
sar prilejuit de împlinirea a 75
de ani de viaþã de cãtre re-
marcabilul profesor craio-
vean Marian Niþã, dintre care
50 petrecuþi numai la catedra
de Biologie. Cu acest prilej,
sãrbãtoritul îºi va lansa volu-
mul intitulat  «Dezamãgirea
„doare”», apãrut la Editura
„Reprograph” din Craiova.
Invitaþi în cadrul evenimen-
tului sunt Ion Prioteasa – pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, prof. univ. dr. Ion Dea-
conescu, prof. dr. Tudor Nedelcea, Constantin Barbu – scriitor, pr. prof.
Florin Ionescu, Dumitru Mãnescu – director al Editurii „Reprograph”
Craiova. Moderator este prof. univ. dr. Bianca Predescu.

Poftiþi ºi în 2016 în lumea magicãPoftiþi ºi în 2016 în lumea magicãPoftiþi ºi în 2016 în lumea magicãPoftiþi ºi în 2016 în lumea magicãPoftiþi ºi în 2016 în lumea magicã
a teatrului!a teatrului!a teatrului!a teatrului!a teatrului!

Fabrica de Poveºti
electroCOLIBRI tu-
reazã motoarele pen-
tru o nouã cãlãtorie
prin lumea magicã a
teatrului! Astãzi, 9 ia-
nuarie, ora 18.00, are
loc spectacolul „Sa-
rea în bucate”, dupã
Petre Ispirescu, rea-
lizat pe un scenariu ºi
în regia lui Valentin
Dobrescu, cu sceno-
grafia semnatã Mihai Pastramagiu, pe muzica lui Alin Macovei-Moraru.
Viaþã personajelor dau actorii Ionica Dobrescu, Alla Cebotari, Adriana
Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur Prisãcaru ºi Daniel Mirea.
Duminicã, 10 ianuarie, la ora 11.00, întâlnim „ªoricelul ºi balerina de
porþelan” într-un spectacol despre frumoasa prietenie dintre cei doi,
regia ºi scenariul de Adriana Stamate dupã „O razã de soare” de Al. T.
Popescu, cu scenografia maestrului Eustaþiu Gregorian, pe muzica lui
Alexandru Iosub. În distribuþie îi regãsim pe actorii Ionica Dobrescu,
Alis Ianoº, Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Iulia Cârstea ºi
Rodica Prisãcaru. Biletele costã 5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de cate-
goria locului, ºi pot fi procurate azi, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-
19.00, iar duminicã, în intervalul 10.00-13.00.

O aventurã animatã la Ludotecã:O aventurã animatã la Ludotecã:O aventurã animatã la Ludotecã:O aventurã animatã la Ludotecã:O aventurã animatã la Ludotecã:
„Spãrgãtorul de nuci”„Spãrgãtorul de nuci”„Spãrgãtorul de nuci”„Spãrgãtorul de nuci”„Spãrgãtorul de nuci”

În sãptãmâna 11-14
ianuarie, proiectul „Cãr-
ticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei”
continuã cu tema
„Spãrgãtorul de nuci”
– o impresionantã aven-
turã animatã, inspiratã de
muzica lui Piotr Ilici
Ceaikovski, de care se
vor bucura copii ºi elevi
de la grãdiniþele ºi ºcoli-
le din Craiova. Primii
vor fi, luni, 11 ianuarie,
cei de la Colegiile Naþi-
onale „Elena Cuza” ºi „Carol I” ºi de la Grãdiniþa „Elena Farago”. Le vor
urma, pe parcursul sãptãmânii, preºcolari ºi ºcolari de la Grãdiniþele „Floa-
rea Soarelui”, „Mircea Eliade”, „Ethos”, „Otilia Cazimir”, ªcolile Gimna-
ziale „Alexandru Macedonski”, „Traian”, „Mihai Viteazul” din Craiova ºi
ªcoala Gimnazialã Castranova, Colegiile Naþionale „Elena Cuza” ºi „Ca-
rol I”. Informaþii suplimentare ºi programãri pentru participarea la pro-
iect se pot face la Secþia pentru Copii a bibliotecii, telefon 0351.44.18.09,
între orele 8.00 ºi 19.00.

***************

***************

Tânãrul venezuelean Gustavo
Dudamel, dirijor al Los Angeles
Philharmonic, a fost desemnat sã
conducã orchestra la Concertul de
Anul Nou de la Viena în 2017, a
anunþat Filarmonica din capitala
austriacã dupã recenta ediþie diri-
jatã cu brio de muzicianul leton
Mariss Jansons. Gustavo Dudamel,
în vârstã de 34 de ani, este cel mai
tânãr dirijor ales pânã acum sã con-
ducã celebra întâlnire vienezã con-
sacratã valsurilor, polcilor ºi mar-
ºurilor familiei Strauss, care con-
stituie cel mai mediatizat eveniment
de muzicã clasicã din lume.

Pânã în prezent, orchestra din
Viena a interpretat piese din crea-
þia compozitorilor Strauss sub ba-
gheta unor dirijori celebri, eveni-
mentul fiind gãzduit de sala Mu-
sikverein ºi transmis în 90 de þãri.
Printre predecesorii lui Dudamel se
numãrã Herbert von Karajan, Da-

Gustavo Dudamel va fi dirijorul ediþiei 2017
a Concertului de Anul Nou de la Viena

niel Barenboim, Zubin Mehta, Lo-
rin Maazel ºi Mariss Jansons.

Concertul din prima zi a anului
2016 a fost urmãrit de circa 50 de
milioane de telespectatori. Con-
form tradiþiei, o parte din venituri-

le generate de concert vor fi desti-
nate unor acþiuni de binefacere,
îndeosebi în beneficiul migranþilor,
simbol pentru aceastã manifestare
apãrutã în timpul regimului nazist,
potrivit AFP.

Cristian Mandeal, dirijor perma-
nent al Orchestrei Române de Tine-
ret, a studiat pianul, compoziþia ºi di-
rijatul la Braºov ºi Bucureºti, urmând
apoi cursurile de mãiestrie ale lui
Herbert von Karajan la Berlin ºi ale
lui Sergiu Celibidache la Munchen.
A colaborat cu orchestre de presti-
giu din toatã lumea, cu soliºti de re-
nume, cu orchestre de tineret (a con-
dus cursuri de varã ºi a predat cur-
suri de mãiestrie). A dirijat în 32 de
þãri ºi în 25 de capitale ale lumii.

Din 1991 pânã în 2009 a fost  di-
rector general al Filarmonicii „Geor-
ge Enescu”, iar în perioada 1998-
2008 a fost director artistic al Or-
chestrei Simfonice Euskadi din Spa-
nia. Pânã în 2002 a fost director ar-
tistic al Orchestrei Simfonice Haifa
din Israel, iar pânã în 2003 – dirijor
rezident al Orchestrei Haydn di Bol-
zano e Trento din Italia. Începând din
2005 a devenit dirijor principal invitat al Orchestrei
Halle din Manchester.

A fost director artistic al Festivalului ºi Concur-
sului Internaþional „George Enescu”, ediþiile 2001 ºi
2003. Este un promotor al muzicii lui Enescu, un
capitol aparte reprezentându-l capodopera „Oedipe”,
dirijatã la Opera Naþionalã din Bucureºti, la Deut-
sche Oper din Berlin ºi în versiune de operã-concert
la Festivalul Internaþional de la Edinburgh, ediþia
2002. În ianuarie 2005, la Cagliari, a dirijat premiera
italianã ºi primele ºapte spectacole cu aceeaºi capo-
doperã enescianã.

Oxana Corjos este absolventã a Universitãþii Naþi-
onale de Muzicã din Bucureºti (clasa maestrului Dan

Eveniment muzical la început de an, cu
maestrul Cristian Mandeal la pupitrul dirijoral

Chiar la început de an, Filar-
monica „Oltenia” oferã un dar
muzical melomanilor craioveni.
Plãcuta surprizã este prezenþa di-
rijorului Cristian Mandeal la pu-
pitrul Orchestrei Simfonice a in-
stituþiei, ca ºi participarea pianis-
tei Oxana Corjos, artistã distinsã
cu numeroase premii. Evenimen-
tul va avea loc luni, 11 ianuarie,
de la ora 19.00, ºi va oferi spre
audiþie Concertul nr. 2 în Si bemol
major pentru pian ºi orchestrã, op.
83 de Johannes Brahms ºi Simfo-
nia nr. 9 în Mi minor, op. 95, „Din
lumea nouã” de Antonin Dvorak.

Grigore). Este laureatã a concursurilor de la Senigal-
lia, Barcelona, Roma ºi distinsã cu premiul „Cella De-
lavrancea” pentru activitatea meritorie desfãºuratã în
domeniul culturii ºi cu diploma de merit „Incontri In-
ternazionali di Musica Classica” Sorrento.

Consideratã una dintre cele mai notabile prezenþe
pianistice ale generaþiei sale, Oxana Corjos este prin-
tre puþinii muzicieni români afirmaþi dupã 1990 cu o
activitate concertisticã de anvergurã ºi un repertoriu
impresionant (de la Bach ºi Mozart pânã la Rachma-
ninov ºi Ravel), fiind apreciatã în mod special pentru
interpretarea celor douã concerte de Brahms. A susþi-
nut peste 300 de concerte sub bagheta unor impor-
tanþi dirijori români ºi strãini.
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Doi bãrbaþi din Orientul Mijlociu, care s-au în-
registrat în SUA ca refugiaþi, au fost arestaþi de
autoritãþile americane din California ºi Texas, fi-
ind inculpaþi pentru susþinerea grupãrilor teroris-
te, a anunþat un oficial american. Niciunul dintre
bãrbaþi nu a fost acuzat de plãnuirea vreunui atac

Anchetatorii belgieni
au gãsit amprenta
lui Salah Abdeslam
ºi centuri explozive
într-un apartament
din Bruxelles

Anchetatorii belgieni au gãsit
într-un apartament din Bruxelles
o amprentã a lui Salah Abdeslam,
unul dintre autorii atacurilor din
13 noiembrie de la Paris, care este
cãutat în continuare, dar ºi urme
de explozibil ºi centuri explozive.
Potrivit unui comunicat al
Parchetului belgian, citat ieri de
presã, poliþia a gãsit o amprentã
digitalã a lui Salah Abdeslam,
urme de explozibil ºi trei centuri
care pot fi folosite la transportul
explozivilor, într-un apartament
din Bruxelles percheziþionat pe 10
decembrie, unde se afla un atelier
de confecþionare a bombelor.
Acest apartament, situat în
cartierul Schaerbeek, “fusese
închiriat sub o identitate falsã,
care ar fi putut fi folositã” de unul
dintre cei nouã bãrbaþi arestaþi
preventiv în ancheta belgianã
asupra atacurilor de la Paris, a
precizat Parchetul federal în
comunicat. Conform publicaþiei
Le Soir, apartamentul ar fi putut fi
folosit drept ascunzãtoare de
Salah Abdeslam, dat în urmãrire
dupã atentatele din 13 noiembrie,
soldate cu 130 de morþi. Referitor
la amprentã, “nu avem idee când
a fost lãsatã. O amprentã nu
indicã data sau ora”, a declarat
un purtãtor de cuvânt al Parche-
tului, Eric Van Der Sypt, citat de
publicaþia Sud Ouest. “Poate a
mers acolo pentru a-ºi lua centura
(înaintea atacurilor) sau poate a
mers ulterior. Cred cã ambele
ipoteze sunt posibile”, a adãugat
el. Singurul supravieþuitor dintre
atacatorii de la Paris, Salah
Abdeslam a reuºit sã se întoarcã
în aceeaºi noapte în Belgia,
reuºind sã treacã de trei controale
ale poliþiei, în Franþa. El a fost
vãzut ultima datã pe 14 noiem-
brie, la Schaerbeek.

Misionarã creºtinã
din Elveþia, rãpitã
de islamiºti în nordul
statului Mali

O misionarã creºtinã care are
cetãþenie elveþianã a fost rãpitã
de militanþi islamiºti din locuinþa
sa, situatã în oraºul Timbuktu, în
nordul statului Mali, afirmã
surse din cadrul serviciilor de
securitate regionale. Potrivit
surselor citate, femeia a mai fost
þinutã ostaticã în Mali în 2012,
de grupuri afiliate reþelei
teroriste Al-Qaida. La acea
vreme, ea a fost eliberatã cu
ajutorul unor mediatori din
Burkina Faso. Souleymane
Maiga, un purtãtor de cuvânt al
armatei din Mali, a declarat cã
femeia a fost rãpitã din nou joi
searã. “Este vorba de Beatrice,
cetãþean elveþian”, a confirmat
un oficial din oraºul Timbuktu.-
Beatrice Stockly, în vârstã de 43
de ani, a fost þinutã ostaticã de
grupul islamist Ansar Dine,
afiliat reþelei Al-Qaida, în anul
2012. Alþi doi ostatici, din Africa
de Sud ºi Suedia, sunt în custodia
organizaþiei teroriste Al-Qaida în
Magrebul Islamic (AQIM).

Mai mult de jumãtate din-
tre cetãþenii din Marea Bri-
tanie s-au declarat în favoa-
rea ieºirii þãrii din Uniunea
Europeanã, potrivit unui son-
daj de opinie realizat de In-
stitutul ORB International.
Marea Britanie este singura
þarã din cele 14 analizate în
care majoritatea cetãþenilor
este în favoarea unei ieºiri
din Uniunea Europeanã, la
polul opus aflându-se Româ-
nia, unde 85 la sutã dintre
cetãþeni îºi doresc sã rãmâ-
nã în Uniunea Europeanã ºi
doar 15 la sutã sã pãrãseas-
cã UE. Studiul a fost realizat pe un eºantion
reprezentativ de 14.500 de adulþi din 15 þãri
europene, Islanda fiind însã exclusã la chestio-
narul privind rãmânea sau ieºirea din zona euro.
Autorii studiului menþioneazã cã, dintre cele 14
þãri chestionate, douã din trei (respectiv un pro-
cent de 64 la sutã) ar prefera sã românã în UE,
situaþie care era valabilã ºi în urmã cu un an.
Însã, lucrurile s-au schimbat semnificativ în
unele þãri.  Susþinerea pentru a rãmâne în UE
este ridicatã în þãri precum Bulgaria (80 la sutã),
Germania (72%), Finlanda (71%) sau Spania
(68%), în timp ce procente mai mici se înre-
gistreazã în Suedia (53 la sutã) sau Franþa (55

la sutã). 54% dintre britanici doresc o ieºire a
þãrii lor din Uniunea Europeanã, faþã de 51% cu
un an înainte, iar 46% vor sa rãmâna, în scãde-
re de la 49% în anul precedent. Modificãri sem-
nificative au avut loc ºi în alte þãri, precum Ita-
lia, unde 42 la sutã dintre cetãþeni vor sã iasã
din UE, comparativ cu doar 25 la sutã în urmã
cu un an. ªi în Belgia, procentul celor care vor
sã iasã a crescut la 33 la sutã faþã de 25 la sutã
cu un an în urmã. Studiul relevã faptul cã mult
mai multe þãri, respectiv un procent de 47 la
sutã, ar prefera moneda localã în favoarea mo-
nedei euro, ceea ce reprezintã o creºtere de câ-
teva procente. “În ultimele 12 luni, mulþi dintre

britanici au simþit cã se în-
depãrteazã de Europa decât
cã se apropie. În plus, s-a
înregistrat o creºtere a ce-
lor care s-au decis sã vote-
ze în favoarea ieºirii din UE.
Negocierile dintre premierul
David Cameron ºi partenerii
europeni par sã fie cruciale
privind evitarea Brexit-ului”,
a declarat  Johnny Heald,
director executiv la ORB
International. Un vot referi-
tor la apartenenþa la UE a
Marii Britanii ar putea avea
loc cel mai devreme la ju-
mãtatea anului 2016 ºi cel

târziu pânã la sfârºitul lui 2017. Discuþiile refe-
ritoare la ieºirea Marii Britanii din UE au apãrut
acum aproape trei ani, când premierul David
Cameron a promis organizarea unui referendum
pe aceastã temã. Volatilitatea lirei sterline a atins,
la finalul anului trecut, cel mai ridicat nivel dupã
luna mai, dupã ce Cameron a spus cã este mo-
mentul pentru stabilirea unor noi termeni pentru
apartenenþa Marii Britanii la Uniune. Dupã un
astfel de acord, care ar putea avea loc la un sum-
mit al liderilor UE din 18-19 februarie, premierul
britanic va putea începe procesul legislativ pen-
tru organizarea referendumului, iar votul ar urma
sã aibã loc în termen de patru luni.

Preºedintele american, Barack
Obama, a declarat cã nu va susþine
un candidat democrat sau republi-
can în alegerile prezidenþiale sau
parlamentare care nu este favora-
bil reformelor privind reglementa-
rea mai strictã a armelor de foc.
“Nu voi face campanie, nu voi
susþine ºi nu voi vota pentru un
candidat, nici mãcar din propriul
meu partid, care nu va susþine re-
formele propuse privind accesul la
arme de foc”, a afirmat Barack
Obama. “O crizã precum cea ac-
tualã necesitã o reacþie la nivel fe-
deral. Diminuarea violenþelor cu

arme de foc va fi o sarcinã difici-
lã. Este clar cã reformele de bun-
simþ în privinþa armelor nu se vor
întâmpla în aceastã legislaturã. Nu
se vor întâmpla în timpul manda-
tului meu de preºedinte. Cu toate
acestea, existã mãsuri pe care le
putem lua pentru salvarea de vieþi
omeneºti. Noi toþi - la toate eºaloa-
nele guvernamentale ºi parlamen-
tare, în domeniul privat ºi în calita-
tea de cetãþeni - trebuie sã facem
partea noastrã”, a subliniat Barack
Obama. Barack Obama a anunþat
marþi o serie de mãsuri executive
menite sã diminueze atacurile ar-

mate, afirmând cã “pretextele in-
vocate constant trebuie sã încete-
ze”. Este vorba de mãsuri intro-
duse într-o ordonanþã executivã,
o manevrã menitã sã evite un vot
al Congresului, reticent sã adopte
legi pentru diminuarea accesului la
arme de foc. “Noile mãsuri nu in-
trã în contradicþie cu al II-lea
Amendament. Dar cred cã putem
gãsi modalitãþi de reducere a ata-
curilor armate, în conformitate cu
al II-lea Amendament”, a declarat
preºedintele Statelor Unite. “Nu
putem accepta acest carnagiu cu
preþul libertãþii; pretextele invoca-

te constant trebuie sã înceteze”, a
insistat liderul american. Magazinele
care vând arme de foc vor avea
nevoie de licenþe speciale emise de
Biroul pentru Alcool, Arme de foc
ºi Explozibil, iar cumpãrãtorii vor
fi verificaþi atent. “Congresul este
þinut ostatic de grupurile de lobby
proarme, dar Statele Unite ale Ame-
ricii nu pot fi þinute ostatice. Nu este
vorba de mãsuri pentru a restricþi-
ona accesul tuturor la arme. Dacã
treci de teste, ai dreptul sã deþii o
armã. Problema este cã, pânã acum,
vânzãtorii de arme aveau alte reguli”,
a subliniat preºedintele SUA.

terorist în Statele Unite. Unul dintre ei a fost in-
culpat pentru susþinerea grupãrii extremiste Stat
Islamic ºi ambii au fost acuzaþi de furnizarea de
informaþii false despre legãturile pe care le au cu
grupãri teroriste internaþionale. Cele douã cazuri
sunt ultimele dintr-o serie descoperite în urma lan-

sãrii unei campanii în Statele Unite
de a combate militanþi ai grupãrilor
extremiste. În SUA, au avut loc
peste 75 de arestãri mediatizate
care au vizat locuitori americani ce
ar fi devenit radicalizaþi de militanþi
islamiºti începând cu 2014. Ambii
bãrbaþi sunt palestinieni, nãscuþi în
Irak. Omar Faraj Saeed Al-Hardan,
care a fost arestat în Houston (Te-
xas), s-a înregistrat pe teritoriul Sta-
telor Unite ca refugiat irakian, în
noiembrie 2009. Mohammed You-
nis Al-Jayab, în vârstã de 23 de ani,
s-ar fi prezentat în SUA, în 2012,
ca refugiat din Siria, potrivit De-

partamentului american de Justiþiei din Sacramento
(California), unde a fost arestat. Un locotenent ºi
republican texan, Dan Patrick, a invocat aresta-
rea Al-Hardan ca motiv pentru care statul Texas
s-a opus primirii de refugiaþi sirieni pe teritoriul
sãu. “Este exact ce am transmis în mod repetat
Administraþiei Obama cã ar putea sã se întâmple
ºi nu vrem sã primim refugiaþi în Texas”, a acu-
zat Patrick. Preºedintele american, Barack Oba-
ma, a anunþat anul trecut sã SUA va primi 10.000
de refugiaþi sirieni pânã la 1 octombrie 2016, de-
clanºând o serie de dezbateri aprinse în SUA.
Guvernatorii statelor Michigan, Texas, Arkan-
sas, Indiana, Louisiana, Mississippi , Alabama
se opun primirii refugiaþilor sirieni pe teritoriile
lor. Al-Hardan a fost acuzat cã a furnizat sprijin
financiar grupãrii Stat Islamic ºi informaþii false
autoritãþilor americane despre legãturile cu re-
þeaua teroristã. Procurorul american din Sacra-
mento, Benjamin Wagner, a precizat cã nu exis-
tã dovezi care sã indice cã Al-Jayab ar fi plãnuit
vreun atac în SUA.
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07:00 Gala Umorului
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Opera comicã pentru copii
12:00 Discover România
12:15 Concert Maria Dragomi-

roiu (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Ora regelui
15:20 Concertul de la Copenha-

ga ºi Helsinki
17:00 Mesagerul
1970, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Mad Men
2007, SUA, Dramã
22:50 Intrigi la clubul de golf
1967
00:35 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:35 Tezaur folcloric
02:25 Documentar
02:55 Vorbeºte corect!
03:00 Telejurnal
03:50 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Europa 360°
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:30 Destine ca-n filme între

Prut ºi Nistru
12:30 Misterele istoriei
13:00 Deportaþii
14:10 Insula caprelor
2013, SUA, Familie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Camera de chihlimbar
2012, Acþiune, Aventuri
22:00 Momentart
22:10 Filmul de artã
22:20 Viceregii
2007, SUA, Dramã, Istoric
23:55 Insula caprelor
2013, SUA, Familie
01:35 Mic dejun cu un campion
02:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
03:00 Poveste dupã poveste
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Cucereºte-o cu salsa
09:05 Mireasa Moartã
10:25 Interstellar: Cãlãtorind

prin univers
13:10 Jucãtorul
15:00 Bãrbaþi, femei ºi copii
17:00 Tom ºi Jerry ºi drago-

nul pierdut
18:00 Gardienii galaxiei
20:00 Autoportretul unei fete

cuminþi
21:25 Interstellar: Cãlãtorind

prin univers
00:15 Riposta
01:50 Misterele Berlinului
03:40 Autoportretul unei fete

cuminþi
05:05 Real Sex
06:00 Un altfel de Crãciun

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Comoara lui Curly
1994, SUA, Comedie, Western
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Julie ºi Julia
2009, SUA, Biografic, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
15:30 Numele meu este Khan
2010, India, Dramã, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Un gigolo de doi bani:

Aventuri în Europa
2005, SUA, Comedie
23:45 Pe urmele dragonului de

jad
2004, SUA, Acþiune
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Comoara lui Curly (R)
1994, SUA, Comedie, Western
05:00 Julie ºi Julia (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Sufletul meu pereche (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Ingeri ºi nobili (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Dil Bole Hadippa!
22:45 Inimã de þigan
00:15 Iubiri vinovate
01:15 Teen Mom 2
02:15 Lecþii de viaþã (R)
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor

08:15 Doamne de poveste
09:15 La Mãruþã (R)
10:45 Prietenii Spãrgatorului de

Nuci (R)
11:45 La bloc (R)
13:45 De-a lungul timpului (R)
14:45 Balada lui Lucy Whipple

(R)
16:45 La bloc
18:45 Eu sunt Moºul
20:30 Maestrul beþiv
22:45 Nu mã cheamã Gary
00:45 Maestrul beþiv (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie

1997, Canada, Dramã, Familie

10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

12:30 Camera Café

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Jaf în stil italian

2003, SUA, Acþiune, Aventuri

22:00 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie

00:30 În cãutarea norocului

2006, SUA, Comedie, Fantastic,

Romantic, Dragoste

02:15 Observator (R)

03:15 Camera Café (R)

03:45 Te Pui Cu Blondele ? (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:30 Pastila de râs

09:00 Dragostepunctro

10:00 O mãrit pe mama soacrã!

11:30 Testul de rezistenþã (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 SABBAGH IN ACTIUNE

22:30 Dispãrutã

2012, SUA, Thriller

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Cireaºa de pe tort (R)

08:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

11:00 Focus Magazin (R)

11:45 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

15:15 La TV (R)

Comedie

16:00 Toamna bobocilor (R)

1975, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Focus Magazin

20:15 Jocurile puterii

2013, Acþiune

22:15 Putere ºi Glorie (R)

2014, Istoric

00:30 Jocurile puterii (R)

2013, Acþiune

03:00 Focus Magazin (R)

04:00 Jurnalul STV Junior (R)

04:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal: Italia - România
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai

tare din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Eroi.ro
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Fotbal Emirates FA Cup

3nd round
21:30 ªtiri Sport.ro
21:45 Bãtaie cu de toate!, Local

Kombat Constanta
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night Braºov:

Urmaºii lui Dracula
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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RECOMANDÃRI TV
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Interstellar: Cãlãtorind
prin univers

Se difuzeazã la HBO, ora 10:25

În contextul în care existen-
þa omenirii pe Terra este
ameninþatã, un grup de
exploratori depãºeºte limite-
le spaþiului ºi cucereºte
imensele distanþe ale unei
cãlãtorii interstelare.
În regia lui  Christopher
Nolan,  Interstelar:  Cãlãto-
r ind prin Univers î i  aduce
în roluri le  pr incipale pe:
Matthew McConaughey,
Anne Hathaway ºi  Jessica
Chastaine

Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 22:15

În producþia Deuce Bigalow: Gigolo
European, Deuce este din nou atras
în neobiºnuita sa profesie de a
acorda plãcere contra cost când
Hicks, fostul sãu peºte este implicat
în uciderea celor mai faimoºi gigolo
europeni. Acum Deuce trebuie sã
intervinã "sub acoperire" pentru a
reabilita numele bunului sãu prieten.
În timpul acþiunii el trebuie sã lupte
împotriva puternicei Uniuni Europe-
ne a Cocotelor Masculine ºi sã
curteze un grup de femei anormale,
printre care se aflã frumoasa Eva
(Hanna Verbom), care suferã de o
tulburare obsesiv-compulsivã.

Jaf în stil italian

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:00

Planul era fãrã cusur... misiunea
fusese îndeplinitã perfect... scãpa-
serã fãrã nici o problemã. Singurul
pericol pe care nu-l luase în calcul
Charlie Croker (Mark Wahlberg), un
specialist al spargerilor, îl repre-
zenta chiar unul din oamenii sãi.
Dupa ce reuºesc sã fure o cantitate
uriaºã de aur dintr-un palat vene-
þian, Charlie ºi oamenii din banda
sa rãmân fãrã replicã atunci când
descoperã cã unul din ei este
trãdãtor. Acum nu mai este impor-
tantã recompenssa ci rãzbunarea!

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratsâmbãtã, 9 ianuarie - max: 3°C - min: -4°C

$
1 EURO ........................... 4,5273 ............. 45273
1 lirã sterlinã................................6,0871....................60871

1 dolar SUA.......................4,1648........41648
1 g AUR (preþ în lei)........147,0414.....1470414

Cursul pieþei valutare din 9 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ups! Am pierdut arca

Ora: 12:00(ro) 14:00(ro)

Gen film:Animaþie

Joy

Ora: 16:00

Gen film: Gen film:Biografic, Comedie

Tata în rãzboi cu... tata?

Ora: 18:30

Gen film: Comedie

Pãdurea blestematã

Ora: 20:30

Gen film: Horror
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O noapte la muzeu

Se difuzeazã la HBO, ora 16:55

Visãtor ºi bun la inimã, Larry
Daley (Ben Stiller), deºi nu prea
îl ajutã norocul, crede totuºi cã
e predestinat pentru ceva mãreþ.
Dar nici mãcar el nu ºi-a imagi-
nat cât de "mãreþ", atunci când
acceptã ceea ce pare sã fie
munca de jos: paznic de noapte
la un muzeu de ºtiinþe naturale.
În timpul rondului lui Larry,
lucruri ieºite din comun încep
sã aibã loc. Maiaºi, gladiatori
romani ºi cowboy coboarã din
diorame ca sã dea viaþã bãtãlii-
lor legendare.

Now You See Me:
Jaful perfect

Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30

Filmul Now You See Me spune
povestea uneia dintre cele mai
faimoase echipe de iluzioniºti din
lume. Membrii acesteia jefuiesc
afaceriºti corupþi în timpul repre-
zentaþiilor ºi îºi rãsplãtesc publi-
cul cu banii furaþi. Agenþii FBI
sunt pe urmele lor, însã iluzioniº-
tii sunt, surprinzãtor, mereu cu un
pas înaintea legii. Regizat de
Louis Leterrier, filmul Now You
See Me: Jaful perfect reuneºte o
distribuþie impresionantã formatã
din: Jesse Eisenberg, Mark Ruffa-
lo, Woody Harrelson, Melanie
Laurent, Isla Fisher, Michael Caine
ºi Morgan Freeman.

Ace Ventura Junior

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  18:45

"Voi încerca sã mã port normal”,
promite Ace Ventura, un puºti în
vârstã de doar 12 ani. Ar fi foarte
bine, numai cã normal pt el este sã
gãseascã boi pierduþi, pisici rãpite,
sau aligatori scãpaþi ºi sã creeze
haos la fiecare minut. Ca ºi tatãl
lui, este în natura lui sã fie un
detectiv de animale defect. ªi când
un pui de panda de la zoo este
furat ºi mama lui Ace este suspec-
tul nr 1, eroul nostru se avântã sã
apere reputaþia familiei

sursa: cinemagia.ro
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DUMINICÃ - 10 ianuarie

07:00 Zestrea românilor
07:25 Exclusiv în România
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
14:00 Telejurnal
14:30 Tezaur folcloric-Sãrbãtori

în Maramureº
15:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
16:00 Politicã ºi delicateþuri
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:35 Observatori la Parlamen-

tul European
19:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Garantat 100%
22:10 Henry Poole
2008, SUA, Comedie, Dramã
23:50 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:35 Tezaur folcloric-Sãrbãtori

în Maramureº
02:25 Zestrea românilor
02:50 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
03:00 Telejurnal
03:50 În grãdina Danei
04:15 Universul credinþei

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:50 Jurnal de secol
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Liceenii Rock 'n' Roll
1992, România, Comedie
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Secretul lui Bachus
1984, România, Acþiune,

Comedie
22:10 Toatã lumea din familia

noastrã
2012, România, Olanda,

Comedie, Dramã
00:00 Poveste dupã poveste
01:00 Scapino
02:35 Cap compas
03:00 D'ale lu' Miticã
04:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Aproape liber
09:05 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
10:20 Nebunie în Las Vegas
12:05 Informatorul!
13:55 Premiile Academiei

Europene de Film 2015
15:30 Scurt/4: Istorii de inimã

neagrã
16:55 O noapte la muzeu
18:45 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
20:00 Sãlbãticie
21:55 Interviul
23:45 Vera
00:15 Bernard ºi Doris
01:55 Graþie ºi durere
03:00 Premiile Globul de Aur 2016

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Zborul spre casã
1996, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Numele meu este Khan

(R)
2010, India, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:30 Legendele toamnei
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Now You See Me: Jaful

perfect
2013, SUA, Thriller
22:30 Lupta cu înãlþimile
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
00:45 Now You See Me: Jaful

perfect (R)
2013, SUA, Thriller
02:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
03:15 Lupta cu înãlþimile (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
05:30  La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Sufletul meu pereche (R)
09:00 Teleshopping
09:30 Lecþii de viaþã (R)
10:30 Teleshopping
10:45 Dil Bole Hadippa! (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Pyaar Impossible
22:45 Inimã de þigan
00:15 Iubiri vinovate
01:15 Teen Mom 2
02:15 Lecþii de viaþã (R)
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste

08:30 Doamne de poveste
09:30 Micuþa Picasso - O

poveste controversatã (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Balada lui Lucy Whipple

(R)
15:00 Eu sunt Moºul (R)
16:45 La bloc
18:45 Ace Ventura Junior
20:30 Philadelphia
23:00 O fatã, doi bãieþi, trei

posibilitãþi
00:45 Philadelphia (R)
03:00 Cine A.M.
05:15 Ea este al 11-lea bãrbat

(R)

PRO CINEMA

09:00 Winnie de pluº
2011, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
10:30 În cãutarea norocului (R)
2006, SUA, Comedie, Fantastic,

Romantic, Dragoste
12:30 Camera Café
13:00 Observator
14:00 Jaf în stil italian (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri
16:00 SuperBingo Metropolis
17:30 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Curierul 3
2008, SUA, Acþiune
22:30 În puii mei
00:15 Curierul 3 (R)
2008, SUA, Acþiune
02:15 Observator (R)
03:15 Camera Café (R)
03:45 În puii mei (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:00 Dragostepunctro
10:00 O mãrit pe mama soacrã!
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri,

Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
23:30 Tãrâmul morþii
2008, SUA, Horror
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Fraþii Jderi (R)
1974, România, Aventuri,

Istoric
05:00 Dragostepunctro (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Constantin 60 (R)
08:15 ªcoala.tv (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Focus Magazin (R)
11:45 Dosarele DNA (R)
12:45 Neam legat (R)
13:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
15:30 Haiducii lui ªaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
17:30 Cronica cârcotaºilor
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Schimb de mame (R)
22:00 Trãdaþi în dragoste
23:00 Haiducii lui ªaptecai (R)
1971, SUA, Aventuri, Istoric
01:00 Schimb de mame (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
04:00 Secrete de stil (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Emirates FA Cup

3nd round
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Eroi.ro
18:00 Fotbal Emirates FA Cup

3nd round
20:00 ªtiri Sport.ro
20:10 K.O. Mania
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Cartierul Roºu de Bãtaie:

Local Kombat
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night Craiova: Lei în

cuºcã
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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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.

Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane

Vârstnice Craiova organizeazã în
data de 08.02.2016, concurs de
ocupare a unui post de infirmie-
rã pe perioadã nedeterminatã.
Condiþiile de participare ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul in-
stituþiei: Craiova, str. Tabaci nr.
3. Relaþii suplimentare telefon:
0251/ 533.578. int. 104.

Titular MIHALACHE TUDOR
CONSTANTIN anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: ELABO-
RARE P.U.Z pentru PARCELARE
TEREN S=16.000mp în 34 de cor-
puri, amplasament: strada Doro-
banþilor, nr. 97 ºi declanºarea Eta-
pei de Incadrare pentru obþinerea
Avizului de Mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, ºi se-
diul titularului: Craiova, Bld. N Ti-
tulescu, nr. 78, bl. B1, sc. 1, ap. 1.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunt.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Tele-
fon: 0771/780.018.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
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 decomanda-
te, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
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 casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
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Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
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 Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

Vând Dacia 1310.
Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300.
Telefon: 0754/051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, superîntreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri
Electrice; Inchide-
re centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

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 frigider 320 litri,
bocanci, ghete ,pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând calorifer din
fontã 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 oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã
bucãtãrie, servantã,
bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scau-
ne, saltea copil rela-
xa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14,
125 lei bucata. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic + sal-
tea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/
083.789.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.
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Semnãtura:..........................................

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

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 set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875

MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683

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

PIERDERI
Pierdut Numãr fiscal DJ
0027012881 aparþi-
nând S.C. GEORSIF
SRL . Se declarã nul.

DECESE
Familia Avram
Constantin anun-
þã cu durere în su-
flet trecerea în ne-
fiinþã a dragei lor
mamã ºi bunicã
AVRAM IOANA. În-
mormântarea va
avea loc în data
de 10.01.2016, ora
12,00, la cimitirul
Badea – Bariera
Vâlcii. Dumnezeu
sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!

Familia Gîrlea-
nu Petre anun-
þã cu durere în
suflet trecerea
în nefiinþã a dra-
gei lor mamã ºi
bunicã AVRAM
IOANA. Înmor-
mântarea va
avea loc în data
de 10.01.2016,
ora 12,00, la ci-
mitirul Badea –
Bariera Vâlcii.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

Rostov Don – Ferencvaros / 17:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Barcelona – Granada / 19:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Fiorentina – Lazio / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid – De-
portivo.

DIGI SPORT 2
9:30, 11:30, 13:30 – TENIS – Cupa Hopman, în

Australia: finala / 15:00 – RUGBY – Champions
Cup: Racing 92 – Glasgow / 17:00, 18:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Gyor – Buducnost,
HC Vardar – CSM Bucureºti / 20:00 – BASCHET
(M) – Cupa României: Steaua – CSM CSU Oradea
/ 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma – Milan
/ 3:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în Aus-
tralia: ziua 1.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Carpi – Udi-

nese / 18:00, 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Lyon – Troyes, Monaco – Gazelec Ajaccio / 23:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Levante – Rayo Val-
lecano.

DIGI SPORT 4
17:15 – BASCHET (M) – Cupa României: CS

Energia Tg. Jiu – Dinamo / 19:15 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Sevilla – Athletic Bilbao.

DOLCE SPORT 1
11:30 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane, în

Australia / 18:30 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: HC Vardar – CSM Bucureºti / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Real Madrid – Deportivo /
3:15 – FOTBAL AMERICAN – NFL.

Dublã laureatã a Ligii Campio-
nilor ºi de altã trei ori finalistã a
prestigioasei întreceri, RK Krim
Mercator Ljubljana se prezintã,
astãzi, în faþa suporterilor craio-
veni, aºteptaþi în numãr cât mai
mare pentru a împinge SCM-ul
cãtre in succes istoric.

Propulsate în competiþiile con-
tinentale graþie locului trei obþi-
nut în Cupa României, fetele Si-
monei Gogîrlã (foto) au trecut
în faza anterioarã, singura la
care a luat parte pânã acum, de
sârboaicele de la Radnicki Kra-
gujevac, în faþa cãrora s-au im-
pus în ambele manºe, disputa-
te, ce-i drept, în Bãnie. De par-
tea cealaltã, Krim vine din Liga
Campionilor, unde a încheiat
fãrã vreun punct o grupã din care
a fãcut parte ºi HCM Baia Mare.

Legendara Krim intrã, azi, pe parchetulLegendara Krim intrã, azi, pe parchetulLegendara Krim intrã, azi, pe parchetulLegendara Krim intrã, azi, pe parchetulLegendara Krim intrã, azi, pe parchetul
de la Polivalentãde la Polivalentãde la Polivalentãde la Polivalentãde la Polivalentã

SCM Craiova va înfrunta campioana Sloveniei
începând cu ora 17:30, într-un joc netelevizat

Dupã aceastã evoluþie dezamã-
gitoare, campioana Sloveniei a
ales sã-ºi remanieze aproape în-
treg lotul, mai rãmânând doar
goalkeeper-ul în vârstã de 41 de
ani Sergeja Stefanisin, jucãtoa-
re ce activeazã la Krim încã din
perioada în care a jucat acolo ºi
Gogârlã (1997-2001).

Pentru partida de azi, SCM nu
va putea conta pe Ianaºi ºi Api-
pie – indisponibile din motive
medicale.

În cadrul unei conferinþe de
presã susþinute miercuri, Simo-
na Gogârlã a prefaþat astfel me-
ciul de astãzi: “Krim este o echi-
pã cu un palmares deosebit ºi
sper sã ne ridicãm la nivelul lor
ºi sã învingem. Ar fi o victorie
foarte bunã, de moral, jucãm aca-
sã, avem sprijinul suporterilor,

avem ºanse ºi credem în ele. Am
ceva emoþii, dat fiind faptul cã
am jucat aproape patru ani aco-
lo, ºi ar fi cu atât mai frumos sã
câºtigãm.

S-au schimbat mai toate jucã-
toarele faþã de Ligã, am înþeles
cã a mai rãmas doar Stefanisin,
o jucãtoare pe care am prins-o ºi
eu acolo. Rãmâne de vãzut dacã
aceste schimbãri ne vor ajuta.”

La rându-i, jucãtoarea Danie-
la Bãbeanu, prezentã ºi ea la în-
tâlnirea cu reprezentanþii media,
a spus: “Ne dorim ºi vrem sã fa-
cem un meci foarte bun acasã
cu echipa din Ljubljana. Este o
onoare sã ajungi la un astfel de
nivel ºi sã joci cu o echipã de
Liga Campionilor. Credem în
noi, chiar dacã plecãm cu ºansa
a doua.”

Returul din Slovenia e progra-
mat sâmbãta viitoare, de la ora
18:00.

Maria Gavrilã revine în Bãnie
Dupã ce a îmbrãcat tricoul

SCM-ului în câteva jocuri din re-

turul sezonului 2013-2014, Ma-
ria Gavrilã (20 ani) se întoarce
în Bãnie. În prima parte a acestui
campionat, Gavrilã a evoluat pen-
tru CSM Ploieºti, fiind prezentã
în 12 dintre cele 13 partide susþi-
nute de prahovence.

Aflaþi pe treapta secundã a Li-
gii Naþionale, baschetbaliºtii de la
SCM U Craiova debuteazã în 2016

BASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Alb-albaºtrii deschid anul cu un meci de foc
BC Mureº – SCM U Craiova, mâine, ora 20:00, Digi Sport 4

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Bar-

celona – Granada, Sevilla – Athletic Bilbao / 21:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL.

SPORT.RO
19:30 – FOTBAL Anglia – Cupa: Manchester

United – Sheffield United.
EUROSPORT 1
9:00 – SANIE (F) – Cupa Mondialã, la Sigulda,

în Letonia / 10:15, 11:30, 12:30 – SCHI ALPIN (F,
M): CM, la Altenmarkt-Zauchensee, în Austria /
13:45 – BIATLON (M) – CM, la Ruhpolding, în
Germania / 14:30 – SCHI ALPIN (M) – CM, la
Adelboden, în Elveþia / 16:00 – BIATLON (F) –
CM, la Ruhpolding / 17:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Doha, în Qatar / 19:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE (echipe): CM, la Willingen, în Germa-
nia / 20:45, 21:35 – DARTS – Campionatul Mon-
dial, la Frimley Green, în Regatul Unit: semifinale.

EUROSPORT 2
10:30, 12:00 – SANIE (F, dublu) – Cupa Mon-

dialã, la Sigulda, în Letonia / 13:15, 15:15 – SCHI
FOND (F, M) – CM, Turul de schi, la Val di Fiemme,
în Italia / 17:45 – PATINAJ VITEZÃ – Campiona-
tul European, la Minsk, în Belarus: ziua 1.

LOOK TV
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Racing 92

– Glasgow.
Duminicã

DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: HCM

Roman – Corona Braºov / 13:30, 16:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Inter – Sassuolo, Frosinone –
Napoli / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: HCM Baia Mare – Fleury Loiret / 20:30 –
HANDBAL (M) – Calificãri Cupa Mondialã 2017:
România – Finlanda.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în

Australia: ziua 1 / 13:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Villareal – Sporting Gijon / 15:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Nantes – St. Etienne / 17:00,
19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Real Sociedad
– Valencia, Eibar – Espanyol / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Sampdoria – Juventus / 3:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în Australia:
ziua 2.

DIGI SPORT 3
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Oyonnax –

Ulster / 17:15 – BASCHET (M) – Cupa României:
U-BT Cluj – BCM-U Piteºti / 19:15, 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Las Palmas – Malaga, Celta
Vigo – Atletico Madrid.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Torino – Em-

poli / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lille –
Nice / 20:00 – BASCHET (M) – Cupa României:
BC Mureº – SCM U Craiova / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Marseille – Guingamp.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Villareal –

Sporting Gijon / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: HCM Baia Mare – Fleury Loiret /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo –
Atletico Madrid / 23:45 – FOTBAL AMERICAN
– NFL.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real Socie-

dad – Valencia / 19:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Larvik – Thuringer / 22:30 – BAS-
CHET NBA: LA Clippers – New Orleans.

SPORT.RO
18:00 – FOTBAL Anglia – Cupa: Tottenham –

Leicester.
EUROSPORT 1
11:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la

Adelboden, în Elveþia / 13:00 – BIATLON (M) –
CM, la Ruhpolding, în Germania / 14:45 – SCHI
FOND (F) – CM, Turul de schi, la Val di Fiemme, în
Italia / 15:45 – BIATLON (F) – CM, la Ruhpolding
/ 16:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE (DT 145):
CM, la Willingen, în Germania / 19:45 – DARTS –
Campionatul Mondial, la Frimley Green, în Regatul
Unit: finala / 23:00 – SNOOKER – Mastersul de la
Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
10:15 – SANIE (M) – Cupa Mondialã, la Sigul-

da, în Letonia / 12:30 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Altenmarkt-Zauchensee, în Austria / 14:30 – SCHI
ALPIN (M) – CM, la Adelboden, în Elveþia / 16:30
– SCHI FOND (M) – CM, Turul de schi, la Val di
Fiemme, în Italia / 21:00 – SNOOKER – Mastersul
de la Londra, în Regatul Unit.

LOOK TV
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Oyonnax –

Ulster.

chiar pe terenul echipei care-i de-
vanseazã în clasament, BC
Mureº, meci  ce conteazã pentru

manºa tur a sferturilor de finalã
din Cupa României.

Bãieþii lui Oliver Popovic au
acces în top 8 punând mâna pe
unul dintre cele douã locuri de
“lucky-looser”, ei fiind elimi-
naþi în prealabil de Steaua: 152-
160 la general (71-79 la Craio-
va ºi 81-81 la Bucureºti). Tot
contra grupãrii din Capitalã au
evoluat craiovenii ºi în cel mai
recent meci disputat, ei obþi-

nând o victorie fantasticã în 29
decembrie, scor 76-72, în de-
plasare. Cât priveºte Mureºul,
ardelenii vin dupã un eºec într-
o restanþã la Târgu Jiu, 80-88
dupã prelungiri, iar în faza ante-
rioarã din competiþia KO au eli-
minat-o pe Atlassib Sibiu, 82-73
(d) ºi 97-73 (a).

Punând pe tapet ºi duelul di-
rect din turul campionatului, BC
Mureº a câºtigat la Craiova cu

90-82.
Returul dintre cele douã va fi

joi 14 ianuarie (17:15).
S-au jucat pânã acum CSM

CSU Oradea – Steaua 77-76 (re-
turul va fi azi) ºi BCM-U Piteºti
– U-BT Cluj 62-60 (returul va fi
mâine). Prima manºã a dublei
Energia Tg. Jiu – Dinamo va fi
astãzi, iar echipa calificatã în se-
mifinale se va stabili în 15 fe-
bruarie.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURHANDBAL (F) – CUPA CUPELOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR
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Aºa cum se preconiza, Emil
Sãndoi a pãrãsit Universitatea Cra-
iova, dupã ce a ratat toate obiecti-
vele sezonului. El s-a înþeles ieri
cu conducerea clubului pentru re-
zilierea contractului. În locul sãu,
antrenor principal a fost numit Vic-
tor Naicu. Fost jucãtor la Craiova
în anii 90, Naicu a antrenat în acest
sezon echipa de juniori A a clubu-
lui, iar în trecut a mai pregãtit for-
maþii din Liga a III-a ºi a IV-a, prin-
tre care FC Podari ºi CS Apã Cra-
iova. Totodatã, pe postul lãsat li-
ber dupã plecarea lui Sorin Cârþu,
cel de director tehnic, a fost insta-
lat Daniel Mogoºanu, cel care a
condus echipa-satelit a ªtiinþei, din
liga a III-a. Mogoºanu a mai an-
trenat în Liga I echipa lui Adrian
Mititelu, în douã rânduri, în 2007
ºi 2009, din postura de interimar.
“Este o nouã provocare pentru
mine, eu am mai avut astfel de pro-
vocãri ºi au fost momente dificile
pe care le-am gestionat destul de
bine. Mã aºteaptã un parcurs des-
tul de greu. Vestea numirii nu m-a
surprins. Am fost antrenorul echi-
pei a doua, sunt de mult timp în
club, iar în ultima perioadã am ac-
tivat în paralel ºi la prima forma-
þie. Sunt mulþi sceptici, dar cum
am trecut peste momentele difici-
le din trecut, pot reuºi ºi acum. Nu
este problema mea vizavi de jucã-
torii care pleacã, þine de conduce-
rea administrativã. Ce ne interesea-
zã în aceastã perioadã este sã ne
pregãtim foarte bine. Cu jocuri
consistente vor veni ºi rezultatele.
Încerc sã rãmân destul de echili-
brat, sã gestionez cât mai bine
aceastã situaþie” a spus Daniel
Mogoºanu.

Din vechiul staff au fost pãs-
traþi Silviu Lung – antrenor cu
portarii, ºi Cornel Blejan, prepara-
tor fizic.

Decizia luatã la nivelul condu-
cerii tehnice a fost picãtura care a
umplut paharul pentru suporterii
Universitãþii Craiova. Dezamãgiþi
oricum cã echipa a ratat play-off-
ul, are interdicþie la transferuri ºi
se va despãrþi de mai mulþi jucã-
tori, fanii au reacþionat la adresa
managerului  general al clubului,
Felix Grigore, cerându-i sã plece.
„Felix, carã-te, Craiova e o pãlãrie
prea mare pentru tine!” este unul
dintre mesajele scrise în oraº de
suporterii revoltaþi se situaþia în
care se aflã echipa favoritã.

Instalarea cuplului Mogoºanu-Naicu la cârma echipei a fost picãtura care a umplut paharul dezamãgirii

Fanii ªtiinþeiFanii ªtiinþeiFanii ªtiinþeiFanii ªtiinþeiFanii ªtiinþei: „Felix, carã-te,: „Felix, carã-te,: „Felix, carã-te,: „Felix, carã-te,: „Felix, carã-te,
Craiova e o pãlãrie prea mare pentru tine!”Craiova e o pãlãrie prea mare pentru tine!”Craiova e o pãlãrie prea mare pentru tine!”Craiova e o pãlãrie prea mare pentru tine!”Craiova e o pãlãrie prea mare pentru tine!”

Suporterii au împânzit oraºul cu
mesaje de protest faþã de managerul
general al clubului, dupã ce
Universitatea a ratat play-off-ul, nu
poate face transferuri ºi va fi
condusã de un antrenor fãrã licenþã
PRO ºi altul care a pregãtit formaþii
de judeþ ºi Liga a III-a

20 jucãtori la reunire,
24 vor pleca în Antalya

Reunirea lotului Universitãþii
Craiova a avut loc direct la vizita
medicalã, ieri, la Policlinica pentru
Sportivi din Bãnie. Au lipsit jucã-
torii puºi pe lista de transferuri,
Bãlgrãdean, Bawab, Ferfelea ºi
Curelea, dar ºi 4 strãini, care vor
face joncþiunea cu coechipierii în
acest week-end. Ieri, alb-albaºtrii
au susþinut primul antrenament din
2016, pe teren sintetic, în cadrul
bazei sportive “Popeci”, sub co-
manda noului staff tehnic.

Lotul prezent
la primul antrenament

Portari: Cãtãlin Straton, Lauren-

þiu Popescu, Andrei Vlad.
Fundaºi: Bogdan Vãtãjelu, Step-

hane Acka, Sebastian Achim, An-
drei Dumitraº, Apostol Popov,
Raul Hreniuc, Cosmin Ciocotealã,
Silviu Izvoranu.

Mijlocaºi: Nicuºor Bancu, Ale-
xandru Mateiu, Alexandru Bãluþã,
Hristo Zlatinski, Robert Petre.

Atacanþi: Andrei Hergheligiu,
Andrei Ivan, Simon Mãzãrache,
Andrei Burlacu.

Sunt aºteptaþi astãzi ºi mâine la
echipã: Nuno Rocha, Kay, Mad-
son ºi Iliev.

Juniorii L. Popescu, Vlad, Hre-
niuc, Ciocotealã, Burlacu ºi R.
Petre vin de la echipa-satelit ºi vor
fi în lotul de 24 de jucãtori care
luni se va deplasa pentru primul
stagiu de pregãtire în Antalya.

În schimb, la echipa a doua a

Universitãþii vor fi legitimaþi doi
jucãtori de la FC Podari, mijloca-
ºul Olivian Surugiu (25 de ani), fost
la FCU Craiova, Alro Slatina, CSM
Vâlcea, Petrolul ºi UTA, ºi funda-
ºul Eduard Dina (19 ani).

Jucãtorii îl regretã pe Sãndoi
Ca ºi restul coechipierilor, An-

drei Ivan regretã plecarea lui Emil
Sãndoi, dar sperã ca echipa sã ob-
þinã mãcar locul 7 în acest sezon:
„Sper ca partea a doua a campio-

natului sã fie una foarte bunã ºi sã
câºtigãm cât mai multe jocuri. Vom
munci mult în acest cantonament
ºi vom da totul sã fim mai buni.
Mai sunt trei etape de jucat din cam-
pionatul regulat ºi nu se ºtie ce va
fi, apoi vom încerca sã încheiem
pe locul ºapte. Unele echipe au pro-
bleme ºi dacã vom fi pe locul ºapte
poate o sã avem ºansa sã jucãm în
Europa. Am vãzut ºi eu cã a fost
schimbat antrenorul ºi îmi pare
rãu, pentru cã era un om minunat
Emil Sãndoi”, a spus Andrei Ivan
la vizita medicalã.

Noul star din Bãnie a vorbit de-
spre interesul Barcelonei pentru el
ºi nu se gândeºte la oferta de la
Steaua: “Sper sã se facã transfe-
rul, dar vom vedea la sfârºitul lu-
nii. Sper sã fac faþã la Barcelona.
Chiar  ºi echipa secundã e bine

pentru început, nu ajunge acolo
oricine, dar eu sper sã fiu pe ban-
cã la meciurile primei echipe ºi sã
debutez alãturi de vedetele de aco-
lo. Vreau sã plec de la Craiova di-
rect afarã. Sunt jucãtorul Craiovei,
nu ºtiu nimic de Steaua, dar vreau
sã plec direct afarã”.

Straton: “Nu sunt De Gea,
dar voi apãra cât pot de bine”

Dupã despãrþirea de Bãlgrãdean,
portarul titular al Craiovei pentru

restul sezonului va fi  Cãtãlin Stra-
ton. Acesta a declarat cã va încer-
ca sã se ridice la pretenþiile fanilor:
„Nea Emil a fost pentru mine un
antrenor foarte bun, am fost des-
tul de apropiat de dânsul, mai ales
cã am lucrat împreunã ºi la naþio-
nala de tineret. Îmi pare rãu cã
pleacã, dar Craiova merge înainte
ºi cu nea Emil ºi fãrã, ºi cu mine,
ºi fãrã mine. Important este ca
aceastã echipã sã-ºi atingã obiec-
tivele ºi sã redevinã ca performanþe
ceea ce a fost odatã. Este un se-
zon dificil, primul cu sistem de
play-off ºi play-out. Cred cã mai
avem ºanse matematice la play-off,
iar dacã se întâmplã sã nu intrãm
nici nu vreau sã mã gândesc cã
putem termina mai jos de locul 7.
Nu vreau sã le promit nimic su-
porterilor pentru cã poþi sã fi la un

meci cel mai bun, iar la urmãtorul
meci sã þi se întâmple sã mai gre-
ºeºti. Un singur lucru le pot pro-
mite fanilor, cã o sã muncesc foarte
mult ºi cã voi face tot ce va depin-
de de mine. Nu pot sã le spun cã a
venit De Gea la Craiova ºi o sã în-
chid poarta la fiecare meci. Voi
munci ºi voi apãra cât mai bine.
Nu îmi permit sã le dau sfaturi lui
Popescu ºi Vlad, îl avem pe dom-
nul Silviu Lung care atâta experi-
enþã ºi ºtie cum sã-i motiveze ºi
ce sã-i înveþe. Eu pot sã vã spun
cã sunt doi portari foarte buni,
ambii la acelaºi nivel, ºi diferenþa
o va face cel care va avea ambiþie
mai multã ºi va munci mai mult“.

Fundaºul Andrei Dumitraº a de-
clarat: „Este important cum o sã
începem acest an. Pânã acum ne-
am gândit ºi am vorbit numai de
play-off, ºi nu s-a realizat obiecti-
vul, din pãcate. Acum trebuie sã
obþinem rezultate mult mai bune,
sperând cã acestea ne vor aduce
ºi un loc mai bun în play-out. Îmi
doresc sã joc cât mai mult ºi indi-
ferent unde mã va folosi domnul
antrenor o sã încerc sã-mi fac da-
toria cât mai bine. Acceptãm
schimbãrile care se vor produce
la club, nu avem ce face”.

Juniorii vor sã speculeze
ocazia de a rãmâne
în lotul primei echipe

Unul dintre juniorii prezenþi la
vizita medicalã, Robert Petre, a
declarat: „Mã întorc dupã doi ani
în cantonamentul primei echipe ºi
sunt foarte fericit. Va fi un canto-
nament greu ºi sper sã dau tot ce
am mai bun. Este a doua ºansã
pentru mine, sper sã profit de ea
ºi sã rãmân la prima echipã“.
Portarul Laurenþiu Popescu îºi
doreºte sã-l impresioneze pe Sil-
viu Lung ºi sã rãmânã în lotul echi-
pei mari: „Sunt foarte bucuros cã
am fost promovat la prima echi-
pã. Acesta a fost þelul meu, sper
sã fac faþã ºi sã rãmân în lot. O sã
mã pregãtesc în acest cantona-
ment foarte bine ºi cu timpul sper
sã confirm aºteptãrile“.


